
 
 
 

Endurhæfing og hvíldarinnlagnir. 
 

Þann 1. september s.l. var farið af stað með nýja þjónustu á  
HVE Hvammstanga. Um er að ræða endurhæfingu og hvíldarinnlagnir og 

geta þrír einstaklingar nýtt sér þjónustuna á hverjum tíma. 
 

Markmiðið er að aðstoða aldraða einstaklinga við að efla og viðhalda eigin 
færni til athafna daglegs lífs. Þessi þjónusta er bæði fyrir þá sem búa heima 
og eru að glíma við minnkandi færni sem og þá sem vegna sjúkdóma eða 

slysa þurfa á endurhæfingu að halda til að komast aftur heim. 
 

Þessi þjónusta er opin fyrir þá sem á þurfa að halda, óháð búsetu, og ef íbúar 
á starfssvæði HVE Hvammstanga eiga ættingja eða vini sem gætu haft gagn 

af þjónustunni þá eru þeir hvattir til að láta þá vita af þessum möguleika. 
 

Tímalengd innlagnar fer eftir mati á þörfum hvers og eins  
en miðað er við 2-4 vikur. 

 
Til að fá nánari upplýsingar um þjónustuna má senda fyrirspurn á netfangið: 

heilsudvol.hvammstangi@hve.is  
eða hafa samband við HVE Hvammstanga í síma 432 1300. 

Sjónaukinn 
36. tbl       31.árg  

7.– 13. sept  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

Kæru sveitungar 
Stofnaður hefur verið styrktarreikningur fyrir 

Malgorzotu Lont (Möggu) og ófæddu barni hennar á 
þessum erfiða tíma. 

Reikningurinn hennar ( Möggu), Malgorzata Lont  
er 0159-26-010238 kt. 240475-3759. 

 
Sýnum samhug í verki og leggjum þeim lið. 

Margt smátt gerir eitt stórt. 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga 

 
 

Verðum með opið í kjörbúð á 
sunnudögum í september 

 
  Kjörbúð    

Laugardaga frá  11 – 16 
Sunnudaga  frá 12 – 16 

 

mailto:heilsudvol.hvammstangi@hve.is


Bifreiðaskoðun 
Verður á Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar 

á Hvammstanga eftirtalda daga: 
Miðvikudaginn 14.september frá kl 12:00  

Fimmtudaginn 15.september 
Föstudaginn 16.september til kl 12:00 

Allar stærðir ökutækja skoðaðar 
 
 
 

Tímapantanir í síma 451-2514 
Ath. Lokað í hádeginu frá kl.12-13 

Frumherji hf. – Þegar vel er skoðað 

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
273. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn fimmtudaginn 

8. september 2016 kl. 15:00 í fundarsal Ráðhússins. 
 
Upplýsingar um dagskrá fundarins er að finna á heimasíðu Húnaþings vestra 

www.hunathing.is a.m.k. tveimur dögum fyrir fund. 
 

Hvammstangi  5. september 2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir  
sveitarstjóri 

Vilt þú fara í eigin rekstur en veist ekki hvernig þú átt að fara að? 
SSNV stendur fyrir námskeiði í Húnaþingi vestra 

um stofnun fyrirtækis.  
Á námskeiðinu fá þátttakendur aðstoð við að vinna með eigin 

viðskiptahugmynd, koma hugmyndinni í framkvæmd  
og stofna fyrirtæki.   

Námskeiðið telur um 50 klukkustundir og hefst 19. september.  
Kennt verður tvisvar í viku, mánudaga og miðvikudaga.  

Námskeiðið fer fram á Hvammstanga og er skráningargjald kr. 2000  
á hvern þátttakanda.   

Öllum verður mætt á þeim stað sem þeir eru staddir.  
Nánari upplýsingar og skráning á námskeiðið er á hjá Ólafi s: 771 4960eða 

oljak@simnet.is.  
Skráningarfrestur er til föstudagsins 17. September  

Eldri borgarar Húnaþingi vestra! 
Vetrarstarfið 2016  byrjar Þriðjudaginn 6. September. 

 
Vatnsleikfimi verður á þriðjudögum, í sundlauginni  kl. 13.00,  til 

14.00,  byrjar  þriðjudaginn 6. September. 
 

Föndur í Nestúni  kl. 15.00 til 18, á þriðjudögum   
byrjar 6. september. 

Hvað verður gert skemmtilegt í vetur,  
og  hvað munum við borða í föndrinu í vetur?  

 
Leikfimi í Nestúni, fimmtudaga, byrjar, 8. September  

kl. 13.00, til 14.00, 
 

Föndur í Nestúni, fimmtudaga,  kl. 15.00 til 18.00, 
Leiðbeinandi ,Stella Bára Guðbjörnsdóttir. 

 
Spilað verður á spil í Nestúni, miðvikudaga kl. 13.00,   

byrjar  14. September. 
 

Söngæfingar verða í Nestúni, á miðvikudögum , 
byrja 14. September, kl. 16.45 til kl. 18.15,  

söngstjóri Ólafur Rúnarsson, endilega komið og syngið, 
það er svo gaman. 

 
Boccia æfingar, verða á laugardögum, kl. 10 árdegis í  

Íþróttamiðstöðinni, byrja 17. September.  
Ekkert aldurstakmark, í Boccia. 

 
Eldri borgarar. 

http://www.hunathing.is
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