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Starfsmaður óskast í sumarafleysingar við Sambýlið 

Grundartúni 10- 12 Hvammstanga. 
 

Laust er til umsóknar umönnunarstarf við Sambýlið á Hvammstanga, frá  1. 
júní til 31. Ágúst 

 
Starfið felst í umönnun og stuðningi við fatlað fólk.   

Um er að ræða lifandi og gefandi starf með áhugaverðu fólki. 
Unnið er á vöktum. 

 
Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi sem sýnir starfinu og 

heimilismönnum virðingu. 
Þekking og reynsla við vinnu á sambýli er æskileg en ekki 

skilyrði.  Æskilegt að viðkomandi sé orðinn 20 ára. 
 

Laun og önnur starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 

 
Umsóknum skilað  á í gegnum heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar, 

www.skagafjordur.is (laus störf). 
 

Upplýsingar um starfið veitir Jón Ingi Björgvinsson forstöðumaður 
Sambýlis og Iðju, sími:893-3840 eða á mfhv@simnet.is.  

Skagafjörður 

Auglýsingar verða að hafa 
borist fyrir kl. 21:00 á mánudagskvöldum 

 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

Upplýsingar í síma 8482017  
Valdimar Gunnlaugsson 

Sjónaukinn 
15. tbl       31.árg  

13. - 19. apríl 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Hörður Gylfason 

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

Kormákshlaup 2016 
Umf. Kormákur stendur fyrir fjórum götuhlaupum á næstunni.  

Keppt verður í fimm flokkum karla og kvenna.  
(Breyting frá fyrri árum) 

Keppt verður um þrenn verðlaun í hverjum flokki.  
Til að eiga möguleika á verðlaunum fyrir sæti þurfa keppendur að taka 

þátt í þremur hlaupum af fjórum og ræður þá tími í þremur hlaupum 
röð keppenda. 

Allir þátttakendur fá viðurkenningu fyrir þátttöku. 
Hlaupið verður frá Íþróttamiðstöðinni á  Hvammstanga. (Nýtt) 

Fimmtudaginn 21.apríl kl 11:00 
Sunnudaginn 1. maí kl. 11:00 
Laugardaginn 7. maí kl. 11:00 
Laugardaginn 14. maí kl.11:00 

Verðlaunaafhending verður að því loknu. 
 

Hlaupavegalengdir 
Aldursflokkar    karlar og konur 
Fædd 2009 og síðar     300m 
Fædd 2006-2008     600m 
Fædd 2003-2005     800m 
Fædd 2000-2002     800m 
Fædd 1999 og fyrr     800m 
Mætið tímanlega til skráningar! -Allir með ungir sem aldnir! 

Munið að koma með gömlu númerin. 
Stjórn Umf. Kormáks 

 

 
 

Landsbankinn er aðalstyrktaraðili Umf. Kormáks 

http://www.skagafjordur.is
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Aðalfundur 
Aðalfundur iðnaðarmannadeildar Stéttarfélagsins Samstöðu 
verður haldinn í Samstöðusalnum Þverbraut 1 Blönduósi, 

mánudaginn 18.apríl kl. 18.00. 
Venjuleg aðalfundarstörf 

Iðnaðarmenn mætið vel á fundinn 
Stjórnin 

Lýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu 
 austan Norðurbrautar á Hvammstanga. 

 
Unnið er að breytingu á aðalskipulagi austan Norðurbrautar og 

norðan Hvammavegs á Hvammstanga.  
Lýsingin er aðgengileg á heimasíðunni www.hunathing.is  og í 

þjónustuanddyri Ráðhúss Húnaþings vestra. 
Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því að leggja fram 

sjónarmið og ábendingar við skipulagslýsinguna og skal þeim 
skilað skriflega í Ráðhús Húnaþings vestra,  
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga  

eða á netfangið skrifstofa@hunathing.is fyrir 27. apríl nk.  

Nýbúar á Hvammstanga og dreifbýli, ætla enn að bæta íslenskuna en 

frábært námskeið á vegum Farskólanum er nýbúið.  

Hugmyndin er að hópurinn hittast vikulega í kósý "gluggaveðurshúsinu" á 

Klapparstíg 7 til að spalla saman og bæta íslenskuþekkinguna. Fyrirhuguð 

dagsetning er á þriðjudögum kl. 18 til ca. 20, byrjar 19. apríl 

Nú er það frekar erfitt mál að læra tungumál ef enginn er með sem kann 

íslensku alveg, t.d. íslendingar. Þess vegna er leitað eftir gestum til að tala við 

okkur um hitt og þetta.  

Endilega hafið samband við Birgit í gegnum tölvupóst info@kanina.is. 

Hús til leigu  
Til leigu er einbýlishúsið  

Teigagrund 4 á Laugarbakka.  
 Nánari upplýsingar hjá Marinó í síma 898 – 1409  

Atvinna í boði 
Vegagerðin Hvammstanga óskar að ráða tvo starfsmenn  
til sumarstarfa,  
viðkomandi þarf að hafa almenn ökuréttindi.  
Upplýsingar gefur Guðmundur  í síma 893-8589  
 

Umsóknir berist til Guðmundar Sigurðssonar  
Vegagerðin Hvammstanga,   

gs@vegagerdin.is   

Starf í boði 
Ungmennafélagið Kormákur óskar eftir aðstoðarþjálfara 

yngri flokka í  knattspyrnu í fullt starf frá 1.júní til lok ágúst 
2016. 

 
Önnur störf sem viðkomandi þarf að vinna er vallarumhirða 

og fleira í samráði við framkvæmdarstjóra og stjórn 
Kormáks. 

 
Menntun á sviði íþrótta er æskileg 

Viðkomandi þarf að vera orðin 18 ára og með almennt 
ökupróf. 

 
Usmóknir skal senda á kormakur@simnet.is fyrir 20.apríl á 

kormakur@simnet.is. 
Nánari uppl. gefur Valdimar í síma 8482017 

http://www.hunathing.is
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Vortónleikar 2016 
Kór eldri borgara heldur sína árlegu vortónleika, ásamt  

einsöngvurum í Nestúni, föstudaginn 15. apríl  n. k. kl. 16.00. 
Kórstjóri Ólafur Rúnarsson,  

meðleikari á píanó Elinborg Sigurgeirsdóttir. 
 Kaffiveitingar að loknum tónleikum.  

Aðgangseyrir  kr. 2. 500, frítt fyrir 14 ára og yngri.  
Allir velkomnir  

  Kór eldri borgara 

Fjórhjól til sölu 
 

Til sölu hjá Bjsv. Húnum er 
 Suzuki Kingquad 750 fjórhjól.  

Hjólið er af 2012 árgerð og ekið 3.500 km. 
 

Nánari upplýsingar veita 
 

Kristján - 866 7377 
Magnús - 849 2977 

Söfnun á rúlluplasti  
Vikuna 18.-22. apríl verður safnað rúlluplasti  

hjá þeim sem hafa skráð sig. Söfnunin hefst í Hrútafirði  
og fikrast til austurs fram eftir vikunni.  

 
Mikilvægt er að plastið sé hreint og laust við aðskotahluti.  

Frekari upplýsingar  gefur Sigurjón í síma 862-9525 

Hvammstangakirkja 
  
Fermingarmessa sunnudaginn 17. apríl 
nk. kl. 11.00. 
Fermdir verða: 
Björn Gabríel Björnsson 
Emil Óli Pétursson 
Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson 
Ingvar Óli Sigurðarson 
Valgeir Ívar Hannesson 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

Frá sóknarnefnd Hvammstangasóknar 
Sóknarnefnd Hvammstangasóknar auglýsir eftir áhugasömum 

aðila t.þ.a. annast umhirðu Kirkjuhvammskirkjugarðs, 
Vesturhópshólakirkjugarðs og Hvammstangakirkjulóðar. Einnig 

auglýsir sóknarnefndin eftir aðila t.þ.a. annast grafartöku í 
kirkjugörðum Hvammstangasóknar. 

 
Áhugasamir hafi samband við sóknarprest í s. 867-2278 eða á 

netfangið srmagnus@simnet.is fyrir 30. apríl nk. 
  

Sóknarnefnd Hvammstangasóknar 

Fundarboð 

Aðalsafnaðarfundur Melstaðarsóknar verður haldinn í 
safnaðarheimilinu á Melstað miðvikudaginn 20. apríl kl 21:00 

Sóknarnefnd og sóknarprestur 
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    Verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits fyrir Eyjafjarðarsvæðið og Norðurland vestra
 

Sögulegt samkomulag hefur náðst á milli 14 stéttarfélaga sem eru starfandi í Eyjafirði og á 
Norðurlandi vestra um stóraukið vinnustaðaeftirlit með því að ráða einn sameiginlegann 
verkefnastjóra fyrir vinnustaðaeftirlit á svæðinu
 
Félögin sem standa sameiginlega að þessari ráðningu eru Eining
verkefnastjóranum, Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni, Félag 

málmiðnaðarmanna Akureyri, Byggiðn - Félag byggingamanna, Rafiðnaðarsamband Íslands, Aldan
Séttarfélagið Samstaða, Iðnsveinafélag Skagafjarðar, Verslunarmannafélag Skagafjarðar, Félag leiðsögumanna, VM Félag 
vélstjóra og málmtæknimanna, Matvís, matvæla og veitingafélag Íslands, Félag iðn
Harsnyrtisveina.  
 
Enn öflugara vinnustaðaeftirlit 
Meginmarkmiðið með þessari ráðningu er að stuðla að því að á félagssvæðum áðurnefndra félaga verði enn öflugara 
vinnustaðaeftirlit en nú er, með heimsóknum og nánari eftirliti frá verkefnastjóra og starfsmönnum stéttarfélaga. Einnig að 
hafa gott samband við stofnanir ríkisins er fara með málefni vinnumarkaðarins, t.d. Vinnumálastofnun, Ríkisskattstjóra, 
Vinnueftirlitið og Útlendingastofnun. Sérstök áhersla er lögð á að koma snemma að málum og koma í veg fyrir að 
brotastarfssemi þróist á félagssvæðum stéttarfélaganna.  
 
Einn réttur – ekkert svindl 
Verkefnastjórinn mun jafnframt nýtast vel í verkefninu Einn réttur 
við aðildarsamtök sín stendur í. Verkefninu er beint gegn undirboðum á vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi. 
Verkefnið er tvískipt, annars vegar beinist það að brotum gagnvart erlendu vinnuafli og hins vegar brotum á ungu fólki en 
báðir eiga þessir hópar sammerkt að vera illa upplýstir um rétt sinn á vinnumarkaði.
 
Búið er að ganga frá ráðningu verkefnastjórans og mun Vilhelm Adolfsson gegna starfinu frá og með 1. maí nk. Vilhelm 
býr yfir góðri tölvuþekkingu og hefur gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti. Vilhelm er menntaður 
lögreglumaður en hann lauk námi frá Lögregluskóla ríkisins 2004 og starfaði á árum áður sem lögreglumaður á 
Austurlandi og á Akureyri. Síðan 2010 hefur hann starfað í Becromal á Akureyri og hefur verið trúnaðarmaður starfsmanna 
frá árinu 2011.  

Verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits fyrir Eyjafjarðarsvæðið og Norðurland vestra 

Sögulegt samkomulag hefur náðst á milli 14 stéttarfélaga sem eru starfandi í Eyjafirði og á 
Norðurlandi vestra um stóraukið vinnustaðaeftirlit með því að ráða einn sameiginlegann 
verkefnastjóra fyrir vinnustaðaeftirlit á svæðinu.  

Félögin sem standa sameiginlega að þessari ráðningu eru Eining-Iðja, sem ber ábyrgð á 
 og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni, Félag 

Félag byggingamanna, Rafiðnaðarsamband Íslands, Aldan-stéttarfélag, 
Séttarfélagið Samstaða, Iðnsveinafélag Skagafjarðar, Verslunarmannafélag Skagafjarðar, Félag leiðsögumanna, VM Félag 
vélstjóra og málmtæknimanna, Matvís, matvæla og veitingafélag Íslands, Félag iðn- og Tæknigreina og Félag 

Meginmarkmiðið með þessari ráðningu er að stuðla að því að á félagssvæðum áðurnefndra félaga verði enn öflugara 
vinnustaðaeftirlit en nú er, með heimsóknum og nánari eftirliti frá verkefnastjóra og starfsmönnum stéttarfélaga. Einnig að 
hafa gott samband við stofnanir ríkisins er fara með málefni vinnumarkaðarins, t.d. Vinnumálastofnun, Ríkisskattstjóra, 
Vinnueftirlitið og Útlendingastofnun. Sérstök áhersla er lögð á að koma snemma að málum og koma í veg fyrir að 

Einn réttur – ekkert svindl sem Alþýðusamband Íslands í samstarfi 
við aðildarsamtök sín stendur í. Verkefninu er beint gegn undirboðum á vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi. 
Verkefnið er tvískipt, annars vegar beinist það að brotum gagnvart erlendu vinnuafli og hins vegar brotum á ungu fólki en 
báðir eiga þessir hópar sammerkt að vera illa upplýstir um rétt sinn á vinnumarkaði.  

Búið er að ganga frá ráðningu verkefnastjórans og mun Vilhelm Adolfsson gegna starfinu frá og með 1. maí nk. Vilhelm 
býr yfir góðri tölvuþekkingu og hefur gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu og riti. Vilhelm er menntaður 
lögreglumaður en hann lauk námi frá Lögregluskóla ríkisins 2004 og starfaði á árum áður sem lögreglumaður á 
Austurlandi og á Akureyri. Síðan 2010 hefur hann starfað í Becromal á Akureyri og hefur verið trúnaðarmaður starfsmanna 
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