
50. fundur stjórnar Bláskógaveitu, 21. júní 2012 kl 14.00  
 

Mættir:  Jóhannes Sveinbjörnsson og Kjartan Lárusson stjórnarmenn og Ómar Sævarsson 
varamaður Þórarins Þorfinnssonar, Valtýr Valtýsson sveitarstjóri, Benedikt Skúlason 
veitustjóri og Andrés Bjarnason starfsmaður Bláskógaveitu..  

 
1. Framkvæmdir/viðhaldsverkefni sumarsins:  

a. Benedikt sagði frá helstu verkefnum síðustu vikna: Unnið hefur verið í 
kaldavatnstengingum á Laugarvatni, tengd kalt vatn í Haukadal. Tengt kalt vatn í 
sumarhús á Felli. Gert við heitavatnssstofn hjá vélstjórum á Snorrastöðum. Lagað 
lagnastæði á Brúarheiði. Gengið frá ídráttarrörum við hringtorg í Reykholti. 
Tengdur 75 mm stofn við Syðri-Reyki. Lagðir stofnar við Lyngholt og gert við 
stofn á Brautarhóli. Geltur stofn á Laugarvatni og endurtengt annars staðar vegna 
Markar, Hlíðar, Grundar o.fl. húsa. Keyptur var bíll Wolkswagen Caddy á 1,7 
millj. sbr. bókun á 47. fundi Bláskógaveitu. Benedikt sótti fagfund Samorku.  

b. Helstu verkefni framundan:Viðgerðir á stofnum í Reykholti og Laugarási, 
tengingar í Felli, frágangur vegna tengingar á Syðri-Reykjum, frágangur í 
Hvammsholti, endurnýjun á stofni á Helgastöðum (hluti af Iðuveitu), mála 
dæluhús í Laugarási og Laugarvatni, skipta um þak á dæluhúsi á Laugarvatni, 
frágangur á rafmagni í dæluhúsi á Laugarvatni. Undirbúningur vegna 
framkvæmda við dæluhús í Reykholti, taka þarf upp borholudælu. Sáning vegna 
lagnar á Brúarheiði. 

2. Starfsmannamál: Farið var yfir drög að auglýsingu sbr. ákvörðun á 49. fundi 
Bláskógaveitu. Ákveðið að auglýsa í Dagskránni í næstu viku og aftur 2 vikum síðar 
en umsóknarfrestur verði til 30. júlí. 

3. Ókláruð eldri mál (sjá 44. fundargerð): 
a. Samningur við OR v/Úthlíðar. Veitustjóri og formaður veitustjórnar munu hafa 

samband við OR um að ganga frá samningi sbr. bókun á 44. fundi Bláskógaveitu. 
b. Gjaldskrá kaldavatnsveitu. Sveitarstjóra falið að leggja fram nýtt form á gjaldskrá 

kaldavatnsveitu sem tekur á öllum tekjuliðum (vatnsgjöld, stofngjöld, gjaldskrá 
fyrir stórnotendur) við framlagningu gjaldskráa Bláskógabyggðar í nóvember. 

4.  Ákveðið að gjaldtaka fyrir verk sem Bláskógaveita vinnur verði hverju sinni 
samkvæmt sömu töxtum (tímavinna, kílómetragjald) og hjá þjónustumiðstöð.  

5.   Innsend bréf og erindi: 
a. Frá Tjarnarveitu: Eigendur Tjarnarveitu óska eftir viðræðum um samstarf við 

Bláskógaveitu. Ákveðið að óska eftir frekari upplýsingum, eigendum Tjarnarveitu 
verður boðið til fundar með stjórn Bláskógaveitu með haustinu. 

b.  Frá Sigurði Harðarsyni, Klettsholti 6, Reykjavöllum vegna óánægju með hitastig á 
vatni. Benedikt falið að ræða við bréfritara.  

6.  Önnur mál: Andrés gerði grein fyrir símtölum frá tveimur viðskiptavinum sem eru 
ósáttir við hitastig á vatninu. Andrés og Benedikt falið að ræða við viðkomandi. 

 
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 16.40 


