
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundargerð 12. ágúst 2021 

33. fundur 2018 – 2022 

 

Fundarstaður: Héðinsminni og hófst fundur klukkan 20.00 

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

Jóhannesdóttir. 

 

Fundargerð: 

 

1. Fræðslu- og uppeldismál 

• Skólaakstur haustið 2021 – endurskoðun samnings 

 

Hreppsnefnd Akrahrepps ákveður að framlengja samningnum við Hugheima ehf. um 

skólaakstur í framhlíð Akrahrepps veturinn 2021-2022. Oddvita falið að ganga frá samningi. 

 

 

2. Skipulagsmál 

a) Nýr skipulagsfulltrúi ráðinn til starfa 

Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir hefur verið ráðinn sem skipulagsfulltrúi Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar frá og með 01.08.2021 og mun sinna erindum fyrir Akrahrepp. 

 

Hreppsnefnd hlakkar til samstarfsins við nýjan skipulagsfulltrúa. 

 

b) Endurskoðun ASK Akrahrepps 

 

Skoðanakönnun á vegum Alta hf. sem er að vinna að endurskoðun ASK verður send til allra 

íbúa um miðjan ágúst. Stefnt er að íbúaþingi síðar í haust og oddvita falið að kanna hentuga 

dagssetningu í samráði við Alta og byggingar- og skipulagsnefnd. 

 

3. Áfangastaðaáætlun Norðurlands – beiðni um endurskoðun 

Oddvita falið að endurskoða lista yfir forgangsröðun verkefna á Norðurlandi. 

 

4. Styrkbeiðni frá U.Í. Smáranum 

Ungmenna- og íþróttafélagið Smárinn óskar eftir árlegum rekstrarstyrk að upphæð 375.000 kr.  

Hreppsnefnd samþykkir styrkbeiðnina. 

 

5. Fyrirhugaðar framkvæmdir haustið 2021 

a) Vatnsveita 

 

Erindi barst frá Gunnari Sigurðssyni varðandi nauðsynlegar endurbætur á vatnsbóli sem 

sinnir nokkrum heimilum og fjósum á Akratorfunni. Hreppsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti 

kostnaðarhlutdeild Héðinsminnis í framkvæmdinni.  

 



b) Héðinsminni viðhald 

 

Húsnefnd falið að fylgja eftir samtali við iðnaðarmenn varðandi nauðsynlegt viðhald sem 

þegar hefur verið gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins.  

 

Hreppsnefnd felur sömuleiðis húsnefnd og húsverði að sjá til þess að ágallar í brunavörnum í 

Héðinsminni verði lagað. 

 

c) Fjallskilamál – ástand mannvirkja haustið 2021 og nauðsynlegt viðhald 

 

Fjallskilastjóri fór munnlega yfir nauðsynlegar framkvæmdir og viðhald. Komið er að því að 

bera á Heiðarland, lagfæra girðingar og fara í slóðagerð á afrétt. 

 

 

6. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

a) Fundargerð 67. fundar stjórnar SSNV frá 3. júní . Lögð fram til kynningar.  

b) Fundargerð 898. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar. 

c) Fundargerð 899. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar. 

d) Fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands. Lögð fram til kynningar. 

e) Fundargerð stjórnar Norðurár bs frá 21. júní. 

f) Fundargerð 1. fundar framkvæmdaráðs vegna Málefna fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra, 

lögð fram til kynningar. 

 

7. Íbúafundir í Akrahreppi haustið 2021 

• 26. ágúst varðandi sameiningu svf. í Skagafirði. 

• Kynningarfundur vegna endurskoðaðs aðalskipulags verður auglýstur síðar. 

 

8. Sérstakt framlag Kaupfélags Skagfirðinga við samfélagsleg verkefni í Skagafirði 

Hreppsnefnd Akrahrepps fagnar þessu höfðinglega framlagi. 

 

9. Önnur mál 

 

Oddvita falið að fylgja eftir samtali við Vegagerðina varðandi endurbætur á heimreiðum í 

sveitarfélaginu.  

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið klukkan 23.43 


