Bæjarstjórn - 1869
FUNDARBOÐ
1869. fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar
verður haldinn í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg, 12. maí 2021 og
hefst kl. 14:00

Dagskrá:
Almenn erindi
1. 2009507 - Brú lífeyrissjóður, breytingar á réttindaákvæðum, erindi
16.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 28.janúar sl.
Á fundi bæjarráðs Hafnarfjarðar þ. 28.janúar sl. var eftirfarandi tekið fyrir:
2009507 - Brú lífeyrissjóður, breytingar á réttindaákvæðum, erindi
Lagt fram svar frá stjórn Starfsmannafélags Hafnarfjarðar. Til afgreiðslu.
Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi breytingu á réttindaákvæðum.
2. 1803160 - Ærslabelgur
1. liður úr fundargerð fræðsluráðs frá 5.maí sl.
Lagt er til að fjölga um tvo ærslabelgi í Hafnarfirði.
Fræðsluráð leggur til að fjölgað verði um tvo ærslabelgi í Hafnarfirði. Fræðsluráð
tekur undir með garðyrkjustjóra varðandi staðsetningu sem leggur til að annar verði
settur niður á mörkum Vallahverfis og Skarðshlíðar og hinn í Setbergi,
Stekkjarhrauni. Málinu vísað til frekari útfærslu og framkvæmda hjá umhverfis- og
skipulagssviði. Fræðsluráð vísar 2,5 miljónum í viðaukagerð til samþykktar í
bæjarstjórn.
3. 1811286 - Rekstrarsamningur við Hraunbúa
7.liður úr fundargerð fræðsluráðs frá 5.maí sl.
Drög að rekstrarsamningi milli Hafnarfjarðarbæjar og Skátafélagsins Hraunbúa
lagður fram til samþykktar.
Fræðsluráð samþykkir fyrir sitt leyti að vísa meðfylgjandi rekstrarsamningi milli
Hafnarfjarðarbæjar og Skátafélagsins Hraunbúa til samþykkis í bæjarstjórn.
4. 2105021 - Hafnarborg, listaverk
Til umræðu.
Fundargerðir
5. 2101038 - Fundargerðir 2021, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 5.maí sl.

a. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 9.apríl sl.
Fundargerð fræðsluráðs frá 5.maí sl.
a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 27.apríl sl.
Fundargerð fjölskylduráðs frá 7.maí sl.
Fundargerð bæjarráðs frá 5.maí sl.
a. Fundargerðir hafnarstjórnar frá 21.og 26.apríl sl.
b. Fundargerð heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 26.apríl sl.
c. Fundargerð menningar- og ferðamálanefndar frá 28.apríl sl.
d. Fundargerð stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga frá 16.apríl nk.
e. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30.apríl sl.
f. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 9.apríl sl.
g. Fundargerð stjórnar SSH frá 12.apríl sl.
Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 4.maí sl.
Fundargerð forsetanefndar frá 10.maí sl.

10.05.2021
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