
Sjónaukinn 
2. tbl       31.árg  

13. - 19. jan 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

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

Þorrablót  
61. Þorrablót Umf. Kormáks verður 

haldið í Félagsheimilinu Hvammstanga 
Laugardaginn 6. febrúar og hefst klukkan 

20:00. Húsið opnar klukkan 19:30. 
 

Aðgangseyrir er kr. 7.500. 

 

Maturinn verður í höndum Kræsinga frá Borgarnesi. 
 

Hljómsveitin Móðurskipið sér um dansleikinn. Meðlimir 
hljómsveitarinnar eru fyrrum  

dansleikja-armur Hvanndalsbræðra. 
 

Miðasala hefst þriðjudaginn 2. febrúar kl. 20:00 í aðstöðu Umf. 
Kormáks að Höfðabraut 6, efri hæð.  

Posi verður á staðnum. 
Eftir þriðjudaginn 2. febrúar verður hægt að kaupa miða hjá 

Jóhönnu og Hödda í pakkhúsinu. 
 

Tökum kvöldið frá og fjölmennum á þessa 
frábæru skemmtun! 
Umf. Kormákur 



Innilegar þakkir fyrir auðsýndan samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkæru eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu, 
  

Ragnheiðar J. Eggertsdóttur 
Melavegi 17. 

Hvammstanga 
  

Sérstakar þakkir fær Kvenfélagið Björk á Hvammstanga  
og starfsfólk Heilbrigðisstofnunarinnar. 

  
Jóhannes Erlendsson 

Börn, tengdabörn og barnabörn. 

Bróðir okkar 

 
Eyjólfur Kolbeinn Vilhelmsson 

Fögrubrekku, Hrútafirði 
 

Varð bráðkvaddur á heimili sínu 17. þessa mánaðar. 
Jarðsett verður á Stað í Hrútafirði,  

laugardaginn 30. janúar kl. 14 
 
Hrafnhildur Vilhelmsdóttir         Guðmundur Vilhelmsson 
Hjörtur Guðmundsson                      Hafsteinn Þ.Júlíusson 

Skákdagur Íslands, 26. janúar 

  
Hinn 26. janúar nk. verður Skákdagur Íslands 

haldinn um land allt. Skákdagurinn er haldinn á 
fæðingardegi Friðriks Ólafssonar, fyrsta stórmeistara 

Íslendinga og fv.forseta Alþjóða skáksambandsins 
FIDE, sem verður 81 árs.  

Að því tilefni hefur Íþróttamiðstöðin fjárfest í 
svokölluðu sundtaflsetti sem hægt verður að fá 

lánað hvenær sem fólki langar í  
„sundlaugarskák“ í heita pottinum. 

Miðvikudagskvöldið 27. janúar nk., klukkan 20:00, 
munu Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri og 

Valdimar Gunnlaugsson framkvæmdarstjóri 
Kormáks vígja taflið og taka fyrstu skákina.  

 

Tanja Ennigarð 
Íþrótta- og tómstundafulltrúi Húnaþings vestra 



Íbúð til leigu. 
Til leigu er íbúðin að Kirkjuvegi 10 á Hvammstanga.   

Íbúðin er í parhúsi og er 117,7  m2 stór.  
Skriflegar umsóknir þurfa að berast skrifstofu Húnaþings vestra  

Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga  
í síðasta lagi  5. febrúar  n.k. 

Ath. greiða þarf kr. 100.000 tryggingagjald við afhendingu íbúðar. 
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á skrifstofu 

sveitarfélagsins, eða  á heimasíðu sveitarfélagsins hunathing.is 
undir eyðublöð. 

Nánari upplýsingar veita sviðsstjóri fjármála-og stjórnsýslusviðs 
eða sveitarstjóri í síma 455-2400, netfang gudrun@hunathing og 

gudny@hunathing.is 
ATH að þeir sem eiga inni umsóknir um íbúð hjá 

sveitarfélaginu þurfa að endurnýja þær eða láta vita hvort 
þær eru enn í gildi. 

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs  
Húnaþings vestra.  

 
 

Húnvetnska liðakeppnin  
 

Keppt verður í smala 
föstudaginn 5. febrúar í Þytsheimum.  

Aðgangseyrir er 500 kr en frítt fyrir 12 ára og yngri.  
Sjá nánari upplýsingar og dagská þegar nær dregur  

   á heimasíðu Þyts,123.is/thytur.  
     Mótanefnd 
 

   
  
 SKVH er aðalstyrktaraðili  
 Húnvetnsku liðakeppninnar 

Auglýsingar verðaað hafa 
borist fyrir kl. 21:00 á mánudagskvöldum 

 
Vinsamlegast skilið auglýsingum inn  

fyrir tilsettan tíma. 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

Foreldrar/forráðamenn iðkenda,  
félagsmenn og aðrir velunnarar 

 

Umf. Kormákur auglýsir eftir sjálfboðaliðum 
til að vinna á þorrablóti félagsins.                        

Áhugasömum er vinsamlegast bent á að hafa 
samband við Ingunni í s. 869-5279. 

Bifreiðaskoðun 
Verður á Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar 

á Hvammstanga eftirtalda daga: 
 

Fimmtudaginn 18.feb frá kl 10:00 
Föstudaginn 19.feb til kl 12:00 

 
Tímapantanir í síma 451-2514 

Ath. Lokað í hádeginu frá kl.12-13 
    Frumherji hf. – Þegar vel er skoðað 
 

mailto:gudny@hunathing.is


Stéttarfélög bjóða á námskeið 
 

Stéttarfélögin Kjölur, SFR og Samstaða bjóða félagsmönnum 
sínum á námskeið í samstarfi við Farskólann.  
 
Kjölur og SFR bjóða félagsmönnum sínum á námskeiðin:
 GPS námskeið – í samstarfi við Björgunarskóla Íslands.
 Erfðaréttur – Stefán Ólafsson, hæstaréttarlögmaður. 
 Viskí námskeið – Snorri Guðvarðarson viskísérfræðingur. 
 Hamingjan er hér – Anna Lóa Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá  
 SÍMEY. 
 
Samstaða býður sínum félagsmönnum á námskeiðin.
 Núvitund -Tolli Morthens, listamaður.  
 Árangursrík Samskipti – Theodór Francis Birgisson frá 
 Lausinni – fjölskyldumiðstöð.     
 Hvernig náum við tökum á áti og þyngd – Ester Helga 
 Guðmundsdóttir, sérfræðingur í matar- og fíkniráðgjöf. 
 

Nánari lýsingar og skráningar á námskeiðin eru á 
www.farskolinn.is eða í síma 455 - 6010.  

 

Námskeiðin eru að sjálfsögðu opin öllum og við minnum á að 
mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína um allt að 75% 

námskeiðsgjalds. 

Tillaga  stjórnar og trúnaðarráðs til aðalfundar Stéttarfélagsins Samstöðu 
2016 um setu í nefndum  og stjórnum. 

Aðal-  og varastjórn Stéttarfélagsins Samstöðu til tveggja ára: 
Formaður:   Guðmundur Finnbogason 
Gjaldkeri:   Stefanía A. Garðarsdóttir 
Varamenn:  Ólína Kr. Austfjörð 
   Maríanna Þorgrímsdóttir 
Stjórn sjúkrasjóðs til tveggja ára: 
Aðalmaður   Ingibjörg R. Auðunsdóttir 
Varamaður  Kristín Guðbjörg Jónsdóttir 

Aðrar stjórnir og nefndir til eins árs. 
Skoðunarmenn reikninga:  
Aðalmenn:  Elín Jónsdóttir - HafdísVilhjálmsdóttir 
Varamenn:  Guðrún Sigurjónsdóttir  - Guðmundur Jónsson 
Kjörstjórn:  
Aðalmenn: Sigrún Lárusdóttir  -  Anna Jónasdóttir 
Varamenn: Jóhanna  S. Sveinsdóttir  -  Valdimar Guðmannsson 
Stjórn Fræðslusjóðs:   
Aðalmenn: Ásgerður Pálsdóttir - Guðrún Sigurjónsdóttir  
  Ingibjörg R. Auðunsdóttir 
Varamenn: Kristín Guðbjörg Jónsdóttir  -  Sigrún Lárusdóttir 
  Jón Örn Stefánsson 
Stjórn Vinnudeilusjóðs:  
Aðalmenn: Guðmundur Finnbogason  -  Stefanía Garðarsdóttir 
  Sigríður A. Guðmundsdóttir 
Varamenn: Skúli Sigfússon  -  Ásgerður Pálsdóttir 
  Nanna S. Guðmannsdóttir 
Siðanefnd:  
Aðalmenn: Guðmundur Finnbogason  -  Regína Þórarinsdóttir 
Varamenn: Sigríður A. Guðmundsdóttir  -  Nanna S. Guðmannsdóttir 
  Alda Friðgeirsdóttir 

 
Félagsmenn Stéttarfélagsins Samstöðu hafa frest til 15.febrúar  2016,  að 
bera fram aðrar tillögur. Er hvert það framboð gilt sem fram kemur innan 
þess tíma og hefur skriflegt samþykki þess sem er í framboði og meðmæli 

a.m.k. 30 fullgildra félaga. 
Framboðin sendist til kjörstjórnar Stéttarfélagsins Samstöðu 

Komi fram fleiri tillögur í tiltekið embætti en tillaga stjórnar og trúnaðarráðs 
segir fyrir um, skal kjörstjórn láta kjósa á milli þeirra í 

allsherjaratkvæðagreiðslu fyrir 10. apríl 2016. 
 

Kjörstjórn Stéttarfélagsins Samstöðu 

http://www.farskolinn.is



