
Kæru lesendur og viðskiptavinir
Frá og með 1. september kemur Húsöndin út á þriðjudögum. Þá 
verður skilafrestur auglýsinga til kl. 15 á mánudögum. Húsöndin 
mun  berast í netpósti á mánudagskvöldum. Þeir sem ekki eru nú 
þegar komnir á póstlistann geta skráð sig á husondin@gmail.
com. Getur verið góð lausn fyrir þá sem afþakka fjölpóst en vilja 
lesa Húsöndina. Þá má alltaf  nálgast Húsöndina á:
www.gjallandi.is 
Bestu kveðjur, Arnþrúður

Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
27. tbl. 3.árg.
5. ágúst 2020

AFMÆLISBÖRN DAGANA 6. - 12. ÁGÚST 
7. 8. Yngvi Ragnar Kristjánsson
Alfreð Vilhelm Björke Helgason

8.8. Hjalti Hrafn Sigurðarson, Viktoría Björke Helgadóttir
9.8.Amelia Ásdís Kozaczek

10.8. Þuríður Snæbjörnsdóttir, Sólveig Erla Hinriksdóttir
Friðrik K. Jakobsson

11.8. Tryggvi Hólm Árnason
12.8. Egill Steingrímsson

13.8. Jón Friðriksson
15.8. Aðalsteinn Dagsson, Davíð Björn Héðinsson

Ég er í sumarleyfi fram um miðjan september. sr.Þorgrímur á 
Grenjaðarstað mun annast prestþjónustu fyrir mig. Heimasíminn 
hjá honum er 464 3511 og GSM 893 1804
Bestu kveðjur
sr.Örnólfur



Starfsfólk í sláturtíð, Húsavík

Norðlenska leitar að duglegu og jákvæðu verkafólki til að manna störf  í 
sauðfjársláturtíð 2020 á Húsavík. Í boði eru bæði sérhæfð og ósérhæfð 
störf. Um er að ræða 100% starfshlutfall og umsækjendur þurfa að vera 
tilbúnir til að vinna yfirvinnu. Slátrun hefst 7. september og stendur 
fram undir lok október.
Boðið er upp á mat á vinnutíma. Laun eru greidd skv. kjarasamningum 
SA og SGS.
Umsóknarfrestur er til og með 17/08/2020. Nánari upplýsingar 
veitir Inga Stína í síma 460 8899 eða netfang ingastina@nordlenska.
is. Áhugasamir eru hvattir til að sækja um rafrænt á heimasíðu 
Norðlenska, www.nordlenska.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Slaughtering season, Húsavík 

Norðlenska is looking for hard-working and positive people to work in 
the sheep slaughtering season 2020 in Húsavík. We are both offering 
jobs for skilled and unskilled workers. The job ratio is 100% and 
applicants must be ready to work overtime. Slaughter starts 7th of  
September until the end of  October. 
Meals during work hours are provided.  Salary is according to wage 
agreements between SA and SGS.
Please apply before 17/08/2020. For further information, please 
contact Inga Stína tel, 460 8899 or email ingastina@nordlenska.
is. Please apply electronically on the Norðlenskas website, www.
nordlenska.is. All applications will be answered.


