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456. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
fimmtudaginn 10. desember 2009 og hófst hann kl. 17.00
Fundinn sátu: Elísabet Lára Björgvinsdóttir formaður, Gretar D. Pálsson, Lárus Á.
Hannesson, Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri og Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Elísabet Lára Björgvinsdóttir formaður setti fund og fól Erla Friðriksdóttur
bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda.
1. 0912024 - Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, dags. 08.12.2009 (123.
fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Fákaborg, reiðskemma.
Fyrirspurn frá Sæþóri Þorbergssyni kt. 110171 5449 og Lárusi Ástmari
Hannessyni kt. 150766 4199, f.h. Hesteigendafélags Stykkishólms, kt. 451177
0289, að byggja reiðskemmu í landi Hesteigendafélagsins, sbr. bréf og
afstöðumynd dags. 30.11.2009.
Nefndin tekur jákvætt í byggingu reiðskemmu Hefst og leggur til að skemma
verði staðsett sunnan við hesthúsabyggðina, sbr. tillöguteikningu frá skipulags –
og byggingarnefnd.
Tillaga nefndarinnar samþykkt.
Liður 2 svæði undir endurnýtanlegan jarðveg.
Lögð fram fyrirspurn frá Lárusi Hannessyni 150766-4199 um svæði undir
endurnýtanlegan jarðveg í bæjarlandinu. Erindi vísað af fundi bæjarstjórnar til
skipulags- og byggingarnefndar þann. 29.09. 2009.
Nefndin leggur til að svæði fyrir endurnýtanlegan jarðveg verði við gömlu
ruslahauganna, við Ögursafleggjarann.
Tillaga nefndarinnar samþykkt. Byggingafulltrúa og nefndinni falið að
útfæra tillöguna.
Liður 3 Skólastígur 16, útlitsbreyting.
Stykkishólmsbær óskar eftir að breyta gluggum á neðri hæð hússins við
Skólastíg 16, sbr. teikningu dags. 2.12. desember 2009.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 4 Ræktunarland, forsögn fyrir deiliskipulagsvinnu.
Lögð fram skýrsla vinnuhóps um málefni frístundabændabænda frá 2006, sem
tillaga að forsögn fyrir deiliskipulagsvinnu ræktunarlands fyrir frístundabúskap í
Stykkishólmi.
Nefndin leggur til að skýrslan um málefni frístundabænda frá 2006 verði
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forskrift að deiliskipulagi sem merkt eru bókstafnum F á
Aðalskipulagi.

gildandi

Tillaga nefndarinnar samþykkt.
Liður 5 reitur B á skipulagi miðbæjar.
Lagðar fram tillögur um uppbyggingu á Skipulagi miðbæjar, reit B við
Frúarstíg, sbr. tillöguteikningu mótt. 1.12.2009.
Nefndin tekur jákvætt í tillöguna frá Sigurjóni Jónssyni / Skipavík.
Samþykkt að láta endurskoða deiliskipulag miðbæjar reit B við Frúarstíg.
Liður 6 Smiðjustígur 3, breyting á viðbyggingu.
Lögð fram teikning af breytingu á byggingarefni viðbyggingar við Smiðjustíg 3.
Óskað er eftir að byggingin verði steypt, í stað timburveggi og þaks , sbr.
teikningar frá Ráðbarði sf./Bjarna Þór Einarssyni dags. 19.11.2009.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt, Lárus sat hjá vegna tengsla.
Liður 7.a. Nefndin bendir á að brýnt sé að förgun á taði við hesthús fari í betra
horf vegna nálægðar við íbúðabyggð og leggur til að allt tað fari í lokaða gáma.
Þessi ábending á erindi inn í reglugerð um umgengni í hesthúsabyggð.
Fundargerð samþykkt.
2. 0912013 - Fundargerð fræðslunefndar, dags. 07.12.2009 (103. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
3. 0912001 - Fundargerð umhverfisnefndar, dags. 30.11.2009 (26. fundur).
Fundargerð framlögð.
4. 0911060 - Fundargerð skólanefndar Tónlistarskóla Stykkishólms, dags.
25.11.2009 (132. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
5. 0911036 - Fundargerð æskulýðs- og íþróttanefndar, dags. 16.11.2009 (35.
fundur).
Fundargerð framlögð liður 2 umhirða íþróttaleikvangs Stykkishólmsbæjar,
samþykkt að starfsmaður verði ráðin við Íþróttamiðstöðina á sumrin, sem sæi um
völlinn ásamt fleiru, samþykkt að Vignir forstöðumaður endurskoði áætlun um
umhirðu vallarins. Fundargerð samþykkt.
Aðrar fundargerðir.
6. 0911053 - Fundargerð öryggisnefndar, dags. 25.11.2009 (3. fundur).
Framlagt.
7. 0911050 - Fundargerð byggingarnefndar vegna nýbyggingar við Grunnskólann
í Stykkishólmi, dags. 19.11.2009 (2. fundur).
Framlagt.
8. 0911048 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar, dags. 14.10.2009 (106. fundur),
(www.breidafjordur.is).
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Framlagt.
Erindi til kynningar.
9. 0912007 - Bréf Landskerfis bókasafna hf., dags. 30.11.2009 varðandi samþætta
leitarvél fyrir Ísland.
Framlagt.
10. 0912004 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 30.11.2009 varðandi
tilfærslu á þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga.
Framlagt. Erla gerði grein fyrir vinnu nefndar á vegum SSV varðandi málaflokkinn.
11. 0912003 - Kaupsamningur milli Gunnars Jónssonar og Kristins M. Pálssonar
og Arnars G. Ævarssonar um ræktunarland í nýrækt.
Framlagt.
12. 0911049 - Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði, dags. 18.11.2009
varðandi rafmagnsöryggi/þjónustu rafverktaka.
Framlagt.
13. 0911042 - Bréf Ungmennafélags Íslands, dags. 10.11.2009 varðandi tillögur
sem samþykktar voru á 46. sambandþingi UMFÍ 10.-11. október sl.
Framlagt.
14. 0911037 - Bréf mennta- og menningarmálaráðuneytis, dags. 13.11.2009
varðandi kynningu á íslenskri málstefnu.
Framlagt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
15. 0912020 - Bréf Björgunarsveitarinnar Berserkja, ódags. varðandi
björgunarmiðstöðina við Nesveg.
Samþykkt að bæjarstjóri ræði við formann Björgunarsveitarinnar Berserkja.
16. 0912008 - Bréf Matvælastofnunar, dags. 02.12.2009 varðandi
sauðfjárvarnarlínur og hólf á Breiðafirði.
Samþykkt að vísa erindinu til landbúnaðarnefndar.
17. 0912006 - Tölvupóstur Sonju Karenar Marinósdóttur, dags. 02.12.2009
varðandi styrkbeiðni við söngleikinn Tónlistarsagan endalausa (samstarf
grunnskóla Grundarfjarðar, tónlistarskóla Grundarfjarðar og FSN).
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.
18. 0912005 - Tölvupóstur samgöngunefndar Alþingis, dags. 03.12.2009 varðandi
umsögn um frumvarp til laga um sveitarstjórnarlög (fjöldi
sveitarstjórnarfulltrúa).
Bæjarráð Stykkishólmsbæjar telur ekki ástæðu til að fjölga fulltrúum í
sveitarstjórnum frá því sem nú er heimilt. Samanburður fjölda
sveitarstjórnarmanna við önnur lönd er ekki raunhæfur þar sem hlutverk
sveitarstjórna er ekki alls staðar það sama.
19. 0911057 - Bréf og fjárhagsáætlun Menningarráðs Vesturlands fyrir árið 2010,
dags. 25.11.2009.
Fjárhagsáætlun Menningarráðs Vesturlands fyrir árið 2010 samþykkt.
20. 0911055 - Bréf Eyþórs Arnars og Marteins Óla, ódags. varðandi hjólabraut.
Bæjarráð tekur jákvætt í erindið. Samþykkt að vísa erindinu til umsagnar æskulýðsog íþróttanefndar.
21. 0911045 - Tölvupóstur umhverfisnefndar Alþingis, dags. 20.11.2009 varðandi
umsögn við tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2009–2013,
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200. Mál.
Framlagt.
22. 0911041 - Bréf Stígamóta, ódags.2009 varðandi fjárbeiðni fyrir árið 2010.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.
23. 0912014 - Vegur í Arnarborg, yfirlýsing.
Samþykkt að taka við veginum í Arnarborg fyrsta áfanga. Yfirlýsing samþykkt með
áorðnum breytingum.
24. 0912015 - Niðurstaða Héraðsdóms Vesturlands vegna stefnu Jóhönnu Jónu
Guðbrandsdóttur á hendur Stykkishólmsbæ.
Framlagt. Stykkishólmsbær hefur þrjá mánuði frá uppkvaðningu dóms til að taka
ákvörðun um áfríun á dómi.
25. 0912016 - Drög að leigusamningi við Aftanskin um hluta að kálfinum að
Skólastíg 11.
Bæjarstjóra falið að ganga frá samningi á grundvelli þessara draga.
26. 0912017 - Drög að leigusamningi um félagsheimilið Skjöld vegna leikfélagsins
Grímnis.
Bæjarstjóra falið að ganga frá samningi á grundvelli þessara draga.
27. 0912026 - Fjárhagsáætlun Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga fyrir árið
2010.
Erindinu vísað til bæjarstjórnar.
Samningar/tilboð.
28. 0911040 - Samningur um dreifmenntun í grunnskólum.
Samningur samþykktur.
Annað.
29. 0912025 - Tillaga Erlu Friðriksdóttur, bæjarstjóra, að gerðar verði reglur um
snjómokstur í Stykkishólmsbæ.
Tillaga samþykkt.
30. 0911056 - Bráðabirgðauppgjör Stykkishólmsbæjar jan.-okt. 2009.
Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir uppgjöri.
31. 0912018 - Tillaga Erlu Friðriksdóttur, bæjarstjóra, að álagningarreglum
fasteignagjalda fyrir árið 2010.
Tillaga Erlu bæjarstjóra samþykkt.
32. 0912019 - Tillaga Erlu Friðriksdóttur, bæjarstjóra, að hækkun gjaldskrár
vegna fæðis við Leikskólann í Stykkishólmi.
Tillaga Erlu bæjarstjóra samþykkt. Síðast hækkaði gjaldskrá 1. febrúar 2003.
33. 0912002 - Drög að þriggja ára fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2011-2013fyrri umræða.
Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir þriggja ára fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar
2011-2013. Samþykkt að vísa áætlun til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
34. 0911022 - Drög að fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2010-síðari
umræða.
Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir fjárhagsáætlun. Samþykkt að vísa
fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir 2010 til seinni umræðu í bæjarstjórn.
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Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 19:15
Þór Örn Jónsson
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