15. SEPTEMBER 2021 - 21. SEPTEMBER 2021
• 36. tölublað • 36. árgangur •

Íþróttavika í Húnaþingi vestra 23. - 30. september
Dagana 23. - 30. september mun sveitarfélagið okkar taka
þátt í verkefninu Íþróttavika Evrópu.
Markmið þessara viku er að hvetja almenning í að hreyfa sig
oftar og meira í sínu daglega lífi. Vikan er ætluð öllum, óháð
aldri, bakgrunni eða líkamlegu ástandi.
Húnaþing vestra og USVH vilja stuðla að aukinni hreyfingu
með því að bjóða uppá fjölbreytta dagskrá. Í boði verður t.d.
opnir æfingartímar, leiðsögn í þrektækjasal,
heilsufarsmælingar, jóga og margt fleira.
Dagskrá verður kynnt á næstu dögum.

Hvammstangakirkja
Kynslóðamessa verður haldin í Hvammstangakirkju
sunnudaginn 19. september nk. kl. 14.00.
Æskulýðsfélag Hvammstangakirkju býður eldri borgurum
samfélagsins til messu og kirkjukaffis að messu lokinni.
Kirkjukór Hvammstanga leiðir safnaðarsöng undir stjórn
Pálínu Fanneyjar Skúladóttur organista.
Allir velkomnir
Sóknarprestur
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Auglýsing um kjörfund
vegna kjörs til Alþingis laugardaginn 25. september 2021
Kjörstaður í Húnaþingi vestra verður í Félagsheimilinu
Hvammstanga. Kjörfundur hefst kl. 9:00 og honum lýkur kl. 22:00.
Gengið er inn um aðaldyr.
Skylt er að framvísa skilríkjum sé þess óskað.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram á bóka- og skjalasafni
Húnaþings vestra að Höfðabraut 6 fram að kjördegi.
Kjörskrá Húnaþings vestra liggur frammi á skrifstofu Húnaþings
vestra að Hvammstangabraut 5 á Hvammstanga á afgreiðslutíma
til kjördags.
Ósk um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar
eða barnsburðar skal hafa borist sýslumanni á sérstöku
eyðublaði eigi síðar en þriðjudaginn 21. september 2021 kl. 16:00.
Kosið verður á sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra innan
umdæmisins í vikunni fyrir kjördag, nánar auglýst síðar á hverjum
stað.
Kjörstjórn Húnaþings vestra.

Sveitarstjórnarfundur
342. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn
fimmtudaginn 16. september kl. 15:00 í fundarsal Ráðhússins.
Dagskrá fundarins er birt á heimasíðu Húnaþings vestra a.m.k.
tveim dögum fyrir fund.
Hvammstangi 13. september 2021.
Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri.

Viðhald girðinga meðfram vegum
Í samræmi við reglugerð nr. 930/2012 og
breytingareglugerð 825/2017 skulu landeigendur tilkynna
að lokið sé árlegu viðhaldi girðinga meðfram stofn- og
tengivegum.
Þeir landeigendur sem telja sig uppfylla skilyrði
reglugerðarinnar eru beðnir að tilkynna viðhald sitt á
girðingum til sveitarfélagsins fyrir 1. október nk. á
netfangið: skrifstofa@hunathing.is eða í síma 455 2400.
Gefa skal upp nafn, kennitölu og reiknisnúmer þess sem
móttekur greiðslu.

