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4. fundur hreppsnefndar Árneshrepps haldinn þriðjudaginn 25. maí 2016 kl. 20:00 á skrifstofu 
hreppsins í Norðurfirði. 

MæF voru Guðlaugur Ágústsson Steinstúni, Ingólfur Benediktsson Árnesi 2, Hrefna ÞorvaldsdóQr 
Árnesi 2, Elísa Ösp ValgeirsdóQr Árnesi  1 og Eva SigurbjörnsdóQr Djúpavík. 

Dagskrá 

1. Ársreikningar Árneshrepps fyrir árið 2015, seinni umræða. 
2. Umhverfisátak á Norðurfirði, endurnýjun umsóknar, samn. við Tígur ehf.   
3. Jörðin Kambur – auglýsa `l sölu? 
4. Neyðarlínan – Vodafone, endurvarp á Finnbogastaðacall. 
5. Rotþróahreinsun, starfsleyfi vegna notkunar á seyru úr rotþróm.  
6. Finnbogastaðaskóli – seinni umræða. Ákvarðanir um viðhald og fleira.   
7. Bréf frá eiganda Stóru-Ávíkur. 
8. Svör frá Vegagerð varðandi styrkumsóknir. 
9. Atvinnumál/vinnuframboð/tekjumöguleikar sveitarfélagsins.  

1. Seinni umræða um ársreikninga Árneshrepps fyrir árið 2015 tekin fyrir. Ákveðið var að 
fella niður ú`standandi skuldir sem stofnað var `l árið 2012 og fyrr að upphæð 626.134 kr. 
Ársreikningur var samþykktur af hreppsnefnd og undirritaður.  
2. Umhverfisátak í Norðurfirði ræF af hreppsnefnd. Jónas hjá Tígur hefur boðist `l að 
gefa Árneshreppi `lboð í verkefnið og er hreppsnefnd sammála um að skoða það mál nánar.  
3. Jörðin Kambur tekin `l umræðu. Hreppsnefnd ákvað að finna gögn frá fyrri `lboðum í 
jörðina og taka málið alur fyrir á næsta fundi.  
4. Endurvarp frá Finnbogastaðacalli ræF. Þórhallur framkvæmdarstjóri hjá 
Neyðarlínunni telur að farið verði í framkvæmdir í júní.  
5. Starfsleyfi vegna notkunar á seyru úr rotþróm ræF, endunýja þarf leyfið. 
Rotþróahreinsun þarf að fara fram í sumar. Það þarf að fá verð`lboð í tæminguna.   
6. Seinni umræða um Finnbogastaðaskóla.  Ákveðið var að óska elir skólastjóra/kennara 
frá næsta haus`.  Finna þarf aðila `l að smíða handrið við íbúð. Samþykkt var að kaupa 
geislatæki og setja við skólann. Ákveðið var að biðja Þórólf Guðfinnsson að setja það upp.  
Ákveðið var að fá pípara `l að skoða miðstöðvarkerfið í skólanum `l að meta hvaða 
möguleikar eru `l staðar. Ákveðið að kaupa þvoFavél í skólann.  
7. Bréf frá Benedikt Guðmundssyni frá Stóru –Ávíkur varðandi lækkun eða niðurfellingu 
fasteignaskaFa á ú`húsum.  Ákveðið var að oddvi` skoði það mál nánar og athugi hvort það 
sé í samræmi við aðrar álíka jarðir hér í sveitarfélaginu.  
8. Svör frá Vegagerðinni varðandi styrkumsóknir úr styrkvegastjóði.  Samkvæmt Magnúsi 
Jóhannssyni barst beiðnin of seint en hann mun kynna erindið innanhúss. Stykur `l 
landflutninga sumarið 2016 frá Vegagerðinni verður 850.000 kr.  
9. Atvinnumál, vinnuframboð og tekjumöguleikar sveitarfélagsins ræddir.  

Ekki fleira tekið fyrir og fundi sli`ð klukkan 22:30


