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     Tómstunda og menningarmálanefnd Skagastrandar 
 

 

FUNDARGERÐ 

 

Fimmtudaginn  30.  október  2014, kl 16.30 var fundur haldinn í tómstunda- og 
menningarmálanefnd Skagastrandar á skrifstofu sveitarfélagsins. Á fundinn 
voru mætt: Sigurlaug L. Ingimundardóttir, Hrefna Dögg Þorsteinsdóttir, Róbert 
F. Gunnarsson , Sigrún Líndal, Guðlaug Grétarsdóttir og Magnús B. Jónsson.  
 
Sigurlaug Ingimundardóttir formaður setti fundinn. 
  

1. Kjör ritara 
Tillaga um að Guðlaug Grétarsdóttir verði ritari var samþykkt samhljóða 
 

2. Erindisbréf /siðareglur  
Fyrir fundinum lágu erindisbréf nefndarinnar og siðareglur sem 

sveitarstjórn hafði samþykkt. Nefndarmenn undirrituðu siðareglurnar.  

 

3. Íbúafundur um bæjarhátíðir 
Formaður gerði grein fyrir þeirri hugmynd sinni að haldinn verði íbúafundur til 
að fjalla um og fá hugmyndir að hvernig og hvenær bæjarhátíðir verði haldnar.  
Umræður urðu um hugmyndina og samþykkt bjóða íbúum að koma á fund  í 
nóvember til að fjalla um hugmyndir að bæjarhátíð og vinna síðan áfram með 
þær hugmyndir sem þar koma fram. Stefnt að fundi 13. nóvember nk.   
 

4. Afmæli sveitarfélagsins 
Sveitarstjóri gerði grein fyrir að sveitarstjórn hafi samþykkt að fela honum að 
móta tillögur að því hvernig verði haldið upp á 75 ára afmæli Skagastrandar 
þann 1. desember nk. Fyrir fundinum lágu afrit tölvubréfasamskipta við 
tillöguhöfund Halldór G. Ólafsson þar sem hann skýrir hugmynd sína að 
„afmælisdegi.“ Sveitarstjóri greindi frá því að tilefni afmælisins væri skipting 
Vindhælishrepps í þrjú sveitarfélög sem tók gildi 1. janúar 1939. Tilvísun í 75 ára 
tímamót væri því í þann atburð en Skagaströnd sem verslunarstaður væri miklu 
eldri því elstu heimildir um verslun væru frá því fyrir 1600.  Ákveðið að bjóða til 
afmælis og 1. desember kaffidrykkju til að minnast þessara tímamóta.  
 

5. Forvarnamál  
Umræður urðu um forvarnamál og greindi formaður frá því að á vettvangi 
foreldrafélags grunnskólans sé umræða um óæskilega netnotkun. Lagði hún til 
að nefndin beitti sér fyrir því að fá kynningu á forvörnum gegn óæskilegri og 
ávanabindandi tölvunotkun í samráði við grunnskólann og foreldrafélagið. 
Samþykkt. 
  
  



1418/1 

 

     Tómstunda og menningarmálanefnd Skagastrandar 
 

6. Gönguleiðir og útivist 
Umræður urðu um hvernig hægt er að hvetja fólk til aukinnar útivistar og m.a. 
rætt um að gefa út kort yfir helstu gönguleiðir á Skagaströnd og í næsta nágrenni 
með skráðum vegalengdum.  Rætt um að tengja þá kortagerð við endurútgáfu 
gönguleiðabæklings fyrir Höfðann og Spákonufellið.  
 

7. Önnur mál 
Ekki voru tekin fyrir erindi undir þessum dagskrárlið.  
 
Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið kl  18.55 

 

 

Sigurlaug L. Ingimundardóttir  Hrefna Dögg Þorsteinsdóttir  

Róbert F. Gunnarsson   Sigrún Líndal  

Guðlaug Grétarsdóttir     Magnús B. Jónsson 

 

 


