
SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
269. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn fimmtudaginn 
14. apríl 2016  kl. 15:00 í fundarsal Ráðhússins. 
 
Upplýsingar um dagskrá fundarins er að finna á heimasíðu Húnaþings vestra 
www.hunathing.is a.m.k. tveimur dögum fyrir fund. 
 

Hvammstangi  4. apríl 2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir  
sveitarstjóri 

Óskum öllum þeim sem komu að uppsetningu 
á Superstar innilega til hamingju með  

algjörlega frábæra sýningu, og alla þá vinnu 
sem þið lögðuð á ykkur og fórnir til þess að 

efla leiklistarlíf í Húnaþingi vestra. 
Takk fyrir, 

Stjórn Leikflokksins á Hvammstanga. 

Aðalfundur  
  Aðalfundur Krabbameinsfélags  

Hvammstangalæknishéraðs verður haldinn á 
heilsugæslustöðinni, þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:00 

 
Fundarefni: Venjuleg aðalfundarstörf. 

Allir velunnarar félagsins eru velkomnir og viljum við 
sérstaklega hvetja þá sem hafa aðstoðað okkur við 

sláturgerð og sölu á undanförnum árum til að mæta. 
Stjórnin 

Sjónaukinn 
14 tbl       31.árg  

06 - 12. apríl 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

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

Aðalfundur Umf. 
Kormáks 

 
Verður haldinn 

miðvikudaginn 6.apríl 
 klukkan 20:00 í félagsheimilinu 

Hvammstanga  
(neðri hæð, gengið inn undir svölunum) 

 
Dagskrá fundar: 

Ársskýrsla. 
Ársreikningur 

Kosningar 
Önnur mál.  

Allir velkomnir                                                                           

Stjórn Umf. Kormáks 

http://www.hunathing.is


Aðalfundur Spes félags um sveitarmakað verður haldinn þann 14. apríl n.k. 
kl. 20 í handverksstofu Jóhönnu við höfnina á Hvammstanga (á annarri hæð 

fyrir ofan rækjunni, gengið inn að norðan). 
 

Dagskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Starfsemi framundan. 
Önnur mál. 

Félagsmenn endilega fjölmennið, það er margt sem þarf að ræða. 
Stjórnin. 

 
 

Listsýning og  Kaffi  Kandís. 
 

Föstudaginn 8. apríl verður listsýning á gangi sjúkrahússins. 
Sýnandi verður Ólína Sigtryggsdóttir frá Litlu-Ásgeirsá. Ólína 
eða Lóa eins og flestir þekkja hana hefur unnið við hannyrðir 

meðfram búskap og öðrum störfum.  
Nú í seinnitíð hefur hún unnið mikið við alskynns handavinnu, 

sjón er sögu ríkari.  
Sýningin verður opin frá kl 14:00 -17:00 aðeins þennan eina dag.-

Kaffihúsið okkar „Kaffi Kandís“verður opið á sama tíma.  
þar verður hægt að fá keypt  kaffi, kakó ,Vöfflur og rjóma. 

Aðalfundur verslunarmannadeildar 
Stéttarfélagsins Samstöðu verður haldinn í sal Samstöðu 

Þverbraut 1  
á Blönduósi, fimmtudaginn 14. apríl nk. Kl.18:00. 

Venjuleg aðalfundarstörf.                                                                          
Félagar mætið vel. 

Stjórnin. 



Dyravarðanámskeið  
 

Fyrirhugað er að halda námskeið í  dyravörslu hér á 
Hvammstanga í vor, annaðhvort kvöld eða helgarnámskeið, fer 
allt eftir fjölda. Verður námskeiðið haldið af Fjölbr.Sauðárkróki 
Skráning er hjá Jóhönnu Erlu í síma 8662912 eða í tölvupósti 

litlahlid@simnet.is  

Ágætu íbúar í Húnaþingi vestra 
Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar hefur tekið við 

sorphirðu í Húnaþingi vestra, vanti ykkur þjónustu þá geti 
þið haft samband við okkur í síma 452 2958 – 893 3858  

Með von um gott samstarf 
Kveðja 

Vilhelm Harðarson 

Fundarboð 
  

Aðalsafnaðarfundur Víðidalstungusóknar verður hal-
dinn í Víðihlíð mánudaginn 11. apríl kl. 19:30 

 
Sóknarnefndin 

Hvammstangakirkja 
  
Sunnudagaskóli í Hvammstangakirkju nk. 
sunnudag 10. apríl kl. 13.00. 
Hressing í safnaðarheimili eftir stund í 
kirkju. 
  
Hittumst heil 
Sóknarprestur 

Ferming í Víðidalstungukirkju 
sunnudag 10. apríl kl. 11 árdegis. 

 
Fermd verða:  

 Ásgeir Ómar Ólafsson, Miðhópi 
 Claes Hákon Ingvarsson, Syðra-Kolugili 

 Elín Marta Ólafsdóttir, Miðhópi 
 Jenný Dögg Ægisdóttir, Jörfa. 

 Jóhanna Maj Júlíusdóttir Lundberg, Árbakka 4 
 

Guð blessi fermingarbörnin og fjölskyldur þeirra! 
 

Kvöldmessa í Staðarkirkju 
sunnudagskvöld 10. apríl kl. 20.30 

Hátíðleg stund til íhugunar, slökunar og gleði. 



Bifreiðaskoðun 
Verður á Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar 

á Hvammstanga eftirtalda daga: 
 

Fimmtudaginn 14.apríl frá kl 10:00 
Föstudaginn 15.apríl til kl 12:00 

 
Tímapantanir í síma 451-2514 

Ath. Lokað í hádeginu frá kl.12-13 
Frumherji hf. – Þegar vel er skoðað 

Aðalfundur Stéttarfélagins Samstöðu verður haldinn 10.maí   2016 í  sal 
Samstöðu Þverbraut 1 á Blönduósi kl .18:00 

 
 Dagskrá: 

Fundur settur 
Kosnir starfsmenn fundarins 

Skýrsla stjórnar 
Kynntur ársreikningur  Stéttarfélagsins  Samstöðu 

Umræður um skýrslu stjórnar/ársreikning . Ársreikningur afgreiddur. 
Lýst kjöri stjórnar félagsins  

Kosningar 
Kosning félagslegra endurskoðenda 

Kosning annarra stjórna,nefnda og ráða sem lög og reglugerðir 
félagsins gera ráð fyrir. 

       Súpa   - happdrætti 
Breytingar á lögum sjúkrasjóðs 

Önnur mál 
Fundi slitið 

 
Heppinn aðalfundargestur getur unnið vikudvöl í einhverju orlofshúsi 

félagsins í happdrættinu. Félagar mætið vel á fundinn 

Aðalfundur almennrar deildar Stéttarfélagsins Samstöðu verður 
haldinn að Klapparstíg 4 Hvammstanga 

14. apríl  2016 kl. 18.00 
 

Venjuleg aðalfundarstörf 
Stjórnin 

Félag eldri borgara Húnaþingi vestra. 
Vestfjarðaferð. 

Farin verður þriggja daga ferð til Vestfjarða  
22.-24. júní n.k. 

Ferðaáætlun: 22. júní ekið til Ísafjarðar,  
gist á Hótel Eddu. 

 23. júní til Patreksfjarðar gist á Fosshótel Patreksfj.  
24. júní haldið heim, kvöldmatur í Búðardal (?) 

ekki ákveðið. 
Verð ca. 60.000 kr. fyrir félaga en  

ca. 65.000 kr. fyrir aðra.  
 

Innifalið gisting í tvær nætur, 2x morgunmatur,  
3x kvöldmatur, 3x miðdegishressing, rútan,  

leiðsögn og fleira. 
 

 Félagar ganga fyrir en aðrir velkomnir  
meðan pláss leyfir. 

 
Þátttaka tilkynnist fyrir 15. apríl í síma 4512359 / 

8952359, (mjög áríðandi) 



Með sunnudagskaffinu.  
Fyrirlestur á Byggðasafni Húnvetninga og Strandamanna 

  

Núna er komið að öðrum fyrirlestri í fyrirlestraröð 
byggðasafnsins þetta árið. Að þessu sinni mun Sigrún 

Antonsdóttir fornleifafræðingur koma til okkar og fjalla um 
Spánverjavígin 1615 á Vestfjörðum. Í fyrirlestrinum mun Sigrún 

fara yfir sögu þessara örlagaríku atburða. 
  

Fyrirlesturinn verður haldinn sunnudaginn 10. 
apríl næstkomandi á Byggðasafni Húnvetninga og 

Strandamanna kl. 14:00.  
Allir eru velkomnir og verður kaffisala á 
staðnum. 
  
  
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest! 

Kvöldvaka Kvennabandsins verður  

í Ásbyrgi fimmtudagskvöldið  

7. apríl kl: 20 

Hún hefst með kvöldverði kl: 20 og á 

meðan hann er þá heldur  

Dóra Svavarsdóttir kokkur og eigandi 

Kulina fyrirlestur um Matarsóun. 

 

Á eftir skemmtir Sigga Kling okkur. 

Nú er bara að koma sér í hláturgírinn 

og mæta með bros á vör í Ásbyrgi. 

 

Kvenfélag Staðarhrepps  

og Kvenfélagið Freyja. 

  

 
 Starfsmaður óskast 

Starfsmaður óskast í Byggingavörudeild/vínbúð. 
Erum að leita að starfsmanni í fullt starf en 

hlutastarf kemur einnig til greina. 
Viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri. 
Umsóknir skulu berast til skrifstofu KVH 

b.t.Reimar. Eða á tölvupósti á reimar@kvh.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15.apríl 

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga 
Sími 455-2300 

Frá Lillukórnum 
 

Vortónleikar Lillukórsins verða að þessu sinni 
laugardaginn 30. apríl nk. 

 
Nánar auglýst síðar. 



Fréttabréf
Gærurnar – Nytjamarkaður

Kæru sveitungar. Nú eru liðin 9 ár frá því að Nytjamarkaðurinn kom inn í líf okkar. Upphaflega var ætlunin að hafa markað í a
skipti sumarið 2007, en það vatt nú aldeilis upp á sig. Fyrsta sumarið höfðum við markaðinn opinn fjóra laugardaga en síðastl
hann opinn tíu sinnum. Ástæða þess hve markaðurinn hefur gengið vel og gefið mikið af sér til samfélagsins er að sjálfsögðu h

tekið honum vel,  gefið ótrúlega mikið af allskonar varningi og síðast en ekki síst keypt mikið á markaðnum. Við finnum það m
íbúar svæðisins eru ánægðir með að hafa markaðinn, finnst hann setja skemmtilegan svip á bæjarlífið. Einnig kemur mikið af fe
okkar á markaðinn og kemur það mörgum skemmtilega á óvart að finna þennan fína nytjamarkað hér. Við höfum forðað mörgum góðum

hlutum frá urðun og það er alltaf svo gaman að sjá þegar fólk finnur eitthvað ómetanlegt 
eins og við Gærurnar segjum „Eins manns rusl er annars gull“.  Því var það okkur mikið gleðiefni að hljóta Umhverfisviðurkenningu 

Húnaþings vestra 2015 fyrir framlag okkar til umhverfis- og samfélagsmála. Á síðasta ári var góð sala á markaðnum svo við gátum 
góðar gjafir og styrkt margskonar málefni. 

Stólar í Nestún. 
Hjartastuðtæki í Íþróttamiðstöðina. 

Eldur í Húnaþingi.
Hjálparstarf í Nepal í gegnum einsakling héðan af svæðinu, sem þangað fór til hjálparstarfa eftir skjálftana miklu.

Hestafimleikar vegna ferðar.
Verkefni Soroptimistaklúbbsins við Húnaflóa, sjálfstyrkingarnámskeið fyrir stúlkur 

Lillukórinn, styrktarlína.
Kvennabandið vegna bókarútgáfu.

Æskulýðsstarf þjóðkirkjunnar vegna ferðalags.
Fimm fjárstyrkir til einstaklinga vegna alvarlegra veikinda og annara erfiðleika.

 
Eins og sjá má þá er þetta bara töluvert mikið. Við Gærur höldum ótrauðar áfram með markaðinn og leitum enn á ný til ykkar og

ykkur að hafa okkur í huga þegar þið farið að laga til í geymslunum. Við viljum nota tækifærið og þakka eigendum gamla slátur
fyrir að láta okkur í té húsnæði undir markaðinn okkur að kostnaðarlausu. Það er góður stuðningur.

Við Gærur hlökkum til að hitta ykkur öll á markaðnum í sumar og þökkum viðskipti liðinna ára.

Jónína Sigurðardóttir s. 895 2564                             Ása Ólafsdóttir s. 847 7837
 Árborg Ragnarsdóttir s. 863 6016                            Olga Geirsdóttir s. 846 6120

    Dýrunn Hannesdóttir s. 895 2466                             Gréta Jósefsdóttir s. 897 2432
         Kristín Eggertsdóttir s. 892 2584                              Helga Hreiðarsdóttir s. 864 8951

Fréttabréf 
Nytjamarkaður 

Kæru sveitungar. Nú eru liðin 9 ár frá því að Nytjamarkaðurinn kom inn í líf okkar. Upphaflega var ætlunin að hafa markað í aðeins eitt 
skipti sumarið 2007, en það vatt nú aldeilis upp á sig. Fyrsta sumarið höfðum við markaðinn opinn fjóra laugardaga en síðastliðið sumar var 
hann opinn tíu sinnum. Ástæða þess hve markaðurinn hefur gengið vel og gefið mikið af sér til samfélagsins er að sjálfsögðu hvað þið hafið 

tekið honum vel,  gefið ótrúlega mikið af allskonar varningi og síðast en ekki síst keypt mikið á markaðnum. Við finnum það mjög vel að 
íbúar svæðisins eru ánægðir með að hafa markaðinn, finnst hann setja skemmtilegan svip á bæjarlífið. Einnig kemur mikið af ferðafólki  til 
okkar á markaðinn og kemur það mörgum skemmtilega á óvart að finna þennan fína nytjamarkað hér. Við höfum forðað mörgum góðum 

hlutum frá urðun og það er alltaf svo gaman að sjá þegar fólk finnur eitthvað ómetanlegt „raritet“ sem öðrum þótti jafnvel einskis virði. Því 
Því var það okkur mikið gleðiefni að hljóta Umhverfisviðurkenningu 

og samfélagsmála. Á síðasta ári var góð sala á markaðnum svo við gátum gefið 
góðar gjafir og styrkt margskonar málefni.  

Stólar í Nestún.  
Hjartastuðtæki í Íþróttamiðstöðina.  

Eldur í Húnaþingi. 
Hjálparstarf í Nepal í gegnum einsakling héðan af svæðinu, sem þangað fór til hjálparstarfa eftir skjálftana miklu. 

Hestafimleikar vegna ferðar. 
Verkefni Soroptimistaklúbbsins við Húnaflóa, sjálfstyrkingarnámskeið fyrir stúlkur „Stelpur geta allt“. 

Lillukórinn, styrktarlína. 
Kvennabandið vegna bókarútgáfu. 

Æskulýðsstarf þjóðkirkjunnar vegna ferðalags. 
Fimm fjárstyrkir til einstaklinga vegna alvarlegra veikinda og annara erfiðleika. 

 
Eins og sjá má þá er þetta bara töluvert mikið. Við Gærur höldum ótrauðar áfram með markaðinn og leitum enn á ný til ykkar og biðjum 

ykkur að hafa okkur í huga þegar þið farið að laga til í geymslunum. Við viljum nota tækifærið og þakka eigendum gamla sláturshúss VSP 
fyrir að láta okkur í té húsnæði undir markaðinn okkur að kostnaðarlausu. Það er góður stuðningur. 

Við Gærur hlökkum til að hitta ykkur öll á markaðnum í sumar og þökkum viðskipti liðinna ára. 
  

Jónína Sigurðardóttir s. 895 2564                             Ása Ólafsdóttir s. 847 7837 
Árborg Ragnarsdóttir s. 863 6016                            Olga Geirsdóttir s. 846 6120 
Dýrunn Hannesdóttir s. 895 2466                             Gréta Jósefsdóttir s. 897 2432 
Kristín Eggertsdóttir s. 892 2584                              Helga Hreiðarsdóttir s. 864 8951 




