393. fundur.
Bæjarráð Stykkishólms hélt fund þriðjudaginn 19.júlí 2005 kl. 17:00 í Ráðhúsinu.
Mætt voru:

Elísabet Lára Björgvinsdóttir,
Rúnar Gíslason,
Davíð Sveinsson,
Óli Jón Gunnarsson, bæjarstjóri
Þór Örn Jónsson, bæjarritari
Erla Friðriksdóttir, verðandi bæjarstjóri

Bæjarstjóri setti fund og stjórnaði.
1. Kosning formanns og varaformanns bæjarráðs.
Elísabet Lára Björgvinsdóttir kosinn formaður og Rúnar Gíslason
varaformaður.
2. Fundargerðir nefnda:
2.1.
Skipulags- og byggingarnefnd, dags. 18.7.2005.
Fundargerð framlögð.
Liðir 1-9 og 13a samþykktir. Liður 13b samþykktur með fyrirvörum
skipulags-og byggingarnefndar. Fundargerðin samþykkt.
3. Aðrar fundargerðir.
3.1.
156. stjórnarfundur Eflingar Stykkishólms, dags. 05.07.2005.
Fundargerð framlögð.
4.
Ársskýrslur.
4.1 Ársskýrsla Byggðastofnunar 2004
4.2 Ársskýrsla RARIK 2004
4.3 Ársskýrsla Framkvæmdaráðs Snæfellsness 2004
4.4 Skýrsla um rafræna skjala- og gagnavörslu og bréf þjóðskjalavarðar dags.
30.05.2005.
Ársskýrslur framlagðar.
5. Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2005-2020
Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við svæðisáætlun.
6. Samningur um byggingu leikskóla í Stykkishólmi.
Bæjarstjóra falið að ganga frá samningi við Skipavík um byggingu leikskóla
að upphæð kr. 147.762.782, Davíð Sveinsson sat hjá við afgreiðsluna.
7. Tvö bréf SSV um vaxtarsamning og menningarsamning fyrir Vesturland og
tillögur dags. 20.og 22. júní s.l.
Bæjarráð undrast að Náttúrustofa Vesturlands sé ekki nefnd í
vaxtarsamningi. Bæjarstjóra falið að koma því á framfæri.
8. Minnispunktar bæjarstjóra frá viðræðum við eigendur Vökustaurs ehf. um
vaktþjónustu.
Bæjarstjóra falið að ræða um möguleika á áframhaldandi samningi.
9. Heilsuefling Stykkishólms ehf.
Bæjarstjóri gerði grein fyrir málinu og falið að vinna áfram að því.
10. Bréf verkefnisstjóra All Senses verkefnisins dags. 30.6.2005.
Ákvörðun frestað.
11. Bréf Atla Rafns Hreinssonar móttekið 8.7.2005.
Samþykkt að styrkja Atla Rafn Hreinsson um kr. 15.000, vegna
unglingalandsliðsferðar.

12. Bréf Búnaðarsamtaka Vesturlands.
Samþykkt að gera gjaldskrá og leggja hana fyrir fund.
13. Lóðarumsóknir
a)Gunnar Gunnarsson sækir um lóð við Silfurgötu
Afgreiðslu frestað og bæjarstjóra falið að skoða málið nánar.
b)Sigurjón Jónsson sækir um Hjallatanga 32
Samþykkt að veita Sigurjóni Jónssyni lóðina að Hjallatanga 32.
c)Íslandspóstur sækir um lóð við Aðalgötu
Bæjarstjóri gerði grein fyrir málinu. Bæjarstjóra falið að kanna málið
nánar.
14. Bréf Byggðastofnunar dags. 15.06.2005.
Bæjarráð finnst byggðaáætlun ekki hafa náð til Stykkishólms, sem skildi
þrátt fyrir áföll í atvinnulífinu. Bæjarstjóra og forseta bæjarsjórnar er falið
að svara bréfi Byggðastofnunar.
15. Forkaupsréttarboð að Bókhlöðustíg 17.
Bæjarráð hafnar forkaupsrétti að Bókhlöðustíg 17.
16. Móttaka gesta 31. ágúst n.k.
Samþykkt að taka móti norrænum yfirdýralæknum.
17. Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga.
Bæjarráð samþykkir að taka 100 milljóna króna lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga.
18. Kjósa í stjórnir og nefndir.
• Almannavarnanefnd Snæfellsness
• FSH ehf.
• Stjórn Jeratúns ehf.
• Þór ehf.
Samþykkt að kjósa Erlu Friðriksdóttur í stað Óla Jóns Gunnarssonar í
ofantaldar stjórnir og nefndir.
19. Samkomulag við Íslenska Gámafélagið ehf.
Bæjarstjóra falið að framlengja samkomulag við Íslenska Gámafélagið til 1.
maí 2007.
20. Sala á Víkurgötu 1.
Samþykkt að selja Víkurgötu 1. Samkvæmt fyrirliggjandi tilboði.
21. Bréf Gullvers s.f.
Samkvæmt þinglýstum gögnum er land “Votahvamms” í eigu
Stykkishólmsbæjar. Lögmanni Stykkishólmsbæjar er falið að svara bréfinu
og fara jafnframt fram á það við bréfritara að hann fjarlagi aðflutt grjót af
lóð bæjarins.
22. Dansleikur í Íþróttahúsinu á Dönskum dögum.
Bæjarráð treystir sér ekki til að veita leyfi til dansleikjahald í Íþróttahúsinu á
Dönskum dögum, að höfðu samráði við forstöðumann Íþróttamiðstöðvar.
23. Erindi frá Magnúsi Ólafi Jónsssyni varðandi svalir að Skólastíg 16.
Bæjarráð fer fram á að unnin verði kosnaðaráætlun enda yrði það fyrir allar
svalir hússins.

24. Bréf frá Braga Jósepssyni f.h. Fornfélags Þórsnessþings og hálfbúa.
Bréf kynnt og sent til bæjarstjórnarmanna.
25. Erindi frá Rúnari Gíslasyni varðandi samning við Golfklúbinn Mostra.
Bæjarráð leggur til að bæjarstjóri gangi til samniga við Golfklúbbinn
Mostra um áframhaldandi uppbyggingu golfvallarins eins og gert er ráð fyrir
í fyrri samningi.
Óli Jón Gunnarsson þakkði fyrir samstarfið, en þetta er síðasti bæjarráðsfundur
hans og Rúnar þakkaði honum fyrri vel unnin störf og gott samstarf.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 20:15
Þór Örn Jónsson, bæjarritari

