Suðureyri 8. Mars 2021

Formaður Bæjarráðs/Bæjarráð Ísafjarðarbæjar/Bæjarstjóri.

Fiskvinnslan Íslandssaga hf, Fishermann ehf og Klofningur ehf óska eftir samtali við Bæjarráð
Ísafjarðarbæjar um málefni tengd atvinnulífi og samfélaginu á Suðureyri.

Ástæða þessarar beiðni er tilfinning forsvarsmanna fyrirtækjanna að samfélagið á Suðureyri sé
utanveltu í innviðauppbyggingu og þjónustu innan Ísafjarðarbæjar.
1. Sjóflóðavarnir, árið 1995 varð mannskætt snjóflóð á Flateyri, á árunum 1991 og 1995 urðu 2
sjóflóð þar sem að tjón varð á bæði bátum, hafnarmannvirkjum og vegurinn neðan við Lónið
Steinvarðsstrætið fór í klessu. Þá eru til eldri sögur af tjónum vegna sjóflóða vegna snjóflóða.
Fyrir ári síðan varð sjóflóð sem gekk á land inní í þorpinu og olli talsverðu tjóni. Í kjölfarið var
rætt um styrkingu á vörnum vegna þessarar hættu, ekkert hefur heyrst eða samkvæmt okkar
vitneskju gerst síðan menn ræddu það að bregðast við ástandinu. Skráningu snjó og sjóflóða
hefur verulega ábótavant í Súgandafirði í gegnum árin.
2. Vegurinn undir Spilli, að okkar mati liggur ekki fyrir hver er ábyrgðaraðili á þessari leið, oft eru
þarna aðstæður sem eru varhugaverðar og virðist sem að enginn beri ábyrgð á að ákveða
hvort opna á veginn eða að hafa hann lokaðan, í sveitinni í Staðardalnum býr fólk sem sækir
vinnu á Suðureyi ásamt því að ungt fólk sækir skóla í sveitarfélaginu.
3. Húsnæðismál á breiðum grunni, er verið að nota þær lausnir sem Ríkið hefur boðið fram til
lausnar í húsnæðismálum á landsvísu, það er skortur á húsnæði á Suðureyri fyrir starfsfólk
þeirra fyrirtækja sem eru hér með starfsemi, og mikið af húsnæði hefur verið keypt af
brottfluttum Súgfirðingum sem nota það til sumarsetu, og væntanlega fær Ísafjarðarbær ekki
miklar útsvarstekjur af þeim íbúum. Þetta mál er orðið brýnt til þess að geta boðið starfsfólki
sem þörf er á fyrir svæðið nýtísku húsnæði til afnota.

4. Skipulagsmál almennt, það virðist sem þegar kemur að þessum málaflokki að þar gildi
lögmálið um svokallaðan Teigskógshraða, helst að gera ekki neitt og tefja mál, þetta er amk
upplifun okkar sem að stöndum í þessum rekstri á Suðureyri.
5. Hafnarmál eru almennt í góðu lagi og endurnýjun hefur átt sér stað á aðalhöfninni á
Suðureyri, þó finnst okkur sem að embætti Hafnarstjóra hafi hallað máli Súgandafjarðar með
vafasamri upplýsingagjöf til Skemmtiferðaskipa sem gjarnan vilja taka land í Súgandafirði. Þá
hefur embætti Hafnarstjóra fullyrt við laxeldisfyrirtæki sem skoðuðu uppbyggingu á
sláturhúsi í Súgandafirði að ekki væri hægt að tryggja nægjanlegt dýpi með dýpkun og hefur
líkt því við Landeyjarhöfn.
6. Ósk var sett fram um staðarvalsgreiningu vegna uppbyggingar á starfsemi laxeldisfyrirtækja,
samkvæmt okkar heimildum er í þeirri greiningu ekki minnst á Súgandafjörð sem kost, þrátt
fyrir að Ísafjarðarbær sé aðili að samkomulagi við eitt þeirra fyrirtækja sem óskar eftir þessu
samtali.
7. Hver er staðan á Vatnsveitumálum í Súgandafirði. Gott væri ef hægt er að upplýsa okkur um
rekstur Vatnsveitu Súgandafjarðar.
Virðingarfyllst Fh fyrirtækjanna. Óðinn Gestsson framkvæmdastjóri Fiskvinnslunnar Íslandssögu hf.

