3. NÓVEMBER 2021 - 9. NÓVEMBER 2021
• 43. tölublað • 36. árgangur •

HEIMSMARKAÐUR / WORLD MARKET
Næstkomandi laugardag (6. nóvember) opnar
Heimsmarkaður í Félagsheimili Hvammstanga
frá kl. 11 - 15. Komdu og sjáðu fjölbreytt vöruúrval og
gerðu góð kaup.
Ennþá er hægt að skrá sig sem seljanda ef þú hefur vörur til
sölu, allt milli himins og jarðar til sölu, m.a.s. flóamarkaður!
Hafðu samband á jessica@holar.is eða
gudrun.kloes2049@gmail.com
Upplýsingar og skráning á bit.ly/WorldMarketHunaþing
Next Saturday (November 6) the World Market is open
from 11:00-15:00 at Félagsheimil Hvammstangi. Come
and see a wide range of products.
You can still register as a vendor if you have products for
sale. Everything is available for sale between heaven and
earth, there’s even a flea market!
Contact jessica@holar.is or
gudrun.kloes2049@gmail.com
More information and to register at
bit.ly/WorldMarketHunaþing
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Laus er til umsóknar tímabundin
staða umhverfisstjóra Húnaþings vestra
Umhverfissvið Húnaþings vestra auglýsir lausa til umsóknar tímabundna
stöðu umhverfisstjóra, til eins árs með möguleika á framlengingu.
Umhverfisstjóri gegnir jafnframt hlutverki garðyrkjustjóra. Starfshlutfall er
100%. Leitað er að öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og
frumkvæði í starfi. Starfið heyrir undir sveitarstjóra.
Helstu verkefni:
· Ábyrgð á ásýnd umhverfis í sveitarfélaginu öllu, t.d. með umhirðu gróðurs
og stígagerð í samstarfi við rekstrarstjóra
· Ábyrgð á vinnuskóla Húnaþings vestra, skipulagi og utanumhaldi
· Þjálfun og fræðsla flokkstjóra
· Umsjón með umhirðu leiksvæða og grænna svæða í sveitarfélaginu
· Umsjón með verkefnum tengdum náttúru og ferðamannastöðum
· Þekking á umhverfismálum
· Aðkoma og framfylgd stefnumörkunar sveitarfélagsins í umhverfismálum
· Fræðsla og umsjón með úrgangsforvörnum, flokkun og endurvinnslu
· Umsjón með úrgangsmálum sveitarfélagsins ásamt rekstrarstjóra
· Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Garðyrkju- og/eða umhverfismenntun
· Önnur menntun sem nýtist í starfi
· Þekking á umhverfismálum æskileg
· Reynsla af verkstjórn og/eða verkefnastjórnun og umhirðu grænna svæða
· Mikil samskipta- og samstarfshæfni og hæfni til að vinna í teymi
· Reynsla af stjórnsýslu og stjórnunarstörfum æskileg
· Frumkvæði og sveigjanleiki
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
· Almenn ökuréttindi
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember. Umsóknir skulu berast á
netfangið rjona@hunathing
Umsókn skal fylgja kynningarbréf ásamt náms- og starfsferilskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir
sveitarstjóri á netfanginu rjona@hunathing.is eða í síma 455 2400

Prjónakaffi verður á Hótel Hvammstanga á
laugardögum í nóvember frá kl. 12 til 15
500 kr í kaffisjóð.

Opnunartími Vörumiðlunar á Hvammstanga
Opið frá 9 – 17 alla virka daga
Útkeyrsla til viðskiptavina hefst kl. 10 alla
virka daga.
Sími Vörumiðlunar Hvammstanga 893-1981

Útkeyrsla á vörum frá KVH
Framvegis verða vörur sem pantaðar eru
úr kjörbúð keyrðar út til viðskiptavina á
Hvammstanga kl. 10 og kl. 15 alla virka daga.

Hvammstangakirkja
Messa verður haldin í Hvammstangakirkju sunnudaginn
7. nóvember nk. kl. 11.00 á allra heilagra messu.
Minnst er þeirra sem látist hafa eða verið jarðsettir í
héraðinu á umliðnu ári.
Kirkjukór Hvammstanga leiðir sálmasöng undir stjórn
Pálínu Fanneyjar Skúladóttur organista.
Starfsfólk SSNV og Landsbankans á Hvammstanga er
messuhópur dagsins og býður kirkjugestum upp á súpu og
brauð að messu lokinni.
Allir velkomnir
Sóknarprestur

Auglýsingar í Sjónaukann berist á
netfangið sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir
miðnætti á mánudögum.

Aðalfundur Félags eldri borgara í
Húnaþingi vestra
Aðalfundur Félags eldri borgara í Húnaþingi vestra fyrir
árin 2020 og 2021 verður haldinn miðvikudaginn
10. nóvember 2021 klukkan 14:00 í samkomusalnum í
Nestúni.
Dagskrá:
• Fundur settur, kosning starfsmanna fundarins
• Skýrsla stjórnar
• Reikningar félagsins 2019 og 2020
Kosningar:
• Kosning formanns og meðstjórnanda til tveggja ára
• Kosning varaformanns og gjaldkera til þriggja ára
• Kosning tveggja varamanna til eins árs
• Kosning tveggja skoðunarmanna
• Kosið í ferðanefnd, þorrablótsnefnd og kaffinefnd til
eins árs
• Kosinn fulltrúi á ársfund LEB

Kaffihlé
• Árgjald ákveðið
• Önnur mál
Fundarmenn eru beðnir að gæta að persónulegum
sóttvörnum.
Nýir félagsmenn ávallt velkomnir.
Félag eldri borgara í Húnaþingi vestra

Aðalfundur N listans
Aðalfundur N listans verður haldinn þriðjudaginn
9. nóvember nk. kl. 20.00 í Safnaðarheimili
Hvammstangakirkju.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf skv. lögum félagsins.
Sveitastjórnarfulltrúar N listans; Magnús Magnússon,
Sigríður Ólafsdóttir og Magnús Eðvaldsson fara yfir stöðu
mála.
Önnur mál
Allir velkomnir
Stjórn N listans

KÖKUBASAR
10. bekkur Grunnskóla Húnaþings vestra verður
með kökubasar á Heimsmarkaðnum í
Félagsheimili Hvammstanga laugardaginn
6. nóvember frá kl. 11:00
- Fyrstur kemur fyrstur fær -

