240. fundur
Bæjarstjórn Stykkishólms hélt fund fimmtudaginn 27. nóvember 2008 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
Lárus Ástmar Hannesson, LÁH
Berglind Axelsdóttir, BA
Helga Guðmundsdóttir varamaður, HG
Þór Örn Jónsson, bæjarritari

Forseti bæjarstjórnar setti fund og stýrði.
1.

Fundargerðir bæjarráðs.
1.1.

Fundargerð bæjarráðs nr. 443, dags. 20.11.2008.
Liður 2 fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, dags.
18.11.2008 (112. fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Aðalgata 17, 19 og 21, deiliskipulagsbreyting á verslunar- og
þjónustulóðum.
Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Aðalgötu á verslunarog þjónustulóðum merktar K og N á gildandi skipulagi miðbæjar.
Breytingin felst í að fella niður reit N og sameina hann að hluta til lóð K.
Syðri hlutinn af lóð N, sem nú er Aðalgata 21 verður aftur gerð að
íbúðarhúsalóð og fallið er frá niðurrifi á íbúðarhúsi.
Samþykkt að grenndarkynna deiliskipulagsbreytingu samkvæmt 2. mgr.
26. gr. skipulags- og byggingarlaga fyrir eigendum Aðalgötu 15, 20, 21
og Laufásvegi 10, 12, 14 og 16.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Til máls tóku: GDP og LÁH
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 2 við Ægisgötu, sjóvarnargarður.
Stykkishólmsbær og Siglingastofnun sækja um framkvæmdarleyfi til að
leggja sjóvarnargarð við endann á Ægisgötu, samkvæmt teikningum
dags. okt. 2008.
Erindi samþykkt. Nefndin mælist til að passað verði upp á að garður falli
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vel að náttúrulegu umhverfi.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 3 Aðalgata 27a, þjónustuhús.
Stykkishólmsbær sækir um breytingu á þjónustuhúsi tjaldsvæði sem
verður steypt í stað timburhúss.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Til máls tóku: GDP og BA
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 4 Reitarvegur 13, stöðuleyfi á gámi.
Jón Ólafur Hjartarson óskar eftir að sækja um að staðsetja tímabundið 6
feta gám á lóð við Reitarveg nr. 13.
Samþykkt að veita stöðuleyfi á gámi sem gildir í eitt ár.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 5 bréf, auglýsingaskilti Sæferða Stykkishólmi.
F.h. Sæferða / Pétur Ágústsson óskar eftir að setja upp auglýsingaskilti
Sæferða við norðan við bensínstöð Aðalgötu 25 og 2 stöðluð ferjuskilti
við Aðalgötu, sbr. bréf dags. 2.11.2008
Erindi samþykkt. Uppsetning á skiltum skal vera í samráði við
byggingarfulltrúa.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Til máls tóku: GDP,EF og BA
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 6 Bókhlöðustígur 17, endurnýjun á klæðningu.
Lögð fram tillaga frá Jon Nordstein f.h. Ólafs Styrmis Ottóssonar
Bókhlöðustíg 17 um að klæða húsið með timburklæðningu ásamt
endurnýjun á gluggum í upprunalegt horf, sbr. teikningar dags. júní
2008.
Erindi samþykkt að uppfylltum skilyrðum Húsafriðunarnefndar
Ríkisins.
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Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
Liður 7 fundargerð safna- og menningarmálanefndar, dags. 18.11.2008.
Tillaga:
Í tilefni af 100 ára afmæli Stykkishólmshafnar á næsta ári leggja
undirrituð til að hafnarstjórn í samvinnu við safna- og
menningamálanefnd komi með tillögu að sýningu og eða viðburði til
að minnast afmælisins.
Ólafur Guðmundsson og Elísabet Lára Björgvinsdóttir.
Samþykkt samhljóða.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: GDP og BA
Erindi til kynningar.
Liður 22 bæjarstjórn hefur fallið frá forkaupsrétti vegna sölu á eftirtöldum
eignum þar sem Stykkishólmsbær hefur forkaupsrétt: Smiðjustíg 3 og
Silfurgötu 14.
Framlagt.
Bæjarstjórn samþykkir falla frá forkaupsrétti.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
Liður 23 bréf og bæklingur Ara Klængs Jónssonar f.h.
Fjölmenningarseturs, ódags. varðandi samstarf í upplýsingamiðlun til
nýrra íbúa í sveitarfélögum.
Samþykkt að Arna S. Andrésdóttir ritari bæjarstjóra verði tengiliður við
Fjölmenningarsetur.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 24 bréf Vinnueftirlits ríkisins, Vesturlandsumdæmis varðandi
öryggistrúnaðarmenn, öryggisverði og öryggisnefndir, dags. 03.11.2008.
Einar Strand og Rut Leifsdóttir verði tilnefndir öryggistrúnaðarmenn
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starfsmanna Stykkishólmsbæjar.
Til máls tóku: GDP og LÁH
Liður 25 bréf, fundargerð og fjárhagsáætlun Menningarráðs Vesturlands
fyrir árið 2009, dags. 03.11.2008 (fundargerð:
http://menningarviti.is/default.asp?sid_id=28228&amp;tre_rod=002|004|&
amp;tId=1).
Framlagt og framlag Stykkishólmsbæjar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 26 tölvupóstur Gunnars Kristjánssonar, f.h. Hestamannafélagsins
Snæfellings, dags. 29.10.2008 varðandi styrkbeiðni.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 27 tölvupóstur Lárusar Ástmars Hannessonar, dags. 29.10.2008
varðandi breytingar í umhverfisnefnd.
Samþykkt breytingar í umhverfisnefnd að Þórunn Sigþórsdóttir taki sæti Hrefnu
Frímannsdóttur sem verður varamaður.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 28 tillögur UMF Snæfells, ódags.
Framlagðar.
Til máls tóku: GDP,EF,HG og LÁH
Liður 29 bréf Menntamálráðuneytis, dags. 03.10.2008 varðandi tilnefningu
í skólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Sameiginleg tillaga bæjarstjóra á Snæfellsnesi að tilnefningu í skólanefnd FSN:
Magnús Þór Jónsson, skólastjóri Snæfellsbæ og Björg Ágústsdóttir,
Grundarfirði.
Varamenn: Eyþór Benediktsson, Stykkishólmi og Gísli Ólafsson, Grundarfirði.
Samþykkt samhljóða.
Til máls tóku: GDP,EF og BA
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 30 drög að verndaráætlun Breiðafjarðar 2008-2018.
Umsögn við verndaráætlun Breiðafjarðar
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar fagnar áherslum Breiðafjarðarnefndar á vöktun
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og rannsóknir Breiðafjarðar í drögum að verndaráætlun Breiðafjarðar.
Bæjarstjórn bendir á mikilvægi þess að fyrirtæki og einstaklingar geti áfram
nytjað auðlindir Breiðafjarðar í anda sjálfbærar þróunar. Bæjarstjórn leggur
áherslu á nauðsynlegt samstarf Breiðafjarðarnefndar og sveitarfélaga við
Breiðafjörð, sérstaklega er varðar mörk og skipulag verndarsvæðis.
Hvað varðar mögulega skráningu verndarsvæðis Breiðafjarðar sem
Ramsarsvæði og/eða á Heimsminjaskrá UNESCO leggur bæjarstjórn áherslu á
að slík skráning má ekki verða til þess að hefta sveitarfélagið við eðlilega
uppbyggingu og vöxt.
Til máls tóku: GDP og ELB
Samþykkt samhljóða.
Liður 31 vinabæjamót í Stykkishólmi árið 2009 (26.-29. ágúst).
Samþykkt að halda Vinabæjarmót í Stykkishólmi árið 2009 á tímabilinu 26.-29.
ágúst.
Til máls tóku: EF,GDP,ELB,LÁH og BA
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 32 bæjarstjóri leggur til að vegstubbur að þjónustuhúsi á tjaldsvæði
verði boðinn út.
Samþykkt að vegstubbur að þjónustuhúsi á tjaldstæði verði boðinn út.
Bæjarstjóri leggur til að útboðið verði lokað og eftirtöldum aðilum boðið að
bjóða í verkið.
Páll Sigurðsson/
Palli/Sig ehf.,
Víkurflöt 6.
340 Stykkishólmur

Guðþór Sverrisson/
EB vélar ehf.,
Tjarnarhólma 2.
340 Stykkishólmur

Stefán Björgvinsson,
Árnatúni 6.
340 Stykkishólmur
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BB og synir ehf.
Norðurási
340 Stykkishólmur
Til máls tóku:EF,BA,ÓG,GDP og LÁH
Samþykkt samhljóða.

Samningar/tilboð.
Liður 33 samningur á milli Stykkishólmsbæjar og Eldstoða ehf. um
eldvarnaeftirlit.
Samningur framlagður og samþykktur.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
Til máls tóku:GDP og LÁH
2.

Fundargerðir nefnda.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Fundargerð skólanefndar Tónlistarskóla Stykkishólms, dags.
18.11.2008.
Fundargerð framlögð og staðfest.
Til máls tóku:LÁH og ELB
Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, dags. 18.11.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.
Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis, dags. 18.11.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Til máls tóku:BA og GDP
Fundargerð þjónustuhóps aldraðra, dags. 13.11.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Tillaga undir fundargerð þjónustuhóps aldraðra
Undirrituð leggja til að stofnaður verði þriggja manna vinnuhópur sem
gerir tillögu til bæjarstjórnar um framtíðar búsetuúrræði aldraðra í
Stykkishólmi. Stjórn dvalarheimilisins tilnefnir einn fulltrúa í hópinn,
þjónustuhópur aldraðra einn fulltrúa og bæjarstjórn einn fulltrúa.
Gretar D. Pálsson
Elísabet L. Björgvinsdóttir
Ólafur Guðmundsson
Erla Friðriksdóttir
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Breytingatillag frá Lárusi um að hafa fimm fulltrúa, þar af skipi
bæjarstjórn þrjá.
Breytingatillaga samþykkt samhljóða og tillaga samþykkt samhljóða
með áorðnum breytingum.

Til máls tóku:GDP og LÁH
2.5.

2.6.
2.7.

3.

Fundargerðir fræðslunefndar, dags. 12.11.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Til máls tóku:GDP,BA og EF
Fundargerð safna- og menningarmálanefndar, dags. 04.11.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Fundargerð safna- og menningarmálanefndar, dags. 18.11.2008.
Fundargerð framlögð og samþykkt.

Fjármál.
3.1.

Drög að fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2009-fyrri
umræða.
Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir fyrstu drögum að fjárhagsáætlun
Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2009.
Samþykkt að vísa fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2009 til
seinni umræðu.
Til máls tóku: GDP,EF,ÓG og LÁH

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:23
Þór Örn Jónsson
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