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Sveitasjórn Djúpavogshrepps 

v/Tjaldsvæði Djúpavogs 

Djúpavogshreppur  

Bakka 5 

765 Djúpavogi. 

 

Málefni: Tjaldsvæði Djúpavogs eigandi Hótel Framtíð ehf kt. 471188-1829. 

2007 gerðu Hótel Framtíð ehf og Djúpavogshreppur kaupsamning um kaup á Miðhúsum og 

framkvæmd á tjaldsvæði Djúpavogs. 

Kæra sveitastjórn, fljótlega kom í ljós að það var mikill galli í hönnun og frágangi á tjaldsvæði 

Djúpavogs þar sem að vatn drenaði ekki af svæðinu. 

Ég undirritaður hef reglulega verið í sambandi við núverandi Sveitastjóra Gauti Jóhannesson 

og  oddvita Andrés Skúlason og haldið þeim upplýstum um vandamálið/verkefnið, einnig hafa þeir 

fylgst með undanfarin ár og séð hversu slæmt ástandið hefur verið á svæðinu.   Árið 2011 og aftur 

2014 fórum við Hreinn Guðmundsson og gerðum nokkrar tilraunir með að stinga allt svæðið út með 

djúpum holum og fylla með grófri möl  í von um að vatnið fengi greiðari leið í gegnum jarvegin að 

drenlögnum sem áttu að vera á svæðinu samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfðum við kaup á 

framkvæmdinni.   2015 fóru SG vélar og tók nokkrar þveranir á svæðinu og fluttu efni í burtu og settu 

niður grófa möl í staðinn.   Allar þessar tilraunir báru því miður ekki árangur.   2015 fór ég að vinna 

með Páli Líndal og landslagshönnuði til að hanna svæðið upp á nýtt og einnig yfirfara hvað væri hægt 

að gera á svæðinu til að leysa þennan vanda, niðurstaðan var að Mannvit kom inn í málið (Ari hefur 

verið þeirra sérfræðingur). 

Það er og var öllum ljóst eftir síðastliðið sumar 2017 (reyndar mörgum árum fyrr eins og ég bendi á 

hér fyrr í bréfinu)að við gátum ekki lengur boðið upp á aðstöðuna í þessu ástandi. 

Til að stytta mál mitt þá er spurning mín til sveitastjórnar Djúpavogs? 

Er sveitarfélagið til í að skoða með okkur þann kostnað sem af þessum framkvæmdum hlýst og setjast 

niður og fara yfir málin frá grunni. 

Þórir Stefánsson, hótelstjóri. 

Með bestu kveðju / Best regards, 
Þórir Stefánsson /Thorir Stefansson 
___________________________________________ 
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