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Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

 
Skákmót 

 
 

Hið árlega haustskákmót  
Ungmennafélagsins Kormáks 

verður haldið á Sjávarborg  
fimmtudaginn 3.nóvember   

klukkan 19:30.  
 

Skráning á staðnum  
 

Skákdeild Kormáks 



Til  sölu 
Hágæða klósettpappír 

Nánari upplýsingar veitir 
Valdimar Gunnlaugsson 

848-2017 
Netfang: kormakur@simnet.is 

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
 

276. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn 
fimmtudaginn 10. nóvember 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  31. 
október 2016 
Guðný Hrund 
Karlsdóttir  
sveitarstjóri 

Auglýsingar verða að hafa 
borist fyrir kl. 21:00 á mánudagskvöldum 

 
Vinsamlegast skilið auglýsingum inn  

fyrir tilsettan tíma. 
Netfang: sjonaukinn@simnet.is 

Ferðamáladagur Norðurlands vestra     

9. nóvember 2016, kl. 11 – 17,  í Félagsheimilinu Húnaveri 
DAGSKRÁ 

11:00   UPPHITUN - “GÓÐ RÁÐ ÁRIÐ UM KRING”  -  
  Jónas Guðmundsson (Landsbjörg/Safetravel) kynnir áherslur í  
  upplýsingagjöf til ferðamanna að vetrarlagi 
12:00   SÚPA og SPJALL 
13:00  Inngangur  

13:10       „Ferðamannalandið Ísland: Draumaland eða Djöflaeyja? 

 Konráð Guðjónsson frá Arionbanka kynnir nýjustu ferðaþjónustuúttekt frá 
greiningardeild bankans. 

13:45         1 + 1 = 3    
Ásta Björg Sigurjónsdóttir  frá Íslenska ferðaklasanum ræðir um 
nýsköpun og þróun í ferðaþjónustu og tækifæri í svæðisbundinni 
samvinnu 

14:15       “BÍ, BÍ OG BLAKA”     
Tormod Amundsen frá Biotope  kynnir tillögur sínar um 
uppbyggingu fuglaskoðunarstaða Fugfastígs Norðurlands vestra  (á 
ensku) 

14:45  KAFFIHLÉ 

15:15       HÓPAVINNA          
  Hópar taka til starfa á fimm borðum og skilgreina/tilgreina   

  tillögur að samstarfsverkefnum í ferðaþjónustu á eftirfarandi  
  sviðum : 

  MATUR & DRYKKUR   HESTAR & AFÞREYING 
  SAGA & MENNING   NÁTTÚRA & ORKA      

  HANDVERK & HÖNNUN 

16:15  STUTTAR KYNNINGAR HÓPA 

16:45  SAMANTEKT/ENDIR 

Við bjóðum alla ferðaþjónustuaðila og þá sem hafa áhuga á samstarfi við 
greinina hjartanlega velkomna að hlýða á áhugaverða fyrirlestra og móta með 
okkur áhugaverð samstarfsverkefni.    
Skráning fer fram á www.ssnv.is  fyrir 7. Nóvember n.k.  

 Við hlökkum til að sjá ykkur sem flest 

     Ferðamálafélag  A-Hún                                                                      
    Ferðamálafélag Vestur Húnavatnssýslu 

    Félag ferðaþjónustunnar í Skagafirði                       

http://www.hunathing.is
http://www.ssnv.is


Tannréttingasérfræðingur á 
Hvammstanga! 

Gísli Einar Árnason tannréttingasérfræðingur 
mun vera á tannlæknastofunni á Hvammstanga 
föstudaginn  4. nóvember síðdegis, skoða nýja 

sjúklinga í fyrsta sinn og  stilla til 
tannréttingatæki hjá þeim sem eru 

byrjaðir í tannréttingu 
Hafið samband í síma 462 4749  og pantið tíma  

eða á  www.tannretting.is . 
Þetta er síðasta koma Gísla til Hvammstanga 

fyrir jól. 

Dönsum í Nestúni! 
þriðjudaginn 8. nóvember, 2016,    

kl. 20  til  kl. 23. 
Bjössi og Benni sjá um fjörið.  
 
 
 
 
 
 

Ekkert aldurstakmark,  
ALLIR velkomnir, aðgangseyrir  500 kr. 

Eldri borgarar. 

Víðidalstungukirkja 

 

Messa sunnudag kl. 

14, sem er 

minningardagur 

látinna. 

 

Nöfn þeirra sem létust á árinu í 

héraðinu verða lesin í messunni. 

 

Það væri gaman að sjá þig. 

Sóknarprestur og sóknarnefnd  

Hvammstangakirkja 
Messa og sunnudagaskóli 

Messa verður haldin nk. sunnudag 6.nóvember 
kl. 11.00 eða á allra heilagra messu. Minnst er 
þeirra sem látist hafa eða verið jarðsettir hér í 
héraðinu á umliðnu ári.  
Messuhópur dagsins er starfsfólk Hagsældar og taka þær þátt í 
stundinni með lestri og tónlistarflutningi og bjóða upp á súpu og 
brauð í safnaðarsal að messu lokinni. 
 
Sunnudagaskóli Hvammstangakirkju verður sama dag 
7.nóvember kl. 13.00.  
Brúður, sögur, leikir, söngur. 
Hressing í safnaðarsal að stundinni lokinni. 

Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

http://www.tannretting.is/


 

 

Frá Hitaveitu Húnaþings vestra 

Fundur um hitaveitu og 
hitamenningu 

 
Fundur um hitamenningu verður haldinn í 

félagsheimilinu Víðihlíð  
þriðjudaginn 8. nóvember nk. kl. 20:30.   

Á fundinn koma Benedikt Guðmundsson og 
Sigurður Ingi Friðleifsson frá Orkustofnun til 

að ræða orkusparnað og rafhitun.  
Ólafur Jakobsson byggingarfulltrúi fer þær 

breytingar sem verða þegar tekin er inn 
hitaveita og og Skúli Húnn Hilmarsson 

rekstrarstjóri framkvæmdasviðs kynnir nýja 
orkumæla.   

Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri verður 
fundarstjóri. 

Íbúar Húnaþings vestra eru hvattir til að mæta 
á fundinn og kynna sér málið. 

Allir velkomnir! 
Sveitarstjóri 




