435. fundur
Bæjarráð Stykkishólms hélt fund fimmtudaginn 13. mars 2008 kl. 17:00 í Ráðhúsinu.
Fundinn sátu:
Ólafur Guðmundsson formaður, Gretar Daníel Pálsson, Berglind Axelsdóttir, Þór Örn
Jónsson bæjarritari, Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri.
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson , bæjarritari.

Ólafur Guðmundsson setti fund og fól Erlu bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda
1. 0803015 - Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar (104. fundur), dags.
11.03.2008.
Fundargerð framlögð.
Liður 1 byggingarleyfi. Aðalgata 35, sjálfafgreiðslustöð fyrir eldsneyti
ökutækja.
Teiknistofan Tröð/ Sigríður Magnúsdóttir kt. 260362 6589 sækir um leyfi f.h.
Atlandsolíu ehf, kt. 590602-3610 að reisa sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti
ökutækja á lóð nr. 35 við Aðalgötu samkvæmt teikningum dags. 13.02. 2008.
Samþykkt að uppfylltum skilyrðum.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu nefndarinnar.
Liður 4 byggingarleyfi. Laufásvegur 1, hurðarop og gluggi á norðurhlið
hússins. Steffen Iwersen/ Einrúm ehf arkitektar, sækja um f.h. Grétu
Sigurðardóttur kt. 170547-7999, að breyta núverandi kjallarahurð í glugga og
gera nýtt op fyrir hurð norðan megin á kjallara hússins að Laufásvegi nr. 1.
Erindi samþykkt.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu nefndarinnar.
Liður 5 Hamraendi 3, mhl. 01 0107.
F.h. Friðborgar ehf/ Valentínus Guðnason kt. 100260 3959 sækir um að byggja
milliloft í bil 010107 að Hamraendum nr. 3, sbr. teikningu frá Verkfræðistofu
EK, dags. mars 2008.
Erindi samþykkt að uppfylltum skilyrðum byggingarreglugerðar.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu nefndarinnar.
Liður 6 erindi vísað til skipulags- og bygginganefndar af bæjarráðsfundi dags.
14.02.2008, um niðurfellingu á lóð.
Bæjarráð vísar til umsagnar nefndarinnar tillögu Berglindar Axelsdóttur um
að lóðin Sundabakki 6 verði tekin út af deiliskipulagi og breytt í opið svæði.
Nefndin leggur til að lóðin verði áfram á deiliskipulagi.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu nefndarinnar.
Bæjarráð samþykkir að lóðin að Sundabakka 6 verði ekki til úthlutunnar.
Liður 8 reiðstígar og merkingar þeirra.
Edda Sóley Kristmannsdóttir f.h. Hesteigendafélags Stykkishólms óskar eftir að
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settar verði upp reiðstígamerkingar við reiðstíga sbr. gildandi Aðalskipulag
2002- 2024, og bréf dags. 11.03.2008.
Nefndin leggur til að komið verði upp viðeigandi merkingum við reiðstíga.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu nefndarinnar.
Liður 9 gervihnattamóttakara að Hafnargötu 1.
Ingveldur Eyþórsdóttir sækir um að setja upp gervihnattamóttakara á skjólvegg
sem stendur uppi á svölum hússins sbr. bréf og myndir móttekið 11.03.2008.
Erindi samþykkt með fyrirvara um samþykki húseigenda.
Bæjarráð samþykkir afgreiðslu nefndarinnar.
Fundargerð samþykkt.
2. 0803013 - Fundargerð fræðslunefndar (90. fundur), dags. 10.03.2008.
Fundargerð framlögð. Liður 2 samþykkt að sumarlokun Leikskólans verði 4
víkur sumarið 2008. Bæjarráð tekur undir að gerð sé könnun um vilja foreldra
varðandi sumarlokun í Leikskólanum árið 2009. Fundargerð samþykkt.
3. 0803004 - Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis, dags. 04.03.2008 (24.
fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
4. 0802052 - Fundargerð umhverfisnefndar, dags. 25.02.2008 (14. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt. Ekki ástæða að hafa sérstakar áhyggjur að
fyrirhugaðri virkjun í Svelgsá hafi áhrif á vatnsból Stykkishólmsbæjar.
5. 0802051 - Fundargerð æskulýðs- og íþróttanefndar, dags. 25.02.2008 (27.
fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
6. 0802050 - Fundargerð stýrihóps um stækkun grunnskóla og tónlistarskóla
ásamt skólastjórnendum, dags. 25.02.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Aðrar fundargerðir.
7. 0803014 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar (85. fundur), dags. 11.03.2008.
Fundargerð framlögð.
8. 0803017 - Fundargerð Aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands hf. (11.
fundur), dags. 07.03.2008.
Fundargerð framlögð.
9. 0803018 - Fundargerð Stjórnarfundar í Sorpurðun Vesturlands, dags.
07.03.2008.
Fundargerð framlögð.
Erindi til kynningar.
10. 0803008 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi skólamálastefnu
Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 04.03.2008.
Framlagt.
11. 0803005 - Bréf frá Grundarfjarðarbæ dags. 03.03.2008 og bréf frá
Dalabyggð dags. 22.02.2008 varðandi samning um gagnkvæma aðstoð
slökkviliða.
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Bréf framlögð.
12. 0803002 - Bréf Menningarráðs Vesturlands varðandi þakkir og samning,
dags. 01.03.2008.
Framlagt.
13. 0803003 - Bréf um umhverfi og heilsu barna í norrænum leikskólum, sjá:
http://www.ust.is/Adofinni/Frettir/nr/5199, dags. 26.02.2008.
Framlagt.
14. 0802047 - Dagskrá aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands (7. mars 2008),
skýrsla og ársreikningur 2007.
Framlagt.
15. 0802045 - Bréf Menningarráðs Vesturlands um Viðburðarviku á
Vesturlandi 23.-30. apríl 2008, dags. 18.02.2008.
Framlagt.
16. 0802006 - Bréf Byggðastofnunar varðandi styrk vegna verkefnisins
Heilsuefling í Stykkishólmi, dags. 30.01.2008.
Framlagt.
Erindi til umsagnar.
17. 0803009 - Bréf Sýslumanns Snæfellinga varðandi umsögn um leyfi (Mund
hf.) til að reka gististað að Laufásvegi 33, dags. 10.03.2008.
Laufásvegur 33 er á svæði deiliskipulögðu fyrir íbúðabyggð. Það samræmis því
ekki deiliskipulagi að heimila atvinnurekstur í íbúðinni.
18. 0803012 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi frumvarp til
laga um breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði:
http://www.althingi.is/altext/135/s/pdf/0688.pdf, dags. 11.03.2008.
Bæjarráð hefur ekki athugasemdir varðandi frumvarp á breytingum á lögum á
auðlinda-og orkusviði.
19. 0802063 - Bréf umhverfisnefndar Alþingis og þrjú frumvörp til umsagnar.
Skipulagslög: www.althengi.is/altext/135/s/0616.html
Mannvirki: www.althingi.is/altext/135/s/0617.html
Brunavarnir: www.althingi.is/altext/135/s/0618.html
Samþykkt að vísa frumvörpum til skoðunar og umsagnar í skipulags-og
bygginganefnd.
20. 0802053 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi umsögn um
frumvarp til laga um frístundabyggð, dags. 25.02.2008.
Bæjarráð hefur ekki athugasemdir við frumvarp til laga um frístundabyggð.
21. 0802046 - Bréf umhverfisnefndar Alþingis varðandi frumvarp til laga um
meðhöndlun úrgangs (rafeindatækjaúrgangs):
www.althingi.is/altext/135/s/0522.html, dags. 18.02.2008.
Bæjarráð hefur ekki athugasemdir við frumvarp til laga um meðhöndlun
úrgangs (rafeindatækjaúrgangs).
Erindi til afgreiðslu.
22. 0803016 – Erindisbréf Framkvæmdaráðs Sæfellsness, dags. 22.02.2008.
Erindisbréf samþykkt.
23. 0803016 - Framkvæmdaáætlun Framkvæmdaráðs Snæfellsness dags.
22.02.2008.
Framkvæmdaáætlun framlögð og vísað til bæjarstjórnar. Bæjarstjóri hafi samráð
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við hin sveitarfélögin í verkefninu.
24. 0803016- Tillögur Stefáns Gíslasonar um framtíð Green Globe, dags.
22.02.2008.
Tillögur Stefáns Gíslasonar framlagðar, bæjarstjóra falið að ræða við oddvita og
bæjarstjóra sem taka þátt í Green Globe verkefninu á Snæfellsnesi um tillögur
Stefáns.
25. 0803006 - Bréf Guðmundar Páls Ólafssonar varðandi samþykkt bæjarráðs
frá 21. febrúar sl. um ljósmyndasafn Jóhanns Rafnssonar, dags. 05.03.2008.
Bréf Guðmundar Páls Ólafssonar og bréf Erlu Friðriksdóttur til bæjarstjórnar
varðandi bréf Guðmundar Páls framlögð.
26. Tilnefning í þjóðhátíðarnefnd 2008.
Í þjóðhátíðarnefnd 2008 eru tilnefndir:
Aðalmenn:
Steinunn Helgadóttir, formaður
Eydís Eyþórsdóttir
Róbert Árni Jörgensen
Varamenn:
Ægir Jóhannsson
Arna Sædal Andrésdóttir
Guðni Heiðar Valentínusson
Lokið verður við að tilnefna í nefndina á næsta bæjarstjórnarfundi.
Styrkbeiðnir.
27. 0803010 - Bréf Eyglóar B. Jónsdóttur f.h. Snæfellsness samstarfsins
varðandi styrkbeiðni, dags. 03.03.2008.
Bæjarráð fagnar auknu samstarfi ungmannafélaga á Snæfellsnesi í knattspyrnu.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni og vísar til styrkveitingar
sveitarfélaga til HSH í gegnum Héraðsnefnd Snæfellinga.
Samningar/tilboð.
28. 0803011 - Samningur umhverfisráðuneytis varðandi samning Náttúrustofu
Vesturlands og umhverfisráðuneytis, dags. 07.03.2008.
Samningur framlagður og samþykktur.
29. 0802037 - Samningur við Skipavík um úthlutun lóða í Víkurhverfi.
Samningur við Skipavík hf. Um úthlutun lóða í Víkurhverfi framlagður og
staðfestur.
30. 0802040 - Drög að samningi um gagnkvæma aðstoð slökkviliða.
Drög að samningi um gagnkvæma aðstoð slökkviliða: Stykkishólms og
nágrennis, Grundarfjarðar, Snæfellsbæjar, Búðardals, Reykhóla og
Borgarbyggðar framlagður og drög samnings samþykkt með fyrirvara um
framsetningu á texta.
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Önnur mál.
31. Þakkarbréf frá börnum Árna Helgasonar og fjölskyldum þeirra varðandi
útför hans 8. Mars s.l.
Þakkarbréf frá börnum Árna Helgasonar og fjölskyldum þeirra framlagt.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 19:20
Þór Örn Jónsson, bæjarritari
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