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Stjórn fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða kom saman á fund, miðvikudaginn, 6. 

maí 2020.  

Fundurinn haldinn á fjarfundabúnaði Zoom og hófst klukkan 21:30 

 

Mætt voru: Birgir Ingþórsson, Egill Herbertsson, Þóra Margrét Lúthersdóttir og Einar 

Kristján Jónsson 

 

Egill Herbertsson setti fundinn og lagði fram dagskrá: 

 

1 Flýting gangna: 

a. Formaður lagði fram tillögu þess efnis að öllum fjallskilum haustið 2020 yrði 

flýtt um eina viku nema fjárskilum. 

i. Tillagan samþykkt samhjóða. 

 

2 Gangnamannaskáli: 

a. Birgir greindi frá því að hann, ásamt Þóru Margréti og Óla Val Guðmundssyni 

hefðu farið norður að Vaðlaheiðargöngum til að skoða þar vinnubúðir sem 

væru til sölu. 

i. Um er að ræða alls um 500 fm - smíðað af ATCO Europe. Teknar í 

notkun árið 2004/5 en við smíði þeirra var tekið mið af íslenskum 

aðstæðum varðandi einangrun og veðurfar. Grind úr timbri, einangruð 

með ull og útveggir klæddir með málmklæðningu og þak dúklagt. Í dag 

eru einingarnar innréttaðar með 30 herbergjum, 7 klósettum, eldhúskrók 

og setustofu. Auðvelt er að færa milliveggi og breyta skipulagi. Þessar 

húseiningar eru í fínu standi og eru 10 talsins. 

1. Verð á þessum einingum er um 7.500.000 krónur.  

b. Fjallskilastjórn, fór yfir kostnaðaráætlun vegna svona framkvæmda. 

i. Kostnaðaráætlun er eftirfarandi: 

Stofnkostnaður  

Húsnæði, með öllu m.a. 

svefnstæðum fyrir 30 7.500.000 

Akstur 2.500.000 

Hifingar 1.200.000 

Undirstöður 4.000.000 

Breytingar á húsi 2.000.000 

Frágangur 3.000.000 

Annað 2.000.000 

Samtals: 22.200.000 

ii. Reikna má með að kostnaður sem félli til á árinu 2020 yrði um 

15.500.000 krónur án hönnunarkostnaðar á undirstöðum og lóð. 

c. Fjallskilastjórnin, samþykkir samhljóða að skálinn yrði staðsettur við 

Gedduflá, ef af þessum kaupum yrði. 

d. Fjallskilastjórnin, óskar eftir því við sveitarstjórn Húnavatnshrepps að hún taki 

afstöðu til kaupa á húsnæðinu, fyrir 12. maí 2020. 



Fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiða 

 
 

 

3 Aðkoma Sjálfseignarstofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiða: 

a. Fjallskilastjórnin leggur til við Sjálfseignarstofnun Grímstungu- og 

Haukagilsheiða að hún leggi til eftirfarandi vegna húsakaupa: 

i. Sjálfboðaliða til að ganga frá lóð undir hús. 

ii. Sjálfboðaliða til að reisa undirstöður undir hús eða til að endurbyggja 

nátthaga við Undirfellsrétt. 

iii. Sjá um byggingu á hesthúsi á næstu árum. 

iv. Sjá um að kaupa rafstöð. 

 

 

 

 

Fleira ekki gert, 

fundi slitið klukkan 23:02 

 

 

 

 

_______________________     ____________________________ 

Birgir Ingþórsson       Egill Herbertsson  

 

 

 

__________________________    ____________________________ 

Þóra Margrét Lúthersdóttir     Einar Kristján Jónsson 

 

 


