Þriðji fundur haldinn í Laugargerðisskóla sunnudaginn 30. mars
2019 kl. 13:00
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Sveinn Svansson, Gísli Guðmundsson, Halldór Jónsson og
Katrín Gísladóttir sem ritar fundargerð.
Margrét Björk Björnsdóttir undir 1. lið.
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
Dagskrá:
1. Áfangastaðaáætlun Vesturlands. Margrét Björk Björnsdóttir kom á fundin og kynnti
áætlunina.
2. Breiðablik – framkvæmdir. Farið var yfir framkvæmdir sem standa yfir að Breiðabliki og eru
þær eru langt komnar. Eftirfarandi tilboð lágu fyrir til afgreiðslu.
 Epoxy á gólfið í salernunum frá Gólflögnum. Samþykkt samhljóða.
 Aðgangsstýring á salerni frá Hagvís ehf. Samþykkt samhljóða.
 Tilboð í rotþró frá Hvammshólum ehf. Samþykkt samhljóða.
Þessi kosnaður rúmast innan kostnaðaráætlunar fyrir verkið og þeim viðauka sem
samþykktur var á síðasta fundi.
3. Fundargerð skóla og fræðslunefndar frá 20. mars 2019. Lögð fram til kynningar.
4. Umsóknir um stöðuleyfi matvagna við Breiðablik. Samþykkt samhljóða.
5. Umsýsla með eignum fasteignum sveitarfélagsins. Ein umsókn barst um stöðu
umsjónarmanns fasteigna í sveitarfélaginu en hún var síðan dregin til baka. Oddviti leggur til
að samþykkt verði að leita til Sveins Gíslasonar og Júlíusar Konráðssonar og að þeir vinni sem
verktakar undir stjórn oddvita. Oddvita falið að semja við viðkomandi aðila.
6. Álagning fasteignagjalda – gjaldagar og fl. Ákveðið að skipta gjaldögum í 4 gjaldaga.
7. 868. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga.
8. 869. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga.
9. Bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga dagsett 4. mars 2019. Oddvita falið að
svara bréfinu. Oddvita falið að svara erindinu.
10. Yfirlit útkalla vegna 2018 frá Slökkviliði Borgarbyggðar.
11. Fundargerð Sorpurðunar Vesturlands hf frá 1. mars 2019.
12. Opinber útgáfa fundargerðar 180. félagsmálanefndar.
13. Bréf EFS og varðar fjárfestingar 2019. Lagt fram til kynningar
14. Umsókn um námsvist utan lögheimilis. Samþykkt af okkar hálfu með fyrirvara um samþykki
lögheimilissveitarfélags.
15. Fundarboð á aðalfund HEM 5. apríl.
16. Tjaldsvæði og sundlaug við Laugargerðisskóla. Oddvita falið að auglýsa eftir aðila til að sjá um
rekstur á sundlaug og tjaldsvæði við Laugargerðisskóla fyrir sumarið 2019.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

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

