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AFMÆLISBÖRN DAGANA
16. DESEMBER - 12.JANÚAR
16.12. Inga Freyja Þórarinsdóttir
17.12. Sigrún Skarphéðinsdóttir
18.12. Lukasz Boguslaw Czekanski
19.12. Marcin Kozaczek, Sigurður Ólafur Friðbjarnarson
21.12. Sigurður Guðbrandsson
22.12. Krzysztof Lukasz Soja
23.12. Elísa Dagmar Andrésdóttir
24.12. Jónas Pétur Pétursson
25.12. Agnes Einarsdóttir
26.12. Hrönn Björnsdóttir, Hörður Halldórsson
29.12. Jakob Stefánsson, Pétur Snæbjörnsson
30.12. Rut Sigríður Guðmundsdóttir
2.1. Árni Einarsson, Daníel Ellertsson, Theodóra Emely Jakobs
5.1. Magdalena Maria Krupa
7.1. Daníel Örn Baldvinsson

Opnunartímar um jól og
áramót í Jarðböðunum:
24. og 25. desember: 11:00 – 14:00
26. desember: 11:00 - 16:00
27. - 30. desember: 15:00 - 20:00
31. desember: 11:00 - 14:00
1. janúar: LOKAÐ

FLUGELDAR
FLUGELDAR
Flugeldasala
Flugeldasala verður í Björgunarstöðinni að Múlavegi 2,
sem hér segir:

29. desember frá kl. 16:00 – 22:00.
30. desember frá kl. 16:00 – 22:00.
31. des. gamlársdag, frá kl. 10:00 – 15:00.
Upplýsingar í síma 848 7601

6. janúar frá kl. 15:00 - 17:00.
Þar sem fjöldatakmarkanir eru í gildi biðjum við fólk að virða 2 metra

hér fyrir ofan

viljum við óska öllum Mývetningum, gleðilegra og slysalausra

Með jólakveðju,

Óskum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Þökkum viðskiptin.

Vogafjós óskar öllum Mývetningum og velvildarfólki gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Hjartans þakkir fyrir stuðning og hlýhug á því
Með samhug og samstöðu munum við hafa betur
og við hlökkum til að sjá ykkur með hækkandi sól.
Baráttu-og friðarkveðjur frá starfsfólki Vogafjóss

Kæru ættingjar og vinir.
Óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum fyrir það liðna.
Kærar kveðjur Lárus og Þórhalla

Við óskum Mývetningum gleðilegra jóla og
gæfuríks komandi árs. Þökkum innilega alla
samveruna á árinu sem er að líða, við hlökkum til
að bæta vel í samverusafnið á því nýja.
Hlýjar aðventukveðjur frá starfsfólkinu í
Jarðböðunum.

Kæru ættingjar og vinir
sendum okkar bestu óskir um gleðilega jólahátíð
og farsæld á komandi ári,
þökkum samveru og vináttu liðinna ára.
Megi nýtt ár færa ykkur mörg tilefni til gleðikollhnýsa
jólakveðja Solla og Jónas.

Lokað verður í ÍMS frá 18. des til 4. jan 2021.
Við verðum með opið 29.des frá kl. 15:00 til 18:00 fyrir ungmenni
IMS sports centre will be closed from Dec. 18th – Jan. 4th
2021.
We will open on December 29th between 3 – 6 pm for youngsters
born 2005 and later. Hope to see as many of you as possible

Jólakveðja frá Nínu.
Elskulegir ættingjar mínir og vinir í Mývatnssveit.
Ég óska ykkur innilega gleðilegra jóla,
megi nýja árið gefa ykkur góða heilsu, gleði og Guðs blessun.
Þakka liðnu árin.
Kristín Sigfúsdóttir.

Tilkynning frá Kvenfélagi Mývatnssveitar
Við hvetjum alla til að halda sitt eigið barnaball í faðmi fjölskyldunnar
og njóta líðandi stundar.
Við væntum þess þó að Mývetningar láti ekki deigan síga varðandi neyslu á
súrmat og meðlæti
Kærar aðventukveðjur frá Kvenfélaginu

Við höfum sett aðventuafslátt í gang
í versluninni okkar hérna í Jarðböðunum.
40% afsláttur af 66°N, 50% afsláttur af
Purity Herbs og 20% afsláttur af öðrum vörum (Marmot, Scarpa,
bolir frá Bolasmiðjunni).
drykkur og handklæði fyrir tvo og gildistíminn ótakmarkaður.
Aðventukveðja frá Jarðböðunum.

Kæru sveitungar!
Innilegar jólakveðjur frá Örnólfi, Fríðu,
Dórótheu og Ólöfu til ykkar.
Óskum ykkur gleðilegra jóla og gleðilegs
nýs árs!!

Kæru Mývetningar, ættingjar og vinir.
Við óskum ykkur gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Þökkum samstarf og samverustundir á
líðandi ári.
Megi gæfa og gleði ávallt fylgja ykkur
Kærar kveðjur
Mýflug hf og fjölskyldan í Hraunborg

Kæru lesendur og viðskiptavinir
útgáfudagur er 12. janúar og skilafrestur auglýsinga
er til kl.14 mánudaginn 11. janúar.
Ég sendi ykkur mínar bestu óskir um gleðileg jól
og gott og farsælt komandi ár. Bestu þakkir fyrir
ánægjuleg samskipti og viðskipti á árinu sem er að
líða
Kær jólakveðja
Arnþrúður

51. fundur sveitarstjórnar verður haldinn að Hlíðavegi 6,
16. desember 2020 og hefst kl. 09:15
Dagskrá:
1. 1811035 - Viðaukar við fjárhagsáætlun
2. 2012013 - Fundadagskrá 2021
3. 1809012 - Atvinnumála- og framkvæmdanefnd: Fundargerðir
4. 1611022 - Skipulagsnefnd: Fundargerðir
5. 1611006 - SSNE - Fundargerðir

