Skýrsla til sveitarsjtórnar frá sveitarstjóra, skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins
Apríl 2018
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 apríl: Apríl byrjaði með gabbdegi,
súkkulaði og svo smá veikindum. Þessu næst var haldið á fund með Samgönguráði á Ísafirði, gagnlegur fundur þar
sem sveitarstjórnarfólk fékk kynningu frá forstöðumönnum Samgöngustofu, Vegagerð, formanni samgönguráðs og
flr. auk þess sem sveitarstjórnarfjólki gafst færi að koma sínum sjónarmiður og skilaboðum á framfæri. Fulltúar
Landsnets komu til fundar við okkur til að ræða málefni tengt línulegu og tengipunkti í tengslum við Hvalárvirkjun. Sif
Huld framkvæmdastjóri BsVest var hjá okkur einn dag og var það í samræmi við skipulagsbreytingar innan BsVest þar
sem lögð er áhersla á nánara samstarf við félagsþjónustusvæðin, með þessu ætti að nást meira samtal og auðveldara
og örara upplýsingaflæði. Tveir stjórnarfundur voru í BsVest í mánuðinum. Vegna álags og anna sagði ég af mér
formennsku í stjórn BsVest en sit áfram í stjórn þar til ný verður kosin á hausfundi. Einnig voru tveir fundir í stjórn
AtVest en nú er unnið að lokafrágangi þar enda búið að stofna Vestfjarðastofu á rótum AtVest og FV. Meistaranemar
í verkefnastjórnun (MPM) frá Háskólanum í Reykjavík komu í visiteringu þar sem ég og Jón Jónsson tókum á móti
þeim og ég fór m.a. yfir mismunandi tegundir verkefna í sveitarfélaginu ásamt fleiru og Jón Jónsson sagði frá
strandamönnum, ímynd þeirra og ýmsu öðru fróðlegu og skemmtilegu við góðar undirtektir gesta. Þá var
Galdrasýningin sótt þar sem Siggi sagði frá tilurð sýningarinnar og gestum bauðst að skoða sýninguna. Mikið hefur
verið spurst fyrir um húsnæði fyrir fólk sem kemur til vinnu í sveitarfélaginu í sumar en lítið framboð er af lausu
húsnæði.
Frá forstöðumanni áhaldahúss – Sigurður M Þorvaldsson
Í apríl komu á land 191 tonn og skiptist það þannig: 138 tonn af grásleppu, 24 tonn af úthafsrækju, 27 tonn af þorski
og 2 tonn annað. Eins komu um 108 tonn af áburði. með bílum komu 240 tonn. Strandveiðar hefjast núna 2. maí en
er ég því miður ekki að búist við eins mörgum bátum á strandveiðar og voru í fyrra, breytingar hafa verið gerðar á
strandveiði kerfinu svo bátar mega velja sér 12 daga til að róa í mánuði en þ.e. eingöngu mánudagar til fimmtudaga
og ekki á rauðum dögum. annars höfum við verið í hinum ýmsu smáverkum fyrir aðrar stofnanir sveitarfélagsins,
ásamt því að gera klárt fyrir sumarið.
Sigurður Þorvaldsson
Frá félagsmálastjóra – María Játvarðardóttir
Yfirmenn í Strandabyggð funduðu 3. apríl vegna sumarstarfa.
9. apríl var fundur Barnaverndarnefndar á Borðeyri.
Í apríl var unnin ársskýrsla fyrir BsVest. Einnig var unnin ársskýrsla fyrir Barnaverndarstofu. Könnun á vegum
þjónustuhóps aldraða var svarað.
23. apríl var samráðsfundur Barnaverndarstofu og Samtaka félagsmálastjóra. 25. apríl var fundur Öldungaráðs
Reykhólahrepps og Dalabyggðar í Tjarnarlundi.
27.-28. apríl sótti undirrituð ráðstefnu Guðbrandsstofnunar á Hólum í Hjaltadal og var þar með erindi. Ráðstefnan
hét, Að meta hið ómetanlega – hið góða líf og bar erindi mitt heitið, Eftirlifendur sjálfsvíga, Samviskan.
30. apríl stóð FSR fyrir fræðsluerindi um Svefn á Hólmavík og Reykhólum og var það DR Erla Björnsdóttir sem kom og
fræddi fólk um nauðsyn og þýðingu svefns fyrir fólk.
Gjört á Siglufirði 3. maí 2018
María Játvarðardóttir
Frá slökkviliðsstjóra – Einar Indriðason
Aðal störf hjá slökkviliði í apríl voru ýmsar lagfæringar sem alltaf þarf að framkvæma, og síðan hefðbundið, að svara
póstum og símtölum.
Bíllinn okkar gamli bilaði aðeins , en það tókst eftir nokkra leit að finna varahluti í hann á Egilsstöðum og fá þá senda
til okkar, síðan lagfærðu starfsmenn Áhaldahússins bílinn.

Það er að frétta af nýja bílnum að við fengum hann ekki afhentan í þessum mánuði eins og búið var að lofa, það eru
víst einhverjar tafir hjá Samgöngustofu. En búið er að staðfesta að hann verður afhentur á fyrstu dögum næsta
mánaðar og fer þá á Ólafsfjörð í yfirbyggingu, en þar hafa menn þegar hafist handa við smíðina.
Fleira er ekki að frétta í apríl.
Einar Indriðason
Slökkviliðsstjóri.
Frá skólastjóra – Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Væntanlegt.
Frá forstöðumanni Íþróttamiðstöðvar – Birna Karen Bjarkadóttir
Það er farið að leka með pakkningu fyrir sjálfvirka bakskolunarbúnað fyrir aðallaug og pott 1, búið er að panta
varahluti og beðið er eftir þeim. Og skipt verður um þegar þeir koma.
Búist er við því að lagað verði efni í barnalaug í byrjun maí, þurrka þarf laugina áður og verður hún plöstuð og
hitablásari verður kominn fyrir inn í henni.
Haldið var Körfuboltamót í íþróttamiðstöðinni 7. -8. Apríl. Unglingaflokkur Vestra spilaði tvo leiki við Tindastól, fyrri
leikurinn var kl 15:00 7. Apríl og seinni leikurinn kl 10:00 á sunnudeginum. í Íþróttamiðstöðinni á Hólmavík kl. 15:00 á
laugardaginn 7. april og seinni leikurinn var kl 10:00 á sunnudeginum. Leikirnir báðir voru á Íslandsmóti KKÍ. Leikirnir
voru ágætlega sóttir og erum við hjá Íþróttamiðstöðinni glöð að fá að taka þátt í þessu.
Ég varð vör við leka á ofni í anddyri íþróttamiðstöðvar, búið er að koma í veg fyrir lekann. Í kjölfar lekans datt
þrýstingur niður af vatnskerfinu og sló því út útí kyndistöð.
Peningakassinn eyðilaggðist og panta þurfti nýjan, því ekki var hægt að gera við þann gamla.
Blandari fyrir sturtur er ónýtur og það fæst ekki eins blandari, breyta þarf lögnum til þess að sá nýji komist fyrir. Búist
er við pípulagningamanni í byrjun maí mánaðar.
Búið er að ráða sumarstarfsfólk í kjölfar sundprófa, búið er að ráða í allar stöður.
Hæðaskynjari fyrir pott 1 er ónýtur, innspýting er alltaf í gangi og nær því potturinn ekki að hita sig nema hún sé
lokuð.
Kaup á salernisskúr fyrir Tjaldsvæði hefur frestast um óákveðin tíma vegna þess að skúrinn sem átti að kaupa og
stóðst upprunarlega upphæð á fjárhagsáætlun hentaði ekki fólki með hreyfihömlun. En í upphafi var ákveðið að
keyptur væri skúr sem væri með salerni fyrir fatlaða.
En til þess að salerni teljist löglegt þarf að vera snúningshringur fyrir hjólastóla sem er a.m.k. 150 cm í þvermál.
Einnig þarf að vera hægt að koma hjólastól a.m.k. öðru megin við salernið.
Á fyrra tilboði af salernisskúr er stærð þessa salernis 2,34 x 1,14 m eða um 2,7 m2.
Til að það nýtist fyrir hjólastóla þarf breidd þess að aukast í a.m.k. 1,8 til 2,0 metrar og stærð þess þá 4,2 til 4,7. Auk
þess þyrfti handlaugin að færast til á fyrri teikningum þannig að hjólastóll komist að salerninu.
Ég hef fengið nýtt tilboð sem stenst allt ofantalið en það er 1.000.000 kr dýrara. Ég hef því komið með tillögu af
breytingu á fjárhagsáætlun.
Frá skrifstofustjóra – Salbjörg Engilbertsdóttir
Væntanlegt.
Frá leikskólastjóra – Alma Benjamínsdóttir
Væntanlegt.

