
Sjónaukinn 
16. tbl       31.árg  

20. - 26. 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 



Sjónaukinn á netinu 
Sjónaukinn er aðgengilegur á eftirfarandi heimasíðum  

hunathing.is  
nordanatt.is  

og á facebook síðu Kormáks  
https://www.facebook.com/UngmennafelagidKormakur/ 

Skemmtileg og gefandi útistörf sumarið 2016 

Flokkstjórar við vinnuskólann 
Í starfinu felst skipulagning og stýring á vinnuhópum 

ungmenna á aldrinum 13 til 16 ára við ýmis 
garðyrkjustörf o.fl.  

Flokkstjóri sláttuhóps 
Í starfinu felst skipulagning og stýring vinnuhóps 17 
ára og eldri við slátt, rakstur og o.fl. Bílpróf skilyrði. 

Æskilegt er að umsækjendur séu 18 ára eða eldri.  

Upplýsingar um starfið veitir: Ína Björk Ársælsdóttir 
771-4959 eða ina@hunathing.is. 

Umsóknum skal skila á skrifstofu Húnaþings vestra eða 
senda rafrænt á skrifstofa@hunathing.is  fyrir 1. maí 2016 

Til sölu 
Hágæða eldhúspappír og klósettpappír 

 
Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

8482017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

Tilkynning 
Vegna námsferðar starfsfólks Ráðhússins verða 

skrifstofur Ráðhússins  lokaðar eftir hádegi  í tvo daga,  
miðvikudaginn 20. apríl og föstudaginn 22. apríl nk.  

Sveitarstjóri. 

Frístundastarf sumarið 2016 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Frístundastarfið er hugsað fyrir nemendur í 1. – 4. bekk. 
(fædd 2006 – 2009)  

Foreldrar verðandi nemenda í 1. bekk næsta haust geta 
skráð börn sín í frístundastarf eftir sumarfrí (fædd 2010). 

Innifalinn er efniskostnaður, morgun- og 
síðdegishressing og þjálfarar sækja nemendur á æfingar.  

Einnig er hægt að skrá nemendur í hádegismat.  
Tímabilin eru þrjú frá 6. - 14. júní, 19. - 29. júlí  

og 2. - 24. ágúst. 
Tekið er á móti skráningum til og með föstudeginum 29. 

apríl nk.  Ekki verður hægt að tryggja þátttöku í 
frístundastarfinu komi skráningar eftir þann tíma. 

Skráning fer fram á heimasíðu skólans, 
 http://www.skolatorg.is/kerfi/hunathingvestra/skoli/    

og þar má einnig nálgast gjaldskrá. 
Systkinaafsláttur er 50% með öðru barni, frítt fyrir þriðja 

barn. Hægt er að nýta frístundakort Húnaþings vestra. 
Frekari upplýsingar á netfanginu 

grunnskoli@hunathing.is.  
Skólastjóri 

mailto:ina@hunathing.is
mailto:skrifstofa@hunathing.is
http://www.skolatorg.is/kerfi/hunathingvestra/skoli/
mailto:grunnskoli@hunathing.is


Krabbameinsskoðun 
 

Eins og áður hefur verið kynnt þá hefur sú breyting orðið 
á, að nú framkvæma ljósmæður  leghálssýnatöku kvenna, 

bæði á Leitarstöð Krabbameisfélagsins og á 
heilsugæslustöðvum víðast hvar um landið.  

Það er því hægt að panta tíma á heilsugæslustöðinni 
hvenær sem er, þegar boðsbréf hefur borist.   

Þessi háttur er hafður á í mörgum nágrannalöndum okkar 
og þar er þátttakan mun meiri. Þátttakan á Íslandi hefur 

farið minnkandi undanfarin ár, sérstaklega hefur hún 
dregist saman á landsbyggðinni.  

Leghálskrabbameinsleit skilar góðum árangri svo 
framarlega sem konur mæta. Dánartíðni af völdum 
leghálskrabbameins hefur lækkað um 90 % síðan 

skipulögð leit hófst. Leghálskrabbameinsleit er ein 
mikilvægasta heilsuvernd sem konum stendur til boða. 
Ef þú hefur fengið boðsbréf frá Leitarstöðinni, getur þú 

pantað tíma fyrir leghálsskoðun hjá ljósmóðurinni á 
Heilsugæslustöðinni á Hvammstanga í síma 432 1300.  

 
Með því að mæta í leghálssýnatöku á þriggja ára fresti, 

getur þú nánast komið í veg fyrir að þú fáir 
leghálskrabbamein. 

 
Áfram verður komið með brjóstamyndatöku annað hvert 
ár og reiknað er með að hluti kvenna mæti í sýnatökuna í 

tengslum við hana. 
 

Heilsugæslan 

Styrkur til greiðslu fasteignaskatts til félaga  
og félagasamtaka. 

 

Forráðamönnum félaga-og félagasamtaka í Húnaþingi 
vestra er bent á að samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar 

Húnaþings vestra frá 14.06.2012 þurfa þau félög og 
félagasamtök sem óska eftir styrk til greiðslu 
fasteignaskatts að sækja um á þar til gerðum 

eyðublöðum.  Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skila á 
skrifstofu Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5, 

Hvammstanga. Umsóknareyðublöðin má nálgast á 
skrifstofu sveitarfélagsins eða á heimasíðunni 

“hunathing.is” undir stjórnsýsla/eyðublöð 
 

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.  

Hvammstangakirkja 
  
Síðasti sunnudagaskóli vorannar 
verður haldinn 24. apríl nk. kl. 
13.00 . 
Byrjum á söng og leik, förum síðan í sundferð og 
fáum loks veitingar í safnaðarheimili að sundferð 
lokinni. 
  
Hittumst heil 
Sóknarprestur 
  



Styrktarsjóður USVH 
 

Ungmennasamband Vestur Húnvetninga auglýsir  
eftir umsóknum vegna 

fyrri úthlutunar úr Styrktarsjóði USVH 2016. 
 

Umsóknareyðublöð og reglur sjóðsins má finna  
á heimasíðu USVH www.usvh.is 

 
Umsóknir og önnur gögn skulu berast fyrir mánudaginn 

2. maí n.k. á skrifstofu USVH, Höfðabraut 6, 530 
Hvammstanga eða á usvh@usvh.is. 

 
Stjórn USVH 

 Strætó - Leið 83  

Hvammstangavegur (Norðurbraut) – Hvammstangi 
 

Frá og með mánudeginum 25. apríl 2016 mun bifreið sem tekur/
skilar farþegum stoppa við Selasetrið við Strandgötu  

í stað Söluskálans.  
Farþegar sem vilja nota þessa þjónustu þurfa að panta hana í síma 

540 2700 tveimur tímum fyrir borttför. 

Aðalfundur Framsóknarfélags Húnaþings-vestra 
Aðalfundur Framsóknarfélags Húnaþings- versta verður haldinn 

í Eyrarlandi á Hvammstanga mánudaginn 2. maí kl. 20.30. 
 

Venjuleg aðalfundarstörf, önnur mál 
Stjórnin 

Flugnaeyðing 

Nú er tíminn til að panta flugnaeyðingu, inni sem úti.  
 

Verð á ferðinni á næstunni ef þið eruð ekki búin að panta 
en hafið áhuga hringið í síma  
6162016 Björn Þorgrímsson 

Skákmót 
 

Vorskákmót Umf Kormáks verður haldið 
sunnudaginn næsta 24.apríl 
á Sjávarborg klukkan 16.00 

Allir velkomnir. 
 

Nefndin. 

http://www.usvh.is


Störf hjá HVE Hvammstanga 
 

Enn eru laus störf á sjúkrahúsinu við ræstingu, í býtibúri 
og eldhúsi frá 1. júní n.k. og einnig við ummönnun frá 
ca. 15. júlí. Um framtíðarstörf getur verið að ræða. 
 
Sjúkrahúsið er skemmtilegur og fjölbreyttur vinnustaður 
og hvetjum við fólk á öllum aldri til að sækja um þessi 
ágætu störf. 
 
Áhugasamir vinsamlegast hafi samband við Þórunni 
Júlíusdóttur deildarstjóra netfang: tho-
runn.juliusdottir@hve.is sími 692 1631. 
 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstanga 

Atvinna í boði. 
Bílagerði ehf óskar eftir starfsmanni á verkstæði. 

Starfssvið  
Bíla og vélaviðgerðir auk járnsmíði. 

upplýsingar gefur. 
Agnar Jónsson 

s4512934 
s8992794 

 

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

 
Vinsamlegast skilið auglýsingum inn  

fyrir tilsettan tíma. 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

Starfsmaður í Þjónustumiðstöð (áhaldahús) 

Starfsmaður í Þjónustumiðstöð (áhaldahús) 

Húnaþing vestra óskar eftir að ráða starfsmann í 
afleysingar í þjónustumiðstöð.  Um er að ræða 100% starf. 

Starfssvið: 

Umhirða og viðhald eigna sveitarfélagsins 
Viðhald veitna, gatna, snjómokstur ofl. 
Fylgir eftir ákvörðunum verkefnastjóra 

 

Menntun og hæfni: 

Iðnmenntun sem nýtist í starfi æskileg 
Reynsla af jarðvinnu æskileg 
Vinnuvélaréttindi / ökuréttindi 

Starfið gerir kröfu um frumkvæði og drifkraft, 
snyrtimennsku, skipulögð og fagleg vinnubrögð, ásamt 

hæfni í mannlegum samskiptum. 
Umsóknafrestur er til og með  1. maí 2016 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi stéttarfélaga við 
Samband íslenskra sveitarfélaga 

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á skrifstofu Húnaþings 
vestra eða senda rafrænt á skrifstofa@hunathing.is 

Upplýsingar um starfið veitir: 

Skúli Húnn Hilmarsson 771-4950 eða skuli@hunathing.is 

mailto:thorunn.juliusdottir@hve.is
mailto:thorunn.juliusdottir@hve.is
mailto:skrifstofa@hunathing.is





