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RÉTTARBALL 
 

Laugardagskvöldið 3. september nk.  
verður réttarball í félagsheimilinu Ásbyrgi, 

Laugarbakka og mun hljómsveitin 

Trukkarnir  
sjá um að halda uppi fjörinu  

frá kl. 23:00-03:00.  
 

Miðaverð er 3.000 kr. og verður posi á 
staðnum. 

 
16 ára aldurstakmark. 

Umf. Grettir 
 



North West Hotel & Restaurant  
 

í Víðigerði auglýsir eftir starfsfólki frá lok ágúst - 1. nóvember. 
Við óskum eftir manneskju til að sjá um morgunverðarhlaðborð 

frá 6:30 fram að hádegi eða lengur. 
 Einnig vantar manneskju í afgreiðslu á veitingastað. Um er að 

ræða hlutastarf og vinnutíminn verður eftir samkomulagi.  
 

Áhugasamir geta haft samband í síma 783-9393 eða sent póst á 
northwesthotel@outlook.com 

 
 
 

Frá Hitaveitu Húnaþings vestra 

Fundur um hitaveitu og hitamenningu 
Þriðjudaginn 6. september nk. kl. 21:00 verður haldinn opinn 

fundur í Félagsheimilinu á Hvammstanga 
 um hitamenningu.   

Á fundinum verða Benedikt Guðmundsson og 
Sigurður Ingi Friðleifsson frá Orkustofnun til að ræða 

orkusparnað og rafhitun.   
Ólafur Jakobsson byggingarfulltrúi fer þær breytingar sem verða 

þegar tekin er inn hitaveita og og Skúli Húnn Hilmarsson 
rekstrarstjóri framkvæmdasviðs kynnir nýja orkumæla.   

Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri verður fundarstjóri. 
Íbúar Húnaþings vestra eru hvattir til að mæta á fundinn og 

kynna sér málið. 
 

Allir velkomnir! 
Annar fundur verður haldinn um sama málefni þann 25. 

október nk. í félagsheimilinu Víðihlíð. 

Sveitarstjóri 

Úkraína - Ísland  
landsleikur í fótbolta í undankeppni HM. 

 
Bein HD útsending  

í aðalsal Félagsheimilisins Hvammstanga. 
Aðgangseyrir kr. 200.  

Fjölmennum saman og horfum á „strákana okkar“ 
Félagsheimilið Hvammstanga 

 
 
 
 

Frá Húnaþingi vestra 
Til stendur að leggja ljósleiðara í Húnaþingi vestra og er 

óskað eftir tilboðum í jarðvinnuhluta verksins.  
Verkinu er skipt í þrjá hluta en um er að ræða  

verðfyrirspurn í hvern hluta fyrir sig. 
Upplýsingar og gögn gefur rekstrarstjóri framkvæmda- 

og umhverfissviðs Skúli Húnn Hilmarsson,  
netfang skuli@hunathing.is , sími 4552405.   

Frestur til að skila inn tilboði er 15. september 2016  
Sveitastjóri 

mailto:skuli@hunathing.is


 

 

 

Í haust ætla ég að bjóða upp á hóptímaþjálfun í 
Íþróttamiðstöðinni á Hvammstanga.  

Næsta hópnámskeið hefst mánudaginn 5. september. 
Tímarnir verða á mánudags- og fimmtudagskvöldum kl. 

19:30, ásamt morguntímum á mánu-, miðviku-, og 
föstudögum kl. 6:30. Í boði verða annars vegar 8 skipti 

(2svar í viku) á 8.900 og hins vegar 12 skipti  
(3svar í viku) á 11.900.  

 
Skráningar og nánari upplýsingar eru á 

sveinbjorg.petursd@gmail.com eða í síma 866-5390. 

Badminton 
 

Er ekki gott að fara að hreyfa sig,  
badminton er góð og krefjandi íþrótt  

Badminton er á  mánudögum og miðvikudögum 
Spilum í íþróttamiðstöðini á Hvammstanga 

Mánudaga kl. 18:30-19:30 
Miðvikudaga kl. 18:30-20:00 

Badmintonflugur eru ekki  í verði aðgöngumiða. 
Nýir og eldri félagar velkomnir. 

 
Byrjum miðvikudaginn 31. ágúst 

 
 Badmintondeild Kormáks 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi. 
 

Theodór Pálsson  
Nestúni 4  

Hvammstanga 
  

Andaðist í faðmi fjölskyldunnar föstudaginn 26. ágúst.  
Útför hans verður í Melstaðarkirkju  

miðvikudaginn 31. ágúst klukkan 15.  
 
 Sigríður Lára Andresen  Lasse Andresen 
 Páll Theodórsson          Ásdís Þórisdóttir 
 Birgir Theodórsson         Kristín Ólöf Þórarinsdóttir 
 Kolbrún Rut Theodórsdóttir  Gunnar Lundberg 
     börn og barnabörn 

Sauðfjárbændur. 
 

Almennur fundur um stöðu sauðfjárræktar og 
framtíðarhorfur verður haldinn í Ásbyrgi 

sunnudagskvöldið 4. sept kl 20.00. 
Á fundinn koma fulltrúar slátursleyfishafa og 

Landsamtaka sauðfjárbænda. 
 

Stjórn Félags sauðfjárbænda í V-Hún. 

mailto:sveinbjorg.petursd@gmail.com


          Þjálfarar hjá Umf.Kormák
Íþróttaskóli: Valdimar Gunnlaugsson 8482017 og Magnús Eðvaldsson 8917865  
Frjálsar íþróttir: Guðmundur Hólmar Jónsson 6987606      
Sund: Ragnheiður Sveinsdóttir 8951905         
Handbolti/Körfubolti: Valdimar Gunnlaugsson 8482017 

Æfingar í yngri flokka starfi Kormáks hefjast mánudaginn 5.sept, nema fótbolti sem hefst mánudaginn 12.sept.
Æfingagjald haustannar 10.000 krónur

Tímatafla fullorðinna hefst formlega fimmtudaginn 1.sept.

Þjálfarar hjá Umf.Kormák            
  Fótbolti: Valdimar Gunnlaugsson 8482017 

  Fimleikar: Þórey Edda Elísdóttir 8952705 og Elísa Ýr Sverrisdóttir 8478397 
  Badminton: Mikael Þór Björnsson 8242630 

Æfingar í yngri flokka starfi Kormáks hefjast mánudaginn 5.sept, nema fótbolti sem hefst mánudaginn 12.sept. 
Æfingagjald haustannar 10.000 krónur 

Tímatafla fullorðinna hefst formlega fimmtudaginn 1.sept. 




