
Húnasjóður. 
 

Húnasjóð stofnuðu hjónin Ásgeir Magnússon og Unnur 
Ásmundsdóttir til þess að minnast starfs Alþýðuskóla  

Húnvetninga, sem Ásgeir stofnaði og rak á Hvammstanga 
árin 1913-1920.  Tilgangur sjóðsins er að stuðla að  
endurmenntun og fagmenntun í Húnaþingi vestra.  

Samkvæmt skipulagsskrá fyrir Húnasjóð sem samþykkt var á 
fundi sveitarstjórnar þann 12. október 2000 skal 

sveitarsjóður leggja sjóðnum árlega til fé skv. fjárhagsáætlun 
hverju sinni.  Árlegu framlagi Húnaþings vestra ásamt 

hálfum vöxtum höfuðstóls skal úthluta í styrki á ári hverju. 
Skriflegar umsóknir um styrk vegna ársins 2016 ásamt 

lýsingu á námi skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra, 
Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga á þar til gerðum 

eyðublöðum í síðasta lagi 12. júlí n.k. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á skrifstofu sveitarfélagsins 

eða á heimasíðunni  www.hunathing.is   
undir liðnum eyðublöð. 

 
Sveitarstjóri. 

 
Úthlutunarreglur Húnasjóðs. 

„Sveitarstjórn Húnaþings vestra samþykkir eftirfarandi reglur um úthlutun 
námsstyrkja úr Húnasjóði. 

Stjórn Húnasjóðs veitir árlega styrki úr sjóðnum.  
Eftirtaldir geta fengið fullan styrk úr sjóðnum; 

 Þeir sem stunda nám á háskólastigi þó ekki v/masters eða 
doktorsnáms. 

 Þeir sem stunda fagnám til starfsréttinda sem ekki eru á samningi við 
vinnuveitanda í starfsgrein sinni. 

 Háskólanemar- og nemar í fagnámi þurfa að vera á síðasta námsári eða 
að hafa lokið námi sínu til að geta fengið styrk. 

 Húnasjóður veitir einnig styrki vegna námskeiða ef talið er að þau  
styrki viðkomandi í starfi. Þó fæst ekki styrkur ef viðkomandi er styrktur af 
vinnuveitanda sínum. Styrkur vegna námskeiða er ekki greiddur út nema við 

framlagningu reikninga um kostnað viðkomandi námskeiðs. 
 Umsækjandi getur einungis fengið styrk einu sinni úr sjóðnum.“ 

Sjónaukinn 
26. tbl       31.árg  

29. - 5. júlí  2016 

Útg. Umf.Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

Eldur í Húnaþingi 2016 

Eins og flestir vita verður héraðs- og fjölskylduhátíðin okkar  

Eldurinn haldin 20. – 24. júlí nk.   

Hverfakeppnin verður ekki með sama sniði og undanfarin ár.   

Áherslan í ár verður á sameiginlegt þema hjá öllu sveitafélaginu og 

þemað er eldur, kerti, kyndlar eða ljós, eða eitthvað þessu tengt.  

Allir eru hvattir til að skreyta hús sín og umhverfi með þessu þema 

og fegra þar með sveitafélagið. 

En kæra fólk ekki örvænta því....                                                                          

Nýja hverfakeppnin mun fara fram á Mjólkurstöðvartúninu 

fimmtudaginn 21. júlí kl:17:30 – keppt verður í 

brunaslöngubolta                                                                       

Hverfaskiptingin er eins og verið hefur undanfarin ár:                                             

Rauður:  Sunnan við Hvammsá og austan við 

Hvammstangabraut+Hrútafjörður+Bæjarhreppur.                                        

Appelsínugulur:  Norðan við Hvammsá og vestan við Norðurbraut + 

Víðidalur.        Blár:  Norðan við Hvammsá og austan við Norðurbraut + 

Vatnsnes Vesturhóp. Gulur:  Sunnan við Hvammsá og vestan við 

Hvammstangabraut + Miðfjörður + Línakradalur + Fitjárdalur  

Sniðugt er að hvert hverfi finni sér gleðigöngustjóra og sá stjóri haldi utan um 

hverfið og meðlimi þess.  Hvert hverfi er hvatt til að safna saman öllu sínu fólki og 

svo þrammi fólk saman á mótsstað þar sem keppt verður i brunaslöngubolta – 

Stuðningsmenn skipta miklu máli.                                                                         

REGLUR:                                                                                                                    

# Hvert hverfi verður að ná í eitt lið með 10 leikmönnum.                                           

#  Í hverju liði eru 6 leikmenn inn á í einu.  Þar af einn markmaður sem ver markið 

með brunaslöngu.                                                                                                             

#Hlutföll kynja þurfa að vera nokkuð jöfn                                                                         

#  Hlutföll þéttbýlis og dreifbýlis þurfa að vera nokkuð jöfn                                            

#  Liðsmenn verða að vera 16 ára og eldri.                                                                     

#  Meðalaldur verður að vera yfir 25 ára                                              
Gleðigöngustjóri þarf að skrá sitt lið í hverfakeppni á eldurihun@gmail.com                  

fyrir 18. júlí                                                                                                               

Taka þarf fram nöfn liðsmanna og nafn gleðigöngustjóra – KOMA SVO! 

http://www.hunathing.is/
mailto:eldurihun@gmail.com


Opnunartími  í júlí. 
 

Frá og með 4. júlí til 31. júlí verður skrifstofa 
stéttarfélagsins Samstöðu á Hvammstanga opin einn 
dag í viku þ.e.  á þriðjudögum frá kl. 13:00 til 16:30 

 Stéttarfélagið Samstaða 
 

Frjálsíþróttaæfingar verða á mánudögum og fimmtudögum   
frá kl. 17:30 - 18:30.  

Æfingar hefjast frá og með fimmtudeginum  30. júní og standa 
fram að Unglingalandsmóti UMFÍ. 

Á Reykjaskólavelli verða æfingar á mánudögum. 
Í Kirkjuhvammi verða æfingar á fimmtudögum. 

 
Upplýsingar veitir Elsche/Elsa í síma: 898-8407  

Innilegar þakkir fyrir kveðjur og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæru 
móður, tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu  

    Guðrúnar Ingadóttur 
frá Hrappsstöðum, Víðidal, 

 
Aðstandendur senda sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 
Vesturlands á Hvammstanga fyrir umönnun og alúð á undanförnum árum. 
     
    Ragnhildur Húnbogadóttir 
  Sigríður Tryggvadóttir  Þorgeir Jóhannesson 
  Inga Birna Tryggvadóttir Guðmundur Arason                                             
  Jóna Halldóra Tryggvadóttir Hjalti Jósefsson 
  Guðrún Tryggvadóttir  Björn Friðriksson 
  Magnea Tryggvadóttir   
  Steinbjörn Tryggvason  Eva-Lena Lohi 
  Ingi Tryggvason   Inga Margrét Skúladóttir 
  Örn Arnar Ingólfsson  Elsa Finnsdóttir  

Sorphreinsun VH ehf vantar duglega krakka  
( mega vera eldri )  til að aðstoða okkur við sorphirðu  

á Hvammstanga  
uppl. S: 893 858 Vilhelm  

 
 
 

Upprekstur í Kirkjuhvamm 
Þeir íbúar sem lögheimili eiga í fyrrum Hvammstangahreppi og hyggjast 
nýta sér heimild til upprekstrar búfjár í Kirkjuhvamm skulu tilkynna það 

skriflega til skrifstofu Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5 á 
Hvammstanga eða á netfangið skrifstofa@hunathing.is.  Tilgreina þarf 

fjölda sauðfjár og hrossa sem sleppt verður. Jafnframt er bent á að greiða ber 
tilskilin fjallskil af þeim búfénaði sem sleppt verður. 

 Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs 

 
 
 
 
 

Drög að breyttum starfsleyfisskilyrðum fyrir sláturhús KVH á 
Hvammstanga vegna starfrækslu brennsluofns, liggja frammi á 

skrifstofu Húnaþings vestra  
og á heimasíðu Heilbrigðiseftirlitsins www.hnv.is.   

Þeir sem telja sig málið varða eru hvattir til að kynna sér 
starfsleyfisskilyrðin og gera athugsemdir við þau ef þurfa þykir.   

 
Skriflegar athugasemdir skulu hafa borist til Heilbrigðiseftirlits 

Norðurlands vestra í síðasta lagi fyrir 20. júlí 2016. 
 

Sigurjón Þórðarson, heilbrigðisfulltrúi 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra, 

Sæmundargötu 1, 
550 Sauðárkrókur. 
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