tunnan

PRENTÞJÓNUSTA
tunnan@tunnan.is

Sími: 467 - 1288

Skilafrestur fyrir auglýsingar
í TUNNUNA
er til kl. 12.00 á þriðjudögum.
35. tbl.

34. árg. 19. - 25. okt. 2022

Fyrsti vetrardagur í Fjallabyggð
Menningarhúsið Tjarnarborg

Laugardaginn 22. október 2022
Kl. 13.00 – 17.00
Sköpun og verk 2022 þátttakendur
Sýning á litmunum, handverki, hugmyndum, kynning á félagsstarfi og verki í Fjallabyggð

Hans Jónsson Ólafsfirði Fjallabyggð.
Drekagrifflur - hannað - heklað -fegurð - notagildi.
Iðja/dagvistun Siglufirði Fjallabyggð.
Handgerðar gjafavörur – kerti – samvera – starfsemi.
Ásgeir Árnason Siglufirði Fjallabyggð.
Tattoo - listamaður - þakklæti - fágun.
Kvenfélagið Æskan Ólafsfirði Fjallabyggð.
Kynning á félaginu og starfinu.

MIÐVIKUDAGUR 19. OKT.

13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2014-2015 (24:28)
14.40 Söngvaskáld
15.30 Baðstofuballettinn (2:4)
16.00 Kveikur
16.25 Landakort
16.30 Orðbragð III (6:6)
17.00 Okkar á milli
17.30 Börnin okkar (1:6)
18.00 KrakkaRÚV
18.39 Minnsti maður í heimi (11:
18.40 Krakkafréttir
18.45 Lag dagsins
18.52 Vikinglottó
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
19.35 Kastljós 20.05 Kiljan
20.45 Táknræn tjáning (3:3)
21.10 Nútímafjölskyldan (8:10)
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Parkinson - kraftaverkameðferð? – Seinni hluti (2:2)
23.15 Moldvarpan – Fyrri hluti
(1:2) Dönsk heimildarmynd í
tveimur hlutum sem afhjúpar
möguleg vopnaviðskipti NorðurKóreu þrátt fyrir viðskiptabann
Sameinuðu þjóðanna. Ulrich
Larsen, kallaður Moldvarpan,
villti á sér heimildir í tíu ár. Hann
gengur í vináttufélag Kóreu
(Korean Friendship Association) og
myndar góð tengsl við formann
félagsins sem er á höttunum
eftir fjárfestum vegna viðskipta
við Norður-Kóreu. Þá kemur til
sögunnar Mr. James, dularfullur
vopnasölu- og eiturlyfjabraskari.
Larsen og James fara á fund
ráðamanna þar í landi með falda
myndavél innan klæða. Leikstjóri:
Mads Brügger. e.
00.20 Dagskrárlok

yngri en 12 ára.
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Neyðarvaktin (18:19)
23.05 Um Atlantsála (8:8)
00.05 Dagskrárlok

FÖSTUDAGURINN 21. OKT.

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2014-2015 (26:28)
14.35 92 á stöðinni (9:20)
14.55 Músíkmolar
15.05 Manstu gamla daga? (8:16)
15.50 Tónstofan (23:23)
16.20 Andraland (1:7)
16.45 Hundalíf
16.55 Ferðastiklur (4:8)
17.30 Neytendavaktin (1:5)
18.00 KrakkaRÚV- Lag dagsins
19.00 Fréttir Íþróttir Veður
19.40 Kastljós
20.00 Kappsmál (6:13)
21.05 Vikan með Gísla Marteini
22.00 Shakespeare og Hathaway
22.45 Liðhlaupinn – Fyrri hluti (1:2
00.10 Nærmyndir – Rúm innan um
linsubaunir
01.00 Dagskrárlok

18.00 KrakkaRÚV
19.00 Fréttir Íþróttir 19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Börnin okkar (2:6)
20.45 Sanditon (5:8)

21.10 Lea (6:6)
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
22.20 Krakkarnir á Blitz (Blitzed:
The 80's Blitz Kids Story) Bresk
heimildarmynd frá 2020. Árið
1979, þegar Bretland logaði
í atvinnuleysi, verkföllum og
fordómum, varð klúbburinn
The Blitz í London eins konar
útungunarstöð fyrir ungt, ögrandi
og skapandi fólk. Þar á meðal
voru hljómsveitirnar Ultravox,
Culture Club, Spandau Ballet og
tónlistarkonan Sade sem voru
í þann veginn að breyta ásýnd
tísku, tónlistar og menningar um
allan heim.
23.55 Leiðin á HM (7og8:16)
00.50 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR 25. OKT.

12.55 Heimaleikfimi 13.05 Kastljós
13.30 Útsvar 2014-2015 (28:28)
14.40 HM í Fischer-slembiskák
21.35 Kjólameistarinn (The
(1:5) Bein útsending frá HM í
Dressmaker) Áströlsk kvikmynd
Fischer-slembiskák sem fram fer
frá 2015 með Kate Winslet í
á Íslandi. Átta keppendur mæta
aðalhlutverki. Þegar Tilly var 10
til leiks, þar af heimsmeistarinn
ára gömul var hún ranglega sökuð í skák Magnus Carlsen og
LAUGARDAGUR 22. OKT.
um óhapp í heimabæ sínum í
stórmeistarinn Hjörvar Steinn
07.06 Smástund (1:7)
óbyggðum Ástralíu og send burt.
Grétarsson.
07.10 Tikk Takk (29:52)
25 árum síðar snýr hún aftur
17.50 Landakort18.00 KrakkaRÚV
07.15 KrakkaRÚV
með klæðskerasniðna hefnd í
18.45 Krakkafréttir- Lag dagsins
10.00 Ævar vísindamaður (4:8)
farteskinu. Leikstjóri: Jocelyn
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
10.30 Könnuðir líkamans (2:5)
Moorhouse. Önnur hlutverk: Judy 19.35 Kastljós
11.00 Kappsmál
20.05 Sannleikurinn um skyndibita
Davis, Liam Hemsworth og Hugo
12.00 Vikan með Gísla Marteini
Weaving. Myndin er ekki við hæfi Heimildarmynd gerð af BBC frá
12.50 Kastljós 13.05 Kiljan (3:13) barna yngri en 12 ára.
2020. Bretar neyta um þriggja
13.45 Landinn
milljóna skammta af skyndifæði
23.30 Silfrið 00.30 Dagskrárlok
14.15 Undraheimur ungbarna (3:
á hverjum degi. Blaðakonan Nikki
15.15 Leiðin á HM (7:16)
MÁNUDAGUR 24. OKT.
Fox og hópur vísindamanna við
15.40 Upp til agna (1:4)
13.00 Heimaleikfimi
Liverpool-háskóla könnuðu hvaða
16.40 Tímaflakk (8:10)
13.10 Eitt stykki hönnun, takk (1:3 áhrif slíkt mataræði hefur á heilsu
17.30 Börnin okkar (1:6)
13.35 Útsvar 2014-2015 (27:28)
fólks, líkamlega sem andlega.
18.00 KrakkaRÚV 18.52 Lottó
14.40 Leitin að nýju nýra – Fyrri
21.00 Trúður (7:8)
FIMMTUDAGUR. 20. OKT.
19.00
Fréttir
Íþróttir
19.35
Veður
hluti (1:2)
21.30 Hljómsveitin (1:10)
13.00 Heimaleikfimi 13.10 Kastljós
19.45
Siggi
Sigurjóns
(3:4)
15.25 Húsbyggingar okkar tíma (3: (Orkestret) Dönsk gamanþáttaröð.
13.35 Útsvar 2014-2015 (25:28)
20.30 Hetty Feather (9:10)
15.55 Við getum þetta ekki (1:3)
Lífið í sinfóníuhljómsveit hjá
14.35 Á tali hjá Hemma Gunn
21.00 Marley & Me
16.25 Ævi (1:7) 16.55 Silfrið
stórri danskri menningarstofnun
1990-1991 (4:12)
22.55
Nætursól
18.00 KrakkaRÚV
er ekki alltaf dans á rósum.
15.50 Eldað með Ebbu (5:8)
00.15
Liðhlaupinn
–
Seinni
hluti
(2
Klarinettuleikarinn Bo Høxenhaven
18.42 Eldhugar – Hedy Lamarr 16.20 Siggi Sigurjóns (2:4)
01.45
Dagskrárlok
er sérvitur og lendir sífellt í
leikog
uppfinningakona
(23:30)
17.05 Brautryðjendur (6:8)
árekstrum við stjórnendur og
18.45 Krakkafréttir- Lag dagsins
17.30 Landinn
SUNNUDAGUR 23. OKT.
annað tónlistarfólk. Þegar nýr
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
18.00 KrakkaRÚV- Krakkafréttir
07.15
KrakkaRÚV
aðstoðarhljómsveitarstjóri reynist
19.35 Kastljós
18.50 Lag dagsins
10.00
Vísindahorn
Ævars
20.05 Njósnarar í náttúrunni (1:4) jafnskrýtin skrúfa og Bo er ekki
19.00 Fréttir Íþróttir 19.30 Veður
10.05
Serengetí
–
Innrás
(3:6)
von á góðu. Aðalhlutverk: Frederik
(Spy
in
the
Wild
II)
Dýralífsþættir
19.35 Kastljós 20.05 Okkar á milli
11.00 Silfrið
Cilius Jørgensen, Rasmus Bruun
frá BBC þar sem vélmennum
20.35 Könnuðir líkamans (2:5)
12.10 Menningarvikan
og Neel Rønholt. Þættirnir eru ekki
í líki dýra er komið fyrir í
21.10 Haltu mér, slepptu mér
12.40
Okkar
á
milli
við hæfi barna yngri en 12 ára.
dýraríkinu. Vélmennin eru búin
(1:6) Níunda þáttaröð af þessum
13.10
Kveikur
22.00 Tíufréttir 22.15 Veður
upptökubúnaði sem gerir okkur
rómantísku gamanþáttum um
13.35
Græni
slátrarinn
22.20 HM í Fischer-slembiskák:
kleift
að
komast
nær
dýrunum
en
pör sem tengjast innbyrðis í
Samantekt (1:5)
Manchester á Bretlandi. Leikarar: 14.05 Jörðin séð úr geimnum (4:4) nokkru sinni fyrr og öðlast dýpri
22.35 Baptiste (4:6)
skilning á flóknu tilfinningalífi
James Nesbitt, John Thomson, Fay 15.00 Leiðin á HM (8:16)
15.25
Siggi
Sigurjóns
(3:4)
23.35 Konunglegt leyndarmál (2:4)
þeirra. Þættirnir eru talsettir á
Ripley, Robert Bathurst, Hermione
16.10
Fólk
og
firnindi
(6:8)
00.20 Dagskrárlok
íslensku en sýndir á RÚV 2 með
Norris og Ceallach Spellman.
17.10
Útúrdúr
(6:10)
ensku
tali.
Þættirnir eru ekki við hæfi barna

Vorboðakórinn æfingar!
æfingar!
Vorboðakórinn
AFTURbreyttur
breytturæfingatími!
æfingatími!
AFTUR
ALLAFIMMTUDAGA
FIMMTUDAGAkl.
kl. 16.00.
16.00.
ALLA
NæstFIMMTUDAGINN
FIMMTUDAGINN20.
20.október
október
Næst
SkálarhlíðááSiglufirði.
Siglufirði.
í íSkálarhlíð

Minjastofnun Íslands
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr

húsafriðunarsjóði

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) bjóða upp á
viðtalstíma og ráðgjöf dagana 25.-28. október á eftirtöldum stöðum, þar sem
umsækjendur geta fengið kynningu um umsóknarferlið og leiðsögn varðandi þeirra
verkefnahugmyndir. Athugið að gott er að skrá sig á www.ssne.is.

fyrir árið 2023

Viðtalstímar & ráðgjöf
Þriðjudagur
október
Hlutverk sjóðsins
er25.að
stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðaðra húsa og
Kópasker
kl. 9:30 - 11:00
Norðurþings á Kópaskeri
mannvirkja,
sbr.
reglur
um
úthlutunSkrifstofa
úr húsafriðunarsjóði
nr. 577/2016. Veittir verða styrkir úr
kl. 12:00 - 13:30
Skrifstofa Langanesbyggðar, Langanesvegi 2
Þórshöfn
sjóðnum til:
Raufarhöfn
kl. 15:00 - 16:30
Ráðhúsið á Raufarhöfn
• viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og mannvirkjum, ásamt
Miðvikudagur
26. október sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt
öðrum húsum
og mannvirkjum,
Dalvík
kl. 11:00 - 12:30 Menningarhúsið Berg
gildi.
Ólafsfjörður
kl. 13:30 - 15:00 Ólafsvegur 4
• byggingarsögulegra
þar með
taliðGránugötu
skráningar
húsa og mannvirkja, og
24, 2.hæð
Siglufjörður
kl. rannsókna,
15:30 - 17:00 Ráðhúsið
Siglufirði,
miðlunar upplýsinga um þær.
Fimmtudagur 27. október
• sveitarfélaga
til að vinna tillögur að verndarsvæði í byggð, í samræmi við ákvæði
Eyjafjarðarsveit kl. 9:00 - 10:30
Skrifstofa Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9
laga nr. 87/2015
575/2016
um verndarsvæði í byggð og til
Svalbarðseyriog reglugerðar
kl. 11:00 - 12:30 nr.
Skrifstofa
Svalbarðsstrandarhrepps
verkefnaGrenivík
innan verndarsvæða
kl. 15:30 - 17:00í byggð.
Skrifstofa Grýtubakkahrepps, Túngötu 3
Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna byggingarlistar,
Föstudagur
28. október
menningarsögu,
umhverfis,
upprunaleika og tæknilegs ástands ásamt gildis fyrir varðveislu
Reykjahlíð
kl. 09:00 - 11:00 Mikley/Hreppsskrifstofa, Hlíðavegi 6
byggingararfleifðarinnar.
Laugar
kl. 12:30 - 14:00 Fundarherbergi í Kjarna (Sparisj. S-Þing)
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna á vef
Fyrir utanÍslands,
þessa auglýstu
tíma er auðsótt að leita til starfsfólks SSNE með því að hringja í síma
Minjastofnunar
www.minjastofnun.is.
540-5400/540-5412
Ráðgjafar
Uppbyggingarsjóðs
eru almennt
Umsóknarfrestur
er eða
til senda
og tölvupóst
með á1.ssne@ssne.is.
desember
2022.
Umsóknir
sem berast eftir að
staðsettir á Akureyri og Húsavík og hægt að panta hjá þeim fyrir stað- eða fjarfund.
umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun styrkja.
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af hendi leyst og í
samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á leiðbeiningarit um verndarsvæði í byggð og
um viðhald
og endurbætur friðaðra
húsa sem finna má á vef
Umsóknarfrestur
er fráog
12.varðveisluverðra
október
Minjastofnunar Íslands (undir Gagnasafn). Í Húsverndarstofu í Árbæjarsafni er veitt
til kl.ráðgjöf
13:00um
þann
17. nóvember
endurgjaldslaus
gerð styrkumsókna
og viðhald og viðgerðir á gömlum húsum (sjá
nánar á www.husverndarstofa.is).

Nánari upplýsingar á www.ssne.is

Suðurgötu 39, 101 Reykjavík

Sími: 570 1300
www.minjastofnun.is

Árleg hundaog
HELLAN
kattahreinsun
októberblaðið
Rafvirkjar

Sími: 467 1364 /863 6171

10. tölublað 32. árgangur

Október 2022

komið út.

Dýralæknir verður í Fjallabyggð
hér
segir:
Full af efnisem
eins og
venjulega.

Þriðjudaginn 25. október – Hundahreinsun
Eftir rigningsamt sumar tók haustið við með stillum, en haustlægðirnar renna hratt yfir með norðanátt og snjó. Núna í haust
hefur veðráttan verið tiltölulega góð, en getspakir segja að það verði „Bara gott“ fram að jólum! Þessi mynd er úr Héðisnfirði 28.
septeber 2013!
Mynd: Sigurður Ægisson.

Meðal efnis í blaðinu

sem hann
kilvægi þess
a saman og
ta samskipti
i söng hver
TR byrjuðu
i setið á sér
álsi. Var það
þh

forseti.is)

Áskrift

• Námuvegi 11 Ólafsfirði 13:00 – 15:00
• Áhaldahúsinu Siglufirði 16:00 – 18:00

Nýr bæjarstjóri Fjallabyggðar.
Nýr bæjarritari Fjallabyggðar.
80 ára afmæli Glæsis.
Erlendir nemendur heimsækja MTR.

Leikfélagið hefur æfingar á nýju
verki eftir og í leikstjórn Gumma
Fjólu.
Leitað að heitu vatni í Ólafsfirði.
Æskuminningar Leós Óla.

Réttirnar!
Íþróttafréttir í september.
Meiri fótbolti á Sigló.
Kona eins og ég!
Margt fleira.

Þrír bankar
í Arion appinu

Áskrift í síma: 467-1288 eða
á
netfangið:
tunnan@tunnan.is
Miðvikudaginn 26. október
– Kattahreinsun

Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

arionbanki.is

• Áhaldahúsinu Siglufirði 13:00 – 15:00

Tunnan
s:467-1288
• Námuvegi
11 Ólafsfirði
16:00 – 18:00

PIXMA TS 705

Nettur og vel búinn litaprentari

Fimmtudaginn 17. nóvember – Hundahreinsun
með 5 blekhylkjum. Þráðlaust netsamband. kr. 16.000,---->
• Námuvegi 11 Ólafsfirði 13:00 – 15:00
• Áhaldahúsinu Siglufirði 16:00 – 18:00

Hunda- og kattaeigendum er skylt aðTunnan
mæta með
s:467-1288
hunda og ketti sína til hreinsunar og er það innifalið
Canon PIXMA
í leyfisgjaldi
sem þarf að vera greitt fyrir hreinsun.
G650 ljósmynda
Ef hreinsun
hefur þegar farið fram eru eigendur
fjölnota prentari
vinsamlegast
beðnir um að koma í áhaldahús og
með áfyllanlegum
framvísa
vottorði því til staðfestingar.
blektönkum
Canon MegaTank prentarar eru bæði innan
MAXIFY og PIXMA Dýraeftirlit
línunnar hjá Canon
og sameina þeir gæða prentun og lágan
rekstrarkostnað.

kr. 46.900

Fjallabyggðar

Íþróttahúsið Ólafsfirði
Miðvikudagar
14:30
16:00- 16:00
- 17:30
Möppur!
Ódýrustu möppurnar...
kr. 300.-

Sirkusskóli
GRÆNIR STYRKIR 2023
Húlladúllunnar
Canon

AUGLÝST ER EFTIR UMSÓKNUM UM Þinglýsingapappír
STYRKI
blek
Löggiltur skjalapappír
TIL UMHVERFISVERKEFNA Á ÁRINU 2023
A4 stærð

Haustönn 2022

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um GRÆNA STYRKI

Sirkusskóli
Vinnustaðaskírteini Markmið grænnaVerð
er að
790
kr.styðja við aðila sem vinna
Húlladúllunnar styrkja
býður
að umhverfisverkefnum í Fjallabyggð.
nemendur 6 ára og eldri
Einstaklingar og félög
sem eiga lögheimili í Fjallabyggð geta fengið úthlutaðan
velkomin!
Nemendur
Grænum styrk Fjallabyggðar. Tilgreind félög þurfa að vera með starfsemi sína í
kynnast
hinum
sveitarfélaginu.
Ásklið
erumslög
að umsækjandi
hafi átt lögheimili
í minnst
° Áprentuð
fyrir fyrirtæki,
félögí sveitarfélaginu
eða einstaklinga.
12
mánuði
samfleytt
á
móttökudegi
umsóknar
og
að
lögheimilisfestan
sé
einnig
til
heillandi
heimi
° Númeraða
reikninga í tví, þrí og fjórriti.
staðar og hafi verið óslitin þegar kemur að útgreiðslu umhverfisstyrks.
sirkuslistanna
læra
° Kartonpappír og
- Ljósritunarpappír
og ýmiss konar pappír.
Skilyrði
er að hann
nýtist samfélaginu í Fjallabyggð, sé ekki til einkanota.
grunntækni
hinna
° styrks
Útfaraskrár.
Að framkvæmdir séu m.a. til þess fallnar að:
helstu sirkuslista.
Bæta umhverfismál.
Draga úr orkunotkun, mengun og/eða losun gróðurhúsalofttegunda
og eða er ætlað að bæta fyrir slíkt innan sveitarfélagsins.
Bæti ástand og útlit opinna svæða eða fólkvanga innan sveitarfélagsins.

Frír prufutími !

Gormabinding

miðvikudaginn
21.erseptember!
Umsóknarfrestur
til og með þriðjudaginn 1. nóvember 2022.
Plöstun
Einungis er hægt að sækja um rafrænt á www.fjallabyggd.is - Rafræn Fjallabyggð.

Nafnspjöld

Umsækjendur
eru25.000
hvattir til að kynna sér reglur Fjallabyggðar um úthlutun
Verð:
grænna styrkja sem finna má á heimasíðu Fjallabyggðar

Fjölskylduafsláttur: 10%
FrístundakortFjallabyggð
nýtist! 18. október 2022
Sigríður Ingvarsdóttir bæjarstjóri
21. september
– 14.prentþjónusta
desember.
tunnan
ehf.
albert@tunnan.is

www.hulladullan.is

S: 467-1288

Hans Jónsson Sköpun og verk 2022
Menningarhúsið Tjarnarborg 22. október frá 13:00 -17:00
Hans er Akureyringur sem fluttist til Ólafsfjarðar fyrir
rúmlega ári. Frá barnæsku hefur hann verið með gott
auga fyrir list og fallegu handverki. Teiknað, málað, unnnið
með neglur og leir og flest með smávegis praktíksum
tilgangi. Heklið byrjaði þegar hann vantaði húfu en vatt
hratt upp á sig og hefur hann æ síðan verið að skapa allt
frá gluggatjöldum yfir í handstúkur í næstum áratug.
Hans hannar sínar eigin vörur og oft án þessa að skrifa niður uppskriftina, sumt
er eftir áhugaverða aðra hönnuði. Hann er þekktastu fyrir drekagrifflunar sínar
sem er hans eigin hönnun og uppskrift.
Hans Jónsson verður með verk sín til sýnis og sölu á Sköpun og verk í
Menningarhúsinu Tjarnarborg fyrsta vetrardag 22. október.
Sjón er sögu ríkari -

Iðja dagvist Sköpun og verk 2022
Iðja/ dagvist var opnað á Siglufirði 2. febrúar 2002 í húsnæði Sjálfsbjargar
að Vetrarbraut og er nú til húsa að Aðalgötu 7 Siglufirði. Allt frá byrjun hefur
starf Iðju/dagvist haft það markmið að auka og viðhalda færni og hæfni þeirra
einstaklinga sem nýta sér þjónustu Iðjunnar ásamt því að efla sjálfstraust,
sjálfsvirðingu og og sjálfsmynd hans.
Í Iðjunni er unnið handverk af ýmsu tagi og má þar nefna jólasveina og aðra
skrautmuni unna úr við sem prýða mörg heimili í Fjallabyggð, friðarkerti fyrir
jólin ásamt fallegum og notadrjúgum hannyrðavörum af ýmsu tagi.
Í Iðju/dagvist leggja þau áherslu á að njóta augnabliksins, upplifa tilhlökkun,
vellíðan og öryggi. Því er vel við hæfi að við njótum fyrsta vetrardags með
Iðjunni/dagvist á sýningunni Sköpun og verk 22.október 2022 frá kl. 13:00 til
17:00 Fáum fræðslu um starfsemi Iðjunnar og sjáum hvað þau eru að fást við í
leik og starfi.

Ástþór tattoo artist
Sköpun og verk 2022
Ástþór Árnason er Siglfirðingur og löngu orðinn
landskunnur fyrir glæsileg Tattoo listaverk sín. Snemma
kom í ljós listahæfileiki Ástþórs og var hann ungur að árum
er hann opnaði sína fyrstu myndlistarsýningu sem vakti
verðskuldaða athygli.
Tattoo Ástþórs eru einkar fagmannlega unnin og vekja eftirtekt fyrir vönduð
vinnubrögð, verkkunnáttu og þykja einstaklega lifandi og persónuleg þegar
við á. Það má með sanni segja að við í Fjallabyggð getum státað okkur af
þessum frábæra listamanni sem sannarlega hefur lagt sitt af mörkum til að gera
Fjallabyggð enn betri. Ástþór er með vinnustofu á Siglufirði og þykir varla neinn
orðinn maður með mönnum í Fjallabyggð nema státa minnst einu tattoo unnið
af Ástþóri. Ástþór verður með á Sköpun og verk í Menningarhúsinu Tjarnarborg
fyrsta vetrardag 22. október 2022 og hægt að kynna sér hvað hann hefur fram
að færa og spjalla við þennan frábæra listamann.

Kvenfélagið Æskan sköpun og verk
22.október 2022
Kvenfélagið Æskan Ólafsfirði verður kynnt á Sköpun og verk 2022
Kvenfélagið Æskan var stofnað 17.júní 1977 að Vatnsenda í Ólafsfirði og
hefur starfað núna í yfir eina öld. Kvenfélagið Æskan hefur alla tíð komið að
mannúðarmálum í Ólafsfirði og lagt til fé og hjálp þar sem þurfa þykir og kom að
byggingu og opnun Hornbrekku frá hugmynd til veruleika með fjárframlagi, vinnu
og gjöfum á tækjum og húsbúnaði. Einnig tekið þátt í stórum landssöfnunum
á vegum Kvenfélagssambands Íslands, gáfu fé á sínum tíma til Björgunarskútu
Norðurlands og til Sjúkrahússins á Siglufirði.
Kvenfélagið Æskan reisti minningarstein um góð verk kvenna
í miðbæ Ólafsfjarðar í tilefni 100 ára sögu félagsins. Æskan
sér alfarið um umsjón Kvenfélagstorgsins sem er blómum
prýtt og gleður þá sem eiga leið um. Kvenfélagið Æskan
var einn aðalhvatinn að ráðist var í byggingu Tjarnarborgar
sem nú er menningarhúsið okkar hér í Fjallabygg og því vel
við hæfi að vera með á sýningunni „Sköpun og verk“ fyrsta
vetrardag 22.október í Menningarhúsinu Tjarnarborg frá kl.
13:00 – 17:00 með kynningu á starfinu í dag hjá Kvenfélaginu
Æskunni - Allt í blóma á Kvenfélagstorginu -
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HELLAN
Árleg hundaog
októberblaðið
kattahreinsun
komið út.
Rafvirkjar

Sími: 467 1364 /863 6171

10. tölublað 32. árgangur

Október 2022

Full af efni eins og venjulega.

Dýralæknir verður í Fjallabyggð sem hér segir:

Þriðjudaginn 25. október – Hundahreinsun

Eftir rigningsamt sumar tók haustið við með stillum, en haustlægðirnar renna hratt yfir með norðanátt og snjó. Núna í haust
hefur veðráttan verið tiltölulega góð, en getspakir segja að það verði „Bara gott“ fram að jólum! Þessi mynd er úr Héðisnfirði 28.
septeber 2013!
Mynd: Sigurður Ægisson.

Meðal efnis í blaðinu

Nýr bæjarstjóri Fjallabyggðar.
Nýr bæjarritari Fjallabyggðar.
80 ára afmæli Glæsis.
Erlendir nemendur heimsækja MTR.

Leikfélagið hefur æfingar á nýju
verki eftir og í leikstjórn Gumma
Fjólu.
Leitað að heitu vatni í Ólafsfirði.
Æskuminningar Leós Óla.

Þrír bankar
í Arion appinu
Nú getur þú skoðað alla reikninga og kort
í íslenskum bönkum í appinu okkar.

Réttirnar!
Íþróttafréttir í september.
Meiri fótbolti á Sigló.
Kona eins og ég!
Margt fleira.

Áskrift

• Námuvegi 11 Ólafsfirði 13:00 – 15:00
• Áhaldahúsinu Siglufirði
18:00 eða
Áskrift16:00
í síma:–467-1288
arionbanki.is

á netfangið: tunnan@tunnan.is

Miðvikudaginn 26. október – Kattahreinsun
• Áhaldahúsinu
Siglufirði
13:00 – 15:00
Tunnan
s:467-1288
• Námuvegi 11 Ólafsfirði 16:00 – 18:00

PIXMA TS 705

Nettur og vel búinn litaprentari

kr. 16.000,---->
Fimmtudaginn 17. nóvember
– Hundahreinsun
• Námuvegi 11 Ólafsfirði 13:00 – 15:00
• Áhaldahúsinu Siglufirði 16:00 – 18:00

með 5 blekhylkjum. Þráðlaust netsamband.

Tunnan
s:467-1288
Hundaog
kattaeigendum
er
skylt
að mæta með
Canon PIXMA

hunda
ogljósmynda
ketti sína til hreinsunar og er það innifalið
G650
í leyfisgjaldi
sem þarf að vera greitt fyrir hreinsun.
fjölnota prentari
Ef með
hreinsun
hefur þegar farið fram eru eigendur
áfyllanlegum
vinsamlegast
beðnir um að koma í áhaldahús og
blektönkum
framvísa
vottorði
Canon
MegaTank prentarar
eru bæðiþví
innantil staðfestingar.
MAXIFY og PIXMA línunnar hjá Canon
og sameina þeir gæða prentun og lágan
Dýraeftirlit
rekstrarkostnað.

kr. 46.900

Fjallabyggðar

Íþróttahúsið Ólafsfirði
Miðvikudagar
14:30
16:00- 16:00
- 17:30
Möppur!
Ódýrustu möppurnar...
kr. 300.-

Sirkusskóli
Húlladúllunnar
GRÆNIR
STYRKIR 2023
Canon

Þinglýsingapappír blek ER EFTIR UMSÓKNUM UM
Löggiltur
skjalapappír
AUGLÝST
STYRKI
A4 stærð
TIL UMHVERFISVERKEFNA Á ÁRINU
2023

Haustönn 2022

Sirkusskóli
Vinnustaðaskírteini
- GRÆNA STYRKI
Opnað hefur verið
fyrir umsóknir um
790 kr.
Húlladúllunnar Verð
býður
Markmið grænna styrkja er að styðja við aðila sem vinna
nemendur 6 ára
og eldri
að umhverfisverkefnum
í Fjallabyggð.
velkomin! Nemendur
Einstaklingar og félög sem eiga lögheimili í Fjallabyggð geta fengið úthlutaðan
kynnast
hinum
Grænum
styrk
Fjallabyggðar.
Tilgreind
félög þurfa
að vera
starfsemi sína í
°
Áprentuð
umslög fyrir
fyrirtæki,
félög
eðameð
einstaklinga.
sveitarfélaginu.
Ásklið
er
að
umsækjandi
hafi
átt
lögheimili
í
sveitarfélaginu
í minnst
heillandi
heimi
° Númeraða
reikninga í tví, þrí og fjórriti.
12 mánuði samfleytt á móttökudegi umsóknar og að lögheimilisfestan sé einnig til
sirkuslistanna
og
læra
° Kartonpappír
- óslitin
Ljósritunarpappír
og ýmissumhverfisstyrks.
konar pappír.
staðar og hafi verið
þegar kemur að útgreiðslu
grunntækni
hinna
° Útfaraskrár.
Skilyrði styrks er að hann nýtist samfélaginu í Fjallabyggð, sé ekki til einkanota.
helstu sirkuslista.
Að framkvæmdir séu m.a. til þess fallnar að:
Bæta umhverfismál.
Draga úr orkunotkun, mengun og/eða losun gróðurhúsalofttegunda
og eða er ætlað að bæta fyrir slíkt innan sveitarfélagsins.
Bæti ástand og útlit opinna svæða eða fólkvanga innan sveitarfélagsins.

Frír prufutími !

Gormabinding

miðvikudaginn 21. september!

Plöstun

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudaginn 1. nóvember 2022.

Einungis er hægt að sækja um rafrænt á www.fjallabyggd.is - Rafræn Fjallabyggð.

Nafnspjöld

Verð: 25.000

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér reglur Fjallabyggðar um úthlutun
Fjölskylduafsláttur:
10%
grænna styrkja sem finna má á heimasíðu Fjallabyggðar

Frístundakort nýtist!
Fjallabyggð 18. október
2022 S: 467-1288
21. september
– 14.prentþjónusta
desember.
tunnan
ehf.
Sigríður Ingvarsdóttir bæjarstjóri

albert@tunnan.is

www.hulladullan.is
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Viðtalstímar & ráðgjöf
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