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Helstu verkefni ársins 2019 
Íbúum Eyjafjarðarsveitar fjölgar um 37 manns frá upphafi árs 2018
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Það er verulega jákvætt 
að segja frá því að íbúum 
Eyjafjarðarsveitar hefur fjölgað 
um 37 frá upphafi árs 2018 fram 
í febrúar 2019 og eru íbúar nú 
orðnir 1053 sem er mesti fjöldi 
frá stofnun sveitarfélagsins. 

Í skóla og leikskóla er sama 
þróun og voru fjöldi barna í 
grunn- og leikskóla í september 
2018 alls 212 í samanburði við 
186 ári áður sem er fjölgun um 
26 börn. Hlutfallslega fjölgar 
börnum á grunnskólaaldri því 
mun meira en þeim fullorðnu 
eða um 13% meðan að 
heildarfjöldi íbúa eykst um 
ríflega 3,6%.

Verulega jákvætt er að fjölgun 
skuli vera í sveitarfélaginu og 
að vísbendingar séu um að 
sú fjölgun haldi jafnt og þétt 
áfram. Sú ánægjulega þróun 
hefur átt sér stað að ábúendum 
hefur fjölgað á ýmsum bæjum 
í sveitinni og fjölgað hefur í 
Hrafnagilshverfi með tilkomu 
Bakkatraðar. Þessi fjölgun 
telst vel yfir landsmeðaltali og 
er Eyjafjarðarveit í 18. sæti á 
lista þeirra sveitarfélaga sem 
hlutfallslega fjölgar mest í. 

Í áætlun fyrir árið 2019 er lögð 
áhersla á að auka aftur handbært fé 
sveitarfélagsins og því ekki gert ráð fyrir 
miklum framkvæmdum. Stefnan er að 
undirbúa farveginn fyrir fyrirhugaðar 
fjárfestingar í skólabyggingum.

Á árinu 2019 verður nokkrum fjármunum 
varið til að endurskoða deiliskipulag 
Hrafnagilshverfis og hefja frumhönnun 
á leikskóla og viðbyggingu við 
Hrafnagilsskóla en skemmst er frá því 
að segja að þessi undirbúningsvinna er 
þegar hafin.

Helstu framkvæmdir ársins eru annars 
gatnagerð við Bakkatröð ásamt 
malbikun og frágangur gatna í hverfinu. 
Þá er gert ráð fyrir nokkru viðhaldi og 
lagfæringum í íþróttamiðstöð.
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Vetrarþjónusta
Í vetur hefur veðurfar verið misjafnt með tilliti til 
snjómoksturs og hefur lengst af verið fremur snjólétt. 
Nokkuð hefur þó bæst í snjó að undanförnu og 
vetrarhret kom fyrir jól með mikilli ofankomu. Reynt 
er eftir fremsta megni að bregðast við ábendingum 
hið fyrsta svo vegfarendur komist öruggir leiða sinna. 
Sveitarstjórn samþykkti fyrir skömmu fyrirkomulag um 
vetrarþjónustu í sveitarfélaginu sem aðgengileg er á 
heimasíðu sveitarfélagsins. 

Ný heimasíða 
í vinnslu
Ný heimasíða hefur verið í vinnslu undanfarna mánuði 
með stórbættu viðmóti fyrir notendur hennar og aukinni 
fréttaveitu. Þar verður hægt að fylgjast með fréttum, 
viðburðum og sækja sér allar helstu upplýsingar. 
Heimasíðan verður mun aðgengilegri en núverandi síða 
og bíðum við með eftirvæntingu eftir því að hún fái að 
njóta sín á vefnum. Áætlað er að hún fari í loftið í apríl 
og hvetjum við fólk til að fylgjast með. Á síðunni verður 
hægt að senda inn ábendingar um það sem gott er í 
sveitinni sem og það sem betur má fara. 
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Deiliskipulag Hrafnagilshverfis er 
nú í undirbúningi þar sem svarað 
verður spurningum líkt og hvar 
leikskóli skuli vera og hvernig huga 
eigi að vexti þjónustusvæðis og 
skóla til framtíðar. Þá er einnig velt 
upp spurningum um svæði fyrir 
léttan iðnað og staðsetningu nýs 
gámasvæðis.  

Gert verður ráð fyrir því í vinnunni við 
deiliskipulagið  að Eyjafjarðarbraut 
vestri færist á bakka Eyjafjarðarár 
í nánustu framtíð sem mun hafa 
veruleg áhrif á það svæði sem hægt 
er að vinna með í skipulaginu. 
Mikilvægt er að skipulagið sé vel 
unnið og þar sé svæðið í kringum 
Hrafnagilsskóla nýtt til að efla 
þjónustu og svara ólíkum þörfum 
íbúa sem best.

Deiliskipulagsvinna 
Hrafnagilshverfis 

Loftmynd af Hrafnagilshverfi Gjöld án fjármagnsliða kr. 977.121 

Fjármunatekjur og gjöld kr. 6.560 

Rekstrarniðurstaða kr. 57.595

Veltufé frá rekstri kr. 104.527 

Fjárfestingahreyfingar kr. 37.670 

Afborganir lána kr. 16.853 

Hækkun á handbæru fé kr. 50.004 

Tekjur kr. 1.041.306 

Bakkatröð
Með aukinni eftirspurn eftir lóðum 
ákvað sveitarfélagið að fjárfesta 
í undirbúningi nokkurra lóða í 
Hrafnagilshverfi. Vonast er eftir því að 
það muni hafa enn frekari jákvæð áhrif 
á samsetningu samfélagsins og að það 
leiði til eðlilegs vaxtar þess á næstu 
árum. 

Sveitarfélagið vildi auðvelda 
áhugasömum einstaklingum og 
fjölskyldum að koma sér fyrir í 

Hrafnagilshverfi og voru því höfð 
jarðvegsskipti á lóðunum og þær 
gerðar tilbúnar fyrir húsbyggjendur 
í þeim tilgangi að flýta fyrir að þeir fá 
lóðir afhentar.

Góð tilfinning er fyrir eftirspurninni 
og berast töluvert af fyrirspurnum 
um lóðir í hverfinu. 

Fjárhagsáætlun 
Eyjafjarðarsveitar 

fyrir árið 2019 í þús. kr. 

Á áætlunartímabilinu 2020 
- 2022 er ekki gert ráð fyrir 
verulegum breytingum á 
almennum rekstrargjöldum. 
Fjárfesting og markað viðhald 
á tímabilinu er áætlað kr. 214 
millj. og ekki gert ráð fyrir 
neinum nýjum lántökum. 
Langtímaskuldir verða greiddar 
niður um kr. 51,8 millj. og eru 
þær áætlaðar í árslok 2021 kr. 
77,8 millj.

Skipting rekstrargjalda

Hitaveitan er eitt af þeim málum 
sem ávallt er hægt að ræða og 
hefur sveitarstjórn og sveitarstjóri 
átt fundi með Norðurorku í þeim 
tilgangi að ná utan um það hvar 
hægt verði að bjóða uppá hitaveitu 
í framtíðinni. Hjá Norðurorku 
er á teikniborðinu að bæta 
nokkrum bæjum inná veituna 
að vestanverðu í tengslum við 
fyrirhugaða byggingu Svínahúss 
að Torfum að frumkvæði eiganda 
svínahússins. Vinna við þetta er 
enn í gangi og hafa tillögur verið 
kynntar sveitarstjórn. Ljóst er 
þó að töluverða fjárfestingu þarf 
til að auka við þá framkvæmd 

og fjölga bæjum á svæðinu enn 
frekar og ekki útlit fyrir að það geti 
orðið í sama áfanga.  

Möguleikar varðandi aukna 
hitaveitu takmarkast af 
tæknilegum atriðum eins og 
stærð lagna og við stærð notenda 
en vegna lítillar notkunar þarf oft 
að henda miklu magni vatns til að 
halda uppi nægilegu vatnsmagni 
og með því hita á veittu vatni. 
Sveitarfélagið fylgist stöðugt með 
ef einhverjar forsendur breytast 
sem auka möguleikana í að bæta 
hitaveitu á svæðinu. 

Hitaveita í Eyjafjarðarsveit

Sveitarstjóri hefur litið inn í skemmtilegt félagsstarf eldri borgara þar sem ýmis mál hafa verið rædd og meðal annars 
ferliþjónusta. Þetta er umræða sem sveitarstjóri hefur einnig átt við Samband íslenskra sveitarfélaga en beðið er eftir 
leiðbeinandi reglum frá sambandinu þess efnis. Sveitarstjóri hvetur fólk þó til þess að hafa samband við skrifstofuna vegna 
brýnna erinda og reynt er að bregðast við beiðnum fólks eftir bestu getu hverju sinni. 

Það er afar ánægjulegt að líta við hjá eldri borgurum og skoða starfið sem er bæði öflugt og skemmtilegt. Sérlega ánægjulegt 
er að sjá eldri borgara mæta í mat hjá Valda með grunnskólabörnunum. Benda má á að þetta er þjónusta sem fólk getur nýtt 
sér alla virka daga í góðum félagsskap. Sveitarstjóri stefnir á að mæta í félagsstarf eldri borgara fyrsta þriðjudag í hverjum 
mánuði frá og með byrjun apríl en bendir einnig á að ávallt má líta inn til hans ef einhverjar spurningar vakna.

Heimsókn í
félagsstarf 
eldri borgara



Útivistastígurinn 

Handverkshátíð 
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SKRIFSTOFA                                 
EYJAFJARÐARSVEITAR

Stjórn Handverkshátíðar hefur samið við fyrirtækið DUO. um 
framkvæmdarstjórn Handverkshátíðar til næstu þriggja ára en 
fyrirtækið er rekið af grafísku hönnuðunum Heiðdís Höllu og 
Kristínu Önnu. 

Aðspurðar segja þær Kristín og Heiðdís Handverkshátíðina vera 
mikla lyftistöng fyrir sveitarfélagið og handverksfólk á landsvísu 
og taka þær fagnandi á móti þessu krefjandi verkefni og stefna á 
að gera góða hátíð enn betri.

Stjórn hefur nú átt fyrsta fund með DUO. og er von á spennandi 
hátíð árið 2019, vænta má nýrra og skemmtilegra viðburða 
tengdum henni á næstu árum en ótal nýjum og gömlum 
hugmyndum er nú velt upp meðal aðstandenda hátíðarinnar. 

Það er sérstaklega ánægjulegt að sjá hve vel útivistastígnum 
milli Hrafnagilshverfis og Akureyrar hefur verið tekið en allt frá 
því að stígurinn var opnaður hefur mátt sjá umtalsverða umferð 
um stíginn bæði gangandi og hjólandi vegfarenda og nú í vetur 
sér maður gjarnan fólk á gönguskíðum þjóta um stíginn þegar 
færi leyfir. 

Ekki er síður ánægjulegt að sjá hve vel íbúar svæðisins og þá sér 
í lagi þeir sem búa við útivistarstíginn hafa með hlýhug tekið 
honum. Við Hvamm leit strax dagsins ljós fallegur áningarstaður 
við stíginn með bekkjum og veglegu grjóti. Þá hafa íbúar tekið 
að sér að moka stíginn það sem af er vetri án endurgjalds og 
þannig bætt öryggi vegfarenda. Sveitarfélagið er afar þakklátt 
fyrir og meðal þeirra sem eiga þakkir skildar eru ábúendur á 
Hvammi og Teigi. 
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