Sælingsdalslaug

Dalapósturinn

Sælingsdalslaug verður opin í maímánuði á þriðjudögum kl. 1719, miðvikudögum kl. 17-21 og fimmtudögum kl. 17-19. Opið
verður sérstaklega fyrir eldri borgara kl. 15:30-17 á
þriðjudögum.
Starfsfólk ungmennabúðanna verður á svæðinu alla virka daga
í maí og er heimamönnum velkomið að hafa samband ef þessi
opnunartími hentar ekki.
Nemendur UTB nýta laugina á almennum opnunartímum
miðvikudagana 7. og 14. maí kl. 17-18. Ekki er nema um 40
nemendur að ræða hvora viku.

Flokksstjóri vinnuskóla
Starf flokksstjóra við Vinnuskóla Dalabyggðar er laust til
umsóknar.

5. tölublað, 7. árgangur
5. maí 2014

Íbúafundur
Íbúafundur í Dalabyggð verður haldinn í Dalabúð
miðvikudaginn 7. maí kl. 20.
Dagskrá
1. Ársreikningur Dalabyggðar 2013
2. Fjárhagsáætlun Dalabyggðar 2014
3. Markaðs- og ferðamál
Íbúar eru hvattir til að mæta.

Æskilegt er að umsækjandi sé 20 ára eða eldri, hafi reynslu af
því að að vinna með börnum og hafi bíl til umráða.
Umsóknareyðublöð eru á www.dalir.is og á skrifstofu
Dalabyggðar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með
föstudagsins 16. maí 2014.

Vinnuskóli
Vinnuskólinn verður starfræktur frá 9. júní til 31. júlí og er fyrir
unglinga fædda árin 1998 - 2001. Daglegur vinnutími verður kl.
8-12 og 13-15 fimm daga vikunnar fyrir elstu börnin en fjóra
fyrir hin yngri.
Umsóknareyðublöð eru á www.dalir.is og á skrifstofu
Dalabyggðar.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með
föstudagsins 16. maí 2014.

www.dalir.is

Sveitarstjórn Dalabyggðar

Umhverfisdagur
Skátafélagið Stígandi stendur fyrir árlegri hreinsun í Búðardal
fimmtudaginn 8. maí og hefst hún kl. 15.
Íbúar í Búðardal og forsvarsmenn fyrirtækja eru hvattir til að
taka þátt í deginum og hreinsa lóðir sínar og nánasta umhverfi.

Garðland
Garðland fyrir grænmetisræktun í Búðardal er í námunda við
vatnstankinn. Íbúum Dalabyggðar er frjálst að helga sér reit á
svæðinu til afnota sumarlangt endurgjaldlaust, en eru beðnir
að gæta hófs varðandi stærð þannig að sem flestir áhugasamir
geti nýtt sér svæðið.
Ábyrgðarmaður: Sveinn Pálsson, sveitarstjóri.
Dalabyggð, Miðbraut 11, 370 Búðardalur

www.dalir.is

Sveitarstjórnarkosningar

framboðslisti áður en þeim fresti lýkur verður framboðslistinn
sjálfkjörinn ef hann uppfyllir að öllu leyti skilyrði laganna.

Sveitarstjórnarkosningar fara fram 31. maí næstkomandi.
Upplýsingar um flest er lýtur að þeim er að finna á kosningavef
innanríkisráðuneytisins,
www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar-2014.

Komi enginn framboðslisti fram verða óhlutbundnar kosningar
(persónukjör). Allir kjósendur eru þá í kjöri nema þeir sem
löglega eru undanþegnir skyldu til að taka kjöri og hafa fyrir
fram skorast undan því.

Kjörskrá
Á kjörskrá eru allir íslenskir ríkisborgarar sem náð hafa 18 ára
aldri á kjördag og eru skráðir með lögheimili í sveitarfélaginu
þremur vikum fyrir kjördag, 10. maí 2014. Óheimilt er því að
breyta kjörskrá ef tilkynning um nýtt lögheimili hefur ekki borist
Þjóðskrá Íslands fyrir þann tíma.
Einnig eru á kjörskrá danskir, finnskir, norskir og sænskir
ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í þrjú ár
samfellt fyrir kjördag. Aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa
lögheimili hér á landi í fimm ár samfellt fyrir kjördag eru og á
kjörskrá.
Utankjörfundaatkvæðagreiðsla
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga
31. maí 2014 er hafin. Kjósanda er heimilt að greiða atkvæði
utan kjörfundar til kjördags. Innanlands er hægt að kjósa hjá
sýslumönnum hvort sem er á aðalskrifstofu eða í útibúum.
Hjá Sýslumanninum í Búðardal fer atkvæðagreiðslan fram á
skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11, frá kl. 13:00 til 15:30 alla
virka daga til kjördags. Hægt er að kjósa á öðrum tíma
samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Framboðsfrestur
Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga 31. maí rennur
út kl. 12 á hádegi laugardaginn 10. maí 2014.

Garðaúrgangur
Íbúar geta losað garðaúrgang á gamla gámasvæðinu við
Vesturbraut. Gras og trjáafklippur eiga að fara í sitt hvorn
hauginn og plastumbúðir eiga ekki að fylgja.

Hundahald
Minnt er á að hundahald í Búðardal er háð takmörkunum sbr.
samþykkt um hundahald í Dalabyggð nr. 296/2003. Meðal
annars skulu eigendur undantekningarlaust skrá hunda sína á
skrifstofu sveitarfélagsins. Árlegt gjald er 8.000 kr og eindagi
þess er 1. júlí.

Refa- og minkaveiðar
Samkvæmt reglum um refa- og minkaveiðar í Dalabyggð verður
einungis ráðnum veiðimönnum greitt fyrir veiðarnar og einungis
fyrir veiðar á grenjatímabilinu 1. maí – 31. júlí.
Reglurnar er að finna á heimasíðu Dalabyggðar.

Gámar fyrir járn og timbur
Gámar fyrir járn og timbur verður komið fyrir um sveitirnar í
júní, eins og í fyrra. Nánari dagsetningar verða auglýstar síðar.
Þeir aðilar sem þurfa að losna við mikið magn járns og timburs
skulu hafa samband við Viðar Þór Ólafsson í síma 894 0013.

Ef aðeins einn framboðslisti berst skal yfirkjörstjórn framlengja
framboðsfrest um tvo sólarhringa. Komi ekki fram nýr
www.dalir.is
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