
 Söfnun jólatrjáa á  
Hvammstanga og Laugarbakka 

 
Starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Húnaþings vestra verða á ferðinni og 

föstudaginn 8. og mánudaginn 9.janúar til að hirða upp þau jólatré sem lokið 
hafa hlutverki sínu núna um jólin. 

Til að nýta sér þessa þjónustu þarf að setja tréð út fyrir lóðamörk, en koma 
því samt þannig fyrir að ekki sé hætta á að það fjúki. 

Framkvæmda-og umhverfissvið 

Til sölu 
 

Hágæða eldhúspappír og klósettpappír 
Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

8482017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

Æfingar á vorönn 2017  
Umf. Kormákur 

 
Allar æfingar yngri flokka á vegum Umf.Kormáks 

hefjast mánudaginn 9.janúar samkv. tímatöflu. 
Smávægilegar viðbætur og/eða breytingar verða gerðar á 
tímatöflunni og verður hún send foreldrum í tölvupósti 

og birt í næsta tölublaði sjónaukanns 
 

Umf. Kormákur  

Sjónaukinn 
1 tbl       32.árg  

4.  - 10. jan 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Hörður Gylfason 

Netfang: sjonaukinn@simnet.is Uppl. í síma 8482017 

Áramótakveðja 
Sendum íbúum Húnaþings-vestra og velunnurum okkar bestu óskir 

um gleðilegt ár um leið og við þökkum góðan stuðning við starf björ-

gunarsveitarinnar á árinu sem leið. Það er jafnframt ósk okkar að 

nýja árið verði ykkur slysa- og áfallalaust.  

  

Einnig þökkum við þeim kærlega fyrir sem buðu upp á 

flgeldasýninguna við brennuna við Höfða um áramótin  

en það voru. 

  

Sláturhús KVH Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar Meleyri          

Tengill ehf  Húnaþing-vestra   Landsbankinn       

Villi Valli ehf  Kaupfélag V-Húnvetninga  Bílagerði ehf  

Vörumiðlun  Fæðingarorlofssjóður   Hagsæld           

Ferðir ehf   Tveir Smiðir    Unnval ehf  

SG Verkstæði  BBH Útgerð ehf    Döggvi sf              

Kola ehf    Fasteignafélagið Borg  Stefánsson ehf 

Reykjatangi ehf Ferðaþjónustan Dæli  Söluskálinn Harpa  

Sindrastaðir  Þvottahúsið Perlan   Reykjaháls ehf 

BB Bjarghús  Hálendingurinn slf ´ ÁÞ hópferðabílar 

    Ferðaþj. N-Vatnshorni   

  

                                                            

 Björgunarsveitin Húnar 



Flugelda-
markaður   

 
 

 

Flugeldamarkaður Björgunarsveitarinnar 
Húna verður opinn í Húnabúð á 

Þrettándanum föstudaginn 6.janúar  
frá kl. 13 til 19. 

 

Góður afsláttur af öllum 

vörum, sem og góð  

sértilboð. 

Þakkir 
Þakkir til allra þeirra sem komu á styrktartónleika okkar á Sjávarborg,  
þann 29.desember s.l. 
Við þökkum allar frábæru viðtökurnar sem við höfum 
fengið, alla muni sem okkur hafa verið gefnir og alla þá 
aðstoð sem við höfum fengið, frá stofnun félagsins og 
vígslu nýja menningarhússins okkar að Eyrarlandi 1.  
Megi menningin blómstra í Húnaþingi 

Menningarfélag Húnaþings vestra 

Tannréttingasérfræðingur á Hvammstanga! 
Gísli Einar Árnason tannréttingasérfræðingur mun vera á 
tannlæknastofunni á Hvammstanga föstudaginn  13. Janúar 
2017 síðdegis, skoða nýja sjúklinga í fyrsta sinn og  stilla til 
tannréttingatæki hjá þeim sem eru byrjaðir í tannréttingu 
Hafið samband í síma 462 4749  og pantið tíma eða 
á  www.tannretting.is Verið velkomin 

Íbúar í Húnaþingi vestra. 
  

Félagsmálaráð leitar til ykkar um ábendingar vegna sam-
félagsviðurkenningar fyrir árið 2016 í reglum segir: 

  
Félagsmálaráð skal veita samfélagsviðurkenningu Húnaþings 

vestra að jafnaði annað hvert ár.  
Var hún í fyrsta skipti veitt í febrúar 2015. 

Fjölskyldusvið Húnaþings vestra skal auglýsa í lok árs og óska 
eftir tilnefningum frá íbúum sveitarfélagsins um þá aðila sem þeir 
telja eiga skilið virðingarvott fyrir verk sín eða störf í þágu sam-
félags okkar. Allir koma til greina, jafnt einstaklingar, fyrirtæki 

sem og félagasamtök, sem hafa með gjörðum sínum og 
framgöngu látið gott af sér leiða og verið öðrum góð fyrirmynd. 

Tilnefningar skulu berast fjölskyldusviði sveitarfélagsins með 
rökstuðningi, fólki er frjálst að senda inn nafnlausar tilnefningar. 

Veita má eina til þrjár viðurkenningar. 
Ákvörðun um hverjum skal veita viðurkenningu tekur 

fjölskyldusvið í samstarfi við félagsmálaráð sem sér um að veita 
viðurkenninguna 

  
Tilkynning skal berast til Jennýjar Þ. Magnúsdóttur á netfangið: 

jenny@hunathing.is. eða senda bréf í Ráðhúsið merkt;  
samfélagsviðurkenning, fyrir þriðjudaginn 10. janúar n.k. 

 

Fyrir hönd félagsmálaráðs 
Jenný Þórkatla Magnúsdóttir 

Sviðsstjóri Fjölskyldusviðs 

http://www.tannretting.is/
mailto:jenny@hunathing.is



