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255. fundur
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hélt fund miðvikudaginn 24. mars 2010 kl. 17:00 í
fundarsal bæjarstjórnar í Ráðhúsinu.
Mætt voru:

Gretar D. Pálsson, forseti bæjarstjórnar GDP
Elísabet Lára Björgvinsdóttir, ELB
Ólafur Guðmundsson, ÓG
Erla Friðriksdóttir, bæjarstjóri, EF
Helga Guðmundsdóttir varamaður, HG
Berglind Axelsdóttir, BA
Davíð Sveinsson, DS
Þór Örn Jónsson, bæjarritari

Forseti bæjarstjórnar setti fund og stýrði.
1.

Fundargerðir bæjarráðs.
1.1.

Fundargerð bæjarráðs nr. 459, dags. 11.3.2010.
Fundargerð framlögð.
Liður 3 fundargerð safna- og menningarmálanefndar, dags. 03.03.2010 (75.
fundur).
Fundargerð framlögð, Liður 2 samþykkt að fela bæjarstjóra að ganga til samninga
við forstöðumann Byggðasafnsins um áframhald á vinnu fyrir Ljósmyndasafn
Stykkishólms. Fundargerð samþykkt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
Liður 11 bréf umhverfisráðuneytis dags. 2. mars 2010. Varðandi dag
umhverfisins 2010 - viðburðir og viðurkenningar.
Bréfinu vísað til umhverfisnefndar.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 12 bréf SSV, dags. 3. mars 2010, varðandi flutning málefna fatlaðra til
sveitarfélaga.
Bæjarráð samþykkir tillögu starfshóps SSV um málefni fatlaðra. Tillagan gerir ráð
fyrir því að sveitarfélögin á Vesturlandi stofni byggðasamlag um málefni fatlaðra
með dreifðri ábyrgð og þjónustu.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: BA,EF,GDP og DS
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Liður 13 tölvupóstur Arkís ehf. ódags. varðandi beiðni um framlengingu á
samkomulagi um landsvæði í Sundvík sem gildir til 31. mars á þessu ári.
Samþykkt að framlengja samkomulaginu til 31. mars 2011.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: EF,GDP og DS
Liður 14 bréf Hesteigendafélags Stykkishólms, dags 15.2.2010. varðandi
styrkveitingu til reiðskemmubyggingar (frá fundi nr. 458).
Samþykkt í stað þess að þinglýstur eigandi hússins verði HEFST, komi að
HEFST skal vera skráður byggingaraðili reiðskemmunnar.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: GDP og DS
Liður 15 byggðakvóti fiskveiðiársins 2009/2010. Varðandi úthlutun
byggðarkvóta til fiskiskipa.
Þar sem sjávarútvegsráðuneytið hefur samþykkt túlkun Fiskistofu á reglugerð
nr. 82/2010 þess efnis að ekki sé þörf á að byggðakvóta sé landað í viðkomandi
byggðalagi, þrátt fyrir að í 6. gr. reglugerðarinnar komi fram að fiskiskipum
sé skylt að landa til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga afla sem nemur, í
þorskígildum talið, tvöföldu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað, er
samþykkt að eftirfarandi verði bætt við sérstök skilyrði fyrir úthlutun
byggðakvóta í Stykkishólmi fyrir fiskveiðiárið 2009/2010:
Fiskiskipum sem fá úthlutað byggðakvóta er skylt að landa aflanum í
Stykkishólmshöfn til vinnslu í byggðarlaginu afla sem nemur, í þorskígildum
talið, tvöföldu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað. Skal úthlutun til þeirra
ekki fara fram nema að því leyti sem það skilyrði er uppfyllt skv.
vigtunarskýrslum Stykkishólmshafnar og ráðstöfunarskýrslum sem borist hafa
Fiskistofu.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tók: GDP
Liður 16 nýbygging tónlistarskóla.
Til álita hefur komið að byggja sem geymsluhúsnæði allt að 850 fm. kjallara
undir fyrsta áfanga nýbyggingar Tónlistar- og grunnskóla við Borgarbraut.
Viðbótarkostnaður vegna þess er áætlaður a.m.k. 24 millj. kr. miðað við hráan
en einangraðan kjallara. Til að kjallari nýtist að fullu sem geymsluhúsnæði þarf
gott aðgengi að honum sem kallar á aðkeyrsluramp. Erfitt er að koma slíkri
niðurgrafinni aðkeyrslu fyrir þar sem lengd hennar yrði að vera 16 – 20 metrar
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og því varla pláss fyrir hana á lóðinni, auk þess sem kostnaður við byggingu
rampsins bættist við framangreinda áætlun.
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkir að horfið verði frá ofangreindum
hugmyndum um byggingu kjallara.
Til máls tóku: GDP og DS
Liður 17 Skóla- og fjölskyldustefna.
Erla gerði grein fyrir að drög að stefnunum liggi væntanlega fyrir í mars og
skólastefnu verði vísað strax til umsagnar fræðslunefndar og skólanefndar
Tónlistarskóla.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: ELB,GDP og EF
Fundargerð samþykkt.
Til máls tóku: BA,DS og GDP

2.

Fundargerðir nefnda.
2.1.
2.2.
2.3.

Fundargerð fræðslunefndar, dags. 8.3.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis, dags. 2.3.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Fundargerð safna- og menningarmálanefndar,dags. 3.3.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.

Fundi slitið kl. 17:38
Þór Örn Jónsson
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