Fwd: Erindi til bæjarráðs er varðar Engi
Til

:

Hjördís Þráinsdóttir

Frá

:

Þórdís Sif Sigurðardóttir

Heiti

:

Fwd: Erindi til bæjarráðs er varðar Engi

Málsnúmer

:

2017020022

Málsaðili

:

ArtsIceland

Skráð dags

:

11.10.2018 14:03:30

Höfundur

:

Þórdís Sif Sigurðardóttir
Viðhengi

ATT00003.htmATT00003.htm
Hversu miklu velta gestavinnustofur ArtsIceland.pdfHversu miklu velta
gestavinnustofur ArtsIceland.pdf

ATT00002.htmATT00002.htm
ArtsIceland - infosheet 2019-20.pdfArtsIceland - infosheet 2019-20.pdf
ATT00001.htmATT00001.htm
Um-starfsemi-ArtsIceland-og-Engi-III (3).pdfUm-starfsemi-ArtsIceland-og-Engi-III
(3).pdf

Get Outlook for Android

---------- Forwarded message ---------From: "Guðmundur Gunnarsson" <gudmundur@isafjordur.is>
Date: Mon, Oct 8, 2018 at 1:35 PM +0000
Subject: Fwd: Erindi til bæjarráðs er varðar Engi
To: "Þórdís Sif Sigurðardóttir" <thordissif@isafjordur.is>

Sent from my iPhone
Begin forwarded message:

From: ArtsIceland <artsiceland@simnet.is>
Date: 8 October 2018 at 13:29:20 GMT
To: <gudmundur@isafjordur.is>
Cc: artsiceland <artsiceland@kolsalt.is>
Subject: Erindi til bæjarráðs er varðar Engi

Sæll Guðmundur og takk fyrir ágætan símafund!

Eins og fram kom í símtali okkar þá er mjög brýnt fyrir starfsemi ArtsIceland að fá úr því skorið sem
allra fyrst hvort við fáum afnot af Engi áfram en gildandi leigusamningur rennur út seinna í þessum
mánuði. Engi hefur verið mjög vinsæll staður fyrir listafólk bæði íslenskt og erlent og þó við höfum
tvö önnur stúdíó miðsvæðis þá er það ekkert í líkingu við friðsældina og náttúrufegurðina á Engi.
Við auglýsum eftir umsóknum annað hvert ár og frestur til að sækja um fyrir 2019 - 2020 rennur út 30.
október n.k. Það gefur að skilja að fólk þarf góðan fyrirvara til að skipuleggja Íslandsdvöl og þess
vegna brýnt að fá úr því skorið hvort við getum haft afnot af húsnæðinu áfram. Við sendum inn erindi
snemma í vor en svar við því um vilja bæjarráðs til að setja eignina á sölu barst ekki fyrr en í síðustu
viku.
Tvö ár eru mjög fljót að líða og til þess að geta skipulagt til framtíðar þyrftum við helst að fá minnst 5
ára leigusamning og endurskoðun á skilmálum sem taka tillit til reynslunnar af kostnaði við rekstur
gestavinnustofa á þessum stað. Ef bæjarráð tekur jákvætt í erindið er ýmislegt sem kemur til greina í
því sambandi s.s. í tengslum við viðhald húss og lóðar.
Meðfylgjandi er greinargerð sem við sendum inn með erindi okkar s.l. vor. Einnig læt ég fylgja
vangaveltur um ,,eyðslu'' listafólksins sem dvelur í gestavinnustofum okkar auk upplýsingablaðs um
starfsemina.
Með bestu kveðjum og von um góðar undirtektir,
Elísabet Gunnarsdóttir
-ArtsIceland
artsiceland@simnet.is
+354 8681845
www.kolsalt.is

