Fundarnúmer:
Dagsetning:
Tími:
Staður:

528
04.02.2008
10:00
Fundarsalur Ráðhúss

Dagskrá:
1. Forstöðumaður tæknideildar mætir á fundinn
2. Ákvörðun um tímasetningu forstöðumannafundar
3. Bréf frá SSNV frá 28.01.2008. Fundur með launanefnd.
4. Frá SSNV tilkynning um aukaársþing 7. Mars 2008
5. Bréf frá Brunamálastofnun dags. 30.01.2008.
6. Bréf frá Borg, saumastofu ehf. dags. 30.01.2008
7. Fasteignafélagið Borg ehf. Fundarboð á aðalfund 7. febrúar 2008
8. Afrit af bréfi til Vegagerðar frá Gunnari Sæmundssyni dags. 24.01.2008
9. Bréf frá Feyki dags. 25.01.2008
10. Bréf frá Sýslumanninum á Blönduósi. Umsögn vegna leyfis skv. lögum nr. 85/2007
11. Bréf frá Saman-hópnum , beiðni um styrk..
12. Ársskýrsla íþrótta-og tómstundafulltrúa húnaþings vestra 2007.
Afgreiðslur:
1. Forstöðumaður tæknideildar mætir á fundinn. Rætt um ástand smábátahafnar,
skipulagsmál, götur, ljósastaura í dreifbýli, snjómokstur o.fl.
2. Byggðarráð samþykkir að boða forstöðumenn til fundar með sveitarstjórn miðvikudaginn
27. febrúar n.k. kl 10:00
3. Lagt fram bréf frá SSNV, þar sem boðað er til samráðsfundar sveitarstjórna á Norðurlandi
vestra með Launanefnd sveitarfélaga á Blönduósi fimmtudaginn 14. febrúar n.k. kl.14:00
4. Lögð fram tilkynning frá SSNV um aukaþing sem haldið verður föstudaginn 7. mars n.k.
5. Lagt fram bréf frá Brunamálastofnun um úttekt Eldstoða 2007 á búnaði slökkviliðs
Húnaþings vestra.
6. Lagt fram bréf frá Borg, saumastofu ehf. þar sem boðað er til hlutahafafundar 7. febrúar
n.k. kl 12:00. Sveitarstjóri verður fulltrúi Húnaþings vestra á fundinum.
7. Lagt fram bréf frá Fasteignarfélaginu Borg ehf. þar sem boðað er til aðalfundar þann 7.
febrúar n.k. kl. 14:00. Sveitarstjóri verður fulltrúi Húnaþings vestra á fundinum.
8. Lagt fram til kynningar bréf frá Gunnari Sæmundssyni til Vegagerðarinnar dags,
24.01.2008. Samþykkt að senda bréfið til skipulags-og umhverfisráðs til umsagnar með tilliti
til samnings við Vegagerðina um bann við lausagöngu búfjár á þjóðvegi 1.
9. Lögð fram styrkbeiðni frá Feyki, frétta-og dægurmálablaði á Norðurlandi vestra, erindinu
frestað til næsta fundar.
10. Bréf frá Sýslumanninum á Blönduósi, þar sem beðið er um umsögn vegna endurnýjunar
leyfis skv. lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald fyrir Jóhönnu
Sigríði Sveinsdóttur, Garðavegi 22, Hvammstanga Byggðarráð gerir ekki athugasemd við
útgáfu leyfisins.
11. Lögð fram styrkbeiðni frá SAMAN-hópnum. Byggðarráð samþykkir styrk að upphæð kr.
10.000
12. Lögð fram til kynningar ársskýrsla íþrótta-og tómstundafulltrúa Húnaþings vestra árið
2007.
Samþykkt að taka á dagskrá.
13. Samþykkt að fundur sveitarstjórnar þann 14. febrúar n.k. hefjist kl 10:00
14. Lagt fram fundarboð á aðalfund Landssamtaka landeigenda á Íslandi sem haldinn verður
fimmtudaginn 14. febrúar. kl. 15:00.

Fundargerð upplesin og samþykkt.

Fundi slitið kl. 12:00

Guðný Helga Björnsdóttir(sign.), Þ. Karl Eggertsson(sign.),
Heimir Ágústsson(sign.). Guðrún Ragnarsdóttir(sign.),

Áheyrnarfulltrúi:
Oddur Sigurðarson(sign.).

