25. ÁGÚST 2021 - 31. ÁGÚST 2021
• 33. tölublað • 36. árgangur •

Styrkumsóknir fyrir árið 2022
Sveitarstjórn Húnaþings vestra vinnur nú að gerð
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022. Félagasamtökum og
einstaklingum í Húnaþingi vestra er hyggjast sækja um
styrki frá sveitarfélaginu til einstakra verkefna á næsta ári
er bent á að fylla út þar til gert eyðublað og senda ásamt
fylgigögnum til skrifstofu sveitarfélagsins að
Hvammstangabraut 5 Hvammstanga eða á netfangið
skrifstofa@hunathing.is eigi síðar en 10. september nk.
Umsóknir sem kunna að berast að þeim fresti liðnum
munu ekki njóta forgangs við afgreiðslu sveitarstjórnar.
Umsóknareyðublöð má finna á heimasíðu Húnaþings
vestra undir stjórnsýsla/eyðublöð.
Hyggist félagasamtök eða einstaklingar sækja um fjárstyrk
vegna verkefnis eða málefna sem Húnaþing vestra veitti
styrk til á árinu 2020 skal nýrri umsókn fylgja skrifleg
greinargerð um ráðstöfun styrksins.
Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Aðalfundur Menningarfélags Húnaþings vestra
Aðalfundur Menningarfélags Húnaþings vestra verður
haldinn miðvikudaginn 8. september kl 18:00 að
Höfðabraut 6.
Ef einhverjir hafa áhuga á að koma í stjórn félagsins,
vinsamlegast hafið samband við Vilhelm Vilhelmsson gsm
8972434 eða Valdimar Gunnlaugsson gsm 8482017
Dagskrá
1. Ársskýrsla
2. Ársreikningur
3. Breytingar á samþykktum
4. Kosningar
5. Önnur mál

Bóna gólf
Tek að mér að hreinsa og bóna gólf fyrir fyrirtæki og
stofnanir.
Er með glænýjar vélar og nota eingöngu hágæða efni.
Nánari upplýsingar gefur Hörður í síma: 8691526 og
Pálína í síma 8677159 eða sendið fyrirspurn á
netfangið: hordur254@gmail.com

Kaupfélagið óskar að ráða starfsmann á frysti og í
kjötsögun. Um hlutastarf er að ræða.
Upplýsingar veitir Björn í síma 455 2300. Umsóknum
má skila á netfangið bjorn@kvh.is

Umhverfisviðurkenningar 2021
Óskað er eftir ábendingum og tilnefningum til umhverfisviðurkenninga Húnaþings vestra 2021. Hægt er að senda
tölvupóst á netfangið umhverfisstjori@hunathing.is
fyrir 30. ágúst nk.
Með umhverfisviðurkenningum vill sveitarfélagið vekja
athygli á því sem vel er gert í sveitarfélaginu hvað varðar
hirðingu og frágang lóða, snyrtilegra sveitarbæja og
atvinnulóða. Einnig má benda á önnur svæði eða
einstaklinga sem skilið ættu viðurkenningu.
Nefndin

Aukavinna í boði !!
Óskum eftir fólki, hjón/par/einstaklegar í aukavinnu við
herbergjaþrif í Reykjaskóla eftir að hópar fara frá okkur á föstudögum.
Fínn aukapeningur fyrir duglegt fólk.
Upplýsingar um starfið veitir Karl í síma 699-2270

