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Inngangur 
 

Skýrsla þessi er unnin að beiðni Menningar- og kynningarnefndar Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar. Skýrslunni er ætlað að varpa ljósi á ýmsa þætti varðandi rekstur félagsheimila í 

Skagafirði. Áhersla er lögð á að draga fram upplýsingar um rekstur félagsheimilanna, skipan 

eignarhalds, gildandi samþykktir og gjaldskrár, fyrirliggjandi viðhaldsverkefni, fjárhagslega 

stöðu og rekstrarfyrirkomulag. Við gerð skýrslunnar var haft að leiðarljósi að afla upplýsinga 

um lögmæta gjörninga, staðfest gögn og samþykktir er varða félagsheimilin. Fylgja þær 

upplýsingar með sem fylgiskjöl eða til þeirra vísað í heimildaskrá eftir því sem við varð 

komið.  

Rétt er að taka fram að skýrslunni er fyrst og fremst ætlað að lýsa stöðu og staðreyndum en 

ekki að leggja mat á einstaka þætti rekstrar, fyrirkomulags eða aðkomu einstaklinga eða 

félagasamtaka. Þó er í stuttri samantekt í lokin vakin athygli á nokkrum þáttum sem vert er að 

gefa gaum. 

Leitað var eftir gögnum og upplýsingum frá Fjármálasviði Sveitarfélagsins Skagafjarðar, 

Umhverfis- og tæknisviði sveitarfélagsins og sviðsstjóra Markaðs- og þróunarsviðs. Einnig 

fengust upplýsingar eftir atvikum hjá húsvörðum og fulltrúum í hússtjórnum. Þá var aflað 

ýmissa opinberra gagna, svo sem þinglýsingavottorða, upplýsinga frá Fasteignaskrá Íslands 

auk afrita úr fundargerðum nefnda og sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Skráðra 

heimilda er getið í heimildaskrá, einnig eru þar skráðar munnlegar heimildir og vitnað er til 

tölvuskeyta sem slíkra. 

 

 Sauðárkróki, 22. apríl 2013. 

Ingibergur Guðmundsson 

Katrín María Andrésdóttir 
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1.  kafli  Árgarður 

1.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er Sveitarfélagið Skagafjörður skráður eigandi Félagsheimilisins 

Árgarðs, svo og tilheyrandi sundlaugarmannvirkja sem fylgja fastanúmeri eignarinnar, 214-

1225. Húsið er skráð sem samkomustaður. (Fasteignaskrá Íslands, 27. desember 2012).  

 

Skrá yfir innanstokksmuni og eigendur þeirra liggur ekki fyrir. Sjá þó einnig lið 1.10. 

 

Áform eru uppi um að aðskilja sundlaugarmannvirki frá félagsheimilinu og stofna um þau 

nýtt númer hjá Fasteignaskrá, jafnframt er ætlunin að aðskilja orkunotkunarmæla (rafmagns- 

og vatnsmæla). Með því móti má gera ráðstafanir varðandi félagsheimilið eða sundlaugina 

hvort um sig, án þess að það varði hitt með beinum hætti. (Margeir Friðriksson, fjármálastjóri 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar, munnleg heimild, 20. júní 2012).  

Fyrir liggur tillaga að skiptingunni sem Verkfræðistofan Stoð ehf. hefur unnið, dagsett 4. maí 

2012. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Verið er að aðskilja mæla við inntök fyrir miðstöðvar- og neysluvatn milli félagsheimilisins 

og sundlaugarinnar. (13. des. 2012). 

 

Í skjali frá Sýslumanninum á Sauðárkróki, dags. 20. mars 2013, sem ber yfirheitið - Óstaðfest 

– er fjallað um Árgarð 146192. Þar er enginn skráður sem þinglýstur eigandi. (Sýslumaðurinn á 

Sauðárkróki, 2013), (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í ódagsettum og óundirrituðum samþykktum (eða drögum að samþykktum) fyrir 

félagsheimilið Árgarð er eignaskipting sem hér segir: Sveitarfélagið Skagafjörður 82,94%, 

Ungmennafélagið Framför 8,53% og Kvenfélag Lýtingsstaðarhrepps 8,53%. Þessar 

samþykktir virðast vera yngri en reglur frá 2003 þar sem í skjalinu er talað um Menningar- og 

kynningarnefnd sveitarfélagsins. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í óundirrituðum reglum (eða drögum að reglum) um Félagsheimilið Árgarð, frá því í október 

2003, kemur fram að eignarhald félagsheimilisins skiptist sem hér segir: Sveitarfélagið 

Skagafjörður 82,94%, Ungmennafélagið Framför 8,53% og Kvenfélag Lýtingsstaðarhrepps 

8,53%. Lóð er þar sögð í eigu Sveitarfélagsins Skagafjarðar. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 

Sjá nánar fundargerð fræðslu og menningarnefndar 6. febrúar 2004 en þar er rætt um túlkun á 

því hvað teljist eðlilegt viðhald í reglunum. (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2004).   

 

Í samningi, undirrituðum 19. apríl 1985, sem Sveitarsjóður Lýtingsstaðahrepps og 

Ungmennafélagið Framför gera með sér um byggingu sundlaugar, er eignarhlutur sveitarsjóðs 

í sundlaug 90% en ungmennafélags 10%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í samningi, undirrituðum 18. apríl 1991, selja Hreppsnefnd Lýtingsstaðahrepps og 

Ungmennafélagið Framför 8,29% hlut í sundlauginni til Kvenfélags Lýtingsstaðahrepps. 
(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 
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Ekki kemur fram hvernig söluprósenta skiptist milli söluaðila að sölu lokinni, en spurning er 

hvort þar sé verið að samræma hlutföll eignaraðila miðað við eignaraðild að félagsheimilinu. 

 

Í ódagsettu og óundirrituðu skjali um eignarhald félagsheimilanna í Skagafirði segir að 

Hreppssjóður, Félagsheimilasjóður og Ríkissjóður eigi samtals 83,43% í húsinu en Umf. 

Framför  og Kvenfélag Lýtingsstaðahrepps eigi samtals 16,58%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 

 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra 

kemur fram að Kvenfélag Lýtingsstaðarhrepps telur sig eiga 8,29% hlut í félagsheimilinu. 
(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Kvenfélagið hefur lagt til vinnu og stundum efni og keypt áhöld en það kemur hvergi fram í 

ársskýrslu og er hvergi skráð. Kvenfélagið vill ekki sleppa eignarhaldi á húsinu og leggur 

fyllilega sitt fram, í formi vinnu og annarra gæða. Kvenfélagið á t.d. flest í eldhúsi (Húsvörður, 

viðtal 13. des. 2012) 

 

1.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 

Húsvörður í Félagsheimilinu Árgarði er Ragnheiður Ósk Jónsdóttir, Lækjarbakka 7.  

Húsvörður er ráðinn af hússtjórn en skriflegur ráðningarsamningur er runninn út og hefur ekki 

verið endurnýjaður.  

 

Í hússtjórn sitja:  

Hólmfríður Jónsdóttir, Bjarnastaðahlíð, formaður, fulltrúi Kvenfélags Lýtingsstaðahrepps,  

Jóhann Kári Hjálmarsson, Syðra-Vatni, gjaldkeri, fulltrúi Ungmennafélagsins Framför (nú 

Smára). (Ath. tilnefndur af Fræðslu- og menningarnefnd 3. feb. 2006) (tilnefndur aftur 

20.06.2007). 

Eyjólfur Þór Þórarinsson, Nautabúi, fulltrúi Sveitarfélagsins Skagafjarðar. (tilnefndur 

20.06.2007). 

 

Hússtjórnin er virk og fundir hennar eru skráðir í sérstaka fundargerðarbók. (Eyjólfur Þór 

Þórarinsson, munnleg heimild 13. des 2012). 

 

Félagsheimilið Árgarður er rekið á kennitölunni 480475-0549.  

 

Bókhald er fært hjá sveitarfélaginu. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur 21.03.2013).  

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Árgarður, Steinsstaðabyggð tekur 200 + manns í sæti, eldhús, svið, dansgólf, 

búningsaðstaða. Gistileyfi f. 20 manns.  Sími 453-8030 

Húsvörður: Ragnheiður Jónsdóttir, Lækjarbakka 7, 560 Varmahlíð, sími 868 0595, 

raggaosk@simnet.is 

mailto:raggaosk@simnet.is
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1.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 
Til eru „Samþykktir fyrir félagsheimilið Árgarð“, ódagsettar og óundirritaðar. Telja má 

fullvíst að hér sé um að ræða útfærslu á þeim ramma um samþykktir fyrir félagsheimili sem 

Menningar- og kynningarnefnd samþykkti 15.06.2007. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Til er einnig skjal sem ber nafnið „Reglur um Félagsheimilið Árgarð“ frá því í október 2003, 

óundirritaðar. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). Á fundi Fræðslu- og menningarnefndar, 

6. febrúar 2004, voru reglurnar teknar til umræðu að viðstöddum fulltrúum allra eigenda 

hússins. Í fundargerð er bókað að skýra þurfi nánar í reglum hvað flokkist undir eðlilegt 

viðhald húsnæðisins. Einnig lagt til að stjórn félagsheimilisins verði skipuð þremur fulltrúum 

og þremur varafulltrúum sem hafi seturétt, tillögurétt og málfrelsi á stjórnarfundum .  
(Sveitarfélagið Skagafjörður, 2004).  

 

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í fylgiskjölum. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

1.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 

Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimilið Árgarður er byggt árið 1965 en sundlaug og 

setlaug árið 1980. Stærð hússins er talin 547,6 m2, sundlaugar 133,4 m2, setlaugar 4,9 m2 og 

stærð lóðar 10.000 m2 (1 ha).  Fasteignamat húss er kr. 30.300.000 og lóðar kr. 491.000. 

Sundlaug er metin á kr. 1.775.000 og setlaugin á kr. 247.000, samkvæmt fasteignamati. 

Félagsheimilið Árgarður ásamt lóð og sundlaugarmannvirkjum er því metið samtals á kr. 

32.813.000. Brunabótamat er samtals kr. 175.660.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). 

 

Á verkfræðiteikningu frá Stoð ehf., dags. 4. maí 2012, er lóðin talin 2.727 ferm. að stærð. 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 769.351 og greiðir sveitarfélagið þau (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012). 

 

1.5  Starfsemi og viðburðir   
Félagsheimilið Árgarður er mest nýtt til ættarmóta og samkomuhalds af þeim toga yfir 

sumartímann, samkvæmt upplýsingum frá húsverði. Einnig er nokkuð um að haldnar séu 

veislur og fundir, auk dansleikja og þorrablóts. Gistisala í húsinu er óveruleg að sögn 

húsvarðar, þar eð stutt er í aðra gistimöguleika og ferðaþjónustu. Sé beðið um veitingar annast 

kvenfélagið um þann þátt.  Á árinu 2010 voru 52 viðburðir í húsinu en um 25 viðburðir árið 

2012. (Húsvörður, viðtal 13. des. 2012). 

 

1.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 
Fyrir liggur fjögurra ára áætlun um viðhald, 2012-2015, sem Eyjólfur Þór Þórarinsson vann, 

dags 4. maí 2012. Samkvæmt þeirri áætlun er heildarþörf framkvæmda samtals 7.908.010 kr., 

þar af tæpar 5 milljónir á árinu 2012. Á því ári var hinsvegar unnið fyrir 150-200 þús. kr.  

(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 



 - 9 - 

Af nýlegum framkvæmdum má helst nefna viðgerð á vatnstjóni, endurnýjun teppis í forsal og 

málning alls hússins nema eldhúss og rýmis þar fyrir framan. Þá er ný uppþvottavél í eldhúsi. 

Gardínur eru einnig nýjar en þær lagði kvenfélagið til. Smærra viðhald er greitt af innkomu. 

 

Húsvörður og Eyjólfur Þór Þórarinsson telja að eldhúsið þarfnist mikillar endurnýjunar við en 

einnig þarf að lagfæra útidyrahurð að austan. (Húsvörður og fulltrúi í hússtjórn, viðtal, 13. des. 2012). 

 

Húsið lítur vel út að utan og innan, er þrifalegt og vel um gengið. 

 

 
Innri salur í Árgarði er nýmálaður 

1.7  Rekstrarniðurstaða  

Rekstrarniðurstaða Árgarðs, með fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum, var neikvæð árin 

2009-2011 sem hér segir:  

2009    -94.313 kr. 

2010 -572.373 kr. 

2011     -2.040 kr.      (Heim: Ársreikningar 2009-2011) 

1.8  Tekjur og gjöld    

Rekstrartekjur áranna 2009-2011 voru sem hér segir: 

2009 2.502.941 kr. 

2010 1.676.070 kr. 

2011 2.115.723 kr. 

 

Hlutfallsleg skipting og meðaltal tekna árin 2009-2011 fylgir hér í skífuriti: 
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Húsaleiga
38%

Dansleikir
29%

Vörusala
12%

Áh. og 
bún.leiga

6%

Annað
5%

Framlög
10%

Árgarður - meðaltal tekna 2009-2011

 
 

Rekstrargjöld áranna 2009-2011 voru sem hér segir: 

2009 2.434.787 kr. 

2010 2.204.290 kr. 

2011 2.079.026 kr. 

 

Hlutfallsleg skipting og meðaltal gjalda árin 2009-2011 fylgir hér í skífuriti: 

 

 
 

1.9  Eignir og skuldir    
Eignir Félagsheimilisins Árgarðs eru tilfærðar í ársreikningi í árslok 2011. Þar kemur fram, 

undir liðnum Skýringar, að þær fasteignir sem félagsheimilið hefur til umráða séu að mestu 

leyti í eigu Sveitarfélagsins Skagafjarðar og eignfærðar þar. Aðrar eignir eru sem hér segir: 
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Eignir 2011 

Áhöld og tæki 948.007 

Birgðir 0 

Viðskiptakröfur 291.416 

Aðrar skammtímakröfur 17.906 

Handbært fé 107.467 

Eignir samtals 1.364.398 

    

Eigið fé   

Annað eigið fé 1.346.398 

    

Skuldir   

Skuldir við lánastofnanir 0 

Viðskiptaskuldir 5.314 

Aðrar skammtímaskuldir 13.084 

Eigið fé og skuldir samtals 1.364.796 

 

1.10  Annað 

Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 999.506.-. Þar af eru gjaldfallnar 987.596.- kr. Þessar skuldir koma ekki fram í 

ársreikningum félagsheimilisins. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Árið 2002 réðust kvenfélögin í Skagafirði í það verk að skrásetja eignarhluti sína í 

félagsheimilum í Skagafirði, svo og innbú og innanstokksmuni. Varðandi eignarhlut 

Kvenfélags Lýtingsstaðahrepps í Árgarði og innbúi þar vísast til samantektar Helgu 

Þórðardóttur, formanns félagsins frá árinu 2002 en Helga metur innanstokksmuni í eigu 

kvenfélagsins um kr. 1.500.000,- þegar samantektin var gerð.   (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 
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2.  kafli  Bifröst 

2.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er eignarhald Félagsheimilisins Bifrastar, Skagfirðingabraut 2, 

Sauðárkróki skráð með eftirfarandi hætti: Sveitarfélagið Skagafjörður 87,0%, Leikfélag 

Sauðárkróks 8% og Ungmennafélagið Tindastóll 5%. Húsið er skráð sem félagsheimili. 
(Fasteignaskrá Íslands, 27. desember 2012). 

 

Árið 2002 var formlega frágengið að Félagsheimilið Bifröst nr. 225-9519 og nr. 213-2089 

voru sameinaðar í eina eign undir síðarnefnda númerinu hjá Fasteignaskrá. Þá var jafnframt 

gengið frá því að Verkakvennafélagið Aldan, Verkalýðsfélagið Fram, Kvenfélag Sauðárkróks 

og Iðnaðarmannafélag Sauðárkróks afsöluðu sér sínum eignarhlutum að félagsheimilinu.  

(Fasteignaskrá Íslands, 27. desember 2012). Sjá einnig dóm A-000765/2002. Þar er „Bifröst, 

félagsheimili“, kt. 450169-7819, dæmdur eignarréttur yfir kjallara félagsheimilisins. (Gögn í 

fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í þinglýsingarvottorði frá 20. mars 2013 eru þinglýstir eigendur sagðir vera Leikfélag 

Sauðárkróks 8%, Sveitarfélagið Skagafjörður 87% og Ungmennafélagið Tindastóll 7%. Þar 

fylgja einnig með endurrit úr dómabók þar sem kjallarinn er sameinaður öðrum hlutum 

hússins í eina eign (A-000765/2002) og yfirlýsing um að Aldan stéttarfélag, Verkalýðsfélagið 

Fram, Kvenfélag Sauðárkróks og Iðnaðarmannafélag Sauðárkróks afsali sér sínum 

eignarhlutum í húsinu. Í sama skjali er ofangreind eignaskipting einnig staðfest. (Sýslumaðurinn 

á Sauðárkróki 2013),  (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í Álagningarseðli fasteignagjalda 2012 er Bifröst félagsheimili, kt. 450169-7819, sagt vera 

með 0% eignarhlut í félagsheimilinu, Sveitarfélagið Skagafjörður 87%, Leikfélag 

Sauðárkróks 8% og Ungmennafélagið Tindastóll 5%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Þann 3. febrúar 2005 var gerð skrá yfir alla lausamuni í húsinu af Sigurveigu D. 

Þormóðsdóttur og Karli Bjarnasyni. Ekki kemur annað fram en að þeir munir sem eru á skrá 

séu í eigu félagsheimilisins. Þar er tekið fram að mikið vanti af leirtaui og fl. í eldhúsi. (Gögn í 

fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

2.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 
Rekstraraðili hússins er fyrirtækið Króksbíó. Eigendur þess eru Sigurbjörn Björnsson, 

Hallfríður Bára Jónsdóttir og Guðbrandur Jón Guðbrandsson. Samningur við sveitarfélagið er 

dags. 24. febrúar 2010 og er hann til þriggja ára en uppsegjanlegur með 3ja mán. fyrirvara. 

(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Undir þennan samning skrifar þriggja manna hússtjórn Bifrastar: Ingunn Ásdís Sigurðardóttir, 

Sigurveig D. Þormóðsdóttir og Íris Baldvinsdóttir (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 
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Skv. upplýsingum rekstraraðila hafa þeir ekki setið fund með hússtjórn frá undirritun 

samnings í febrúar 2010. 

 

Samkvæmt upplýsingum úr fundargerðum sitja eftirtaldir í hússtjórn Bifrastar fyrir hönd 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar: 

Íris Baldvinsdóttir sem skipuð var 16.apríl 2007, Hrund Pétursdóttir sem skipuð var 6. maí 

2008 og Ingunn Ásdís Sigurðardóttir sem kom í stað Hólmfríðar Guðmundsdóttur þann 29. 

ágúst 2008. 

 

Bókhald er í umsjón rekstraraðila. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur,  21.03.2013). 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Bifröst, Sauðárkróki, tekur 90-100 manns í sæti og er innréttuð með föstum sætum til 

kvikmynda- og leiksýninga. Í húsinu er svið og búningsaðstaða, kvikmyndatjald, sjoppa og 

eldhúsaðstaða. Sími 453-5216. Króksbíó/miðasala s. 453-5216 
 

2.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Til er óundirritaður „STOFNSAMNINGUR fyrir sameignarfélagið „Bifröst“ Sauðárkróki“, 

dags. 1. mars 1953, þar sem Kvenfélag Sauðárkróks, Verkamannafélagið Fram, 

Verkakvennafélagið Aldan, Ungmennafélagið Tindastóll, Leikfélag Sauðárkróks og 

Iðnaðarmannafélag Sauðárkróks koma sér saman um að „endurbæta og reka félagsheimili í 

Sauðárkrókskaupstað....“ Hlutafé er frá 19-41.000 kr. (Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, Askja 368, 

Félagsheimilið Bifröst). 

 

Þá er einnig til „Reglugerð og gjaldskrá fyrir Félagsheimilið Bifröst, Sauðárkróki“, 

óundirrituð en sögð samþykkt á fulltrúafundi 8. desember 1971. Þar eru sömu aðilar taldir upp 

og hér að ofan en engir eignarhlutir tilgreindir. (Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, Askja 369, 

Félagsheimilið Bifröst). 

 

Önnur gögn finnast ekki sem benda til þess að gerðar hafi verið sérstakar samþykktir fyrir 

Bifröst, ef frá eru talin drög frá 2007. Sjá lið 10.1. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar).  Þó 

telur núverandi rekstraraðili að samþykktir hafi verið til fyrir löngu síðan en þær finnast ekki, 

né  fundargerðarbók hússins. (Sigurbjörn Björnsson, viðtal 22. mars 2013) 

 

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  

 

2.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 
Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimilið Bifröst er byggt árið 1925. Stærð hússins er 

talin 624,9 m2 og stærð lóðar 1.210 m2. Fasteignamat húss er kr. 34.050.000 og lóðar kr. 

4.120.000. Félagsheimilið Bifröst ásamt lóð er því metið samtals á kr. 38.170.000, samkvæmt 

fasteignamati. Brunabótamat er samtals kr. 127.600.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. desember 2012).  
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Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 914.993 og greiðir sveitarfélagið þau. (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012)  

 

2.5  Starfsemi og viðburðir   
Félagsheimilið er fyrst og fremst nýtt í tvennum tilgangi, til kvikmyndasýninga og 

leiksýninga. Í yfirliti, sem rekstraraðili lagði fram, kemur fram að á árinu 2010 eru tæplega 

140 viðburðir í húsinu, 2011 eru viðburðirnir rúmlega 130 og árið 2012 eru þeir 94 (það ár 

fækkaði kvikmyndasýningum vegna kröfu um nýja sýningartækni). Í lok árs 2012 voru 

sýningartækin endurnýjuð og á þessu ári eru viðburðir þegar orðnir tæplega 70. (Sigurbjörn 

Björnsson, viðtal 22. mars 2013). 

 

2.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Félagsheimilið Bifröst er komið nokkuð til ára sinna og kemur það sumstaðar fram innanhúss. 

Öll rými er snúa að áhorfendum eru þó snyrtileg og vel við haldið. Allt miðstöðvar- og 

neysluvatn var tekið í gegn 2007-2008, loftið á sviðinu endurnýjað 2009 og húsið málað 

utanhúss árið 2012. 

Framundan eru ýmis viðhaldsverkefni, þakið lekur a.m.k. á einum stað, sviðið er einangrað 

með reiðingi og að sögn rekstraraðila hefur viðhald yfirleitt verið í lágmarki undanfarna 

áratugi. (Sigurbjörn Björnsson, viðtal 22. mars 2013) 

 

2.7  Rekstrarniðurstaða   
Þar sem samningur um rekstur hússins hefur verið í gildi a.m.k. síðustu 5 ár liggja ekki fyrir 

tölur um niðurstöðu rekstrar. 
 

2.8  Tekjur og gjöld    

Þar sem samningur um rekstur hússins hefur verið í gildi a.m.k. síðustu 5 ár liggja ekki fyrir 

tölur um niðurstöðu tekna og gjalda. 
 

2.9  Eignir og skuldir    

Yfirlit um eignir og skuldir liggja ekki fyrir. 
 

2.10  Annað 

Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 14.760.849.-. Þar af eru gjaldfallnar 14.760.849.- kr.  
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3.  kafli  Félagsheimili Rípurhrepps  / 

     Félagsheimilið í Hegranesi 

3.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er Sveitarfélagið Skagafjörður skráður eigandi að Félagsheimili 

Rípurhrepps. Fastanúmer er 214-2322. Húsið er skráð sem félagsheimili. (Fasteignaskrá Íslands, 

27. des. 2012).   

 

Skrá yfir innanstokksmuni og eigendur þeirra liggur ekki fyrir. 

 

Fyrir liggur afsal, dagsett 11. júní 1968, þar eigendur jarðarinnar Eggjar gefa Rípurhreppi 

landspildu undir félagsheimili. (421-A-19616) (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki, 22. mars 2013) 

 

Í þinglýsingarvottorði frá 30. janúar 2007 og 22. mars 2013 er Sveitarfélagið Skagafjörður 

skráður eigandi á - Egg land 146731, Skagafjörður - á grundvelli ofangreinds afsals. (Gögn í 

fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar), Sýslumaðurinn á Sauðárkróki, 22. mars 2013). 

 

Til er „Samvinnusamningur um byggingu félagsheimilis í Rípurhreppi..“, dagsettur og 

undirritaður 5. janúar 1955. Þar er tekið fram að „Greiðslu á þeim hluta byggingarkostnaðar - 

60% - sem eigendur eiga að greiða samkvæmt lögum um félagsheimili skipta þeir þannig á 

milli sín: Hreppsfélag 15%, Ungmennafélag 40%, Kvenfélag 5%.“ (Héraðsskjalasafn Skagafjarðar, 

Askja 2, Margvísleg gögn). 

 

Til er samningur, dagsettur og undirritaður 5. apríl 1974, þar sem Hreppsnefnd Rípurhrepps 

og Kvenfélag Rípurhrepps gera með sér „samning um félagsheimili Rípurhrepps, sem reist 

hefur verið í landi Eggjar í Rípurhreppi“. Þar er eignarhlutur Rípurhrepps sagður 90% en 

Kvenfélags Rípurhrepps 10% og allar skuldir og skuldbindingar vegna stofnkostnaðar skiptast 

milli eigenda í sömu hlutföllum. (Héraðsskjalasafn Skagafjarðar, Askja 2, Margvísleg gögn). 

 

Í ódagsettu og óundirrituðu skjali um eignarhald félagsheimilanna í Skagafirði segir að 

Sveitarfélagið Skagafjörður eigi 90% í húsinu og Kvenfélag Rípurhrepps 10%. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra, 

kemur fram að Kvenfélag Rípurhrepps telur sig eiga 10,0% hlut í félagsheimilinu. Þá hafi 

kvenfélagskonur séð um að kaupa og sauma gardínur, kaupa diska, hnífapör, bollapör og 

ýmsa aðra hluti sem séu eign félagsins (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 
 

3.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 
Rekstraraðili hússins er fyrirtækið Álfaklettur ehf. Eigendur þess eru Hildur Þóra 

Magnúsdóttir og  Halldór Gunnlaugsson. Undirritaður samningur, dags. 12. mars 2012, við 

sveitarfélagið gildir 1. jan.-31. des. 2012. Hann framlengist síðan sjálfkrafa nema honum sé 
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sagt upp fyrir 1. okt. 2012. Eftir það er hann uppsegjanlegur með sex mán. fyrirvara. (Gögn í 

fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Á minnisblaði starfsmanns sveitarfélagsins, dags. 23. mars 2011, kemur m.a. fram að Sævar 

Einarsson, Símon Traustason og Eiríkur Loftsson hafi skipað húsnefnd um árabil en hún hafi 

verið óvirk í mörg ár. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). fundargerð Menningar- og 

kynningarnefndar frá 1.11.2011 er talað um Sævar Einarsson og Ingibjörgu Jóhannesdóttur í 

hússtjórn. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 20.06.2007, er Eiríkur Loftsson tilnefndur fulltrúi 

sveitarfélagsins í hússtjórn. Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 10.09.2007, er Sævar 

Einarsson tilnefndur fulltrúi sveitarfélagsins í hússtjórn. 

 

Skv. upplýsingum frá Hildi Þ. Magnúsdóttur rekstraraðila er ekki starfandi hússtjórn. (Hildur 

Þóra Magnúsdóttir, tölvupóstur, 21.mars 2013) 

 

Bókhald er í umsjón rekstraraðila. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur,  21.mars 2013). 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Félagsheimili Rípurhrepps, í Hegranesi tekur 110 manns í sæti. Eldhús, svið, búnings-

aðstaða (takmörkuð), dansgólf. Veitingaleyfi, gistileyfi takmarkað v. 20. 
 

3.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Engin gögn finnast sem benda til þess að gerðar hafi verið sérstakar samþykktir fyrir 

félagsheimilið. 

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  
 

3.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 
Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimili Rípurhrepps er byggt árið 1969. Stærð hússins er 

talin 278,1 m2 og stærð lóðar 16.673 ferm.  Fasteignamat húss er kr. 10.850.000 og lóðar kr. 

929.000. Félagsheimili Rípurhrepps ásamt lóð er því metið samtals á kr. 11.779.000, skv. 

fasteignamati.. Brunabótamat er kr. 62.450.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 198.025 og greiðir sveitarfélagið þau.  (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012)  

 

Athugavert er  að fasteignaskrá og álagningarseðli fasteignagjalda ber ekki saman hvað varðar 

lóðarmat, þar sem á álagningarseðli er lóðarmat 0 kr. en í fasteignaskrá 929.000 kr.  

 

3.5  Starfsemi og viðburðir   

Starfsemin í húsinu hefur til þessa verið í hófi, 10-15 viðburðir á ári. Helst er um að ræða 

fundi og veislur innan sveitar, svo og þorrablót.  Lítil notkun hússins helgast meðal annars af 
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því að í húsinu er olíukynding og afar dýrt er að kynda húsið upp í stofuhita að vetrarlagi. 

Raunar svo kostnaðarsamt að það stendur vart undir hæfilegri húsaleigu. 
 

3.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Ástandsskoðun var gerð á húsinu 7. feb. 2012. Hún er undirrituð af Guðmundi Þór 

Guðmundssyni fyrir hönd Eignasjóðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Hildi Þóru 

Magnúsdóttur fyrir hönd Álfakletts. 

 

Á undanförnum árum hefur ýmislegt verið gert í viðhaldi hússins. Búið er að klæða húsið að 

utan, þökuleggja norðan við það, nýtt parket var sett á efri hluta salarins og málað ýmislegt 

innanhúss, auk þess sem búið er að setja uppþvottavél í eldhús. Þá voru flísar settar á forstofu 

og eldhús nú í byrjun árs 2013. Húsið lítur mjög vel út og er þrifalegt. 

Framundan er að skipta um gólfefni á salernum. Þá er eftir að taka kjallara hússins í gegn. 

Olíukynding er í húsinu, sem fyrr sagði, sem gerir það ákaflega dýrt rekstrarlega séð. Í bígerð 

er að leggja hitaveitu fram Hegranesið sumarið 2013. 

 

Þá telur núverandi rekstraraðili sig hafa lagt til efni vegna viðhalds á húsinu á árinu 2012 að 

verðmæti c.a. 6-700 þús. kr. Einnig hefur verið tyrft utanhúss vegna tjaldstæða. Þessar 

endurbætur hefur rekstraraðili annast fyrir eigin reikning og ekki liggur fyrir neitt 

samkomulag við Sveitarfélagið hvernig farið skuli með þau mál, ef og þegar fallið verður frá 

samningi um rekstur hússins. 

 

   
Gólfefni í forsal og eldhúsi hafa nú verið endurnýjuð 
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3.7  Rekstrarniðurstaða   
Yfirlit um rekstur fyrir árin 2009-2011 liggur ekki fyrir. Þar sem Álfaklettur ehf. hefur tekið 

við rekstri hússins liggja ekki fyrir tölur um niðurstöðu rekstrar árið 2012. 
 

3.8  Tekjur og gjöld    
Yfirlit um tekjur og gjöld fyrir árin 2009-2011 liggur ekki fyrir. Þar sem Álfaklettur ehf. tók 

við rekstri hússins í byrjun árs 2012 liggja ekki fyrir tölur um niðurstöðu rekstrar. 

 

3.9  Eignir og skuldir    
Yfirlit um eignir og skuldir liggur ekki fyrir. 
 

3.10  Annað 
Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 73.713.-. Þar af eru gjaldfallnar 73.713.- kr. 
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4.  kafli  Höfðaborg 

4.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er Félagsheimilið við Skólagötu á Hofsósi skráð eign 

Félagsheimilisins Höfðaborgar, kt. 471074-0479. Fasteignanúmer er 214-3660. Húsið er skráð 

sem samkomustaður. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). Sama gildir í Álagningarseðli 

fasteignagjalda 2012. (Álagningarseðill fasteignagjalda 2012). 

 

Félagsheimilið Höfðaborg er að finna undir ofangreindri kennitölu í Firmaskrá (sjá: 

http://www.firmaskra.is) en þar er það skráð til heimilis í póstnúmeri 101 í Reykjavík. 

 

Skrá yfir innanstokksmuni og eigendur þeirra liggur ekki fyrir. 

 

Til eru reglur um félagsheimilið Höfðaborg, dags. 12. desember 1973 og undirritaðar af 

fulltrúum „Í eigendafélagi félagsheimilisins“. Þar er eignarhlutur sagður eftirfarandi: 

Hofsóshreppur 39%, Hofshreppur 23%, Verkamannafélagið Farsæll 17%, 

Verkakvennafélagið Báran 5%, Kvenfélagið Aldan 5%, Ungmennafélagið Höfðstrendingur 

3%, Ungmennafélagið Geisli 3%, Fellshreppur 3% og Söngfélagið Harpan 2%. 
(Héraðsskjalasafn Skagafjarðar, Askja 2, Margvísleg gögn). 

 

Í skjali frá Sýslumanninum á Sauðárkróki, dags. 20. mars 2013, sem ber yfirheitið - Óstaðfest 

– er fjallað um Skólagötu 146653. Þar eru eftirtaldir sagðir eigendur: Hofshreppur, 

Verkalýðsfélagið Ársæll, Kvenfélagið Aldan, Umf. Geisli, Fellshreppur, Söngfélagið Harpa, 

Hofsóshreppur og Ungmennafélagið Höfðstrendingur. Með fylgir veðskuldarbréf frá árinu 

1983 og Grunnleigusamningur, dags. 30. jan. 1975, þar sem Hofsóshreppur selur 

Félagsheimilinu Höfðaborg endurgjaldslaust á leigu 7.200 ferm. lóð. Sömu eigendur eru taldir 

upp í þessu skjali. (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki 2013), (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Samkvæmt upplýsingum frá húsverði, 17. des. 2012, eru eignarhlutföll sem hér segir: 

Sveitarfélagið Skagafjörður 87% 

Kvenfélag Hofshrepps 5% 

Ungmennafélagið Neisti   6% 

Söngfélagið Harpan  2%  

 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra, 

kemur fram að Kvenfélag Hofshrepps telur sig eiga 5% hlut í félagsheimilinu. Félagið á þá 

einnig bollapör fyrir 170 manns, 18 sykurkör og rjómakönnur, einnig borðdúka og 200 

bingóspjöld.  (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Þinglýsingarskjal frá 30.01.2007 Veðbönd: Handhafi 641.938 kr. 

Eigendur: Hofsóshreppur, Hofshreppur, Verkal.fél. Ársæll, Aldan, Umf. Höfðstrendingur, 

Umf. Geisli, Fellshr., Söngf. Harpa. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 
 

http://www.firmaskra.is/
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4.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 
Húsnefnd Höfðaborgar er skipuð sem hér segir: 

Bjarni Þórisson, formaður, f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar, (tilnefndur 16.04.2007) 

Sigmundur Jóhannesson, gjaldkeri, f.h. Umf. Neista,  

Guðrún Þorvaldsdóttir, ritari, f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar, (tilnefnd 16.04.2007) 

Ásdís Garðarsdóttir, f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar, (tilnefnd 16.04.2007) 

Ingibjörg Ólafsdóttir, f.h. Kvenfélags Hofshrepps. 

Varamaður er Kristján Jónsson, f.h. Umf. Neista. 

 

Fundir húsnefndar eru færðir í sérstaka fundargerðarbók. 

Húsvörður er Einar Þorvaldsson og er hann ráðinn af húsnefnd. Ráðningarsamningur er í 

gildi.   

Bókhald er fært hjá sveitarfélaginu. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur 21 mars 2013). 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Höfðaborg, Hofsósi, tekur 250 manns í sæti. Eldhús, svið og búningsaðstaða, dansgólf. 

Aðalsalur og tveir minni salir, herbergi á efri hæð. Húsið hefur veitingaleyfi. Sími 453-7367 – 

847-3588.  Húsvörður: Einar Þorvaldsson, Sætúni 6, 565 Hofsósi 

 

4.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Ekki hafa fundist samþykktir fyrir félagsheimilið. 

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  
 

4.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 
Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimilið Höfðaborg er byggt árið 1957. Stærð hússins er 

talin 884,8 m2 og stærð lóðar 7.200 m2. Fasteignamat húss er kr. 49.650.000 og lóðar kr. 

6.180.000. Félagsheimilið Höfðaborg ásamt lóð er því metið samtals á kr. 55.830.000, skv. 

fasteignamati.. Brunabótamat er kr. 254.850.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 1.277.349 og greiðir sveitarfélagið þau. 
(Álagningarseðill fasteignagjalda 2012)  

 

4.5  Starfsemi og viðburðir   
Notkun Félagsheimilisins Höfðaborgar er umtalsverð. Grunnskólinn Austan Vatna leigir 

stóran hluta hússins undir mötuneyti og íþróttakennslu. Tónlistarskóli Skagafjarðar hefur 

einnig starfsemi sína þar. Leigutímabil er frá miðjum ágúst og fram í lok maí. Þá er 

Ungmennafélagið Neisti með íþróttaæfingar yfir vetrartímann. 
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Sviðið í Höfðaborg er m.a. nýtt til íþróttakennslu 

 

Önnur skráð notkun árið 2012 telur 160 viðburði, allt frá stjórnarfundum til þorrablóta, 

leiksýninga og allt þar á milli. 

4.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Ástandsskoðun liggur ekki fyrir. 

 

Félagsheimilið Höfðaborg ber nokkur merki mikillar og fjölbreyttrar starfsemi í húsinu en þar 

er þó allt snyrtilegt. Í viðtali, 17. des. 2012, lagði húsvörður fram lista um nauðsynlegt viðhald 

hússins og er þar um viðamiklar framkvæmdir að ræða. Nauðsynlegt er að einangra og klæða 

húsið að utan, dúkleggja þak yfir aðalsal og laga tröppur við inngang. Innanhúss þarf að ljúka 

við anddyri og útbúa salerni fyrir hreyfihamlaða. Þá þarf gagngerar endurbætur á eldhúsi, 

skipta um gólfefni og mála víða. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

4.7  Rekstrarniðurstaða   
Rekstrarniðurstaða Höfðaborgar, með fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum, var árin 2009-

2011 sem hér segir:  

2009 + 1.144.575 kr. 

2010 + 3.237.026 kr. 

2011 - 1.208.874 kr.      (Heim: Ársreikningar 2009-2011) 
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4.8  Tekjur og gjöld    
Rekstrartekjur áranna 2009-2011 voru sem hér segir: 

2009 7.328.857 kr. 

2010 8.226.403 kr. 

2011 8.002.682 kr. 

 

Hlutfallsleg skipting og meðaltal tekna árin 2009-2011 fylgir hér í skífuriti: 

 

 
 

Rekstrargjöld áranna 2009-2011 voru sem hér segir: 

2009 6.182.049 kr. 

2010 4.972.847 kr. 

2011 9.197.070 kr. 

 

Hlutfallsleg skipting og meðaltal gjalda árin 2009-2011 fylgir hér í skífuriti: 
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4.9  Eignir og skuldir    
Eignir Félagsheimilisins Höfðaborgar eru tilfærðar í ársreikningi í árslok 2011. Þar kemur 

fram, undir liðnum Skýringar, að þær fasteignir sem félagsheimilið hefur til umráða séu að 

mestu leyti í eigu Sveitarfélagsins Skagafjarðar og eignfærðar þar. Aðrar eignir eru sem hér 

segir: 

 

Eignir 2011 

Áhöld og tæki 2.680.910 

Birgðir 

 Viðskiptakröfur 751.426 

Aðrar skammtímakröfur 33.253 

Handbært fé 2.852.602 

Eignir samtals 6.318.191 

    

Eigið fé   

Annað eigið fé 5.890.499 

    

Skuldir   

Skuldir við lánastofnanir 

 Viðskiptaskuldir 220.722 

Aðrar skammtímaskuldir 206.970 

Eigið fé og skuldir samtals 6.318.191 

 

4.10  Annað 

Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 862.306.-. Þar af eru gjaldfallnar 815.833.- kr. 
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5.  kafli  Ketilás 

5.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er Sveitarfélagið Skagafjörður skráður eini eigandi 

Félagsheimilisins Ketiláss. Fasteignanúmer er 214-4081. Húsið er skráð sem félagsheimili. 
(Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012).   

 

Í þinglýsingarvottorði frá 2007 er Ketilás Holtshreppi, 214-4081, Verslunar- og þjónustuhús, 

skráð eign Kaupfélags Skagfirðinga. Þar er byggingarvottorð gefið út 04.10.1978. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). (Félagsheimilið er hins vegar byggt 1964.)  Hér er greinilega átt við 

verslunina Ketilás. (Stefanía Hjördís Leifsdóttir, tölvupóstur 15.apríl 2013). 

 

Skrá um lausastokksmuni er ódagsett en undirrituð af GB (Guðrún Brynleifsdóttir) og SHL 

(Stefanía Hjördís Leifsdóttir). Gera má ráð fyrir að hún sé gerð við undirritun 

rekstrarsamnings í mars 2011. 

 

Í skjali frá Sýslumanninum á Sauðárkróki, dags. 22. mars 2013, sem ber yfirheitið - Óstaðfest 

– er fjallað um Ketilás 146833. Þar er enginn talinn upp sem þinglýstur eigandi. Með fylgir 

fokheldisvottorð, dags. 4. okt. 1978, um verslunar- og þjónustuhús fyrir Kaupfélag 

Skagfirðinga á Ketilási í Holtshreppi. (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki 2013), (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar).  Hér er greinilega átt við verslunina Ketilás. (Stefanía Hjördís 

Leifsdóttir, tölvupóstur 15.apríl 2013). 

 

Í samþykktum (eða drögum) fyrir félagsheimilið Ketilás eru eignaraðilar sagðir Sveitarfélagið 

Skagafjörður og Kvenfélagið Framtíðin en ekki kemur fram stærð eignarhlutar hvors um sig.  

 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra, 

kemur fram að Kvenfélagið Framtíðin telur sig eiga 17% hlut í félagsheimilinu. Einnig eigi 

kvenfélagið allan búnað til eldamennsku og veisluhalda, nema drykkjarglös. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Vert er að benda á að svo virðist sem að ekkert land fylgi félagsheimilinu utan það sem húsið 

stendur á. Nauðsynlegt er að yfirfara hvert raunverulegt eignarhald er á þeirri lóð sem 

félagsheimilið stendur á og einnig í hvers eigu landið í kringum það er. Þar sem húsnæðið og 

umhverfi þess hefur í vaxandi mæli verið nýtt til ferðaþjónustustarfsemi er enn mikilvægara 

en áður að koma eignarhaldi á hreint svo uppbygging starfsemi og þjónustu geti farið fram án 

hindrana af þeim sökum. 

 

5.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 

Rekstraraðili hússins er Stefanía Hjördís Leifsdóttir, kt. 210665-3909. Samningur milli hennar 

og sveitarfélagsins er ekki dagsettur en gildir tímabilið 1. apríl 2011-1. apríl 2013. 

Samningurinn er uppsegjanlegur með sex mánaða fyrirvara. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 
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Stefanía Hjördís Leifsdóttir og Jóhannes Ríkharðsson maður hennar, hafa síðan stofnað 

einkahlutafélag, Ferðaþjónustuna Brúnastöðum, um rekstur félagsheimilisins o.fl. (Stefanía 

Hjördís Leifsdóttir, tölvupóstur 15.apríl 2013). 

 

Í samþykktum (eða drögum) fyrir Ketilás (ódags. og óundirrit.) kemur fram að hússtjórn þess 

sé þriggja manna, tveir eru skipaðir af hálfu sveitarfélagsins en Kvenfélagið Framtíðin skipar 

einn aðila. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Hússtjórn skipa:  

Stefanía Hjördís Leifsdóttir, Brúnastöðum formaður, skipuð af sveitarfélaginu 04.06.2007 

María Númadóttir, Molastöðum, skipuð af sveitarfélaginu 04.06.2007 

Guðrún Hanna Halldórsdóttir frá kvenfélaginu Framtíðinni. (Stefanía Hjördís Leifsdóttir, mars 2013) 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar 27. maí 2008 er eftirfarandi bókað: 

,,1. 0805091 - Rekstur Félagsheimilisins Ketiláss 

Til fundarins komu fulltrúar í hússtjórn Ketiláss. Íris Jónsdóttir, María Númadóttir, 

Hólmfríður Pétursdóttir og Stefanía Hjördís Leifsdóttir sem hefur tekið að sér að vera 

formaður hússtjórnar. Rætt um samþykktir fyrir félagsheimilið og 

framtíðarfyrirkomulag á rekstri hússins, áhugi er á því að setja aukinn kraft í rekstur 

hússins og áríðandi er að unnið verði að viðhaldsmálum hússins af auknum krafti“. 

 

Bókhald er í umsjón rekstraraðila. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur 21.03.2013) 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Ketilás, Fljótum tekur 150 manns í sæti. Eldhús, hljómsveitarpallur, dansgólf. Sími 467-1031 

Rekstraraðili: Stefanía Hjördís Leifsdóttir, sími: 869 1024 
 

5.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Samþykktir (eða drög) fyrir Ketilás liggja fyrir en þær eru ódagsettar.  

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  
 

5.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 

Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimilið Ketilás er byggt árið 1964. Stærð hússins er 

291.2 m2 og stærð lóðar 300 m2. Árið 1992 var byggð 10,6 m2 snyrting úr timbri við húsið.  

Fasteignamat félagsheimilisins er kr. 13.100.000, snyrtingin er metin á kr. 456.000 og lóð kr. 

316.000. Félagsheimilið Ketilás ásamt lóð er því metið samtals á kr. 13.872.000, skv. 

fasteignamati. Brunabótamat er kr. 70.900.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). 

„Þegar talað er um snyrtingu úr timbri er eflaust átt við skúr sem stendur neðan við 

félagsheimilið og þjónaði hlutverki salernisaðstöðu við tjaldstæði en er nú ónýtur.“ (Stefanía 

Hjördís Leifsdóttir, tölvupóstur 15.apríl, 2013). 
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Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 271.388 og greiðir sveitarfélagið þau. (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012). 
 

5.5  Starfsemi og viðburðir   

Starfsemi í húsinu er nokkur og af fjölbreyttum toga, ættarmót, þorrablót, dansleikir, fundir, 

afmæli o.fl. Gera má ráð fyrir 15-20 viðburðum á ári.    

 

 
      Hér er búið að skreyta salinn á Ketilási fyrir árlega jólatrésskemmtun 

5.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 
Á undanförnum árum hefur gagnger endurnýjun farið fram og lauk henni á síðasta ári „með 

því að sett var klæðning á elsta part hússins og skipt um þak á þeim hluta. Rekstraraðili hefur 

kostað slípun parkets í sal og lista á gólf í sal, veggljós í sal, gardínur í allt húsið og 

ljósmyndir sem prýða veggi þess. Einnig fjármagnað að stærstum hluta nýtt hljóðkerfi (kr. 

400.000) en kvenfélagið lagði kr. 100.000 á móti. Einnig margvísleg áhöld í eldhús og 

húsgögn utandyra. Eftir stendur frágangur á lóð og hugsanlegt tjaldstæði sem erfitt er að fara í 

þegar eignarhald á lóð liggur ekki fyrir“. (Stefanía Hjördís Leifsdóttir, tölvupóstur 15.apríl 2013). 

 

Ástandsskoðun var framkvæmd af Guðmundi Þór Guðmundssyni 25. mars 2011. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

5.7  Rekstrarniðurstaða   

Yfirlit um tekjur og gjöld fyrir árið 2010 liggur ekki fyrir. Þar sem Stefanía Hjördís 

Leifsdóttir tók við rekstri hússins 1. apríl 2011 liggja ekki fyrir tölur um niðurstöðu rekstrar. 
 

5.8  Tekjur og gjöld    
Yfirlit um tekjur og gjöld fyrir árið 2010 liggur ekki fyrir. Þar sem Stefanía Hjördís 

Leifsdóttir tók við rekstri hússins 1. apríl 2011 liggja ekki fyrir tölur um niðurstöðu rekstrar. 
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5.9  Eignir og skuldir    
Upplýsingar um eignir og skuldir liggja ekki fyrir. 
 

5.10  Annað 
Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 109.302.-. Þar af eru gjaldfallnar 97.392.- kr. 
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6.  kafli  Ljósheimar 

6.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er Sveitarfélagið Skagafjörður skráður eigandi Félagsheimilisins 

Ljósheima. Fastanúmer er 213-9958. Húsið er skráð sem samkomustaður. 
(Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012).   

 

Yfirlit um eignaskrá innanstokksmuna er gert 8. mars 2012, af Guðmundi Þór Guðmundssyni 

og Sigrúnu Aadnegard, í tengslum við leigusamning. 

 

Í þinglýsingarvottorði, 30. jan. 2007 og 22. mars 2013, er Sveitarfélagið Skagafjörður skráður 

eigandi Félagsheimilisins Ljósheima. Í vottorðinu kemur fram að engin veðbönd hvíli á 

eigninni. Félagsheimilið stendur á 7.000 m2 lóð sem tilheyrði áður Brennigerðisparti. 

Afstöðumynd af lóðinni er gerð í júlí 1984. Fyrir liggur þinglýst gjafabréf (A-001076/1984) 

frá 16. ágúst 1984 fyrir landspildunni. (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki, 2007 og 2013).  (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í ódagsettu óundirrituðu skjali um eignarhald félagsheimilanna í Skagafirði segir að 

Sveitarfélagið Skagafjörður eigi 88% í húsinu, Kvenfélagið Framför 7% og Ungmennafélagið 

Grettir 5%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra, 

kemur fram að Kvenfélag Framför telur sig eiga 7% hlut í félagsheimilinu, auk þess að leggja 

töluverðan pening í innbúið. 

 

6.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 
Rekstraraðili hússins er Sigrún Aadnegard. Samningur við sveitarfélagið er ódagsettur en 

undirritaður og gildir frá 1. jan.-31. des. 2012. Sé honum ekki sagt upp þá fyrir 1. okt. 2012 þá 

framlengist hann sjálfkrafa. Uppsagnarfrestur eru sex mánuðir. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 

Í rekstrarsamningi er tekið fram að menningar- og kynningarnefnd skuli funda með 

rekstraraðila a.m.k. einu sinni á ári. Þann fund sitji einnig fulltrúi frá Kvenfélaginu Framför 

og Ungmennafélaginu Gretti. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 20.06.2007, er eftirfarandi samþykkt gerð: 

,,Nefndin ákveður að ráðast í skipulagsbreytingar varðandi rekstur félagsheimilisins 

Ljósheima. Nefndin leysir því fulltrúa sveitarfélagsins í hússtjórn Ljósheima frá 

störfum og þakkar þeim fyrir vel unnin störf. Nefndin ákveður því að taka tímabundið 

við stjórn hússins. Reiknað er með að ný hússtjórn taki við stjórn 1. ágúst“. 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 26.09.2007, er eftirfarandi bókað: 
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,,Hússtjórn Ljósheima hefur ákveðið að auglýsa eftir umsóknum frá aðilum sem hafa 

áhuga á því að taka að sér rekstur hússins frá áramótum 2007-2008. Ákveðið hefur 

verið að segja upp húsverði Ljósheima. Meðeigendum hafa verið kynnt þessi áform“. 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 10.09.2007, er eftirfarandi bókað: 

,,Tekið var fyrir bréf frá Kvenfélaginu Framför. Menningar- og kynningarnefnd 

þakkar bréf félagsins, sem dagsett er 14. september s.l. Þar sem ekki eru gerðar 

efnislegar athugasemdir við þá ákvörðun að auglýsa eftir rekstraraðila að 

Félagsheimilinu Ljósheimum eða drög að auglýsingu, mun sú ákvörðun þegar koma til 

framkvæmda. 

Nefndin tekur undir það sjónarmið að á umliðnum árum hafi skort á samráð milli 

eigenda Ljósheima og leggur áherslu á mikilvægi hússtjórnar í því sambandi. Hafi 

ákvarðanir nefndarinnar og framfylgd þeirra valdið kvenfélaginu eða einstökum 

kvenfélagskonum óþægindum biðjumst við velvirðingar á því og óskum eftir farsælu 

samstarfi í framtíðinni.“ 
 

Bókhald er í umsjón rekstraraðila. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur 21.mars 2013). 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Ljósheimar, við Sauðárkrók, taka 140 í sæti, í húsinu er dansgólf, eldhús, salur og herbergi á 

efri hæð. Húsið hefur veitingaleyfi og gistileyfi fyrir allt að 70 manns.  Sími 453-6466 .  

Rekstraraðili:  Sigrún Aadnegard, Bergsstöðum, 551 Sauðárkrókur, sími 453-5291. 
 

6.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Engin gögn finnast sem benda til þess að gerðar hafi verið sérstakar samþykktir fyrir 

Félagsheimilið Ljósheima.  

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  
 

6.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 

Í Fasteignaskrá kemur fram að Ljósheimar eru byggðir árið 1985. Stærð hússins er talin 343,4 

m2 og stærð lóðar 7000 m2. Fasteignamat húss er kr. 14.950.000 og lóðar kr. 393.000 eða 

kr.15.343.000 samtals. Brunabótamat er kr. 84.350.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 305.485 og greiðir sveitarfélagið þau. (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012).  

 

6.5  Starfsemi og viðburðir   

Félagsheimilið Ljósheimar er nýtt fyrir samkomuhald af ýmsum toga, s.s. fundi, veislur, 

markaði og sölustarfsemi auk gistingar. Þá hefur sveitarfélagið frían aðgang að húsinu undir 

starfsemi sína skv. samningi. Sama gildir um Sönghóp eldri borgara í Skagafirði og Kvenfélag 

Skarðshrepps. Í heild er starfsemin í húsinu töluverð. Gera má ráð fyrir 80-100 viðburðum á 

ári. 
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6.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Ástandsskoðun var gerð 8. mars 2012, af Guðmundi Þór Guðmundssyni og Sigrúnu 

Aadnegard, í tengslum við leigusamning við Sigrúnu Aadnegard.  

Viðhald virðist vera í góðum málum og allt er þrifalegt og snyrtilegt. Að öðru leyti vísast í 

ofangreinda ástandsskoðun. 

 

6.7  Rekstrarniðurstaða   

Þar sem rekstraraðili félagsheimilisins hefur haft húsið til umráða a.m.k. síðustu fimm ár  

liggja ekki fyrir tölur um rekstur. 
 

6.8  Tekjur og gjöld    
Þar sem rekstraraðili félagsheimilisins hefur haft húsið til umráða a.m.k. síðustu fimm ár 

liggja ekki fyrir tölur um rekstur. 
 

6.9 Eignir og skuldir    
Upplýsingar um eignir og skuldir liggja ekki fyrir. 
 

6.10  Annað 

Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 1.303.157.-. Þar af eru gjaldfallnar 1.256.684.- kr. 
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7.  kafli  Melsgil 

7.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá er Sveitarfélagið Skagafjörður skráður eigandi Félagsheimilisins Melsgils. 

Fastanúmer er 214-0250. Húsið er skráð sem samkomustaður. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 

2012).   

 

Skrá yfir innanstokksmuni og eigendur þeirra liggur ekki fyrir. 

 

Í skjali frá Sýslumanninum á Sauðárkróki, dags. 22. mars 2013, sem ber yfirheitið - Óstaðfest 

– er fjallað um Melsgil 145994. Þar er enginn talinn upp sem þinglýstur eigandi. Með fylgja 

einnig gjafabréf frá eigendum Reynistaðar, dags. 24. ágúst 1964 og 1. sept. 1988, þar sem þeir 

gefa landspildu undir félagsheimili, samtals að stærð 6.700 ferm. Með fylgir einnig teikning 

af landspildunum 2. sept. 1981 frá Landnámi ríkisins. Þá fylgir einnig með afrit úr 

Fasteignabók þar sem eigendur að félagsheimilinu eru sagðir Umf. Æskan, Staðarhreppur og 

Kvenfélag Staðarhrepps. Ekki er getið um eignarhlutföll. (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki 2013), 

(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í „Reglur um félagsheimili Staðarhrepps“, dags. og undirritaðar 4. febrúar 1964, segir að 

eigendur félagsins séu Staðarhreppur, Ungmennafélagið Æskan og Kvenfélag Staðarhrepps. 

Ekki er getið um hlutfallslegt eignarhald. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

  

 Í afsali, dags. og undirritað 8/4 1971, afsala eigendur innbús félagsheimilisins, Kvenfélag 

Staðarhrepps og Ungmennafélagið Æskan, eignarrétti á innbúinu til sameiginlegrar eignar 

félagsheimilisins að Melsgili.  (Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, Askja 624, Félagsheimilið Melsgil) 

 

Í ódagsettu óundirrituðu skjali um eignarhald félagsheimilanna í Skagafirði segir að 

Sveitarfélagið Skagafjörður eigi 80% í húsinu, Kvenfélag Staðarhrepps 10% og 

Ungmennafélagið 10%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra, 

kemur fram að Kvenfélag Staðarhrepps telur sig eiga 10% hlut í félagsheimilinu. 

 

Í samtali við formann húsnefndar, 18. des. 2012, kom fram að ungmennafélagið hafi sagt sig 

frá sínum eignarhluta. (Viðtal við Ragnheiði Erlu Björnsdóttur húsvörð og Ingibjörgu  Hafstað, fulltrúa í 

hússtjórn, 18. des. 2012). 

 

Í norðurkjallara hússins er dælustöð í sérherbergi á vegum Skagafjarðarveitna. 
 

7.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 

Húsvörður er Ragnheiður Erla Björnsdóttir og er hún ráðin af sveitarfélaginu. 

Ráðningarsamningur liggur ekki fyrir en samkvæmt upplýsingum í viðtali fær húsvörður fasta 
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greiðslu mánaðarlega. (Viðtal við Ragnheiði Erlu Björnsdóttur húsvörð og Ingibjörgu  Hafstað, fulltrúa í 

hússtjórn, 18. des. 2012). 

 

Hússtjórn skipa eftirtaldir:  

Ingibjörg Hafstað, f.h. Kvenfélags Staðarhrepps  

Sigfús Helgason f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar. (tilnefndur 16.04.2007) 

Þá situr Ragnheiður húsvörður einnig í nefndinni. (Viðtal við Ragnheiði Erlu Björnsdóttur húsvörð og 

Ingibjörgu  Hafstað, fulltrúa í hússtjórn, 18. des. 2012). 

 

16.04.2007 Ingibjörg Sigurðardóttir tilnefnd í hússtjórn sem fulltrúi sveitarfélagsins. (Gögn í 

fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). Ingibjörg flutti síðan burt og þá var ákveðið að Ragnheiður 

Erla tæki sæti í nefndinni. (Ingibjörg Hafstað,  09. apríl 2013). 

 

Bókhald er fært á vegum sveitarfélagsins. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur 21.mars .2013). 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Melsgil, Staðarhreppi tekur um 100 í sæti. Eldhús, dansgólf, svið, búningsaðstaða. Húsið 

hefur gistileyfi fyrir 20. Sími 453-5539. Húsvörður: Ragnheiður Erla Björnsdóttir, Glæsibæ, 

sími 453-5530; 892-5530. 

 

7.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Til eru reglur Félagsheimilis Staðarhrepps, dags. 4. feb. 1964. Nýrri reglur hafa ekki fundist.  

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  

 

7.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 

Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimilið Melsgil var byggt í tvennu lagi. Eldri hlutinn, 

165,6 m2, var byggður árið 1942 en síðar reis viðbygging, árið 1990, 295,7 m2. Stærð hússins 

er því alls 461,3 m2 og stærð lóðar 6.700 m2. Fasteignamat húss er kr. 16.620.000 og lóðar kr. 

1.110.000 eða kr.17.730.000 samtals. Brunabótamat er kr. 94.900.000. (Fasteignaskrá Íslands, 27. 

des 2012). 

 

Gjafaafsöl fyrir upphaflegri lóð og síðari viðbót liggja fyrir. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 335.045 og greiðir sveitarfélagið þau. (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012). 
 

7.5  Starfsemi og viðburðir   
Félagsheimilið er nýtt til samkomuhalds af ýmsum toga, ættarmót, fermingar, skírnir, fundi, 

erfidrykkjur o.fl. Gera má ráð fyrir 20-25 viðburðum á ári.  
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Hér má sjá salinn í Melsgili, myndin tekin af sviðinu 

7.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Ástandsskoðun liggur ekki fyrir. 

 

Húsið lítur vel út að utan sem innan, allt mjög þrifalegt og snyrtilegt. Kvenfélagið er virkt í 

viðhaldi hússins. 

 

Eldri kjallarinn ónýtur, flæðir inn í hann. Flóðahætta er einnig í nýrri kjallara og þörf á að 

drena betur kringum húsið. 
 

7.7  Rekstrarniðurstaða   
Rekstrarniðurstaða Melsgils, með fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum, var árin 2009-2011 

sem hér segir:  

2009 + 172.217 kr. 

2010    - 74.999 kr. 

2011   + 92.228 kr.      (Ársreikningar 2009-2011) 

 

7.8  Tekjur og gjöld    
Rekstrartekjur áranna 2009-2011 voru sem hér segir: 

2009 1.291.168 kr. 

2010 1.005.534 kr. 

2011    902.821 kr. 

 

Hlutfallsleg skipting og meðaltal tekna árin 2009-2011 fylgir hér í skífuriti: 

 



 - 34 - 

 
 

Rekstrargjöld áranna 2009-2011 voru sem hér segir: 

2009 1.114.802 kr. 

2010 1.072.549 kr. 

2011    805.420 kr. 

 

Hlutfallsleg skipting og meðaltal gjalda árin 2009-2011 fylgir hér í skífuriti: 

 

 
 

7.9  Eignir og skuldir    

Eignir Félagsheimilisins Melsgils eru tilfærðar í ársreikningi í árslok 2011. Þar kemur fram, 

undir liðnum Skýringar, að þær fasteignir sem félagsheimilið hefur til umráða séu að mestu 

leyti í eigu Sveitarfélagsins Skagafjarðar og eignfærðar þar. Aðrar eignir eru sem hér segir: 
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Eignir 2011 

Áhöld og tæki 185.613 

Birgðir 
 Viðskiptakröfur 4.000 

Aðrar skammtímakröfur 

 Handbært fé 196.889 

Eignir samtals 386.502 

    

Eigið fé   

Annað eigið fé 202.055 

    

Skuldir   

Skuldir við lánastofnanir 

 Viðskiptaskuldir 25.738 

Aðrar skammtímaskuldir 158.709 

Eigið fé og skuldir samtals 386.502 

 

7.10  Annað 

Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 58.438.-. Þar af eru gjaldfallnar 46.528.- kr. 
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8.  kafli  Miðgarður  

8.1  Eignarhald 
Hjá Fasteignaskrá Íslands er eigandi Menningarhússins Miðgarðs skráður Félagsheimilið 

Miðgarður, kennitala 460269-2889. Fastanúmer er 214-0833 Húsið er skráð sem 

félagsheimili. (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012).    

 

Í skjali frá Sýslumanninum á Sauðárkróki, dags. 22. mars 2013, sem ber yfirheitið - Óstaðfest 

– er fjallað um Miðgarð 146122. Þar er enginn talinn upp sem þinglýstur eigandi.  

Einnig fylgir með afrit úr Fasteignabók þar sem eigendur eru sagðir eftirtaldir: Seyluhreppur 

60%, Akrahreppur 15%, Ungmennafélagið Fram 12%, Kvenfélag Seyluhrepps 5%, 

Karlakórinn Heimir 5% og Ungmennafélagið Æskan 3%.  

Þá fylgir með skjal, dags. 2. júní 1961 þar sem stjórn Varmahlíðar, í umboði sýslunefndar, 

úthluta Seyluhreppi, Akrahreppi, Umf. Fram, Kvenfélags Seyluhrepps og Karlakórnum Heimi 

lóð undir félagsheimili að stærð 7.500 ferm.  

Ennfremur fylgir með samningur þar sem Ungmennafélagið Fram selur Ungmennafélaginu 

Æskunni 3% af 15% hlut Fram í allri byggingunni.  

Þá er einnig endurrit af samningi um byggingu félagsheimilis, dags. 9. maí 1961, þar sem 

eigendur eru: Hreppsfélag Seyluhrepps 60%, Hreppsfélag Akrahrepps 15%, Ungmennafélagið 

Fram 15%, Kvenfélag Seyluhrepps 5% og Karlakórinn Heimir 5%. (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki 

2013), (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í Reglum fyrir Félagsheimilið Miðgarð, Stjórnartíðindi B, nr. 205/1979, kemur m.a. fram 

eftirfarandi eignaskipting: Seyluhreppur 60%, Akrahreppur 15%, Umf. Fram 12%, Umf. 

Æskan 3%, Kvenfélag Seyluhrepps 5% og Karlakórinn Heimir 5%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 

 

Sama eignaskipting kemur fram í staðfestu afriti úr Fasteignabók, dags. 30. jan. 2007. Athuga  

ber að þessu eignarhaldi ber ekki saman við reglugerð frá 6. des. 2006. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Í ódagsettu óundirrituðu skjali um eignarhald félagsheimilanna í Skagafirði segir að 

Seyluhreppur og Akrahreppur eigi samtals 75% í húsinu, Umf. Fram 12%, Umf. Æskan 3%, 

Karlakórinn Heimir 5% og Kvenfélag Seyluhrepps 5%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar). 

 

Þann 6. desember 2006 er skrifað undir nýja reglugerð um félagsheimilið. Jafnframt falla úr 

gildir ofangreindar reglur frá 1979. Samkvæmt nýju reglugerðinni eru eigendur sem hér segir: 

Sveitarfélagið Skagafjörður 75%, Akrahreppur 15%, Karlakórinn Heimir 5% og Kvenfélag 

Seyluhrepps 5%. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í tölvupósti frá Margeiri Friðrikssyni, dags. 17. mars 2010, kemur fram að til er samþykkt 

Reglugerð um Félagsheimilið Miðgarð og Samkomulag um uppbyggingu menningarhúss í 

Skagafirði. Þar kemur einnig fram að Sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur eiga 
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samtals 90% í félagsheimilinu, Karlakórinn Heimir 5% og Kvenfélag Seyluhrepps 5%. Þar er 

einnig tekið fram að eignarhlutur félaganna sé að engu orðinn þar sem þau hafi ekki tekið þátt 

í endurbótum á húsnæðinu. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar).  Karlakórinn Heimir tók 

þátt í endurbótum á efri hæð hússins. (Guðmundur Þór Guðmundsson, 22. apríl 2013). 

 

8.2  Hússtjórn og húsvörður – rekstrarform 
Rekstraraðili hússins er fyrirtækið Gullgengi ehf. Eigendur þess eru Unnur Gottsveinsdóttir 

og Stefán Gísli Haraldsson. Samningur við Sveitarfélagið Skagafjörð og Akrahrepp er 

undirritaður og dags. 12. janúar 2012 og gildir hann til 31. des. 2012. Hann framlengist síðan 

sjálfkrafa sé honum ekki sagt upp fyrir 1. október 2012 og komi til framlengingar er hann 

uppsegjanlegur eftir það með sex mánaða  fyrirvara.  

Fylgigögn þessa samnings eru eftirtalin:  

1. Áhalda- og tækjalisti, (húsbúnaður o.fl.), dags. jan. 2012. 

2. Ástandsskoðun Miðgarðs, dags. 03.01.2012.  

3. Eignasjóður Skagafjarðar, ýmsar upplýsingar. 

4. Nýtingaráætlun Menningarhússins Miðgarðs, dags. jan. 2012  

5. Samningur milli Karlakórsins Heimis og Menningarhússins Miðgarðs, dags. 12. jan. 

2012. 

6. Samningur milli Kvenfélags Seyluhrepps og Menningarhússins Miðgarðs, dags. 12. 

jan. 2012.  

7. Samningur milli Rökkurkórsins og Menningarhússins Miðgarðs, dags. 12. jan. 2012. 

8. Samningur milli Kvennakórsins Sóldísar og Menningarhússins Miðgarðs, dags. 12. 

jan. 2012.  

 

Samkvæmt reglum fyrir félagsheimilið Miðgarð, frá 6. des. 2006, er stjórn þess í höndum 

þriggja manna. Sveitarfélagið Skagafjörður tilnefnir tvo þeirra en Akrahreppur einn. (Gögn í 

fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Bókhald er í umsjón rekstraraðila. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur  21.mars 2013). 

 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Menningarhúsið Miðgarður, Varmahlíð.  

Sjá heimasíðu: http://www.midgardur.skagafjordur.is  Menningarhúsið Miðgarður er einnig 

með virkt vefsvæði á Facebook. 

 

8.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 
Fyrir liggur Reglugerð um Félagsheimilið Miðgarð, dagsett 6. desember 2006. Undir hana rita 

fulltrúar eigenda; Sveitarfélagið Skagafjörður, Akrahreppur, Karlakórinn Heimir og 

Kvenfélag Seyluhrepps. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Einnig eru til eldri reglur frá 1979 og drög að reglugerð frá 2000/2001. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  

http://www.midgardur.skagafjordur.is/
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8.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 
Í Fasteignaskrá kemur fram að Félagsheimilið Miðgarður var byggt árið 1967. Húsið er 

1.493,7 m2 og stærð lóðar 7.500 m2. Fasteignamat húss er kr. 127.600.000 og lóðar kr. 

7.800.000 eða kr.135.400.000 samtals. Brunabótamat er kr. 640.450.000. (Fasteignaskrá 

Íslands, 27. des. 2012). 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 2.839.090 og greiðir sveitarfélagið þau. 

(Álagningarseðill fasteignagjalda 2012)  
 

8.5  Starfsemi og viðburðir  
Fjölbreytt starfsemi fer fram í Miðgarði, s.s. leiksýningar, tónleikar, fundir, veislur, árshátíðir 

og dansleikir. Alls voru 74 viðburðir árið 2012. Þá eru ótaldar kóræfingar á vetrum, 3-4 í viku 

og dansæfingar einu sinni í viku. (Unnur Gottseinsdóttir,  tölvupóstur des. 2012). 

 

8.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Ástandsskoðun og húsbúnaðarskrá frá því í janúar 2012 liggur fyrir og er undirrituð af 

Guðmundi Þór Guðmundssyni og nýjum rekstraraðilum, Gullgengi ehf. 

 

Húsið lítur vel út, allt þrifalegt og snyrtilegt. 

 

8.7  Rekstrarniðurstaða   
Þar sem rekstraraðili hefur verið að húsinu síðastliðin ár liggja ekki fyrir upplýsingar um 

rekstur. 

 

8.8  Tekjur og gjöld 

Þar sem rekstraraðili hefur verið að húsinu síðastliðin ár liggja ekki fyrir upplýsingar um 

rekstur. 
 

8.9  Eignir og skuldir     

Upplýsingar um eignir og skuldir liggja ekki fyrir. 
 

8.10  Annað   
Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 1.523.141.-. Þar af eru gjaldfallnar 1.523.141.- kr. 
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9. kafli  Skagasel 

9.1  Eignarhald 
Félagsheimilið Skagasel er í eigu Sveitarfélagsins Skagafjarðar, samkvæmt Fasteignaskrá 

Íslands. Fyrir liggur þinglýst gjafaafsal fyrri eigenda fyrir lóð undir félagsheimilið og 

stofnskjal lóðar, dags. 29. maí 2008.  (Sjá A-000468/2008).  (Fasteignaskrá Íslands, 27.des. 2012). 

 

Yfirlit er til um innanstokksmuni, ódagsett, gert af Guðlaugu Jóhannsdóttur á Hrauni. Það er 

líklega frá árinu 2001. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Í þinglýsingarvottorði 20. mars 2013 er Sveitarfélagið Skagafjörður sagt eigandi að – Hvalnes 

lóð 145893, Skagafjörður. Meðfylgjandi er einnig gjafabréf, dags. 20. okt. 1982, frá eiganda 

Hvalnes til Skefilsstaðahrepps fyrir landspildu að stærð 80 x 250 m. Þá fylgir Stofnskjal, 

dags. 18. maí 2008, þar sem lóðin er hnitsett, fengið nýtt fasteignanúmer og sögð vera 8.000 

ferm. (Sýslumaðurinn á Sauðárkróki 2013), (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Í skjali sem ber heitið „Samvinnusamningur um byggingu félagsheimilis í 

Skefilsstaðahreppi..“, dags. og undirritaður 14. desember 1980, kemur fram að Hreppsfélagið 

eigi 88%, Búnaðarfélagið 2% og Kvenfélagið 10%. (Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, Askja 2, 

Margvísleg gögn) 

 

Í ódagsettu og óundirrituðu skjali varðandi eignarhald félagsheimila í Skagafirði eru 

eignahlutar í Félagsheimilinu Skagasel skráðir eftirfarandi: Sveitarfélagið á 88% eignarhlut, 

Kvenfélag Skefilsstaðahrepps 10% og Búnaðarfélag Skefilsstaðahrepps á 2%. (Gögn í fórum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

Í samantekt kvenfélaganna í Skagafirði, frá 9. júlí 2002, sem send var þáverandi sveitarstjóra, 

kemur fram að Kvenfélag Skefilsstaðahrepps telur sig eiga 10% hlut í félagsheimilinu og 

innbúi, þ.e.a.s. borðum, stólum, píanói og raftækjum öðrum en ísskáp, kaffivélum og 

handþeytara sem kvenfélagið á eitt og sér. Kvenfélagið á einnig alfarið allt leirtau o.fl., auk 

gáms við húsið.  (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 
 

9.2  Hússtjórn og húsvörður - rekstrarform 

Í hússtjórn eru: 

Brynja Ólafsdóttir, f.h. Kvenfélags Skefilsstaðahrepps 

Merete Rabölle, f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar (tilnefnd 20.06.2007) 

Guðrún Halldóra Björnsdóttir, f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar (tilnefnd 20.06.2007) 

 

Í gögnum sveitarfélagsins er ódags. rekstrarsamningur við Sigrúnu Mörtu Gunnarsdóttur með 

gildistíma 1. jan. 2008-31. des. 2012. (Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar).  Samningurinn 

var uppsegjanlegur með sex mánaða fyrirvara og nýtti Sigrún Marta sér það. Féll 

samningurinn úr gildi í maí 2011. Síðan þá hefur hússtjórn séð um rekstur hússins. 

 

Bókhald er í umsjón hússtjórnar. (Þórunn Sveinsdóttir, tölvupóstur  21. mars 2013). 
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Á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru eftirfarandi upplýsingar: 

Skagasel, á Skaga tekur um 150-60 manns í sæti. Eldhús og einn salur með dansgólfi, lítið 

geymsluherbergi, salerni og sturtur. Efri hæð með bókasafni og geymslu. Húsið hefur 

gistileyfi f. 20. Sími 453-6740 

 

9.3  Samþykktir félagsheimilisins, gjaldskrá 

Samþykktir fyrir Skagasel liggja ekki fyrir og ekki er vitað hvort þær hafi verið gerðar.  

Viðmiðunargjaldskrá fyrir notkun á húsinu fylgir með í viðhengi.  

 

9.4  Fasteignamat og álögð fasteignagjöld 2012 
Í Fasteignaskrá kemur fram að Skagasel er byggt árið 1983. Stærð hússins er 297,8m2 og 

stærð lóðar 20.000m2 (2 ha).  Fasteignamat húss er kr.12.350.000 og lóðar kr. 789.000 eða 

kr.13.139.000 samtals.  Brunabótamat er kr. 70.700.000 (Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012). 

 

Álögð fasteignagjöld ársins 2012 eru kr. 222.794 og greiðir sveitarfélagið þau. (Álagningarseðill 

fasteignagjalda 2012). 

 

9.5  Starfsemi og viðburðir  
Nýting hússins er lítil, e.t.v. 5-7 viðburðir á ári. Gistinætur eru nokkrar, gjarnan í tengslum við 

viðburði íbúa í nágrenninu eða veiði í vötnum á Skaga.. Á efri hæð hússins er bókasafn og eru 

útlán einu sinni í mánuði yfir veturinn. (Brynja Ólafsdóttir og Merete Rabölle, viðtal 13. des. 2012). 

 
Skagasel í skammdegisbirtu, desember 2012 

9.6  Ástand hússins og viðhaldsverkefni framundan 

Ástandsskýrsla liggur ekki fyrir.  
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Í samtali við Merete og Brynju kom fram nokkur þörf á viðhaldi, skipta þarf um gler í 

gluggum, athuga. með ofna og varmadælu sem mun lækka raforkunotkun verulega, 

rakaskemmdir eru nokkrar, lakk á gólfi er skemmt o.fl. Þeir rafmagnsofnar sem nú eru í 

húsinu eru mjög litlir og hitaflöturinn nær ekki að þjóna svo stóru rými sem þeim er ætlað. 
(Brynja Ólafsdóttir og Merete Rabölle, viðtal 13. des. 2012). 

 

9.7  Rekstrarniðurstaða   

Upplýsingar um rekstur Skagasels liggja ekki fyrir. 
 

9.8  Tekjur og gjöld 

Upplýsingar um tekjur og gjöld liggja ekki fyrir. 
 

9.9  Eignir og skuldir     

Upplýsingar um eignir og skuldir liggja ekki fyrir. 
 

9.10  Annað   
Á viðskiptareikningi hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er bókfærð skuld félagsheimilisins í árslok 

2012 kr. 155.001.-. Þar af eru gjaldfallnar 143.091.- kr. 
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10. kafli   Samantekt 

10.1  Almennt   
Við gerð þessarar skýrslu komu upp ýmis atriði sem höfundar telja vert að gefa betri gaum. Sá 

fyrirvari er þó gerður að e.t.v. liggja fyrir hjá sveitarfélaginu fleiri gögn en höfundar höfðu 

aðgang að og sé svo geta þau skekkt niðurstöður þessarar skýrslu. Nokkuð af gögnum sem 

höfundum bárust, m.a. sumir samningar og samþykktir, voru ódagsettar og óundirritaðar og 

því ekki ljóst hvort þetta voru endanlegar útgáfur eða bara drög.  

 

Á árunum 2007-2009, sérstaklega á árinu 2007, var unnið mikið starf af hálfu Menningar- og 

kynningarnefndar í málefnum félagsheimilanna. Fulltrúar sveitarfélagsins voru skipaðir í 

fjölmargar hússtjórnir, erindisbréf fyrir fulltrúa sveitarfélagsins búin til og útbúinn rammi að 

samþykktum fyrir öll félagsheimilin. Starfsmönnum sveitarfélagsins var falið að ganga frá 

þinglýsingarmálum, samningar gerðir við nýja rekstraraðila, fjallað um viðhaldsmál o.s.frv. 
(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

 

Ekki er ljóst er hvort og þá hversu mikið af þessu var hrint í framkvæmd. Voru erindisbréf 

send út til fulltrúa sveitarfélagsins? Voru nýju samþykktirnar unnar í samráði við 

meðeigendur, var fundað með hússtjórnum, var gengið frá eignaraðild einstakra félagsheimila 

og hvað var gert í þinglýsingarmálum?  
 

Þann 17. nóvember 2009 leggur starfsmaður sveitarfélagsins fram samantekt um viðhaldsmál 

félagsheimila frá hússtjórnum og rekstraraðilum húsanna. Miðað við þau gögn sem 

undirritaðir hafa undir höndum þá vantar upplýsingar frá tveimur félagsheimilanna og þau 

gögn sem eru til staðar eru mismikil. Ekki hafa fundist upplýsingar um framhald þessa máls. 
(Gögn í fórum Sveitarfélagsins Skagafjarðar). 

10.2  Samskipti við húsverði/hússtjórnir/rekstraraðila 

Við gerð þessarar skýrslu virðist koma í ljós að fastmótaðar vinnureglur um tengsl 

starfsmanna sveitarfélagsins og fulltrúa félagsheimilanna eru e.t.v. ekki fyrir hendi. Einnig 

virðist sem að utanumhald gagna og geymsla þeirra hjá sveitarfélaginu sé ekki alltaf ljós. 

Ekki er t.d. ljóst hvort fundargerðir hússtjórna séu sendar til sveitarfélagsins, hvort fundað sé 

árlega með hússtjórnum og hvort gerðar séu ársskýrslur eða jafnvel ársreikningar.  

Í sumum rekstrarsamningum er rætt um ársreikninga, ársskýrslu, reglubundna fundi með 

hússtjórn o.s.frv.  

 

Í samningi um rekstur á félagsheimilinu Bifröst, sem gildir frá 24. feb. 2010 – 24. feb. 2013, 

segir svo: 

„Hússtjórn Bifrastar skal funda með rekstraraðila a.m.k. þrisvar á ári til þess að fá 

upplýsingar um starfsemi hússins. Á þeim fundi skal leigutaki leggja fram stöðu 

fjármála á þeim tíma og gera grein fyrir rekstri og áætlunum.“ 

Svo sem fram kemur í kaflanum um Bifröst þá segir leigutaki að engir fundir hafi verið 

þennan tíma. Þessi samningur er einnig útrunninn. 
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Í leigusamningi um rekstur á félagsheimilinu í Hegranesi, sem gildir 1. jan. – 31. des. 2012,  

segir m.a.: 

„5. Leigutaki skal senda leigusala ársskýrslu og ársreikning vegna starfsemi sinnar í 

Félagsheimilinu í Hegranesi til kynningar eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að 

samningstíma lýkur. 

6. Menningar- og kynningarnefnd skal funda með rekstraraðila fyrir 1. október 2012 

til þess að fá upplýsingar um starfsemi hússins.“ 

Samkvæmt þessu hefði ársskýrsla og ársreikningur átt að liggja fyrir hjá sveitarfélaginu en 

höfundar þessarar skýrslu hafa ekki fengið þá í hendur. Ekki er heldur að sjá í fundargerðum 

Menningar- og kynningarnefndar að ofangreindur fundur hafi átt sér stað. 

 

Í samningi um rekstur á félagsheimilinu Ketilási, sem gildir frá 1. apríl 2011-1. apríl 2013, 

segir m.a.: 

„6. Leigutaki skal senda leigusala ársreikning vegna starfsemi sinnar í Ketilási til 

kynningar. 

7. Hússtjórn Ketiláss skal funda með rekstraraðila a.m.k. einu sinni á ári til þess að fá 

upplýsingar um starfsemi hússins. Á þeim fundi skal leigutaki kynna stöðu fjármála á 

þeim tíma og gera grein fyrir rekstri og áætlunum.“ 

Samkvæmt þessu ætti ársreikningur fyrir fyrra leiguárið að liggja fyrir hjá sveitarfélaginu en 

hann hefur ekki borist höfundum þessarar skýrslu. Það er einnig eftirtektarvert að formaður 

hússtjórnar og leigutaki er sama persónan, sem þýðir í raun að leigutaki ætti að funda með 

reglulega með sjálfum sér. Þessi samningur er einnig útrunninn. 

 

Í samningi um rekstur á félagsheimilinu Ljósheimar, sem gildir 1. jan.-31. des. 2012 en 

framlengist sjálfkrafa um sex mánuði í senn hafi honum ekki verið sagt upp fyrir 1. okt. 2012, 

segir m.a.: 

„7.Leigutaki skal senda leigusala ársreikning vegna starfsemi sinnar í Ljósheimum til 

kynningar.  

8. Menningar- og kynningarnefnd skal funda með rekstraraðila a.m.k. einu sinni á ári 

til þess að fá upplýsingar um starfsemi hússins. Á þeim fundi skulu jafnframt sitja 

fulltrúi Kvenfélagsins Framför og fulltrúi Ungmennafélagsins Grettis, þar sem 

leigutaki kynnir stöðu fjármála á þeim tíma og gerir grein fyrir rekstri og áætlunum.“ 

Ársreikningar fyrir árið 2012 hafa ekki borist höfundum þessarar skýrslu. Ekki tókst heldur að 

fá upplýsingar um hverjir sætu í hússtjórn né hvort hún væri virk, þótt eftir því væri leitað. 

Ekki er heldur að sjá í fundargerðum Menningar- og kynningarnefndar að ofangreindir fundir 

hafi verið haldnir. 

 

Í samningi um rekstur Menningarhússins Miðgarðs, sem gildir 1. jan.-31. des. 2012 en 

framlengist sjálfkrafa um sex mánuði í senn hafi honum ekki verið sagt upp fyrir 1. okt. 2012, 

segir m.a.: 

„6. Eigendur Menningarhússins Miðgarðs skulu funda með rekstraraðila í maí og 

október ár hvert til að fá upplýsingar um starfsemi hússins. Á þeim fundi skal leigutaki 

kynna stöðu fjármála á þeim tíma og gera ítarleg grein fyrir rekstri og áætlunum.“ 
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Samkvæmt upplýsingum leigutaka fóru þessir fundir ekki fram á árinu 2012. 

 

Ljóst er að allnokkur misbrestur er á því að ofangreindum samningum sé fylgt eftir, hvað 

varðar fundi og samskipti við rekstaraðila.  Vert er að mæla með því að bætt verði þar úr svo 

Sveitarfélagið hafi á hverjum tíma nánari upplýsingar um rekstur hvers húss, svo og nýjustu 

ársreikninga og starfsskýrslur. 

  

10.3  Skráning 

Félagsheimilin í Skagafirði eru í fasteignaskrá ýmist skráð sem samkomustaður, félagsheimili 

eða skemmtistaður. Opinberar skilgreiningar á þessum hugtökum eru mismunandi, t.d. er 

leyfilegur opnunartími og kröfur um starfsmannahald mismunandi. Vert er að skoða 

sérstaklega skráningu Skagasels í þessu sambandi en það félagsheimili er skráð sem 

skemmtistaður. Um skemmtistaði gilda önnur lög en um félagsheimili og samkomuhús. 
 

10.4  Eignarhald 

Ljóst er að deildar meiningar eru um eignarhald einstakra félagsheimila. Er þar bæði átt við 

fasteignir en einnig lausa muni og húsbúnað.  

 

Í þinglýsingum og öðrum skjölum eru ýmis félög nefnd til skjalanna sem eignaraðilar en sum 

þeirra hafa verið lögð niður eða orðið hluti af öðrum félögum. Þetta á sérstaklega við 

ungmennafélög en einnig fleiri aðila.  Skoða þarf sérstaklega hvort til eru gögn í fórum þeirra 

ungmennafélaga sem á sínum tíma sameinuðust í Ungmennafélagið Smára, þar sem eignum 

félaganna gæti annað hvort hafa verið ráðstafað til hins nýja félags (Smára) eða annað. 

 

Þinglýsingar um eignaraðild félagsheimilanna virðast vera nokkuð á reiki og mismiklar eftir 

félagsheimilum. Fleiri vandamál koma einnig upp, t.d. er til undirrituð reglugerð um 

félagsheimilið Miðgarð frá 2006 en eignarhald sem þar er skráð er ekki í samræmi við 

eignarhald í þinglýstu skjali frá 2007. 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 04.06.2007, er eftirfarandi samþykkt gerð: 

,,Samþykkt að óska eftir því við sveitarstjóra að starfsmenn sveitarfélagsins gangi frá 

lausum endum varðandi þinglýsingar á félagsheimilum, sviðsstjóra falið að ganga frá 

málinu“ 

 

Ekki finnast gögn um að þessari samþykkt hafi verið fylgt eftir. 

 

Skrá yfir lausamuni liggur ekki alltaf fyrir og þar sem þær eru til þá eru þær misgamlar. Oftar 

en ekki vantar dagsetningar og undirskrift yfir þau gögn sem fyrir liggja. Það veldur því að 

ekki er hægt að fullreyna hvort gögnin hafi í raun hlotið staðfestingu réttra aðila eða með 

öðrum orðum hvort þau eru gild.  
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Ekki einfaldast málið þegar gögn eru fengin hjá sýslumanni. Stundum er þinglýst eignarhald 

lóðar eitt, þinglýst eignarhald húss annað (og þá jafnvel í höndum niðurlagðra félaga o.fl.) og 

svo greinir skráning hjá Fasteignaskrá frá þriðja eignarhaldinu. 

 

Ef eignarhaldi lóðar er lýst í eignaskiptasamningi gildir sú skipting fyrir allt sem á lóðinni er, 

nema annað sé skjalfest. Eignaraðilar eiga alltaf jafnan hlut, nema því sé lýst sérstaklega að 

eignarhluti sé misstór. Á þetta gæti reynt t.d. varðandi Höfðaborg og Ketilás.  

 

Við gerð þessarar skýrslu var m.a. fundað með fulltrúa sýslumanns.  Taldi hann að 

sveitarfélagið þyrfti í framhaldinu að fá lögfræðing til að aðstoða við að skýra formlegt 

eignarhald félagsheimilanna. Það þarf t.d. að ganga frá því að leggja formlega niður þau félög 

sem ekki starfa lengur og ráðstafa eignum þeirra með viðeigandi og lögmætum hætti.   

 

Þegar rætt er um eignarhald má velta því upp hvort og hvaða skyldur fylgi því. Til eru dæmi 

um að skráðir eigendur hafi ekki lagt til fjármuni til rekstrar í fjöldamörg ár. Mestur hluti 

rekstrar félagsheimila er greiddur af Sveitarfélaginu Skagafirði. En þýðir þetta í raun að félög 

og minni eignaraðilar skuldi rekstrarframlög? Hafa félögin kannski þegar lagt fram vinnu, 

búnað, efni og önnur gæði sem meta má sem rekstrarframlög? Víða getur verið nauðsynlegt 

að gera samning um rekstur milli eigenda, samhliða því sem farið verður yfir eignarhald 

húsanna. 
 

10.5  Hlutverk húsnefnda/hússtjórna o.fl. 
Svo virðist sem að hlutverk hússtjórna/húsnefnda hafi farið minnkandi með árunum og sé 

einnig mjög mismunandi eftir félagsheimilum. Væntanlega tengist það aukinni aðkomu 

Menningar- og kynningarnefndar (áður Fræðslu- og menningarnefnd) sveitarfélagsins. Einnig 

getur það tengst leigu til rekstraraðila. Sumar hússtjórnir hafa ekki fundað árum saman og 

óvissa ríkir um hvort fundir, ef þeir eru haldnir, séu skráðir í sérstakar fundargerðarbækur. 

Mjög misjafnt er hvort fundargerðarbækur liggja fyrir og hvar þær eru þá vistaðar.  

 

Ekki er heldur ljóst hvort formleg erindisbréf eru send til fulltrúa í hússtjórnum og þá hvort 

hlutverk þeirra er þar skilgreint. Ekki liggur fyrir hvort hlutverk fulltrúa sveitarfélagsins í 

hússtjórnum er frábrugðið hlutverki annarra hússtjórnarfulltrúa. 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 15.06.2007, er samþykkt erindisbréf fyrir fulltrúa 

sveitarfélaga í hússtjórnum en sem fyrr segir liggur ekki fyrir hvort það hefur verið kynnt 

hússtjórnarfulltrúum. 

 

Í viðtölum við fulltrúa í hússtjórnum kemur fram að oft virðast óljós mörk milli verkefna og 

umboðs hússtjórna og Menningar- og kynningarnefndar Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Einnig 

getur verið óljóst hvaða ákvarðanir hússtjórnir og húsverðir taka varðandi viðhald og hvað 

fellur undir Eignasjóð. Í flestum félagsheimilunum eru dagleg samskipti mest við starfsmann 

Eignasjóðs og vert er að fram komi að þau samskipti hafa verið mjög góð. 

 



 - 46 - 

10.6  Samþykktir / Reglur / Reglugerðir 
Ekki eru til reglur eða samþykktir fyrir öll félagsheimilin og svo virðist einnig að þar sem 

slíkt er fyrir hendi að þá gangi „uppfærsla“ sumra þeirra hægt fyrir sig. Einnig er oft óljóst 

hvort þessar reglur/samþykktir/reglugerðir séu í gildi eða bara drög, þar sem oftar en ekki eru 

engar dagsetningar eða undirritanir á þeim skjölum sem við höfum undir höndum. Ekki liggja 

fyrir nein þinglýst gögn af þeim toga. 

 

Á fundi Menningar- og kynningarnefndar, 15.06.2007, var samþykkt tillaga að ramma fyrir 

samþykktir fyrir félagsheimili í Skagafirði. Þann ramma má sjá m.a. í (drögum að) 

samþykktum fyrir öll félagsheimilin sem fylgja með hér í gögnum en ekki er vitað hvernig 

þessu var fylgt eftir.  

 

Ekki er heldur vitað hvort aðrir eignaraðilar hafa samþykkt þennan ramma.  

 

Á fundi í Menningar- og kynningarnefnd, 10. sept. 2007, er sviðsstjóra falið að ræða við 

fulltrúa sveitarfélagsins í húsnefndum og senda þeim drög að reglum fyrir viðkomandi hús þar 

sem það á við. Engin gögn liggja fyrir um framhald málsins. 
 

10.7  Samningar við rekstraraðila - húsverði 
Svo sem fram kemur í skýrslunni eru fimm félagsheimili rekin af rekstraraðilum skv. 

samningum og stundum renna þeir út án þess að ljóst sé að þeir séu endurnýjaðir. Sama gildir 

um samninga við húsverði þar sem þeir eru.  

 

Það virðist einnig ekki vera til föst regla um að skrá innanstokksmuni/húsbúnað/áhöld og tæki 

þegar nýir rekstraraðilar/húsverðir taka við eða þegar rekstraraðilar hætta. Þó eru flestir 

nýjustu samningarnir með slíkum fylgiskjölum. Eðlilegt væri að alltaf lægi fyrir ástands-

skoðun og skrá yfir húsmuni í upphafi og lok leigutíma og ákvæði í leigusamningum þar sem 

kveðið er á um meðferð mála ef muni vantar. Einnig þarf að huga að því hvort og þá hvaða 

svigrúm rekstraraðilar hafa til að framkvæma í og við húsin fyrir eigin reikning og hvernig 

farið skuli með þær framkvæmdir þegar samningstíma um húsin lýkur. 

 

Athuga ber að í samningum við rekstraraðila eru mismunandi ákvæði, t.d. um sameiginlega 

fundi, fjárhagslegar upplýsingar, tengsl við hússtjórnir og skil á ársskýrslu. Ekki er vitað hvort 

þessum þáttum er fylgt eftir af hálfu leigusala, sveitarfélagsins. Velta má því upp hvort ekki er 

eðlilegt að sem mest samræmi gildi í samningum við rekstraraðila. 

 

Eitt af því sem bar á góma í viðtölum vegna samantektarinnar var samkeppnismál. Í 

einhverjum tilfellum hefur það gerst að rekstraraðilar telja sig verða vara við samkeppni, t.d. 

varðandi veisluhöld þar sem sveitarfélagið heimilar afnot af öðrum eignum í næsta nágrenni.  

Dæmi um það eru veislur sem fram hafa farið í Varmahlíðarskóla en rekstraraðilar Miðgarðs 

reyna meðal annars að hafa tekjur af útleigu og þjónustu vegna veisluhalda. Nauðsynlegt er að 
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rekstraraðilar þekki stefnu Sveitarfélagsins varðandi samkeppni af þessum toga og viti við 

hverju má búast í þeim efnum.  

 

10.8  Gjaldskrár 
Gjaldskrár félagsheimilanna eru mjög mismunandi enda aðstæður breytilegar frá húsi til húss. 

Því er allur samanburður erfiður. Meðfylgjandi er samantekt yfir gjaldskrár sveitarfélaganna 

en tekið skal skýrt fram að forsendur eru mismunandi og margvíslegir fyrirvarar voru settir er 

þessar upplýsingar voru gefnar. Sérstaklega var óskað eftir því að þessar upplýsingar yrðu 

ekki gerðar opinberar enda einvörðungu um lauslega viðmiðun að ræða. Fjölmargir þættir 

geta haft áhrif á endanlegt leiguverð. 

 

10.9  Viðskiptayfirlit  
Við samanburð á viðskiptayfirliti og þeim ársreikningum sem fyrir liggja er ljóst að ekki er 

þar samræmi hvað varðar skuldir félagsheimilanna.  Skuldir við Sveitarfélagið Skagafjörð eru 

ýmist færðar í reikninga eða ekki.  Samkvæmt upplýsingum frá Fjármála- og stjórnsýslusviði 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar, hafa viðskiptaskuldir félagsheimilanna verið færðar niður í 

varúðarskyni, en eftir er að taka formlega ákvörðun um afgreiðslu þeirra.  (Tölvupóstur frá Sigfúsi 

Inga Sigfússyni, 22. Apríl 2013). 

 
 

10.10  Viðhald 
Ástand félagsheimilanna, hvað viðhald varðar, er mjög misjafnt. Sum húsin hafa fengið 

andlitslyftingu en önnur eiga nokkuð í land. Nýlegar ástandsskoðanir eru til um sum 

félagsheimilin en önnur ekki. Viðhaldsáætlanir eru sjaldnast til. Fyrirsjáanlegt er að 

töluveðum fjármunum þarf að verja til félagsheimilanna til að halda í horfinu. 

 

Í samningum við rekstraraðila er þess ávallt getið að rekstraraðili sjái um eðlilegt viðhald á 

tækjum og búnaði.   
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11.  Kafli  Heimildaskrá 

10.1  Munnlegar heimildir 
Auður Steingrímsdóttir, starfsmaður hjá Sýslumannsembættinu á Sauðárkróki, 30. janúar 

2007. 

Einar Þorvaldsson, húsvörður Höfðaborgar, 17. des. 2012.  

Hildur Magnúsdóttir, rekstraraðili Félagsheimilis Rípurhrepps, 17. des. 2012.   

Merete Rabölle og Brynja Ólafsdóttir, í hússtjórn Skagasels, 13. des. 2012.  

Ragnheiður Ósk Jónsdóttir, húsvörður Félagsheimilisins Árgarðs, og Eyjólfur Þór 

Þórarinsson, formaður hússtjórnar, 13. des. 2012. 

Ragnheiður Erla Björnsdóttir, húsvörður Melsgils og Ingibjörg Hafstað, formaður 

hússtjórnar, 18. des. 2012 

Sigrún Aadnegard, rekstraraðili Ljósheima, 18. des. 2012. 

Sigurbjörn Björnsson, rekstraraðili Bifrastar, 21. mars 2013. 

Stefanía Hjördís Leifsdóttir, rekstraraðili Ketiláss,17. des. 2012. 

Unnur Gottsveinsdóttir, rekstraraðili Miðgarðs, 18. des. 2012. 

 

10.2  Ritaðar heimildir 
Einar Þorvaldsson. Ýmsar upplýsingar er tengjast Félagsheimilinu Höfðaborg. 

Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, 16. apríl 2013. Upplýsingar er tengjast Árgarði, Bifröst og 

Melsgili.                          

Sveitarfélagið Skagafjörður. Desember 2012-apríl 2013.  

 Möppur með upplýsingum um öll félagsheimilin í Skagafirði. (Sigfús Ingi Sigfússon) 

 Margvíslegar upplýsingar er tengjast starfsemi félagsheimilanna, sendar í tölvupósti 

(Sigfús Ingi Sigfússon)   

 Upplýsingar um viðskiptastöðu félagsheimilanna 31.12.2012 o.fl., sendar í tölvupósti. 

(Þórunn Sveinsdóttir)       

 Fundargerðir Menningar- og kynningarnefndar, Fræðslu- og menningarnefndar, 

Byggðaráðs og sveitarstjórnar 2003-2013                       

Sýslumaðurinn á Sauðárkróki. 20.-22. mars 2013. Þinglýsingarvottorð fyrir öll 

félagsheimilin og fleiri gögn. 

10.3  Vefheimildir 
Fasteignaskrá Íslands, 27. des. 2012. Upplýsingar um skráningu og fasteignamat allra 

félagsheimilanna í Skagafirði. 

Sveitarfélagið Skagafjörður, vefsíða - félagsheimili 

 


