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FUNDARGERÐ 

BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 
 

790.  fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 13. maí 2013   kl. 

14:00 í  fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá:. 

1. Sviðsstjóri framkvæmda- og  umhverfissviðs og rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar 

2. Fundargerð stjórnar SSNV. 

3. Bréf Kvenfélagsins Iðunnar 

4. Bréf Sýslumannsins á Blönduósi 

5. Bréf Sýslumannsins á Blönduósi 

6. Bréf Sýslumannsins á Blönduósi 

7. Bréf Sýslumannsins á Blönduósi 

8. Bréf Íþrótta- og tómstundafulltrúa  

 

Afgreiðslur: 

1. Sviðsstjóri framkvæmda- og  umhverfissviðs og rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar eru 

mættir til fundar við byggðarráð. Farið yfir helstu verkefni sem unnið er að s.s. viðhald 

íbúða, Laugarbakkaskóla, fyrirhugaðar gatnaframkvæmdir, gatnasópun ofl.  

2. Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar SSNV frá 19. apríl s.l. 

3. Lagt fram bréf Kvenfélagsins Iðunnar og Ungmennafélagsins Hörpu, beiðni um styrk 

vegna vorfagnaðar. Sveitarstjóra falið að afgreiða erindið.  

4. Fram lagt bréf Sýslumannsins á Blönduósi dags. 03.05.2013, þar sem óskað er 

umsagnar vegna umsóknar Jóhanns Albertssonar kt. 240758-3859 f.h. Gauksmýrar 

ehf. um útgáfu leyfis skv. lögum nr. 85/2007 um veitinga- og gististaði. Sótt er um 

leyfi til að reka gististað í flokki V og veitingastað í flokki III að Gauksmýri, 531  

Hvammstanga.. Sveitarstjóra falið að afgreiða erindið í samráði við byggingafulltrúa 

og slökkviliðsstjóra. 

5. Fram lagt bréf Sýslumannsins á Blönduósi dags. 30.04.2013, þar sem óskað er 

umsagnar vegna umsóknar Knúts A Óskarssonar kt.180469-4519 f.h. 

Farfuglaheimilisins Ósar-Ósar Hostel   um útgáfu leyfis skv. lögum nr. 85/2007 um 

veitinga- og gististaði. Sótt er um leyfi til að reka gististað í flokki III að Ósum, 531  

Hvammstanga. Sveitarstjóra falið að afgreiða erindið í samráði við byggingafulltrúa 

og slökkviliðsstjóra. 

6. Fram lagt bréf Sýslumannsins á Blönduósi dags. 30.04.2013, þar sem óskað er 

umsagnar vegna umsóknar Jakobs Hermannssonar kt. 051066-4219 um útgáfu leyfis 

skv. lögum nr. 85/2007 um veitinga- og gististaði. Sótt er um leyfi til að reka gististað 

í flokki II í sumarhúsum að Þorfinnsstöðum, 531  Hvammstanga. Sveitarstjóra falið að 

afgreiða erindið í samráði við byggingafulltrúa og slökkviliðsstjóra. 

7. Fram lagt bréf Sýslumannsins á Blönduósi dags. 03.05.2013, þar sem óskað er 

umsagnar vegna umsóknar Karls B. Örvarssonar kt. 090654-2769 f.h. Bax ehf. um 

útgáfu leyfis skv. lögum nr. 85/2007 um veitinga- og gististaði. Sótt er um leyfi til að 

reka gististað í flokki V að Reykjaskóla, 500 Staður Sveitarstjóra falið að afgreiða 

erindið í samráði við byggingafulltrúa og slökkviliðsstjóra. 

8. Lagt fram bréf íþrótta- og tómstundafulltrúa dags.7. maí s.l.  Ósk um að bætt verði við 

gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 3ja mánaða korti sem veitir aðgang að þreksal, íþróttahúsi 
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og sundlaug. Byggðarráð samþykkir framangreinda ósk og samþykkir að gjald fyrir 

umrædd kort verði kr. 20.500. 

 

 

 

Fundargerð upplesin og samþykkt.   Fundi slitið kl: 15:14 

 

________________________   __________________________ 

Sigurbjörg Jóhannesdóttir    Elín R. Líndal. 

 

 

 

_______________________                          __________________________  

Stefán Böðvarsson.     Skúli Þórðarson, sveitarstjóri. 

        

 

 

Áheyrnarfulltrúar:     ___________________________ 

       Guðrún Ragnarsdóttir,  

       sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs 

        

_______________________________    

Elín Jóna Rósinberg. 

 

 

 


