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FUNDARGERÐ 

BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 
 

796.  fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 15. júlí 2013   kl. 14:00 

í  fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1.  Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs og rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar. 

2.   Erindi Orkubús Vestfjarða. 

3. Fundargerð 223. fundar skipulags- og umhverfisráðs. 

4. Umsókn um námsvist utan lögheimilissveitarfélags. 
5. Bréf Kanínu ehf. 

6. Bréf Menna- og menningarmálaráðuneytisins. 

7. Erindi ungmennaráðs 

8. Húnasjóður 
 

Afgreiðslur: 

1. Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs og rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar eru 

mættir til viðræðna við byggðarráð.  Farið yfir helstu framkvæmdir s.s. dýpkun 

hafnarinnar, tröppur við grunnskóla, hönnun klórrýmis við íþróttamiðstöð, 
skipulagsmál, rætt um umgengni refaveiðimanna vegna útburðar á dýrahræjum við 

vetrarveiði. ofl. 

2. Lagt fram erindi Orkubús Vestfjarða, ósk um að fá að grafa lágspennustreng meðfram 

Borðeyrargötu frá Lyngholti að Hlíðarhúsi og hvort sveitarfélagið myndi þá  
endurnýja ljósastaura á þeirri leið. Erindinu frestað þar sem kostnaðaráætlun liggur 

ekki fyrir. 

3. Lögð fram fundargerð 223. fundar skipulags- og umhverfisráðs frá 4. júlí 2013.  

Fundargerð í 3 liðum.  Lögð fram eftirfarandi tillaga við 1. lið „Byggðarráð Húnaþings 
vestra samþykkir framlagt deiliskipulag fyrir Grettisból, menningar og fræðslusetur 

við Laugarbakka í Húnaþingi vestra“ Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 3 

atkvæðum. 2. liður borinn undir atkvæði og samþykktur með þremur atkvæðum. 3. 

liður borinn undir atkvæði og samþykktur með 2 atkvæðum.  Elín R. Líndal vék af 
fundi við afgreiðslu þriðja liðar.  

4. Lögð fram umsókn um námsvist utan lögheimilissveitarfélags skólaárið 2013-2014  

fyrir Steinunni Ingu Sigurðardóttur.  Byggðarráð samþykkir umsóknina.   

5. Lagt fram bréf Kanínu ehf. dags. 10.07.2013, beiðni um styrk.  Erindinu frestað. 
6. Lagt fram bréf Mennta- og menningamálaráðuneytisins dags. 4. júlí 2013, fyrirspurn 

vegna skólaaksturs barna frá Vatnsnesi í Grunnskóla Húnaþings vestra.  Byggðarráð 

samþykkir að fela sveitarstjóra að svara erindinu,.  

7. Lagt fram bréf ungmennaráðs dags. 10.07.2013, þar sem ráðið óskar eftir að fá að 
ráðstafa af fjárveitingu ársins kr. 150.000 til unglistahátíðarinnar Eldur í Húnaþingi 

2013.  Byggðarráð samþykkir erindið. 

8. Lagðar fram til kynningar umsóknir í Húnasjóð.  Þrettán umsóknir bárust  

Samþykkt að taka á dagskrá: 
9. Skólastjóri Grunnskóla Húnaþings vestra er mættur á fundinn. Farið yfir fyrirspurn um 

niðurfellingu reglna um heimakennslu, sem frestað var á síðasta fundi byggðarráðs. 

Byggðarráð samþykkir að fela skólastjóra að leggja fram tillögu að reglum um  

heimadag einn dag í viku fyrir börn í 1.-4. bekk. 
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10.  Lögð fram til kynningar tilboð í skólaakstur á leið 6, skólaárin 2013/2014 og 
2014/2015.  Fjögur tilboð bárust, þar af þrjú frávikstilboð. Sveitarstjóra, formanni 

byggðarráðs og skólastjóra falið að fara yfir tilboðin og gera tillögu til byggðarráðs um 

það hvaða tilboði skuli taka.  

 
Fundargerð upplesin og samþykkt.   Fundi slitið kl: 16:00 

 

 

________________________   __________________________ 

Sigurbjörg Jóhannesdóttir.    Elín R. Líndal 

 

 

_______________________                          __________________________  

Stefán Böðvarsson.     Guðrún Ragnarsdóttir, sviðsstjóri  

        

Áheyrnarfulltrúar:           

           

        

_______________________________    

Elín Jóna Rósinberg. 

 

 

_______________________________ 

Sigurður Kjartansson 

 


