85. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar
þriðjudaginn 23. júlí 2013, kl. 12:00.

Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv.
undirskriftum.

Dagskrá:
1. Fundargerðir:
a) Skipulags,- byggingar- og veitunefndar frá 11. júlí 2013
b) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra frá 2. júlí 2013
c) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 28. júní 2013
d) Stjórnar Félags-og skólaþjónustu A-hún. frá 25. júní 2013
2. Útboð á skólaakstri
3. Útboð á snjómokstri og söndun
4. Lánasamningur milli Lánasjóðs sveitarfélaga og Félags-og skólaþjónustu
5. Námsvist utan lögheimilissveitarfélags
6. Önnur mál

Afgreiðslur:
1. Fundargerðir:
a) Skipulags,- byggingar- og veitunefndar frá 11. júlí 2013
Fundargerðin er í 5 liðum. Fundargerðin samþykkt samhljóða.
b) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra frá 2. júlí 2013
Lögð fram til kynningar.
c) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 28. júní 2013
Lögð fram til kynningar.
d) Stjórnar Félags-og skólaþjónustu A-hún. frá 25. júní 2013
Lögð fram til kynningar.
2. Útboð á skólaakstri
Þann 15. júlí 2013 voru tilboð opnuð vegna skólaaksturs á Blönduósi. 4 tilboð bárust.
Lægstbjóðandi Heiðar Kr. ehf.
Bæjarráð felur bæjarstjóra að ganga til samninga við lægstbjóðenda.
3. Útboð á snjómokstri og söndun

Þann 8. júlí 2013 voru tilboð opnuð vegna snjómoksturs og söndun á Blönduósi. 4 tilboð
bárust. Ósverk ehf. var lægstbjóðandi í snjómoksturs gatna. Sorphreinsun VH. ehf. var
lægstbjóðandi í snjómoksturs gönguleiða og hálkueyðingu.
Bæjarráð felur bæjarstjóra að ganga til samninga við lægstbjóðenda.
4. Lánasamningur milli Lánasjóðs sveitarfélaga og Félags-og skólaþjónustu
Afgreiðslu frestað.
5. Námsvist utan lögheimilissveitarfélags
Bæjarráð samþykkir skólavist nemenda utan lögheimilissveitarfélags í Barnabæ í fjórar
vikur á haustönn 2013.
Fært í trúnaðarbók
6. Önnur mál
Bæjarráð staðfestir að farið verði í framkvæmdir vegna fráveitu og vatnsinntaks við
byggingu vallahús við Blönduósvöll.
Umræður urðu um Húnavöku 2013. Bæjarráð lýsir yfir ánægju sinni með skipulagningu
hátíðarinnar og þátttöku íbúanna á hátíðinni.

Fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundi slitið 13:15

Zophonías Ari Lárusson (sign.)
Kári Kárason (sign.)
Þórdís Hauksdóttir (sign.)

