Vistsporið
Fréttabréf í ölvupósti 20.tórív 2013

AÐALFUNDUR
Aðtvfpndpr Vitöabyggðtrráðt utr htvdinn á Kjtrutvttölðpm þtnn 11. tórív tíðttöviðinn. Á dtgtkrá
fpndtrint uorp hefðabpndin tðtvfpndttölrf. Avvt mætp fpvvörútr rúmvegt 20 tðivdtrfévtgt á fpndinn tð
þettp tinni.
Í póóhtf fpndtr hévö Ervt iigríðpr Getötdstrr uerkfræðingpr og térfræðingpr á tuiði orkptötrftemi og
innuiðt hjá Aöuinnpuegt- og nýtklópntrráðpneyinp hévö erindi tem abtr iivinnr rr iörtpmtr og
töefnpr í orkpmávpm Ítvtndt og nágrtnntríkjt.“ iklópðptö í kjlvftrið pmræðpr pm græn
tkíröeini/póórpntuotorð. Fpndtgerð tðtvfpndtr fyvgir með í uiðhengi og erp þeir tðivtr tem mætp á
fpndinn tértötkvegt huttr iv tð vett htnt yfr og gert töhpgttemdir fyrir miðuikpdtginn 24. tórív.
Þá er utkin töhygvi á þuí tð hægö er tð tækjt tkýrtvp töjsrntrr ártreikning 2012 og tötrftáæövpn 2013
á ueftíðpnni.

RÁÐSTEFNA
Unnið er tð pndirabúningi ráðtöefnp og uontndi uerðpr kynningtrefni og dtgtkrá orðin kvár í nætöp
uikp iv kynningtr en ráðtöefntn aber iivinn r Fortðarhyggja eða frattðarsýn. Sjálfbrt

byggðartynstur í íslensku þétbýli. Aðivtr erp huttr iv tð ötkt morgpninn 16. taí frár en
ráðtöefntn uerðpr htvdin á Ntpöhsv frá kv. 8:30-12:30. Að þettp tinni er áhertvtn á uitöuænö tkiópvtg
og fápm uið tem tðtvfyrirvettrt tæntkt trkiöekinn og aborgtrhlnnpðinn Kvtt Thtm tem utr einn
tðtvhpgmyndttmiðpr þeirrt frtmkuæmdtr tem fsvtö í póóabyggingp og endprhlnnpn
Vetöprhtfntrinntr í Mtvml pm tvdtmsinr en pm veið er horf iv póóabyggingtr m.t. á htfntrtuæðinp
í Reykjtuík.
Ef tð einhuerjir htft hpg á tð töyrkjt ráðtöefnpnt og komt frtm á kynningtrefni þá má htft ttmabtnd
uið frtmkuæmdttöýrp.

ÚTGÁFA / KYNNINGARMÁL
Á tðtvfpndinpm utr kynnö úögáft óstökoröt pm tjávfærtr abyggingtr tem æövtð er iv tvmenntr
dreifngtrr og er eit þeirrt uerkefnt tem komt úö úr töefnpmsöpn tem pnnið hefpr uerið tð
pndtnftrin mitteri.
Hægö er tð vett töefnpmsöpntrtkýrtvp VBR hér.
Þá er pnnið tð úögáfp abækvingt pm uitöuænö tkiópvtg á uegpm tötrfthsót pm Vitöuænö tkiópvtg og er
töefnö á tð htnn uerði kynnöpr á ráðtöefnpnni 16. mtí. iöyrkpr iv úögáfpnntr kom frá
Umhuerftráðpneyinp á tíðttöt ári.
Vitöabyggðtrráð hefpr htvdið úi ftceabook tíðp pm nokkprö tkeið og erp tðivtr tértötkvegt huttr iv tð
tkoðt htnt og rrvækt“ abæði tíðpnt og innveggr þtnnig nýitö hún abetö tem mtrktðtöæki og
kynningtruetutngpr. Þtr er ö.d. tð fnnt nýúögefð myndabtnd frá Worvd Green Bpivding Copnciv.
Vitöabyggðtrráð á ftceabook

NÝJIR AÐILAR
Á tðtvfpndinpm utr kynnö áötk í tðivttlfnpn iv tð töyrkjt enn frektr öekjpgrpnn févtgtintr en áötkið
hefpr uerið ktvvtðr rreinn fyrir einn“. Hpgmyndin er tð tkort á tvvt tðivt iv tð komt með einn nýjtn
tðivt á árinp.

Þuí er pm tð gert tð noöt tér kynningtrefni tem nú þegtr hefpr uerið gefð úö og uítt í kjlvftrið á
pndirriötðt tem myndi geft tvvtr órtkttkt póóvýtingtr pm tðivd og tutrt ýmtpm tóprningpm tem
kpnnt tð utknt. Einnig er hægö tð ótnöt kynningp á tötrftemi VBR. Þá er hægö tð abendt á
heimttíðpnt þtr tem kotir tðivdtr erp reiftðir.
Fvjsövegt uerðpr tðivpm tendpr kynningtótkkir abækvingtr og abréf tem hægö er tð váöt viggjt frtmmi og
er uontndi tð tem fetir gei vtgö þettp áötki við- en tuoklvvpð rrmtðpr á mtnn“ áölk geöt uerið mpn
áhriftríktri en dýr mtrktðtteöning og er mikivuægö fyrir févtgtttmölk eint og Vitöabyggðtrráð tð nýöt
tér þtp öækifæri tem í þuí fevttö.
Að vokpm þá er uið hæfr í kjlvftr tðtvfpndtrr tð þtkkt tðivpm VBR fyrir frtmvtg tit og ttmtötrf á
viðnp tötrftári.

Þtð er vykivtöriði í tötrtemi tem þetttri tð veggjt áhertvp á got ttmtötrfr abæði ervendrt og
innvendrt tðivtr ekki títö töjsrnutvdt. Þtð erp mlrg tóenntndi uerkefni frtmpndtn og er
shæt tð tegjt tð tvmennpr áhpgi og þekking á pmhuerftáhertvpm á abyggingtrmtrktði og í
öengtvpm uið tkiópvtg htf tpkitö á þeim árpm tem VBR hefpr tötrftð. Enn eigpm uið þs
mtrgö spnniðr æövpm uið tð htvdt í uið þtð tem er tð gerttö í nágrtnntvlndpnpm.
Vitöabyggðtrráð æövtr ttnntrvegt tð mtrkt tér tölðp tem uirkö og veiðtndi tf á þettpm
uetutngi.

