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Fréttabréf 
28. maí 2021      12. árgangur 5. tölublað   

 

Leikskólinn Álfasteinn –  

opið hús fyrir íbúa Hörgársveitar 
Íbúum sveitarfélagsins gefst kostur á að heimsækja leikskólann á 

vorhátíð hans miðvikudaginn 8. júní n.k. kl. 10:00-12:00 þar sem þeir 

geta m.a. augum litið glæsilega viðbyggingu sem tekin var í notkun í 

mars s.l.  Verið velkomin. 
 

Söfnun á úrgangstimbri 21.-25. júní 2021 
 

Dagana 21.-25. júní fer fram söfnun á úrgangstimbri. Þeir sem 

vilja losna við timburafganga þurfa að láta vita með pósti á 

jonni@horgarsveit.is eða í síma 860 6846 fyrir kl. 10:00  

18. júní 2021 

Auðvelt þarf að vera að komast að timbrinu með vörubíl og að 

búið sé að safna því saman á einn stað á hverju býli eða við 

hverja lóð. Hámarksmagn er einn bíll á hverjum bæ. Ekki má 

blanda öðrum úrgangi saman við timbrið. Flokka þarf sér 

málað og ómálað timbur. Þetta verður eina söfnunin á árinu þar 

sem sveitarfélagið sækir timbur. 
 

 

Söfnun á brotajárni  

og úr sér gengnum hjólbörðum 
 

Brotajárni og úr sér gengnum hjólbörðum verður safnað 

dagana 21.-25. júní með svipuðum hætti og síðastliðið 

sumar.  Þetta verður eina söfnunin á árinu þar sem 

sveitarfélagið sækir járn og úr sér gengna hjólbarða. 

Þeir sem vilja losna við slíkt þurfa að láta vita með pósti á 

jonni@horgarsveit.is eða í s.860 6846 fyrir kl. 10:00 

18.júní 2021. 
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Úrdráttur úr fundargerð sveitarstjórnar  
Fimmtudaginn 27. maí 2021 kl.15:30 kom sveitarstjórn Hörgársveitar saman til 
fundar í húsnæði félagsmiðstöðvar í heimavist Þelamerkurskóla. 
Fundarmenn:  Axel Grettisson oddviti, Jón Þór Benediktsson, Ásrún 

Árnadóttir, Jónas Þór Jónasson og Jóhanna María Oddsdóttir (vm). 

Fundarritari: Snorri Finnlaugsson sveitarstjóri. 

Þetta gerðist: 

1. SSNE, samtal við sveitarstjórnir 

Að ósk SSNE mættu tveir starfsmenn samtakanna á fjarfund þar sem kynnt 

var nýuppfærð sóknaráætlun og samstarf við sveitarstjórnir á starfssvæðinu. 

2. Fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 04.05.2021 

Fundargerðin er í þremur liðum og þarfnast einn liður afgreiðslu 

sveitarstjórnar.  

a) Í lið 2, umferðarhraði, erindi til lögreglustjóra og Vegagerðarinnar 

Sveitarstjórn samþykkti að leita eftir því við lögreglustjóra og Vegagerðina 

að umferðahraði á þjóðvegi 1 við þéttbýlið Lónsbakka frá þéttbýlismörkum 

við Dvergastein að norðan og að Lónsá að sunnan verði færður niður í 50 

km/klst.  Jafnframt er því beint til Vegagerðarinnar að hámarkshraði verði 

færður niður í 70 km/klst. við gatnamót Hlíðarvegar 818. 

3. Fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 26.05.2021 

Fundargerðin er í níu liðum og þarfnast  tveir liðir afgreiðslu sveitarstjórnar.  

a) Í lið 7, Auðnir, umsókn um sameiningu jarða 

Lögð fram umsókn vegna sameiningar jarðanna Auðna og Bakka. 

Sveitarstjórn samþykkti fyrir sitt leyti sameiningu jarðanna Auðna L152426 

og Bakka L152429 og niðurfellingu lögbýlis að Bakka.  Tryggt verði að lóð 

Bakkakirkju verði afmörkuð með hnitsettum uppdrætti á sér landnúmeri 

L152430 og að nafn kirkjunnar haldi sér sem Bakkakirkja. 

b) Í lið 8, Tréstaðir, afmörkun byggingarreits  

Lagt fram erindi þar sem óskað er eftir afmörkun byggingarreits. 

Sveitarstjórn samþykkti erindið enda verði bætt úr misræmi milli uppdráttar 

og texta. 

4. Umhverfis- og loftslagsstefna Hörgársveitar 2021, fyrri umræða 

Lögð fram gögn frá verkefnisstjóra er varðar vinnu við stefnuna. Lögð fram 

tillaga skipulags- og umhverfisnefndar að umhverfis- og loftslagsstefnu 

Hörgársveitar. 

Sveitarstjórn samþykkti að vísa afgreiðslu umhverfis- og loftlagsstefnu 

Hörgársveitar til síðari umræðu. 

5. Fundargerð fræðslunefndar frá 18.05.2021 

Fundargerðin er í fimmtán liðum og þarfnast þrír liðir afgreiðslu 

sveitarstjórnar.  

a) Í lið 1, skóladagatal beggja skóla 2021-2022 

Lagðar voru fram tillögur að skóladagatölum beggja skóla. 

Sveitarstjórn samþykkti skóladagatöl Þelamerkurskóla og leikskólans 

Álfasteins 2021-2022 eins og þau liggja fyrir. 



b) Í lið 5, frístund, niðurstöður könnunar um þörf 

Lögð var fram niðurstaða úr könnun sem gerð var ásamt tillögu frá 

skólastjóra og formanni fræðslunefndar um útfærslu á starfsemninni. 

Sveitarstjórn samþykkti að frístund fyrir börn í 1.- 4. bekk verði komið á fót 

á vegum skólans þrjá daga í viku til viðbótar þeirri starfsemi sem samstarf 

er um við Ungmennafélagið Smárann tvo daga í viku.  Starfsemin verði í 

samræmi við tillögu skólastjóra og formanns fræðslunefndar með þeim 

breytingum sem ræddar voru á fundinum. 

d) í lið 14, tilfærsla á sumarhátíð – breyting á skóladagatali 

Lögð fram tillaga um breytingu á skóladagatali leikskóla á þann hátt að 

sumarhátíð sem vera átti 28. maí verði 8. júní. 

Sveitarstjórn samþykkti breytinguna. 

6. Fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar frá 17.05.2021 

Fundargerðin er í átta liðum og þarfnast þrír liðir afgreiðslu sveitarstjórnar. 

a) Í lið 1, sæludagurinn 2021 

Sveitarstjórn samþykkti að sæludagurinn verði haldinn laugardaginn 31. júlí 

2021 og Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir verði ráðin sem verkefnisstjóri dagsins. 

b) Í lið 2, Verksmiðjan Hjalteyri, erindi 

Sveitarstjórn samþykkti að gerður verði styrktarsamningur vegna áranna 

2021 og 2022 með 500.000,- kr. framlagi hvort ár. 

c) Í lið 4, Gásakaupstaður, slit á félaginu 

Rætt var um slit á félaginu en skiptafundur er ráðgerður 1. júní n.k. 

Sveitarstjórn samþykkti að landsspilda sú sem skráð er eign Gásakaupstaðar 

ásamt tveimur salernisshúsum sem á henni standa gangi endurgjaldslaust til 

Hörgársveitar í slitum Gásakaupstaðar. Yfirtökunni fylgi engar kvaðir. 
7. Fundargerð rekstrar- og framkvæmdanefndar frá 11.5.2021 

Farið yfir og rætt um þá möguleika sem felast í endurbótum og breytingum á 

núverandi húsnæði bæði skólaálmu og heimavistarálmu Þelamerkurskóla. 

Sveitarstjórn samþykkti að nýta heimavistarálmu til framtíðar sem 

skólahúsnæði. Stefnt verði að byggingu tengigangs milli álmanna ofan á 

núverandi tengibyggingu. 

8. HNE, fundargerðir og ársreikningur 

Lagt fram til kynningar. 

9. Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfél. frá 897. fundi  

Fundargerðin lögð fram.  

10. Fundargerð samtaka sjávarútvegssveitarfélaga ásamt ársreikningi 

Lagt fram til kynningar. 

11. Markaðsstofa Norðurlands, fundargerð 

Fundargerðin lögð fram.  

12. Norðurorka, ábyrgð vegna lántöku 

Sveitarstjórn samþykkti að veita einfalda ábyrgð í hlutfalli við eignarhald, til 

tryggingar láns Norðurorku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 

kr. 600.000.000-, til allt að 20 ára.  

 



13. Dysnes þróunarfélag, aðalfundarboð 

Fundarboðið lagt fram. 

Sveitarstjórn samþykkti að sveitarstjóri verði fulltrúi Hörgársveitar á 

fundinum. 

14. Hraun í Öxnadal ehf, aðalfundarboð 

Fundarboðið lagt fram. 

Sveitarstjórn samþykkti að Ásrún Árnadóttir verði fulltrúi Hörgársveitar á 

fundinum. 

15. Minjasafnið á Akureyri, aðalfundarboð 

Fundarboðið lagt fram. 

Sveitarstjórn samþykkti að Eydís Eyþórsdóttir verði fulltrúi Hörgársveitar á 

fundinum. 

16. Lækjarvellir 2 A og B, samningar um lóðir 

Samningar um lóðir og byggingaframkvæmdir 

a) Lækjarvellir 2 A, samningur við Cubair ehf lagður fram. 

Sveitarstjórn samþykkti samninginn. 

b) Lækjarvellir 2 B, samningur við D75 ehf lagður fram. 

Sveitarstjórn samþykkti samninginn. 

17. Umsóknir um hagagönguleyfi 2021 

Lagður fram listi yfir framkomnar umsóknir um heimild til uppreksturs. 

Sveitarstjórn samþykkti að veita leyfi fyrir hagagöngu til eins árs á 

grundvelli    fyrirliggjandi umsókna enda liggi fyrir samþykki viðkomandi 

landeiganda. Þá liggi fyrir mat fulltrúa Landgræðslu ríkisins á þoli 

hlutaðeigandi jarða. 

18. Hitaveitumál/varmadæluvæðing í Hörgársveit 

Farið var yfir þá vinnu sem fram hefur farið varðandi hitaveitumál og 

varmadæluvæðingu í sveitarfélaginu.   

Sveitarstjórn samþykkti að ganga til samninga við Hagvarma ehf um ráðgjöf 

með það að markmiði að þeir möguleikar sem í boði eru verði kynntir íbúum 

á köldum svæðum sem allra fyrst. 

19. Míla, umsókn um framkvæmdaleyfi 

Lögð fram umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir ídráttarör fyrir ljósleiðara við 

Skógarhlíð. 

Sveitarstjórn samþykkti að framkvæmdaleyfið verði veitt. 

 
 

Sundlaugin á Þelamörk, Jónasarlaug 
Sumaropnun frá 3. júní 2021: 
Sunnudaga til fimmtudaga 11.00 til 22.00 

 Föstudaga og laugardaga  11.00 til 18.00  
 

 


