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Þriðjudaginn 21. júlí 2009 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar 
á Húnavöllum. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum. 
Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leiti  samkvæmt 
undirskriftum. 
 

Dagskrá: 
 

1. Umfjöllun um aðalskipulag Húnavatnshrepps. 
 (Yngvi Þór Loftsson situr fundinn undir þessum lið.) 
 
2. Skýrsla sveitarstjóra. 

 
3. Fundargerðir: 
 a)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps dags. 13 júlí 2009. 
 b)  Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf dags. 20. júlí 2009. 
 c)  Stjórnar SSNV dags. 30. júní 2009. 
       
4.  Bréf. 
 a)  Frá LSS dags. 6. júlí 2009. 

  b)  Frá Vegagerðinni dags. 7. júlí 2009. 
  

5.         Önnur mál 
 
 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13. 05 
 

Gróa Lárusdóttir boðaði forföll. 
 

1. Umfjöllun um aðalskipulag Húnavatnshrepps. 
 (Yngvi Þór Loftsson situr fundinn undir þessum lið.) 

Fyrir fundinum liggur bréf frá Vegagerðinni og loftmynd sem sýnir tillögu að legu 
vegar frá hringvegi austan Hnausakvíslar að hringvegi í Langadal.  Vegagerðin mun 
senda endurskoðun á veglínu.  Farið yfir deiliskipulag þéttbýlis við Húnavelli. 
Landmótun mun skila inn deiliskipulagsdrögum fyrir næsta fund hreppsnefndar.   
Húnavatnshreppur hefur gert athugasemd við aðalskipulag Skagafjarðar, sem er í 
auglýsinga- og athugasemdaferli, vegna ósamræmis sem þar kemur fram á 
sveitarfélagamörkum Húnavatnshrepps og Skagafjarðar.  Sveitarfélagamörk 
Borgarbyggðar og Húnavatnshrepps eru einnig í athugun. 
 

 
2. Skýrsla sveitarstjóra. 

Hreppsnefnd samþykkti með fimm gr. atkvæðum , Jón Gíslason sat hjá, að ráða 
Gunnhildi Ísleifsdóttur í starf matráðar við Húnavallaskóla og Oddnýu Runólfsdóttur 
sem aðstoðarmann í eldhúsi.    Rætt um lokun leikskóla og  framkvæmdir á lóð hans.   
Þorleifur Ingvarsson kynnti drög að skipulagi skólaaksturs árið 2009-2010.  
Hreppsnefnd samþykkti skipulag skólaaksturs samkvæmt uppsetningu 3 og verður sú 
tillaga kynnt fyrir Bílstjórafélagi Húnavallaskóla. 
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3. Fundargerðir: 
 a)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps dags. 13 júlí 2009. 

Hreppsnefnd samþykkir  samkv. 2. lið fundargerðarinnar  stækkun Öldumóðuskála 
um 20m2, um er að ræða lengingu hússins til suðurs um 3,6 metra þar sem komið er 
fyrir eldhúsi, snyrtingu og svefnplássum fjölgað úr 20 í 26. Einnig verða undirstöður 
hússins endurbyggðar.  Kostnaði vegna þessarar framkvæmdar, umfram samþykkta 
fjárhagsáætlun, er vísað til endurskoðaðrar fjárhagsáætlunar.   
 
Fundargerðin samþykkt. 

 
 b)  Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf dags. 20. júlí 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 c)  Stjórnar SSNV dags. 30. júní 2009. 

Lögð fram til kynningar.       
 
 
4.  Bréf. 
 a)  Frá LSS dags. 6. júlí 2009. 

Efni:  Breytingar á launagreiðslum hjá slökkviliði Austur Húnavatnssýslu. 
Lagt fram til kynningar. 
 

b) Frá Vegagerðinni dags. 7. júlí 2009. 
Efni:  Styrkvegafé 2009. 
Húnavatnshreppur hefur fengið úthlutað 2. milljónum kr. til styrkvega á árinu 2009. 
Hreppsnefnd samþykkti að þessum fjármunum verði varið til endurbóta og viðhalds á 
fjallvegum í sveitarfélaginu s.s. vegi fram í Fljótsdrög og á Vaglavegi. 
 
 

5. Önnur mál. 
Ekkert var bókað undir þessum lið. 
 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.15 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 
 
 
__________________________            
 Jens P Jensen   


