
Nafn

Viltu vera á netfangalista Glaðs og fá öll dreifibréf félagsins send í tölvupósti? Ef þú ert félagsmaður en býrð utan Dalasýslu 
ætti það að henta þér því dreifibréfin eru bara send út í sýslunni. Við viljum gjarna hafa netföng sem flestra félagsmanna á 
listanum okkar og hvetjum þig því til að senda okkur netfang þitt. 
  
Hefur þú flutt nýlega? Grunar þig af einhverri ástæðu að heimilisfang þitt sé ekki rétt í félagatali Glaðs? Eða viltu að við 
skráum símanúmer þitt hjá okkur? Ef eitthvað af þessu á við er upplagt að fylla í þetta form og senda okkur. 
  
Einfaldast er að senda okkur upplýsingarnar um þig með því að smella á hnappinn Senda með tölvupósti hér neðst þegar 
þú ert búinn að fylla í alla reiti en það er líka hægt að prenta blaðið út og senda í venjulegum pósti til ritara Glaðs: 
  Þórður Ingólfsson 
  Sunnubraut 7 
  370 Búðardal

Heimili

Póstnúmer Póststöð

Netfang Sími
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