
Bæjarstjórn - 1902

FUNDARBOÐ

1902. fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
verður haldinn  í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg, miðvikudaginn 18. 

janúar 2023 og hefst kl. 14:00

Dagskrá:

Almenn erindi

1.  2211486 - Reglur um Eftirlitsnefndar um fjármál íþrótta- og æskulýðsfélaga
2.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 12.janúar sl. 
Áður á dagskrá bæjarráðs 17.nóvember sl. 
Lögð fram tillaga að breytingum á reglum um eftirlitsnefnd fjármála íþrótta- og 
æskulýðsfélaga. Geir Bjarnason forvarnarfulltrúi mætir til fundarins. 

Bæjarráð samþykkir breytingar á reglum um eftirlitsnefnd fjármála íþrótta- og 
æskulýðsfélaga og vísar í bæjarstjórn til staðfestingar.

 
2.  1902356 - Setberg, endurskoðun deiliskipulags

2.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 12.janúar sl. 
Lögð fram skipulagslýsing vegna endurskoðunar deiliskipulags Setbergs. 
Skipulagshöfundur mætir til fundarins og kynnir. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að leitað verði umsagna við lýsingu vegna 
heildarendurskoðunar deiliskipulags Setbergs og vísar til staðfestingar í 
bæjarstjórn. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að við vinnu við endurskoðun deiliskipulags 
Setbergs verði haft að leiðarljósi sjálfbærni og vistvænt skipulag. Að neikvæð 
umhverfisáhrif verði lágmörkuð, íbúum tryggt sveigjanlegt, öruggt og gott 
umhverfi, einnig verði horft til fjölbreytts framboðs húsnæðis, verndun náttúru, 
góðar og fjölbreyttar samgöngur og trausta þjónustu. Í þessu felst einnig að eiga 
skapandi samráð við íbúa og hagaðila og vera með kynningarfundi fyrir íbúa á 
meðan vinnu við skipulagið stendur yfir.

 
3.  2301428 - Mengurnarslys

Til umræðu.
 
4.  2301427 - Opnun Bláfjallavegar

Til umræðu.
 



Fundargerðir

5.  2301126 - Fundargerðir 2023, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð bæjarráðs frá 12.janúar sl. 
a. Fundargerð hafnarstjórnar frá 14.desember sl. 
b. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 14.desember sl. 
c. Fundargerð stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga frá 12.desember sl. 
d. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 25.nóvember sl. 
e. Fundargerð stjórnar SSH frá 12.desember sl. 
f. Fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 16.desember sl. 
Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 12.janúar sl. 
Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 11.janúar sl. 
a. Fundargerðir stjórnar Strætó bs. frá 18.nóvember og 16.desember sl. 
b. Fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 25.nóvember sl. 
Fundargerð fræðsluráðs frá 11.janúar sl. 
a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 20.desember sl. 
Fundargerð fjölskylduráðs frá 10.janúar sl. 
Fundargerð forsetanefndar frá 16.janúar sl.

 

16.01.2023

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri


