
 
 
 
 
 
 

Við leikskólann Ásgarð Hvammstanga er laus staða matráðs í 100% starf: 
 
Í Ásgarði er unnið eftir markmiðum manneldisráðs og lýðheilsustöðvar. 
Hreinlæti og snyrtimennska mikilvægur þáttur. 
 

Við leitum að einstaklingi með: 
Tilskilda menntun og/eða reynslu 

Skipulagshæfileika 
Lipurð í mannlegum samskiptum og sveigjanleika 

Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi 
Tölvukunnáttu  

 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf frá og með 28. nóvember 2016. 

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélaga. Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra 

eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.  
Upplýsingar um skólastarfið má finna á www.asgardur.leikskolinn.is  
Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólastjóri  

í síma 451-2343/891-8264 
Umsóknafrestur er til 6. október næstkomandi. Umsóknir ásamt ferilskrá 

skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 
530 Hvammstanga. 

Skólastjóri 

Rafmagnsrúm til sölu 90 X 200 cm .  
Heilsudýna og púðar fylgja. 
Upplýsingar í síma 849 4808  

Sjónaukinn 
38. tbl       31.árg  

21.– 27. sept  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

 
 
 

Vegna mikillar eftirspurnar eftir leiguhúsnæði  en lítillar 
eftirspurnar eftir lóðum fyrir íbúðahús samþykkti sveitarstjórn 
Húnaþings vestra að nýta tímabundið heimild til niðurfellingar 

gatnagerðargjalda í samræmi við 6. gr. laga nr. 153/2006 og 6. gr. 
samþykktar Húnaþings vestra um gatnagerðargjöld nr. 717/2013.  
Um er að ræða 17 íbúðahúsalóðir á götum á Hvammstanga sem 

þegar eru tilbúnar til úthlutunar.     
 

*Umsóknir um lóðirnar skulu berast eigi síðar en                     
31. desember 2017 en umsóknir  sem berast á 
umsóknarfresti verða afgreiddar af skipulags- og 
umhverfisráði  eftir því sem efni standa til.  

*Verði umsækjendur fleiri en þær lóðir sem eru til 
úthlutunar gildir útdráttur milli þeirra.  

*Sæki fleiri en einn um sömu lóðina gildir einnig útdráttur 
milli umsækjenda.  

      

Við úthlutun lóðanna skulu gilda ákvæði um að 

byggingarframkvæmdir skuli vera hafnar innan árs frá úthlutun 

og að byggingar skuli hafa hlotið fokheldisvottorð                         

innan tveggja ára, að öðrum kosti fellur niður ákvæði um afslátt 

gatnagerðagjalda. 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Húnaþings vestra 

Hvammstangabraut 5, Hvammstanga, sími 455-2400, 

skrifstofa@hunathing.is 

http://www.asgardur.leikskolinn.is
mailto:skrifstofa@hunathing.is


Tannréttingasérfræðingur á Hvammstanga! 
Gísli Einar Árnason tannréttingasérfræðingur mun verða á 

tannlæknastofunni á Hvammstanga föstudaginn  30. 
september  síðdegis, skoða nýja sjúklinga í fyrsta sinn og  stilla til 

tannréttingatæki hjá þeim sem eru byrjaðir í tannréttingum 
Hafið samband í síma 462 4749  og pantið tíma  

eða á  www.tannretting.is  
Verið velkomin. 

Óska eftir 
Þriggja herbergja íbúð til langtíma leigu.  

Upplýsingar í síma 7766009 
Árný Ósk 

 
 

Bólusetning gegn inflúensu 2016. 
 

Árleg bólusetning gegn inflúensu er að hefjast á  
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstanga. 

 
Sóttvarnarlæknir mælir sérstaklega með inflúensubólusetningu fyrir: 

Alla einstaklinga 60 ára og eldri.  
Öll börn og fullorðna sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna, nýrna og 

lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum 
ónæmisbælandi sjúkdómum. 

Þungaðar konur. 
 

Ofangreindum forgangshópum stendur bóluefni til boða sér að  
kostnaðarlausu en greiða þarf komugjald á heilsugæslustöð.  

 
Einnig viljum við vekja athygli á bólusetningu gegn lungnabólgubakteríum 

fyrir 60 ára og eldri. 
 

Nú þegar hafa greinst nokkur tilfelli inflúensu, sem er óvenju snemmt, og 
fólki því bent á að panta tíma í bólusetningu sem fyrst. 

 
Vinsamlegast bókið tíma á ykkar heilsugæslustöð milli kl. 08.00 – 16.00  

Byrjað verður að sprauta þann 23. september. 2016. 
 

Heilsugæslan. 

 Ferðamálafélag Vestur-Húnavatnssýslu 
mun senda fulltrúa á VestNorden kaupstefnuna. 

 
Félögum sem vilja koma vörum sínum og þjónustu á 

framfæri er bent á að koma kynningarefni sínu á Selasetrið  
fyrir mánaðarmót. 

 
 
 

Snjómokstur 2016-2019  
Húnaþing vestra og Vegagerðin Hvammstanga óska eftir 

tilboðum í snjómokstur á Hvammstanga 2016-2019. 
 

Frekari upplýsingar gefur Skúli Húnn Hilmarsson Rekstrarstjóri 
Framkvæmda-og umhverfissviðs, Húnaþings vestra.  

 
Netfangið er skuli@hunathing.is. 

Hvammstangakirkja 
  
Kynslóðamessa verður haldin í 
Hvammstangakirkju sunnudaginn 25. 
september nk. kl. 14.00. 
 
Æskulýðsfélag Hvammstangakirkju býður eldri borgurum 
samfélagsins til messu og kirkjukaffis í safnaðarsal að messu 
lokinni. 
 
Kirkjukór Hvammstanga leiðir safnaðarsöng undir stjórn Pálínu 
Fanneyju Skúladóttur organista. 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

http://www.tannretting.is/



