
Breyting  á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 

Breyting  á Aðalskipulagi 
Blönduósbæjar 2010-2030 
vegna skotæfingasvæðis, 
verslunar- og þjónustusvæðis 
og legu Svínvetningabrautar.

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar 
Blönduósbæjar, 6. desember 2016, er 
hér með auglýst tillaga að breytingu á 
aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030, 
skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Breytingin tekur til greinargerðar, þéttbýlis- og 
sveitarfélagsuppdráttar.  Þar er sett fram 
tillaga um að breyta óbyggðu svæði og 
landbúnaðarsvæði í opið svæði til sérstakra 
nota fyrir skotæfingasvæði. Einnig er gerð 
breyting á legu tengivegar skv. skipulagi, 
bætt  við nýju verslunar- og þjónustusvæði 
fyrir veiðihús og breyta nýtingu á svæði 
(O10) í Draugagili. Megin markmið með 
aðalskipulagsbreytingunni  er að bæta 
öryggi til skotæfinga og auka gildi svæðisins 
til skotæfinga.  Framkvæmdir við tveggja 
akreina vegi í þéttbýli falla undir flokk B 

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga 
hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Athugasemdir skulu þær vera skriflegar 
og berast eigi síðar en 9. mars nk. til 
Blönduósbæjar, Hnjúkabyggð 33, 540 
Blönduós. Þeir sem ekki gera athugasemdir 
innan tilskilins frests, teljast samþykkir 
tillögunni.

Auglýsing á deiliskipulagi fyrir 
skotæfingasvæði á Blönduósi

Í samræmi við samþykkt  sveitarstjórnar 
Blönduósbæjar, 11. október 2016, er hér 
með auglýst tillaga að deiliskipulagi fyrir 
skotæfingasvæði á Blönduósi, skv.41. 
gr. skipulagslaga nr 123/2010. Tillagan 
samanstendur af skipulagsuppdrætti og 
greinargerð. 

Allar meginforsendur deiliskipulagsins eru 
í samræmi við breytingu á Aðalskipulagi 

Auglýsing á breytingu 
á deiliskipulagi fyrir 
Brautarhvamm, ferðaþjónustu- 
og útivistarsvæði á Blönduósi.

Í samræmi við samþykkt  sveitarstjórnar 
Blönduósbæjar, 11. október 2016, er 
hér með auglýst tillaga að breytingu 
á deiliskipulagi fyrir Brautarhvamm, 
ferðaþjónustu- og útivistarsvæði á 
Blönduósi, skv.41. gr. skipulagslaga nr 
123/2010. Tillagan samanstendur af 
skipulagsuppdrætti og greinargerð.  Allar 
meginforsendur deiliskipulagsins eru í 
samræmi við  Aðalskipulag Blönduóss 
2010–2030.

Tillagan liggur frammi til kynningar frá 
26. janúar til 9. mars nk. á skrifstofu 
Blönduósbæjar, Hnjúkabyggð 33 á 
Blönduósi. Einnig er tillagan aðgengileg 
á heimasíðu Blönduósbæjar, http://www.
blonduos.is . Hverjum þeim aðila sem telur 
sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna.

BLÖNDUÓSBÆR
Hnjúkabyggð 33 | 540 Blönduós | Sími 455 4700

Menningar-, íþrótta- og tómstundafulltrúi
Blönduósbær auglýsir laust til umsóknar starf Menningar-, íþrótta- og 
tómstundafulltrúa. Um nýtt starf er ræða með starfshlutfalli 80–100%. 
Tilgangur starfsins er að hafa umsjón með öllu menningar-, íþrótta- og 
tómstundastarfi Blönduósbæjar í góðu samstarfi við hlutaðeigandi 
aðila. Á Blönduósi er góð aðstaða fyrir öflugt íþróttastarf og skýr 
framtíðarsýn fyrir styrkingu á núverandi tómstundastarfi fyrir alla 
aldurshópa í þessu vaxandi samfélagi á NV-landi. Hér er fjölbreytt og 
skemmtilegt tækifæri fyrir skipulagðan einstakling til þess að móta  
nýtt starf í samstarfi við fjölmarga aðila á svæðinu. Næsti yfirmaður  
er sveitarstjóri.

Markmið og verkefni:  
• Verkefnavinna og þátttaka í stefnumótun í þessum málaflokkum. 
• Vinna náið með menningar-, íþrótta- og tómstundanefnd 

sveitarfélagsins. 
• Umsjón og þróunarvinna með starfsemi félagsmiðstöðvarinnar 

Skjólsins. 
• Er tengiliður sveitarfélagsins við félagasamtök sem eru með 

skipulagða íþrótta- og tómstundastarfsemi í sveitarfélaginu, á 
grundvelli samninga. 

• Vinnur í nánu samstarfi við stjórnendur grunnskóla og 
íþróttamiðstöðvar.

• Er tengiliður og umsjónaraðili með verkefninu Heilsueflandi 
samfélag.

• Verkefnastjórn við undirbúning viðburða á vegum sveitarfélagsins. 
• Önnur verkefni á þessu sviði sem viðkomandi er falið af sveitarstjóra. 

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu, gjarnan á sviði kennslu, 

tómstunda- og félagsmálafræði, eða önnur menntun sem nýtist.
• Góðir forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Reynsla og þekking af íþrótta- og tómstundastarfi. 
• Mikill áhugi á velferð íbúa og hæfni til að eiga samskipti við alla 

aldurshópa.
• Frumkvæði, jákvætt hugarfar og hugmyndaauðgi. 

Launakjör erum samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Hreint sakavottorð er 
skilyrði fyrir ráðningu. Umsækjendur af öllum kynjum eru hvattir til að 
sækja um starfið. Nánari upplýsingar veitir Valdimar O Hermannsson, 
sveitarstjóri. Upphaf starfs er sem fyrst eða samkvæmt nánara 
samkomulagi. Umsóknum skal skilað á netfangið, valdimar@
blonduos.is  Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2020.


