Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Geymsluskrá

Skrán.nr.

Örk

Efni

Ath.

2018 / 17

Akureyrarbær
HA Fundargerðir
2018 -

1990 - 2010

H/1

1

1990- 1992

Húsnæðisnefnd, fundir nr. 6, 1990 til nr. 30, 1992 með
fundargerðum bæjarráðs og bæjarstjórnar
Samningur við Húsnæðisstofnun Ríkisins 1. júní 1990
Fundargerðir 9.-12 fundar rekstrarnefndar 1990
Fundur fulltrúa húsnæðisnefnda af öllu landinu 27.03.1992

2018 - HA / 1

2

1991- 1993

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-37. fundur 1991
Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-29. fundur 1993, með
fundargerðum bæjarráðs og bæjarstjórnar

2018 - HA / 1

3

1992- 1992

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-31. fundur 1992

2018 - HA / 1

4

1993- 1993

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-30. fundur 1993

2018 - HA / 1

5

1994- 1995

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-29. fundur 1994 með
afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar
Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-22. fundur 1995 með
afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar

2018 - HA / 1

6

1994- 1994

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-29. fundur 1994 með
vinnugögnum

2018 - HA / 2

1

1995- 1995

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-21. fundur 1995 með
vinnugögnum

2018 - HA / 2

2

1996- 1996

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-20. fundur 1996 með
vinnugögnum

2018 - HA / 2

3

1990- 1997

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1996 - afgreiðsla bæjarstjórnar
Fundargerðir rekstrarnefndar - 1.-25. fundur, 1990-1996
Fundargerðir húsnæðisnefndar 1997 - afgreiðsla bæjarstjórnar
og bæjarráðs

2018 - HA / 2

4

1997- 1997

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-19. fundur 1997 með
vinnugögnum

2018 - HA / 2

5

1998- 1998

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-25. fundur 1998 með
vinnugögnum
Fundargerðir húsnæðisnefndar 1998 - afgreiðsla bæjarstjórnar
og bæjarráðs

2018 - HA / 3

1

1999- 1999

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-29. fundur 1999 með
vinnugögnum

2018 - HA / 3

2

1999- 2000

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1999 - afgreiðsla bæjarstjórnar
og bæjarráðs
Fundargerðir húsnæðisnefndar 2000 - afgreiðsla bæjarstjórnar
og bæjarráðs

2018 - HA / 3

3

2000- 2000

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-26. fundur 2000 með
vinnugögnum
Fundargerðir húsnæðisnefndar 2002 - afgreiðsla bæjarstjórnar

2018 - HA / 3

4

2002- 2002

Fundargerðir húsnæðisnefndar 1.-9. fundur 2000 með
vinnugögnum

2018 - HA / 4

1

2001- 2001

Fundargerðir húsnæðisnefndar 2001 með vinnugögnum
Örk 1a: 1.-14. fundur (15. fund virðist vanta)
Örk 1a: 16.-25. fundur

3.

Raðað eftir skráningarnúmeri

Skrán.nr.

Örk

Efni

Ath.

2018 - HA / 4

2

2001- 2001

Fundargerðir húsnæðisnefndar 2001 - afgreiðsla bæjarstjórnar

2018 - HA / 4

3

1995- 1998

Fundargerðir rekstrarnefndar - 25-29. fundur, ásamt
vinnugögnum

2018 - HA / 4

4

1990- 2007

Ýmis gögn varðandi rekstur húsnæðisskrifstofunnar 1990-1999
-rekstraryfirlit, fjárhagsáætlanir, greinargerðir,
þjónustusamningar ofl.
Úthlutunarnefnd leiguíbúða (1. heiti nefndar)
-fundargerðarbók 05.04.2000 - ársbyrjun 2007? (109. fundur)
Fundargerðarbók seinni útgáfna nefndarinnar er í kassa 5

2018 - HA / 5

1

2007- 2010
Úthlutunarhópur leiguíbúða (2. heiti nefndar - eldra heiti
úthlutunarnefnd)
-fundargerðarbók 15.02.2007 - 01.07.2008 (110. - 138. fundur)
Breytir um nafn og númeringu en heldur áfram í sömu bók:
Undanþágu- og úthlutunarnefnd (3. heiti nefndar)
-01.09.2008 - 23.04.2010 (1. - 36. fundur)
Útprentaðar útgáfur af ofangreindum fundargerðum

2018 - HA / 5

2

2003- 2008
Matshópur leiguíbúða - beiðnir um undanþágur
-fundargerðarbók 2004-2008 (1. - 56. fundur)
-útprentaðar útgáfur af fundargerðum 35-56
Samráðsfundir um leigumál
-fundargerðarbók 12.02.2003-22.02.2005

2018 - HA / 5

3

2003- 2004

Úthlutun leiguíbúða - listi 2003-2004

2018 - HA / 5

4

2002- 2002

Úthlutun leiguíbúða - listi 2002

2018 - HA / 6

1

2000- 2001

Úthlutun leiguíbúða - listi 2000-2001

2018 - HA / 6

2

1999- 2002

Úthlutun leiguíbúða
-ýmsir listar og greinargerðir 1999-2002

2018 - HA / 6

3

2008- 2010

Úthlutun leiguíbúða - listi janúar 2008 - apríl 2010

2018 - HA / 6

4

2006- 2007

Úthlutun leiguíbúða - listi 2006-2007
Laust pláss í kassa

HD Ýmis skjöl

1971 - 2016

2018 - HD / 1

1

1995- 2000

Félagslegar íbúðir - lög og reglugerðir, greinargerðir, skýrslur ofl.

2018 - HD / 1

2

1988- 1994

Félagslegar íbúðir - lög og reglugerðir, greinargerðir, skýrslur ofl.

2018 - HD / 1

3

1986- 1997

Úthlutanir félagslegra íbúða 1986-1997

2018 - HD / 1

4

1991- 1999

Íbúðalánasjóður, byggingasjóður verkamanna
-lánveitingar, umsóknir, greinargerðir, reglugerðir, tölulegar
upplýsingar um félagslegar íbúðir á Akureyri

2

Skrán.nr.

Örk

2018 - HD / 1

5

Efni
1994- 1995

Ath.

Skýrsla nefndar um húsaleigubætur - Félagsmálaráðuneytið
nóv. 1995

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Lög um húsaleigubætur - Stjtíð. A, nr. 100/1994
Reglugerð um húsaleigubætur - Stjtíð. B, nr. 556/1994
Bæklingur um húsaleigubætur - Félagsmálaráðuneytið 1994
Húsnæðismál á Norðurlöndum - Búseti, Þórarinn Magnússon
2018 - HD / 1

6

1983- 1993

Skýrsla til félagsmálaráðherra um fyrirkomulag félagslega
íbúðalánakerfisins - Félagsmálaráðuneytið 1989

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Skýrsla nefndar um félagslega húsnæðiskerfið Félagsmálaráðuneytið 1990
Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkissins nr.
86/1988 - Stjtíð. A, nr. 70/1990
Lög um málefni fatlaðra - Stjtíð. A, nr. 41/1983
2018 - HD / 1

7

1986- 1995

Starfslýsing forstöðumanns húsnæðisskrifstofu 01.06.1990
-Guðríður Friðriksdóttir

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Óundirritað uppsagnarbréf til Erlings Aðalsteinssonar 31. maí
1990
Ýmis rekstraryfirlit fyrir félagslegar íbúðir 1990-1992
Húsaleigulög - Stjtíð. A, nr. 36/1994
2018 - HD / 1

8

1990- 1993

Vinnugögn fyrir mögulega heimsókn Húsnæðismálastjórnar
1992?

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Fax með ýmsum upplýsingum um kaup og byggingu félagslegra
íbúða á Akureyri1993
Vinnugögn fyrir fund rekstrarnefndar sem átti að vera
06.04.1993 (var frestað)
Vinnugögn fyrir fund rekstrarnefndar 17.10.1991?
2018 - HD / 2

1

1990- 1994

Fundarboð í rekstrarnefnd 26.06.1990
Vinnugögn fyrir fund rekstrarnefndar 07.06.1994
Bréf til og frá Sigurði E. Guðmundssyni, Húsnæðisstofnun
ríkisins, varðandi stofnun Húsnæðisskrifstofunnar á Akureyri, m.
a. uppköst að samningum
Gögn varðandi ráðningu forstöðumanns Húsnæðisskrifstofunnar
1990,

3

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Skrán.nr.

Örk

2018 - HD / 2

2

Efni
1988- 2001

Ath.

Vaxtahækkun Íbúðalánasjóðs 23.01.2001

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Fjöldi félagslegra íbúða á Akureyri 1. janúar 2001 (og skipting
þeirra)
Ljósrit af blaðagreinum úr Degi :
-Sveitarfélögin úr snörunni. 21. tbl. 01.02.2000
-Margar íbúðir standa auðar. 22. tbl. 02.02.2000
Ýmis skjöl varðandi lækkun fasteignaskatts af eigin íbúðum elli2018 - HD / 2

3

1993- 1999

Félagslegar íbúðir á Akureyri - greinargerð. Guðríður
Friðriksdóttir 06.12.1993?

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Húsnæðisskrifstofan - milliuppgjör 05.06.1994
Bréf frá Endurskoðun Akureyri hf. um rekstrarreikning 1993.
06.06.1994
Rekstarreikningur Húsnæðisskrifstofunnar 1993 - 2 útg. önnur
merkt sem samþykkt
2018 - HD / 2

4

1997- 2000

Vinnugögn frá Kynningarfundi Íbúðalánasjóðs vegna breytinga á Skjöl frá
Fjármálastjóra
framkvæmd uppgjörs vegna uppboðs og innlausnaríbúða
20.01.2000
Minnispunktar um afskriftir lána bjá Byggingarsjóði verkamanna
Frumvarp til laga um húsnæðismál - Lagt fyrir Alþingi á 122.
löggjafarþingi 1997-98
Lög um húsnæðismál nr. 44/1998

2018 - HD / 2

5

1997- 2000

Fundargerð Húsnæðisnefndar, 18. fundur 21.09.1998
Samantekt á verkefnum Húsnæðisskrifsstofunnar v. breytinga á
starfseminni 1. júní 1999
Húsnæðisskrifstofan - greinargerð fyrir 1998 (19.02.1999)
Ýmis vinnugögn vegna upptöku húsaleigubóta 1997-2000, m.a.:
-bókun bæjarráðs 22.01.1998 um húsaleigubætur
-greinargerðir, reglugerðir, íbúalistar og ýmsir útreikningar

2018 - HD / 2

6

1971- 2003

Ýmis lög, reglugerðir og umburðarbréf

2018 - HD / 2

7

1984- 2002

Gögn úr möppu merktri "Glætan - upplýsingamappa)
-Ýmis umburðarbréf, lög og reglugerðir varðandi:
--Íbúðalánasjóð
--Húsbréf
--Húsaleigulög
--Húsaleigubætur

4

Skjöl frá
Fjármálastjóra

Skrán.nr.

Örk

2018 - HD / 2

8

Efni
1980- 1998

Ath.

Gögn úr möppu merktri "Glætan - upplýsingamappa)
-Ýmis lög og reglugerðir varðandi:
--Húsnæðisstofnun ríkisins

2018 - HD / 2

9

1998- 2004

Gögn úr möppu merktri "Glætan - upplýsingamappa)
-Ýmis lög og reglugerðir varðandi:
--Húsnæðismál

2018 - HD / 3

1

1976- 2001

Gögn úr möppu merktri "Glætan - upplýsingamappa)
-Ýmis lög og reglugerðir varðandi:
--Eignaskiptayfirlýsingar (fjölbýlishús)
--Félagslegar íbúðir (eignamörk, greiðslugeta, innkaup og
endursala, ofl.)
--Vextir / Vaxtabætur
--Viðbótarlán
--Kærunefndir

2018 - HD / 3

2

1985- 2001

Gögn úr möppu merktri "Glætan - upplýsingamappa)
-Ýmis lög og reglugerðir varðandi:
--Byggingarsamvinnufélög
--Byggingarsjóður verkamanna
--Byggingarsjóður ríkisins

2018 - HD / 3

3

2000- 2001

Ritið Húsnæðismál:
Kærunefnd húsnæðismála - úrskurðir á árinu 1999.
Félagsmálaráðuneytið 2000:5
Álit og úrskurðir á árinu 2000. Félagsmálaráðuneytið 2001:1

2018 - HD / 3

4

1996- 2004

Ýmis skjöl:
Yfirlit yfir úthlutun leiguíbúða 2004
Endurskipulagning húsnæðismála sveitarfélaga Félagsmálaráðuneytið apríl 2002
2 aðsend bréf varðandi vaxtabætur 10.01.2003 og 18.02.2003
Endurskipulagning á verðbréfaútgáfu íbúðalánasjóðs, október

5

Skrán.nr.

Örk

2018 - HD / 3

5

Efni
1999- 2004

Ath.

Ýmis skjöl úr ómerktri möppu:
Vísitölur 2002-2004
Leiðbeiningar um úrvinnslu húsaleigubóta í Lotus Notes
Skýrsla um forkaupsrétt og kaupskyldu félagslegra íbúða á
Akureyri 2003
Óútfylltur húsaleigusamningur - Íbúðalánasjóður, 1. útg. 1999

2018 - HD / 3

6

1998- 2003

Ýmis skjöl úr möppu merktri "Félagsmálaráðuneytið":
Ýmis gögn varðandi húsaleigubætur og endurgreiðslu úr
jöfnunarsjóði, 1998-2003
Hússjóður Öryrkjabandalagsins á Akureyri, m.a.:
-Umboð Helgu Alfreðsdóttur 03.09.2001
-Viðauki við húsaleigusamning, 29.11.1999
-Listi yfir leigjendur og leigu í desember 1999

2018 - HD / 3

7

1998- 2003

Ýmis skjöl úr möppu merktri "Félagsmálaráðuneytið":
Gögn frá ríkisskattstjóra vegna forskráningar launa á
skattframtöl einstaklinga, 01.12.2000
Fréttatilkynningar frá Hagstofunni 1998-1999
Bréf varðandi beiðni Húsnæðisdeildar um nýtt (eigið) útlit á
umsókn um húsaleigubætur árið 2000

2018 - HD / 3

8

2000- 2002

Ýmis skjöl úr möppu merktri "Upplýsingar - ýmislegt":
Skýrsla - húsaleigubætur 1999. Félagsmálaráðuneytið 2000:2
Ársskýrsla samráðsnefndar um húsaleigubætur árið 2000.
Félagsmálaráðuneytið 2001:2
Ársskýrsla samráðsnefndar um húsaleigubætur árið 2001.
Félagsmálaráðuneytið 2002

2018 - HD / 3

9

1997- 2001

Ýmis skjöl úr ómerktri möppu:
Ýmsir gögn varðandi eignarhluta seljanda og áhrif þessa á
greiðslu varasjóðs til Akureyrarbæjar. 2001?
Gögn um viðbótarlán. 2000-2001?
Útskýringar á undanþágum frá núverandi tekjum 1999-2000
Fjöldi félagslegra íbúða á Akureyri 1. janúar 2001

2018 - HD / 3

10

1999- 2000

Ýmis skjöl úr ómerktri möppu:
Skýrsla starfshóps um innlausnir og sölu út úr félagslega
íbúðakerfinu. Húsnæðisskrifstofan á Akureyri og KPMG. 1999?

6

Gögn varðandi kaup á félagslegum íbúðum
Ýmis bréf sem varða deilur við Fasteignasöluna Byggð.

7

Skrán.nr.

Örk

2018 - HD / 3

11

Efni
1999- 2003

Ath.

Ýmis skjöl úr möppu merktri "Húsaleigubætur":
Fréttabréf um húsaleigubætur - Jöfnunarsjóður 28.11.2003
Bréf frá Jöfnunarsjóði 10.11.2003, um Áætlun um
heildargreiðslu sveitarfélaga á húsaleigubótum 2004
Bréf frá Félagsmálaráðuneytinu 06.11.2003, um skipun nefndar
til að yfirfara stöðu leigumarkaðar

2018 - HD / 3

12

1997- 2001

Ýmis skjöl úr möppu merktri "Húsaleigubætur":
Verkefnalisti Þóru Sifjar húsaleigufulltrúa áramót 2000-2001
Minnisblað? / tillaga? um húsaleigubætur til lækkunar húsaleigu
og húsaleiguskulda
Ljósrit af greininni: Leigutekjur af fasteignum. Hlynur S.
Auðunsson, Fréttabréf RSK, október 1997

2018 - HD / 3

13

1994- 1997

Ýmis skjöl úr möppu merktri "Húsaleigubætur":
Ýmis gögn um vinnslu húsaleigubóta í Reykjavík 1994-1997
Afrit af tillögum fulltrúa sveitarfélaga um endurskoðun
húsaleigubótakerfisins. Nefnd um framtíð húsaleigubóta, Karl
Björnsson, 07.03.1997
Tillaga um fyrirkomulag á húsaleigubótum - Guðríður
Friðriksdóttir 21.03.1997

2018 - HD / 4

1

1990- 2004

Ýmis skjöl úr ómerktri möppu:
Bréf frá Íbúðalánasjóði 06.08.2003
Vinnureglur í húsbréfakerfinu. Íbúðalánasjóður 1999?
Ýmis gröf og tölur um félagslegar íbúðir á Akureyri 2001-2004
Kauptilboð og kaupsamningur um Keilusíðu 6A

2018 - HD / 4

2

1999- 2003

Ýmis skjöl úr ómerktri möppu:
Bréf frá Varasjóði húsnæðismála um tilurð sjóðsins með lögum
86/2002.
Vinnureglur um afgreiðslu umsókna vegna greiðslu framlaga við
sölu íbúðar. Drög 2. Varasjóður húsnæðismála 05.09.2002
Bréf frá Varasjóði húsnæðismála 12.11.2001 um hækkun á
innlausnarverði þriggja íbúða sem seldar voru á nauðungarsölu.

2018 - HD / 4

3

1994- 1995
Umsóknir um aðstoð vegna greiðsluerfiðleika og umsóknir um
skuldbreytingu (eyðublöð merkt Húsnæðisstofnun ríkisins)
Einstaklingar A-J

8

2018 - HD / 5

4

1998- 1999

Mappa merkt "Vinnuhópur um húsnæðismál - Guðríður
Friðriksdóttir"
Gögn fyrir framan efnisyfirlit möppunnar:
Vinnugögn fyrir greinargerð vinnuhóps um húsnæðismál 1998
-1999

2018 - HD / 5

5

1997- 1999

(frh. í 2.b)
Mappa merkt "Vinnuhópur um húsnæðismál - Guðríður
Friðriksdóttir"
(frh. úr 2a)
samkvæmt efnisyfirliti í möppu:
1. Vinnuhópur
Gögn um meðlimi vinnuhópsins, launafyrirkomulag og listi yfir
fundi nóv.-des. 1998

2018 - HD / 5

6

1996- 2002

Könnun á íbúðaþörf fyrir eldri borgara á Akureyri.
Húsnæðisskrifstofan - unnið í okt.-nóv. 1996
Mappa merkt "Félagslegar eignaríbúðir"
Gögn fyrir framan efnisyfirlit möppunnar:
-Lög, reglugerðir, umburðarbréf og önnur gögn um húsnæðismál
frá hinu opinbera
-Kostnaðaryfirlit
-Yfirlit yfir greiðslu frá Varasjóði viðbótarlána 27.11.2000

2018 - HD / 5

7

2000- 2002

Mappa merkt "Félagslegar eignaríbúðir"
Skv. efnisyfirliti möppunnar: 1.7. ómerkt og tómt
8. Forkaupsréttur
-Forkaupsréttur félagslegra íbúða á Akureyri. Jón Heiðar
Daðason, maí 2002

2018 - HD / 5

8

1988- 1994

9. Vinnureglur Íbúðalánasjóðs
Mappa merkt "Leiguverð : Félagsleg kaupleiga"
Ýmis gögn frá Búseta hsf. (Reykjavík og Húsavík) 1992-1994

2018 - HD / 6

1

1991- 1999
Ýmis gögn frá Húsnæðisdeild, m.a:

2018 - HD / 6

2

1994- 1997

-stefnumótun í húsnæðismálum samþykkt 12.06.1991
-leiðbeiningar um mánaðarlegar keyrslur greiðslukerfisins
-Samþykktir fyrir Húsfélag aldraðra við Víðilund á Akureyri (afrit)
-húsaleigusamningur um atvinnuhúsnæði 1. útg. 1999
(óútfylltur)
-ýmislegt varðandi veðskuldabréf einstaklinga v. félagslegra
eignaríbúða 1993-1994
-punktakerfi
félagsmálastofnunar
Akureyrar
v. úthlutunar
Ýmis
gögn frá
Húsnæðisdeild, m.a:
Ýmsar blaðagreinar,
ljósvakahandrit og reglugerðir varðandi leiguhúsnæði, félagslegar
íbúðir og skatta 1994-1997
-afrit af auglýsingum og tilkynningum frá húsnæðisnefndum um
land allt

9

2018 - HD / 6

2018 - HD / 6

3

4

1999- 2009
Ýmis gögn frá Húsnæðisdeild, m.a:
-Hluti af könnun sem nemandi við HA hefur gert um upplifun
notenda af samskiptum við Húsnæðisskrifstofuna á Akureyri. 2003?
-Upplýsingar um húsaleigubætur (á íslensku og ensku) frá
Félagsmálaráðuneytinu (9. útgáfa 2003
-Ýmis gögn sem varða breytingar á reglum Íbúðalánasjóðs um
útreikning húsaleigu 2002
-Félagslegar Íbúðir Akureyrar
- ársreikningar
2002
1997- 2015 Húsnæðisskrifstofan
á Akureyri
tekur formlega
til starfa. Grein í
Degi 21.03.1991
Sýnishorn af ýmsum eyðublöðum, ma2 fyrir umsókn um
leiguíbúð frá Félagsmálastofnun Akureyrar
Húsaleigubætur 195-1997 - dreift á kynningarfundi
félagsmálaráðuneytisins 15.01.1997
Kostnaður við leiguíbúðir 1999?

2018 - HD / 6

5

1999- 2016

Minnisblað - gjaldskrá húsaleigu í leiguíbúðum Akureyrarbæjar
10.02.2016 Minnisblað vegna húsaleigubóta - nóvember 2014
og 2015.
Reglur um innheimtu á húsaleigu hjá Akureyrarbæ 21.07.00
Áhrif hækkunar húsaleigubóta 22.04.2008.
Sérstakar húsaleigubætur 22.11.2012 og 1.03.2013.

2018 - HF / 20 1

1988- 1991

Mappa merkt : FÍFA - framkv. lán - bréf ofl.

Ýmis gögn varðandi Framkvæmdanefnd um íbúðarbyggingar fyrir aldraða og byggingu húsanna við
Víðilund 20, 22 og 24 og raðhúsa við Víðilund 1-25. M.a:
--Erindisbréf Framkvæmdanefndar um íbúðarbyggingar fyrir aldraða
--Lóðarleigusamningur fyrir Víðilund 20-24. 06.11.1989 (2 et.)
--Yfirlýsing bæjarstjóra um leiguheimild til F.Í.F.A. fyrir Víðilund 1
-25. (2 et)
--Afsal F.Í.F.A. til bæjarsjóðs á rými kjallara í Víðilundi 20 -

2018 - HF / 20 2 1987- 1990 Mappa merkt : FÍFA - framkv. lán - bréf ofl.
Ýmis gögn varðandi Framkvæmdanefnd um íbúðarbyggingar fyrir aldraða og byggingu húsanna við
Víðilund 20, 22 og 24 og raðhúsa við Víðilund 1-25.

10

-Gögn til og frá Húsnæðisstofnun ríkisins. M.a:
--Lokaúttekt á Víðilundi 24 (18.01.1990)
--Gögn v. aflýsingu kvaðar vegna framkvæmdalána v. Víðilund 24. 1990
--Gögn v. lána úr byggingarsjóði 1987 -1989

2018 - HF / 20 3 1985- 1992
Mappa merkt : FÍFA - framkv. lán - bréf ofl.
Ýmis gögn varðandi Framkvæmdanefnd um íbúðarbyggingar fyrir aldraða
og byggingu húsanna við Víðilund 20, 22 og 24 og raðhúsa við Víðilund 1-25.
-Útsend bréf Sigurðar Ringsted, formanns F.Í.F.A.1987-1992. M. a.:
--Fundarboð
--Listar yfir kaupendur og annað varðandi sölu íbúðanna

2018 - HF / 20 4

1987- 1990
Mappa merkt : FÍFA - framkv. lán - bréf ofl.
Ýmis gögn varðandi Framkvæmdanefnd um íbúðarbyggingar fyrir aldraða
og byggingu húsanna við Víðilund 20, 22 og 24 og raðhúsa við Víðilund 1-25.
-Ýmis gögn frá framkvæmdanefnd F.Í.F.A. 1987-1990. M.a.:
--Fundargerðir
--Kostnaðaráætlanir
--Ljósrit af blaðagreinum sem varða íbúðir fyrir aldraða (1988)

2018 - HF / 20 5

1987- 1991
Mappa merkt : Íbúðir aldraðra - fundargerðir - húsreglur
Ýmis gögn varðandi Framkvæmdanefnd um íbúðarbyggingar fyrir aldraða
og byggingu húsanna við Víðilund 20, 22 og 24 og raðhúsa við Víðilund 1-25.
-Fundargerð Öldrunarráðs 14.09.1987
-Fundargerðir "nýrrar" framkvæmdanefndar um íbúðarbyggingar
aldraðra við Víðilund - ásamt bókunum bæjarstjórnar
--1. fundur 18.12.1987 - 7. fundur 11.01.1988 og 9. fundur

11

Skrán.nr.
2018 - HF / 20

Örk
5

Efni
1983- 1987

Ath.

Mappa merkt : Íbúðir aldraðra - fundargerðir - húsreglur
Ýmis gögn varðandi Framkvæmdanefnd um íbúðarbyggingar
fyrir aldraða og byggingu húsanna við Víðilund 20, 22 og 24 og
raðhúsa við Víðilund 1-25.
-Erindisbréf
-Fundargerðir "eldri" framkvæmdanefndar um íbúðarbyggingar
aldraðra við Víðilund
--1. fundur 23.03.1987 - 14. fundur 10.11.1987

2018 - HF / 20

6

1989- 1991

Mappa merkt : Víðilundur 20
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund
20, m.a.:
-reikningar, kostnaðaryfirlit, lokaúttektir og uppgjör
-afrit af eignaskiptasamningi
-afrit af lánssamningi við Húsnæðisstofnun ríkisins 1. júlí 1991
-afrit af samningum um framkvæmdalán úr byggingasjóði
verkamanna 1990
-afrit af kaupsamningum Akureyrarbæjar á íbúðum í Víðilundi
20, undirritaðir 22.12.1989

2018 - HF / 20

7

1988- 1991

Mappa merkt : Víðilundur 1-25
Innsend og útsend bréf og önnur gögn F.Í.F.A. varðandi
byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1-3-5-7-9-11-13-17-19
-21-23-25, m.a.
-ýmsar kostnaðaráætlanir
-afrit af samningum um framkvæmdalán úr byggingasjóði
verkamanna 1989
-lóðarleigusamningur 01.10.1989 (3 et.)

2018 - HF / 20

8

1988- 1990

Víðilundur 20 og 24
Ýmis gögn Magnúsar Garðarssonar varðandi byggingu íbúða
fyrir aldraða við Víðilund 20 og 24, m.a.:
-Uppgjör vegna gjaldþrots Hýbílis hf. 1989
-Ýmis gögn varðandi lánaumsóknir
-Ýmis uppgjör og kostnaðaráætlanir

2018 - HF / 21

1

1988- 1992

Úr möppu merktri : F.Í.F.A. - 1. ár - uppgjör ofl.
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, m.a.:
-Ýmis uppgjör og reikningar, bankayfirlit og önnur bókhaldsgögn
-Uppgjör sent til Húsnæðisstofnunar ríkisins fyrir Víðilund 24,
íbúðir 101-103-106 (sem Akureyrarbær keypti) 09.02.1990
-Lokaúttekt Víðilunds 24 - 18.01.1990
-Drög að kaupsamningum við Akureyrarbæ

2018 - HF / 21

1

1987- 1990

Úr möppu merktri : F.Í.F.A. - 1. ár - uppgjör ofl.
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, m.a.:
-Verksamningur F.Í.F.A. við Form hf. undirritaður 19.11.1987
-uppgjör og reikningar, vinnuskýrslur, kvittanir og önnur
bókhaldsgögn sem varða hönnunarkostnað.
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Skrán.nr.

Örk

2018 - HF / 21

1

Efni
1987- 1989

Ath.

Úr möppu merktri : F.Í.F.A. - 1. ár - uppgjör ofl.
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, m.a.:
-Verksamningur F.Í.F.A. við Teiknistofu Hauks Haraldssonar.
Undirritaður 09.06.1987
-uppgjör og reikningar, vinnuskýrslur, kvittanir og önnur
bókhaldsgögn sem varða hönnunarkostnað
--umsóknir, uppgjör og reikningar vegna þjónustu frá

2018 - HF / 21

2

1988- 1992

Úr möppu merktri : Víðilundur 20 - uppgjör
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund
20, m.a.:
-Ýmis uppgjör og reikningar, yfirlit, kvittanir og önnur
bókhaldsgögn

2018 - HF / 21

2

1987- 1992

Úr möppu merktri : Víðilundur 20 - uppgjör
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund
20, m.a.:
-Eignaskiptasamningur 1990 (óundirritaður)
-Ýmis uppgjör og reikningar, yfirlit, kvittanir og önnur
bókhaldsgögn
-Afrit af veðskuldabréfum og afsölum
-2 linir floppydiskar merktir "Dipl. verkefni - vertieter" 1987-1988

2018 - HF / 21

3

1987- 1992

Úr möppu merktri : Íbúðir v/aldraða - reikningsyfirlit frá banka reikningsyfirlit frá Ak.bæ
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, sérstaklega
bankayfirlit reikninga F.Í.F.A. í Búnaðarbanka Íslands, merktir
svona í möppunni :
--Gullbók Gestur 200009
--tékkareikningur 5729 (1. ár F.Í.F.A.)
--tékkareikningur 5730 (2. ár F.Í.F.A.)

2018 - HF / 21

3

1987- 1992

Úr möppu merktri : Íbúðir v/aldraða - reikningsyfirlit frá banka reikningsyfirlit frá Ak.bæ
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, sérstaklega
bankayfirlit reikninga F.Í.F.A., merktir svona í möppunni :
--Gullbók Gestur 200009
--tékkareikningur 5731 (raðhús F.Í.F.A.)
--sparisjóðsreikningur 15901 (2. ár F.Í.F.A.)
--sparisjóðsreikningur kaupenda í 1. ár (Víðilundur 24)

2018 - HF / 21

3

1987- 1992

Úr möppu merktri : Íbúðir v/aldraða - reikningsyfirlit frá banka reikningsyfirlit frá Ak.bæ
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, sérstaklega
bankayfirlit reikninga F.Í.F.A.
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Skrán.nr.

Örk

2018 - HF / 22

1

Efni
1987- 1992

Ath.

Úr möppu merktri : Íbúðir v/aldraða - reikningsyfirlit frá banka reikningsyfirlit frá Ak.bæ
Ýmis gögn varðandi byggingu íbúða fyrir aldraða við Víðilund 1
-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 og 20-22-24, sérstaklega
bankayfirlit reikninga F.Í.F.A., merktir svona í möppunni :
--Yfirlit frá Akureyrarbæ yfir 1., 2. og 3. áf.
--Framkvæmdalán

2018 - HF / 22

2

1990- 1992

Tröllagil 14 1990-1992 - sjá einnig HF 16-1, 22-3 og 22-4
Ýmis gögn, ma vegna leka um glugga og ljósmyndir frá
byggingu hússins. Ljósmyndirnar eru límdar á A4 blöð.

2018 - HF / 22

3

1990- 1992

Tröllagil 14 1990-1992 - sjá einnig HF 16-1, 22-2 og 22-4
Ýmis gögn, ma vegna leka um glugga.

2018 - HF / 22

4

1990- 1991

Tröllagil 14 1990-1992 - sjá einnig HF 16-1, 22-2 og 22-3
Ljósrit af eignaskiptasamningi
Bílageymsla - verk- og efnislýsing, magntöluskrá 1991 (er í
plastkápu).

HH Húsfélög
2018 - HH / 1

2000 - 2012
1

2006- 2007

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga 2003
Ársreikningar ofl. 2006-2007 fyrir húsfélögin í:
-Borgarhlíð 7-9-11
-Furulundur 6
-Helgamagrastræti 53
-Hjallalundur 7, 18-20-22
-Keilusíða 3, 9
-Lindasíða 2, 4
-Múlasíða 5

2018 - HH / 1

2

2004- 2005

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga 2003
framhald frá fyrri örk
Ársreikningar ofl. 2004-2005 fyrir húsfélögin í:
-Borgarhlíð 7-9-11
-Hafnarstræti 28
-Helgamagrastræti 53
-Hjallalundur 7, 9, 17, 18-20-22
-Keilusíða 1, 3, 9
-Lindasíða 4

2018 - HH / 1

3

2004- 2005

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga 2003
framhald frá fyrri örk
Ársreikningar ofl. 2004-2005 fyrir húsfélögin í:
-Borgarhlíð 7-9-11
-Dvergagil 2-30
-Furulundur 6
-Helgamagrastræti 53
-Hjallalundur 7, 17, 20, 22
-Keilusíða 9, 12
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Skrán.nr.

Örk

2018 - HH / 1

4

Efni
2003- 2004

Ath.

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga 2003
framhald frá fyrri örk
Ársreikningar ofl. 2003-2004 fyrir húsfélögin í:
-Borgarhlíð 7-9-11
-Drekagil 28
-Fagrasíða 7
-Furulundur 6
-Hafnarstræti 28

2018 - HH / 1

5

2000- 2003

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga
Ársreikningar ofl. 2000-2002 fyrir húsfélögin í:
-Drekagil 28
-Fagrasíða 1-7
-Furulundur 6
-Helgamagrastræti 53
-Hjallalundur 3, 7, 9, 18, 20
-Keilusíða 3, 9
-Lindasíða 2, 4

2018 - HH / 1

6

2000- 2003

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga
framhald frá fyrri örk
Ársreikningar ofl. 2000-2002 fyrir húsfélögin í:
-Tjarnarlundur 2, 4, 6, 12, 16
-Tröllagil 14
-Vestursíða 14, 16, 26, 30, 32, 36
-Víðilundur 18, 24

2018 - HH / 2

1

2009- 2012

Ýmis gögn frá húsnæðisdeild, m.a.
Húsnæðisstefna - skýrsla samráðshóps um húsnæðisstefnu.
Velferðarráðuneyti 2011
Ársreikningar, tjónasamantektir ofl. 2009-2012 fyrir húsfélögin í:
-Dvergagil 2-30
-Fagrasíða 1-7
-Furulundur 6
-Hafnarstræti 28

2018 - HH / 2

2

2009- 2012

Gögn úr möppu merktri : Ársreikningar húsfélaga
framhald frá fyrri örk
Ársreikningar ofl. 2009-2012 fyrir húsfélögin í:
-Skútagil 7
-Smárahlíð 1, 9, 12
-Tjarnarlundur 8
-Tröllagil 14
-Vallargata 13
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Skrán.nr.

Örk

Efni

Ath.

HLd Leiguíbúðir, almennt

1995 - 2006

2018 - HL / 1

1

1999- 1999

Hvítar ómerktar möppur 1999?
Virðist vera skrá yfir allar félagslegar leiguíbúðir 1999, raðað í
röð eftir heimilisföngum.
Hver leiguíbúð er með nokkurs konar spjaldskrárspjald þar sem
koma fram upplýsingar um bæði leigutaka, leigusala,
leiguupphæð o.fl. Aftan við það er afrit af húsaleigusamningi
viðkomandi. Þessir húsaleigusamningar eru gögn frá gömlu
Félagsmálastofnuninni sem var með leiguíbúðirnar áður en
húsnæðisskrifstofan/húsnæðisdeildin tók við þeim.
Sennilega eru þetta vinnugögn Stefáns sem gerði

2018 - HL / 1

2

1999- 1999

Hvítar ómerktar möppur 1999?
Virðist vera skrá yfir allar félagslegar leiguíbúðir 1999, raðað í
röð eftir heimilisföngum.
Hver leiguíbúð er með nokkurs konar spjaldskrárspjald þar sem
koma fram upplýsingar um bæði leigutaka, leigusala,
leiguupphæð o.fl. Aftan við það er afrit af húsaleigusamningi
viðkomandi. Þessir húsaleigusamningar eru gögn frá gömlu
Félagsmálastofnuninni sem var með leiguíbúðirnar áður en

2018 - HL / 1

4

1999- 1999

Hvítar ómerktar möppur 1999?
Virðist vera skrá yfir allar félagslegar leiguíbúðir 1999, raðað í
röð eftir heimilisföngum.
Hver leiguíbúð er með nokkurs konar spjaldskrárspjald þar sem
koma fram upplýsingar um bæði leigutaka, leigusala,
leiguupphæð o.fl. Aftan við það er afrit af húsaleigusamningi
viðkomandi. Þessir húsaleigusamningar eru gögn frá gömlu
Félagsmálastofnuninni sem var með leiguíbúðirnar áður en

2018 - HL / 1

4

1999- 1999

Hvítar ómerktar möppur 1999?
Virðist vera skrá yfir allar félagslegar leiguíbúðir 1999, raðað í
röð eftir heimilisföngum.
Hver leiguíbúð er með nokkurs konar spjaldskrárspjald þar sem
koma fram upplýsingar um bæði leigutaka, leigusala,
leiguupphæð o.fl. Aftan við það er afrit af húsaleigusamningi
viðkomandi. Þessir húsaleigusamningar eru gögn frá gömlu
Félagsmálastofnuninni sem var með leiguíbúðirnar áður en

2018 - HL / 1

5

2005- 2006
Húsaleiga álagning 1995 og 2002-2006
Excel skjöl með lista yfir allar félagslegar leiguíbúðir, leigutaka
og leigu. Þessi skjöl voru uppfærð eftir vístitölu í hverjum
mánuði, prentuð út og farið með til starfsmanns fjárreiðudeildar
s sem útbjó greiðsluseðlana fyrir leigunni. Fjárhagskerfið SAP
kom í árslok 2006 og er þetta í töflu í SAP frá og með janúar
2007.
Út frá þessum listum fá sjá hverjir hverjir voru að leigja hverja og
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Skrán.nr.

Örk

2018 - HL / 1

6

Efni

Ath.

2003- 2004
Húsaleiga álagning 1995 og 2002-2006
Excel skjöl með lista yfir allar félagslegar leiguíbúðir, leigutaka
og leigu. Þessi skjöl voru uppfærð eftir vístitölu í hverjum
mánuði, prentuð út og farið með til starfsmanns fjárreiðudeildar
s sem útbjó greiðsluseðlana fyrir leigunni. Fjárhagskerfið SAP
kom í árslok 2006 og er þetta í töflu í SAP frá og með janúar
2007.
Út frá þessum listum fá sjá hverjir hverjir voru að leigja hverja og

2018 - HL / 2

1

1995- 2002
Húsaleiga álagning 1995 og 2002-2006
Excel skjöl með lista yfir allar félagslegar leiguíbúðir, leigutaka
og leigu. Þessi skjöl voru uppfærð eftir vístitölu í hverjum
mánuði, prentuð út og farið með til starfsmanns fjárreiðudeildar
s sem útbjó greiðsluseðlana fyrir leigunni. Fjárhagskerfið SAP
kom í árslok 2006 og er þetta í töflu í SAP frá og með janúar
2007.
Út frá þessum listum fá sjá hverjir hverjir voru að leigja hverja og

2018 - HL / 2

2

1996- 2006

Húsaleigusamningar - ráðningarsamningar
Í möppunni var m.a. að finna húsaleigusamninga og uppsagnir
leigíbúða í Hrísey.
-Þjónustuskrá og verðskrá leiguíbúða í Hrísey, 20.12.2004
-Leigusamningur við Tal hf. um aðstöðu á efri hæð áhaldahúss
Hríseyjarhrepps, Hjallaveg 10. Frumrit? Undirritaður 18.03.2000.
Einnig uppsögn samningsins 30.09.2004

HLf Félagslegar eignaríbúðir sem breytt var í leiguíbúðir
2018 - HL / 1

1

1969- 2015

1969 - 2015

Baugatún 8, byggt 2008 með þarfir fatlaðra í huga. Eigandi
Akureyrarkaupstaður, listi yfir leigjendur.

Engin
meðfylgjandi gögn
með Baugatúni 8,
Bjarmastíg 3 og
Borgargili 1.

Listar yfir félagslegar eignaríbúðir sem breytt var í leiguíbúðir, gögn frá númeri 2018-HL/1-2 til
númers HL/ 8-4.

2005 - 2010
HLt Leiguíbúðir, tryggingar leiguíbúða
2018 - HL / 1

1

2005- 2010

Tryggingar leiguíbúða - sýnishorn af bankayfirlitum frá 2005 og
2010

2018 - HL / 1

2

2010- 2010

Tryggingar leiguíbúða - sýnishorn af bankayfirlitum frá 2010
Sýnishorn af bankayfirlitum frá 2015 finnast ekki við pökkun
veturinn 2017-2018
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Skrán.nr.

Örk

Efni

Ath.

HLu Umsóknir um leiguíbúðir
2018 - HL / 1

1

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Listar yfir endurnýjaðar umsóknir - 2001-2003
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á A og Á
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 1

2

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á B og D
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 1

3

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á E og F
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 1

4

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á G
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 1

5

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á H
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 1

6

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á I-L
heldur áfram í kassa 2

Raðað eftir skráningarnúmeri
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Skrán.nr.

Örk

2018 - HL / 2

1

Efni
-

Ath.

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
framhald af kassa 1
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á M-Ó

2018 - HL / 2

2

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á P-R
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 2

3

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á S
heldur áfram í næstu örkum

2018 - HL / 2

4

-

Endursendar umsóknir um leiguhúsnæði 2000-2005
Raðað í stafrófsröð eftir nafni umsækjanda
Í þessari örk eru:
-Endursendar umsóknir umsækjenda sem byrja á T-Ö

Umsóknir um leiguíbúðir 1999-2016 ásamt umsóknum um forgang, gögn frá númeri
2018 HL/2 – 5 til 2018 HL/27 – 8.

HM Ljósmyndir
2018 - HM / 1

1

-

Ljósmyndir af húsum sem byggð voru á vegum
húsnæðisdeildarinnar s.s. Snægil 2, 5,10-18, Smárahlíð 1, 3 og
18, Keilusíðu 1, 3, og 5, Langamýri, Helgamagrastræti 53,
Fagrasíða, Litlahlíð, Vestursíða, Skútagil; ljósmyndir frá félagslífi
starfsfólks húsnæðisdeildar

Raðað eftir skráningarnúmeri
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HTC Húsaleigubætur, bókhald

1998 - 2012

2018 - HT / 1

1

2000-

Sýnishorn af aflýstum húsaleigusamningum 2000

2018 - HT / 1

2

2010-

Sýnishorn af aflýstum húsaleigusamningum 2010

2018 - HT / 2

1

2002- 2007

Húsaleigusamningar Stúdentagarða 2002-2007

2018 - HT / 2

2

2012- 2014

Húsaleigusamningar Stúdentagarða 2012-2014

2018 - HT / 3

1

2006- 2010

Húsaleigusamningar Stúdentagarða 2006-2010

2018 - HT / 3

2

2004- 2008

Húsaleigusamningar stúdentagarða og MA

HTu Húsaleigubætur – umsóknir, gögn frá númer 2018 HT 1 - 1 til 2018 HT/ 193 – 14.
-

Hui Félagslegar eignaríbúðir seldar úr kerfinu, gögn frá 2018 – HU/1 – 1 til 2018 –HU/13-5.
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20

Skrán.nr.

Örk

2018 - HV / 1

2

Efni
1998- 1999

Ath.

Mappa merkt : Nýtt lánakerfi
Ýmis gögn frá Guðríði Friðriksdóttur sem upptöku viðbótarlána :
-Starfsreglur húsnæðisnefndar Akureyrar fyrir veitingu
viðbótarlána. 1999
-2 útgáfur af umsóknareyðublöðum fyrir viðbótarlán 1999?
-Íbúðalánasjóður - leiðbeiningar v. umsóknir um viðbótarlán og
gögn vegna umsóknar um greiðslumat og húsbréfaviðskipti.

2018 - HV / 1

3

1999- 2002

Mappa merkt : Reglur viðbótarlána
ýmis vinnugögn, m.a.:
-ýmsar tölulegar upplýsingar um viðbótarlán á 1999-2003
-fundargerð 8. fundar ráðgjafarnefndar Varasjóðs húsnæðismála
13.02.2003
-afrit af bréfi frá Félagmálaráðherra 06.01.2003 um uppreiknuð
tekju- og eignamörk v. viðbótarlána og félagslegra leiguíbúða
-starfsreglur um viðbótarlán - staðfestar af bæjarráði
11.07.2002, 19.12.2002 og 16.05.2000
-vinnureglur í húsbréfakerfinu - Íbúðalánasjóður

2018 - HV / 1

4

2001- 2001

Mappa merkt : Varasjóður

2018 - HV / 1

5

1999- 2001

Mappa merkt : Varasjóður
-uppgjör fyrir árin 1999-2001 - eftir íbúð
-ýmis gögn um afgreiðslur stjórnar varasjóðs 1999-2001

2018 - HV / 1

6

1999- 2003

Mappa merkt : Varasjóður viðbótarlána
-Ýmis gögn varðandi framlög úr varasjóði vegna sölu félagslegra
íbúða á Akureyri 2003
-Matsgerðir, söluyfirlit, verðmöt og teikningar félagslegra
eignaríbúða 1999-2000

2018 - HV / 1

7

2000- 2005

Mappa merkt : Varasjóður viðbótarlána
frh. úr örk 4a
Mánaðarleg yfirlit um 5% framlög Akureyrarbæjar til varasjóðs,
ásamt listum yfir afgreidd viðbótarlán
2000-2005

2018 - HV / 1

8

2003- 2005

Mappa merkt : Færslur í varasjóði
-Ýmis gögn sem varðar kostnað við viðgerðir / endurbætur á
félagslegum eignaríbúðum og endurgreiðslur frá varasjóði, m.a.:
-- afrit af bréfum og reikningum vegna byggingargalla í Tröllagili
14. 2004-2005
-- ýmis gögn 2003-2004 vegna byggingargalla í þaki Litluhlíð 5,
m.a.:

Raðað eftir skráningarnúmeri
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Skrán.nr.
2018 - HV / 1

Örk
9

Efni
1998- 2003

Ath.

Mappa merkt : Færslur í varasjóði
-Ýmis gögn sem varðar kostnað við viðgerðir / endurbætur á
félagslegum eignaríbúðum og endurgreiðslur frá varasjóði, m.a.:
-- afrit af bréfum og reikningum vegna lagfæringa í:
--- Snægili 10-12-14-16-18
---Melasíðu 8 E

--yfirlit yfir millifærslur vegna viðgerða og kröfur á varasjóð 2001
2018 - HV / 2

1

1999- 2011

Ómerkt mappa
-ýmis gögn sem varða sölu Akureyrarbæjar á leiguíbúðum sínum
1999-2000. Aðallega frá íbúðalánasjóði og Byggingarsjóði
verkamanna. M.a.:

--könnun húsnæðisdeildar á stöðu leiguíbúða sveitarfélaga
31.12.2010 - með útfylltu eyðublaði Akureyrarkaupstaðs
--verkefnalisti húsnæðisdeildar Akureyrar 12.01.00
--uppgjör endursölu- og innkaupaíbúða 1999-2000
2018 - HV / 2

2

1999- 2011

Ómerkt mappa
-ýmis gögn sem varða sölu Akureyrarbæjar á leiguíbúðum sínum
1999-2000. Aðallega frá íbúðalánasjóði og Byggingarsjóði
verkamanna. M.a.:

--umsóknir til varasjóðs vegna sölu félagslegra íbúða á almennum
markaði. 1999-2000

2018 - HV / 2

3

2004-

Skýrsla nefndar um mat á framkvæmd viðbótarlána.
Félagsmálaráðuneytið maí 2004

Umsóknir um undanþágur frá reglum um viðbótarlán 2004 - listi
raðaður eftir umsóknarnúmerum

Hvu Umsóknir um viðbótarlán frá 1999 – 2004, gögn frá númeri 2018 – HV/1 til 2018 –
H/13 – 5.
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