Áframhaldandi þróun og uppbygging í
dreifbýli í Strandabyggð
Íbúafundur í Sauðfjársetrinu á Sævangi 19. apríl 2011
Landbúnaðar- og dreifbýlisnefnd og sveitarstjórn Strandabyggðar
Fundarstjórar:
Jón Stefánsson formaður Landbúnaðar- og dreifbýlisnefndar
Ingibjörg Valgeirsdóttir, sveitarstjóri Strandabyggðar

Niðurstöður fundarins:
1. Hverju getur sveitarfélagið Strandabyggð beitt sér fyrir út á við – t.d. við ríkisvaldið?
2. Hvernig getur sveitarfélagið stuðlað að eflingu byggðar í dreifbýli?
3. Hvað geta íbúar gert til að stuðla að áframhaldani þróun og uppbyggingu í dreifbýli
Strandabyggðar?

1. Hverju getur sveitarfélagið Strandabyggð beitt sér fyrir út á við – t.d. við ríkisvaldið?
Sveitarstjórn gæti hagsmuna íbúa út á við
- Verja hagsmuni íbúa þegar sett eru lög og reglugerðir
- Standa vörð um framlög úr Jöfnunarsjóði – t.d. varðandi skólaakstur
- Standa vörð um póstþjónustu
- Segja frá möguleikum byggðarlagsins
- Vera vakandi yfir að fá fyrirtæki til að flytja hingað
- Refa- og minkaveiðar - meira fjármagn, m.a. vegna nálægðar við friðland
Samgöngmál
- Viðhald vega
o Snjómokstur
o Ná vegum upp úr drullu
o Vegrið í Kollafjörð – Forvaða
o Slitlag þar sem vantar + Bitran
- Almenningssamgöngur:

o Hólmavík – Akureyri
o Hólmavík - Ísafjörður
Orkumál
- Þriggja fasa rafmagn
- Jöfnun raforkukostnaðar
- Hitaveita
Fjarskiptamál
- Bæta gsm-þjónustu
- Bæta nettengingar
- Bæta útvarpssendingar
- Bæta sjónvarpssendingar, t.d. Stöð 2
Varnargirðingar
- Viðhald og eftirlit
- Þrif og endurnýjun

2. Hvernig getur sveitarfélagið stuðlað að eflingu byggðar í dreifbýli?
Gera sveitarfélagið aðlaðandi fyrir fjölskyldufólk
-

Skóli (akstur, tími ofl)
Samgöngur
Viðburðir (sameina íbúa alls sveitarfélagsins oftar)
Færa þjónustu út fyrir Hólmavík (íþróttir, bókasafn)
Miða opnunartíma/afgreiðslutíma við þarfir bænda/dreifbýlisbúa að
einhverju leyti

Samgöngur
-

-

Skólabíll
o Skólabíll nógu stór fyrir:
 Grunnskólabörn
 Leikskólabörn
 Aldraða
Komast í verslun
Félagsstarf aldraðra
 Vinnandi fólk
o Akstur á skólaviðburði og félagsmiðstöð
o Snjómokstur fyrst á skólaakstursleiðum á morgnanna: Út að
Ennishálsi og Steingrímsfjarðarheiði.
Akstursstyrk fyrir þá sem búa í dreifbýli en vinna á Hólmavík

-

Aksturspeningar t.d. vegna nefndarstarfa, sveitarstjórnar, félagsstarfa
Snjómokstur
o Götur, heimreiðar bæjanna a.m.k. aðra hverja viku
o Bændur fái fjármagn í snjómokstur til að koma börnum í skóla
(heimreiðar)
o Snjómokstursreglur út á Langadalsströnd

Sorphirða
-

Upplýsingar um framkvæmd sorpflokkunar í dreifbýli aðgengilegar
Upplýsingar um lífrænt rusl
Athuga/fara yfir saðsetningu sorpíláta

Fjallskil og réttir
-

Smalamennskur – samræming milli sveitarfélaga
Endurbæta rétta: Kirkjubólsrétt, Skeljavíkurrétt
Fjölgun rétta: Kollafjörður, Ísafjarðardjúp
Bitran

Upplýsingar og tengsl
-

Merkja bæi, gönguleiðir, örnefni og annað
Halda góðu sambandi við Strandafólk í námi og störfum annars staðar
Monta sig meira af bændum við öll tækifæri!

3. Hvað geta íbúar gert til að stuðla að áframhaldani þróun og uppbyggingu í dreifbýli
Strandabyggðar?
Mannauður - viðhorf
-

-

Vera stolt af svæðinu
Verum ánægð með það sem við gerum vel
Átthagafræða börnin okkar
Skapa börnum vellíðan í sveitinni
Sterkar rætur - sterkari framtíðarmöguleikar barna okkar á svæðinu
Velja sér viðhorf: Tala samfélagið upp en ekki niður
Tala um það sem vel er gert:
o Út á við
o Inn á við
Búa ekki til ósýnileg mörk milli hópa eða milli sveitarfélaga

-

Taka vel á móti fólki sem er að flytja á svæðið (gefa út íbúamöppu)
Góðar móttökur – allsstaðar!
Snyrtimennska
Sinna viðhaldi

Tækifæri í ferðaþjónustu
-

Lengja ferðamannatímann
Broddanesskóli – Alþjóðleg viðurkenning, 1 af 10 bestu farfuglaheimilum í
heimi, aðdráttur, koma á framfæri!
Ferðamenn taki þátt í landbúnaðarstörfum
Fjalla-Eyvindur og Halla - markaðssetja, koma sögu og söguslóðum á
framfæri
Kajakleiga
Vetrarferðamennska
o Gott gönguskíðasvæði
o Vélsleðaferðir fyrir ferðamenn
o Skíðalyfta: Svigskíði, bretti

Nýting auðlinda
-

-

-

Heitt vatn – halda áfram að leita
Kyrrðin og aðdráttarafl náttúrunnar:
o Hornstrandirnar
o Ísafjarðardjúpið
o Jökullinn
o Nálægðin við hafið og sólsetrið á Ströndum
Rekaviðurinn
o Í dag: Ónýtur og ónýttur
o Nýta í listmuni
o Nýta í skjólveggi
o Finna nýja möguleika
Selurinn – nýta nálægðina við hann á markvissan hátt
Æðardúnn - vinna meira úr æðardún á heimaslóðum og selja beint frá býli

Landbúnaður:
-

Bragðgæði – bragðmikið
Beitiland - villilamb
Hreint og heilbrigt lamb
Lyfjalaust
Gæðastýring - efla
Upprunamerkingar – tækifæri sem má nýta betur
Markaðssetja lambakjötið

-

Hvetja til framleiðsluaukningar
Gamli Hróbergshreppur gott sauðfjárræktarsvæði
o Halda á lofti

Nýsköpun
-

-

Gefa sér tíma í námskeið og endurmenntun
Vera opin fyrir nýjunum
Stuðla sjálf að nýsköpun
Hafa kjark til að prófa
Leggja áherslu á að gera/framkvæma
Stuðla að atvinnuuppbyggingu
Skapa atvinnumöguleika í dreifbýli
o Án þess að þurfa að fara til Hólmavíkur
o Dæmi: Tölvuvinna, fréttabréf
Lífræn framleiðsla – þarf svo lítið til viðbótar!!!
Birta yfirlit á heimasíðu Strandabyggðar um hvar hægt er að sækja um
styrki til nýsköpunar og verkefna

Menning
-

Viðburðir og menningarlíf utan Hólmavíkur
o Viðburðir fyrir ferðafólk og heimamenn t.d. á Sauðfjársetrinu halda áfram

Markaðssetning
-

Koma landsvæðinu á framfæri
Huga vel að orðsporinu
Upplýsingaskilti
Kynning í höfuðborginni (Perlan Vestfirðir)
Það er stutt á Strandirnar!

