Selfossi, 10. janúar 2002

88. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands, haldinn
fimmtudaginn 6. desember 2001, kl. 10:00 að
Austurvegi 56, Selfossi.
Mætt: Karl Björnsson, Ágúst Ingi Ólafsson, Sesselja Jónsdóttir, Þorvarður Hjaltason,
framkvæmdastjóri og Guðmundur Tryggvi Ólafsson, umhverfisfræðingur.
Dagskrá:
1. Verksamningur um urðunarrein.
Lagður fram verksamningur ABL TAK, dags. 16. nóvember 2001. Samningsupphæð er
kr. 11.337.554 -.
Framkvæmdir eru þegar hafnar og er áætlað að þeim ljúki 15. janúar nk.
2.

Frágangur urðunarsvæðis.
Samþykktað fá fulltrúa Verkfræðistofu Suðurlands og Landforms á næsta fund
stjórnarinnar.

3.

Bréf frá Hollustuvernd ríksins, dags. 25. október 2001, vegna eftirlits með
Sorpstöð Suðurlands ásamt minnispunktum Hollustuverndar og Sorpstöðvar
Suðurlands, dags. 30. október 2001.
Starfsmönnum falið að veita umbeðnar upplýsingar.

4.

Bréf Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 19. nóvember 2001, til þingmanna
Suðurlanskjördæmis og Vegagerðarinnar varðandi þátttöku í kostnaði við
vegalagningu að Kirkjuferjuhjáleigu.
Svarbréf Vegagerðarinnar, dags. 26. nóvember 2001, þar sem fram kemur að erindið
verði lagt fram við næstu endurskoðun vegaáætlunar, í byrjun árs 2002.

5.

Önnur mál.
a) Framkvæmdastjóri upplýsti að Vegagerðin hafnaði þátttöku í vegalýsingu við
gatnamót að Kirkjuferjuhjáleigu, sbr. 2. mál síðasta stjórnarfundar.
Stjórnin samþykkti að kosta lýsingu til að auka umferðaröryggi á gatnamótunum.
Áætlaður kostnaður er um 400 þúsund kr.

b) Gróðursetning á urðunarsvæðinu.
Fyrir liggur tilboð um gróðursetningu við norðurmörk svæðisins, samtals að
upphæð kr. 650.000 m.VSK.
Samþykkt að ganga að tilboðinu og verkið verði framkvæmt í byrjun næsta árs.
c) Lagt fram afrit af bréfi Kristbjargar Eyvindsdóttur, dags. 6. des. 2001 til
Sveitarstjórnar Ölfuss varðandi starfsemi Sorpstöðvar Suðurlands.
d) Bréf frá Helga Jóhannessyni, hrl., dags. 27. nóvember 2001 varðandi heimild
Kjötumboðsins hf. til nauðasamningsumleitana, ásamt frumvarpi að
nauðungarsamningi.
Samþykkt að ganga til nauðasamninga á grundvelli frumvarpsins.
e) Lögð fram fundargerð endurskoðunarnefndar SASS frá 25. nóv. sl.
Formanni og framkvæmdastjóra falið að ræða við nefndina um málefni
Sorpstöðvarinnar.
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