Staðardagskrá 21

Verkáætlun

1.jan.05

1.júl.05

1.sep.05

1.okt.05

1.des.05

ótímasett

Staða

Holræsi og fráveitukerfi

Rotþrær

Heildarúttekt bæjar og
heilbrigðisfulltrúa á
ástandi fráveitumála í
dreifbýli er lokið.

Rotþrær við
alla
sveitabæi.
Fræðslu- og
kynningarefni um
fráveitumál og
skolpmál bæjarins.

Fræðsla
Úrgangur frá heimilum og
fyrirtækjum

Takmark að ekkert
timbur verði flutt í
burtu.

Fullvinnsla á timbri

Framkvæmd þessa fylgir
útboði sorpmála.
Verður skoðað í
tengslum við sorpútboð
sem er á döfinni.

Nýtt kerfi sem felur í sér magnmælingu.
Gjaldskrá sorphirðu tekur mið af þeirri
Sorphirða framkvæmdaáætlun.

Flokkunarstöð verði komið fyrir á
Gámastöð framtíðarstað.
Gerð fræðsluefnis um
jarðgerð og úbúið
na´mskeið fyrir almenning
og stofnaður
Heimajarðgerð
jarðgerðarklúbbur.
Náttúrumengun

Búið að ákveða að bjóða
út sorphirðu og rekstur
gámastöðvar, m.a.
uppbyggingu á árinu.

Að minnsta kosti 30% heimila
jarðgeri lífrænan hluta
heimilissorps.
Átaksverkefni í
hreinsun
bæjarfélagsins efld
og gerð hvetjandi.

Fegrun umhverfisins
Gæði neysluvatns

Um 10% heimila nú með
heimajarðgerðartunnur.
Jarðgerðarklúbbur ekki
virkur.

Alltaf í gangi. Reynt að
finna nýjar og hvetjandi
leiðir.
OR mun taka við og
tryggja gæðamál skv.
stöðlum OR.

Koma skal á innri eftirlitskerfi fyrir
vatnsveituna til að tryggja gæði
Gæði neysluvatns neysluvatnsins.
Úttekt á ástandi
vatnsöflunar á
sveitabæjum verði
gerð.

Vatn á sveitabæjum
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Hefur ekki farið fram.
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Verkáætlun

1.jan.05

1.júl.05

1.sep.05

1.okt.05

Menningarminjar og
náttúruvernd

1.des.05

ótímasett
Fornleifar og
menningarminjar
verðir varðveittar
eins og kostur er og
þær gerðar vel
sýnilegar og
aðgengilegar
almenningi.

Menningarminjar
Umhverfisfræðsla

Staða

Fornleifaskrá
Eyrarsveitar allrar gefin
út 2005. Sögumiðstöð
hefur gert stórátak í að
gera minjar sýnilegar.

Áfram verði haldið að
koma á og skilgreina Leikskólinn stefnir að því
umhverfisstefnu
að fá Grænfánann vor
skólanna.
2006.

Umhverfisstefna skólanna

Vinna þarf markvisst
að því að auka
umhverfismenntun
og áhersla á
umhverfismál verði
fléttuð inn í námsefni
á öllum skólastigum.

Umhverfismenntun
Gera staðardagskrárverkefnið sýnilegt öllum íbúum,
fréttir berist ört inn á heimasíðu bæjarins. Námskeið
um sjálfbæra þróun verði haldið fyrir
bæjarstarfsmenn og komið verði á umhverfisfræðslu
Fræðsla til íbúa og hjá vinnuskólanum og teknir upp umhverfisvænni
bæjarstarfsmanna starfshættir.
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Staðardagskrárverkefni
fléttast inní GreenGlobe
markmið. Sjá nánar þar.
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Verkáætlun

1.jan.05

1.júl.05

1.sep.05

1.okt.05

Vistvernd í verki
Opinber innkaup

ótímasett
Verkefni sem styður
og eflir þá sem vilja
taka upp
umhverfisvænni
lífshætti, með því að
bjóða þeim að taka
þátt í visthópum.
Stefnt að því að
koma upp visthóðum
sem síðan ústkrifast
og starfi sjálfstætt.

Staða

Æskilegt væri að
einstaklingar tækju sig til
og hefðu frumkvæði að
þessu.

Hugað verði að því
að beita aðferðum
græns bókhalds fyrir
stöðu, þróun og
markmiðum, ýmissa
mælanlegra
umhverfisþátta.
Í vinnslu.

Grænt bókhald
Ræktun og útivist

Girðingar

1.des.05

Fjarlægja þarf eldri vörslugirðingar
fyrir ofan bæinn sem hafa lokið
hlutverki sínu.

Lokið.
2005: Gera úttekt á
því hvar sé hægt að
rækta skjólbelti í
bæjarlandinu þannig
að hægt sé að auka
skjólmyndun og
ganga snjó.
2005: Gera þarf skrá
yfir gömul tré í
bæjarfélaginu.

Skjólbelti

Gömul tré - trjávernd
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Viðræður við
Vesturlandsskóga sumar
05. Áætlun um
skjólskóga í undirbún.
Skógrætkarfél.Íslands
vinnur ræktunartillögu.
Ekki lokið.
Skógræktarfél. Eyrarsv.
vinnur.
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Verkáætlun

1.jan.05

1.júl.05

1.sep.05

1.okt.05

1.des.05

ótímasett

Staða

Umferð og flutningur

Vinna á ötullega að
verkefninu.
Tengja skal innra
hafnarsvæðið við
stórubryggju með
nýjum vegi,sem
verður lagður með
ströndinni.
Koma skal upp
lýsingu frá innri höfn
að Kverná og að
Kirkjufellsá.
Unnið verði áfram að
uppbyggingu
gönguleiða
innanbæjar og í
skógræktarreitum.
Einnig verði haldið
áfram lagninu
reiðvega í
sveitarfélaginu.
Unnið verði að því að
fá fleiri börn til að
ganga í skólann og
fólk hvatt til að vera
meðvitað um gildi
hollrar hreyfingar.
Fólk er minnt á
daginn ,,bíllaus
dagur".

Hverfisvæn leið

Innri höfn

Lýsing þjóðvegar 54

Göngu- og reiðstígar

Bíllausir dagar

4

Verkið hafið, verklok
byrjun okt. Malbik og
ýmiss frágangur 2006.

Framtíðarverkefni, hefur
þegar verið viðrað við
Vegagerðina. Er á
aðalskipulagi.

Lýsing að Kverná komin.

Skipulag gönguleiða rætt
á íbúaþingi mars 2005.
Til frekari skoðunar í
skipulagsvinnu sem
hefst í okt. 2005.

