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Íbúar Húnavatnshreppi.
Í öðru fréttabréfi ársins verða fjallað lítillega um ársreikning Húnavatnshrepps fyrir árið 2008,
sveitarfund á Húnavöllum, sorphirðumál og fl.
Ársreikningur Húnavatnshrepps vegna ársins 2008.
Á fundi hreppsnefndar þann 15 apríl s.l. voru ársreikningar Húnavatnshrepps vegna ársins 2008 teknir
til fyrri umræðu og vísað til síðari umræðu í hreppsnefnd.
Hagnaður af rekstri sveitarfélagsins A og B-hluta var 23,2 m. kr. eða nokkuð umfram áætlun sem
gerði ráð fyrir 9,6 m. kr. hagnaði. Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti þá var veltufé frá rekstri 36 m. kr.
Fjárfestingar um 45 m kr. Tekin ný langtímalán 25 m. kr og handbært fé í árslok 165 m. kr.
Í ársskýrslu Húnavatnshrepps, sem send verður á öll heimili í sveitarfélaginu í byrjun maí verður gerð
nánari grein fyrir rekstri sveitarfélagsins á árinu 2008, með samanburði við fyrri ár.
Sorphirða.

Af gefnu tilefni er áréttað að þeir aðilar sem losa í gáma á sorpsvæðum í sveitarfélaginu virði
merkingar við sorpgáma og setji ekki annað rusl í gáma en merkingar segja til um. Þessar myndir eru
af járn og timburgámi í Húnavatnshreppi. Svona umgangur á sorpmóttökusvæðum gengur ekki, þetta
kostar bæði óþarfa vinnu og peninga við sortun úrgangs.
Rúlluplast.
Ætlunin er að söfnun á rúlluplasti fari fram 28. apríl n.k. Þeir bændur sem óska eftir því að nýta sér
þessa þjónustu vinsamlega tilkynni það til skrifstofu Húnavatnshrepps í síma 452 4660 fyrir
þriðjudaginn 28. apríl n.k. Mikilvægt er að skila rúlluplasti til endurvinnslu og fara eftir leiðbeiningum
um frágang þess.
Sveitarfundur á Húnavöllum.
Boðað er til almenns fundar á Húnavöllum mánudaginn 4. maí 2008, kl. 20. 30
Fundurinn verður auglýstur nánar síðar.
Skrifstofa Húnavatnshrepps.
Skrifstofa Húnavatnshrepps er opin mánudaga, þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga frá kl. 10.00 –
16.00. Símanúmerin eru 452-4660 og
452-4661, faxnr. er 452-4680, netföngin
hunavatnshreppur@emax.is jens@emax.is veffang www.hunavatnshreppur.is
Húnavöllum 21. apríl 2009.
Sveitarstjóri Húnavatnshrepps.
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