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Góðu Gøtubúgvar.
Nú fara vit aftur undir tiltakið ”Opið hús” í Býlingshúsinum. Tiltakið verður
hvørt mikukvøld 18.30 - 20.30 og nøkur leygarkvøld.
Tiltakið opið hús er ætlað øllum, ið hava hug at koma saman við øðrum
íbúgvum Inni á Gøtu. Sum nú er, eru tað foreldur at børnum í skúlaaldri frá 1.-6.
flokk, ið eru sett á vaktarlistan. Tó eru onnur áhugaði vælkomin at siga frá, um
tey vilja verða við.
Bingo verður á skránni hvørt mikukvøld. Eisini ber til at spæla borðspøl o.a.
Uml. eitt leygarkvøld um mðr. verður hugnakvøld.
 Tey, sum hava opið hús, avtala sínamillum um keyp av bingo vinningum
til bingo spæl.
Vónandi verður tikið væl ímóti tiltakinum, og vit gleða okkum at síggja bæði
kend og nýggj andlit til komandi tiltøkini.
Um ikki liggur fyri at standa fyri opið hús, ásetta kvøldið, eru tit vælkomin at
býta um kvøld við onnur á listanum.
Hetta skriv, saman við vaktarlista og reglugerð, verður borið í hvørt hús í
býlinginum – eisini til teirra, ið ikki varða av børnum í skúlaaldri. Endamálið er
at kunna øll um tiltakið – og at bjóða øllum vælkomnum inn á gólvið. Eru tað
vaksin, sum hava hug at skipa fyri onkrum serstøkum onnur kvøld, t.d.
kortspæli ella dartkapping, er bara at siga onkrum í nevndini frá. Tað liggur sum
oftast væl fyri.
Um ivamál eru um eithvørt, eru tit vælkomin at seta tykkum í samband við
Elspu J. á Argjum, Niðaragøta 58 tlf. 507631.
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VEGLEIÐING
VEGLEIÐING TIL VAKTHAVANDI FYRI EIGARAFELAGIÐ INNI Á
GØTU TIL TILTAKIÐ OPIÐ HÚS
Tit fáa lykil frá teimum, ið høvdu vakt kvøldið fyri (sí vaktarlistan)
Í minsta lagi tvey foreldur skulu vera á hvørji vakt.
Húsið verður ikki latið upp, fyrr enn í minsta lagi tvey vaksin eru komin!
TÁ IÐ TIT KOMA:
Kanni at hurðarnar eru læstar til skrivstovuna og barnagarðin. Eru tær ikki,
mugu tit seta tykkum í samband við onkran í nevndini.
Hølið Stóratjørn:
Møblar, leikur o.a. eigur at verða sett inn í barnagarðsstovuna, meðan tiltakið er.
Aðrar fyriskipanir:
Mappur, gardinur, skáp, o.a. má ikki nemast.
Tað er ikki loyvt at klintra í vindeygunum og uppi á skápunum.
Tað er bannað at renna inni.
Tey vaksnu skulu vera hjá børnunum alla tíðina, minst tvey í senn.
Tað eru tey vaksnu, ið hava ræðið.
WC, ið hoyra til barnagarðsstovurnar, eiga ikki at vera nýtt.
TÁ IÐ TIT FARA:
Alt skal vera, sum tað var, tá ið tit komu.
Leikur og o.a. hjá barnagarðinum skulu verða sett á pláss aftur í Stórutjørn.
Spøl hjá eigarafelagnum skulu setast á pláss aftur.
Allir møblar skulu setast á pláss aftur.
WC skulu vaskast.
Gólv skulu verða sópað ella dustsogin – og um neyðugt vaskað.
Reingerðaramboð standa í skolirúminum.
Vindeygu og allar hurðar skulu læsast.
Ljósið skal sløkkjast.
VAKTHAVANDI FORELDUR EIGA AT SÍGGJA TIL, AT BØRNINI FARA
VÆL UM HÚS OG INNBÚGV

