
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundargerð 4. júní 2021 

32. fundur 2018 – 2022 

 

Fundarstaður: Silfrastaðir 

Mætt: Drífa Árnadóttir, Þorkell Gíslason, Eyþór Einarsson, Einar Gunnarsson og Hrefna 

Jóhannesdóttir. 

 

Fundargerð 

 

1. Samstarf og sameining sveitarfélaga í Skagafirði 

a. Framkvæmdir í Varmahlíðarskóla 

Farið yfir framkvæmdaáætlun varðandi viðhald á grunnskóla sumarið 2021. Rædd tillaga frá 

framkvæmdasviði Svf. Skagafjarðar um endurnýjun á þaki. Ákveðið var að fara í þær 

framkvæmdir sumarið 2021.  

 

b. Sorphirðumál 

Útboðsmál vegna sorphirðu rædd.  

 

c. Sameining eða áframhaldandi samstarf í Skagafirði 

Ræddur fundur með Byggðaráði Svf. Skagafjarðar. Á þeim fundi var samþykkt að fela Sigfúsi 

Inga Sigfússyni sveitarstjóra Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Hrefnu Jóhannesdóttur oddvita 

Akrahrepps að leita eftir tilboðum í ráðgjöf, gagnaöflun og upplýsingamiðlun vegna könnunar 

á kostum, göllum og tækifærum annars vegar sameiningar og hinsvegar áframhaldandi 

samstarfs sveitarfélaganna. Málið er komið í ferli og vonast er til þess að samráð við íbúa geti 

hafist sem fyrst. 

 

2. Fyrirhugaðar framkvæmdir á vegum Akrahrepps 

a. Viðhald í Héðinsminni 

Farið yfir áframhaldandi viðhald á félagsheimilinu og á útisvæði. Húsverði hefur verið falið að 

vera í sambandi við iðnaðarmenn og tryggja framgang nauðsynlegs viðhalds.  

 

b. Framkvæmdir á Silfrastaðaafrétt 

Ræddar nauðsynlegar framkvæmdir á Silfrastaðaafrétt. Ákveðið að fjallskilastjóri kalli saman 

fjallskilanefnd aðra vikuna í júní til þess að meta þörf og ákveða framkvæmdir sumarið 2021. 

 

c. Fjallskil haustið 2021 

 

Fjallskilastjóri leggur til eftirfarandi varðandi fjallskil haustið 2021: 

• Fyrri heimfjallasmölun laugardaginn 4. september. 

• Fyrstu göngur 10. – 12. september og réttir mánudaginn 13. september. 

• Aðrar göngur 25. – 26. september. 

• Seinni heimfjallasmölun 2. október. 

• Eftirleitum sé lokið fyrir 15. október.  

 

 



 

 

 

3. Innkomin erindi 

a. Erindi frá Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra varðandi kostnaðarþátttöku í viðbyggingu 

verknámshúss 

FNV hefur óskað eftir kostnaðarþátttöku svf. á Norðurlandi vestra í verknámsbyggingu 

skólans. Akrahreppur tekur jákvætt í erindið enda afar mikilvægt að góð aðstaða sé til staðar 

fyrir verknám. Oddvita falið að kalla eftir nánari framkvæmda- og tímaáætlun áður en 

endanleg ákvörðun um kostnaðarþátttöku er tekin. 

 

b. Erindi frá Skógræktinni og Landgræðslunni – Bonn áskorunin, kall til sveitarfélaga 

Oddvita falið að svara erindinu. 

 

4. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

a. Fundargerð 66. fundar stjórnar SSNV frá 4. maí . Lögð fram til kynningar.  

b. Fundargerð 897. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar. 

c. Fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands. Lögð fram til kynningar. 

 

5. Önnur mál 

Engin önnur mál rædd og fundi lauk kl. 15.45 

 

 

  

 

 

 

 


