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13. fundur Atvinnu- og hafnarnefndAtvinnu- og hafnarnefnd haldinn
Strandgötu 38, 21. mars 2017
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Björgvin Sigurjónsson (BS), formaður, Björgvin Smári Haraldsson (BSH),
aðalmaður, Indriði Indriðason (II), sveitarstjóri og Berglind Eir Egilsdóttir,
varamaður.
Fundargerð ritaði: Björgvin Sigurjónsson, Formaður

Dagskrá:
1.

Hafnarmál: Fyrirspurn frá Arnarlax um aðstöðu á hafnrsvæði. - 1703010
Nefndinn þakkar bréfritara erindið en afgreiðslu er frestað meðan aflað er frekari
gagna.
Samþykkt samhljóða.

2.

3.

Samantekt: tilkynninga um úrgang og farmleifar 2016 og upplýsingar um
magn - 1703001
Hafnarstjóra falið að svara erindinu.
Styrktarsjóður : EBÍ 2017 - 1702062
Atvinnu- og hafnarnefnd leggur til að sótt verði um styrk hjá EBÍ vegna
uppbyggingar á ylræktarverkefni. Jafnframt verði kannað með áhuga einstaklinga að
koma að verkefninu.
Samþykkt

4.

Ferðaþjónusta: Uppfærsla af korti og beiðni um að senda á vegagerðina um að
setja niður kortaskilti. - 1702049
Nefndin fagnar að málið sé komið í vinnslu og vísar erindinu til Byggingar-og
skipulagsnefndar.
Samþykkt samhljóða.

5.

Námskeið og sjónvarpsþættir: Námskeið 4 mai 2017 og sjónvarpsþættir sem á
að taka upp í sumar. - 1703008
Nefndin sér sér ekki fært að taka þátt í verkefninu.
Samþykkt samhljóða.

7.

Fasteignamat: Beiðni á um endurskoðun fasteignarmats. - 1702009
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Til kynningar
8.

Tjaldsvæði: Erindi - 1703015
Björgvin lýsir yfir vanhæfi við afgreiðslu á þessum lið.
Sveitarstjóra falið að boða bréfritara á fund.

9.

Hafnarmál: gjaldskrá 2017 - 1703014
Atvinnu- og hafnarnefnd samþykkir framlagað reikninga.Hafnarstjóra er falið að
kanna með mismun á rafmangsreikningum jafnframt er hafnarstjóra falið að koma
með yfirlit yfir fóðurflutninga frá áramótum.
Samþykkt samhljóða.

10. Hafnarmál: námskeið fyrir hafnargæslumenn. - 1703043
Hafnarstjóra falið að vinna að málinu í samræmi við umræður á fundinum.
Samþykkt samhljóða.

11. Hafnarmál: ósk um aðstöðu við Tálknafjarðarhöfn. - 1703044
Til kynningar.
6.

Tálknafjörður: Uppbygging þorpsins og þjónustu á staðnum - 1702065
Til kynningar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:50.
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