
 

 

 

 Móttaka heyrnarfræðinga HTÍ verður á  
HVAMMSTANGA mánudaginn 23.maí kl  14-17 

   Staðsetning:   v/HEILBRIGÐISSTOFNUNINA 
HEYRNARMÆLING – RÁÐGJÖF – HEYRNARTÆKI – AÐSTOÐ 

 OG STILLINGAR 

      

 
Nánari upplýsingar og bókanir í síma 581 3855        www.hti.is  

Sjónaukinn 
19. tbl       31.árg  

11. - 17. maí 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) 

Síðasta hlaupið 
Laugardaginn 14. maí kl.11:00 

Verðlaunaafhending verður að því loknu. 
Að loknu hlaupinu mun stjórn Kormáks grilla pylsur  

ofan í mannskapinn. 
Allir að mæta 

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.hti.is


Kaupfélag vestur-Húnvetninga  
 Opnunartími um hvítasunnuhelgina  

 
     Kjörbúð        Pakkhús        Bygg/vínbúð  
Laugardagur 14.maí 10:00-18:00 12:00-16:00  12:00-16:00 
Sunnudagur 15.maí  Lokað      Lokað    Lokað 
Mánudagur 16.maí         11:00-16:00  Lokað           Lokað 
 

Birnur sigursælar á Öldungamóti BLÍ 
 

Öldungamót Blaksambands Íslands fór fram síðastliðna helgi.   
Keppt var í 15 deildum í kvennaflokki og 7 deildum í karlaflokki.   

Í hverri deild voru 7-8 lið og var mótið því mjög fjölmennt.    
Birnur sendu tvö lið til keppni að þessu sinni.  Birnur 1 kepptu í deild 7A og 
Birnur bombur í deild 9A.  Voru bæði liðin mjög sigursæl á mótinu og unnu 
liðin sig bæði upp um deildir.  Birnur 1 sigruðu alla sína leiki og komast þar 
af leiðandi upp um tvær deildir sem er nýtt fyrirkomulag á mótinu og Birnur 

bombur höfnuðu í 2. sæti.   
Þjálfarar liðanna, Vigdís Gunnarsdóttir og Adam Malis sem hefur verið 

Vigdísi innan handar eftir áramót, eiga mikið hrós skilið fyrir það starf sem 
þau hafa unnið með Birnum og þann árangur sem liðin hafa náð í vetur. 

 
Nú er keppnistímabilinu í blaki lokið og blakarar því komnir í 

sumarfrí.  Sumarið líður þó hratt og blakáhugamenn fá nýjar sjóðheitar 
blakfréttir fyrr en varir. 

 
Gleðilegt sumar og takk fyrir stuðninginn í vetur.  Áfram Birnur og Húnar. 
 

 

 

Kynningarfundir með fjárfestingafélaginu  
Tækifæri hf. verða haldnir 

 
miðvikudaginn 11. mai n.k. 

-          klukkan 12 í Eyvindarstofu á Blönduósi 
(boðið verður upp á súpu og brauð). 
-          klukkan 15 í Hlöðunni á Hvammstanga 
(boðið verður upp á kaffi og með því). 

  

Atvinna 
Starfsmann vantar til sumarafleysinga á skrifstofu sveitarfélagsins 

í Ráðhúsinu á Hvammstanga.  
 Starfið felst í almennum skrifstofustörfum.  

Æskilegt að starfsmaður hafi reynslu af skrifstofustörfum og geti 
hafið störf sem fyrst. 

Laun samkvæmt kjarasamningi milli Kjalar og  LN sveitarfélaga. 
Umsóknum skal skilað á skrifstofu sveitarfélagsins  

í síðasta lagi 17. maí nk. 
 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Ragnarsdóttir, sviðsstjóri 
fjármála og stjórnsýslusviðs í síma 455-2400,  

netfang gudrun@hunathing.is 
Sveitarstjóri.  

mailto:gudrun@hunathing.is


Tannréttingasérfræðingur á Hvammstanga! 
 

Gísli Einar Árnason tannréttingasérfræðingur mun vera á 
tannlæknastofunni á Hvammstanga föstudaginn 13. maí 

síðdegis, skoða nýja sjúklinga í fyrsta sinn og  stilla til 
tannréttingatæki hjá þeim sem eru byrjaðir í tannréttingu 

 
Hafið samband í síma 462 4749  og pantið tíma  

eða á  www.tannretting.is  

Verið velkomin. 

Tilkynning frá Gærunum Nytjamarkaði 
 

Byrjum að taka á móti gersemum (vörum) 
miðvikudaginn 18 maí 2016 kl 16:30-17:30 

Gærurnar  s-895-2564 eða 864-8951 

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

 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

Upplýsingar í síma 8482017  
Valdimar Gunnlaugsson 

Sjónaukinn á netinu 
Sjónaukinn er aðgengilegur á eftirfarandi heimasíðum  

hunathing.is  
nordanatt.is  

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

Hvammstangakirkja 
  
Tónlistarmessa verður haldin í 
Hvammstangakirkju nk. sunnudag, 
hvítasunnudag, 15. maí kl. 14.00. 
  
Hressing í safnaðarheimili að stundinni lokinni. 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 
  

Til sölu 
Hágæða eldhúspappír og klósettpappír 

 
Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

8482017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

http://www.tannretting.is/


Lyfja útibú Hvammstanga  sölu- og afgreiðslustarf, 
framtíðarstarf. 

Sala og afgreiðsla 
Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka 
þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf í Lyfju Hvammstanga.  
Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á 
kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum 
og ráðgjöf um val og notkun þeirra.  
Um er að ræða 50% starf. Vinnutími 13-17 virka daga. 
Umsóknarfrestur er til 20. Maí.  
 
Hæfniskröfur 
Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er 
kostur. 
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 
 
Nánari upplýsingar  
gefur Friðþjófur Sigurðsson, lyfsali Lyfju Sauðárkróki í síma 453-
5700, fridthjofur@lyfja.is 
Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is eða senda 
umsókn til viðkomandi lyfsala. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. 

 
 
 
 
 

  Laus störf í Grunnskóla Húnaþings vestra  
40-50% starf smíðakennara frá 1. ágúst 2016 á yngsta 

stigi. Kennsluréttindi í grunnskóla skilyrði og ráðið 
samkvæmt kjarasamningi FG og SNS. 

100% tímabundin staða stuðningsfulltrúa og 
umsjónarmanns frístundastarfs frá 1. ágúst til 31. 
desember 2016. Ráðið er samkvæmt kjarasamningi 
Samstöðu og SNS. 

Tvær 100% stöður stuðningsfulltrúa frá 1. ágúst 2016 
eða fyrr. Ráðið er samkvæmt kjarasamningi 
Samstöðu og SNS.  

100% staða skólaliða frá 1. ágúst 2016 eða fyrr. Ráðið 
er samkvæmt kjarasamningi Samstöðu og SNS.  

50% staða skólaliða frá 1. ágúst 2016 eða fyrr. Ráðið 
er samkvæmt kjarasamningi Samstöðu og SNS.  

 
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2016.  
Umsóknir ásamt ferilskrá og nafni umsagnaraðila 

 skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra, 
 Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 
 Hvammstanga eða á netfangið 
 grunnskóli@hunathing.is. 

 
Nánari upplýsingar má nálgast hjá skólastjóra:  

Sigurði Þór Ágústssyni 455-2900/862-5466 eða á 
netfanginu grunnskoli@hunathing.is. 

mailto:grunnskóli@hunathing.is
mailto:grunnskoli@hunathing.is



