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Hverfisráð Hríseyjar 
 
87.  fundur 
 
Hverfisráðs Hríseyjar  fundaði  í Hlein mánudaginn 23. febrúar  klukkan 20:00.   
Á fundinn mættu:  Ingimar Ragnarsson, Ingibjörg Guðmundsdóttir og Anton Már 
Steinarsson.  

 
Dagskrá 

 
1. Kvótamál.  

Hverfisráð Hríseyjar skorar á Akureyrarbæ að nýta forkaupsrétt á 
þeim kvóta sem verið er að selja frá Hríey.  

2. Aðstöðuhús á sandinum. Umræður um stöðu mála. Vegagerðin er 
tilbúin með hús sem Hafnarsamlag Dalvíkurbyggðar ætlar staðsetja 
og tengja. Hverfisráði líkar ekki fyrirhuguð staðsetning og telur að 
húsið muni ekki nýtast þar sem það á að fara niður þ.e. 150 m frá 
ferjustæði. Leggjum við til að húsið verði sem næst ferjunni, fram á 
bryggju framan við gám sem þar er fyrir. 

3. Hlein fyrir aldraða.  Hverfisráð leggur til að bæjaryfirvöld kanni 
möguleikana á því að starfrækt verði í Hlein öldrunarstofnun þar 
sem eldri borgarar Hríseyjar og nágrennis geti fengið þjónustu  og 
átt áhyggjulaust ævikvöld í heimabyggð. Til staðar eru aðstaða 
fyrir fólk með skerta hreyfigetu. Íbúar Hríseyjar eldast hratt og nú 
er full þörf á því að koma starfsemi í húsið sem var hannað sem 
þjónustuíbúðir fyrir aldraða.  

4. Netsambandið í eyjunni hefur verið óstöðugt. Í vondum veðrum 
dettur það oft út og skólinn og fyrirtæki hafa verið sambandslaus í 
nokkra daga í vetur. Í nútímasamfélagi byggir daglegt starf á góðri 
nettenginu og teljum við því brýnt að komið verið á betri tenginu 
við eyjuna.  

5. Samkvæmt upplýsingum sem við höfum er stigi frá hafnarsvæðinu 
á Sandinum klár og tilbúinn til uppsetningar.  

6. Hverfisráð leggur til að 2 milljónir sem fyrirhugaðar eru í sérstök 
umhverfisverkefni á vegum hverfisnefnda verði nýttar til kaupa á 
svo kölluðum ærslabelg. Í sjóði hjá ferðamálafélaginu er peningu 
sem einnig á að nota í kaupinn. Við viljum einnig fegra 
hátíðarsvæðið og bæta aðstöðu ferðamanna og barnafólks á 
svæðinu til að fólk stoppi lengur.  

7. Undirbúningur fyrir íbúafund sem haldinn verður á miðvikudaginn 
25. febrúar 2015.  
 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið klukkan 22:00.  
 
 

Fundargerð rituð og skráð í tölvu af Ingibjörgu Guðmundsdóttur 
 


