
20. fundur Umhverfisnefndar Bláskógabyggðar 6.apríl 2018, haldin í 

Menntaskólanum að Laugarvatni.  

 

Mætt voru: Agnes Geirdal, Pálmi Hilmarsson, Ragnhildur Sævarsdóttir, Bjarni 

Daníelsson og Elisabet Björney Lárusdóttir 

Agnes Geirdal ritar fundargerð. 

 

Efni fundar: Tölvupóstur sem barst umhverfisnefnd þann 28. mars 2018 kl.11:00: 

 

„Bókun 193. funar byggðarrás Bláskógabyggðar 23. mars.2018 

            Tölvuskeyti verkefnastjórnar Umhverfis-Suðurland, dags. 12. mars 

2018; Umhverfis-Suðurland. 

Lagt fram tölvuskeyti verkefnastjórnar Umhverfis-Suðurland, þar sem kynnt er 

áhersluverkefni á vegum SASS í tengslum við umhverfismál.  Drög að dagskrá 

ársins 2018 er kynnt í skeytinu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa þessu erindi til 

umhverfisnefndar Bláskógabyggðar og sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs 

Bláskógabyggðar.“ 

 • Í upphafi fundar greindi Bjarni Dan stuttlega frá tilurð fundarins þar sem 

ofangreind bókun var einnig vísuð til hans sem sviðsstjóra Framkvæmda- og 

veitusviðs Bláskógabyggðar..  

 • Það sem kemur meðal annars fram í pósti frá SASS er: Verkefnið ber heitið 

„Umhverfis Suðurland“ og er markmiðið að fara í sameiginlegt átak á 

Suðurlandi í umhverfismálum, jafnt í tiltekt og fræðslu til íbúa. Viljum við að 

Suðurland verði leiðandi í umhverfismálum á landsvísu. Verkefnið verður 

unnið í nánu samstarfi við auglýsingastofu sem mun samræmra útlit á 

verkefnið. Verkefnið snýst að hluta til um að virkja íbúa á Suðurlandi til 

þátttöku í ýmsum viðburðum tengdum umhverfismálum og að Suðurland verði 

áberandi þátttakandi.  

 • Samþykkt var að Umhverfisnefnd myndi vera í sambandi við SASS og Bjarni 

Dan yrði nefndinni innan handar með aðdrætti og ýmislegt annað. 

 • Ákveðið var að Agnes hefði samband við SASS til að fá að vita hver staða 

verkefnisis væri. 

 • Upp kom sú hugmynd hvort að hægt væri að tengja saman verkefnið frá 

SASS og Heilsueflandi samfélag. 

 • Einnig var rætt hvort að nýta mætti vinnuna við umhverfisstefnu 

Bláskógabyggðar samhliða SASS verkefnisins 

 • Kynning á verkefninu í Bláskógabyggð yrði væntanlega að mestu í gegnum 

samfélagsmiðla, upplýsingum yrði komið inn á heimasíðu Bláskógabyggðar, 



Agnes myndi setja inn á FB síður sem tengjast sveitafélaginu og Ragnheiður 

skrifa smá pistla sem myndu birtast í Bláskógafréttum.   

 

Fundi slitið kl 12:00 
 


