
Tannréttingasérfræðingur á Hvammstanga! 
 

Gísli Einar Árnason tannréttingasérfræðingur mun 
vera á tannlæknastofunni á Hvammstanga 

föstudaginn 15. Janúar síðdegis, skoða nýja sjúklinga 
í fyrsta sinn og  stilla til tannréttingatæki hjá þeim 

sem eru byrjaðir 
 

Hafið samband í síma 462 4749  og pantið tíma eða 
á  www.tannretting.is  

 
Verið velkomin. 

Lokað 
 

Útibú Landsbankans á Hvammstanga 
verður lokað 

föstudaginn 15. janúar 2016 
frá kl. 14:00 vegna útfarar 

Ragnheiðar J. Eggertsdóttur 
 

Landsbankinn Hvammstanga. 

Sjónaukinn 
2. tbl       31.árg  

13. - 19. jan 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

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

 
 
 
 

Kormákur-ÍBV 
Íslandsmót karla í körfuknattleik 3.deild 

Íþrottamiðstöðin Hvammstanga 
Laugardaginn 16.01 klukkan 14:00 

 
Kormáksmenn taka á móti Vestmanneyingum í stórleik næstu 

umferðar í 3.deild karla. 
Kormáksmenn fóru í „bæinn“ um síðustu helgi og lutu þar í 

grasi fyrir Gnúpverjum í hörkuleik. 
Því er ljóst að okkar menn koma eins og grenjandi ljón í 

þennan leik. 
 
 

Leikurinn er í boði  
Gauksmýri ehf. og Tveir Smiðir ehf. 

 
Allir að mæta 

Körfuknattleiksdeild Kormáks 
 
 

   Tveir Smiðir ehf. 

http://www.tannretting.is/


Þorrablót  
Umf. Kormáks 

  
Umf.Kormákur 

heldur sitt 61. þorrablót  
Í Félagsheimilinu 

Hvammstanga 
Laugardaginn 6. febrúar og 

hefjast herlegheitin kl. 20:00.  
Húsið opnar kl. 19:30. 

 
 

Tökum kvöldið frá og fjölmennum  
á frábæra skemmtun 

 
Nánar auglýst síðar 

Umf. Kormákur 



Skipulagslýsing fyrir Borgarvirki 
Unnið er að deiliskipulagi við Borgarvirki í landi Stóru-

Borgar í Húnaþingi vestra. Skipulagslýsingin er 
aðgengilega á heimasíðunni www.hunathing.is  og í 

þjónustuanddyri  
Ráðhúss Húnaþings vestra. 

Ábendingum er hægt að koma á framfæri skriflega til 
Ráðhúss Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 

Hvammstanga eða á 
netfangið skrifstofa@hunathing.is  fyrir 2. febrúar n.k. 

Húsaleigubætur 2016 

Sækja þarf um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og því þurfa allir sem 
telja sig eiga rétt á húsaleigubótum að sækja um húsaleigubætur fyrir 2016. 

Umsóknareyðublað er hægt að finna á heimasíðu www.hunathing.is eða í 
Ráðhúsinu að Hvammstangabraut 5.  Til að fá greiddar bætur fyrir 
janúarmánuð þarf umsókn að berast ekki síðar en 16. janúar 2016, en bætur 
verða ekki greiddar fyrr en öll nauðsynleg gögn hafa borist.  Ekki er þó 
nauðsynlegt að senda inn gögn sem þegar eru til staðar eins og leigusamning 
og skattframtal 2015. 

Helstu fylgigögn: þinglýstur  leigusamningur , staðfest skattframtal 2015 
og launaseðlar þriggja síðustu mánaða þeirra sem lögheimili/búsetu eiga í 
íbúðinni, staðfesting frá skóla. 

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar veitir Henrike Wappler, 
yfirfélagsráðgjafi, í síma 455 2400 eða netfang henrike@hunathing.is 

Við fjölskyldan þökkum auðsýndan samhug og vináttu vegna 
andláts okkar elskulega 

Guðmundar Jónsson 
Spítalastíg 8 

Hvammstanga 
 

Sem lést á Heilbrigðisstofnunni á Hvammstanga 22. desember s. 
l. 
 
Sérstaklega viljum við þakka starfsfólki Heilbrigðisstofnunarinnar 
fyrir einstaka umönnun.  
 
Bjarni, Unnar Atli, Jón Halldór og Reynir Guðmundssynir 
og fjölskyldur,  

Þorrablót Félags eldri borgara 
Verður haldið í Nestúni 

Laugardaginn 23. Janúar næstkomandi kl. 19.00 
Verð per miða 4.500 kr. 

 
Eftirtaldir taka við pöntunum: 

Soffia,  í síma  451-2253,   894-5153   
Trausti, í síma  451-2908,  899-2904 

Vegna takmarkaðs  sætafjölda ganga félagsmenn fyrir. 
 

Miðapantanir berist fyrir 18. Janúar. 
Nefndin. 

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


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

 
Vinsamlegast skilið auglýsingum inn  

fyrir tilsettan tíma. 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

 
 
 
 
 

Þorramatur verður á boðstólum í 
Sjávarborg í hádeginu á Bóndadag 

föstudaginn 22.janúar nk. frá kl. 11:30 - 
14.00. 

Verð 2.500 kr/mann, nema venjulegt verð 
fyrir korthafa. Borðapantanir í síma 451-

3131 fyrir 18.janúar. 
 

Verið velkomin 
Veitingahúsið Sjávarborg.  

SÖNGVARA 
KEPPNI 
 

Söngvarakeppni Grunnskóla Húnaþings vestra 
verður haldin laugardaginn 16. janúar í 
Félagsheimili Hvammstanga 
 
Húsið opnar kl. 19:30 og keppnin hefst kl. 20:00. 
Áætlað er að keppninni ljúki kl. 22:00. 
 
Aðgangseyrir er 1.500 kr. Frítt er fyrir börn undir 
grunnskólaaldri. Eins og undanfarin ár greiða 
nemendur sama aðgang og fullorðnir. 
 
Sjoppa 10. bekkjar verður opin frá kl. 19:30 og í 
hléi. 
 
Allir velkomnir 
 

Skólastjóri 




