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FUNDARGERÐ 

BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 
 

859. fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 9. febrúar 2015 kl. 14:00 

í  fundarsal Ráðhússins. 

Fundinn sátu:        

Elín Jóna Rósinberg, aðalmaður, Unnur Valborg Hilmarsdóttir, varamaður, Elín R. Líndal, 

aðalmaður. 

Embættismenn: 

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri 

Fundarritari: 

Guðný Hrund Karlsdóttir 

Dagskrá: 

1. Fundargerð hitaveituhóps frá 28. janúar sl.2015 

2. Tilkynning um aðalfundarboð og málþing Landssamtaka landeigenda á Íslandi 

3. Staða mála varðandi urðun og hirðu á sorpi ásamt drögum að samningi við Norðurá  

4. Fundargerð Róta bs. frá 26. nóvember sl. 

5. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. janúar sl. 

6. Fundargerð Hafnarsambans Íslands frá 16. janúar sl. 

Afgreiðslur:   

1. Fundargerð hitaveituhóps frá 28. janúar sl. lögð fram. Lagðar fram breytingar á reglum 

um ráðstöfun niðurgreiðslna vegna nýrra hitaveitna í dreifbýli í Húnaþingi vestra.  

Byggðarráð samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar.  

2. Tilkynning um aðalfundarboð og málþing Landssamtaka landeigenda á Íslandi.  

Byggðarráð tilnefnir sveitarstjóra sem fulltrúa á fundinn og oddvita til vara. 

3. Staða mála varðandi urðun og hirðu á sorpi ásamt drögum að samningi við Norðurá 

Drög að samningi við Norðurá lagður fram til kynningar. 

Ína Björk Ársælsdóttir kemur á fundinn og fer yfir stöðu mála varðandi urðun og hirðu 

á sorpi í Húnaþingi vestra.  Ína Björk víkur af fundi. 

4. Fundargerð Róta bs. frá 26. nóvember sl. lögð fram til kynningar 

5. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. janúar sl. lögð fram til kynningar 

6. Fundargerð Hafnarsambans Íslands frá 16. janúar sl. lögð fram til kynningar  

7. Næsti reglulegur fundur sveitarstjórnar sem vera átti þann 12. febrúar nk. er frestað um 

viku, til 19. febrúar og verður haldinn í félagsheimilinu Ásbyrgi. 

Samþykkt að taka á dagskrá. 

 

 

 Fundargerð upplesin og samþykkt.  Fundi slitið kl: 15:25  
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________________________   __________________________ 

Elín Jóna Rósinberg                      Elín R. Líndal 

 

 

________________________   ___________________________ 

 Unnur Valborg Hilmarsdóttir.   Guðný Hrund Karlsdóttir 

 

 

           

 

         


