ÍBÚAKOSNING UM
BREYTINGU Á AÐALOG DEILISKIPULAGI
MIÐBÆJAR SELFOSS
LAUGARDAGINN 18. ÁGÚST 2018

Kjörstaðir verða opnir frá kl. 9:00–18:00. Kosið verður í 6 kjördeildum,
í Vallaskóla á Selfossi, Barnaskólanum á Eyrarbakka og Barnaskólanum á Stokkseyri.
Hægt er að kjósa utankjörfundar hjá Sýslumönnum um land allt.
Verði viðgerð á Ölfusárbrú ekki lokið fyrir kjördag býður sveitarfélagið upp á akstur á
kjörstað fyrir íbúa sem búa „utan ár“ á Selfossi. Hægt er að hafa samband í síma 694-1721.
Niðurstaða atkvæðagreiðslu íbúakosningar um breytingu á aðal- og deiliskipulagi fyrir miðbæinn á Selfossi verður bindandi fyrir
ákvörðun bæjarstjórnar um framhald málsins. Þessi binding bæjarstjórnar nær eingöngu til málsins ef að lágmarki 29% kjörgengra
íbúa taka þátt í kosningunni. Ef hins vegar færri en 29% íbúa taka þátt í kosningunni verður niðurstaðan ráðgefandi fyrir endanlega
ákvörðun bæjarstjórnar. Íbúar eru hvattir til að nýta lýðræðislegan rétt sinn og mæta á kjörstað 18. ágúst til að kjósa.

Tillaga að aðalskipulagsbreytingu fyrir miðbæ Selfoss
GILDANDI

NÝ TILLAGA

Mynd 1 Mynd af aðalskipulaginu sem er í gildi og nýrri tillögu.

n Aðalskipulagsbreytingin felur í sér breytta landnotkun við Sigtúnsgarð, fjölgun tenginga úr hringtorgi við
Tryggvatorg og breytingu á þróun þéttbýliskjarna er varðar miðbæjarsvæði Selfoss
n Verði tillaga að nýrri aðalskipulagsbreytingu felld í íbúakosningu mun meirihluti bæjarstjórnar Árborgar vinna
áfram með gildandi aðalskipulag fyrir miðbæ Selfoss sem var samþykkt 9.janúar 2012.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar hvetur alla íbúa 18 ára og eldri til að
nýta sér lýðræðislegan rétt sinn og mæta á kjörstað 18. ágúst nk. eða kjósa
utankjörfundar hjá næsta sýslumanni. Þetta er kjörið tækifæri fyrir íbúa til að hafa
áhrif á framtíðarstefnu sveitarfélagsins fyrir miðbæjarsvæði Selfoss og mikilvægt
að sem flestir mæti á kjörstað og taki afstöðu til spurninganna á kjörseðlinum.

Almennar upplýsingar varðandi samning Sveitarfélagsins Árborgar við Sigtún þróunarfélag ehf.
n Samningur Sveitarfélagsins Árborgar við Sigtún
þróunarfélag ehf. um framkvæmdir við nýjan
miðbæ á Selfossi tekur ekki gildi nema aðal- og
deiliskipulagstillagan verði samþykkt í íbúakosningu 18.
ágúst nk. með þeim forsendum sem bæjarstjórn Árborgar
setti gagnvart bindandi ákvörðun íbúakosningarinnar.

n Samkvæmt samningnum annast Sigtún þróunarfélag
ehf. allar framkvæmdir við miðbæ Selfoss, þ.m.t.
gatnagerð, bílastæði, lagnir o.fl.
n Samning Sveitarfélagsins Árborgar við Sigtún
þróunarfélag ehf. má nálgast inn á heimasíðu Árborgar
www.arborg.is undir hnappnum „íbúakosning“

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir miðbæ Selfoss
GILDANDI

NÝ TILLAGA

Mynd 2 Gildandi deiliskipulag frá 2014 og tillaga að breytingu 2018.

n Vinstra megin á mynd 2 sést gildandi deiliskipulag fyrir miðbæ Selfoss frá 2014 og til hægri er tillaga
að nýju deiliskipulagi sem kosið verður um í íbúakosningu 18. ágúst nk.
n Á mynd 3 sést eignarhald á lóðum í miðbæ Selfoss. Sveitarfélagið Árborg á lóðir sem eru merktar í
bláum lit en Sigtún þróunarfélag ehf. rauðum lit.
n Verði tillaga að nýju deiliskipulagi felld í íbúakosningu mun meirihluti bæjarstjórn Árborgar vinna áfram
með gildandi deiliskipulag sem var samþykkt 30.apríl 2014.
n Í gildandi deiliskipulagi á Sveitarfélagið Árborg þrjár byggingarlóðir (bogadreginn byggingareit fremst
1070m2, reit við enda torgs 1983 m2 og lóð við Kirkjuveg 602 m2) auk sameignar á lóð að Eyravegi 3.
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Mynd 3 Eignarhald lóða á miðbæjarsvæðinu. Sv. Árborg (blátt) og Sigtún þróunarfélag (rautt).
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1) Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) tillögu að
breytingu sem bæjarstjórn Árborgar samþykkti
hinn 21. febrúar 2018 á aðalskipulagi Selfoss
vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar í miðbæ Selfoss?

2) Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) tillögu að
breytingu sem bæjarstjórn Árborgar samþykkti hinn
21. febrúar 2018 á deiliskipulagi fyrir miðbæ Selfoss?

Hlynnt(ur)

Andvíg(ur)

HLYNNT(UR): Með því að merkja við „hlynnt(ur)“ samþykkir þú tillögu að nýju aðal- og/eða
deiliskipulagi fyrir miðbæ Selfoss og eldri falla úr gildi.
ANDVÍG(UR): Með því að merkja við „andvíg(ur)“ hafnar þú tillögu að nýju aðal- og/eða
deiliskipulagi fyrir miðbæ Selfoss og gildandi aðal- og deiliskipulag heldur gildi.

n Svara verður báðum spurningunum á kjörseðli. Ef aðeins
annarri spurningunni er svarað telst kjörseðillinn ógildur.
n Svör við spurningum þurfa ekki að vera eins þannig að hægt
er að vera andvígur annarri spurningunni en hlynntur hinni.
Nánari upplýsingar má finna á www.arborg.is undir hnappnum „íbúakosning“

