
Heimavist MA og VMA á Akureyri 
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2016 

Nánari upplýsingar og umsóknir á heimasíðunni: 
www.heimavist.is 

 
Hlökkum til að sjá ykkur í haust 

Starfsfólk Heimavistar MA og VMA 
 
 
 
 
 
 

Á heimavistinni búa um 330 framhaldsskólanemendur 
Heimavistin er gott og öruggt heimili 

þar sem vel er búið að íbúum 

Auglýsing um nýtt deiliskipulag fyrir klapparnámu í landi 
Bjarghúsa Húnaþingi vestra 

Sveitarstjórn Húnaþings vestra samþykkti á 269. fundi sínum þann 
14.04.2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir 

klapparnámu  í landi Bjarghúsa í Húnaþingi vestra, 
 fyrrum Þverárhreppi samkvæmt  1. mgr.  41. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á skrifstofu Húnaþings vestra, 

Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga og á heimasíðu Húnaþings 

vestra  www.hunathing.is frá og með 30.apríl 2016                               

til og með 11. júní 2016. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur 

á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til að skila inn 

athugasemdum rennur út 11. júní 2016. Skila skal inn skriflegum 

athugasemdum á skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 

530 Hvammstangi eða á netfangiðskrifstofa@hunathing.is    

Guðný Hrund Karlsdóttir 

sveitarstjóri 

Sjónaukinn 
18. tbl       31.árg  

04. - 10. maí 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

Kaupfélag Vestur Húnvetninga 
 

Verður lokað  
Fimmtudaginn 5. Maí 

Uppstigningardag. 

Vortilboð,Sauðburðartilboð 
 

Látið okkur um baksturinn, fyllum kistuna. 
Ýmis tilboð í gangi, hafið samband í síma 451-2511 

  
Starfskraftur óskast, þarf að geta byrjað fljótlega. 

 

Brauð og Kökugerðin ehf 
Hvammstanga 
Sími 451-2511 

http://www.heimavist.is/
http://www.hunathing.is/
mailto:skrifstofa@hunathing.is


       Kaupfélag Vestur Húnvetninga    
 

  Sumaropnun verslana KVH 
verður frá 1.maí til 30 september 

 

Kjörbúð      Laugardaga frá 10 – 18 
            Sunnudaga frá 11 – 16 

 
 Byggingavörudeild    Laugardaga frá 12 – 16   

          Sunnudaga lokað 
 
 Búvöruverslun       Laugardaga frá 12-16 
                            Sunnudaga Lokað 
             

Aðra daga er hefðbundinn opnunnartími  
Kjörbúð / byggingavörudeild / pakkhús 

Mánudaga til fimmtudaga  09 – 18 
Föstudaga          09 – 19 

 

Faðir okkar tengdafaðir og afi, 

Magnús Helgi Sveinbjörnsson. 
 

Lést þann 30. apríl 2016 
Jarðarförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna. 

Börn, tengdabörn og barnabörn. 

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 eða íbúðum í happdrættinu.  

Félagar mætið vel á fundinn 

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
 

271. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn fimmtudaginn 
12. maí 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  2. maí 2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir  

sveitarstjóri 

http://www.hunathing.is


North West Hotel & Restaurant í Víðigerði  
 

Við höfum opnað og hlökkum til að taka á móti fólki  
í allt sumar. 

Fjölbreyttur matseðill á sanngjörnu verði  
 

   Verið Velkomin 

 
 
 

Handavinnusýning í Nestúni. 
Hin árlega sýning á handverki eldri borgara verður  

Fimmtudaginn 5.maí n.k, frá kl 14-17. 
Einnig verður þar kaffisala til styrktar starfseminni. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 

Vinnuskóli Húnaþings vestra 2016 
Húnaþing vestra hefur hug á að starfrækja vinnuskóla í sumar 

fyrir 13-16 ára ungmenni. Óskað er eftir skráningum í 
vinnuskólann, svo sé hægt að skipuleggja starfið.  

Vinnutími og vinnutímabil liggja ekki fyrir, fyrr en skráningar 
hafa átt sér stað en reiknað er með að vinnuskólinn verði með 

svipuðu sniði og undanfarin ár.   
Starfsstöð er að Norðurbraut 14, Hvammstanga. Mögulega 
verður starfsstöð einnig  á Borðeyri, með samskonar sniði 

og  fyrri ár.  
Gera má ráð fyrir að sláttuhópur verði starfrækur eins og 

áður, fyrir 17. ára og eldri. 
Stefnt er að því að vinnuskólinn hefjist þriðjudaginn  7. júní 

nk. 
 

Innritun fer fram í Ráðhúsinu og í síma 455-2400. 
Umsækjendur eru hvattir til að innrita sig sem fyrst  

og eigi síðar en 15. maí n.k. 
  Nánari upplýsingar í síma 771-4959. 

Ína Björk Ársælsdóttir 
Umhverfisstjóri Húnaþings vestra 

Messa 
Messa verður haldin á uppstigningardegi  5. maí nk. kl. 14.00 í 

setustofu sjúkrahússins. 
  

Kór eldri borgara leiðir sálmasöng við undirleik Pálínu Fanneyjar 
Skúladóttur. 

Sóknarprestur og Kristín Árnadóttir djákni  
þjóna fyrir altari. 

  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

Íslandsmótinu lauk í síðastliðnum mánuði og enduðu Birnur í 4. 
sæti í 4. deild með 24 stig.  Alls voru 8 lið í 
deildinni.  Sigurvegarar deildarinn voru Ýmir B og í öðru sæti var 
Umf. Glói.  Í þriðja sæti, einungis stigi á undan Birnum var Bresi 
B frá Akranesi.  Birnur munu keppa aftur í 4.deild á næsta 
tímabili. 
 
Lokamót vetrarins er Öldungamótið sem hefst núna á 
fimmtudaginn, 5. maí og fer fram í Garðabæ.  Í kvennaflokki er 
keppt í 15 deildum og í karlaflokki í 7 deildum.  Fjöldi liða er 
158 og mótið því gríðarlega fjölmennt.  Birnur keppa í deild 7A 
og Birnur bombur í deild 9A.  Bæði lið eiga þrjá leiki fyrsta 
keppnisdaginn, tvo leiki á föstudeginum 6. maí og einn leik á 
laugardaginn 7. maí.  Hægt er að fylgjast með gangi mála á 
facebook síðunni Kormákur blak - aðdáendasíða og á snappinu 
birnurblak. 

dósir og flöskur - takk fyrir veturinn 
Við erum komin í sumarfrí og söfnum ekki aftur fyrr en i haust.  

Við viljum þakka öllum sem tóku svo vel á móti okkur og styrktu 
okkar. Peningarnir voru notaðir til að fara til Akureyrar og ferðin 

var mjög skemmtileg! Allir sem vilja sjá hvað við gerðum geta horft á 
N4 sunnudaginn 8. mai kl. 20.00. 

Óskum ykkur öllum  gleðilegs sumars! Sjáumst í haust! 
Hestafimleika krakkarnir 



Kökubasar!!!                  
 

Ágætu sveitungar! 
Nú ætlum við í 10. bekk að sletta í form  
og vera með kökubasar þann 4. maí n.k.  

Basarinn verður í andyri Fæðingarorlofssjóðs/KVH  
og hefst kl. 14:00.  

Tilvalið að sækja eina hnallþóru eða tvær fyrir uppstigningardag og gleðjast 
saman  

 
Verið velkomin 

10. bekkur 

Landsátakið Hjólað í vinnuna hefst 4. maí 

næstkomandi.   

Hvetjum öll fyrirtæki í Húnaþingi vestra stór sem smá að taka þátt 

aftur í ár. 

Hjólað í vinnuna snýst ekki bara um hjólreiðar heldur það að ferðast í 

vinnuna með virkum ferðamáta, ganga, hlaupa, hjóla og svo 

framvegis. Átakið stendur yfir í 3 vikur og er keppt í flokkum  eftir 

stærð vinnustaða þannig að allir taka þátt á jafningja grundvelli.  

Drífum okkur af stað og tökum þátt í skemmtilegri og heilsusamlegri 

keppni. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag og skráningu er að finna 

heimasíðu verkefnisins.  www.hjoladivinnuna.is.  

Notum þessa  daga til að koma okkur í gírinn fyrir hreyfivikuna sem  

byrjar  23. maí nk. 

Tanja Ennigarð 

Íþrótta- og tómstundafulltrúi Húnaþings vestra  

Námskeið um markaðsmál 
 

Ertu að markaðssetja og vilt fá leiðbeiningu og liðsinni?  
Ertu með fyrirtæki, félag  

eða sprota sem gæti notfært sér þetta tækifæri?  
 

SSNV stendur fyrir námsskeiði í markaðssetningu á Hvammstanga þann 9. 
maí.  

Námskeiðið stendur þátttakendum til boða endurgjaldslaust. Meðal annars 
verður fjallað um grunnþætti markaðsfræðinnar, birtingar, samfélagsmiðla, 

viðhorfskannanir, markhópa og möguleika við gerð vefsíðna.  
Í framhaldi námskeiðisins býðst þátttakendum möguleg ráðgjöf fyrir 

fyrirtæki sitt, vöru eða þjónustu að kostnaðarlausu. 
Þau Magnús Bjarni Baldursson og Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, ráðgjafar 

SSNV, munu annast námskeiðið.  
Þau hafa bæði starfað við markaðssetningu og hefur Magnús meðal annars 

kennt markaðsfræði á háskólastigi.  
 

Áhugasamir eru hvattir til að skrá þátttöku sína með tölvupósti til 
magnus@ssnv.is, þar sem fram þarf að koma nafn þess sem óskar eftir að 

sitja námsskeiðið, fyrirtæki eða félag, ásamt heimilisfangi og síma.  

Öllum fyrirspurnum verður svarað með tölvupósti þar sem nánar verður 

greint frá staðsetningu og tímum. 

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. 

http://www.hjoladivinnuna.is



