
 

 

99. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar 

þriðjudaginn 25. febrúar 2014, kl. 16:00. 
 
 

 

Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv. 

undirskriftum.   
 

 
 

Dagskrá: 
 

1. Fundargerðir: 

a) stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 31. janúar 2014 

b) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks dags. 5. 

desember 2013 

c) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks dags. 9. 

desember 2013 

d) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks dags. 7. 

janúar 2014 

e) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks dags. 10. 

janúar 2014 

f) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks dags. 27. 

janúar 2014 

g) Stofnfundur byggðasamlags um málefni fatlaðs fólks dags. 29. janúar 2014 

 

2. Aðalfundarboð Vilko ehf.  

3. Samningur um leigu á tjaldsvæði í Brautarhvammi á Blönduósi 

4. Ísmót Svínavatn 2014 

5. Önnur mál 

 

 

Afgreiðslur: 
 

1. Fundargerðir: 

a) stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 31. janúar 2014 

Lögð fram til kynningar 

b) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks 

dags. 5. desember 2013 

Lögð fram til kynningar 



 

c) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks 

dags. 9. desember 2013 

Lögð fram til kynningar 

 

d) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks 

dags. 7. janúar 2014 

Lögð fram til kynningar 

 

e) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks 

dags. 10. janúar 2014 

Lögð fram til kynningar 

 

f) Fundur undirbúningsstjórnar um nýtt byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks 

dags. 27. janúar 2014 

Lögð fram til kynningar 

 

g) Stofnfundur byggðasamlags um málefni fatlaðs fólks dags. 29. janúar 2014 

Lögð fram til kynningar 

 

2. Aðalfundarboð Vilko ehf.  

Boðað er til aðalfundar Vilko ehf. þann 28. febrúar 2014.  

Bæjarráð sendir fulltrúa sinn á fundinn. 

 

3. Samningur um leigu á tjaldsvæði í Brautarhvammi á Blönduósi 

Lagður er fram samningur um leigu á tjaldsvæðinu í Brautarhvammi á Blönduósi. 

Bæjarráð samþykkir samninginn með tveimur atkvæðum og einn situr hjá.  

Fulltrúi S-lista fagnar uppbyggingu á tjaldsvæði í Brautarhvammi á Blönduósi en leggur áherslu á 

að allir sem hafa áhuga á rekstri tjaldsvæða fái sömu tækifæri. Fulltrúi S-lista situr því hjá við 

afgreiðslu á samningi um leigu á tjaldsvæði í Brautarhvammi á Blönduósi. 

 

4. Ísmót Svínavatn 2014 

Þann 1. mars 2014 verður haldið ísmót á Svínavatni. Óskað er eftir styrk frá sveitarfélaginu. 

Bæjarráð samþykkir að veita 25.000 kr. styrk. 

 

5. Önnur mál 

Bæjarstjóri gerði grein fyrir stöðu á bíodísel verkefni.  

 



 

 
 
 
 
 
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
 
Fundi slitið 19:00                                                 
 
 
 
 
Anna Margret Sigurðardóttir (sign.)  
Kári Kárason   
Þórdís Hauksdóttir (sign.) 


