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Sundlaugar í Ísafjarðarbæ eru fjórar;
á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og Ísafirði. Ein gjaldskrá gildir fyrir allar
laugarnar. Verð fyrir 16 ára og
eldri er 440 krónur, en hægt er að kaupa
10 miða afsláttarkort á 3.390 kr., 30 miða
kort á 8.290 kr. eða árskort á 31.460 kr.
Kortin má nota í öllum fjórum laugunum.
Sem fyrr er ókeypis í sund fyrir börn
og unglinga að 16 ára aldri. Athugið að
börn 8 ára og yngri þurfa að hafa fylgd
einhvers sem er 14 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar um laugarnar, sem
og fréttir af starfseminni, er hægt að
nálgast á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,
www.isafjordur.is. Þar er einnig hægt að
fá upplýsingar um starfsemi þeirra fimm
íþróttahúsa sem starfrækt eru í öllum
fjórum byggðarkjörnum Ísafjarðarbæjar.
Opnunartími lengist í öllum sundlaugum
sveitarfélagsins frá fyrri vetri. Í vetur
verða laugarnar opnar eins og hér segir:

Flateyrarlaug

Mán, fim: 16.00-19.00
Þri: 16.00-21.00
Lau: 13.00-18.00
Sun: 11.00-14.00
Mið, fös: Lokað

Þingeyrarlaug

Mán, þri, mið: 08.15-11:30
og 16:00-19:30
Fim: 08.15-11.30
og 16:00-21:00
Fös: 08.15-09.00
Lau: 10.00-13.00
Sun: 11.00-15.00

Suðureyrarlaug

Þri, mið, fim: 16:00-19:00
Lau: 10:00-14:00
Sun: 13:00-18:00
Mán, fös: Lokað

Sundhöll Ísafjarðar
Mán-fös: 07:00-08:00
og 19:00-21:30
Lau-sun: 10:00-17:00

www.isafjordur.is
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Félagsmiðstöðvar
Ísafjarðarbæjar
Starf félagsmiðstöðvanna verður með
svipuðu sniði og undanfarna vetur. Þar er
unglingum boðið upp á margvíslega
afþreyingu og fá þau að stórum hluta
að móta starfið sjálf í samráði við starfsmenn. Boðið verður upp á klúbbastarf
milli kl. 16-18 einhverja daga á Ísafirði.
Félagsmiðstöðvarnar reyna að gera
eitthvað saman yfir veturinn og eru
allir velkomnir í hvaða félagsmiðstöð
sveitarfélagsins sem er þó hún sé ekki í
þeirra byggðarkjarna. Haldin eru böll,
söngvakeppnir, settar upp leiksýningar,
hljómsveitakvöld, stelpukvöld, strákakvöld,

Ísafjörður
9:00-13:00 og 16:00-18:00 alla virka daga
19:30-22:00 mánudaga og miðvikudaga
19:30-23:00 föstudaga
Suðureyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga
Flateyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga
Þingeyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga

Dalirnir tveir
Skíðaparadís Ísfirðinga er í dölunum
tveimur. Göngusvæðið er á Seljalandsdal en
svigskíðaiðkun fer fram í Tungudal.
Á Seljalandsdal er öll aðstaða eins og best
verður á kosið og gönguskíðamenn hafa
mikið frelsi til að iðka sína íþrótt nokkurn

spilakvöld, draugakvöld, sundlaugarpartý,
metakvöld og bíókvöld svo fátt eitt sé nefnt.
Umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar á
Ísafirði er Gautur Ívar Halldórsson en einnig
mun Sif Huld Albertsdóttir ganga þar vaktir. Á Suðureyri er það Einar Ómarsson sem
er við stjórnvölina, en á Flateyri verða þær
Linda Björg Guðmundsdóttir og Hrefna
Erlinda Valdemarsdóttir og á Þingeyri
Daðey Arnborg Sigþórsdóttir. Opnunartímar í félagsmiðstöðvum verða sem hér
segir í vetur:
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hins vegar fram í skálanum í Tungudal.
Í Tungudal eru þrjár lyftur fyrir svigskíðamenn og fjölmargar brekkur sem henta
getu hvers og eins skíðamanns. Í skíðaskálanum er greiðasala og skíðaleiga.
Að sjálfsögðu fer það eftir snjólögum
hvenær svæðin opna, en áhugasamir eru
beðnir um að fylgjast vel með á heimasíðu
svæðisins, www.isafjordur.is/ski.

Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar

Vestri
Sundfélagið Vestri býður upp á skipulagðar
sundæfingar fyrir börn frá 6 ára og upp úr.
Einnig býður félagið upp á sundskóla fyrir
börn 4 til 6 ára. Reynt er að samræma áhuga
og afreksþjálfun og koma til móts við markmið hvers og eins sundmanns.
Þjálfarar félagsins hafa allir mikla reynslu
af þjálfun og sundkennslu. Mikið félagslíf
er í kringum sundið og er farið reglulega í
æfinga- og keppnisferðir bæði hér heima
sem og um land allt. Starfið hjá flestum

Barna- og unglingastarf KFÍ verður áfram
í miklum blóma. Boðið verður upp á
æfingar fyrir 6-9 ára í íþróttahúsinu við
Austurveg og fyrir 10-18 ára á Torfnesi.
Yfirþjálfari félagsins er Bobby Jerome
Aldride en með honum munu starfa
ýmsir góðir þjálfarar. Útlit er fyrir að KFÍ
muni senda eina 10 flokka til þátttöku í
Íslandsmótum í vetur. Þá mun KFÍ líkt og

hópum félagsins helst í hendur við
grunnskólann hvað frí varðar og byrjar því
iðulega á sama tíma.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
félagsins www.hsv.is/vestri og hjá Benedikt
Sigurðssyni yfirþjálfara í síma 690-2303.

veginn þegar
greiðsla er á
menn sjálfir
til klukkan 22

þeim hentar. Sjálfsafsvæðinu og geta skíðakveikt á brautarljósum
á kvöldin. Miðasala fer

síðustu ár vera með íþróttaskóla fyrir
börn 1-5 ára. Um er að ræða léttar leikfimiæfingar fyrir allra yngstu börnin og stýrir
Árni Heiðar Ívarsson þessum skóla eins
og áður. Nánari upplýsingar um starf
félagsins, æfingatöflur og annað, má
nálgast á heimasíðunni kfi.is og hjá Guðna
Guðnasyni í síma 660-5094.
www.isafjordur.is
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Boltafélag Ísafjarðar

Hörður

BÍ88 verður með 14 flokka í gangi í vetur, frá
meistaraflokki karla upp í 8. flokk stráka og
stelpna. Meistaraflokkur karla mun æfa á
fullu sem fyrr og munu leikmenn 2. flokks
æfa með að hluta eða öllu leyti. 3.-6. flokkar
karla og kvenna verða á 2-3 æfingum í viku
þennan veturinn. Æfingar í 7. og 8. flokki
eru aðeins öðruvísi, 7. flokkur æfir tvisvar
en 8. flokkur einu sinni. 8 flokkur er
ætlaður krökkum sem eru á næstsíðasta og
síðasta ári í leikskóla og er þar lögð áhersla
á hreyfiþroska og almenna líkamsrækt en
þó mest rækt lögð við boltaleiki.

Íþróttafélagið Hörður býður íbúum Ísafjarðarbæjar upp á að æfa ýmsar íþróttagreinar næsta vetur. Um er að ræða glímu,
júdó og taikwondo fyrir 8 ára og eldri og
handbolta fyrir 10 ára og eldri. Hermann
Níelsson formaður félagsins mun hafa
yfirumsjón með þjálfun en félagið kappkostar að hafa góða þjálfara í öllum flokk-

Félagið hefur reynt að halda við þeirri reglu
að bjóða krökkum í 6. og 7. flokki að fara á
æfingar í beinu framhaldi af skólastarfinu. Gafst það afskaplega vel og verður
vonandi framhald þar á í vetur. Vonast er til
þess að 7. flokkur kk/kvk muni fara beint úr
skóla og á æfingar milli kl. 13-14. Sömuleiðis
munu 6. flokkar kk/kvk hefja æfingar sem
fyrst eftir að skóla lýkur eða um kl. 14.
Upplýsingar um æfingar og annað starf
félagsins verður að finna á heimasíðu þess,
www.hsv.is/bi.
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stefnt að því að bjóða upp á kennslu
og æfingar fyrir fullorðna sem verða
auglýstar sérstaklega síðar. Félagið
gefur systkinum afslátt ef tvö eða fleiri

áætlað að æfingar hefjist í byrjun september. Bocciaæfingarnar hafa verið í
íþróttahúsinu á Torfnesi tvisvar í viku milli
kl. 17 og 18, en svo gæti farið að þær yrðu
í íþróttahúsinu við Austurvöll í vetur. Þátttakendur í bocciaæfingunum hafa verið
frá 14 til 65 ára. Sundæfingar verða þrisvar
í viku og hafa iðkendur verið á aldrinum
9 til 18 ára. Íþróttafélagið Ívar býður öllum
sem áhuga hafa að kíkja á æfingar félagsins. Nánari upplýsingar gefur Harpa Björnsdóttir í síma 863-1618.

Skellur

um og öllum íþróttagreinum. Allar deildir
félagsins æfa fyrir opinber mót s.s.
meistaramót Íslands. Hægt er að fá
nánari upplýsingar hjá formanni félagsins
í síma 861-3248 eða á heimasíðu félagsins,
hsv.is/hordur.

Skíðafélag Ísfirðinga
Starf Skíðafélags Ísfirðinga er að fara af
stað aftur eftir sumarfrí. Unglingarnir
hafa æft vel í sumar en þrekæfingar fyrir 12
ára og yngri hefjast 1. september. Kristján
Gunnar Flosason og Stella Hjaltadóttir
verða áfram yfirþjálfarar og munu ásamt
öðrum reyndum þjálfurum sjá um æfingar
félagsins.
Um
leið
og
skíðasvæði
Ísfirðinga
opnar verður boðið upp á æfingar á
gönguskíðum og svigskíðum. Einnig er

stunda æfingar hjá félaginu. Áhugasömum er boðið að mæta á þrekæfingu og
athuga hvernig þeim líst á, án þess að þurfa
strax að skrá sig og greiða æfingagjöld.
Einnig getur Skíðafélagið lánað svig- og
gönguskíði til barna ef einhverjir vilja prófa
æfingar á skíðum áður en fjárfest er í eigin
búnaði.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á vefsíðu
félagsins á slóðinni www.snjor.is.

Blakfélagið Skellur mun á komandi vetri
standa fyrir æfingum í blaki fyrir alla aldurshópa.
Æfingar í krakkablaki verða á Ísafirði og
Suðureyri. Á Suðureyri verður boðið upp á
æfingar fyrir krakka í 2. til 10. bekk. Skipt
verður í eldri og yngri hóp og æfingar verða
tvisvar í viku fyrir hvorn hóp.

Íþróttafélagið Ívar
Íþróttafélagið Ívar verður að venju með
æfingar í Boccia og sundi í vetur og er

Á Ísafirði verður boðið upp á æfingar
fyrir krakka í 1. til 9. bekk. 1.-4. bekkur
kemur nýr inn. Skipt verður í 3-4 flokka
eftir þátttöku. Æfingar verða tvisvar í viku
í hverjum hópi.
Reglulega eru haldnar samæfingar fyrir

www.isafjordur.is
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alla blakkrakka á svæðinu og innanfélagsmót auk þess sem félagið tekur
þátt í Íslandsmótinu í krakkablaki og öðrum
minni mótum.
Í fullorðinsstarfinu er gert ráð fyrir þremur
æfingum í viku á Ísafirði í karla- og kvennaflokki, auk sérstakra byrjendatíma fyrir
konur einu sinni í viku.
Félagið mun í vetur halda úti kvennaliði í 3.
deild Íslandsmótsins líkt og síðustu ár. Auk
þess tekur félagið þátt í öldungamóti Blaksambands Íslands og nokkrum öðrum minni
mótum, bæði í karla- og kvennaflokki.

Höfrungur
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri ætlar að
bjóða upp á krakkablak tvisvar sinnum í viku
í vetur. Þar æfa krakkar á grunnskólaaldri
undir styrkri leiðsögn þjálfara. Íþróttaskóli
Þingeyringa hefur notið mikilla vinsælda
undanfarin ár og verður skólastarfinu fram
haldið í vetur. Þá verða æfingar yngri og eldri
flokka í knattspyrnu tvisvar í viku og blakæfingar einu sinni í viku. Á sunnudögum
býður Höfrungur upp á fjölskyldutíma
í íþróttahúsinu þar sem kynslóðunum
býðst að koma saman og stunda þær
íþróttir sem hugurinn girnist í hvert
skipti. Sunderobikk verður fyrir alla
tvisvar í viku.

Allar nánari upplýsingar gefur Sigmundur
Þórðarson í síma 863-4235.

Stefnir
Áætlað er að vetrarstarf Stefnis verði með
svipuðu sniði og síðasta vetur. Það sem
áætlað er að bjóða upp á er fótbolti tvisvar
sinnum í viku og einnig frjálsar íþróttaæfingar tvisvar sinnum í viku. Þá er einnig
ætlunin að bjóða eldri börnunum upp á
körfubolta einu sinni í viku. Fjölskyldutími verður í íþróttahúsinu einu sinni í
viku en í þeim tíma geta foreldrar og
börn komið saman og stundað saman
íþróttir. Það er von félagsins að þessir
tímar verði vel nýttir.
Fyrir yngstu börnin er síðan stefnt á að
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Jón Halldór Oddsson verður með æfingar í
frjálsum íþróttum í vetur. Æfingarnar eru
mjög fjölbreyttar og verður bæði æft úti
og inni. Frjálsar eru skemmtilegar því þær
henta öllum, allir geta fundið eitthvað við
sitt hæfi og þær styrkja líka aðrar íþróttagreinar. Í sumar tóku nokkrir krakkar þátt
á unglingalandsmóti og væri gaman að
stefna á að hafa fleiri keppendur í frjálsum
þar að ári. Nánari upplýsingar má fá hjá Jóni
í síma 692-7002.

Ungbarnasund
Guðný Stefanía Stefánsdóttir íþróttafræðingur stendur fyrir ungbarnasundi í
sundlaug Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.
Yngstu íbúum bæjarins verður skipt í tvo

Kvennaleikfimi Guðríðar
og Rannýar
Styrkjandi og liðkandi leikfimi fyrir konur á
öllum aldri, þar sem áhersla er lögð á uppbyggingu allra vöðva líkamans, þol, þrek og
liðleika. Kennt er í íþróttahúsinu við Austurveg mánudaga og fimmtudaga.
Upplýsingar í síma 456-3035 eða 456-3696.

Ljósið þitt
Ljósið þitt er yogamiðstöð í hjarta bæjarins,
að Silfurgötu 5. Opnir yogatímar, höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð, hómópatía,
yoga helgarnámskeið fyrir byrjendur, námskeið í meðgönguyoga og detox/hreinsunarhelgar. www.ljosyoga.is.

Stúdíó Dan
Stúdíó Dan er líkamsræktarstöð í hjarta
bæjarins. Við bjóðum upp á ýmis námskeið og opna tíma s.s. átaksnámskeið,
einkaþjálfun, spinning og margt fleira.
Svo eru brennslutækin og tækjasalurinn
alltaf til staðar. Stöðin er til húsa í Hafnarstræti 20. Nánari upplýsingar má finna á
www.studiodan.is.

vera með íþróttaskóla á haust- og vorönn.
Áætlað er að vetrastarfið byrji um miðjan
september. Nánari tímasetning verður
auglýst þegar nær dregur. Það ættu allir
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og
hvetjum við alla til að taka þátt í starfinu
með okkur.
Nánari upplýsingar og skráning er hjá Svövu
Rán Valgeirsdóttur (895-1780) og Þorgerði
Karlsdóttur (899-9562).
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Frjálsar íþróttir

flokka eftir því hvort þeir eru byrjendur eða
lengra komnir. Áhugasömum er bent á að
hafa samband við Guðnýju í síma 861-1072.
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Riddarar Rósu
Vetrarstarf Riddara Rósu hefst í september og verða æfingar 2svar sinnum í viku
í vetur. Það verður einn þrektími og einn
jógatími en auk þess fá meðlimir sent
hlaupaprógramm frá þjálfaranum, Mörthu
Ernstsdóttur.
Æfingarnar eru fyrir alla, byrjendur eða
vana hlaupara. Æfingagjaldið er 1.500 kr. á
mánuði og hægt er að velja um að greiða
fyrir heilt eða hálft ár.

ára), dróttskátar (13-15 ára), rekkaskátar
(16-18 ára) og róverskátar (19-22 ára).
Yngsti hópurinn starfar mest í þéttbýli, lærir að þekkja umhverfi sitt og rétt

annars er farið á æfingar í snjóflóðabjörgun og sleða- eða bátsferðir. Segja má
að markmið starfsins sé tvíþætt, miði
annars vegar að því að skemmta ungmennunum og hins vegar að því að skila þjálfuðu
fólki upp í björgunarsveit Tinda. Fundir verða
haldnir í Tindahúsinu við Strandgötu í Hnífsdal á þriðjudögum klukkan 20 í allan vetur.
Mikið og gott samstarf er við unglingadeildir í nágrenninu. Nánari upplýsingar um
starfið gefa Rúnar Páll Hólm (865-0163) og
Ari Viðar Sigurðsson (869-5446).

Björgunarfélag Ísafjarðar

viðbrögð við hættum í daglegu lífi. Eftir því
sem á líður læra skátar að takast á við
meira krefjandi verkefni. Eins og alkunna
er skipar útivist stóran sess í tilvist skáta
sem byrja ungir að takast á við náttúruna.
Skátastarfið verður nánar auglýst í skólum
svæðisins í haust.
Nánari upplýsingar verður hægt að nálgast
á heimasíðu Riddaranna, riddararrosu.blog.
is.

Tindar

Skátarnir

Björgunarsveitin Tindar í Hnífsdal rekur
öflugt og skemmtilegt ungmennastarf
ætlað fólki á aldrinum 14 til 18 ára. Starfið
er uppbyggilegt og skemmtilegt og meðal

Skátafélagið Einherjar - Valkyrjan er rótgróið í bæjarlífinu á Ísafirði. Það var stofnað á fyrri hluta síðustu aldar og hefur
staðið fyrir fjölbreyttu og uppbyggjandi
æskulýðsstarfi svo eftir hefur verið
tekið í bænum og víðar um land. Skátar
hittast vikulega á fundum og vinna
í hópastarfi að margþættum verkefnum,
taka þátt í útilífi og alþjóðlegu skátastarfi.
Nokkrir aldursflokkar eru í skátastarfinu;
drekaskátar (7-9 ára), fálkaskátar (10-12
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Unglingastarf Björgunarfélags Ísafjarðar
fer fram í Unglingadeildinni Hafstjörnunni
sem er eining innan Slysavarnarfélagsins
Landsbjargar.
Hafstjarnan heldur fundi á hverju
fimmtudagskvöldi klukkan 20 yfir vetrarmánuðina (sept.-maí) en auk þess eru helgar
nýttar til lengri verkefna. Þröstur Þórisson
hefur umsjón með starfi deildarinnar fyrir
hönd Björgunarfélagsins. Tilgangur Hafstjörnunnar er að bjóða upp á skemmtilegt

útivistarstarf með námsívafi fyrir unglinga
á Ísafirði, með það lokatakmark að sem
flestir skili sér upp í björgunarsveitina

þegar fram líða stundir. Meðferð slöngubáta, fjallaferðir, skyndihjálp, útilegur,
námskeið, æfingar og aðstoð björgunarsveitarinnar eru meðal þess sem gert
er í Hafstjörnunni. Þá er reglulega slegið
á létta strengi og haldin videó- og
pizzakvöld.

Félag eldri borgara
á Ísafirði
Félag eldri borgara á Ísafirði stendur fyrir
margvíslegu félags- og íþróttastarfi á
veturna. Í ár er gert ráð fyrir því að íþróttaiðkun hefjist í byrjun október. Reiknað er
með því að sundleikfimi verði í vetur en hún
verður nánar auglýst síðar. Þá er stefnt

að því að bjóða eldri borgurum upp á leikfimitíma í íþróttahúsinu við Austurveg og
tíma í íþróttahúsinu á Torfnesi fyrir boccia
og aðrar íþróttir sem taka meira pláss.
Félagsstarfið hefst á sama tíma og koma
menn saman hálfsmánaðarlega þar sem
til skiptis verður spiluð félagsvist og bingó.
Félagsstarfið fer væntanlega fram í nýrri
aðstöðu félags eldri borgara í kjallara Hlífar.
Nú eru eldri borgarar líka farnir að nota
nýja púttvöllinn mikið og þar eru mót haldin
af og til. Þeim sem eru áhugasamir um
www.isafjordur.is
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félags- og íþróttastarf eldri borgara í vetur
er bent á að hafa samband við Halldór
Hermannsson í síma 848-2388.

Listaskóli Rögnvaldar
Ólafssonar
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar var stofnaður árið 1993 og er uppbygging hans
miðuð við að veita almenna fræðslu á
sviði myndlistar, leiklistar, tónlistar og
danslistar. Í haust verður margt skemmtilegt í boði hjá Listaskólanum. Auk fastrar
kennslu í tónlist (píanó, gítar og slagverk)
og dansi (klassískum listdansi frá 4 ára
aldri, jass- og nútímadansi fyrir unglinga
og fullorðna) verða námskeið með ísfirsku
listakonunni Huldu Leifsdóttur, sem búsett
er í Finnlandi. Hulda verður hér í október
með námskeið í flókagerð, sápugerð og
japönsku bókbandi. Námskeið verða einnig

í teiknun og málun, leirlist, vatnslitun, leiklist
og myndlist fyrir börn, vinnukonugripum
og ýmsu fleiru. Til stendur að stofna
samtök þeirra sem lært hafa vatnslitun
og vilja koma saman og vinna að myndum
sínum. Hægt verður að skrá sig á vefnum
www.edinborg.is eftir miðjan ágúst en
öllum er velkomið að senda tölvupóst á
edinborg@edinborg.is.
12
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Tónlistarskóli Ísafjarðar
Tónlistarskóli Ísafjarðar er starfræktur
á Ísafirði, Suðureyri, Flaeyri og Þingeyri.
Nemendur eru á fjórða hundrað en kennarar um 20 talsins af ýmsum þjóðernum. Námsframboð er afar fjölbreytt
og kennt er á flest algeng hljóðfæri auk
kennslu í einsöng og bóklegum greinum. Þá er boðið upp á forskóla fyrir
yngstu nemendurna. Í skólanum starfa

þrjár lúðrasveitir, strengjasveit, barnakór og stúlknakór auk ýmissa minni
samleikshópa. Nemendur í 1.-7. bekkjum
Grunnskólans á Ísafirði geta sótt spilatíma
á skólatíma eftir ákveðnum reglum og nemendur í 8.-10.bekk og í Menntaskólanum fá
tónlistarnámið metið sem valeiningar.
Innritun nýrra nemenda hefst mánudaginn
23. ágúst og kennsla hefst í byrjun september. Nánari upplýsingar á heimasíðu
skólans www.tonis.is og í símum 456-3925
og 456-3926. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á ritari@tonis.is.

Bókasafnið á Ísafirði
Bæjar- og héraðsbókasafnið
á Ísafirði er staðsett í Safnahúsinu á Eyrartúni, eða Gamla
sjúkrahúsinu eins og það er
oft kallað. Safnið verður opið í
allan vetur milli klukkan 13 og 19
virka daga og milli klukkan
13 og 16 á laugardögum.
Lestrarsalur er opinn á sama
tíma.
Bækur eru sendar heim til
þeirra sem búa fjarri safninu
eða eiga erfitt með að koma í
safnið. Útibú eru rekin á Þingeyri, Flateyri og Suðureyri
og er afgreiðslutími þeirra
auglýstur á staðnum.
Nokkrir viðburðir eru

fyrirhugaðir í vetur, aðallega
ætlaðir börnum. Bangsadagurinn verður haldinn
hátíðlegur 27. október, en
það þykir einkar viðeigandi
að tengja saman bangsa og
bókasöfn á þennan hátt því
bangsar eru söguhetjur
margra vinsælla barnabóka.
Þá fer bókasafnið í jólaskap
á aðventunni og verða þeir
viðburðir, ásamt öðrum, nánar
auglýstir þegar nær dregur.
Vert er að benda á vef
safnsins á slóðinni
hhtp://safn.isafjordur.is.

www.isafjordur.is
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Allir með strætó
Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga t.o.m. föstudaga í
allan vetur. Áætlunin gildir frá og með 23. ágúst.
Verð í vagnana eru eftirfarandi: Fullorðnir: 280 kr., börn: 100 kr., elli- og
örorkulífeyrisþegar: 170. kr. Grunnskólabörn ferðast gjaldfrjálst í og úr
skóla. 25 miða afsláttarkort eru seld um borð í vögnunum og á skrifstofu Ísafjarðarbæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 5.250 kr., börn: 1.850 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 3.000 kr.

Ísafjörður - Suðureyri

ÍsafjörðurSuðureyri:
06.30
15.05
18.00

SuðureyriÍsafjörður:
07.25
15.30
18.30

Þingeyri - Ísafjörður
Þingeyri(Flateyri)Ísafjörður
06.55
12.30

Ísafjörður(Flateyri)Þingeyri
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður
Miðbær - Holtahverfi
PollgataHoltahverfi:
07:30
08:00
08:30
09:30
10:30
12:05
13:15
14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
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HoltahverfiPollgata:
07:15
07:40
08:15
08:45
09:45
10:45
12:45
13:30
14:15
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45

www.isafjordur.is

FlateyriÍsafjörður:
07.30
13.00

ÍsafjörðurFlateyri:
15.05
18.00

Miðbær - Hnífsdalur
PollgataHnífsdalur:
07:30
08:00
08:30
09:00
12:05
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

HnífsdalurPollgata:
07:40
08:15
08:45
09:15
12:45
13:30
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
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TIL UMHUGSUNAR

FYRIR FORELDRA
Takið virkan þátt í lífi barnsins.
Sýnið viðfangsefnum barnsins áhuga.
Hlustið á barnið á jákvæðan og uppbyggilegan
hátt.
Eflið sjálfsímynd barnsins. Hrósið fyrir viðleitni jafnt
sem árangur.
Hjálpið barninu að takast á við hópþrýsting.
Verið barninu góð fyrirmynd.
Sendið skýr skilaboð.
Setjið barninu skýrar reglur.
Hvetjið barnið til íþrótta- og tómstundaiðkunar.
Verið í góðu sambandi við foreldra bekkjarfélaga
og vina.
Ræðið af hreinskilni við barnið um áfengi og önnur
vímuefni.
Leitið aðstoðar ef þið teljið barnið eiga í vanda.

www.isafjordur.is
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