564. fundur

30.11.2020

564. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 18.
nóvember 2020
og hófst hann kl. 17:30.

Fundinn sátu:
Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG) , Guðni Ólafsson (GÓ) , Björgvin Smári
Haraldsson (BSH) , Lilja Magnúsdóttir (LM) , Nancy Rut Helgadóttir (NRH) og
Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ).

Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri
Aukafundur
Dagskrá:
1. Samgöngur Ferjan Baldur - 2011294
Oddviti kannaði hvort athugasemdir væru við fundarboðun. Svo var ekki og oddviti lýsir
fundinn lögmætan.Sveitarsjórn ræddi um slæmt ástand á samgöngum á sunnanverðum
Vestfjörðum. Sveitarstjórn sendi frá sér eftirfarandi ályktun.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps fjallaði um samgöngumál á 564. fundi sínum sem fór
fram 18. nóvember 2020 og samþykkti samhljóða eftirfarandi ályktun:
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps lýsir yfir þungum áhyggjum af samgönguöryggi íbúa
á sunnanverðum Vestfjörðum nú þegar vetur er að ganga í garð í ljósi reynslu fyrri
vetra. Stórauknir flutningar vegna framleiðslu á svæðinu krefjast þess að samgöngur séu
öruggar. Vitað er að Klettsháls er farartálmi að vetri til vegna veðurhæðar og fari
vindstyrkur yfir 20 metra á sekúndu er flutningabílum óheimilt að fara þar um. Á því ári
sem nú er að líða hefur Klettsháls verið lokaður í fjórar klukkustundir eða meira í alls 40
skipti og enn eru 44 dagar til áramóta. Þegar ástandið er þannig verða fólk og vörur að
eiga greiða og örugga leið yfir Breiðafjörð með Baldri. Vegna þessa leggur
sveitarstjórnin áherslu á eftirfarandi atriði:
a) Ferðum Baldurs verði fjölgað þannig að komið sé til móts við flutningaþörf svæðisins.
b) Byrjað verði að huga að endurnýjun ferjunnar til að tryggja að öryggi og aðbúnaður
sé samkvæmt lagalegum kröfum.
Jafnframt leggur sveitarstjórn þunga áherslu á að nauðsyn þess að vetrarþjónusta
Vegagerðarinnar á vegum á svæðinu sé verulega aukin og bætt
Fundi slitið 18:15

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. .
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