
Fundargerð hreppsnefndar 08. janúar 2015

Fundur hreppsnefndar nr. 13 kjörtímabilið 2014 – 2018
 

Fundur í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps haldinn fimmtudaginn 08. janúar 2015 í félagsheimilinu
Miklagarði kl. 16:00.

 
Mætt til fundar: Eyjólfur Sigurðsson, Stefán Grímur Rafnsson, Sigríður Elva Konráðsdóttir, Friðrik
Óli Atlason, Bárður Jónasson, Hrund Snorradóttir og Víglundur Páll Einarsson.

 
Einnig sátu fundinn Ólafur Áki Ragnarsson sveitarstjóri og Magnús Már Þorvaldsson, sem ritaði
fundargerð.

 
Dagskrá

 
1.    Fundargerðir:

 a)    120. fundar HAUST dags. 10. desember 2014
 Vakin var athygli á að í lið 1.3 í fundargerð er Vopnafjarðar ekki getið varðandi kynningarfundi

HAUST með sveitarstjórnum á Austurlandi. Mun sveitarstjóri kalla eftir að fá framkvæmdastjóra
HAUST hingað til fundar í mars, með sveitarstjórn og skipulags- og umhverfisnefnd.

 
b)    Atvinnu- og ferðamálanefndar dags. 12. desember 2014

 Fundargerðin samhljóða samþykkt.

c)    Stjórnar Héraðsskjalasafns Austfirðinga dags. 6. nóvember og 12. desember 2014
 Lagt fram til kynningar.

 
d)    Stjórnar GáF ehf. dags. 12. desember 2014

 Lagt fram til kynningar.
 

2.    Almenn mál:
 a)    Tilboð í húseignina að Hafnarbyggð 1, Vopnafirði

 Friðrik Óli yfirgaf fund undir þessum lið. Oddviti lagði til að sveitarstjóra yrði falið að svara
tilboðsgjafa og koma húseigninni í söluferli að viðhöfðu samráði við löggiltan fasteignasala. Á
næsta fundi hreppsnefndar verður málið til umræðu að nýju. Samþykkt samhljóða.

 
b)    Umsókn um breytingar á rekstrarleyfi Kaupvangskaffis

 
Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun:

 Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps leggur til að rekstrarleyfi Kaupvangskaffis verði breytt til
samræmis við óskir rekstraraðila eða úr flokki II í flokk III. Sveitarstjórn telur mikilvægt að koma því
á framfæri að þrátt fyrir að lagt sé til að breyta rekstrarleyfi Kaupvangskaffis um flokk er ekki verið
að samþykkja breytingar á rekstrarforsendum þess. En í beiðni rekstraraðila er farið fram á að
breyta rekstrarleyfinu þannig að ef svo ber undir þá er hægt að hafa opið lengur við sérstök
tækifæri. Sveitarstjórn leggur því áherslu á að lengri opnunartími eigi aðeins við þegar um
menningartengda starfsemi er að ræða en þó ekki lengur en til kl. 01:00.

 
Tillagan síðan borin upp og hún samþykkt samhljóða.

 
c)    Bréf frá skipulags- og umhverfisnefnd 

 

http://gamli.vopnafjardarhreppur.is/index.html


Lagt fram til kynningar

d)    Bréf frá Verkfræðistofunni Eflu á Austurlandi
Lagt fram til kynningar

e)    Bréf frá Bjarneyju Guðrúnu Jónsdóttur um heilsueflandi samfélag
Bréfi Bjarneyjar Guðrúnar fagnað og samhljóða samþykkt að fela sveitarstjóra að vinna að
framgangi málsins.

f)    Bréf frá SB-skiltagerð
Sveitarstjóri gerði nánari grein fyrir málinu og að aflokinni umræðu var samþykkt að fela
sveitarstjóra að ljúka því.

g)    Bréf frá Umhverfisstofnun

h)    Bréf frá HAUST
Gerði sveitarstjóri nánar grein fyrir liðum g) og h) í fundargerð, sem taka að nokkru á því sama.
Samþykkt samhljóða að fela sveitarstjóra að vinna að þeim málum sem bréfin varða, þ. á. m.
urðunarstað Vopnafjarðar, fráveitumál, samþykktir um gærudýrahald o. fl. Samþykkt að vísa málum
til viðkomandi nefnda sveitarfélagsins sem þær  varða.

i)    Samningur um þjónustu og rekstur hjúkrunarheimilisins Sundabúðar og heimahjúkrunar á
Vopnafirði
Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu en þann 30. desember sl. var undirritaður endurnýjaður
samningur milli Vopnafjarðarhrepps og heilbrigðisráðuneytisins.

Bárður, Hrund og Víglundur Páll lögðu fram eftirfarandi bókun:

Við, undirrituð, undrumst það að upplýsingar um undirritun samnings um Sundabúð hafi borist
okkur í gegnum fjölmiðla, að hafa hvorki fengið að sjá drög að samningnum né samninginn sjálfan
fyrir undirritun og að hafa ekki fengið upplýsingar frá sveitarfélaginu um samninginn og undirritunina
fyrr en viku eftir að undirritun átti sér stað.

Svaraði sveitarstjóri í ljósi framkominnar bókunar og gerði nánari grein fyrir verkferlinu þar sem
fram kom að samninginn hafi sveitarstjóri fengið í hendur kl. 14 þann 30. desember sl. 

Fram fór umræða um samninginn sem verður birtur á heimasíðu sveitarfélagsins.

Oddviti bar síðan samninginn upp og var hann samhljóða samþykktur.

Fleira ekki tekið fyrir, fundargerðin lesin upp og samþykkt, fundi slitið kl. 17:25

Hér er að finna bréf Bjarneyjar Guðrúnar til sveitarstjórnar varðandi Heilsueflandi samfélag:






