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Til þeirra sem sinna ferðamönnum í Dalabyggð 
Dalabyggð vekur athygli á að flest fyrirtæki í ferðaþjónustu eru annað hvort rekin 
með tilteknum leyfum eða opinberri skráningu.  
Þannig eru ferðaskrifstofur (sem skipuleggja ferðir lengra en yfir daginn) og 
ferðaskipuleggjendur (sem skipuleggja dagsferðir eða styttri) háðir leyfi frá 
Ferðamálastofu.  
Gistileyfi þarf fyrir gistiþjónustu í atvinnuskyni, en einnig er heimagisting leyfileg, 
en skráningarskyld. Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur eftirlit á landsvísu og er farinn 
að fylgjast með þessari starfsemi í meira mæli.  
Veitingaleyfi þarf til sölu veitinga, með tilheyrandi vottuðu eldhúsi.  

Söfn, sýningar og setur eru almennt ekki leyfisskyld.  
Skylt er að skrá bifreiðar sem nota á við flutning á ferðamönnum og skulu bílstjórar 
hafa leyfi til aksturs í atvinnuskyni.  
Ef spurningar vakna um þessi mál, er velkomið að hafa samband við Bjarnheiði 
Jóhannsdóttur ferðamálafulltrúi á netfangið ferdamal@dalir.is.  

Sælingsdalslaug 

Almenn opnun  Páskaopnun 
Þriðjudagar kl. 15:30-19 
Miðvikudagar kl. 17-22 
Fimmtudagar kl. 15-18 
Laugardagar kl. 14-18  
    (31. mars  kl. 13-17)  

Skírdagur kl. 13-17 
Föstudagurinn langi kl. 13-17 
Laugardagur 31. mars kl. 13-17 
Páskadagur lokað 
Annan í páskum lokað 

Sögustundir á Byggðasafni Dalamanna 
Byggðasafn Dalamanna og Héraðsskjalasafn Dalasýslu munu taka þátt í dagskrá 
Evrópska menningararfsársins árið 2018. Strandmenning er þema ársins á Íslandi.  
Mánudaginn 26. mars kl. 19 mun Hafdís Sturlaugsdóttir landnýtingarráðunautur 
hjá Náttúrustofu Vestfjarða fjalla um fjörugróður og Matthías Sævar Lýðsson 
bóndi í Húsavík á Ströndum segir frá lífi rekabóndans. 
Mánudaginn 2. apríl (annan í páskum) kl. 16 mun Halla Sigríður Steinólfsdóttir 
kollubóndi í Akureyjum segja frá lífi kollubóndans og Valdís Einarsdóttir safnvörður 
segja frá búskap og lífinu í Akureyjum fyrr á tímum.  

 

 

 

 

Dalapósturinn  
4. tölublað, 11. árgangur 

20. mars 2018 
 

 

Lagning ljósleiðara 2018 
Dalaveitur ehf. óska eftir tilboðum í lagningu ljósleiðara í dreifbýli 
Dalabyggðar. Leggja skal ljósleiðaralagnir, ganga frá þeim inn fyrir vegg á 
tengistöðum og ganga frá yfirborði og brunnum. Verkið skiptist í þrjá hluta 
og geta bjóðendur boðið í eina, tvær eða þrjár leiðir. 
Helstu magntölur: 
Leið 4: Plæging stofn- og heimtauga   55 km 
Leið 5: Plæging stofn- og heimtauga   56 km 
Leið 6: Plæging stofn- og heimtauga   35 km 
Alls:  146 km 
Verklok eru 30. september 2018.  
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Dalabyggðar, Miðbraut 11 í Búðardal 
eða í tölvupósti. Senda skal ósk um útboðsgögn á netfangið 
kristjan@dalir.is. Gögnin verða tilbúin til afhendingar mánudaginn 19. 
mars n.k. 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Dalabyggðar Miðbraut 11, 370 Búðardal, 
fyrir kl. 13 miðvikudaginn 28. mars n.k., en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Dalaveitur ehf. áskilja sér rétt 
til að taka tilboðum og/eða hafna í hvern hluta verksins fyrir sig. 
 

 
Ábyrgðarmaður: Sveinn Pálsson, sveitarstjóri. 
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