
Þriðji fundur haldinn á Breiðabliki  fimmtudaginn 12. mars 2015 kl. 
21:00 
 
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Sveinn Svansson, Katrín Gísladóttir, Halldór Jónsson og Gísli 
Guðmundsson. 
 
Katrín ritar fundargerð. 
Oddviti setur fund og býður fundarmenn velkomna. 

Dagskrá: 

Til afgreiðslu: 

1. Kynning á lagningu rafmagnsstrengs í jörð á vegum Rarik. Ásgeri Gunnar Jónsson starfsmaður 

Rarik fer yfir málið.  Ásgeir Gunnar Jónsson ætlaði að kynna málið en komst ekki svo 

kynningu á málinu er frestað.  

2. Úttekt skipulags og byggingarfulltrúa á leiksvæði við Laugargerðisskóla. Samkvæmt úttekt er 

leiksvæðið í góðu standi og ekki þörf á neinum úrbótum. Samþykkt.   

3. Beiðni Kristjáns á Fáskrúðarbakka um að fá rotþró, ljósastaura og hellur. Samþykkt.  

4. Drög að útboði á snjómokstri, áframhald frá síðasta fundi. Málið skoðað áfram.  

5. Afsláttur eldri borgara á fasteignagjöldum vegna ársins 2015. Ákveðið að hafa það óbreytt. 

50 % á íbúðarhúsnæði.  

6. Aðalskipulag Snæfellsbæjar 2015-2031. Tillaga skipulagslýsingar og matslysingar til umsagnar. 

Engar athugasemdir.  

7. Tillaga um að færa næsta hreppsnefndarfund til 16 apríl. Samþykkt.  

8. Brunavarnamál. 

A.   Íþróttahúsi, bréf slökkviliðsstjóra, áframhald frá síðasta fundi. Ekki er heimilt að vera 

með gistingu í því en allt í góðu fyrir íþróttakennslu. Ekki verði farið í neinar breytingar 

að svo stöddu.  

B. Svar Elliða vegna fyrirspurnar Eyja og Miklaholtshrepps. Beðið verður endalegs svars af 

aðalfundi sveitarinnar í vor.  

9. Bréf dagsett 12.1 frá Námsmatsstofnun og varðar beiðni um úttekt Eyja og Miklaholtshrepps 

á leiksskóladeildinni. Ákveðið að endurnýja umsókn í haust.  

 

Farið yfir mál sem eru í gangi. 

 Íbúafundur 13. Mars. Ákveðið að fresta honum vegna slæmrar veðurspár.   

 Internetmál. Farið yfir stöðuna.  

 

Til kynningar: 

10. Fundarboð á aðalfund ssv 22. Mars nk 

11. Bréf dagsett 2. Mars frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og varðar boðun XXIX. landsþings 

sveitarfélaga þann 17. apríl nk.  

12. Uppgjör staðgreiðslu tekjuárið 2014 

 

Fundargerðir lagðar fram til kynningar: 



13. fundargerd_825 stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga 

14. Opinber fundargerð 148. fundar félmn Snæfellinga 03.03. 2015 

15. fundargerd_826 stjórnar  sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Fundargerð upplesin og samþykkt. 

Katrín Gísladóttir ( sign ) 
Halldór Jónsson ( sign )  
Gísli Guðmundsson ( sign ) 
Atli Sveinn Svansson ( sign ) 
Eggert Kjartansson ( sign ) 
 

 

 


