Dalapósturinn

Hreinsun rotþróa
Árleg hreinsun rotþróa fer fram síðari hluta júnímánuðar. Í ár
verður hreinsað í Hörðudal, Miðdölum og Haukadal. Sumarið
2018 í Laxárdal, á Skarðsströnd og í Saurbæ og sumarið 2019 á
Skógarströnd, í Hvammssveit og á Fellsströnd.
Til þess að hreinsun geti gengið auðveldlega fyrir sig þurfa
húseigendur að tryggja óheft aðgengi að lóðum sínum og sjá til
þess að hlið séu ólæst.
Til að hægt sé að fjarlægja seyru úr öllum hólfum rotþróar þarf að
lágmarki að vera 4 tommu (10 cm) stútar á öllum hólfum hennar.
Nauðsynlegt er einnig að merkja staðsetningu rotþróa vel, til
dæmis með veifu eða flaggi, til að auðvelda hreinsunarverktaka
að finna þær.
Árgjald vegna rotþróarhreinsunar er innheimt samhliða
fasteignagjöldum og tekur mið af því að um sé að ræða eina losun
á þriggja ára fresti.
Ef íbúar á öðrum svæðum en hreinsa á í sumar telja brýnt að
hreinsað verði nú í ár skal beiðni send á netfangið dalir@dalir.is
eða síma 430 4700. Áskilin er réttur til að innheimta sérstaklega
fyrir aukahreinsun meti verktaki hreinsun ótímabæra.

Timbur- og járngámar í dreifbýli
Timbur- og járngámar verða staðsettir í dreifbýli með sama sniði
og undanfarin ár.
Skógarströnd, Hörðudalur og Miðdalir 22. - 28. júní
Haukadalur, Laxárdalur og Hvammssveit 29. júní - 5. júlí
Fellsströnd, Skarðsströnd og Saurbær 6. júlí – 12. júlí

8. tölublað, 10. árgangur
14. júní 2017

17. júní 2017
Kvennahlaupið við Leifsbúð kl. 10.
Skrúðganga frá Silfurtúni kl. 13.
Hátíðardagskrá við Dalabúð kl. 13:45.
Söngvakeppni barna kl. 14:15.
Opnunarmót frisbígolfvallarins í Búðardal kl. 16.

Endurvinnslustöð
Endurvinnslustöðin verður lokuð þjóðhátíðardaginn 17. júní.

Héraðsbókasafn Dalasýslu
Bókasafnið verður lokað frá 3. júlí til 1. ágúst vegna sumarleyfa.
En almennir opnunartímar safnsins eru á þriðjudögum og
fimmtudögum kl. 13-18.

Skrifstofa Dalabyggðar
Skrifstofa Dalabyggðar verður lokuð vikuna 10. – 14. júlí vegna
sumarleyfa starfsmanna.

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