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Bygging dvalarheimilis 
aldraðra í Siglufírdi 

Sunnudaginn 7. ágúst sl. tók Ólöf 
Þorláksdóttir, elsti borgari Siglu-
fjarðarkaupstaðar, 94 ára gömul, 
fyrst skóflustungu að byggingu 
dvalarheimilis aldraðra í Siglu-
firði. 

Aðdraganda að byggingu dval-
arheimilisins var gerð skil í síð-
asta tölublaði Einherja og er les-
endum sem ekki þekkja forsögu 
málsins bent á það blað. 

Arkitekt byggingarinnar er 
Helgi Hafliðason og verkfræðing-
ur Leifur Benediktsson. 

Stærð og fjöldi íbúða 
Jarðhæð 
l.hæð 
2. hæð 
3. hæð 
samt. 

Fjöldi íbúða: 

er þessi: 
584,8 m2 

713,4 m2 

794,8 m2 

523,3 m2 

2616,3 m2 

Tveggja manna íbúðir 10 stærð 55 m2 

Eins manns íbúðir 12 stærð 19 nr 
Fjöldi vistmanna því; alls 32. 

1892 m3 

2283 m3 

2543 m3 

1866 m3 

8584iii3 

Unnið við útgröft úr grunni. Sjúkrahúsið í baksýn. 

Frú Ólföf Þorláksdóttir, Hvanneyrarbraut 74 tekur fyrstu skóflustunguna að Dvalarheimili aldraðra í Siglufirði 7. 
ágúst 1983. 

Áætlað kostnaðarverð bygg-
ingarinnar á verðlagi 28. júlí 1983 
var 44,1 milljón króna. 

Á jarðhæð verður margs konar 
þjónusta, svo sem sjúkraþjálfun, 
nudd, ljósböð og hvíld, hár-
greiðsla, hárskurður, hand- og 
fótsnyrting, sauna og böð. 

Föndurverkstæði verður á 
fyrstu og annarri hæð. Tveggja 
manna íbúir verða á fyrstu og 
annarri hæð og eins manns íbúðir 
á þriðju hæð. Á þriðju hæð verð-
ur borðsalur og setustofa. 

Þegar þetta er skrifað má segja 
að mestu leyti sé lokið útgreftri 
úr grunni. Á næsta ári er fyrir-
hugað að gera bygginguna fok-
halda, ef fjármagn til fram-
kvæmdanna fæst. Fjármögnun er 
þannig háttað, að Framkvæmda-
sjóður aldraðra greiðir 50% af 
stofnkostnaði, Siglufjarðarkaup-
staður ca. 30% og afgangurinn 
ca. 20% greiðist af velunnurum 
byggingarinnar með gjafafram-
lögum og styrkjum. 

Framkvæmdanefnd um bygg-
ingu Dvalarheimilis fyrir aldraða 
í Siglufirði skipa: Haukur Jóns-
son formaður, Halldóra Jóns-
dóttir varaformaður, Kristrún 

Halldórsdóttir, Guðmundur 
Árnason og Magðalena Sl Hall-
dórsdóttir. 

Framkvæmdanefndin hefur 
lagt af mörkum geysilegt starf, 
bæði hvað varðar undirbúning og 
framkvæmda við bygginguna, svo 
og fjáröflun. Meðal annars staðið 
fyrir beinni fjáröflun meðal 
bæjarbúa og staðið að happdrætti 
meðal Siglfirðinga og velunnara 
Siglufjarðar víðs vegar um 
landið. 

Einherji vill fyrir hönd bæjar-
búa þakka nefndarmönnum 
mikið og óeigingjarnt starf. 

Samkvæmt samþykkt bæjar-
stjórnar eru allar framkvæmdir 
undir umsjá nefndarinnar í um-
boði bæjarstjórnar. Þann tiltölu-
lega stutta tíma, sem nefndin hef-
ur staðið að undirbúningi og 
framkvæmd þessa lífshagsmuna-
máls bæjarbúa er undravert hver 
árangur hefur orðið, bæði hvað 
varðar framkvæmdahraða undir-
búnings byggingarinnar og fjár-
öflun, svo og hversu vel nefnd-
inni hefur tekist að virkja afl 
fólksins í bænum og hug þess til 
byggingarinnar. 

Flugvölluríiiii 
sendir 

öttum lesendum sínum og velunnurum 
bestujóla- og nýársóskir, 

með þökk fyrir áríð sem er að líða. 

Samkvæmt tillögum fjárveit-
inganefndar mun á næsta ári 
verða unnið fyrir 3,5 milljónir við 
lengingu flugbrautar í Siglufirði. 

Farið var fram á 5 milljónir og 
því hefur verið um 30% niður-
skurð að ræða og augljóst að 
flugbrautarlengingin klárast ekki 
á næsta sumri þrátt fyrir mjög 
brýna þörf. 

Nýr vegur í neinu framhaldi 
Snorrabrautar var lagður fram á 
flugvöll í haust. Mikil samgöngu-
bót verður yfir vetrartímann með 
tilkomu þessa nýja vegar, þar 
sem mjög snjólétt er og vegurinn 
upphækkaður þar sem hann ligg-
ur inn leirurnar. 


