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452. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
fimmtudaginn 20. ágúst 2009 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 Erla Friðriksdóttur
bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda.
1. 0908006 - Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, dags. 18.08.2009 (120.
fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Hjallatangi 44. Einbýlishús.
Bæring Bjarnar Jónsson kt. 020464-5509 sækir um f.h. Hrafnhildar Jónsdóttir
kt. 200753 5429 að byggja einbýlishús á lóð nr. 44 við Hjallatanga sbr. teikn frá
Bæring Bjarnar Jónssyni, dags. 17.08.2009. Stærðir: 249,2 m2, 922,9 m3.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 2 Silfurgata 19, lóðarstækkun eða land í fóstur.
Páll Margeir Sveinsson 240168-4999 sækir um lóðarstækkun eða að taka
landspildu í fóstur meðfram lóðarmörkum við gangstétt við Silfurgötu 19, sbr.
umsókn dags. 6.08.2009.
Nefndin leggur til að umsækjendur fái spilduna í fóstur.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 3 Nýræktarland. Fjárhús.
Kristín Benediktsdóttir kt. 190662-2689 sækir um leyfi til að staðsetja fjárhús á
ræktunarlandi sbr. bréf og teikn. dags. 13. 08. 2009.
Stöðuleyfi samþykkt á húsi.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 4 Tjarnarás 3, gervihnattadiskur.
Róbert W. Jörgensen sækir um að setja upp gervihnattadisk á svæði við
lóðarmörk Tjarnarás nr. 1 og 3. Samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar liggur
fyrir.
Leyfi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 5 umferðarmál, biðskyldumerki, gangbraut og tvístefnuakstur.
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Lagðar fram eftirfarandi tillögur að reglum um umferð í Stykkishólmsbæ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biðskylda við Laufásveg gagnvart Borgarbraut.
Biðskylda við veg frá kirkju gagnvart Borgarbraut.
Biðskylda við Frúarstíg gagnvart Aðalgötu og Hafnargötu.
Biðskylda við Móholt gagnvart Búðanesvegi.
Gangbraut yfir Súgandiseyjargötu við Smiðjustíg 3 /skrifstofu Sæferða.
Einstefnuakstur norðan megin við Skólastíg felldur niður og tekin upp
tvístefnuakstur.
Nefndin leggur til að tillögur verði samþykktar.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Liður 6.a) Nefndin leggur til að teknar verði upp viðræður við Ræktunarfélag
Stykkishólms um framtíðarstefnumótun á svæði þess.
Samþykkt að bæjarráð fundi með stjórn Ræktunarfélags Stykkishólms.
Fundargerð samþykkt.

2. 0907026 - Fundargerð stjórnar Dvalarheimilis, dags. 14.07.2009 (37. fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 3 samningur við Lyfjaver um pökkun lyfja. Tillaga stjórnar er, að
ganga að tilboði frá Lyfjaveri um lyfjaskömmtun í poka. Mjög líklega mun
lyfjakostnaður lækka umtalsvert við að versla við Lyfjaver. Athuga þarf með
uppsögn samnings við Lyfju um þjónustu lyfjafræðings.
Samþykkt að taka hagstæðasta tilboði.
Liður 4 endurskoðun verðskrár þjónustu þvottahúss. Endurskoðun
verðskrár hefur ekki verið gerð í langan tíma og því ekki fylgt eðlilegum
verðhækkunum. Nauðsynlegt er því nú að hækka verð þjónustunnar. Tillaga
stjórnar er að ný verðskrá taki gildi 1. september 2009.
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Langerma bolur
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Samþykkt endurskoðuð verðskrá þjónustu þvottahúss, mun þessi
verðskrá taka verðlagsbreytingum júlí ár hvert, miðað við neysluvísitölu í
júlí 2009 sem er 345,1 stig.
Fundargerð samþykkt.
Aðrar fundargerðir.
3. 0908005 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar, dags. 01.07.2009 (103. fundur),
(www.breidafjordur.is).
Framlagt.
4. 0908004 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar, dags. 08.06.2009 (102. fundur),
(www.breidafjordur.is).
Framlagt.
Erindi til kynningar.
5. 0908003 - Bréf til Skipavíkur, dags. 12.08.2009 varðandi innköllun á lóðunum
Hjallatanga 3 og Reit B við Skólastíg 3.
Framlagt.
6. 0908001 - Bréf allsherjarnefndar Alþingis, dags. 04.08.2009 varðandi frumvarp
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til laga um kosningar til sveitarstjórna
(http://althingi.is/altext/137/s/0252.html).
Framlagt.
7. 0907032 - Bréf UNICEF Ísland, dags. 28.07.2009 varðandi efnahagsþreningar.
Framlagt.
8. 0906047 - Bréf til Siglingastofnunar Íslands, dags. 29.06.2009 varðandi
flotbryggjur og sjórof við Maðkavík.
Framlagt.
9. 0907031 - Bréf Siglingastofnunar Íslands, dags. 28.07.2009 varðandi
flotbryggjur og sjórof í Maðkavík.
Framlagt.
10. 0907030 - Bréf Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 01.07.2009 varðandi mælingar á
kaldavatnsnotkun.
Framlagt. Óskað er eftir við Orkuveitu Reykjavíkur hvaða áhrif þetta hefur á
kostnað Stykkishólmsbæjar.
11. 0907029 - Bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 21.07.2009 varðandi nýtt
rafrænt umsóknar- og úrvinnslukerfi.
Framlagt.
12. 0907028 - Bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 21.07.2009 varðandi framlög
úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Framlagt.
13. 0907027 - Bréf menntamálaráðuneytis, dags. 23.07.2009 varðandi úthlutun úr
námsgagnasjóði.
Framlagt.
14. 0907025 - Bréf menntamálaráðuneytis, dags. 21.07.2009 varðandi framlag til
námsgagnasjóðs fyrir árið 2009.
Framlagt.
15. 0907024 - Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 17.07.2009 varðandi
lýðræðismál í sveitarfélögum og málþing 19. ágúst.
Framlagt.
16. 0908012 - Bréf félags fagfólks í frítímaþjónustu, dags. 15.07.2009 varðandi
starfsemi félagsmiðstöðva og frístundaheimila.
Framlagt.
17. 0907023 - Svar við umsókn um aðild að Hansasambandinu.
Framlagt.
18. 0906032 - Eftirlitsgerð - Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi og fylgibréf með
eftirlitsgerð, dags. 15.06.2009.
Framlagt.
Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
19. 0908002 - Bréf Leikfélagsins Grímnis, dags. 06.08.2009 varðandi húsnæðismál
og fl.
Samþykkt að bæjarráð fundi með stjórn Leikfélagsins Grímnis.
20. 0908007 - Drög að breytingum að reglum um úthlutun á lóðum fyrir íbúðarog atvinnuhúsnæði.
Drög að breytingum samþykktar.
21. 0908008 - Tillaga GDP að húsnæðismálum fyrir Aftanskin.
Undirritaður leggur til að Stykkishólmsbær láti Aftanskin félagi eldri borgara í
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té húsnæði undir starfsemi félagsins í hluta svokallaðs kálfs við gamla
barnaskólann við Skólastíg.
Gerður verði samningur við stjórn Aftanskins þar að lútandi.

Nú þegar umrætt húsnæði hefur lokið hlutverki sínu sem kennslustofur fyrir
barnaskólann, er við hæfi að það fái nýtt hlutverk og þá m.a. sem aðstaða fyrir
félagsstarf eldri borgara. Aftanskin hefur unnið öflugt starf í þágu eldri borgara.
Það mun styrkja starfsemi þeirra enn frekar að hafa fast aðsetur og sína eigin
félagsaðstöðu. Nálægð hússins við Dvalarheimilið, þjónustuíbúðir og sal
Tónlistarskólans gera það kjörið undir þessa starfsemi.
Gretar D. Pálsson
Tillaga samþykkt.
22. 0908010 - Erindi meistaraflokks karla Snæfells í körfu vegna bryggjuballs á
Dönskum dögum.
Samþykkt að heimila meistaraflokki karla hjá Snæfelli að halda bryggjuball á
Dönskum dögum.
23. 0908011 - Bæjarstjóri leggur til að leigusamningur við Íslandspóst vegna
Aðalgötu 5 verði framlengdur.
Framlenging á leigusamningi samþykkt.
24. 0908009 - Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2009.
Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2009 samþykkt.
25. 0908015-Tölvupóstur dags. 12. 8. 2009 frá Skúlínu Kjartansdóttur
skólameistara FSN varðandi niðurfellingu á kennslu valgreina
grunnskólanema við Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Framlagt.
26. 0908016-Bókun Gretars D. Pálssonar vegna strandveiða.
Strandveiðar
Meirihluti bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar varaði við þeirri framkvæmd sem
ákveðin var við úthlutun aflaheimilda til strandveiða. Sérstaklega gagnrýndum
við að byggðakvóti var rýrður til að setja inn í strandveiðikvóta. Stykkishólmur
hefur fengið hámarks byggðakvóta síðustu ár vegna hruns skeljastofnsins og
banns á veiðum skeljarinnar. Síðasta fiskveiðiár voru þetta 210 tonn.
Fiskveiðiárið 2008-2009 er Stykkishólmsbæ úthlutað 150 tonnum sem er
hámark þess árs. Hér munar 60 tonnum sem þýðir að landaður og unninn afli
vegna þessa verður 120 tonnum minni en á síðasta ári. Ákvæði eru í reglugerð
um byggðakvóta að útgerðir verði að landa tvöföldum úthlutuðum byggðakvóta
og vinna hann í heimabyggð.
Það að nota hluta byggðakvóta til að standa undir strandveiðum er ekkert annað
en tilflutningur á störfum á milli byggðarlaga, í því er ekki fólgin nein lausn.
Stykkishólmur er í strandveiðihólfi sem nær frá Eyja- og Miklaholtshreppi að
Skagabyggð. Heildar strandveiðiafli á þessu svæði eru 1.316 tonn þar af eru 60
tonn tekinn af byggðakvóta Stykkishólms. Á landinu öllu er heimilt er að veiða
3.955 tonn af óslægðum þorski við þessar strandveiðar.
Heildar veiðiheimildir á þessu svæði árið 2007-2008 eru um 70.000 tonn,
byggðakvóti er rúm 2.000 tonn.
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Meirihluti bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar hefur síður en svo verið mótfallin
strandveiðum, en hefur gagnrýnt það að byggðakvóti hafi verið notaður til að
standa undir stórum hluta heimildanna.
Undirritaður og Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri mættu til fundar við
sjávarútvegsnefnd þann 9. júní og gerðum nefndinni grein fyrir áhyggjum okkar.
Eini sýnilegi árangurinn af því er að áætlaður niðurskurður byggðakvóta fór úr
55% í c.a. 30%.
Það liggur fyrir að 25 bátar lönduðu 97,2 tonnum í Stykkishólmi í
handfærakerfinu, það er 22,7 tonnum minna en óskertur byggðakvóti hefði
skilað. Ekkert af þessum landaða afla var unnin í Stykkishólmi sem gerir 120
tonnum minna en óskertur byggðakvóti hefði skilað. 67 tonnum af þessum
97 er landað í ágúst, en þá fyrst gátu grásleppubátarnir tekið þátt í
strandveiðunum. Þessi niðurstaða sýnir að áhyggjur og varnaðarorð meirihluta
bæjarstjórnar eiga við rök að styðjast.
Í greinagerð með frumvarpi og í umræðum á Alþingi um strandveiðar kemur
fram að þetta sé tilraun sem verði endurskoðuð. Tilraunin er ágæt út af fyrir sig,
en rétt hefði verið að tilraunin byggði eingöngu á viðbótarkvóta í stað þess að
rýra byggðakvóta. Þessi tilraun ríkisstjórnarflokkanna var gerð á kostnað
samfélagsins í Stykkishólmi og annarra sveitarfélaga sem eru í svipaðri stöðu.
Sjávarútvegsráðherra hefur áttað sig á þessu og ber að fagna því að ákveðið
hefur verið að úthluta til byggðakvóta 3.885 tonnum á fiskveiðiárinu 2009-2010,
en með þeirri úthlutun hefur verið ákveðið að skerða ekki byggðakvótann að
hluta líkt og gert var á núgildandi fiskveiðistjórnunarári fyrir strandveiðar.
Gretar D. Pálsson
Forseti bæjarstjórnar
27. Eldfjallasafnið.
Gretar upplýsti að um 4.000 gestir hafa sótt Eldfjallasafnið eftir opnun, einnig hafa
farið um 100 manns með Haraldi Sigurðssyni um Snæfellsnes.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:50
Þór Örn Jónsson
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