
   

Garðsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja 

Á tímabilinu 11. júní til 9. ágúst stendur eldri borgurum og öryrkjum 
til boða að fá sláttuþjónustu á eftirfarandi kjörum: 

Hver eldri borgari og öryrki á rétt á einum fríum slætti 

Athugið að ekki verður hægt að verða við óskum frá öðrum en eldri 
borgurum og öryrkjum. 

Ef þú óskar eftir því að fá slegið hjá þér vinsamlegast fylltu út 
meðfylgjandi eyðublað og skilaðu á bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs, 
Lyngási 12 á Egilsstöðum Einnig er hægt að senda eyðublaðið til 
verkefnastjóra umhverfismála á netfangið freyr@egilsstadir.is eða á: 

Bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs 
b.t. Verkefnastjóra umhverfismála 
Lyngási 12 
700 Egilsstaðir 

Miðað er við að einn sláttur sé frír á einbýlis-, rað- og parhúsalóðum 
sem eru allt að 400 m2, eru afmarkaðar og tilheyra eingöngu húsnæði 
umsækjanda um slátt. Viðkomandi þarf einnig að eiga lögheimili og 
hafa fasta búsetu í eigninni. 

Ekki verður boðið upp á slátt á fjölbýlishúsalóðum. 

Athugið að umsóknum þarf að skila viku áður en beðið er um slátt 

Markmiðið með þessu bréfi er að auðvelda okkur skipulagningu á 
vinnunni hjá okkur og veita betri þjónustu til viðskiptavinanna. Frekari 
upplýsingar veitir verkefnastjóri umhverfismála í síma 4 700 700. 

Verkefnastjóri umhverfismála og félagsmálafulltrúi Fljótsdalshéraðs 

  

mailto:freyr@egilsstadir.is


   

 

Umsókn um garðslátt sumarið 2019 
fyrir eldri borgara og öryrkja 

Nafn: ____________________________________________ 

Kennitala: ________________________________________ 

Heimilisfang: ______________________________________ 

Sími og/eða netfang:________________________________ 

Í hvaða viku er óskað eftir slætti:
 11. júní til 14. júní 
 18. júní til 21. júní 
 24. júní til 28. júní 
 1. júlí til 5. júlí 
 8. júlí  til 12. júlí 

 15. júlí til 19. júlí 
 22. júlí til 26. júlí 
 29. júlí til 2. ágúst 
 6. ágúst til 9. ágúst 

 

Athugasemdir:   

 

 

Ath. Umsókninni þarf að skila viku fyrir umbeðinn slátt 

Staður og dagsetning   Undirskrift 

______________________ ____________________ 


	Kennitala: 
	Heimilisfang: 
	Sími ogeða netfang: 
	Athugasemdir: 
	Undirskrift: 
	Staður og dagsetning: 
	nafn: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off


