Skagafjarðarveitur ehf.
Fundur 97 – 30.01.2008
Miðvikudaginn 30. janúar, árið 2008, kom stjórn Skagafjarðarveitna ehf.
saman til fundar kl. 8.30 að Borgarteigi 15 Sauðárkróki.
Mættir voru stjórnarmennirnir: Einar Gíslason, Páll Dagbjartsson og Pétur
Valdimarsson, Páll Pálsson veitustjóri, Árni Egilsson sem ritaði fundargerð.
DAGSKRÁ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mál Hólaskóla.
Bleikjueldi í Skagafirði
Fundur með nefnd forsætisráðherra um leiðir til að styrkja
atvinnulíf og samfélag á norðurlandi vestra haldinn 22. janúar
2008.
Nýting lóðar við Steinsstaði.
Gjaldskrá hitaveitu – Hofsósveita- fast gjald.
Aðalfundur Samorku 15. febrúar 2008.
Önnur mál.

Afgreiðslur:
1. Skúli Skúlason rektor Háskólans á Hólum í Hjaltadal kom á fundinn til
viðræðna við stjórn Skagafjarðarveitna ehf vegna málefna skólans.
2. Einar Gíslason gerði grein fyrir þeirri vinnu sem hefur farið fram á
vegum starfshóps sem vinnur að bleikieldi í Skagafirði. Skúli Skúlason
sat fundinn undir þessum lið.
3. Páll Pálsson og Páll Dagbjartsson gerðu grein fyrir fundi sem þeir sátu
með nefnd forsætisráðherra um leiðir til að styrkja atvinnulíf og
samfélag á norðurlandi vestra haldinn 22. janúar sl.. Samþykkt að Páll
Pálsson skrifi nefndinni bréf og geri henni grein fyrir skuld ríkisins
vegna stofnkostnaðar við nýjar hitaveitur.
4. Rædd nýting á lóð Skagafjarðaveitna við Steinstaði. Veitustjóra falið
að vinna að málinu.
5. Gjaldskrá Hofsósveitu lögð fram:
Vatnsgjald kr. 1.561.- á mánuði fyrir hvern mín.lítra í hámarksstillingu
hemils.
Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns skal vera 71.20.Gjaldið er reiknað út frá að meðalhiti vatnsins sé 71° á Hofsósi.
Samþykkt að mælaleiga fyrir hvern mánuð skuli vera eftirafrandi
Fyrir mæla ½” - ¾”
kr. 550.- pr.mán
Fyrir mæla 1” – 21/2”
kr. 1.310.- pr.mán
Fyrir mæla 3” og stærri kr. 2.620.- pr. mán
Samþykkt að fastagjald fyrir hemla skuli vera kr. 550.- pr. mán

6. Samþykkt að Páll Pálsson farið með umboð Skagafjarðarveitna ehf á
fundinum.
6. Önnur mál. Engin.
Fundi slitið kl. 10.40
Einar Gíslason (sign)
Páll Dagbjartsson (sign)
Pétur Valdimarsson(sign)
Páll Pálsson (sign)

Árni Egilsson ritari (sign)
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