
Í tilefni af hreyfiviku dagana  
23 – 29 maí 

Verður 10% afsláttur af 
grænmeti og ávöxtum  

í kjörbúð KVH 
 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga sími 455-2300 

Smábæjarleikar 
Arion banka 

 
Dagana 18-19.júní n.k. fara 

fram Smábæjarleikar Hvatar í 
knattspyrnu. 

 
Mótið er fyrir 4.-6. flokk karla 
og kvenna og 7.-8. flokk blönduð lið. 

 
 

Allir þeir sem eru áhugasamir að 
fara með börnin sín á þetta mót 

hafið samband á 
kormakur@simnet.is fyrir 1.júní nk. 

Sjónaukinn 
21. tbl       31.árg  

25.-31. maí 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

  

Hreyfileikur fyrir alla 

fjölskylduna 

 
Nú er tækifærið fyrir alla fjölskylduna að hreyfa sig saman með því að taka þátt í 
skemmtilegum fjölskylduleik í hreyfivikunni. 
  

Það sem þið gerið er eftirfarandi: 
Takið þátt í neðangreindum viðburðum, takið myndir af ykkur í hverjum viðburði fyrir sig 
og póstið á instagram eða facebook með myllumerkinu #hreyfileikurhvt. Myndirnar þurfa 
að birtast í hreyfivikunni. Athugið að instagram reikningingur þarf að vera opinn svo að 
myndirnar sjáist.  

  
Vinningar: 
 1. Árskort í Íþróttamiðstöð fyrir fjölskylduna 
 2. Út að borða á Sjávarborg  fyrir fjölskylduna 
 3. Árskort fyrir fjölskylduna í sund 
 

 Fjölskyldan þarf að taka þátt í eftirfarandi (og 
mynda): 
 1. Fjölskyldan í sundi í sundlauginni Hvammstanga 
 2. Fjölskyldan í fjöruferð fyrir neðan Höfða 
3. Fjölskyldan í Merkurhringnum  (göngu- eða hjólreiðatúr)  
4. Fjölskyldan í körfubolta á körfuboltavellinum við grunnskólann 
 5. Fjölskyldan í fótbolta á sparkvellinum við skólann 
 6. Fjölskyldan í golfi (á púttvellinum við Heilsugæslustöðina) 
 7. Fjölskyldan upp á vatnstanknum  
 8. Fjölskyldan að taka þátt í einhverjum skipulögðum hreyfiviðburði sem boðið er upp á í 
Hreyfivikunni. 
 



Kæru vinir og sveitungar 

 

 Við viljum þakka auðsýnda samúð og aðstoð sem okkur var veitt við 
annarsvegar fráfall föður og afa, Antons Júlíussonar og hinsvegar ótímabært 

dauðsfall móður og mormor, Ullu M.P.Lundberg. 
  Samhugur samfélagsins okkar er mikils virði, hafið kæra þökk. 

   
  Júlíus Guðni, Ulla Kristin, Jóna Margareta, Jóhanna Maj,  

Lísa Marie og Aldís Antonía   

 
Hefjum garðplöntusölu  

sunnudaginn 29. maí nk. 
 

Sumarblóm, matjurtir, tré, runnar, pottar, 
mold og fleira. 

 
Harðgerðar plöntur ræktaðar í heimahéraði. 

Opið virka daga frá kl. 14:00 til 18:00 og um helgar verður opið 
frá 14:00 til 17:00. 

 
Ath. lokað 17. júní. 

 
                                     Verið velkomin 
                        Gróðurhúsið Reykjum Hrútafirði 

 

Félag eldri borgara Húnaþingi vestra. 
 

Þátttakendur í Vestfjarðaferð 22.-24. júní eru beðnir um 
að greiða fargjaldið kr. 60.000 á mann fyrir 30. maí. 

Reikningur: kt. 1806454979-0159-26-381. 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga 
Óskar eftir að ráða starfsmann í ræstingar.  

Um er að ræða ræstingar í Kjörbúð og 
Byggingarvörudeild, aðra hvora viku. 

Nánari upplýsingar gefur Reimar Marteinsson 
á skrifstofu KVH eða í gegnum netfangið 

reimar@kvh.is 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga sími  

455-2300 

Umhverfisdagur 
 

Í tengslum við verkefnið Skólar á grænni grein sem leikskólinn Ásgarður er 
þátttakandi í höldum við umhverfisdag í Ásgarði  

fimmtudaginn 2. júní næstkomandi. 
Af því tilefni langar okkur í samstarfi við Húnaþing vestra að halda  

bíllausan dag á Hvammstanga. 
Við hvetjum þá íbúa Húnaþings vestra sem hafa kost á því að, skilja bílinn 

eftir heima og ganga eða hjóla til vinnu.  
Fyrir þá sem koma lengra að er möguleiki að leggja við félagsheimilið og 

ganga þaðan eða sameinast í bíla og draga með því móti úr bílaumferð. 
Vonumst til að sem flestir taki þátt með okkur í þessum degi 

 
Starfsfólk leikskólans Ásgarðs 

Skólaslit Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 
 

Skólaslit Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra fara fram í 

íþróttahúsinu á Sauðárkróki,  

laugardaginn 28. maí kl. 13 

 

Allir velkomnir. 

 



 
 
 AUGLÝSING  

 
um breytingu á aðalskipulagi og breytingu á deiliskipulagi 

 

Í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst eftir 
athugasemdum við eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu 

• Aðalskipulagsbreyting 
Unnin hefur verið tillaga að breytingu aðalskipulags Húnaþings vestra 2014

-2026. Gögnin eru á einu blaði þar sem er uppdráttur og greinargerð. 
Viðfangsefni breytingarinnar er að breyta hluta af opnu svæði norðan 

Hvammavegs og austan Norðurbrautar á Hvammstanga í verslunar- og 
þjónustusvæði. 

Tillaga þessi verður til sýnis í Ráðhúsi Húnaþings vestra, 
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga og á heimasíðu sveitarfélagsins 

www. hunathing.is.  
Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því að leggja fram sjónarmið 

og ábendingar við aðalskipulagsbreytinguna og deiliskipulagstillöguna 
og skal þeim skilað skriflega á skrifstofu Húnaþings vestra 
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á netfangið 

skrifstofa@hunathing.is fyrir 5. júlí nk. 
 

Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst eftir 
athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar. 

• Breyting á deiliskipulagi 
Breyting á deiliskipulagi austan Norðurbrautar á Hvammstanga. Tilgangur 

deiliskipulagsbreytingarinnar er að auka framboð af verslunar-og 
þjónustulóðum. Gögnin samanstanda af deiliskipulagsuppdrætti, 

skýringaruppdrætti og greinargerð. Innan svæðisins er gert ráð fyrir fjórum 
lóðum sem eru ætlaðar fyrir verslun og þjónustu. 

Deiliskipulagstillagan ásamt fornleifaskýrslu verður til sýnis í Ráðhúsi 
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga og á heimasíðu 

sveitarfélagsins www. hunathing.is.  
Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því að leggja fram sjónarmið 
og ábendingar við aðalskipulagsbreytinguna og deiliskipulagstillöguna og 

skal þeim skilað skriflega á skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstangabraut 
5, 530 Hvammstanga eða á netfangið skrifstofa@hunathing.is fyrir 5. júlí 

nk. 
Guðný Hrund Karlsdóttir 

Sveitarstjóri Húnaþings vestra 



 
 
Mánudagur 

Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00-13:00 
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni  
 kl. 06:00-07:00 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga 
Fjölskylduleikur  
Leikskólinn með hreyfistund í íþróttahúsinu kl. 09:30 
Hádegisganga með Guðný kl. 12:00 
Síðdegispúl  með Sveinbjörg kl: 17:30 
Sund með Röggu kl. 18:30 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

hádegismatnum  
 
 
Þriðjudagur 

Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00-13:00 
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni  
 kl. 06:00-07:00 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga 
Fjölskylduleikur 
Morgunganga með Guðrún Láru, Ellu Jónu og Völlu 

kl. 06:00 
Leikskólinn með Zúmba í tónlistargarðinum kl. 09:30 
Göngutúr með Sillu og Guðrúnu kl. 11:00 
Fyrirlestur með Loga Geirsson 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

hádegismatnum  
 

 
 
Miðvikudagur 

Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni 
 kl. 06:00-07:00 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga
Fjölskylduleikur 
Sjósund kl. 07:00 
Leikskólinn í göngutúr í Kirkjuhvammi kl. 09:00
Jóga með Kristrún kl. 16:30
Sund með Röggu kl. 18:30
Slökun með Pálínu kl. 19:00
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

hádegismatnum  
 

Fimmtudagur 
Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni 
 kl. 06:00-07:00 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga
Fjölskylduleikur 
Morgunganga með Guðrún Láru, Ellu Jónu og Völlu 

kl. 06:00 
Leikskólinn með hreyfistund í íþróttahúsinu kl. 09:30
Fjölskyldujóga með Pálínu og Kristrún kl. 16:30
Hjólatúr með Ellý kl. 18:00
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

hádegismatnum  
 

Nánari lýsing á  viðburðunum er að finna á heimasiðu Húnaþings vestra, veggspjöldum og facebook 

Dagskrá fyrir hreyfiviku UMFÍ
Í Húnaþingi vestra 

Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00-13:00 
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni  

Sundkeppni  á milli sveitafélaga 

Leikskólinn í göngutúr í Kirkjuhvammi kl. 09:00 
Jóga með Kristrún kl. 16:30 
Sund með Röggu kl. 18:30 
Slökun með Pálínu kl. 19:00 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00-13:00 
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni  

Sundkeppni  á milli sveitafélaga 

Morgunganga með Guðrún Láru, Ellu Jónu og Völlu 

Leikskólinn með hreyfistund í íþróttahúsinu kl. 09:30 
Fjölskyldujóga með Pálínu og Kristrún kl. 16:30 
Hjólatúr með Ellý kl. 18:00 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

 
 
Föstudagur 

Frítt í íþróttasal, þreksal og sundlaug kl. 06:00-13:00 
Aukin opnunartími í íþróttamiðstöðinni  
 kl. 06:00-07:00 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga 
Fjölskylduleikur 
Sjósund kl. 07:00 
Skipulagðir leikir á lóð leikskólans  kl. 10:00 
Hádegisganga með Guðný kl. 12:00 
Kvenfélagsrölt  kl. 17:00  
Fótboltaæfing á sparkvellinum kl. 20:00 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 
Sjávarborg er með hollustuna í fyrirrúmi í 

hádegismatnum  
 

Laugardagur 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga 
Fjölskylduleikur 
Labba upp á Káraborg með Tönju kl. 09:00 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 
 

Sunnudagur 
Sundkeppni  á milli sveitafélaga 
Fjölskylduleikur 
Kaupfélagið biður  10% afslátt af öllu grænmeti, 

ávöxtum auk 10% af  vörum í heilsuhillunni 
Söluskálinn Harpa selur ýmsa heilsurétti 

Nánari lýsing á  viðburðunum er að finna á heimasiðu Húnaþings vestra, veggspjöldum og facebook  

Dagskrá fyrir hreyfiviku UMFÍ 




