Sælingsdalslaug — desember 2014
Opnunartímar 1. - 19. desember 2014

Dalapósturinn

laugardaginn 29. nóvember kl. 11:00 -13:00
mánudagar

kl. 18:00 - 22:00

þriðjudagar

kl. 17:00 - 20:00

miðvikudagar

kl. 18:00 - 21:30

fimmtudaginn 4. desember kl. 15:30-18:30
Lokað 20. desember 2014-6. janúar 2015.
Hálftíma fyrir lokun lýkur sölu í sundlaugina.
Opið er fyrir eldri borgara á þriðjudögum kl. 15:30-17:00.
Hópar og fjölskyldur geta haft samband og athugað með að koma í
sund fyrir utan opnunartíma ef starfsfólk er á svæðinu.
Bænda-bumbubolti er á mánudögum og miðvikudögum kl. 19-21.
Umsjónarmaður Sælingsdalslaugar er Gunnar Már Leifsson, símar
434 1465 eða 777 0295 og netfangið gunnarmar@umfi.is.

15. tölublað, 7. árgangur
27. nóvember 2014

Jólatré Dalabyggðar
Mánudaginn 1. desember kl. 17:30 verður kveikt á ljósum jólatrésins
við Auðarskóla.
Jólasveinar hafa boðað komu sína á svæðið og að venju verður dansað
og sungið. Boðið verður uppá heitt súkkulaði með rjóma og
piparkökur.

Byggðasafn—sögustundir
Sjöunda sögustund vetrarins verður sunnudaginn 7. desember kl. 14 á
Laugum. Þann dag eru 70 ár liðin síðan fyrstu nemendurnir komu í

Skrifstofa Dalabyggðar

skóla að Laugum, en þá var kennt í Sælingsdalslaug. Af því tilefni

Skrifstofa Dalabyggðar, Miðbraut 11, er opin kl. 10-14.
Síminn er 430 4700 og símatími kl. 9-13.
Netfang Dalabyggðar er dalir@dalir.is

verður sögustundin helguð Laugaskóla.

Héraðsbókasafn Dalasýslu
Netfangið er bokasafn@dalir.is og síminn 430 4720
Opnunartímar eru á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 13-18.

Endurvinnslan í Búðardal
Opnunartímar eru á þriðjudögum kl. 15-18 og laugardögum kl. 11-14

Aðgangseyrir er 500 kr og er safnið jafnframt opið.
Síðasta sögustundin fyrir jól verður sunnudaginn 21. desember kl. 14
og verður hún tengd jólunum.
Þeir sem hafa áhuga á að fara í sund samhliða sögustundum hafi
samband við Gunnar Má með góðum fyrirvara á netfangið
gunnarmar@umfi.is eða síma 777 0295 / 434 1465.

Héraðsskjalasafn Dalasýslu
Netfangið er safnamal@dalir.is og sími 430 4700
Opnunartímar eru eftir samkomulag við héraðsskjalavörð.

Ábyrgðarmaður: Sveinn Pálsson, sveitarstjóri.
Dalabyggð, Miðbraut 11, 370 Búðardalur

