Norðursvæði; Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur
Þessi listi tekur yfir verkefna sem ná yfir allar Vestfirði sem og innan Norðursvæðis. Vinsamlegast
forgangsraðið verkefnum innan Vestfjarða og innan ykkar svæðis.
Allir Vestfirðir











Upplýsingaskilti um vetrarvegi; vetralokanir, þjónustu og hættur á Vestfjörðum.
Hringvegurinn um Vestfirði sem mikilvæg undirstaða fyrir framþróun ferðaþjónustu
Takmörk verða sett varðandi stærð skemmtiferðaskipa
Samgöngur, hvort sem er veg-, flug-, eða sjósamgöngur og mikilvægi þess að þeim verði
komið í lag
Í kringum Glámu þarf að gera gönguleiðir og merkja, og gera aðgengilegt sem
ferðamannastað að vetrarlagi
Gönguleiðir í byggð þarf að skilgreina betur, það þarf að mekja gönguleiðir, gera stíga og
markaðssetja. Áhersla á gönguleiðir sem eru frá bæ í bæ.
Efla þarf áhugverða sögustaði með betri upplýsingagjöf og markaðssetningu.
Halda utan um gömlu þorpsmyndirnar
Auka framboð á heilsársferðamennsku.
Auka fjölbreytni í gistiheimilum og hótelum

Hornstrandir






Friðlandið Hornstrandir – Huga að stígagerð og gönguleiða og viðhald þeirra
Gera sýningu um Hornstrandir, Gestastofa á Ísafirði
Skilgreina betur þarfir ferðamanna og hvernig eigi að takmarka aðgengi.
Jökulfirðir - uppbygging gönguleiða og aðgengi að jökli.
Póstleiðin frá Grunnavík að Bæjum

Dynjandi










Stækkun bílastæðis og betri merkingar
Lagfæring á aðkomu að Dynjanda frá veginum
Þjónustumiðstöð með salernum
Veitingasala
Uppbygging fleiri stíga og gögnustígaviðhald
Uppbygging útsýnispalla
Starfsfólk á staðnum allt sumarið
Gróðurvernd
Útbúa Dynjanda þannig að hann geti tekið við ferðamönnum að vetrarlagi.

Ísafjarðabær





Uppbygging þjónustu- og aðstöðuskála við Skrúð í Dýrafirði
Upplýsingastaður á Grænagarðsbryggju
Aðstaða ferðafólks á Ingjaldssandi með áherslu á brimbrettareið
Heildarskipulagning á Tungudal, Seljalandsdal og Hnífum (Botnsheiði, Breiðadalsheiði,
Engidalur, Dagverðardalur og Eyrarfjall) – alhliða útivistarsvæði sem innihéldi skíða-, göngu-,
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hlaupa- og hjólaleiðir og myndi tengja saman byggð, skóga og hálendi. Einnig væri gert ráð
fyrir útsýnisstöðum og þjónustuhúsum
o Buná í Tungudal, frekari uppbygging göngustíga
o Skíðasvæði Ísafjarðabæjar
 Það þarf að fara í framkvæmdir á svæðinu og skilgreina svæðin tvö vel, þau
eru ólík með sín sérstöku einkenni. Í kringum svæðið þarf að bæta
upplýsingamiðlun til fjallaskíðafólks.
 Seljalandsdalur – uppbygging á gönguskíðasvæði
Skipulags-, hönnunar- og framkvæmdavinnu til að móta aðkomu farþega skemmtiferðaskipa
og fyrstu upplifun þegar í land kemur.
o Skilgreiningu, kortsetningu og merkingu ferðaleiða um bæinn.
o Hönnun áningarstaða með salernisaðstöðu þar sem þörf er á, framsetningu
upplýsinga sem veita innsýn í sögu og samfélag við Skutulsfjörð að fornu og nýju
Holtsfjara, aðkoma og uppbygging
Bæta merkingar og aðstöðusköpun í kringum Svalvoga – merking göngustíga
2 stk. Útsýnispallar og aðgengi að fjöru á Norðurtanga – Ísafirði
Göngustígur meðfram Pollgötu á Ísafirði
Göngustígur upp í Naustahvilft,
o framkvæmd og upplýsingaskilti
Fuglaskoðunarslóðir í Önundarfirði
Fossavatnsgangan – merking göngu-, hjóla- og skíðaleiða og uppsetning upplýsingaskilta á
Ísafirði
Neðstikaupstaður, viðhald og uppbygging
Hátíðar og útivistasvæði Þingeyrarodda
Víkingasvæðið á þingeyri

Bolungarvíkurkaupstaður









Göngustígur um Bolungarvíkurhöfn með áningarstöðum
Uppsetning skilta sem fjalla um sögu og menningu Bolungarvíkur
Minnibakki - uppbygging ferðamannastaðar í Skálavík,
o A. Bílastæði í Skálavík,
o B. Þjónustuhús með salernisaðstöðu í Skálavík,
o C. Uppsetning lokana og skilta til að koma í veg fyrir utanvegaakstur.
o Lægfæring vegs yfir í Skálavík
Bolafjall - opna veginn fyrr á árinu
o Leiðbeinandi stíga á fjallinu
o Hönnun og uppsetning útsýnispalls
o Uppsetning kaðalhandriðs
o viðvörunarskilti
o Þjónustuhús, veitingar og salerni
o markaðsetning
Óshlíðin, uppsetning bílastæði.
Surtarbrandsnámu í Syðridal
o Aðgengi, göngustígar og merking
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Hingsjá á Kambsnesi
Salerni og þjónustuhús í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi
Göngustígur í kringum Langeyrartjörn í Súðavík
Súðavík, göngustígur – tenging tveggja þorpa
Vigur - Varðveisla grjótgarðs frá því um 1800-1820
Litlibær í Skötufirði. Móttökuhús fyrir ferðamenn
Hvítanes
o Stækkun bílastæðis
o Salerni
o Uppsetning og hönnun upplýsingaskilta
Auka merkingar og gæði áningastaða í Ísafjarðardjúpi, fleiri staðir.
o Merkingar fyrir göngustíga og reiðhjólaleiðir í Ísafjarðadjúpi.
Uppbygging áningarstaðar í botni Álftafjarðar, göngu- og fjallahólastígar. Betri
upplýsingarskilti
Ögur
Uppbygging á Reykjanesi t.d sem Spa áfangastaðar.
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