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    Minnum á 

  Umhverfisdaginn 2. júní  
  sem auglýstur var í síðasta Sjónauka. 

 
Við hvetjum íbúa Húnaþings vestra  

sem hafa kost á,  
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.  

Einnig er hægt að draga úr umferð bíla með því að 
sameinast í bíla. 

 
Vonum að sem flestir sjái sér fært að taka 

þátt í bíllausa deginum með okkur. 
 

Starfsfólk Leikskólans Ásgarðs  
og Húnaþings vestra. 



 
 
 
 

Kormákur/Hvöt-Ísbjörninn 
Íslandsmót karla í knattspyrnu 4.deild C-

riðill 
Hvammstangavelli 

Laugardaginn 04.06.16 kl 14:00  
 

Knattspyrnusumarið byrjar formlega nú á laugardaginn 
þegar okkar menn taka á móti Ísbirrninum.  

Markmiðið er að „skjóta hann“ í kaf. 
Fyrsti leikur var nú reyndar fimmtudagskvöldið 

26.maí s.l. þegar 
Kormáks/Hvatarmenn héldu í „Ghettóið“   

og steinlágu fyrir Léttum mönnum.  
 Lokatölur  

Léttir-Kormákur/Hvöt 3-0 
 

Ætla menn að sýna sitt rétta andlit nú á laugardag  
og innbyrða eitt stykki sigur. 

Minni fólk á að leiknum er lýst beint  
af aðdáendasíðu Kormáks.  

Slóðin er http://mixlr.com/kormakurfc/ eða  
https://www.facebook.com/kormakurfc 

 
Frítt er á leikinn í boði Tengill ehf. 

Frumnámskeið. 

  
Vinnueftirlitið áætlar að halda bóklegt námskeið í stjórn og 
meðferð vinnuvéla, s.s. lyftara með minna en 10 t lyftigetu, krana 
með allt að 18 tm lyftigetu, dráttarvéla með tækjabúnaði, minni 
jarðvinnuvéla, o.fl., 
á Sauðárkróki 7.-9. júní, ef næg þátttaka fæst. 

Skráning og upplýsingar í síma 550-4665, 
alla virka daga frá 08:15-12:00 
Einnig má senda skáningu á solveig@ver.is  
eða skrá þáttöku á heimasíðu VER, vinnueftirlit.is 

Vorskemmtun hjá kanínunum 
  

Langar þig að sjá handverk úr héraði?  
Finnst þér gaman að hlusta á tónlist? Villtu fá kaffi og kleinur? 
Ertu spennt/ur að fá þér smakk? ... hitta fólk í glampandi sól? ... 

heyra í Magnúsi Ásgeiri Élíassyni frá STÓRU Ásgeirsá?... kanna 
fleiri listamenn? ... skoða (og kaupa) "vorvöru"? ...  

Hlusta á Hrafnhildi Ýr Víglundsdóttur?  
Ekkert mál: 

Laugardaginn, þann 4. júní 2016 frá klukkan 13 til 17  
á Syðri Kárastöðum 

Sjáumst ;) 

Frjálsar íþróttir í sumar 

 
Þeir krakkar sem hafa áhuga á að æfa 
frjálsaríþróttir í sumar eru beðnir um að 
hafa samband við Elsche/Elsu á 
Svertingsstöðum í síma 451-2956  
eða 898-8407 

mailto:solveig@ver.is


Skilaboð frá bóka- og skjalasafninu 
Þann 1. júní næstkomandi breytist opnunartími bókasafnsins. Nýr 

opnunartími verður frá 12-17 alla virka daga. 
  

Í júní og júlí verður takmörkuð afgreiðsla á skjalasafni vegna 
sumarleyfa. Ef nauðsynlegt er að skoða gögn skjalasafnsins á þessum 

tíma er best að hringja í síma 847-2735 eða senda tölvupóst á 
solveig@hunathing.is. 

  
Við minnum líka á skemmtilega spilasafnið okkar. Hér hjá okkur gætir 
þú fundið fullkomið spil fyrir fjölskylduna til að taka með í bústaðinn 
eða tjaldferðalagið í sumar… og ef þið eigið spil eða púsl heima sem 

þið eruð hætt að nota þá myndum við gjarnan þiggja það í safnið 
okkar. Einnig stendur til að bæta fjölskyldusvæðið okkar og því væru 

leikföng vel þegin. 
 

 Gleðilegt sumar kæru vinir 
Starfsfólk bóka- og skjalasafnsins 

  

Frá Byggðasafni Húnvetninga og Strandamanna 
 

Núna er sumarið komið á byggðasafninu og er safnið því opið alla 
daga frá 9-17 til 31. ágúst. 

  
Á byggðasafnið getið þið komið og fræðst um hákarlaveiðar (og 

smakkað hákarl að sjálfsögðu), kúrt í baðstofu, skoðað nýju 
sýninguna okkar um líf kvenna á fyrri tíð, strokið fyrstu dráttarvél 

Vestur-Húnavatnssýslu (úr henni lekur ennþá olía!), dansað í 
Tungunesi eða bara spjallað við tvo skrítna safnverði. Ef ekkert af 

þessu heillar getið þið fengið ykkur göngutúr í fallegri fjöru, 
skoðað fallbyssustæði frá tíma hersetunnar… eða skoðað listaverk 

sem nemendur í 5. og 6. bekk grunnskólans  
máluðu á suðurvegg safnsins. 

 
Verið velkomin á safnið ykkar! 

Skólaslit Grunnskóla Húnaþings vestra 
 

Grunnskóla Húnaþings vestra verður slitið 
föstudaginn 3. júní 

 í Íþróttamiðstöð Hvammstanga kl. 10:00. 
Allir velkomnir. 

 
Minnt er á óskilamuni sem hægt er að nálgast 

í skólanum fimmtudaginn 2. júní  
frá 8:00 - 16:00 og 3. júní frá 9:00 - 12:00.  
Að þeim tíma liðnum fer óskilafatnaður til 

Rauða krossins. 
Skólastjóri 

Tillögur að nafni á Grunnskóla Húnaþings vestra 
  

Tillögum að nafni á Grunnskóla Húnaþings vestra er 
hægt að koma á framfæri á vefsíðum skólans og 
Húnaþings vestra undir tenglinum Nafnatillögur 

grunnskóla 2016. 
Opið verður fyrir tillögur frá 27. maí til 12. júní 

2016.  Að þeim tíma liðnum verður farið yfir tillögurnar 
og 1 - 4 tillögum stillt upp til kosninga um nafn á 

skólanum. 
Allir sem hafa áhuga eru hvattir til þess að koma með 

tillögur sem eru lýsandi og þjálar fyrir skólann, 
samfélagið og það umhverfi sem við búum í. 

Skólastjóri 

mailto:solveig@hunathing.is


 

 

Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ verður 4 júní 
 

Þátttökugjald er 2.000 kr. fyrir 13 ára og eldri en 
1.000 kr. fyrir 12 ára og yngri. Innifalið í verðinu er 

Kvennahlaupsbolurinn og verðlaunapeningur. 
Hreyfing er lykillinn að góðri heilsu og nærir líkama 

og sál.  
Við hvetjum allar konur til að mæta í Kvennahlaupið 
og njóta þess að hreyfa sig, hver á sínum hraða og 

forsendum. Karlmenn eru sérstaklega boðnir 
velkomnir í ár til að sýna konum og 

kvenréttindabaráttunni stuðning í verki. 
 

Hlaupið frá Íþróttamiðstöðinni á Hvammstanga kl. 
11:00. Vegalengdir í boði: 2 km, 5 km og 10 km.  
Forsala verður á skrifstofu USVH, Höfðabraut 6, á 

milli 18:00 og 19:00 miðvikudaginn 1. júní. 
Þeir sem vilja greiða þátttökugjaldið á staðnum 

skulu mæta tímalega fyrir hlaupið. 
 

Frítt í sund fyrir þátttakendur að loknu hlaupi.  

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 6.júní nk. 

Lokað 
 

Útibú Landsbankans á Hvammstanga  
verður lokað föstudaginn 3. júní 2016 

frá kl. 13:30 vegna útfarar 
Brynjólfs Sveinbergssonar. 

 
Landsbankinn Hvammstanga. 



Ökunám - ökukennsla - B-ökuréttindi 
 

Alltaf gaman að koma og kenna á Hvammstanga, kem 
alla daga ef þarf. Hef kennt í Húnavatnssýslunum í 16 ár. 

Endilega hafið samband í síma 661 9961  
og ég kem að vörmu spori :) 

 
Selma Svavarsdóttir 

ökukennari, Blönduósi 

Garðsláttur fyrir elli- og örorkulífeyrisþega 
 

Svokallaður sláttuhópur á vegum Húnaþings vestra mun 
ekki sinna garðslætti fyrir elli- og örorkulífeyrisþega í 

sumar eins og fyrri ár, vegna skorts á vinnuafli. 
 

Sveitarfélagið mun greiða elli- og örorkulífeyrisþegum 
styrk sem nemur 3500.- fyrir hvern slátt sem þeir kaupa 

af verktaka, gegn framvísun reiknings.  
Hámarksstyrkur á ári verður kr. 14.000.-. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar leita sjálfir til verktaka sem 
bjóða upp á garðslátt og greiða reikninginn, en geta síðan 
komið með kvittun/kvittanir á skrifstofu sveitarfélagsins 

og fengið styrkinn greiddan inn á bankareikning. 
  

Ína Björk Ársælsdóttir 
Umhverfisstjóri 

 

VÉLAMAÐUR 
BRÚAVINNUFLOKKUR HVAMMSTANGA 

Starf vélamanns í brúavinnuflokki Vegagerðarinnar á Hvammstanga er laust 
til umsóknar.  Um 100% starf er að ræða.  
Brúavinnuflokkar Vegagerðarinnar starfa um allt land og sinna þeim 
verkefnum sem snúa að byggingu brúa og viðhaldi þeirra hverju sinni. 
Starfið krefst þess að starfsmenn séu meirihluta árs staðsettir fjarri heimili 
en komi að öllu jöfnu heim um helgar. 
Starfssvið 

Bygging og viðhald brúa og tengdra mannvirkja 
Ýmis störf tengd framleiðslu á hlutum tengdum vega- og brúargerð 

Menntunar- og hæfniskröfur 
 Almenn menntun 
 Vinnuvélaréttindi 
 Reynsla af byggingarvinnu 
 Reynsla af brúarsmíði er kostur 
 Almenn ökuréttindi, meirapróf er kostur 
 Frumkvæði, og hæfni til að vinna sjálfstætt 
 Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund 

Almenn íslenskukunnátta 

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum 
kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar eru konur 
með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um 
starfið.   
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
Starfsgreinasambandsins. 
Umsóknarfrestur er til 13. júní 2016 .  
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um 
þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.  
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar  um störfin veitir Ingunn Loftsdóttir  í síma 5221073 og 
í gegnum netfangið ingunn.loftsdottir@vegagerdub.is  
og Sigurður Hallur Sigurðsson, brúasmiður í síma 894-8469 og í gegnum 
netfangið shs@vegagerdin.is. 

Öllum umsóknum verður svarað 
 þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

mailto:oth@vegagerdin.is
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Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórns
metnaðarfullum aðila til að stýra sameinaðri fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveita
störfum sínum og ákvörðunum. 
   
Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs 

 · Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra undir fjölskyldusvið 
 · Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála

umhverfissviðs                                                                                                               

· Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum fjölskyldusviðs í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjárhagsáætlan

fjárreiðum sveitarfélagsin          

· Þjónusta við viðskiptavini og greining á þjónustuþörf    

· Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldusviðs sveitarfélagsins  

· Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í starfsmanna-, rekstrar- og þjónustumálum 

· Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu      

· Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila   

· Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði við sveitarstjóra· Sviðsstjóri fjölskyldusviðs starfar jafnframt með fræðsluráði og félagsmálaráði 

sveitarfélagsins            

Menntunar- og hæfniskröfur          

· Háskólapróf sem nýtist í starfi        

· Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu sveitarfélaga æskileg

· Reynsla í stjórnun og mannahaldi æskileg      

· Góð almenn tölvukunnátta         

· Geta til að tjá sig í ræðu og riti        

· Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni 

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðnin

viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings vestra er til og með 10. júlí nk. 

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á n

skrifstofa@hunathing.is. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 

sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti í síma 862

og Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma og 786

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs 
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að 

og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum 

Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og sviðsstjóra framkvæmda- og 

umhverfissviðs                                                                                                                                                                                                                                            

Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum fjölskyldusviðs í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með 

                        

                         

                       

og þjónustumálum                     

                       

                       

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs starfar jafnframt með fræðsluráði og félagsmálaráði 

              

                                 

                                 

Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu sveitarfélaga æskileg                     

                             

                       

                                   

Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum                         

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings vestra er til og með 10. júlí nk.  

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á netfangið 

Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 

Nánari upplýsingar um starfið veita Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti í síma 862-1340                                        

og Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma og 786-4579. 




