FUNDUR Í LANDBÚNAÐARNEFND BLÖNDUÓSBÆJAR
Dagsetning: 5. júní 2013.

Dagskrá:

1. Grenjavinnsla og refaveiðar.
2. Þjólendumál.
3. Vegur fram Laxárdal.
4. Erindi frá áhugamannafélagi um eyðibýli.
5. Gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins.

Afgreiðslur:
Mættir voru nefndarmenn samkvæmt undirskiftum og auk þess Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri og
Vignir Björnsson refaskytta sveitarfélagsins.

1. Landbúnaðarnefnd barst bréf frá Sauðfjárræktarfélagi Engihlíðarhrepps þar sem m.a. var farið
fram á að sveitarfélagið legði meira fjármagn til málaflokksins svo hægt sé að fá tvo aðila til að
sinna grenjavinnslu. Með því móti yrði auðveldara að vinna þau greni sem eitthvað er í. Einnig
var lagt til að staðsetningar grenja verða geymdar hjá sveitarfélaginu. Var rætt um þessi atriði og
fundarmenn í meginatriðum sammála þessu. Rætt var um að gera þurfi samning til lengri tíma
enn eins árs við grenjaskyttu sveitarfélagsins og var niðurstaðan að ganga frá því sem fyrst.
Einnig var rætt um að auka fjárveitingu svo hægt sé að greiða tveimur fyrir grenjavinnslu og tók
Arnar jákvætt í það.
2. Sveitarfélagið hefur skilað greinargerð með andmælum við kröfur óbyggðanefndar. Gert er ráð
fyrir að þessi mál verði síðan tekin fyrir í september.
3. Rætt var um veginn fram Laxárdal en vitað er að talsvert hefur runnið úr honum. Ákveðið var að
kanna hversu mikið þarf að gera í sumar við hann svo fært verði frameftir.
4. Blönduósbæ hefur borist bréf frá félaginu “Eyðibýli-áhugamannafélag” sem vinnur að
rannsóknum á yfirgefnum íbúðarhúsum í sveitum landsins. Óskaði félagið í bréfi eftir 100.000

króna styrk frá sveitarfélaginu til að mæta hluta kostnaðar rannsakenda í sveitarfélaginu. Taldi
nefndin tæplega ástæðu til slíkra rannsókna hér í sveitarfélaginu þar sem nánast ekkert sé um
yfirgefin íbúðarhús hér í sveitum.
5. Nefndin óskaði eftir að funda með fulltrúa frá sveitarfélaginu til samráðs um þá liði sem henni
viðkemur, þegar verið er að vinna fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Arnar tók mjög vel í þetta.

Fundargerð upplesin og samþykkt. Fleira ekki gert og fundi slitið.
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