SJÓNAUKINN
19. MAÍ 2021 - 25. MAÍ 2021
• 20. tölublað • 36. árgangur •

Meindýraeyðing / garðaúðun
Minni á flugna og kóngulóaeyðingu ásamt því að úða
fyrir Roðamaur og einnig maðki þegar hann lætur á sér
kræla í hekkinu.
Sé einnig um geitungana ef þörf er á.
Björn Þorgrímsson s. 6162016 meindýraeyðing og
garðaúðari.

Tilkynning frá stjórn Kormáks
Hér eftir verður breyting á rekstri og útgáfu Sjónaukans þar sem
UMF Kormákur hættir útgáfu eftir 36 ár og tekur
Kristín Guðmundsdóttir við rekstri hans og útgáfu.
Stjórn Kormáks þakkar ykkur öllum fyrir stuðninginn á liðnum
árum og óskum við Kristínu góðs gengis og vonum að Sjónaukinn
lifi áfram undir hennar stjórn.
Bestu kveðjur
Stjórn Kormáks

sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Hvanndalsbræður !!!!
Félagsheimilinu Hvammstanga föstudagskvöldið
28. maí

Það hefur aldeilis verið lengi á dagskránni hjá
Hvanndalsbræðrum að halda tónleika á Hvammstanga og nú
teljum við að sé loksins komið að því !
Hljómsveitin mun spila splunkunýtt efni af plötunni
Hraundrangar sem kom út á síðasta ári ásamt öllum helstu
gömlu slögurunum. Þetta verður sannkallað gleðikvöld !
ATH.. 16 ára aldurstakmark!!!
Miðasala hefst kl. 19.00 í félagsheimilinu á tónleikadag og
húsið opnar svo kl. 20:00. Tónleikarnir hefjast stundvíslega kl.
21.00
Miðaverð: 4.000 kr

Nýir tímar hjá Sjónaukanum
Eins og fram kemur framar í þessu eintaki af Sjónaukanum
hefur Kormákur hætt rekstri Sjónaukans og ég tekin við.
Frá og með næsta Sjónauka, þeim sem kemur út 26. maí n.k,
verður blaðið prentað og borið út í Húnaþingi vestra á
miðvikudögum og fimmtudögum.
Ætíð á miðvikudögum kemur Sjónaukinn á vefinn
www.sjonaukinn.is og þeir sem eru skráðir fyrir að fá
Sjónaukann í beint í tölvupósti fá hann áfram þangað um leið
og hann kemur út.
Skilafrestur auglýsinga fer aftur yfir á mánudaga fyrir kl. 23:59
Verðskráin nýja (síðan 01. 01. 2021) helst óbreytt (sjá fyrir
neðan).
Ég vona að þessi breyting fari vel í alla íbúa sem og
auglýsendur og aðra þá, er vilja koma einhverju á
framfæri við íbúa Húnaþings vestra.
Kv. Kristín Guðmunds

VERÐSKRÁ AUGLÝSINGA
Stærð

Verð

1/3 síða

4.900

1/2 síða

6.900

1/1 síða

11.900

Aukabirting

2.900

Hótel Laugarbakki óskar eftir starfsfólki fyrir
sumarvertíð 2021 frá byrjun júní mánaðar.
Öll störfin eru vaktavinna.
-Matreiðslumaður: fram á haust með möguleika
á áframhaldandi ráðningu
- Þjónar: á Bakka veitingastað.
- Herbergi: þernur við þrif á herbergjum,
almenningsrýmum og þvottar.
Áhugasamir vinsamlega hafa samband við:
Hildi Ýr Arnarsdóttur hótelstjóra
hildur@laugarbakki.is
Útgefandi: UMF Kormákur | Ábyrgðarmaður: Jenný Þórkatla Magnúsdóttir

Lokahóf og Kormákshlaup.
Fimmtudaginn 27. maí ætlum
við að vera með Kormákshlaup og lokahóf eftir veturinn.
Gleðin verður í upp í Hvammi og byrjar klukkan 17.00 með
hlaupi, farið verður í leiki og við grillum pylsur. Við hvetjum
alla iðkendur Kormáks og fjölskyldur þeirra að mæta og gera
sér glaðan dag.
Hlökkum til að sjá ykkur
við tjaldsvæðið Kirkjuhvammi.
Stjórn Kormáks.

AUGLÝSING Í SJÓNAUKANN
Sendu auglýsinguna þína á netfangið
sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir kl. 23:59 á
mánudögum
Blaðið er birt á vefsíðu Sjónaukans, www.sjonaukinn.is á
miðvikudögum, á vefnum er einnig hægt er að skrá sig til
þess að fá blaðið sent með tölvupósti.

Landsbankinn styrkir
UMF Kormák

