7. fundur veitustjórnar haldinn mánudaginn
Hrunamannahrepps og hófst hann kl. 16:00.

31. janúar

2011

í Ráðhúsi

Fundinn sátu: Þorleifur Jóhannesson, formaður, sem setti fund og stjórnaði honum. Einnig sátu fundinn,
Axel Thorsteinsson, Þröstur Jónsson, Páll Jóhannsson, Esther Guðjónsdóttir, Hannibal Kjartansson,
veitustjóri og Jón G. Valgeirsson, sveitarstjóri sem skráði fundargerð. Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
1. Vatnsveitumál í Dalabyggð.
Frestað til næsta fundar.
2. Staða á yfirtöku hitaveitu í Kjóabyggð.
Hannibal fór yfir stöðu yfirtöku á hitaveitu í sumarhúsahverfi í Kjóabyggð úr landi Borgarás.
Fram kom að búið er að tengja inn á hverfið og byrjað er að endurnýja og setja upp mæla.
Það liggur fyrir að ástand á inntökum og mælum var verra en búast mátti við og þarf að fara
í frekari endurnýjun á stofnlögnum og mælum á þessu ári.
3. Staða á hitaveitu í Sléttubyggð.
Hannibal fór yfir stöðu á lagningu hitaveitu í sumarhúsahverfi í Sléttubyggð úr landi EfraSels. Fram kom að það eru komnar tvær umsóknir um heitt og kalt vatn. Stofnlagnir eru
komnar í köldu vatni en eftir á að leggja stofnlagnir fyrir hitaveituna. Stefnt á að fara í þær
framkvæmdir fljótlega.
4. Skemmdarverk við dælustöð á Flúðum.
Hannibal sagði frá skemmdarverki sem varð um áramótin á rennslismælum í aðaldælustöð
hitaveitunnar við sundlaugina. Þar voru lok skrúfuð af tveim rennslismælum þannig að raki
komst í þá og annar eyðilagðist en hinn skemmdist. Nemur kostaður vegna þessa um kr.
1.000.000. Veitustjórn samþykkir að láta byggja yfir rennslismælana til að fyrirbyggja slík
verk.
5. Grafarveita.
Þorleifur fór yfir stöðu mála varðandi viðræður við Hitaveitu Grafarhverfis um kaup
hitaveitunnar á hitaveitu Grafarhverfis og Hannibal fór yfir forsöguna. Upplýst er að haldinn
verði fundur fljótlega með Hitaveitu Grafarhverfis.
6. Önnur mál.
Farið var yfir vatnsnotkun á köldu vatni í gegn um skjámyndakerfi veitunnar og rætt um
notkunarmynstur.

Fleira ekki tekið fyrir
Fundi slitið kl. 17:40

