Tunnan

PRENTÞJÓNUSTA
tunnan@tunnan.is

Sími: 467 - 1288

18. tbl. 34. árg. 11. - 17. maí 2022

Tunnan

www.tunnan.is
Skilafrestur fyrir auglýsingar
í TUNNUNA
er til kl. 12.00 á þriðjudögum.

Kjördagur er hátíð og hvetjum við
alla kjósendur í Fjallabyggð til þess
að nýta atkvæðisréttinn og kjósa
þann 14. maí
Miðvikudag 11. maí verður kosningagleði á Kaffi Kaffi Klöru frá
klukkan 20:30.
Fimmtudag 12.maí verður kosningagleði á Kveldúlfi – Bjór og
bús frá klukkan 20:30.
Léttar veitingar í boði og Ástarpungarnir sjá um stemmninguna.
Hvetjum fólk til þess að mæta og taka þátt í veislunni.

14. maí Kjördagur
A-listinn býður í kjördagsbrunch á Kaffi Klöru frá klukkan 11-13
14. maí. Hvetjum stuðningsfólk til þess að taka daginn snemma
og gera sér svo glaðan dag á Kaffi Klöru saman með okkur.
Á kjördag verður kosningakaffi A-listans í sal Einingar Iðju frá
klukkan 15-17 og hvetjum stuðningsfólk til þess að mæta og
njóta dagsins með okkur.
Utankjörfundur er hjá Sýslumannsembættinu og þar er hægt að
kjósa ef fólk er að heiman á kjördag.
X-A fyrir fólkið, framtíðina og Fjallabyggð!

%

FRÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS Í FJALLABYGGÐ

SUMARSTARF
PÓSTHÚSINU
HSN
FjallabyggðÁauglýsir
eftir starfsfólki
í eftirfarandi störf:
Á SIGLUFIRÐI

Starfsmaður í ræstingu - 80% starf. Laust strax.
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2022.

Starfsmenn
eldhús
sem fyrst. Bæði
til afleysinga og í fast starf.
Sótt er umístarfið
á umsóknarvef
Póstsins,
posturinn.is/atvinna.
Vinnuhlutfall
eftir samkomulagi.

Upplýsingar gefur:
Sigurður Jóhannesson yfirhjúkrunarfræðingur. S: 8956042
eða sigurdur.johannesson@hsn.is
KIWANIS SÍMASKRÁIN
Eins og undanfarin ár
mun
FJALLABYGGÐ
Kiwanisklúbburinn
Skjöldur gefa út
PIXMA
TS 6350
fyrir Siglufjörð
og Fljót.
Öflugur ogsímaskrá
vel búinn fjölnota
prentari og skanni
Sími 464 9100

www.fjallabyggd.is

netfang: fjallabyggd@fjallabyggd.is
Bæjarskrifstofan er opin frá
9:30 - 15:00 mán. - fim.
8:30 - 14:00 föstudaga.

Skiptiborð er opið frá kl. 08:00 – 15:00

Bæjarskrifstofa
með 5 blekhylkjum. Þráðlaust
netsamband.Fræðslustofnanir

Breytingar eða nýskráningar
kr. 21.900,koma ekki sjálkrafa inn!
...................................... 464 9100
Bæjarstjóri............................................................464 9102
Deildarstjóri stjórnsýslu og fjármála..................464 9104
Deildarstjóri félagsmáladeildar...........................464 9105
Deildarstjóri tæknideildar..................................464 9115
- Farsími................................................................864 1491
Deildarstjóri fræðslu-, frístunda- og menningarmála
..............................................................................464 9116
Markaðs- og menningarfulltrúi.........................464 9117

ERKINGAEFNI
Tunnan
frí
Söfn og menningarhús

Grunnskólinn í Fjallabyggð:
- Skiptiborð..........................................................464 9150
Leikskólinn Leikhólar, Ólafsfirði......................464 9240
Leikskólinn Leikskálar, Siglufirði......................464 9145
Tónskólinn, Siglufirði .......................................464 9130
Tónskólinn, Ólafsfirði .......................................464 9210

SÍMASKRÁ
2022
SIGLUFJÖRÐUR
OG FLJÓT

Félagsþjónusta

Ráðgjafi félagsmáladeildar..................................464 9100
Iðja, Siglufirði......................................................467 1835
Búsetukjarni, Lindargötu 2, Siglufirði...... ........467 1217
Skálarhlíð, leiguíbúðir aldraðra, Siglufirði........467 1147
Hornbrekka, heimili aldraðra, Ólafsfirði..........466 4060

og sendist á:
Skráning er
s:467-1288
Bóka- og héraðsskjalasafn Siglufirði ................464 9120
-forstöðumaður bókasafns..................................464 9128
Bókasafn Ólafsfirði..............................................464 9215
Menningarhúsið Tjarnarborg
- Farsími umsjónarmanns..................................853 8020
Upplýsingamiðstöð ferðamanna Sigluf............464 9120
Upplýsingamiðstöð ferðamanna Ólafsf........... 464 9215

tunnan@tunnan.is eða
í síma 467 1288.
KIWANISKLÚBBURINN
SKJÖLDUR
FJALLABYGGÐ
Innilegar
þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við
andlát og útför
Kiwanisklúbburinn
Skjöldur
Íþróttamiðstöðvar

Íþróttamiðstöðin, Siglufirði...............................464 9170
Íþróttamiðstöðin, Ólafsfirði...............................464 9250
- Farsími forstöðumanns.....................................863 1466

Þjónustumiðstöð / áhaldahús / veitur ..............464 9140
- Verkstjóri farsími...............................................893 1467
Hafnarskrifstofa, Siglufirði..................................464 9177
- Farsími................................................................852 2177
Hafnarskrifstofa, Ólafsfirði ................................466 2184
- Farsími................................................................861 8839
Slökkviliðsstjóri...................................................467 1496

Gísla Árdal Antonssonar

merkis settum í mörkunarleiðarvísi.

www.tunnan.is

029- MINT

Íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar vantar starfsmenn á
Siglufirði og Ólafsfirði. Starfstímabil er frá 1. júní - 20.
ágúst. Leitað er að einstaklingum 18 ára og eldri sem hafa
þekkingu í skyndihjálp og standast kröfur sem gerðar eru
til sundvarða sem felast í því að taka sundpróf samkvæmt
reglugerð um öryggi á sundstöðum.

SUMAR
VINNUR ERU
SKEMMTILEGRI
Umsóknarfrestur
er til
og með 20. maí 2022.
EN
AÐRAR

Allar nánari upplýsingar um störfin er hægt að nálgast hjá
forstöðumanni í síma 863-1466
Lífleg sumarvinna fyrir tvítuga og eldri

Sótt er um störfin rafrænt í gegnum íbúagáttina MÍN FJALLABYGGÐ
á www.fjallabyggd.is eða haukur@fjallabyggd.is
Vínbúðin Siglufirði leitar að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

ÞJÓÐVEGUR Í ÞÉTTBÝLI

Þjónustumiðstöð, hafnir og veitur

Fjallabyggð.

E

Íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar auglýsa
eftir
starfsfólki
til sumarafleysing
VÍNBÚÐIN
SIGLUFIRÐI
í Fjallabyggð

Sérstakar þakkir fær starfsfólk HSN á

Siglufirði fyrir einstaka alúð og umönnun.

Hannesdóttir
Tunnan
s:467-1288
027- PASSIONGuðrún
BLUE
Olga Gísladóttir

Þorvaldur Hreinsson.

FJALLABYGGÐAR
– ÓLAFSFJÖRÐUR
Helstu verkefni og ábyrgð
Hæfniskröfur
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
Tillaga
að deiliskipulagi
• Umhirða búðar

Jákvæðni og góð þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
verður
til sýnis og umræðu í
• Almenn tölvukunnátta
13, Ólafsfirði,
16. maí
• Reynsla afmánudaginn
verslunarstörfum er kostur

•

Tjarnarborg, Aðalgötu
nk. kl. 16:30. Fulltrúar frá Mannvit og Vegagerðinni kynna
Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum. Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
skipulagstillöguna.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Tillagan
hefurIrina
verið
auglýst
sbr. 1. mgr. 41.–gr.
Nánari upplýsingar:
Marinela
Lucaci, siglufjordur@vinbudin.is
560 skipulagslaga
7875,
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.
nr. 123/2010 en þá gefst almenningi og umsagnaraðilum
kostur
að
koma
eða
vegna
ÁTVR rekur 51 á
Vínbúð
um allt
land. Stefnameð
fyrirtækisinsábendingar
er að vera í hópi
Gildi
ÁTVRathugasemdir
eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn
sé öruggur,
heilsueflandi og skemmtilegur
tillögunnar.
Við
hvetjum
íbúa og þessum
aðra
hagsmunaaðila til
gildum.
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.
þess að mæta og kynna sér málið.

PIXMA TS
705
Nettur og vel búinn litaprentari
Hrönn
Gísladóttir
Sigurður Óli Guðmundsson.
kr.barnabarnabörn.
16.000,---->

með 5 blekhylkjum. Þráðlaust
netsamband.og
Barnabörn

•

Tæknifulltrúi
2021 - 2024

Kjörfundur
í Fjallabyggð
Við sveitarstjórnarkosningar sem fram
fara laugardaginn 14. maí nk. er skipan í
kjördeildir sem hér segir:

Ólafsfjörður - Tjarnarborg

Þar kjósa íbúar með lögheimili í Ólafsfirði – kjörfundur
hefst kl.10:00.

Siglufjörður – Ráðhús

Þar kjósa íbúar með lögheimili á Siglufirði – kjörfundur
hefst kl.10:00.
Kjörfundi má slíta fimm klukkustundum eftir opnun ef öll
kjörstjórnin er samþykk því, enda sé þá hálf klukkustund
liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram.
Kjörfundi skal slitið eigi síðar er kl. 22:00.
Unnt er að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum Sýslumanns
Norðurlands eystra, sjá upplýsingar um opnunartíma á vef
sýslumanna.
Yfirkjörstjórn verður með aðstöðu í ráðhúsinu á Siglufirði
og hefst talning kl. 23.00 nema aðstæður breytist.

Yfirkjörstjórn.

Gerum gott
betra
Sjálfstæðisflokkurinn í Fjallabyggð
Verið velkomin í kosningakaffi!
Sjálfstæðisflokkurinn í Fjallabyggđ býđur í kosningakaffi
Laugardaginn 14.maì
Bláa húsinu Siglufirđi kl 14:00
Sandhól Òlafsfirđi kl 14:00

FRÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN
NORÐURLANDS Í FJALLABYGGÐ

%

SUMARSTARF
Á PÓSTHÚSINU
HSN Fjallabyggð
auglýsir eftir starfsfólki
% Á SIGLUFIRÐIí eftirfarandi
störf:

%

Starfsmaður í ræstingu
- 80%
starf.
Laust strax.
Umsóknarfrestur
er til og með
18. maí
2022.
Sótt
er um starfið
á umsóknarvef
Póstsins,
Starfsmenn
í eldhús
sem fyrst.
Bæði til afleysinga og í fast starf.
posturinn.is/atvinna.
Vinnuhlutfall eftir samkomulagi.

Upplýsingar gefur:
Sigurður Jóhannesson yfirhjúkrunarfræðingur. S: 8956042
KIWANIS
SÍMASKRÁIN
eða
sigurdur.johannesson@hsn.is
Eins og undanfarin ár
mun
FJALLABYGGÐ
SÍMASKRÁ
Kiwanisklúbburinn Skjöldur gefa út
PIXMA
TS
6350
símaskrá fyrir Siglufjörð og Fljót.
2022
Sími 464 9100

www.fjallabyggd.is

netfang: fjallabyggd@fjallabyggd.is
Bæjarskrifstofan er opin frá
9:30 - 15:00 mán. - fim.
8:30 - 14:00 föstudaga.

Skiptiborð er opið frá kl. 08:00 – 15:00

Öflugur og vel búinn fjölnota prentari og skanni
Bæjarskrifstofa
Fræðslustofnanir
Breytingar
eða nýskráningar
með
5 blekhylkjum. Þráðlaust
netsamband.
...................................... 464 9100
Bæjarstjóri............................................................464 9102
Deildarstjóri stjórnsýslu og fjármála..................464 9104
Deildarstjóri félagsmáladeildar...........................464 9105
Deildarstjóri tæknideildar..................................464 9115
- Farsími................................................................864 1491
Deildarstjóri fræðslu-, frístunda- og menningarmála
..............................................................................464 9116
Markaðs- og menningarfulltrúi.........................464 9117

Grunnskólinn í Fjallabyggð:
- Skiptiborð..........................................................464 9150
Leikskólinn Leikhólar, Ólafsfirði......................464 9240
Leikskólinn Leikskálar, Siglufirði......................464 9145
Tónskólinn, Siglufirði .......................................464 9130
Tónskólinn, Ólafsfirði .......................................464 9210

ERKINGAEFNI
Tunnan
frí

FNI

BLUE

ekki sjálkrafa inn!
kr.koma
21.900,Söfn og menningarhús

Íþróttamiðstöðvar

Íþróttamiðstöðin, Siglufirði...............................464 9170
Íþróttamiðstöðin, Ólafsfirði...............................464 9250
- Farsími forstöðumanns.....................................863 1466

Ráðgjafi félagsmáladeildar..................................464 9100
Iðja, Siglufirði......................................................467 1835
Búsetukjarni, Lindargötu 2, Siglufirði...... ........467 1217
Skálarhlíð, leiguíbúðir aldraðra, Siglufirði........467 1147
Hornbrekka, heimili aldraðra, Ólafsfirði..........466 4060

Þjónustumiðstöð / áhaldahús / veitur ..............464 9140
- Verkstjóri farsími...............................................893 1467
Hafnarskrifstofa, Siglufirði..................................464 9177
- Farsími................................................................852 2177
Hafnarskrifstofa, Ólafsfirði ................................466 2184
- Farsími................................................................861 8839
Slökkviliðsstjóri...................................................467 1496

KIWANISKLÚBBURINN

SKJÖLDUR

Gísla Árdal Antonssonar

www.tunnan.is
Sérstakar þakkir fær starfsfólk HSN á

Siglufirði fyrir einstaka alúð og umönnun.

Tunnan
s:467-1288
Guðrún Hannesdóttir

027- PASSION BLUE

%

Allar nánari upplýsingar um störfin er hægt að nálgast hjá
forstöðumanni í síma 863-1466
Lífleg sumarvinna
tvítuga og
eldri
Sótt er um störfin rafrænt
í gegnum fyrir
íbúagáttina
MÍN
FJALLABYGGÐ
á www.fjallabyggd.is eða haukur@fjallabyggd.is

ÞJÓÐVEGUR Í ÞÉTTBÝLI

Þjónustumiðstöð, hafnir og veitur

Kiwanisklúbburinn
Skjöldur samúð og hlýhug við andlát og útför
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
Fjallabyggð.

029- MINT

SUMAR
VINNUR ERU
SKEMMTILEGRI
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2022.
EN AÐRAR

Vínbúðin Siglufirði leitar að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

FJALLABYGGÐ

un merkis settum í mörkunarleiðarvísi.

Íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar vantar starfsmenn á
Siglufirði og Ólafsfirði. Starfstímabil er frá 1. júní - 20.
ágúst. Leitað er að einstaklingum 18 ára og eldri sem hafa
þekkingu í skyndihjálp og standast kröfur sem gerðar eru
til sundvarða sem felast í því að taka sundpróf samkvæmt
reglugerð um öryggi á sundstöðum.

Félagsþjónusta

og sendist á:
Skráning er
s:467-1288
tunnan@tunnan.is eða
í síma 467 1288.
Bóka- og héraðsskjalasafn Siglufirði ................464 9120
-forstöðumaður bókasafns..................................464 9128
Bókasafn Ólafsfirði..............................................464 9215
Menningarhúsið Tjarnarborg
- Farsími umsjónarmanns..................................853 8020
Upplýsingamiðstöð ferðamanna Sigluf............464 9120
Upplýsingamiðstöð ferðamanna Ólafsf........... 464 9215

SIGLUFJÖRÐUR
OG FLJÓT

Íþróttamiðstöðvar Fjallabyggðar auglýsa
eftir starfsfólki til sumarafleysing
VÍNBÚÐIN
SIGLUFIRÐI
í Fjallabyggð

FJALLABYGGÐAR – ÓLAFSFJÖRÐUR

Helstu verkefni og ábyrgð

nk. kl. 16:30. Fulltrúar frá Mannvit og Vegagerðinni kynna
skipulagstillöguna.
Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum. Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
Umsækjendur
að hafa
náð 20 ára
aldri.
óskastgr.
fylltar
út á vinbudin.is
Tillagan
hefurþurfa
verið
auglýst
sbr.
1.Umsóknir
mgr. 41.
skipulagslaga
Nánari upplýsingar: Irina Marinela Lucaci, siglufjordur@vinbudin.is – 560 7875,
nr. 123/2010
en þá gefst almenningi og umsagnaraðilum
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.
kostur á að koma með ábendingar eða athugasemdir vegna
ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna fyrirtækisins er að vera í hópi
Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
tillögunnar.
Við
hvetjum
og aðra
hagsmunaaðila
tilaf
bestu þjónustufyrirtækja
landsins
og fyrirmynd á sviðiíbúa
samfélagsábyrgðar.
Ráðningar
í stöður hjá fyrirtækinu taka mið
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur
þessum gildum.
sem mæta
samskipti einkennast
lipurð, þekkingu sér
og ábyrgð.
þess þar
að
ogafkynna
málið.

Þorvaldur Hreinsson.
PIXMA TS Olga
705Gísladóttir
Nettur og vel búinn litaprentari
Hrönn Gísladóttir

með 5 blekhylkjum. Þráðlaust netsamband.

Tæknifulltrúi

Sigurður Óli Guðmundsson.

kr. 16.000,---->

Barnabörn og barnabarnabörn.

Hæfniskröfur

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Jákvæðni og góð þjónustulund
Tillaga
að
deiliskipulagi
verður
til
sýnis
og samskiptum
umræðu í
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Hæfni
í mannlegum
• Umhirða búðar
• Almenn tölvukunnátta
Tjarnarborg,
Aðalgötu 13, Ólafsfirði,
mánudaginn 16. maí
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur
•

2021 - 2024

Dagskrá fram að kjördag
Sjálfstæðisflokkurinn í Fjallabyggð
Opnun kosningaskrifstofu í Bláa húsinu (Benecta húsinu), Siglufirði
Laugardaginn 7.maí klukkan 15:00
Vöfflur og léttar veitingar
Opnun kosningaskrifstofu á Hótel Brimnes, Ólafsfirði
Sunnudaginn 8.maí klukkan 15:00
Vöfflur og léttar veitingar
Opinn íbúafundur í Tjarnarborg
Mánudaginn 9.maí klukkan 19:30
Konukvöld í Bláa húsinu
Þriðjudaginn 10.maí klukkan 19:30
Boðið upp á léttar veitingar - Sérstakur leynigestur
Pub Quiz á Kveldúlf
Miðvikudaginn 11.maí klukkan 20:00
Sérstakir gestir Berglind Ósk og Njáll Trausti, þingmenn
Fjölskyldugrill við Hótel Brimnes og við Bláa húsið (Benecta húsinu)
Fimmtudaginn 12.maí klukkan 16:00
Karlakvöld á Hótel Brimnesi
Fimmtudaginn 12.maí klukkan 19:30 - Sérstakur leynigestur
Kjördagur
Kosningakaffi í Sandhól og Bláa húsinu (Benecta húsinu)
Hefst klukkan 14:00

