Fundargerð aðalfundar Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps,
haldinn mánudag 27. maí 2013 í húsi Nýherja Borgartúni 37
Formaður LSG Erling Ásgeirsson setti fundinn og bauð gesti velkomna. Hann stakk upp á
fundarstjóra Jóni Frey Þórarinssyni og var það samþykkt.
Dagskrá:
1. Skýrsla formanns:
*Formaður Erling Ásgeirsson kynnti sérstaklega lagagrein félagsins nr. 2 sem kveður á
um að félagsmenn geti þeir orðið sem eigi réttindi yfir fasteignum í fyrrum Sléttu- og
Grunnavíkurhreppi, það er jörðum, einstökum lóðum og húsum.
* Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi réttindi þeirra í LSG
* Auglýsing um friðland á Hornströndum 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd
hefur Náttúruvernd ríkisins fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa svæðið norðvestan
Skorarheiðar í Norður-Ísafjarðarsýslu og er svæðið friðland.
Hornstrandanefnd er ráðgjafarnefnd um málefni friðlandsins og ber að leggja öll
málefni er varða friðlandið fyrir Hornstrandanefnd til umsagnar. Nefndin er
skipuð þremur fulltrúum af LSG, tilnefndum af Ísafjarðarbæ og einum af
Umhverfisstofnun og er hann formaður ráðgjafanefndarinnar.
Ólafur Arnar Jónsson formaður frá Umhverfisstofnun
Daníel Jakobsson (bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar) og
Andrea Harðardóttir frá Ísafjarðarbæ
Erling Ásgeirsson
Ingvi Stígsson og
Matthildur Guðmundsdóttir frá Landeigendafélagi Sléttu- og Grunnavíkurhrepps.
Jón Björnsson landvörður er starfsmaður nefndarinnar.
Fundur Hornstrandanefndar var haldinn 29. apríl 2013 (sjá fylgirit )




Stjórnarfundir voru haldnir með tölvusamskiptum.
Mál á vegum stjórnarinnar voru:
Bygging skúrs á sjávarkambinum á Látrum í óleyfi. Erindi frá Viðari Erni
Sveinbjörnssyni.

Sorpmál þar sem frétt kom í BB um að sumarhúsaeigendur greiddu
sorpeyðingargjald og bæri að koma sorpinu frá sér í þar til gerða gáma við
hafnirnar á Ísafirði og í Bolungarvík.
Umsögn varðandi upplýsingaskilti á Látrum
Málefni Heimabæjar I og II
Kynntar reglur varðandi umsóknir um byggingaleyfi og akstursreglur í friðlandinu.

2. Skýrsla gjaldkera, Ingva Stígssonar.
Skýrslurnar voru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.
3. Lagabreytingar, stjórnin leggur til að í stað orðsins endurskoðendur í 5. lið 5. greinar
standi skoðunarmenn. Enda orðið endurskoðandi lögbundið við ákveðna starfsgrein.
Lagabreytingin var samþykkt.
Formaður kynnir tillögu stjórnar um breytingu á lögum LSG sem auglýst verði fyrir
aðalfund 2014. Tillagan er varðandi kjör heiðursfélaga. Fundarmenn tóku
hugmyndinni jákvætt.
4. Stjórnakjör: Núverandi stjórn og varastjórn gefur kost á áframhaldandi stjórnarsetu
og var stjórnin endurkosin með lófataki.
5. Kosning skoðunarmanna: Vegna sjúkleika Kristjáns Guðmundssonar var í hans stað
kosinn Brynjar Valdimarsson en með honum verður Ingibjörg Ásgeirsdóttir og
varamenn sem fyrr Jón Borgarsson og Anna Ásgeirsdóttir.
6. Árgjald: Stjórnin leggur til að árgjald verði óbreytt og var það samþykkt.
7. Önnur mál:
a) Erling vakti athygli á miklum ferðamannastraumi til Hesteyrar og óhjákvæmilega
væri af þeim sökum mikill ágangur. Hann bar upp tillögu þar sem óskað er eftir að
skipulagsyfirvöld hefji vinnu við deiliskipulag í friðlandinu, og þá sérstaklega á
Hesteyri.
Tillagan: Á aðalfundi Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps sem var
haldinn 27. maí 2013 sl. var sú ályktun samþykkt að félagið hvetur til þess að
skipulagsyfirvöld Ísafjarðarbæjar hefji vinnu við gerð deiliskipulags, í samráði við þá
landeigendur er málið varðar, á fjölförnustu áfangastöðum ferðamanna í Friðlandinu
á Hornströndum. Þetta yrði gert með hagsmuni land- og húseigenda í huga, sem
margir hverjir, verða fyrir verulegum ágangi ferðamanna en ekki síður með langtíma
hagsmuni ferðaþjónustuaðila að leiðarljósi. Aukning ferðamanna umfram það sem nú
er á viðkvæmustu stöðunum, eins og t.d. á Hesteyri, leiðir til vandræða að óbreyttu
og óánægju þeirra ferðamanna er sækja staðinn heim. Þessu er brýnt að bregðast við
sem fyrst.
Samrit sent Umhverfisstofnun.
Tillagan var samþykkt samhljóða.
b) Erling vakti athygli á að 40 ár væru liðin frá stofnun LSG og í tilefni af því hefði
stjórnin ákveðið að þakka Þorvarði Jónssyni fyrir langt og farsælt starf í þágu
félagsins með því að tilnefna hann sem heiðursfélaga. Fundarmenn fögnuðu því

og var Þorvarði afhent heiðursskjal sem Ingvi Stígsson vann í samráði við aðra
stjórnarmenn og að sjálfsögðu fylgdu blóm með heiðursskjalinu.
c) Þorvarður þakkaði heiðurinn og skýrði um leið frá störfum sínum hjá SES. Hann
sagði að aðalfundur hefði verið 21. mars og árgjald væri kr. 4500 –
Félagið hafði samband við stjórnvöld sem virtust skilningsrík varðandi kröfu
félagsins um að endurheimta réttindi sín til veiða, en nú hefur skipt um stjórn svo
að félagið þarf að taka upp þráðinn að nýju. Félagið fór líka til fundar við tvo af
aðalfulltrúum ESB og kynntu þeim baráttumál sín.
Hann skýrði einnig frá að afkomendur Jóns Kristjánssonar hefðu stofnað
fyrirtækið : Miðvík ehf. sem stæði fyrir eign hálfrar Miðvíkur sem væri að fornu
mati fjögur hundruð og hálfrar jarðarinnar Látrar sem metin er að fornu mati átta
hundruð.
d) Sævar Geirsson þakkaði stjórn LSG fyrir stuðning í deilumáli Heimabæjar I og II
varðandi byggingarmál. Hann er fulltrúi Heimabæjar I og afar óánægður með störf
Ísafjarðarbæjar í málinu. Hann sagði að í þessu deilumáli tæki nú við tveggja til
þriggja ára vinna með úrskurðarnefnd.
e) Hannes Árnason og Hólmfríður Guðmundsdóttir kynntu sjónarmið þeirra sem
eiga Heimabæ II
f) Erling skýrði frá reglum sem okkur í LSG bæri að fara eftir varðandi nýbyggingar
og viðgerð á eldri húsum og Matthildur tók í sama streng varðandi aðkomu
Hornstrandanefndar.
g) Jón Björnsson landvörður sagði frá komu ferðamanna í friðlandið á liðni ári. Alls
komu 6000 ferðamenn, erlendum ferðamönnum fjölgar og innlendum fækkar.
Brögð eru að því að ferðamenn ( frekar erlendir) komi vanbúnir og geri sér ekki
grein fyrir erfiðum leiðum og veðráttu. Dagsferðamönnum fjölgar og áhrif á þá
fjölgun hafa fjöldi skemmtiferðaskipa sem koma til Ísafjarðarbæjar og bjóða til
dagsferða að Hesteyri.
Áætlað er að merkja gönguleið á Hesteyrarbrúnum. Nýr gististaður er Kvíar.
Jón sýndi og sagði frá hvernig skipting ferðamanna væri varðandi komu þeirra á
mismunandi staði í friðlandinu og þátttöku þeirra í mismunandi ferðamáta.
Komur í sumarhús eru 31 % af heildarkomum í friðlandið.
Fundi slitið kl. 19:00
Matthildur Guðmundsdóttir ritari
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