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195. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 25. maí 2018  kl. 09:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson og Óttar Bragi 

Þráinsson.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til samþykktar: 

1.1. 86. fundur stjórnar Bláskógaveitu. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 12. hönnunarfundur vegna leikskólabyggingar í Reykholti ásamt minnisblaði dags. 

13. maí 2018. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 27. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings ásamt skýrslu um 

niðurstöður í Hljóm -2. 

2.2. 33. fundur stjórnar Bergrisans bs. 

2.3. 186. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

2.4. 22. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.5. 532. fundur stjórnar SASS. 

2.6. 859. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Þingmál til umsagnar; frumvarp til laga um Kristnisjóð o.fl. (þingmál 269). 
Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 4. maí 2018 þar sem Bláskógabyggð 

er gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um Kristnisjóð o.fl. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir að svo komnu máli. 

 

4. Innsend bréf og erindi: 

4.1. Tölvuskeyti „Kaupum til góðs“, dags. 17. maí 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti „Kaupum til góðs“ þar sem óskað er eftir fjárstyrk í formi 

þess að kaupa skrifblokkir með lógói sveitarfélagsins.  Erindinu hafnað. 

 

4.2. Tölvuskeyti SÍBS, dags. 11. maí 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti SÍBS þar sem ósað er eftir styrk í formi kaupa á auglýsingu 

eða styrktarlínu í blaði samtakanna.  Erindinu hafnað. 

 

4.3. Tölvuskeyti „Vímulausrar æsku“ dags. 17. maí 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti „Vímulausrar æsku“ þar sem óskað er eftir styrk í formi 

kaupa á auglýsingu eða styrktarlínu á vefmiðlum daglaða.  Erindinu hafnað. 

 

4.4. Tölvuskeyti SASS, dags. 15. maí 2018; Plastpokalaust Suðurland. 

Lagt fram tölvuskeyti SASS ásamt kynningarritum. vegna verkefnisins „Pokalaust 

Suðurland“ til að veita sveitarfélögum innsýn í verkefnið og næstu skref þess.  

Einnig er sveitarfélögum boðið að að panta endurnýtanlega burðarpoka sem 

merktir yrðu merki sveitarfélagsins sem væru til nota fyrir þá hópa sem vildu stofna 

Pokastöð í Bláskógabyggð.  Um er að ræða merkingar fyrir 500 – 700 poka. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar líst vel á verkefnið en frestar afgreiðslu erindisins þar 

til að upplýsingar um kostnað liggja fyrir, en óskað hefur verið eftir þeim 

upplýsingum. 

 

4.5. Beiðni Sagaz ehf, dags. 11. maí 2018; tilboð vegna þátttöku í útgáfu ritsins Ísland 

2020, atvinnuhættir og menning. 



Fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar 1459 

Lagt fram tilboð um þátttöku í útgáfu ritsins Ísland 2020, atvinnuhættir og 

menning.  Um er að ræða eina síðu í umræddu riti sem fjall skal um sveitarfélagið, 

atvinnumál þess og menningu.  Erindinu hafnað. 

 

4.6. Tölvuskeyti Íþróttasambands fatlaðra dags. 15. maí 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Íþróttasambands fatlaðra þar sem óskað er eftir styrk í formi 

kaupa á auglýsingu eða styrktarlínu í blaði sambandsins, Hvati.  Erindinu hafnað. 

 

5. Erindi til kynningar: 
5.1. Bréf Skipulagsstofnunar, dags. 16. maí 2018; Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-

2027. 

5.2. Bréf Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita, dags. 11. maí 2018; Lindarbraut 4, 

Laugarvatni – deiliskipulagsbreyting. 

5.3. Bréf Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 2. maí 2018; viljayfirlýsing um úrgangsmál. 

5.4. Kynning á hreyfiviku UMFÍ sem verður 28. maí – 3. júní 2018. 

5.5. Umsögn IOGT á Íslandi um frumvarp um breytingu á lögum um verslun með 

áfengi og tóbak. 

5.6. Tölvuskeyti Trappa ráðgjöf, dags. 3. maí 2018; Skólaskrifstofa til leigu. 

5.7. Glærur frá erindi Vífils Karlssonar frá 11. maí 2018; Íbúar og mikilvægi 

búsetuskilyrða. 

5.8. Kynning á þjónustu Stefnu við sveitarfélög; heimasíða sveitarfélaga. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:15. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Valtýr Valtýsson 


