Skýrsla til sveitarsjtórnar frá sveitarstjóra, skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins
Desember 2017
Markmiðið með samantekt þessari er að efla upplýsingaflæði milli stofnana sveitarfélagsins, til sveitarstjórnar og til íbúa. Sveitarstjóri, forstöðumenn og starfsmenn
skrifstofu taka saman helstu verkefni liðins mánaðar auk þess að gera grein fyrir áætluðum verkefnum komandi mánaðar. Það er von okkar að með þessu náist að
varpa meira ljósi á það sem er í gangi í sveitarfélaginu á hverjum tíma og hvað er framundan. Hver og einn starfsmaður vinnur sinn part skýrslunnar og er engu
breytt, því getur formið verið breytilegt.

Frá sveitarstjóra – Andrea K. Jónsdóttir
Auk venjubundinna daglegra starfa voru verkefni sveitarstjóra helst þessi í desember: Þann 1. desember var
stofnfundur Vestfjarðastofu og var ég á Ísafirði af tilefni. Mikil undirbúningsvinna hefur átt sér stað undanfarið ár
vegna þessa og því stórum og tímafrekum kafla að ljúka núna hjá mér þar sem umsvif AtVest munu hverfa inn í
nýstofnaða Vestfjarðastofu. Nú á bara eftir að ljúka frágangi í AtVest og þá verður störfum mínum þar lokið. BsVest
er á fullum snúning og munu verkefni þar taka drjúgan tíma, ekki síst vegna þess að Ísafjarðabær hefur ákveðið að
segja sig úr byggðasamlaginu og mun því hefjast vinna við að undirbúa og skipuleggja þá úrsögn sem og að vinna að
framtíðarskipulagi á þessu sviðið hjá sveitarfélögum á Vestfjörðum. Einn stjórnarfundur var hjá BsVest í desember
en auk þess heilmikil samskipti við framkvæmdastjóra og verkefnastjóra. Lögmaður frá Pacta var með fund fyrir
Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð varðandi nýja persónuverndarlöggjöf sem innleidd verður í maí
næstkomandi, þar sem hann kynnti áhrif löggjafarinnar á sveitarfélögin. Fulltrúar frá Landsneti komu til fundar þar
sem þeir fóru lauslega yfir stöðuna og voru að kynna til leiks nýjan verkefnastjóra vegna hugsanlegs tengipunkts í
Djúpi. Ég fór suður á fund með Sesselju Árnadóttur hjá KPMG vegna árlegrar stjórnsýsluskoðunar í tengslum við
endurskoðun sveitarfélagsins. Ég tók frí 7. – 11. desember og aftur 27. – 29. desember.
Frá forstöðumanni áhaldahúss – Sigurður M Þorvaldsson
Í desember komu á land 132 tonn á línu og landaði Tryggvi E hjá okkur fjórum sinnum í des, eins komu hér 389 tonn
af rækju með bílum fyrir Hólmadrang. Það minnkaði töluvert það sem kom í gegnum hafnarvogina á milli áranna
2016 og 2017 þ.e. árið 2016 komu í gegn 2042 tonn en 2017 komu ekki nema 1231 tonn og munar þá mest um rækju
með flutningaskipum og eins var 150 tonnum minna af grásleppu árið 2017. Rækja með bílum var sami tonna fjöldi
og árið 2016 samtals 3.132 tonn. Áburður með skipum var um 1450 tonn.
Í leikskólanum var unnið við uppsetningar á hillum og fl, eins kom hér maður frá stíflu þjónustu Ásgeirs og myndaði
lagnir frá leikskólanum og náðum við að losa stíflur sem voru að myndast í rörum frá leikskólanum.
Íþróttarmiðstöðin fékk ný tæki nú í desember og settum við hluta af þeim upp.
Vatnslaust varð á Hólmavík uppúr miðjum des og ástæðan að 1 fasi fór út í geislatækja skúrnum upp við vatnstank,
þar eru stjórntækin fyrir dælingu, menn frá Orkubúinu löguðu bilunina og tókst að koma hluta af dælum á fullt skrið
þá um nóttina, og var komið nóg vatn þegar fólk var að vakna, en vissulega var töluvert af lofti í vatninu fyrst um
sinn.
Með ósk um gleðilegt ár og þökkum fyrir árið 2017
Frá félagsmálastjóra – María Játvarðardóttir
Þann 1. Desember sótti undirrituð námskeið um nýju persónuverndarlögin sem haldið var á vegum Sambandsins.
Lokið var við vinnu við fjárhagsáætlun Félagsþjónustunnar fyrir árið 2018.
Jólagjafir til starfsmanna, sú vinna tekur alltaf talsverðan tíma því starfsfólk FSR býr mjög dreift, m.a. í Flatey á
Breiðafirði.
Unnið var með Rauðakrossinum í fjárhagsaðstoð til fátækra fjölskyldna.
Annars voru störf hefðbundin.
Frá slökkviliðsstjóra – Einar Indriðason
Nú í desember var skrifað undir kaupsamning á nýjum bíl fyrir Slökkvilið Strandabyggðar.
Keyptur var bíll af gerðinni M.A.N. 18.240 og er áætlað að hann verði afhentur fyrir lok mars 2018, þegar bíllinn
kemur fer hann til Ósland á Ólafsfirði og þar verður settur á hann búnaður fyrir slökkvilið, áætlað er að sú smíði taki
5- 6 mánuði frá því að bíllinn kemur til þeirra.
Þannig að Slökkvilið Strandabyggðar ætti að fá afhentan nýjan slökkvibíl ekki síðar en í endaðan september 2018.
Það var haldin æfing 2. des. Slökkviliðið tók einnig þátt í brunavarna átaki með Aðgát brunavörnum, hér á staðnum
fyrir jólin.
Átakið fólst í að skipta um rafhlöður í reykskynjurum , koma slökkvitækjum til yfirferðar og skila þeim aftur, þetta var
gert fyrir ellilífeyrisþega og aðra sem eiga óhægt um vik að gera þessa hluti sjálfir.
Slökkviliðsmenn fóru einnig í grunnskólann fyrir jólin og heimsóttu börn í 3. bekk , og fóru yfir brunavarnir á
heimilum .

Frá skólastjóra – Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Nemendur á miðstigi 5. – 7. bekk sýndu leikritið Jóladagatalið 15. og 18. desember. Æfingar stóðu yfir í um tvo
mánuði undir stjórn umsjónarkennara.
Jólatónleikar Tónskólans voru haldnir 14. desember í Hólmavíkurkirkju
Litlu jólin voru 19. desember og að vanda sýndu nemendur leik og söng á sviði. Gengið var í kringum jólatréð og
jólasveinarnir komu í heimsókn. Stofujól voru 20. desember og að þeim loknum hófst jólaleyfi.
Nemendur Fjölbrautarskólans við Ármúla tóku nokkur próf í skólanum.
Magnús Baldursson sálfræðingur var með tíma 7. desember
Áfram var unnið að innleiðingu leiðsagnarmats og vinnu í umhverfi Google.
Auglýst var á landsvísu eftir umsjónarkennara á miðstigi í stað Ingibjargar Emilsdóttur sem fer til annarra starfa á
vorönn. Einnig var auglýst eftir tónlistarkennara og í samsett starf bókavarðar, húsvarðar og skólabílstjóra í stað
Svans Kristjánssonar sem fer til náms. Umsóknir bárust um starf skólabílstjóra en önnur störf verða auglýst aftur í
janúar.
Frá forstöðumanni Íþróttamiðstöðvar – Birna Karen Bjarkadóttir
það fór lögn í sundur niður í kjallara og sprautaðist vatn yfir dæluna fyrir snjóbræðslukerfið og þar af leiðandi sló út
og dælan skemmdist. Búið er að skipta um dælu í annað sinn á stuttum tíma.
Þann 7. Desember mætti meistaraflokkur karla hjá Vestra á æfingu í Íþróttamiðstöðinni. En þeir áttu leið hjá, daginn
eftir spiluðu þeir leik á flúðum í 1. Deild. Æfingin gekk vel.
Ég á von á ítarlegri kostnaðaráætlun varðandi gufuna, Spíssana, varmaskiptinn og vinnu. mæla þarf hitann frá
varmaskipti til að athuga hvort mögulegt sé að varmaskiptir sé of lítill. En búið er að hækka á hitatúpu úti í kyndistöð,
einnig hef ég hækkað á gufustillingu en án árangurs.
Mikið frost hefur verið í desembermánuði og þar af leiðandi sundlaugin sjálf mikið lokuð.
Keypt voru tvö ný tæki inní Flosaból og þar með er búið að endurnýja þau tæki sem þurfti að endurnýja. Keypt var
tvöföld trissa og fjölþjálfi frá Hreysti.is.
Klórnemi fyrir pott 1 eyðilagðist og skipta þurfti um nema.
Búið er að panta sturtuhausa í sitthvoran klefan. En það kom ábending frá viðskiptarvini í sambandi við það að þörf
væri á að hafa lausan sturtuhaus í klefum svo auðveldara sé að baða sig fyrir sundferðir.
Ég er búin að senda sýnishorn af flísunum í pottana á tvo staði með von um árangur um að hægt sé að panta þær að
utan.
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