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FUNDARGERÐ 
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

684.  fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 28. febrúar 2011 kl. 
14:00 í fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1. Ársskýrsla íþrótta-og tómstundafulltrúa. 
2. Bréf Umhverfisstofnunar. 
3. Bréf sveitarstjórnar Skagastrandar. 
4. Bréf Skipulagsstofnunar. 
5. Erindi Ferða ehf./Arinbjörns Jóhannssonar. 
6. „ Samstaða um framhald tónlistarskólanna“- Ályktun mótmælafundar.. 
7. Starf íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

 
Afgreiðslur: 

1. Lögð fram til kynningar ársskýrsla íþrótta-og tómstundafulltrúa fyrir árið 2010. 
2. Lagt fram til kynningar bréf Umhverfisstofnunar dags. 21. febrúar 2011 um nýjan vef 

Umhverfisstofnunar og birtingu eftirlitsskýrslna á netinu. Samþykkt að vísa bréfinu til 
umhverfisstjóra. 

3. Lagt fram bréf sveitarstjórnar Skagastrandar dags. 21. febrúar 2011 um daglegan 
skólaakstur framhaldsskólanema í FNV.  Byggðarráð tekur undir mikilvægi þess að 
koma á daglegum akstri, þar sem því verður viðkomið. Byggðarráð álítur þó að vegna 
fjarlægðar séu tæplega forsendur fyrir daglegum akstri í Húnaþing vestra, en er tilbúið 
að koma að viðræðum um akstur um helgar. Byggðarráð tilnefnir sveitarstjóra fulltrúa 
Húnaþings vestra í umræðum um ofangreint. 

4. Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 16. febrúar 2011 þar sem óskað er eftir 
upplýsingum um gildistöku deiliskipulags og deiliskipulagsbreytinga í sveitarfélaginu. 
Erindinu vísað til afgreiðslu forstöðumanns tæknideildar.   

5. Lagt fram bréf Ferða ehf. dags. 16. febrúar 2011. þar sem óskað er eftir endurnýjun 
leigusamnings um fjallaskálann Lónaborg.  Byggðarráð samþykkir erindið og felur 
sveitarstjóra að ganga frá leigusamningnum.  Stefán vék af fundi við afgreiðslu þessa 
liðar vegna vanhæfis. 

6. Lögð fram til kynningar ályktun mótmælafundar „ Samstaða um framhald 
tónlistarskólanna“.   

7. Starf íþrótta-og tómstundafulltrúa. Farið yfir mögulegar breytingar á starfi íþrótta- og 
tómstundafulltrúa.  Endanlegri útfærslu vísað til afgreiðslu sveitarstjórnar. 
Samþykkt að taka á dagskrá. 

8. Fulltrúar USVH, Guðmundur Haukur Sigurðsson og Anna María Elíasdóttir eru mætt 
til viðræðna við byggðarráð.  Fyrir hönd USVH óska þau eftir að sveitarstjórn 
Húnaþings vestra standi með þeim að umsókn um að halda fyrsta Landsmót UMFÍ 
50+ sem áformað er að halda dagana 24. til 26 júní n.k.  Byggðarráð samþykkir að 
standa með USVH að umsókninni. 

 
Fundagerðin upplesin og samþykkt.   Fundi slitið kl. 15:45  
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___________________________   _________________________ 
Sigurbjörg Jóhannesdóttir.    Stefán E. Böðvarsson 

 
 
___________________________   _________________________ 

      Elín R. Líndal.        Skúli Þórðarson, sveitarstjóri.
  
   
      Áheyrnarfulltrúi                                   

      ___________________________   __________________________  
      Elín Jóna Rósinberg.     Guðrún Ragnarsdóttir, fundarritari 
  

 


