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Jólakveðjur í blaðið þurfa að berast 

á sjonaukinn@simnet.is fyrir kl. 

16:00 Laugardaginn 17.DES 
 

 

 

Sjónaukinn 
50. tbl       31.árg  

14.– 20. des  2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm:Hörður Gylfason 

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

Kaupfélag Vestur Húnvetninga 
    Jólasteikin á tilboði     
          Verð  
KEA hamborgarahryggur m/beini     1.798 kr/kg  
Goða bayonne skinka      1.499 kr/kg  
Sambands hangifrmapartur     2.490 kr/kg  
Sambands hangilæri      2.990 kr/kg  
KEA léttreyktur lambahryggur    2.290 kr/kg  
Heill kjúklingur á tilboði til jóla    699 kr/kg  
     

    JÓLAHAPPDRÆTTI KVH   

Eftirtaldir vinningshafar voru dregnir út  
í jólahappdrætti KVH  

Þau fá að gjöf  lambahrygg frá SKVH 
        Elsche Ode Apel     
        Gunnar Leifsson     
        Kristín Magnúsdóttir     

 
Skatan er kominn í hús 

Kæst skata 
     Kæst tindaskata      

   

  Kaupfélag Vestur Húnvetninga   
  Sími 455 2300    



Sorptunnufestingar 
  

Hluti af tunnufestingum eru tilbúnar til afhendingar.  
Hægt er að nálgast þær í Hirðu á opnunartíma og í áhaldahúsi. 

  
Framkvæmda-og umhverfissvið 

  
 

 

 
 

Gerið samkomulag um netnotkun á 
heimlinu. 

 
Hafið þið sett reglur um netnotkun á       

   heimilinu? 
Væri ekki ágætt að gera það? 
Hafið þið skoðað saman hvað maður setur     

   inná netið og hvað ekki? 
 
   Stýrihópur um forvarnir 

Jólaball Jólaball Jólaball Jólaball 
Sameiginlegt jólaball kvenfélagana verður haldið í Ásbyrgi 27.des 
2016 kl:16.  Dansað verður í kringum jólatréð og aldrei að 
vita nema óvænta gesti beri að garði með glaðning í poka. 
Komum saman og gleðjumst með börnunum. 
Kökur og annað meðlæti vel þegið  
á sameiginlegt veisluborð. 

  Jólakveðja 
Kvenfélagið Iðja 

Skötuhlaðborð á Sjávarborg 
Þorláksmessa - 23.desember 
Í hádeginu frá 11:30 - 14:00 
Um kvöldið frá 18:30-21:30 
 
Verð: 3200 kr á mann, 1600 kr fyrir 6-12 ára og frítt 
fyrir 5 ára og yngri. 
 
Einnig verður hægt að fá saltfisk á hlaðborðinu  
eða panta af matseðili 

 

Jólatrjáasala 

 

Ef þú fórst á mis við opnunartíma jólatrjáasölunnar  
hjá Björgunarsveitinni Húnum  

þá eigum við enn nokkur stykki af jólatrjám.  
Velkomið er að hafa samband við einhvern af undirrituðum.  

 

Pétur    895-1995    Siggi    692-9728    Ævar    847-5968 

Jólasveinnin kemur í kaupfélagið 
Jólasveinninn mun heilsa upp á gesti og gangandi 

laugardaginn 17.des.milli klukkan 14 og 15.  
Hægt verður að fá mynd tekna af sér með sveinka 
og aldrei að vita nema hann komi með eitthvert 

góðgæti með sér í poka. 
 

Kaupfélag Vestur Húnvetninga Sími 4552300 



HUNDAHREINSUN 19. des. kl. 16:00-18:00 
Alla hunda á Hvammstanga og Laugarbakka ber að koma með til 

hundahreinsunar í Áhaldahús Húnaþings vestra Búlandi 3, mánudaginn 19. 
desember nk. kl. 16.00-18.00. 

Hundaeigendur í dreifbýli sem hafa ekki nú þegar hreinsað hunda sína eru 
hvattir til að nýta þetta tækifæri. 

Sveitarstjóri Húnaþings vestra 

Hundaeigendur í dreifbýli athugið 
Síðastliðið haust varð vart við aukna tíðni vöðvasulls í sauðfé á landsvísu. 
Hundar eru hýslar og er árleg hreinsun þeirra því afar mikilvæg en ekki er 

lengur skipulögð hreinsun hunda til sveita. 
Hundaeigendur í dreifbýli sem ekki hafa nú þegar hreinsað hunda sína eru 

hvattir til að hreinsa hunda sína sem fyrst. 
 

Sveitarstjóri Húnaþings vestra 

Jólin eru að koma. 
og Langafit verður opin helgina 17. og 18. des.  

og á þorláksmessu frá klukkan 14:00 – 18:00 alla dagana. 
 

Svo er auðvitað alltaf opið virka daga eftir klukkan 16: 00 til eitthvað. 
Langafit er alveg í alfaraleið og ekkert svo langt frá þjóðvegi nr. 1 

8 km frá Hvammstanga, 30 km frá Staðarskála og 60 km frá Blönduósi 
Þetta er að vísu ekki H&M verslun en fullt af skemmtilegum vörum allt frá 

lopapeysum til útskorinna fugla, skartgripa, flottum smíðagripum úr 
heimabyggð, klukkum, jólaskrauti, barnafatnaði og mörgu, mörgu fleiru sem 

kemst bara alls ekki fyrir í þessari auglýsingu. 
 

Margir gamlir og ekki svo gamlir munir gleðja augað ef vel er að gáð. 
Og svo er auðvita kaffi, kakó, vöfflur, smákökur og fleira góðgæti á borðum. 

 
Hver vill missa af þessu? 

Bestu kveðjur Langafit 

    KVH     
    Opnun jól og áramót    

    

   Kjörbúð Byggingarvörur Pakkhús   Átvr 
Laugard. 17.Des 11.00 - 18.00   11.00 - 18.00   Lokað              12.00 - 14.00 
Sunnud. 18.des 12.00 - 16.00   12.00 - 16.00   Lokað              Lokað  
Fimmtud. 22.des 09.00 - 20.00   09.00 - 20.00   09.00 - 18.00  14.00 - 18.00  
Föstudag. 23.des 09.00 - 21.00   09.00 - 21.00   09.00 - 19.00  13.00 - 19.00 
Aðfangadagur      10.00 - 12.00  10.00 - 12.00   10.00 - 12.00  10.00 - 12.00  
Jóladagur   Lokað       Lokað    Lokað              Lokað  
Annar í Jólum  Lokað       Lokað    Lokað        Lokað  
Gamlársdagur 10.00 - 12.00   10.00 - 12.00   Lokað        10.00 - 12.00 
1. Janúar   Lokað       Lokað    Lokað        Lokað  
2. Janúar   Lokað vegna vörutalningar       

  Aðra daga er hefðbundinn opnunnartími.  
    

 
Kaupfélag Vestur Húnvetninga 

Sími 4552300 

Kynning á hjálpartækjum 
 

Elsche Apel sjúkraþjálfari verður með kynningu á 
ýmisskonar hjálpartækjum í íbúðum aldraðra í Nestúni 6 
fimmtudaginn 15. desember frá klukkan 14,00 – 15, 00.  

 
Kynnt verða áhöld sem nýta má til aðstoðar við hinar 

ýmsu athafnir daglegs lífs.  
Allir velkomir. 

 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands                              

Hvammstanga 



Skipulagsmál 
 Skipulagslýsing fyrir Kolugljúfur, Víðidal, Húnaþingi vestra. 

Sveitarstjórn Húnaþings vestra samþykkti þann 8. desember s.l. að leita 
umsagnar á skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag Kolugljúfurs í Húnaþingi 

vestra skv. 3. mgr, 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Skipulagssvæðið er um 9.2 ha að stærð og í eigu tveggja jarða.  

Svæðið vestan við gljúfrið tilheyrir Kolugili en svæðið austan við við 
tilheyrir Bakka. Markmið með fyrirhuguðu deiliskipulagi er að bæta aðgengi, 

upplýsingar, öryggi og umferð ferðamanna um skipulagssvæðið. 
Skipulagslýsingin sem er sett fram í greinargerð verður til sýnis í Ráðhúsi 

Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga og  á heimasíðu 
sveitarfélagsins www. hunathing.is.  Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn 

kostur á því að leggja fram sjónarmið og ábendingar við skipulagslýsinguna 
og skal þeim skilað skriflega á  skrifstofu Húnaþings vestra 

Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á 
netfangið skrifstofa@hunathing.is  fyrir 3. janúar 2017. 

Tillaga að deiliskipulagi fyrir Borgarvirki, Húnaþingi vestra. 
Sveitarstjórn Húnaþings vestra  samþykkti þann 8. desember  s.l. að auglýsa 

skv. 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi 
Borgarvirkis í Húnaþingi vestra. Deiliskipulagssvæðið er um 3.7 ha að stærð 

og staðsett í landi Litlu- og Stóru-Borgar í Húnaþingi vestra.                     
Samkvæmt Aðalskipulagi Húnaþings vestra 2014-2026 er svæðið skilgreint 

sem  ferðamannastaður. Markmið deiliskipulagsins er að bæta aðgengi, 
upplýsingar, öryggi og umferð ferðamanna um skipulagssvæðið. 

Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð og skýringauppdrætti mun liggja 
frammi í Ráðhúsi Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 

Hvammstanga frá 13. desember næstkomandi til og með 25. janúar 2017, 
svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana 

athugasemdir.  Þá er tillagan aðgengileg á heimasíðu Húnaþings vestra: 
hunathing.is. Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 
16:00 miðvikudaginn 25. janúar og skal athugasemdum skilað skriflega 

til skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða 
á netfangið skrifstofa@hunathing.is  þar sem nafn, kennitala og heimilisfang 

sendanda kemur fram.  

Guðný Hrund Karlsdóttir 
sveitarstjóri Húnaþings vestra 
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