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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) fyrir 30. apríl nk.  
 

Upplýsingar um starfið veitir Jón Ingi Björgvinsson 
forstöðumaður Sambýlis og Iðju, sími:893-3840  

eða á mfhv@simnet.is. 
 

Skagafjörður Sjónaukinn 
17. tbl       31.árg  

27. - 03. maí 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Hörður Gylfason 

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

1.maí 2016 
Samstaða í 100 ár – Sókn til nýrra sigra!  
er yfirskrift 1. maí hátíðarhaldanna í ár. 
Mætum öll í Félagsheimilið á Blönduósi 

sunnudaginn  1. maí kl. 15.00. 
 

 USAH  sér um kaffiveitingar að venju. 
 Skarphéðinn Einarsson og hulduherinn hans munu sjá um 

tónlistaratriði.  
Ræðumaður dagsins:  Ósk Helgadóttir , varaformaður  

Framsýnar-stéttarfélags í Þingeyjarsýslum 
Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps flytur nokkur lög,  

stjórnandi: Sveinn Árnason 
Bíósýning fyrir börnin,  góðar veitingar og góð dagskrá.  

 
Allir velkomnir   

Stéttarfélagið Samstaða 

 

Kormáks hlaup 
Minnum á hlaup númer tvö sunnudaginn 1.maí kl 11:00, 

víð íþróttamiðstöðina á Hvammstanga. 
Munið gömlu númerin. 

Stjórnin 

http://www.skagafjordur.is
mailto:mfhv@simnet.is


Hús til leigu  
 

Til leigu er einbýlishúsið  
Teigagrund 4 á Laugarbakka.  

  
Nánari upplýsingar hjá Marinó í síma 898 – 1409  

Lillukórinn 
Vortónleikar 30. apríl n.k. kl. 14:00 

Félagsheimilinu Hvammstanga 

Kórstjóri:  Ingibjörg Pálsdóttir 
Stjórnandi og undirleikari: Sigurður Helgi Oddsson 

 

Aðgangseyrir kr. 3000 - Enginn posi á staðnum 
Frítt fyrir 14 ára og yngri  

Veglegar veitingar að hætti kórsins 
 

Allir hjartanlega velkomnir! 

Framhalds aðalfundur 
Framhalds aðalfundur Kormáks verður haldin í félagsheimilinu 

Hvammstanga (gengið inn undir svölunum),  
miðvikudagskvöldið 4.maí og hefst kl 20:00 

Dagskrá  
Ársreikningar 

 
Stjórnin. 

Veiðivörður 
Veiðifélag Víðidalsár óskar eftir að ráða veiðivörð til eftirlits á vatnasvæði 

félagsins sumarið 2016. 
Um hlutastarf er að ræða. 

Upplýsingar veitir Björn Magnússon í síma 895 4473. 
Umsóknir sendist fyrir 5. maí n.k. á netfangið holabak@emax.is eða til 

Björns Magnússonar, Hólabaki 541, Blönduós. 
  

Stjórn Veiðifélags Víðidalsár. 

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 

  

270. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn fimmtudaginn 

28. apríl 2016  kl. 15:00 í fundarsal Ráðhússins. 

  

Upplýsingar um dagskrá fundarins er að finna á heimasíðu  

Húnaþings vestra www.hunathing.is 

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri. 

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. 

mailto:holabak@emax.is
http://www.hunathing.is/



