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Vesturbyggð

Fyrir hönd Ríkissjóðs Íslands, eiganda stjórnsýsluhússins að Aðalstræti 92, Patreksfirði, þá eru gerðar
neðangreindar athugasemdir við fyrirætluð áform:

Fagnað er uppbyggingu í bæjarfélaginu sem er jákvætt bæði fyrir samfélagið og hið opinbera.
Bæði eigandi stjórnsýsluhússins að Aðalstræti 92 og starfsmenn hússins hafa áhyggjur af
bílastæðamálum, bæði að þeir sem sækja fjölbýlishúsið leggi ekki í stæðin fyrir utan lögreglustöðina, sem
eru fá fyrir, en einnig myndu starfsmenn og viðskiptavinir okkar tapa bílastæðum með þessu nýja húsi. Í
dag er á þessum stað (Balar 2) bílastæði sem starfsmenn hafa notast við. Okkur er ekki kunnugt um hvort
bílastæðunum hafi verið ráðstafað á sínum tíma fyrir stjórnsýsluhúsið, eða hvort hefð hafi skapast um að
þau séu til nota fyrir starfsmenn embættanna.

FSRE leggja því til að í stað bílastæða sem tapast við byggingu hússins verði sett skáhalt vísandi
bílastæði við Aðalstræti fyrir stjórnsýsluhúsið (þ.e. ???- a.m.k. 6 bílastæði ofan götu).

Sjá nánar hér að neðan og skýringamynd (samantekt frá Jónatani Guðbrandssyni).

Kveðja / regards,

Óskar Páll Óskarsson lögfr.
Eigna- og aðstöðustýringasvið

FRAMKVÆMDASÝSLAN - RÍKISEIGNIR
Svið: Eigna- og aðstöðustýring
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Tölvupóstur: oskar.p.oskarsson@fsre.is
S: 520 5600 | Borgartún 7a | 105 Reykjavík
Fyrirvari / Disclaimer | FSRE.IS
FSRE
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AÐSTAÐA Í ALLRA ÞÁGU

From: Jónatan Guðbrandsson
Sent: 20 April 2022 11:47
To: Marvin Ívarsson - FSRE ; Jónas Guðmundsson - SMVF
Cc: Óskar Páll Óskarsson - FSRE ; Guðbjartur Jón Einarsson - FSRE ; kiv01@logreglan.is; Hlynur
Snorrason Lögreglan á Vestfjörðum ; Sigríður Eysteinsdóttir - SMVF
Subject: RE: Grenndarkynning Balar 2 - Patreksfirði. Varðar lögreglustöðina þar, Aðalstræti 92.

Sælir.
Það er auðvitað alltaf ánægjulegt að sjá uppgang og ný hús rísa. Eina sem við (heyrði einnig í
starfsmönnum sýslumanns) höfum áhyggjur af eru bílastæðamál, bæði að þeir sem sækja fjölbýlishúsið
leggi ekki í stæðin hér fyrir utan, sem eru fá fyrir, en einnig erum við að tapa bílastæðum með þessu nýja
húsi. Í dag er á þessum stað bílastæði sem starfsmenn hafa notast við, en ég mér er ekki kunnugt hvort
þeim hafi verið ráðstafað á sínum tíma fyrir stjórnsýsluhúsið, eða hvort hefð hafi skapast um að þau séu til
nota fyrir starfsmenn.

Að þessu sögðu engir aðrir punktar héðan.

Jónatan Guðbrandsson Lögreglustjórinn á
Aðstoðaryfirlögregluþjónn
Yfirstjórn

Vestfjörðum
Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

jg02@logreglan.is
4440400

vestfirdir@logreglan.is
4440410

Um ábyrgð á tölvupósti

From: Elfar Steinn Karlsson <elfar@vesturbyggd.is>
Sent: 23 March 2022 12:34
To: Óskar Páll Óskarsson - FSRE <Oskar.P.Oskarsson@fsre.is>
Subject: Grenndarkynning Balar 2 - Patreksfirði.

Sæll Óskar Páll.

Í viðhengi er grenndarkynning vegna áforma um uppbyggingu við Bala 2, lóðin stendur gengt Aðalstræti
92 og húseigandi þar er skilgreindur sem hagsmunaaðili.

Þú mátt gjarnan staðfesta móttöku póstsins.

Kv.

Elfar Steinn Karlsson
Byggingarfulltrúi

Sími: 450-2312 | GSM: 849-7909

Vesturbyggð | Aðalstræti 75 | 450 Patreksfirði | www.vesturbyggd.is

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans er eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gæti
innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál.
Hafir þú fyrir tilviljun eða mistök tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans bið ég þig að fara eftir 9. mgr. 47.gr laga nr.
81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna mér að tölvupósturinn hafi ranglega borist þér

