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Til
CC

: Einar Jón GeirssonÞuríður Jóney Sigurðardóttirragnh.pals@gmail.com
: skuligudbjornsson@gmail.comPálmi
Jóhannssonsvanahj@gmail.comannaoglolli@simnet.isjonki83@gmail.comÞorkell Cýrussonsiggibjarni@hotmail.comvalaislandia@hotmail.comsindrigeir98@gmail.comsiggahuld@gmail.com
Heiti
: Svar EIB við beiðni EJG um að mál sé komið á dagskrá
Málsnúmer. : 1609021
Málsaðili
: Dalabyggð
Efnisflokkur : Tölvupóstur
Skjalategund : Innkomið skjal
Skráð dags : 7.8.2018 10:44:45
Höfundur
: Eyjólfur Ingvi Bjarnason

Sæll Einar
Málið er komið á dagskrá næsta fundar.
Í tölvupós þínum kemur fram að þú haﬁr óskað e ir því við lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Haﬁ sú ósk verið skriﬂeg frá þér l lögfræðingins bið ég um að fá hana senda og eins svarið því þessi gögn þarf að
leggja inní málaskrá sveitarfélagsins l varðveislu.
Með kveðju,
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Oddvi Sveitarstjórnar Dalabyggðar
GSM / Mobile: +354 8620384
Ne ang / email: oddvi @dalir.is
www.dalir.is

Descrip
logo
---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er s laður á.
Öll önnur notkun er óheimil og vísast l 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.
Disclaimer:
This e-mail may contain conﬁden al informa on only intended for the addressee.
Please no fy the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Einar Jón Geirsson
Sent: þriðjudagur, 7. ágúst 2018 09:23
To: Þuríður Jóney Sigurðardó r ; Eyjólfur Ingvi Bjarnason ; Ragnheiður Pálsdó r
Cc: skuligudbjornsson@gmail.com; Pálmi Jóhannsson ; svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill
Jónsson ; Þorkell Cýrusson ; siggi-bjarni ; valaislandia ; Sindri Geir ; siggahuld@gmail.com
Subject: SV: Íbúakosning

komið þið sæl,

Samkvæmt samþykktinni sem ég vísaði í, þá þarf enginn gögn til að taka fyrir mál á sveitarstjórnarfundi.
En ef þið viljið einhver gögn til undirbúnings þá er t.d. tölvupóstur frá fasteignasala frá 20.júlí og
afgreiðslan á síðasta fundi er ekki skýr.
Þið sem samþykktuð að hafna tillögu Arnarlóns á síðasta fundi hafið vísað ítrekað í að síðasta
sveitarstjórn hafi slitið viðræðum og byggt hluta af ykkar málflutning á því. Ætlið þið í alvöru að setja
það á fyrri sveitarstjórn, að hún hafi lokið málinu. Þegar fyrri sveitarstjórn tók tillögu Arnarlóns frá
13.maí til afgreiðslu á síðasta sveitarstjórnarfundinum sínum og samþykkti eftirfarandi
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tillögu.Sveitarstjórn telur að tillaga Arnarlóns ehf. frá 13. maí sl. með viðbótum frá 18. maí sé ágætlega til þess
fallin að ljúka sölunni og þar með renna stoðum undir uppbyggingu íþróttamannvirkja við Auðarskóla eins og stefnt
hefur verið að.

Þá er það minn skilningur að það sé okkar að ljúka öllu málinu ekki bara að taka þessa tillögu fyrir. Ég
trúi því ekki að þið ætlið að ljúka málinu með þessum hætti. Ég fæ svör frá lögfræðing sambands
íslenskra sveitarfélaga síðar í dag hvort að þessi afgreiðsla standist.
Hvað sem því líður þá geta sömu rök legið fyrir því að fá þetta á dagskrá eins og þið notið til að taka
aftur fyrir afgreiðslu um íbúakosningu. Það er alls ekki skýrt að það sé búið að slíta viðræðum við
Arnarlón samkvæmt afgreiðslu síðasta fundar.
Ég legg því fram í þriðja skiptið ósk mína um að fá Söluna á Laugum á dagskrá sveitarstjórnarfundar
næstkomandi fimmtudag.

kær kveðja
Einar Jón

Frá: Þuríður Jóney Sigurðardó r
Sent: mánudagur, 6. ágúst 2018 22:56:04
Til: Eyjólfur Ingvi Bjarnason; Einar Jón Geirsson; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Pálmi Jóhannsson; svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill
Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni; valaislandia; Sindri Geir; siggahuld@gmail.com
Efni: SV: Íbúakosning

Sæl öll
Hvað á að alla um undir þessum lið sala eigna á Laugum? Við hljótum að eiga re á að fá gögn l að
geta undirbúið okkur. Það er ekkert lboð í gangi og fyrrverandi sveitarstjórn sleit viðræðum 17 apríl og
við höfnuðum llögu Arnarlóns frá 13 maí þann 12 júlí síðast liðinn.
Kv Þuríður
Frá: Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Sent: mánudagur, 6. ágúst 2018 10:13:59
Til: Einar Jón Geirsson; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi Jóhannsson; svanahj@gmail.com;
annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni; valaislandia; Sindri Geir;
siggahuld@gmail.com
Efni: SV: Íbúakosning

Sæll Einar

Vissulega óskaðir þú eftir því að málefni sölu eigna yrðu tekin á dagskrá en ég verð ekki við þeirri
beiðni nema fyrir liggi um hvað á að fjalla.
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Það er almenn kurteisi við aðra fundarmenn uppá undirbúning þeirra fyrir fundinn að gera.

Þau rúm fjögur ár sem ég hef starfað sem aðal- og varamaður í sveitarstjórn hefur mál ekki verið tekið á
dagskrá nema fundarmenn viti eitthvað um málið fyrirfram.
Með kveðju,
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Oddvi Sveitarstjórnar Dalabyggðar
GSM / Mobile: +354 8620384
Ne ang / email: oddvi @dalir.is
www.dalir.is
---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 47. og 74. gr.
Laga nr 81/2003.
Disclaimer:
This e-mail may contain confidential information only intended for the addressee.Please notify the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Frá: Einar Jón Geirsson
Sent: mánudagur, 6. ágúst 2018 20:34:25
Til: Eyjólfur Ingvi Bjarnason; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi Jóhannsson; svanahj@gmail.com;
annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni; valaislandia; Sindri Geir;
siggahuld@gmail.com
Efni: SV: Íbúakosning

komið þið sæl,

Samkvæmt 10. gr í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar, segir m.a.
Sveitarstjórnarmaður sem óskar að fá mál á dagskrá sveitarstjórnarfundar skal tilkynna það sveitarstjóra
a.m.k. tveimur sólarhringum fyrir reglulegan fundartíma til þess að unnt sé að taka það á dagskrá.
Ég lagði í gær fram ósk um að fá Söluna á Laugum á dagskrá næsta sveitarstjórnarfundar. Það þurfa ekki
að liggja fyrir nein gögn til að mál séu tekin á dagskrá.
Ég ítreka hér með ósk mína um að fá þetta á dagskrá næsta fundar.

kær kveðja

10/25/2018, 11:41 AM
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Einar Jón
Frá: Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Sent: mánudagur, 6. ágúst 2018 09:36:54
Til: Einar Jón Geirsson; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi Jóhannsson; svanahj@gmail.com;
annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni; valaislandia; Sindri Geir;
siggahuld@gmail.com
Efni: RE: Íbúakosning

Sæll Einar og þið öll hin
Til þess að setja mál á dagskrá þurfa að liggja fyrir einhvern gögn ? það er ekki hægt að óska e ir að
setja mál á dagskrá og skýra það nei nánar út.
Ítreka hér með spurningu mína frá því á laugardagskvöld hvað eigi að vera l umræðu undir þeim lið.
Með kveðju,
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Oddvi Sveitarstjórnar Dalabyggðar
GSM / Mobile: +354 8620384
Ne ang / email: oddvi @dalir.is
www.dalir.is

Descrip
logo
---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er s laður á.
Öll önnur notkun er óheimil og vísast l 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.
Disclaimer:
This e-mail may contain conﬁden al informa on only intended for the addressee.
Please no fy the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Einar Jón Geirsson
Sent: sunnudagur, 5. ágúst 2018 14:32
To: Eyjólfur Ingvi Bjarnason <oddvi @dalir.is>; Ragnheiður Pálsdó r <ragnh.pals@gmail.com>
Cc: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r <thuridur@dalir.is>; Pálmi Jóhannsson
<palmi@dalir.is>; svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson <jonki83@gmail.com>;
Þorkell Cýrusson <keli@dalir.is>; siggi-bjarni <siggi-bjarni@hotmail.com>; valaislandia
<valaislandia@hotmail.com>; Sindri Geir <sindrigeir98@gmail.com>; siggahuld@gmail.com
Subject: SV: Íbúakosning
sæl öll,
Ég óska hér með e ir því að sala á Laugum verði á dagskrá næsta sveitarstjórnarfundi. Eins og bókun
um íbúakosningu er ekki talin skýr, þá er það langt frá því að vera skýrt að það sé búið að slíta samning
við Arnarlón.
kv Einar Jón
Frá: Eyjólfur Ingvi Bjarnason
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Sent: laugardagur, 4. ágúst 2018 22:51:12
Til: Einar Jón Geirsson; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi Jóhannsson;
svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni;
valaislandia; Sindri Geir; siggahuld@gmail.com
Efni: SV: Íbúakosning
Sæll Einar og þið öll hin

Ég geng frá fundarboð núna á mánudaginn og málefni íbúakosningar eru þar á dagskrá enda bókun
síðasta fundar alls ekki skýr en ég hef fengið nokkur símtöl frá íbúum sem skilja ekki bókunina. Hana
þarf því að formgera betur í fundargerð og sjálfsagt að það sé gert á næsta fundi.

Hvað snertir sölu Lauga þá er ekkert nýtt þar að frétta.
Sveitarfélagið hefur hafnað tillögu Arnarlóns frá 13 maí á síðasta fundi sem var nýtt tilboð skv. lögum
um fasteignakaup og samningagerð líkt og kom frá í álitum lögfræðinga sem láu fyrir fundinum.
Síðasta sveitarstjórn sleit viðræðum með bókun 17 apríl síðastliðinn.
Þú skýrir þá kannski nánar út hvað á að vera til umræðu undir þeim dagskrárlið á næsta fundi eigi að
setja það mál á dagskrá.
Með kveðju,
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Oddvi Sveitarstjórnar Dalabyggðar
GSM / Mobile: +354 8620384
Ne ang / email: oddvi @dalir.is
www.dalir.is
---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 47. og 74. gr.
Laga nr 81/2003.
Disclaimer:
This e-mail may contain confidential information only intended for the addressee.Please notify the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Frá: Einar Jón Geirsson
Sent: laugardagur, 4. ágúst 2018 17:27:47
Til: Eyjólfur Ingvi Bjarnason; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi Jóhannsson;
svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni;
valaislandia; Sindri Geir; siggahuld@gmail.com

10/25/2018, 11:41 AM
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Efni: SV: Íbúakosning
Sæll Eyjólfur, og allir sem fá afrit

Þið afsakið að ég hafi ekki verið virkur á tölvupóstinum síðustu tvær vikur, er búinn að vera í fríi og að
mestu utan tölvusambands.
Ég ætla ekki að fara fram á að fundargerð verði breytt. Þess þarf ekki. Eftir að hafa hlustað á
hljóðupptökuna þá er þetta kristal tært og mjög skýrt að mínu mati. Og lögmanni sambands íslenskra
sveitarfélaga fannst þetta vera alveg skýrt þegar ég talaði við hana. Og hún hafði bara fundargerðina til
að styðjast við. En það skiptir ekki höfuðmáli í þessu öllu.
Ég endurtek bara orð mín frá 17.júlí.(sjá neðar í þessum samskiptum) Ég legg til að öll sveitarstjórnin
leggi saman fram nýja tillögu um að setja þetta stærsta og eitt umdeildasta mál Dalabyggðar frá upphafi
í íbúakosningu. Þá fáum við skýrasta umboðið til að halda áfram með málið á hvorn veginn sem er.
Hvernig sem litið er á þetta mál, þá er því alls ekki lokið. Alveg eins og þú telur bókun í fundargerð um
íbúakosningu ekki nógu skýra þá er það alls ekki skýrt að Dalabyggð sé búið að rifta samningi við
Arnarlón.
Ég geri ráð fyrir að bæði Salan á Laugum og Íbúakosning verði dagskrárliðir á fundinum í næstu viku.

kær kveðja
Einar Jón
Frá: Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Sent: mánudagur, 23. júlí 2018 13:39:07
Til: Einar Jón Geirsson; Ragnheiður Pálsdó r
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi Jóhannsson;
svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggi-bjarni;
valaislandia; Sindri Geir; siggahuld@gmail.com
Efni: RE: Íbúakosning
Sæll Einar
Bókun í fundargerð er ekki skýr og hana þarf því að taka a ur l afgreiðslu haﬁr þú meint ei hvað
annað.
Eins bendi ég þér á að fundargerð sem hefur verið samþykkt og undirrituð er ekki brey ? ég hef aldrei
vanist slíkum vinnubrögðum.
Um ritun fundargerða Dalabyggðar fer e ir reglum nr. 22/2013.
Með kveðju,
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Oddvi Sveitarstjórnar Dalabyggðar
GSM / Mobile: +354 8620384
Ne ang / email: oddvi @dalir.is
10/25/2018, 11:41 AM
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---------------------------------------------------------------------------------------------Fyrirvari:
Þessi tölvupóstur getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er s laður á.
Öll önnur notkun er óheimil og vísast l 47. og 74. gr. Laga nr 81/2003.
Disclaimer:
This e-mail may contain conﬁden al informa on only intended for the addressee.
Please no fy the sender if you have received this e-mail by mistake
--------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Einar Jón Geirsson
Sent: ﬁmmtudagur, 19. júlí 2018 21:53
To: Ragnheiður Pálsdó r <ragnh.pals@gmail.com>
Cc: skuligudbjornsson@gmail.com; Eyjólfur Ingvi Bjarnason <oddvi @dalir.is>; Þuríður Jóney
Sigurðardó r <thuridur@dalir.is>; Pálmi Jóhannsson <palmi@dalir.is>; svanahj@gmail.com;
annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson <jonki83@gmail.com>; Þorkell Cýrusson <keli@dalir.is>; siggibjarni <siggi-bjarni@hotmail.com>; valaislandia <valaislandia@hotmail.com>; Sindri Geir
<sindrigeir98@gmail.com>; siggahuld@gmail.com
Subject: SV: Íbúakosning
komið þið sæl,

Þegar þið samþykktuð til Skúla á fundinum þá voruð þið að hafna tillögu Arnarlóns. Og sú tillaga
stendur alveg. Dalabyggð er með bindandi samning við Arnarlón frá 30.desember, það er ekki búið að
slíta honum.
Samkvæmt lögfræðing samband íslenskra sveitarfélaga þá stendur tillagan sem var lögð fram undir
dagskrárlið um íbúakosningu og hún var samþykkt.
Ég og Eyjólfur höfum fengið að heyra það sama frá lögfræðingum SÍS og það er alveg klárt að
íbúakosning á að fara fram. Varðandi bókunina sem slíka þá held ég að það þurfi að athuga betur
hljóðupptökuna af fundinum og e.t.v. laga eitthvað orðalag.
Ég trúi því ekki að fólk sem skrifaði undir þennan marg umtalað undirskriftalista ætli að reyna að standa
í vegi fyrir íbúakosningu um málið sem þið sjálf vilduð að færi í þessa kosningu. Þar var alveg skýrt að
þið vilduð íbúakosningu um tillögu Arnarlóns.

kv Einar
Frá: Ragnheiður Pálsdó r <ragnh.pals@gmail.com>
Sent: ﬁmmtudagur, 19. júlí 2018 11:01:05
Til: Einar Jón Geirsson
Afrit: skuligudbjornsson@gmail.com; Eyjólfur Ingvi Bjarnason; Þuríður Jóney Sigurðardó r; Pálmi
Jóhannsson; svanahj@gmail.com; annaoglolli@simnet.is; Jón Egill Jónsson; Þorkell Cýrusson; siggibjarni; valaislandia; Sindri Geir; siggahuld@gmail.com
Efni: Re: Íbúakosning
Sæl öll.
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Minn skilningur er sá að sveitarstjórn haﬁ hafnað lboði Arnarlóns.
Þegar ég kaus um íbúakosningu þá var það í mínum huga verið að kjósa um hvort við æ um að gefa
íbúum dalabyggðar kost á að vera með í ráðum um hvort það æ að selja og þá hvað æ að selja og
hvað ekki.
Ég legg l að við hinkrum við og fáum nýjan sveitarstjóra l að aðstoða okkur við lendingu í þessum
málum.
Kveðja Ragnheiður
2018-07-12 22:53 GMT+00:00 Einar Jón Geirsson <einar@dalir.is>:
komið þið sæl,

Í ljósi þess sem var samþykkt á sveitarstjórnarfundi fyrr í dag um að hér færi fram íbúakosning um
tillögu Arnarlóns. Þá ætla ég að leggja það til að það verði fundur í næstu viku til að byrja
undirbúningsvinnu. Ákveða tímasetningu á kosningum auk fleiri praktískra atriða.
Það eru fundir hjá þó nokkrum sveitarstjórnarfulltrúum næsta þriðjudag. Það er því mín tillaga hvort
við ættum að nýta ferðina hjá fólki og hafa fund útaf íbúakosningu eftir hádegi næsta þriðjudag t.d.
klukkan 14 eða 15.

kær kveðja
Einar Jón
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