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461. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
miðvikudaginn 12. maí 2010 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 Erlu Friðriksdóttur
bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda:
1. 1005005 - Fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar dags. 03.05.2010.
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Sundabakki 10A, endurnýjun á svölum.
Ásgeir Gunnar Jónsson sækir um að endurbyggja og breyta svölum að
Sundabakka 10, sbr. teikn. dags 25.04.2010.
Erindi samþykkt.
Ásgeir Gunnar sat hjá undir lið 1.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 3 Silfurgata 43, niðurrif á sólstofu og klæða hús.
Páll V. Þorbergsson og Steinunn I. Magnúsdóttir sækja um leyfi um niðurrif á
sólstofu og byggja í hennar stað tréverönd. Einnig sækja þau um að klæða húsið
með liggjandi bárujárnsklæðningu með viðarbútum í innfellingum sbr. bréf
dags. apríl 2010.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 4 Uppsetning á skilti um verndun Breiðafjarðar.
Kolbrún Reynisdóttir sækir um f.h. Breiðafjarðanefndar að staðsetja skilti við
ferjuhöfnina í Stykkishólmi sbr. bréf og útlitsteikningar dags 19.03.2010.
Erindi var vísað af bæjarstjórn til skipulag- og bygginganefndar til umsagnar.
Nefndin leggur til að skilti verði staðsett austan við tröppur og kannað verði
möguleiki á að minnka það.
Ásgeir Gunnar sat hjá undir lið 4.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 5 Umferðarhraði við Silfurgötu.
Lagt fram bréf frá Jóni Einari Jónssyni dags. 08.04.2010 vegna umferðahraða
við Silfurgötu.
Nefndin leggur til að aukið verði eftirlit með hraðakstri um Silfurgötu.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.

Síða 1 af 6

461. fundur
12. maí 2010

Liður 6 Smiðjustígur 3 Sæferðir, frágangur á lóð og skilti.
Pétur Ágústsson sækir um f.h. Sæferða ehf. a) að steypa bílastæðaplan og
helluleggja gangstétt , b) að reka veitingasölu í byggingunni, c) staðsetja ný
viðbótarskilti á viðbyggingu hússins sbr. bréf og tillöguteikning dags.
30.04.2010.
Afgreiðsla nefndarinnar er gerð með fyrirvara um samþykki meðeigenda
hússins.
Nefndin leggur til a) að bílastæði verði 45°, eða samsíða götu til að ekki verði
bakkað út í aðalbraut. Sjá lið 2.b í fundargerð 128. Liður b) erindi samþykkt um
veitingasölu að uppfylltum skilyrðum byggingarreglugerðar. C) Uppsetning á
skiltum er vísað til afgreiðslu skipulags- og byggingafulltrúa.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt. Lárus sat hjá vegna tengsla.
Liður 7 Nestún 7a, afnot af landi meðfram lóðarmörkum.
Þröstur Gunnlaugsson og Helga Guðmundsdóttir Nestúni 7A óska eftir afnot af
50 cm bæjarlandi við göngustíg í eigu bæjarins til að gróðursetja runna, sbr.
afstöðumynd og bréf dags. 03.05.2010.
Nefndin samþykkir að heimila að land sé tekið í fóstur án réttinda.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 9 Aðalgata 24a, uppsetning á skilti.
Samtök félagshyggjufólks L-listinn hefur fengið tímabundið leyfi til að
staðsetja skilti á kvenfélagshúsið við Aðalgötu 24a.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt. Bréf með leyfi húseigenda liggur fyrir.
Fundargerð samþykkt.
2. 1004025 - Fundargerð umhverfisnefndar, dags. 27.04.2010 (28. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt. Samþykkt að senda fyrirspurn um umfang varps
máva í Landey til Háskólaseturs Snæfellsness.
3. 1004020 - Fundargerð Þjónustuhóps aldraðra dags. 15.04.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt. Tómstunda-og íþróttafulltrúi sér um
félagsstarfið yfir sumarið hjá eldri borgurum.
4. 1004014 - Fundargerð Jafnréttisnefndar dags. 02.03.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
5. 1004013 - Fundargerð Jafnréttisnefndar dags. 28.01.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
6. 1005010 - Fundargerð Fræðslunefndar dags. 28.04.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
7. 1005020 - Fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar dags. 10.05.2010.
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Borgarbraut 4, viðbygging við Grunnskóla Stykkishólms.
F.h. Stykkishólmsbæjar er sótt um byggingarleyfi á viðbyggingu áfanga 1, við
Grunnskólann í Stykkishólmi samkvæmt teikningum frá Arkitektastofu OG,
dags. 20.04. 2010 og 3.05.2010, Stærðir: 818,6 m2.
Erindi samþykkt að uppfylltum skilyrðum.
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Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Bæjarráð samþykkir að bjóða út byggingu á 1. áfanga stækkunar grunnskóla og
tónlistarskóla Stykkishólms. Einnig er samþykkt að frávikstilboð eru heimiluð
þar sem núverandi húsnæði Tónlistarskólans við Skólastíg er tekið upp í sem
hluti greiðslu.
Lárus sat hjá, þar sem þessi tillaga var ekki í fundargögnum.
Önnur mál:
Liður 2.a Stöðuleyfi á pylsuvagni.
Róbert Árni Jörgensen sækir um f.h. Ergosspa kt. 490807 0710 sækir um
endurnýjun á stöðuleyfi á pylsuvagninum sem stendur við Kvenfélagsgarðinn
og einnig er sótt um leyfi til að staðsetja hann við gömlu kirkjuna í sérstökum
tilfellum.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 2.b. Smiðjustígur 3, bílastæði.
Lagt fram bréf frá Pétri Ágústssyni vegna bílastæða á lóð.
Samþykkt að útfærsla á bílastæðum og gangbraut verði gerð í samráði við
skipulags- og byggingarfulltrúa með fyrirvara á, að samþykki meðeigenda liggi
fyrir áður en að framkvæmdir hefjast.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt. Lárus sat hjá vegna tengsla.
Fundargerð samþykkt.
8. Fundargerð Tónlistarskóla dags. 20.04.2010 (134. fundur).
Fundargerð framlögð. Liður 2 samþykkt að hækka gjaldskrá Tónlistarskóla um
u.þ.b. 8,5% og gildir hún fyrir skólaárið 2010-2011.
Fundargerð samþykkt.
Aðrar fundargerðir:
9. 1004026 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar, dags. 11.03.2010 (111. fundur),
(www.breidafjordur.is).
Fundargerð framlögð.
10. 1004022 - Fundargerð SSV dags. 13.04.2010.
Fundargerð framlögð.
11. 1005021 - Fundargerð Byggingarnefndar GSS og Tónlistarskóla Stykkishólms.
Fundargerð framlögð.
Erindi til kynningar:
12. 1005009 - Tölvupóstur UMFÍ dags. 20.04.2010. varðandi eflingu
ungmennaráðs.
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Framlagt.
13. 1005008 - Tölvupóstur nefndarsviðs Alþingis dags.23.04.2010 varðandi
umsögn frumvarps til húsaleigulaga.
Framlagt.
14. 1005003 - Bréf Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis dags.29.04.2010.
varðandi lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.
Framlagt.
15. 1005002 - Tölvupóstur Alþingis dags. 3.5.2010 varðandi tillögu um fjögurra
ára samgönguáætlun fyrir árin 2009-2012.
Framlagt.
16. 1004031 - Sorptölur Stykkishólms 2009.
Framlagt.
17. 1004030 - Bréf Þjóðskrár dags.19.04.2010. varðandi viðmiðunardag kjörskrár
vegna sveitarstjórnarkosninganna 29.maí.2010.
Framlagt.
18. 1004029 - Bréf siglingastofnunarinnar dags.19.04.2010. varðandi fjögurra ára
samgönguáætlun 2011-2014.
Framlagt.
19. 1004028 - Bréf Samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis dags. 21.04.2010
varðandi tilkynningu um endanlegt framlag vegna nýbúafræðslu á
fjárhagsárinu 2010.
Framlagt.
20. 1004027 - Velferðarvaktin, bréf Félags- og tryggingamálaráðuneyti
dags.20.04.2010 varðandi eflingu umræðu um fjölbreytileg úrræði í
barnavernd.
Framlagt.
21. 1004019 - Ályktun aðalfundar Lögreglufélags vesturlands dags. 13.04.2010.
Framlagt.
22. 1004017 - Ársreikningur SSV.
Framlagt.
23. 1004011 - Fundarboð aðalfundar Menningarráðs Vesturlands 2010.
Framlagt.
24. 1005016 - Bréf EBÍ dags.06.05.2010. varðandi styrktarsjóð EBÍ.
Framlagt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir:
25. 1005006 - Tillaga Byggingarfulltrúa á lagfæringu á stíg upp á Súgandisey.
Tillaga byggingafulltrúa samþykkt.
26. 1004015 - Jafnréttisáætlun Stykkishólmsbæjar 2006-2010.
Samþykkt að boða jafnréttisnefnd til fundar fyrir næsta bæjarstjórnarfund.
27. 1004012 - Bréf Írisar Huldar Sigurbjörnsdóttir dags. 7.4.2010 varðandi úrsögn
úr kjörnefnd Stykkishólmsbæjar.
Samþykkt að Guðmundur Andrésson verði aðalmaður í kjörnefnd
Stykkishólmsbæjar og Elísabet Lára Björgvinsdóttir verði varamaður.
Elísabet Lára Björgvinsdóttir sat hjá.
28. 1003038 – Fjölskyldustefna Stykkishólms.
Fjölskyldustefna Stykkishólms samþykkt.
29. 1005012 - Tölvupóstur FSN dags.06.05.2010. varðandi skólaakstur.
Samþykkt með fyrirvara um að önnur sveitarfélög sem standa að rekstri FSN greiði
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sinn hlut. Bæjarstjóra falið að leita eftir því að samningur verði gerður um
skólaakstur milli sveitarfélagana sem standa að rekstri skólans og Fjölbrautaskóla
Snæfellinga.
30. 1005014 - Unglingavinna og sumarstörf 2010 – launatafla.
Unglingavinna og
sumarstörf 2010
Tímakaup unglinga
(dagvinna)
2008

2009

2010

16 ára
15 ára

522
426

606
494

688 kr.
561 kr.

14 ára

347

402

457 kr.

16 ára og eldri greiða félagsgjöld til Verkalýðsfélags Stykkishólms og greiða í Festalífeyrissjóð mánuði eftir 16 ára afmæli.
Hækkun launa milli ára er 13,59%
Launahækkun samþykkt.
31. 1005015 - Tilnefning í Þjóðhátíðarnefnd.
Tilnefning í þjóðhátíðarnefnd
Steinunn María Þórsdóttir, formaður
Gissur Arnarson
Gísli Sveinn Gretarsson
Varamenn:
Símon B. Hjaltalín
Sunna Guðný Högnadóttir
Magda Kulinska
Frekari tilnefningar vísað til næsta bæjarstjórnarfund.
32. 1005001 - Tölvupóstur Hvítasunnukirkjunnar ódags. varðandi styrkbeiðni
vegna tónleikahalda.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni.
33. 1005007 - Tölvupóstur Hvítasunnukirkjunnar dags.26.04.2010 varðandi
styrkbeiðni vegna opinberra gjalda.
Samþykkt að veita Hvítasunnukirkjunni í Stykkishólmi styrk sem nemur
fasteigaskatti á Skúlagötu 6 samkomusalur fyrir árið 2010. Hvítasunnukirkjunni er
bent á Orkuveitu Reykjavíkur varðandi niðurfellingu á vatnsgjaldi.
34. 1005018 – Skólastefna Stykkishólms.
Skólastefna Stykkishólms samþykkt. Bæjarráð þakkar stýrihóp, starfsfólki skólana
og öðrum þeim sem að mótun stefnunnar komu.
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35. 1005019 - Tillaga GDP að hvata styrkjum til hópíþrótta.
Stykkishólmsbær samþykkir að greiða íþróttafélögum í Stykkishólmi styrki fyrir
eftirfarandi árangur í hópíþróttum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fyrir bikarmeistaratitil í yngri flokkum 50.000,- krónur.
Fyrir Íslandsmeistaratitil í yngri flokkum 100.000,- krónur.
Fyrir deildarmeistaratitil í efstu deild meistaraflokks kvenna 500.000,
krónur.
Fyrir deildarmeistaratitil í efstu deild meistaraflokks karla 500.000,
krónur.
Fyrir bikarmeistaratitil í efstu deild meistaraflokks kvenna 300.000,krónur.
Fyrir Íslandsmeistaratitil í efstu deild meistaraflokks kvenna 700.000,krónur.
Fyrir bikarmeistaratitil í efstu deild meistaraflokks karla 300.000,krónur.
Fyrir Íslandsmeistaratitil í efstu deild meistaraflokks karla 700.000,krónur.

(Til skýringar varðandi bikarmeistaratitil þá er átt við hinn eina sanna, en ekki
t.d. fyrirtækjabikarinn eða aðra slíka).
Tillaga samþykkt.
Samþykkt að bæjarstjóri og tómsstunda- og íþróttafulltrú geri tillögu að reglum
um hvatastyrki til annarra íþrótta, og reglur um styrki til afreksfólks.
36. 1005023 - Bréf stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
dags.07.05.2010. varðandi styrkbeiðni.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni.
Samningar/tilboð:
37. 1005022 - Samningur við Byggðasafn Snæfellinga vegna ljósmyndasafns.
Samningur framlagður og samþykktur.
Annað:
38. 1004024 - Bráðabirgðauppgjör Stykkishólmsbæjar fyrsta ársfjórðungs 2010.
Þór Örn gerði grein fyrirbráðabirgðauppgjöri Stykkishólmsbæjar fyrir janúar til
mars 2010. Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar er á áætlun.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:45
Þór Örn Jónsson
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