Vinstri græn í
Langanesbyggð og
Norðurþingi
Steingrímur J. Sigfússon, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og
Björn Valur Gíslason boða til opinna funda á Bakkafirði,
Þórshöfn og Raufarhöfn.

Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
41. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 19. október 2016

Sunnud. 23. október:
Grunnskólanum á Bakkafirði, kl. 17:00.
Félagsheimilinu Þórsveri Þórshöfn, kl. 20:00.
Mánud. 24. október:
Gistiheimilinu Sólsetri Raufarhöfn, kl. 12:00.
Frambjóðendurnir verða í Skerjakollu á Kópaskeri mánud.
24. október kl. 16-17.
Kynnið ykkur kosningáherslur Vinstri grænna

http://vg.is/stefnan/
Fylgist með okkur á netinu:

www.vgna.is og á Facebook: vgnais

Skeglan
Skeglan kemur út alla miðvikudaga nema annað sé auglýst.
Auglýsingar berist á netfangið skeglan@simnet.is eða í síma 892-8202
fyrir kl. 22:00 á mánudagskvöldum.
Skeglan kemur næst út miðvikudaginn 26. október 2016.
Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilsíða 3.900,-.
Skeglunni er dreift á hvert heimili allt frá Bakkafirði vestur í Kelduhverfi.

Í tilefni af sextíu ára afmæli mínu sem
verður þann 31. október, mun ég taka á
móti þeim sem vilja gleðjast með mér af
því tilefni.
Gleðin fer fram í reiðhöllinni Feykishóli
að Snartarstöðum að kvöldi þann
29. okt. kl 18.30 með mat og drykk.
Vonast ég til að sjá sem flesta sem eru
vinir mínir og frændfólk.
Kveðja
Helgi Árnason

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
UTANKJÖRFUNDARATKVÆÐAGREIÐSLA
- Norður-Þingeyjarsýsla Utankjörfundaratkvæðagreiðslavegna kosninga til Alþingis þann
29. október 2016 fer fram á skrifstofum embættisins sem hér segir:
Húsavík, Útgarði 1, virka daga frá kl. 9:00 til 15:00.
Laugardaginn 22. og sunnudaginn 23. október er opið frá kl. 14:00 til
17:00.
Einnig er hægt að kjósa á skrifstofum embættisins á Akureyri, Dalvík
og Siglufirði, sbr. nánari upplýsingar á www.syslumenn.is.
Frá 19. október fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla einnig fram á virkum
dögum í samstarfi við sveitarfélög sem hér segir:
Langanesbyggð: Fjarðarvegi 3, Þórshöfn, frá kl. 10:00 til 15:00.
Raufarhöfn: Skrifstofu Norðurþings, Aðalbraut 6, frá kl. 12:00til
15:00.
Kópasker: Skrifstofu Norðurþings, Bakkagötu 10, frá kl. 8:00 til
16:00.
Kjósendur eru minntir á að hafa persónuskilríki meðferðis.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á sjúkrastofnunum mun fara fram í
samráði við forstöðumenn þeirra og verður auglýst frekar innan
viðkomandi stofnana.
Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is, hefur að geyma
margvíslegar upplýsingar varðandi kosningarnar.
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Svavar Pálsson

