SJÓNAUKINN
10. MARS 2021 - 16. MARS 2021
• 10. tölublað • 36. árgangur •

Umsóknir um orlofshús 2021
Nú, er komið að sumarúthlutun 2021 og geta félagsmenn
okkar sótt um vikudvöl á eftirfarandi stöðum:
Illugastöðum, Einarsstöðum, Ölfusborgum
og Jötnagarðsás við Munaðarnes.
Félagsmenn geta nálgast umsóknareyðiblaðið á
heimasíðu félagsins www.samstada.is prentað út, sent í
tölvupósti eða nálgast það á skrifstofum félagsins á
Blönduósi eða Hvammstanga.
Umsóknum sé skilað á skrifstofur félagsins eigi síðar en
27.mars n.k.

Aðalfundur
Aðalfundur kvenfélagsins Freyju verður haldinn
laugardaginn 13. mars kl.13:00 í Víðihlíð.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Nýjir félagar hjartanlega velkomnir.
Stjórnin
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

VERKEFNI
Landsnet óskar
eftir tilboðum í
nýtt tengivirki
í Hrútafirði.

Framkvæmdinni er skipt í tvö útboð:
HRU-01: Jarðvinna og undirstöður
Jarðvinna og undirstöður mannvirkis
og búnaðar.
HRU-02: Byggingavirki
Bygging mannvirkisins.

Allar nánari upplýsingar
er að finna á utbod.landsnet.is
og www.utbodsvefur.is

530Fit - Hóptímaþjálfun
Mánudags-, miðvikudags- og föstudagsmorgna
kl 06:30-07:30.
Staðsetning: Íþróttahúsið á Hvammstanga.
Mánaðargjald: 11.000kr
Styrktar- og þolæfingar í bland.
Skráning og/eða nánari upplýsingar hjá Guðrúnu Helgu M.
í síma 771-1732 eða í skilaboðum á Facebook.

Tómata- og jarðarberjaplöntur
Vegna mikilla vinsælda í fyrra, þegar færri fengu en vildu,
erum við byrjuð að taka við pöntunum á tómata- og
jarðarberjaplöntum.
Rækta þína eigin tómata og jarðarber ? Hefðbundnir
rauðir tómatar eða litlir (cherry) tómatar, bæði kannski!
Og dásamlega sæt og djúsí, stór jarðarber.
Við erum með tvennskonar tómataplöntur sem afhendast
uppúr miðjum apríl, annarsvegar “venjulega” rauða
tómata og hinsvegar litla rauða tómata.
Jarðarberjaplönturnar koma 3 saman í 5L potti og
afhendast sömuleiðis uppúr miðjum apríl.
Nánari upplýsingar og pantanir á skrudvangur.is

Ný verðskrá Sjónaukans
Frá 1. janúar 2021 gildir eftirfarandi verðskrá fyrir
auglýsingar í Sjónaukanum
Stærð

Verð

1/3 síða

4.900

1/2 síða

6.900

1/1 síða

11.900

Aukabirting (einu sinni)

2.900

Áfram Kormákur!
Nánari upplýsingar alltaf að finna á sjonaukinn.is og á
netfanginu sjonaukinn@sjonaukinn.is

Sendu auglýsinguna þína á netfangið
sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir kl 23:59 á
þriðjudögum.
Auglýsingatímabilið er frá miðvikudegi til þriðjudags,
blaðið er birt á vefsíðu Sjónaukans www.sjonaukinn.is á
miðvikudögum.
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