
    Námskeið á næstunni  
   Á Hvammstaga og Blönduósi                 
Íslenska fyrir útlendinga                                                                                              

Námskeið íslenska 2 og 3              
Áhersla er lögð á talað mál 
60 kest námskeið kennt  2  kvöld í viku 
Ef næg þátttaka næst byrjar námskeið í  
nóvember. 
Verð 36.000,- (Stéttarfélag greiðir allt að 75%) 
Skráning í síma 4556010 og farskolinn@farskolinn.is 

Icelandic for foreigners.                                                                                     
Icelandic courses 2 and 3                     
The emphasis is on spoken language 
60 lessons course taught 2 nights a week 
Classes will start in November if we have a large enough group of participant. 
Price: 36.000,- (workers unions up to 75%) 
Register by phone 4556010 and farskolinn@farskolinn.is                      
     Jarðlagnatækni: 
Tilgangur námsins er að námsmenn fái nytsamlegar upplýsingar um jarðlagnir, 
veitur og fjarskipti, kröfur sem gerðar eru til jarðlagna og skipulags jarðlagna í 
þéttri byggð með það fyrir augum að auka verkgæði og draga úr mistökum.  
Jarðlagnatæknar vinna við nýlagnir, endurbætur, viðhald og viðgerðir rafstrengja, 
vatnslagna, hitalagna, fjarskiptalagna og fráveitna í jörð. Þeir grafa fyrir og eftir 
jarðlögnum, ganga frá lögnum og annast lokafrágang eftir jarðvinnu. Þeir vinna hjá 
orkufyrirtækjum, fjarskiptafyrirtækjum, áhaldahúsum bæjar- og sveitarfélaga og 
verktökum. 
Námið er 300 kennslustundir og stefnt er á að byrja í desember 2016 og að 
námskeiðinu ljúki í lok febrúar 2017.                                                                              
Kennt verður aðra hverja viku frá kl 8:30 – 17:00 
Verð: 62.000,-  
Nánari uplýsingar veitir Jóhann Ingólfsson í síma 455 6011 og 
johann@farskolinn.is                                                                                         
Námskeiðið er styrkhæft af fræðslusjóðum aðila vinnumarkaðarins 
    Dyravarðanámskeið: 

Farskólinn býður upp á námskeið fyrir dyraverði sem er viðurkennt af 
lögreglustjóra. 
Námskeiðið er 20 kennslustundir og tekur á eftirfarandi þáttum:                   
Lög og reglugerðir     Sjálfsvörn                                         
Samskipti við lögreglu og neyðaraðila  Brunavarnir                                         
Fíkniefni      Skyndihjálp                                       
Verð: 51.000,- 
Nánari uplýsingar veitir Jóhann Ingólfsson í síma 455 6011 og 
johann@farskolinn.isNámskeiðið er styrkhæft af fræðslusjóðum aðila 
vinnumarkaðarins 

Sjónaukinn 
42. tbl       31.árg  

19.– 25.okt  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

 

Auglýsing um kjörfund 
vegna kosninga til Alþingis laugardaginn 29. október 2016 

  
Kjörstaður í Húnaþingi vestra verður í  

Grunnskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga, 1. hæð.   
Athugið nýjan stað kjörfundar. 

Kjörfundur hefst kl. 9:00 og honum lýkur kl. 22:00. 
Nánar auglýst í næstu viku. 

  
Kjörstjórn Húnaþings vestra. 

Húnvetningar og Strandamenn 

Nú er komið að félagsvist Kvennabandsins.  
Spilað verður á sunnudögum og hefjast spilin kl 15:00. 

Fyrsta félagsvistin verður spiluð næstkomandi sunnudag 
þann 23. Október í Víðihlíð.  

Næstu félagsvistir  verða spilaðar sem hér segir: 

30. okt. á Hvammstanga 

6. nóv. á Borðeyri 

13. nóv. í Ásbyrgi 

 
Spjaldið kostar kr. 1.500-, kr. 1.000- fyrir börn á 
grunnskólaaldri. Ágóðinn rennur til líknarmála.  

Geymið auglýsinguna 

Kvennaband Vestur-Húnavatnssýslu 
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Til sölu 
 

Til sölu nýr Weckman sturtuvagn, VS 130, á flotdekkjum. 
Tilboðsverð 1.660.000 m/vsk,  1.339.000 án/vsk. 

Girðingar ehf. Borðeyri sími 8937398 

Helgarnám í húsa- og húsgagnasmíði með vinnu 
 
Boðið verður upp á nám í húsasmíði og 
húsgagnasmíði með vinnu á vorönn 2017, ef næg 
þátttaka fæst.   
Námið tekur fjórar annir þar sem kennt er 5 helgar fyrstu þrjár 
annirnar og 6 helgar þá fjórðu.   
Námið er ætlað nemendum 20 ára og eldri sem hafa reynslu af 
byggingavinnu.   
Gisting á heimavist FNV er í boði. 

 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2016.   

 
Nánari upplýsingar og skráning í námið eru hjá skrifstofu 

Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra í síma 455-8000  
eða hjá Atla Má Óskarssynií síma 860-2083. 

Vinnustofan opnar aftur. 
Eins og undafarin ár verður opin vinnustofa í  

Grunnskólanum á Hvammstanga. 
Í vetur fáum við aðgang bæði að textílstofu og smíðastofu,  

og öllum áhöldum þeim tilheyrandi. 
Vinnustofan verður opin á föstudögum milli kl 15 og 17,  

frá og með 21. Október. 
Þetta er upplagt tækifæri til að þróa og framkvæma hugmyndir er snúa að 

hvers kyns handverki, undir handleiðslu leiðbeinanda ef vill. 
Vinnustofan er öllum opin og  er þátttakendum að kostnaðarlausu. 

 

Stólpar styrktarfélag. 

ATVINNA ÓSKAST 
  
Þrítugur karlmaður er nýfluttur á Hvammstanga og óskar eftir fullu starfi 
eða hlutastarfi á Hvammstanga eða nágrenni, til lengri tíma. 
Er talnaglöggur, flinkur á Excel og tölvur almennt, er með meirapróf, 
ADR réttindi og vinnuvélaréttindi (og reynslu á þeim sviðum). 
Upplýsingar gefur Sigurjón í síma 866-2972. 

 
 
 

Kynningarfundur - Flokkun og endurvinnsla 
Kynningarfundur verður haldinn fimmtudaginn 27. október í 
félagsheimilinu Hvammstanga frá kl. 18:00-19:00, þar sem 

kynntar verða breytingar á flokkun úrgagns vegna  innleiðingar á 
endurvinnslutunnum til allra heimila í Húnaþingi vestra.  

Endurvinnslutunnan er að sömu stærð og tunnan fyrir almennt 
heimilissorp og gott væri að huga að staðsetningu og festingum 

fyrir tunnuna. Áætlað er að dreifing á tunnum fari fram fyrri hluta 
nóvember mánaðar. 
Nánar auglýst síðar. 

 
 Framkvæmda- og umhverfissvið 

Ína Björk Ársælsdóttir umhverfisstjóri 




