
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Félagsþjónusta - dagvistardeild

Innkomnar tekjur leikvalla.101d 1A- / 1989 2006- 30,5 x 21,5 cm ib.

Innkomnar tekjur leikvalla.101d 2A- / 1987 1997- 30,5 x 21,5 cm ib.

Bugðuvöllur, innkomnar tekjur.101d 3A- / 1989 2001- 30,5 x 22 cm ib.

Eyrarvöllur, innkomnar tekjur.101d 4A- / 1990 1996- 25 x 20 cm ib.

Eyrarvöllur, innkomnar tekjur.101d 5A- / 1997 2006- 25 x 20 cm ib.

Leiruvöllur, innkomnar tekjur.101d 6A- / 1992 1999- 25 x 20 cm ib.

Hlíðarvöllur, innkomnar tekjur.101d 7A- / 1999 1999- 25 x 20 cm ib.

Lundavöllur, innkomnar tekjur.101d 8A- / 1991 1997- 25 x 20 cm ib.

Byggðavöllur, innkomnar tekjur.101d 9A- / 1990 2000- 25 x 20 cm ib.

Starfsleyfi og fleira frá Eyrarvelli.101d 10A- / 2004 2006-

Ljósmyndir frá ýmsum leikvöllum (myndirnar eru aðallega af 
börnum, margar merktar á bakhliðinni).

101d 11A- / -

Leikföng á nokkrum leikvöllum (búnaður).101d 12A- / 1994 1995- Nokkur spjöld

Útivistarreglur (segull frá Áfengis- og vímuvarnaráði og 
Ríkislögreglustjóra); eyðublað til útfyllingar um börn á 
gæsluvöllum; starfsreglur fyrir starfsfólk á gæsluvöllum Akureyrar;
eyðublað frá starfsmannaþjónustu (leyfi/breytingar á starfi); 
aðlögun á gæsluvelli (bæklingur); auglýsingar um bann á umferð 
hunda á gæsluvöllum og að vera með hjólahjálma í leik á 
gæsluvöllum; eyðublað til undirskriftar um þagnaskyldu 
starfsmanna; samþykkt um styrki til námsleyfa stjórnenda og 
sérmenntaðra starfsmanna Akureyrarbæjar (2002)

101d 13A- / -

Verkfræðiskrifstofa Sigurðar Thoroddsen: Viðhald leikvallahúsa á
Akureyri, kostnaðaráætlanir.  Unnið fyrir Félagsmálastofnun 
Akureyrarbæjar.

101d 14A- / 1991 1991-

Gestabók á Listahátíð barna á Akureyri, 2. - 7. maí 1994.101d 15A- / 1994 1994- 27,5 x 19,5 cm ib.

Listahátíð barnanna, gestabók vikuna 10. - 14. maí 1994 (2. - 7. 
maí).

101d 16A- / 1994 1994- Bundin saman með snúru, 
kápa úr kartoni.

Jólakort dagvistardeildar.101d 17A- / 1993 1993-

Taska frá Borgarvelli, pokar (fyrir peninga?) merktir leikvöllum.101d 18A- / -
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