
Sjónaukinn 
43. tbl       31.árg  

26.– 1.nóv  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.  

Gengið er inn um nemendainngang að vestan.  
 

Bílastæði eru við skólann, íþróttahús og Kirkjuveg.   
Þeir sem eiga erfitt með gang geta ekið inn á skólalóð  

að vestan. 
  

Skylt er að framvísa skilríkjum verði þess óskað. 
 Kjörfundur hefst kl. 9:00 og honum lýkur kl. 22:00. 

  
Kjörstjórn Húnaþings vestra 

Menningarfélag Húnaþings vestra mun á sunnudaginn 30.okt n.k. 
vera með opið hús í húsnæði félagsins að Eyrarlandi 1. 

(sunnanvert húsið. Efri hæð) kl 15:30.  
Boðið verður upp á tónlistaratriði,  

ásamt annari listsköpun úr héraðinu.  
Einnig verður boðið upp á léttar veitingar.  

 
Allir velkomnir 



 
 
 

Starf innheimtustjóra og svæðisfulltrúa  
HVE á Hvammstanga 

Starf innheimtustjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands er laust til 
umsóknar, jafnframt mun viðkomandi sinna starfi svæðisfulltrúa 

HVE á Hvammstanga og vera tengiliður framkvæmdastjórnar HVE 
vegna þeirra málefna sem brýn eru hverju sinni og þurfa úrlausnar 

við.  Um er að ræða 100% starf í dagvinnu og eru laun greidd 
samkvæmt kjarasamningum ríkisins og SFR.    

Starfið er laust frá 1. janúar n.k. eða eftir nánara samkomulagi.  
 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands saman stendur af átta 
starfsstöðvum: Akranesi, Borgarnesi, Búðardal, Grundarfirði, 

Hólmavík, Hvammstanga, Ólafsvík og Stykkishólmi.  Starfsstöð 
viðkomandi starfsmanns er á Hvammstanga. 

 
Hæfniskröfur og helstu starfssvið. 

Leitað er eftir sjálfstæðum og metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur reynslu og menntun á sviði stjórnunar, bókhalds 
og innheimtu. 

Jákvæðni, frumkvæði og góð samskiptahæfni skilyrði. 
Staðgóð þekking á Navision og Oracle bókhaldskerfum 

kostur.  
Gert er ráð fyrir að umsækjandi búi yfir almennri og góðri 

tölvukunnáttu. 
 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2016.   
 

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu HVE og senda þarf umsóknir á 
Ásgeir Ásgeirsson, framkvæmdastjóra fjármála, Merkigerði 9 300 

Akranesi, eða á netfangið asgeir.asgeirsson@hve.is.   
Hann veitir einnig nánari upplýsingar um starfið ásamt Guðmundi 

Hauki Sigurðssyni, gudmundur.sigurdsson@hve.is.    
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 

liggur fyrir.  

 
 
 
 
Kynning á tillögu að deiliskipulagi Borgarvirkis 

  
Þessa dagana stendur yfir deiliskipulagsgerð fyrir Borgarvirki. 

Skipulagssvæðið er 3,7 ha að stærð og nær yfir virkið og nánasta umhverfi 
þess. Deiliskipulagið er sett fram í greinargerð, skipulagsuppdrætti og 

skýringaruppdrætti. Teiknistofa Norðurlands í samvinnu við Minjastofnun 
Íslands hefur mótað deiliskipulagstillöguna í samráði við hagsmunaaðila og 

skipulags og umhverfisráð Húnaþings vestra. 
  

Hagsmunaaðilar og allir þeir sem vilja kynna sér gögn skipulagsins geta 

skoðað þau í Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga þann 27. 

október n.k. kl. 9:00-12:00 eða skv. samkomulagi.Athugasemdir og 

ábendingar skulu hafa borist undirritaðri fyrir kl. 16:00, þann 1 . nóvember 

n.k.  á netfangið ina@hunathing.is 

  Kosningakaffi Sjálfstæðisflokksins 
  

Í tilefni af Alþingiskosningum þann 29. Október 
býður Sjálfstæðisfélag Vestur Húnavatnssýslu upp á 
veitingar í  Safnaðarheimilinu Hvammstanga þann 

28. Október milli klukkan 15 og 19 og á kjördag,  
29. Október frá klukkan 9 til 22 

    Stjórnin 
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Frá Byggðasafni: Stund klámsins 
Fyrirlestraröð Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna með 

sunnudagskaffinu heldur áfram. Að þessu sinni mun 
sagnfræðingurinn Kristín Svava Tómasdóttir halda 

fyrirlesturinn stund klámsins. Hún vinnur um þessar mundir að 
bók um sögu kláms á Íslandi, með sérstakri áherslu á 7. og 8. 
áratug 20. aldar, en fyrirhugað er að bókin komi út árið 2017.       
Í fyrirlestrinum mun Kristín Svava fjalla um klámsögu og ritun 
hennar, ræða ýmis vandkvæði sem geta komið upp við þessa 

sagnaritun og gera grein fyrir helstu kenningum um sögu kláms, 
með völdum dæmum úr íslenskri klámsögu frá miðöldum til 

okkar daga. 

Kristín Svava Tómasdóttir útskrifaðist með MA-próf í sagnfræði 
frá Háskóla Íslands árið 2014. Hún er sjálfstætt starfandi 

fræðimaður í Reykjavík en starfar einnig á Landnámssýningunni í 
Aðalstræti. 

  
Fyrirlesturinn er haldinn í samstarfi við Menningarfélag 

Húnaþings vestra, 30. október næstkomandi kl. 14:00 í nýju 
húsnæði félagsins, Eyrarlandi 1 (sunnanvert húsið, efri hæð). 

Kaffiveitinga verða í boði. Að loknum fyrirlestri mun 
menningarfélagið halda kynningu á starfsemi félagsins og sýna 

húsnæðið. 
  

Vonumst til að sjá sem flesta! 
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna  

og Menningarfélag Húnaþings vestra 

Styrktarsjóður USVH 
 

Ungmennasamband Vestur Húnvetninga auglýsir eftir umsóknum 
vegnaseinni úthlutunar úr Styrktarsjóði USVH 2016. 

Umsóknareyðublöð og reglur sjóðsins má finna á heimasíðu USVH 
www.usvh.is 

Umsóknir og önnur gögn skulu berast fyrir mánudaginn 31. október 
n.k. á skrifstofu USVH, Höfðabraut 6, 530 

Hvammstanga eða á usvh@usvh.is. 
 

Stjórn USVH 

K J Ö R S K R Á 
 

Kjörskrá vegna alþingiskosninga þann 29. október 2016 liggur 
frammi á skrifstofu Húnaþings vestra, almenningi til sýnis,  

frá og með 19. október 2016. 
 

Hvammstangi 19. október 2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri. 

Þá líður að lokun hjá okkur í ár 
 

Síðasti opnunardagur er föstudagur 28. okt 
Þá verður 30% afsláttur af öllum réttum á matseðli, 

sælgæti, gosi og ís á meðan birgðir endast 
 

North West Hotel & Restaurant í Víðigerði 

http://www.usvh.is


 
 
 

 
Kynningarfundur – flokkun og endurvinnsla 

 Kynningarfundur vegna innleiðingar á endurvinnslutunnum í 
sveitarfélaginu, verður haldinn fimmtudaginn 27. október í félagsheimilinu 

Hvammstanga frá kl. 18:00-19:00 
  

 Fulltrúar frá Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf og 
Gámaþjónustunni hf. munu m.a. fara yfir flokkun  

og endurvinnslufarveg úrgangsins. 
 Sviðsstjóri hjá fatasöfnun Rauða krossins verður með kynningu  

á fataflokkun og fataverkefnum Rauða krossins. 
  

Íbúar Húnaþings vestra eru hvattir til að mæta á fundinn, 
því núna taka allir þátt í að flokka, enginn verður undanskilin. 

  
Framkvæmda- og umhverfissvið 

Ína Björk Ársælsdóttir umhverfisstjóri 

Aðalfundur 
Starfsmannafélags Húnaþing vestra verður haldinn í fundarsal Ráðhússins 

miðvikudaginn 2. nóvember kl 17:00. 
Dagskrá: 

1. Skýrsla stjórnar. 
2. Ársreikningar. 

3. Framtíð félagsins. Á að leggja það niður? - hækka félagsgjöld? 
4. Önnur mál. 

 
Stjórnin 

    Kosningakaffi 
Kosningakaffi verður hjá framsóknarflokknum í 

Húnaþingi vestra, laugardaginn 29.okt frá klukkan 
11:00-18:00, á Hlöðunni kaffihús.  

Gunnar Bragi Sveinsson mætir á svæðið í hádeginu 
og spjallar við gesti og gangandi. 

          
  Framsóknarfélag Húnaþings vestra  



Happy Halloween 
 Eins og síðustu ár verður hrekkjavakan haldin 

hátíðleg og hrekkjavöku partýið heldur sínum 

stað. 

Það verður haldið laugardaginn 29. október. 

Partýið er frá kl. 16:00-18:00 í Órion og eftir 

það verður gengið í hús. Þeir bæjarbúar sem 

eru tilbúnir í grikk eða gott eru vinsamlegast 

beðnir að setja lukt, ljós eða skreytingar við hús 

sín til að sýna börnunum að þau séu velkomin. 

Krakkar eru hvattir til að koma með hryllilegar 

en bragðgóðar veitingar til að leggja á 

hlaðborð í partýinu. Verðlaun verða veitt fyrir 

besta búninginn í partýinu. 

P.S. endilega setja endurskinsmerki og/eða láta 

börnin hafa vasaljós þar sem farið er að dimma 

verulega á þessu árstíma. 

Kveðja, Ásdís, Bryndís, Rakel og Júlía. 
  

Styrktaraðilar: Húnaþing vestra, Kaupfélag Húnaþings vestra og 

Söluskálinn Harpa. 

 
 
 
 
Kormákur-Haukar C 

Íslandsmót karla í körfuknattleik 3.deild 
Íþrottamiðstöðin Hvammstanga 

Laugardaginn 29.október kl 13:00  
 

Eftir góðan sigur á Stálúlfs mönnum koma Haukar í 
heimsókn á laugardaginn.  

Haukar hafa tapað tveimur leikjum og unnið tvo, svo 
víst er að þarna er hörkulið á ferð.  

Drengirinir í liði Kormáks eru hins vegar staðráðnir í að 
verja heimavöllinn sinn með sterkum varnarleik og að 

sjálfsögðu fullu húsi áhorfenda. 
 

Frítt er inn í boði Vélaverkstæðis Hjartar Eiríkssonar og 
Hótel Laugarbakka 

Allir að mæta. 
Körfuknattleiksdeild Kormáks 

Félagsvist 
Minnum á félagsvistina, sunnudaginn 30. október ætlum við að 

spila á Hótel Hvammstanga kl 15:00. 
Spjaldið kostar 1.500, 1.000 kr fyrir börn á grunnskólaaldri. 

Kvenfélagið Björk 



Rjúpnaveiði 2016

Fyrirkomulag rjúpnaveiða í eignarlöndum Húnaþings vestra

Veiðimönnum með gilt skotvopnaleyfi og veiðikort útgefið af Veiðistjórnunarsviði Umhverfisstofnunar stendur til boða að kaupa
veiðileyfi útgefið af Húnaþingi vestra er veitir þeim einum heimild til rjúpnaveiða í eignarlöndum sveitarfélagsins. Um verðu

tvennskonar leyfi sem gefin verða út á jafnmörg svæði.

Svæðin eru:   1. Eignarhlutur Húnaþings vestra í Víðidalstunguheiði ásamt jörðunum Króki, Stóru
Öxnatungu.  

2. Eignarhlutur Húnaþings vestra í Arnarvatnsheiði og Tvídægru.

Hvert veiðileyfi gildir þann dag sem tilgreindur er á viðkomandi leyfi og er útgefið innan þess veiðitíma rjúpu sem umhverfis
hefur gefið út vegna ársins 2016. Leyfið veitir einungis skráðum handhafa þess heimild til veiða á umræddu svæði á áðurnefndu

tíma. 

Veiðileyfin verða til sölu hjá Ferðaþjónustunni Dæli. Verð fyrir hvert leyfi er kr. 9.000 á dag.

Fjöldi veiðimanna á veiðisvæðin er takmarkaður við 4 byssur á hverju svæði á dag og tekið skal fram að leyfishafar hafa einir
veiða á umræddum svæðum.   Veiðimenn eru hvattir til að tilkynna veiðar án leyfis til eftirlitsmanns.

Fjallskiladeildir í Húnaþingi vestra hafa heimild til að loka vegum og vegslóðum sem eru á forræði sveitarfélagsins án fyrirv
að þeir liggi undir skemmdum vegna tíðarfars og umferðar. Þannig veitir veiðileyfið ekki tryggingu fyrir því að ávallt sé hæg

að veiðisvæði.
Þess er vænst að veiðimenn virði það fyrirkomulag sem hér er kynnt og viðurkenni að það sé sanngjarnt og eðlilegt að greiða h

fyrir aðgang að takmörkuðum gæðum eins og rjúpnaveiði. 

Sveitarstjóri
 

Rjúpnaveiði í Víðidal
Rjúpnaveiði í löndum Gafls og Lækjarkots í Víðidal verður eins og undanfarin haust takmörkuð. Veiðileyfi verða eingöngu seld 

451 2566. Þar verður líka tilboð á gistingu á rjúpnaveiðitímanum. Netfangið er 
Dæli.

Rjúpnaveiði í landi Syðra-Kolugils og Hrappstaða
Landeigendur Syðra-Kolugils og Hrappsstaða leyfa engar veiðar í sínum löndum í ár.

 

Landeigendur

Rjúpnaveiði 2016 

eignarlöndum Húnaþings vestra verður með eftirfarandi hætti haustið 2016: 

Veiðimönnum með gilt skotvopnaleyfi og veiðikort útgefið af Veiðistjórnunarsviði Umhverfisstofnunar stendur til boða að kaupa sérstakt 
veiðileyfi útgefið af Húnaþingi vestra er veitir þeim einum heimild til rjúpnaveiða í eignarlöndum sveitarfélagsins. Um verður að ræða 

tvennskonar leyfi sem gefin verða út á jafnmörg svæði. 

1. Eignarhlutur Húnaþings vestra í Víðidalstunguheiði ásamt jörðunum Króki, Stóru-Hlíð, Stóra-Hvarfi  og 
Öxnatungu.   

2. Eignarhlutur Húnaþings vestra í Arnarvatnsheiði og Tvídægru. 

Hvert veiðileyfi gildir þann dag sem tilgreindur er á viðkomandi leyfi og er útgefið innan þess veiðitíma rjúpu sem umhverfisráðuneytið 
hefur gefið út vegna ársins 2016. Leyfið veitir einungis skráðum handhafa þess heimild til veiða á umræddu svæði á áðurnefndum 

tíma.  

Veiðileyfin verða til sölu hjá Ferðaþjónustunni Dæli. Verð fyrir hvert leyfi er kr. 9.000 á dag. 

Fjöldi veiðimanna á veiðisvæðin er takmarkaður við 4 byssur á hverju svæði á dag og tekið skal fram að leyfishafar hafa einir heimild til 
veiða á umræddum svæðum.   Veiðimenn eru hvattir til að tilkynna veiðar án leyfis til eftirlitsmanns. 

Fjallskiladeildir í Húnaþingi vestra hafa heimild til að loka vegum og vegslóðum sem eru á forræði sveitarfélagsins án fyrirvara ef talið er 
að þeir liggi undir skemmdum vegna tíðarfars og umferðar. Þannig veitir veiðileyfið ekki tryggingu fyrir því að ávallt sé hægt að aka 

að veiðisvæði. 
Þess er vænst að veiðimenn virði það fyrirkomulag sem hér er kynnt og viðurkenni að það sé sanngjarnt og eðlilegt að greiða hóflegt gjald 

fyrir aðgang að takmörkuðum gæðum eins og rjúpnaveiði.  

Sveitarstjóri 
 

Rjúpnaveiði í Víðidal 
Rjúpnaveiði í löndum Gafls og Lækjarkots í Víðidal verður eins og undanfarin haust takmörkuð. Veiðileyfi verða eingöngu seld hjá Ferðaþjónustunni Dæli sími 

451 2566. Þar verður líka tilboð á gistingu á rjúpnaveiðitímanum. Netfangið er daeli@daeli.is. Allar upplýsingar um rjúpnaveiðar á þessu svæði eru veittar í 
Dæli. 

Rjúpnaveiði í landi Syðra-Kolugils og Hrappstaða 
Kolugils og Hrappsstaða leyfa engar veiðar í sínum löndum í ár. 

 

Landeigendur 
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