
Til hv. ijárlaganefndar,

Alþingi v/Austurvöll.

Reykjavík 30.8.2022

Háttvirta fjárlaganefnd,

Sótt er til hv. fjárlaganefndar um styrk fyrir hönd Steinshúss ses að upphæð 4,5 m. kr. vegna 
framkvæmda sem tilgreindar eru að neðan.

Steinshús er safn til minningar um skáldið Stein Steinarr. Það er til húsa að Nauteyri við 
Isafjarðardjúp skammt frá Laugalandi í Skjaldfannardal þar sem skáldið fæddist. Fyrir utan 
sýningarhald er í tengslum við safnið rekið eitt minnsta kaffi- og veitingahús landsins. Steinshús 
hefur þegar reynst mikilvæg lyftistöng fyrir búsetu og ferðaþjónustu í Inn-Djúpi.

Safnið hefur ckki notið teljandi opinberra styrkja umfram velvildar fjárlaganefndar. Endurgerð 
safnhúss og uppbygging safnsins hefur að langmestu leyti verið kostuð af vildarmönnum þess og 
“Vinum Steins” sem er formlegt stuðningsfélag um Steinshús.

Almennar upplýsingar um safnið er að finna á vefsíðunni steinnsteinarr.is.

Safnið hefur jafnt og þétt unnið sér sess sem mikilvægur samkomustaður til ýmiss konar 
menningarviðburða að sumarlagi, s.s. leiksýninga og tónlistarflutnings. Vestfirskir listamenn, og 
aðrir, hafa sóst eftir að heimsækja Steinshús í því skyni. Þetta hefur reynst menningarleg lyftistöng 
fyrir fámerma byggð og dregið að gesti frá öllum Vestíjörðum, og víðar af landinu.

Sótt er um styrk vegna eftirtalinna framkvæmdaþátta :

1. BÆTT AÐGENGI FYRIR HREYFIHAMLAÐA

Það er eindreginn vilji stjómar Steinshúss ses að vera til fyrirmyndar varðandi alla aðstöðu og 
aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

í dag eru þessi mál í góðu lagi innanhúss en eftir er að gera talsverðar endurbætur utanhúss. Um er 
að ræða nokkuð umfangsmikla framkvæmd sem m.a. felur í sér að koma upp sérmerktum 
bílastæðum fyrir hreyfihamlaða. Gera þarf ræsi og leggja vegarkafla sunnan við safnhúsið og 
merkja alla aðkomu að stæðunum. Skipta þarf um jarðveg og helluleggja stæðin sjálf.

Búið er að hanna þessa framkvæmd og gera kostnaðar- og verkáætlun vegna hennar.



Kostnaður er áætlaður kr. 4.866.000 og er gert ráð fyrir að verkið hefjist vorið 2023 og verði lokið 
þá um sumarið.

2. HLEÐSLUBÚNAÐUR FYRIR RAFBÍLA

Reynsla síðasta sumars sýnir að ekki verður undan því vikist að koma upp fullnægjandi aðstöðu 
fyrir hleðslu rafbíla við Steinshús. Þróun rafvæðingar er hröð og innan fárra ára verður bílafloti 
landsins að uppistöðu til rafknúinn.

Vegna staðsetningar Steinshúss innst í ísafjarðardjúpi og við rætur Steingrímsfjarðarheiðar er það 
einfaldlega öryggisatriði að hægt sé að þjónusta umferð á þessu svæði.

Gert er ráð fyrir að sérmerktum stæðum fyrir rafbíla verði komið upp norðan við 
fræðimannsíbúðina. Skifta þarf um jarðveg þar og helluleggja stæðin.

Þar verður komið fyrir hleðslubúnaði með tilheyrandi raflögnum, rafmagnstöflu og öðru tilheyrandi.

Hönnun er lokið og gerð hefur verið kostnaðar- og verkáætlun.

Kostnaður er áætlaður kr. 3.208.000 og gert er ráð fyrir að verkið hefjist sumarið 2023 og verði 
lokið þá um haustið takist að tryggja nægilegt ijármagn til verksins.

Allur undirbúningur og stjómun ofantalinna framkvæmda verður í höndum fagmanna, og . Ber þar 
einkum að telja eftirfarandi:

Þórarinn Magnússon verkfræðing, fv.formann stjórnar Steinshúss ses.
Sigurður Sigurðsson, staðarhaldari í Steinshúsi.

Samanlögð fjárþörf Steinshúss vegna framangreindra framkvæmda er því samtals kr. 8.074.000.

Safnið fer þess vinsamlegast á leit að hv. fjárlaganefnd sjái sér fært að styrkja þær um 4.5 milljónir.

Með vinsemd og virðingu 
fh. stjómar Steinshúss ses.

'ssur Skarphéðinsson, form^ður


