114. fundur hverfisnefndar Holta- og Hlíðahverfis haldinn að heimili formanns 19. mars 2019.

Mættir: Auður Inga Ólafsdóttir, Berglind Rafnsdóttir, Einar Gauti Helgason, Eiríkur K.
Aðalsteinsson, Helgi Stefánsson, Páll Árdal og Víðir Benediktsson. 100% mæting.

1. Aðalfundur hverfisnefndar
Búið er að bóka salinn hjá Glerárskóla vegna aðalfundar sem vera á 10. apríl 2018 kl.
20:00 – 21:30. Ætlum að tala við bekkjarráð 9.bekkjar Glerárskóla og óska eftir
kaffihlaðborði á fundinum. Auglýsing í Dagskránni kemur 3. apríl og sér Berglind um
það. Auður sér um að auglýsa á Facebook. Biðjum Brynju hjá Glerárskóla að senda
öllum foreldrum skólabarna auglýsinguna þegar nær kemur.
2. Leikskólamálin
Óskað hefur verið eftir fundi með Karli Frímannssyni, fræðslusviði Akureyrarbæjar og
verið er að vinna í dagsetningum og fundartíma. Þar munum við ræða nýja
leikskólann og allt í kringum hann. Ætlum að skoða hvort hann eða hans fólk geti
komið á aðalfundinn og útlistað nýja leikskólann. Kannski hægt að fá einhvern frá
umhverfis- og mannvirkjasviði bæjarins til að kynna nýju bygginguna.
3. Glerárskóli – viðhald
Nefndarmenn hafa ekki allir börn í Glerárskóla en spurningunni um viðhald hefur
verið varpað fram. Hvort eitthvað sé byrjað að laga skólann eða Íþróttahúsið.
Berglind segir að samkvæmt fjárhagsáætlun bæjarins hafi átt að veita 40 millj. til
íþróttahússins á árinu 2018 og 100 millj. til Glerárskóla árið 2019. Spurning hvort
þetta hafi átt sér stað og ætla nefndarmenn að kynna sér það.
4. Ljós við Hörgárbraut
Nefndarmenn töluðu um á síðasta fundi sínum að þeim fyndist ljósin vera full lengi
og að virðing ökumanna myndi fara dvínandi ef biðin væri löng. Breyting hefur orðið
á því nú og eru ljósin mjög fljót að koma þegar ýtt er á takkann og nægur tími er fyrir
gangandi fólk að komast yfir götuna. Telja nefndarmenn að ljósin séu vel stillt núna
og að virðing ökumanna fyrir ljósunum sé gild. Ljósin eru mjög mikið notuð.
5. Krossanesbraut
Engar fréttir að hafa af því máli.
6. Heilbrigðiseftirlitið
Upp kemur umræða um hvort ekki þurfi að fá meiri athygli frá heilbrigðiseftirlitinu á
hverfið okkar og þá sérstaklega á umhverfi fyrirtækjanna.
Fleira rætt en ekki fært til bókunar.
Berglind Rafnsdóttir formaður og ritari

