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451. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
fimmtudaginn 16. júlí 2009 og hófst hann kl. 17.00
Fundinn sátu: Elísabet Lára Björgvinsdóttir, Gretar D. Pálsson, Lárus Á. Hannesson,
Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri og Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Elísabet setti fund sem sitjandi varaformaður og fól Erla Friðriksdóttur bæjarstjóra
fundarstjórn.
Kosning.
1. 0907016 - Kosning formanns og varaformanns bæjarráðs Stykkishólmsbæjar.
Elísabet Lára Björgvinsdóttir kosin formaður og Gretar D. Pálsson kosin
varaformaður.
Fundargerðir nefnda.
2. 0907022 - Fundargerð skipulags-og byggingarnefndar dags. 14. júlí 2009 (118.
fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Víkurflöt 7, viðbygging og bílskúr.
Þorgrímur R. Kristinsson og Gerður H. Sigurðardóttir sækja um að byggja
viðbyggingu við íbúðarhúsið og bílskúr, sbr. teikningar frá Verkfræðistofu EK,
dags, maí 2009. Stærðir: íbúð/ stækkun 22,8 m2, 65,0 m3, bílskúr 74,9 m2, 258,1
m3. Erindið var grenndarkynnt fyrir Víkurflöt nr. 5, 6, 8 og 9. Engar athugasemdir
bárust.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 2 Tangagata 8, bílastæði.
Guðmundur Kristjánsson sækir um að fjölga bílastæðum á lóð Tangagötu 8, sbr.
tillögu dags.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 3 Tangagata 13, endurnýjun á klæðningu.
Eyþór Benediktsson sækir um að steina húsið að utan í múrkerfi í stað
plastklæðningar. sbr. bréf dags. 9.07.2009.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt, Gretar sat hjá vegna tengsla.

Liður 5.a. Náttúrulífsskilti við höfnina.
Sæferðir ehf./ Svanborg Siggeirsdóttir sækir um leyfi til að setja upp
upplýsingaskilti af fugla- og sjávardýramyndum á hafnarsvæðinu sbr. bréf og
tillögur dags. 14.07.2009.
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Nefndin tekur jákvætt í erindið.
Samþykkt að vísa erindi til umsagnar hafnarstjórnar.
Fundargerð samþykkt.
Aðrar fundargerðir.
3. 0907008 - Fundargerð aðalfundar FSH ehf.
Framlagt.
Erindi til kynningar.
4. 0907012 - Bréf Vegagerðarinnar, dags. 06.07.2009 varðandi endurskoðun á
umferðahraða í landi Stykkishólmsbæjar.
Framlagt.
5. 0907011 - Bréf til Guðbjörns Þ. Ævarssonar, dags. 07.07.2009 varðandi
innköllun á lóðinni Skúlagata 25.
Framlagt.
6. 0907010 - Bréf til Auðar Hinriksdóttur, dags. 07.07.2009 varðandi innköllun á
lóðinni Skúlagata 23.
Framlagt.
7. 0907001 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 30.06.2009 varðandi skil
á mánaðarlegum upplýsingum um fjármál sveitarfélaga.
Framlagt.
8. 0906045 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 19.06.2009 varðandi
endurgreiðslu vsk. vegna kaupa á slökkvibifreiðum og búnaði slökkviliðs á
árinu 2008 og vegna frestunar á endurgreiðslu vsk. frá fyrra ári.
Framlagt.
9. 0906043 - Bréf menntamálaráðuneytis, dags. 15.06.2009 varðandi undirbúning
viðbragðsáætlana vegna inflúensufaraldurs.
Framlagt.
10. 0906042 - Fundarboð SSV, ódags. varðandi aðalfund Samtaka sveitarfélaga á
Vesturlandi (Reykholt 27.-28. ágúst 2009).
Framlagt.
11. 0906040 - Bréf Búnaðarsamtaka Vesturlands, dags. 19.06.2009 varðandi tölur
úr vorskoðun búfjáreftirlits 2009.
Framlagt.
12. 0906039 - Umsókn um styrk vegna Orgelsjóðs Stykkishólmskirkju.
Framlagt.
13. 0906037 - Bréf til Rarik ohf varðandi styrk vegna Eldfjallasafns.
Framlagt.
14. 0906036 - Bréf til Orkusölunnar varðandi styrk vegna Eldfjallasafns.
Framlagt.
15. 0907007 - Tölvupóstur Orkusölunnar ehf., dags. 01.07.2009 varðandi styrk
vegna Eldfjallasafns.
Framlagt.
16. 0906035 - Bréf til Orkuveitu Reykjavíkur varðandi styrk vegna Eldfjallasafns.
Framlagt.
17. 0907002 - Bréf Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 30.06.2009 varðandi
styrkumsókn vegna Eldfjallasafns.
Framlagt.
18. 0906034 - Bréf Fasteignaskrár Íslands, dags. 19.06.2009 varðandi upplýsingar
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um fasteignamat 2010.
Framlagt.
19. 0906030 - Bréf SSV, dags. 16.06.2009 varðandi frumvarp til vegalaga.
Framlagt.
20. 0907014 - Hafnarframkvæmdir vegna ferjusiglingu frá Stykkishólmshöfn.
Framlagt.
21. 0907021 - Vinabæjarmót í Stykkishólmi 2009.
Framlagt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
22. 0907003 - Bréf Fjölbrautaskóla Snæfellinga, dags. 12.05.2009 varðandi tap á rekstri
skólaaksturs fyrir nemendur FSN árið 2008.
Samþykkt að greiða reikning, en kallað er eftir áætlun fyrir skólaakstur fyrir næsta skólaár
og uppgjör fyrir vorönn 2009.
23. 0906046 - Bréf sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, dags. 26.06.2009 varðandi
umsókn um úthlutun byggðakvóta.
Gretar og Elísabet harma að byggðakvóti sé skertur um 60 tonn vegna strandveiða, sem er í
raun 120 tonn af lönduðum og unnum afla. Strandveiðar hafa skilað til þessa um 30 tonnum
í lönduðum afla í Stykkishólmi.

Meirihluti bæjarráðs lagði fram eftirfarandi tillögu að reglum um úthlutun
byggðakvóta í Stykkishólmi:
Byggðakvótanum er úthlutað sbr. 4. gr. B. reglugerðar nr. 551/2009, þ.e. úthlutun
vegna samdráttar í vinnslu á skel. Einungis þeir aðilar sem orðið hafa fyrir þessum
samdrætti verði úthlutað hlutdeild í byggðakvótanum. Það eru bátar þeirra útgerða
sem eiga aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1. september 2008 og stunduðu
skelveiðar í Breiðafirði á tveimur síðustu skelvertíðum og aðilar sem keypt hafa
báta eða útgerðir sem orðið hafa fyrir þessum samdrætti og stunduðu skelveiðar í
Breiðafirði á tveimur síðustu skelvertíðum. Byggðakvóta verði úthlutað í hlutfalli
við aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1.9.2008.
Reglum um úthlutun samþykkt. Lárus sat hjá.
24. 0906033 - Tölvupóstur Sigurðar Á. Þorvaldssonar, dags. 16.06.2009 varðandi
styrkbeiðni vegna þátttöku hans í körfuknattleikslandsliði Íslands á
Smáþjóðaleikunum 2.-6. júní sl.
Samþykkt að veita Sigurði Á. Þorvaldssyni 20.000 kr. styrk.
25. 0907004 - Erindisbréf byggingarnefndar vegna nýbyggingar grunn- og tónlistarskóla
við Borgarbraut og skipun formanns nefndarinnar.
Erindisbréf samþykkt og Gretar D. Pálsson skipaður formaður nefndarinnar.
26. 0907009 - Ársreikningur 2008 - Dvalarheimili-þjónustuíbúðir.
Ársreikningur framlagður og samþykktur.
27. 0907013 - Bráðabirgðauppgjör Stykkishólmsbæjar jan-júní 2009.
Framlagt og Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir Bráðabirgðauppgjör Stykkishólmsbæjar
jan-júní 2009. Samþykkt að endurskoða fjárhagsáætlun fyrir árið 2009.
28. 0907015 - Dreifmennt, tillaga að launagreiðslum.
Tillaga að launagreiðslum samþykkt. Bæjarstjóra falið að ganga frá samningi við
Dreifmennt.
Samningar/tilboð.
29. 0907005 - Opnun tilboða í gangstéttaframkvæmdir (Móholt, Laufásvegur, Borgarhlíð
og Hjallatanga).

Eftirfarandi tilboð bárust:
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Þórarinn Sighvatsson
Skipavík ehf.

m/vsk.
9.145.426 kr.
10.400.500 kr.

Kostnaðaráætlun fyrir verkið 7.401.100 kr.
Samþykkt að hafna tilboðum. Bæjarstjóra falið að leita samninga.
Annað/Tillögur.
30. 0907017 - Bæjarstjóri leggur til að kannaður verði möguleiki á áframhaldandi leigu
Aðalgötu 5.
Tillaga samþykkt.
31. 0907018 - Bæjarstjóri leggur til að Skólastígur 11 verði leigður út.
Tillaga samþykkt.
32. 0907019 - Bæjarstjóri leggur til að fundað verði með stjórn Aftanskins vegna
húsnæðis fyrir félagsstarf aldraðra.
Tillaga samþykkt.
33. 0907006 - Bæjarstjóri leggur til að rekstur félagsmiðstöðvarinnar X-ins verði
endurskoðaður.
Tillaga samþykkt. Endurskoðun verður að höfðu samráði við tómstunda- og íþróttafulltrúa,
ásamt æskulýðs- og íþróttanefnd.
34. 0907020 - Bæjarstjóri leggur til að reglum um úthlutun á lóðum fyrir íbúðar-og
atvinnuhúsnæði verði endurskoðaðar.
Tillaga samþykkt.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:37
Þór Örn Jónsson
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