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Almannavarnir Árnessýslu
13. fundur

Almannavarnarnefndar Árnessýslu, haldinn föstudaginn 14.
desember, 2012 kl: 13:00 í Stjórnstöð Almannavarna Rangárvallasýslu að
Dynskógum Hellu
Mætt:
Árborg
Grímsnes- og Grafningshreppur
Hrunamannahreppur
Bláskógabyggð
Hveragerði
Skeið- og Gnúpverjahreppur
Svæðisstjórnar björgunarsveita
Sýslumaðurinn í Árnessýslu
Lögreglan
Lögreglan
Almannavarnir Árnessýslu
Almannavarnir Árnessýslu

Ásta Stefánsdóttir
Ingibjörg Harðardóttir
Jón G. Valgeirsson
Valtýr Valdýsson
Helga Kristjánsdóttir
Kristófer A. Tómasson
Steingrímur Jónsson
Ólafur Helgi Kjartansson
Oddur Árnason
Þorgrímur Óli Sigurðsson
Pétur Pétursson
Kristján Einarsson

Ólafur Ö. Ólafsson, Magnús Skúlason boðuðu forföll

---------------------------------------------------------------

1.

Kynningarfundur í stjórnstöð Almannavarna í Rangárvallasýslu.
Almannavarnarnefndarfólk í Árnessýslu heimsóttu fulltrúa Almannavarna í
Rangárvallasýslu í stjórnstöðina að Dynskógum Hellu.
Kjartan Þorkelsson sýslumaður og Sveinn K Rúnarsson yfirlögregluþjónn tóku
á móti fundarmönnum.
Kjartan bauð gesti velkomna og fór síðan yfir skipulag almannavarna í
Rangárvallasýslu.
M.a. sagði hann frá vinnu fólks í stjórnstöðinni á meðan síðustu atburðir áttu sér stað
sem kölluðu á almannavarnarástand. Hann fór yfir þá þætti sem byggðu upp þá
góðu reynslu af vinnunni til að takast á við þá vá sem hugsanlega verður í
framtíðinni.
Erindi Kjartans fór fram í máli og myndum, hann og Sveinn yfirlögregluþjónn fóru
saman yfir helstu atriði.
Umræður urðu um uppbyggingu stöðvarinnar o. fl. mál

Fram kom tillaga að skipa þriggja manna starfshóp sem skildi leggja fram tillögur
um uppbyggingu framtíðarstjórnstöðvar Almannavarna Árnessýslu og
varastjórnstöðvar.
Stefnt skal að því að nefndin skili tillögum fyrir páska.
Unnið verði í samvinnu með eigendum þeirra húsa sem munu hýsa stjórnstöðvarnar.
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Tillaga kom fram um eftirtalinna einstaklinga:
Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn
Pétur Pétursson, varaslökkviliðsstjóri
Steingrímur Jónsson, formaður svæðisstjórnar björgunarsveita.
Samþykkt
Formaður Almannavarna Árnessýslu, Ásta Stefánsdóttir þakkaði fyrir móttökurnar
og góða kynningu.
Kjartan þakkaði gestum fyrir komuna og hvatti aðila til nánara samstarf um málefni
almannavarna á Suðurlands.
Í lok fundar skoðuðu gestir stjórnstöðina og búnað hennar.

Ekki fleira gert og fundi slitið kl. 15.00.

