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Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í
Vestmannaeyjum fyrir komandi bæjar -
stjórnarkosningar var sam þykktur
einróma á fjölmennum fundi full -
trúaráðs sjálfstæðisfélaganna í byrjun
apríl.  Á fundinn mættu um 50 manns
og ljóst að mikill áhugi er á fram -
boðsmálum meðal Eyjamanna, enda
sýna nýleg dæmi hversu mikil ábyrgð
fylgir því að kjósa í bæjar stjórnar -
kosningum.  Á skömmum tíma er
hægt að fara með vel sett sveitar félag
á hausinn ef illa tekst til í kosn ingum.  

Erum nú eitt best setta
sveitarfélag á landinu
Sjálfstæðismenn í Vestmannaeyjum
hafa leitt starf Vestamannaeyja bæjar í
fjögur ár í góðu samstarfi við aðra
bæjarfulltrúa.  Sá tími hefur verið
Vestmannaeyingum gæfuríkur.  Í
upphafi kjörtímabils logaði samfélagið
í pólitískum deilum.  Þrír flokkar bitust
um stjórnun sveitarfélagsins en
enginn þeirra hafði til þess skýrt
umboð. Rekstur sveitarfélagsins var
erfiður, samgöngur óviðunandi og
viðvarandi íbúafækkun.  Við lok
núverandi kjörtímabils er

Vestmannaeyjabær eitt best setta
sveitarfélagið á landinu, sam göngur
sterkar og bylting framundan þegar
Landeyjahöfn verður tekin í notkun.
Íbúum hefur fjölgað í þrjú ár í röð.
Dyggur vörður hefur verið staðinn um
grundvallaratvinnu greinina um leið og
sótt hefur verið fram á nýjum sviðum.
Þjónusta hefur verið aukin og álögur á
þjónustuþega minnkaðar.
Atvinnuleysi er hverfandi og fyrirtæki í
Vestmannaeyjum standa flest vel.
Skuldir Vestmannaeyjabæjar hafa
verið greiddar niður um 2200 milljónir
og ráðgert er að framkvæma fyrir 1700
milljónir á næstu þremur árum.  Allt
þetta hefur verið gert án þess að
ganga á eignasafn Vest manna -
eyjabæjar.

Úlfaldar og mýflugur
Sjálfstæðismenn í Vestmannaeyjum
ganga því keikir til leiks í komandi
kosningum og leggja verk sín í dóm
kjósenda.  Nú þegar skammt er í að
baráttan hefjist gera þeir sér grein fyrir
því að deilt verður á verk þeirra þrátt
fyrir að vel hafi gengið.  Þar er af mörgu
að taka enda hafa verkin verið látin tala
á kjörtímabilinu.  Eins og gengur hefur
eitthvað  mátt betur fara í þeim mörgu
ákvörðunum sem teknar hafa verið á
kjörtímabilinu.  Sumt af því sem bent
verður á af andstæðingum Sjálf -
stæðismanna verður vafalaust
rétt mæt gagnrýni en kannski ekki allt.
Það er eðlilegt að andstæðingar
sitjandi meirihluta vilji beina sjónum

fólks að því sem miður hefur farið, rétt
eins og meirihlutinn vill beina sjónum
að því sem vel hefur verið gert.  Ef til vill
verður kappið til þess að staðreyndir
verði afbakaðar og úlfaldar gerðir úr
mýflugum. Þar hvílir skylda á
kjósendum að greina á milli.  

Heiðarleg kosningabarátta
Fram að kosningum munu fram -
bjóðendur Sjálfstæðisflokksins leggja
kapp á að kynna verk sín undanfarin
fjögur ár og áherslur til næstu fjögurra
ára.  Þeir munu einsetja sér að ganga
fram í heiðarlegri kosningabaráttu í því
trausti að kjósendur kunni að greina
milli aðalatriða og aukaatriða. Fram -
bjóðendur Sjálfstæðisflokksins munu
óska eftir trausti til að leiða Vest -
mannaeyjabæ áfram í sátt við
Eyjamenn.  Von okkar sjálfstæðis -
manna og trú er að sem flestir
bæjarbúar leggi mælistiku á verk okkar
og greiði atkvæði í samræmi við þá
niðurstöðu.  

Vinnum 
saman fyrir
Vestmanna-
eyjar

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins munu óska
eftir  trausti  t i l  að leiða Vestmannaeyjabæ áfram
í sátt við Eyjamenn.  Von okkar Sjálfstæðismanna

og trú er að sem flestir  bæjarbúar leggi mælistiku 
á verk okkar og greiði atkvæði í  samræmi við 

þá niðurstöðu.  

Óskum eftir trausti til að
leiða Vestmannaeyjar

áfram í sátt við íbúa
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Sveitar -
félögin eru
brjóstvörn
samfélag -
anna
-hverjum treysta
kjósendur fyrir
hagsmunagæslu?
Fyrningarleið, umsókn í ESB,
afnám sjómannaafsláttar og
sértækar álögur á útflutning á
ferskum fiski eru dæmi um þá
ógn sem nú steðjar að atvinnulífi
Vestmannaeyja.  Á þennan lista
má svo bæta niðurskurði á
vettvangi ríkisins sem sérstaklega
hefur komið illa niður á Eyja -
mönnum, svo sem lokun
skurðstofu, breytingar á skatt -
stofu og niðurskurður hjá FÍV.
Steininn hefur svo tekið úr þegar
varðandi samgöngur.  Í fyrsta
skipti  í áraraðir er ekki boðið upp
á tvær ferðir á dag með Herjólfi
og boðað hefur verið að hætt
verði að ríkisstyrkja flug og þar
með eru líkur á að
þjónustuskerðing í flugi verði
mikil og jafnvel að flug milli lands
og Eyja leggist af.

Sterk hagsmunagæsla
Vestmannaeyjabær hefur, undir
forystu sjálfstæðismanna, tekið
hlutverki sínu í hagsmunagæslu
alvarlega.  Allra leiða hefur leitað
til að leiða ráðamönnum fyrir
sjónir að sérstaða Vestmanna -
eyja er mikil.  Vörnin hefur náð frá
vönduðum ráðstefnum yfir í
íbúafundi.  Frá formlegum fund -
um með þingnefndum yfir til
viðtala við fjölmiðla.  Einu hefur
gilt hvort ríkisstjórn hefur verið
undir forystu sjálfstæðis manna,
eins og var í upphafi kjörtímabils,
eða vinstrimanna eins og síðustu
misseri. 

Eyjamenn leggja meira 
til en þeir fá til baka
Vestmannaeyjabær hefur, undir
forystu sjálfstæðismanna, staðið
vaktina fyrir hagsmuni Vest -
manna eyja.
Vissulega kostar mikið að reka
einangrað eyjasamfélag eins og
Vestmannaeyjar.  Sam göngur
eru dýrar og þjón ustu -
 stigið þarf að vera hátt þar sem
lítil samrekstraráhrif er að finna.
Það breytir því ekki að Eyjamenn
leggja mun meira til ríkisins en
þeir fá til baka.  Hlutverk bæjar -
fulltrúa í hagsmunagæslu fyrir
Vestmannaeyja er stórt.  Í
aðdrag anda kosninga þurfa
kjósendur m.a. að spyrja sig
hverjum þeir treysta best til
slíkrar hags munagæslu.

GleÝilegt
sumar  



Það hefur vart farið framhjá neinum að
nú styttist óðum í kosningar og
framboðin eru farin að biðla til
kjósenda.   Ólíkar leiðir hafa verið
farnar við uppstillingu á
framboðslistum.  Sjálfstæðisflokkurinn
hefur alla tíð tekið vinnu við gerð
framboðslista alvarlega.  Þar fer enginn
einn með ferðina.  Þegar fyrir lá vilji 70
manna fulltrúaráðs til þess að farin yrði
leið uppstillingar var kjörin
uppstillinga nefnd sem valdi fólk til
setu á framboðslistanum.  Enginn
sitjandi bæjarfulltrúa sat í þeirri nefnd
og var lögð áhersla á lýðræðisleg
vinnubrögð og til að mynda var leitað
eftir skoðunum allra fulltrúa í
fulltrúaráði flokksins.  Vinna
nefndarinnar leiddi til þess að drög að
lista voru kynnt á 50 manna fundi
meðal flokksmanna og hann einróma
samþykktur.

Við frambjóðendur Sjálfstæðisflokks ins
erum þakklátir því mikla trausti sem
okkar breiða bakland hefur sýnt okkur.

Þær stöður sem við óskum eftir að fá
að gegna eru stærri en persónur okkar.
Við erum fulltrúar Vestmannaeyinga,
valdir af stórum hópi og höfum einsett
okkur að bregðast ekki trausti þeirra. 

Það er eindregin trú okkar fram bjóð -
enda að með samstilltu átaki farnist
Vestmannaeyjum áfram vel.  Við
tökum hlutverki okkar sem þjónum

íbúa alvarlega og viljum því fyrir alla
muni þekkja hug kjósenda til
framtíðarinnar.  Með þetta fyrir augum
bjóðum við öllum Vestmannaey ing -
um að taka þátt í málefnavinnu okkar
þar sem mótuð verður stefnuskrá
framboðsins og þar með stefnan til
næstu fjögurra ára.  Það gerum við
með því að bjóða til “Stefnumóts við
frambjóðendur” sunnudaginn  25.
apríl kl. 16.00 á kosningaskrifstofu
okkar í Ásgarði.  Þar býðst kjósendum
að koma því að hvert þeir vilja stefna í
þeim málum sem á þeim brenna.
Engin skoðun er annarri æðri og allir
eru jafnir. Fyrirkomulagið verður
þannig að unnið verður í
málefnahópum sem síðan kynna
niðurstöður sínar í lok stefnumótsins.

Einungis með orðræðu og samstarfi,
milli þeirra sem koma til með að
stjórna sveitarfélaginu og kjósenda, er
hægt að vinna eftir vilja Eyjamanna.
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Ritnefnd: 
Arnar Sigurmundsson
Guðbjörg Matthíasdóttir
Gunnlaugur Grettisson
Hörður Óskarsson ábm.
Magnús Jónasson 
Skapti Örn Ólafsson

Útgefandi:
Eyjaprent fyrir hönd 
Sjálf  stæðis félaganna í
Vest mannaeyjum.

Prentvinnsla: 
Eyjasýn ehf. /  Eyjaprent

Upplag: 1800 eintök.
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Með þetta fyrir  augum
bjóðum við öllum

Vestmannaeyingum að
taka þátt í  málefna-

vinnu okkar og mæta ti l
“Stefnumóts við
frambjóðendur”

sunnudaginn 25. apríl
kl .  16.00 á

kosningaskrifstofu
okkar í  Ásgarði.

Stefnumót við frambjóðendur
- Vinnum saman fyrir Vestmannaeyjar

Ég heiti: Trausti Hjaltason

Ættin í Eyjum: Hjalti ”læknir”
Kristjánsson og Vera Björk
Einarsdóttir eru foreldrar mínir.
Systkini mín heita Tryggvi
Hjaltason og Ragnheiður Perla
Hjaltadóttir. 

Lýstu þér í 5 orðum: Lífsglaður,
skipulagður, sanngjarn,
ábyrgðarfullur og kappsamur.

Lýstu einum öðrum samherja í 5
orðum: (Hildur Sólveig) Hress,
vandvirk, samviskusöm,
umhyggjusöm og yfirveguð.

Bókin á náttborðinu: Biblían

Lífsmottóið: Láta gott af mér
leiða, hugsa um náungann og
muna að njóta augnabliksins. 

Hverjir verða í meirihluta eftir
29. maí nk.: Ég vona að það verði
Sjálfstæðisflokkurinn. 

Hvaða eiginleika þarf góður
stjórnmálamaður að hafa? Fyrst
og fremst að vera góður hlustandi,
vera góð fyrirmynd, vera sanngjarn
og úrræðagóður. Skipulagður,
útsjónarsamur, duglegur, fórnfús
og geðgóður. 

Mesti íslenski stjórnmálamaður
allra tíma: Jón Sigurðsson

Af hverju í framboði? Til að láta
gott af mér leiða, hlusta á fólkið í
Vestmannaeyjum, læra af
samstarfsfólki og kjósendum,
standa vörð um mikilvæg málefni
og bæta lífsgæðin á besta stað á
Íslandi. 

Hvað finnst þér standa upp úr
eftir þetta kjörtímabil? Samstaða
og kraftur bæjarfulltrúa. Virkilega
jákvæðar og stórar fréttir. T.d. að
verið sé að byggja fjölnota

íþróttahús, sem mun stórbæta
aðstöðu íþróttafólks, húsið mun
nýtast fótboltanum vel, einnig
mun þetta hjálpa til við að auka
æfingafjölda annarra íþróttagreina
og tímasetningar í öðrum
íþróttasölum bæjarins.Það hjálpar,
handboltanum, frjálsum ,
fimleikum, körfuboltanum o.s.frv.
Þetta hús mun koma öllum vel
sem stunda íþróttir, beint og
óbeint.  Einnig verður nýtt
útisvæði í sundlauginni mikil
lyftistöng fyrir bæjarfélagið, og
síðast en ekki síst tíðari siglingar og
styttri siglingatími Herjólfs. 

Að hvaða málum er brýnast að
vinna að þínu mati? Öll mál eru
mikilvæg. 

Beindu spurningu til annars
samherja (svar birtist í næsta tbl.
Fylkis): Villt þú gera
Vestmannaeyjar sjálfstæðar?

Hvað vilt þú gera í:
Samgöngumálum: Leggja áherslu
á að halda flugvellinum opnum
eftir þörfum bæjarbúa. Halda
áfram að byggja upp starfsemi í
kringum Bakkafjöru og gera það
vel. Hlusta á þarfir og skoðanir
fólksins. 

Skólamálum: Halda áfram að
hlusta á skoðanir fólks og vinna út
frá þeim. Aldursskipting
grunnskóla var stór ákvörðun sem
hefur tekist vel.  Enn er verið að
vinna að jafnvægi eftir þá stóru
ákvörðun og mikilvægt að það
takist vel.  Frístundaverið í
Þórsheimili var frábær viðbót og
opnun hins nýja Sóla gerbreytti
leikskólaumhverfinu.  Skólamáltíðir
hafa lengi verið baráttumál og gott
að það hafi tekist að hefja þá
þjónustu á kjörtímabilinu.
Fimmáradeildin við Hamarskóla er
frábær í skólaþróun í
Vestmannaeyju um leið og hún
fjölgar leikskólaplássum og styttir
biðlista.  Leikskólagjöld hafa verið
lækkuð frá því að vera með þeim
hæstu á landinu og niður fyrir
landsmeðaltal.  Þetta hefur því
verið vel gert á kjörtímabilinu og
mikilvægt að halda áfram í þá átt
sem hefur verið mörkuð.

Atvinnumálum: Halda áfram að
skapa umhverfi sem er vel
samkeppnishæft fyrir einkaaðila
og fyrirtæki. Verja þarf atvinnulíf
okkar og þjónustu fyrir atlögu
ríkisstjórnar.  Fyrningarleiðin er
hreinlega hættuleg.  Í komandi
kosningum verða Eyjamenn að
spyrja sig hverjum þeir treysti best
til slíkrar hagsmunagæslu.

Umhverfismálum: Hlusta á skoðanir
fólks sem þekkir til og vinna út frá
þeim á skynsamlegan hátt. Mikið
hefur verið gert til að bæta
umhverfið í miðbænum og er
hann nú að verða með þeim
fallegri á landinu öllu.  Áfram þarf
að bæta umhverfisgæði víða með
snyrtingu og bættum frágangi.
Göngustígar, merkingar og fleira
skiptir miklu.  

Að lokum: Jákvæðni og kraftur.  

Vil láta gott af mér leiða
- segir Trausti Hjaltason sem skipar 7. sæti D-lista í Vestmannaeyjum

Hin hliÝin

Ég heiti: Helga Björk Ólafsdóttir

Ættin í Eyjum: Ættmóðir mín er
amma á Brekó.

Lýstu þér í 5 orðum: Dásamleg,
Dreymin, Dugleg, Drífandi, Dama 

Lýstu einum öðrum samherja í 5
orðum: Stór, Sterkur, Staðfastur,
Stæltur, Stuðbolti. 

Bókin á náttborðinu: Harry
Potter og dauðatáknin.

Lífsmottóið: Vertu trúr hinu litla
og þá mun þér verða trúað fyrir
miklu.

Hverjir verða í meirihluta eftir
29. maí nk.: Sjálfstæðisflokkurinn.

Hvaða eiginleika þarf góður
stjórnmálamaður að hafa? Hann
þarf að vera gæddur mannlegum
kostum.  Hann þarf að búa yfir
góðum samskiptahæfileikum, vera
víðsýnn, taka skynsamlegar
ákvarðanir byggðar á sterkum
rökum.  Síðast en ekki síst þarf
góður stjórnmálamaður að geta
hrifið fólk með sér.

Af hverju í framboði? Nokkrir
bollar af kaffi og amó með Írisi
vinkonu….  Ég tel mig geta haft
jákvæð áhrif og margt til málanna
að leggja.

Hvað finnst þér standa upp úr
eftir þetta kjörtímabil? Jákvæðni
og bjartsýni.  

Að hvaða málum er brýnast að
vinna að þínu mati? Að þeim
málefnum sem fá fólk til að upplifa
Vestmannaeyjar sem góðan
búsetustað, hvort sem fólk er ungt
eða aldrað.  Einnig þarf áfram að
standa hagsmuna gæsluna
varðandi ríkið þegar kemur að
samgöngu-, heilbrigðis- og

atvinnumálum. 

Beindu spurningu til annars
samherja (svar birtist í næsta
tbl. Fylkis): Hverjar voru
knattspyrnu konur Vestmanneyja á
árunum 1985-1987?

Hvað vilt þú gera í:
Samgöngumálum: Ég trúi því að
LandEyjahöfn verði bylting fyrir
okkur en ég hef áhyggjur ef
flugsamgöngur við höfuðborgina
leggjast af.  

Skólamálum:  Ég vil sjá
fagmennsku í skólum bæjarins.
Háttsemi í samskiptum og
virðingu fyrir styrkleika
einstaklinganna sem skólana
skapa.     

Atvinnumálum: Fyrst og fremst
þarf að berjast gegn boðaðri
fyrningarleið ríkisstjórnarinnar.  Ég
veit að kvótakerfið er ekki
gallalaust en þetta er ekki leiðin.
Við þurfum alltaf að vera vakandi
fyrir því að skapa umhverfi sem
hvetur einstaklinga til athafna, því
að okkur vantar meiri fjölbreytni í
atvinnulífið.  

Að lokum: Yes we can.

Vil sjá fagmennsku
í skólum bæjarins
- segir Helga Björk sem skipar 5. sæti D-lista

Hin hliÝin

Vestmannaeyjabær hefur allt þetta
kjörtímabil greitt niður áratuga gamlar
skuldir og er nú búið að greiða niður
skuldir fyrir u.þ.b. 2,2 milljarða á
tveimur árum. Í upphafi kjörtímabils
greiddi Vestmannaeyja bær upp allar
erlendar skuldir og má sem dæmi
nefna að undir stjórn
Sjálfstæðismanna greiddi  Vest -
mannaeyjabær upp um 90 milljóna
dollaralán þegar dollarinn var í 59
krónum. Lán þetta stæði nú í rúmum
200 milljónum. Skuldir á hvern íbúa
hafa því lækkað verulega á kjör -

tímabilinu. Þessi gríðarlega niður  -
greiðsla á lánum léttir því mjög
álaginu af rekstri okkar til lengri tíma. 

Heildarskuldir Vestmanna -
eyjabæjar við lánastofnanir í árslok
2009 voru 1265 milljónir og
skiptast sem hér segir:
Aðalsjóður: 619 milljónir
Hafnarsjóður: 233 milljónir
Félagslega íbúðak.: 413 milljónir
Samtals: 1265 milljónir

Vestmannaeyjabær
hefur greitt niður lán
fyrir 2200 milljónir á

þremur árum
- ef vel verður að verki staðið verðum við svo 

til skuldlaus við lánastofnanir eftir fáein ár

Vinnum saman fyrir
Vestmannaeyjar
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Í byrjun apríl kynnti sjálfstæðis flokk urinn í
Vestmannaeyjum framboðslista sinn til bæjar -
stjórnarkosninga 29. maí nk.  Elliði Vignisson,
bæjarstjóri, leiðir listann nú eins og fyrir síðustu
kosningar.  Þau Páley Borgþórsdóttir, Páll
Marvin Jónsson og  Gunnlaugur Grettisson
munu áfram skipa sæti 2 til 4.  Með því er blað
brotið í sögu sjálfstæðisflokksins í Vestmanna -
eyjum en aldrei áður hafa allir bæjarfulltrúar
flokksins haldið áfram tvö kjörtímabil í röð.  Í
sæti 5, 6 og 7 kemur nýtt og öflugt fólk.  5. sætið
skipar Helga Björk Ólafsdóttir, leik- og
grunnskólakennari, 6. sætið skipar Hildur
Sólveig Sigurðar dóttir, sjálfstætt starfandi
sjúkraþjálfari og 7. sætið Trausti Hjaltason,
stjórn málafræðingur og fram kvæmda stjóri.  
8. sætið er svo skipað hinum þaul reynda 
Arnari Sigurmundssyni, fram kvæmda  stjóra.
Sæti 9 til 14 eru öll skipuð fólki sem eru að koma
nýtt að framboðsmálum flokksins.  Í 9. sæti situr
Hildur Zöega Stefánsdóttir, fiskverkakona, í því
10. Þorbjörn Víglundsson stýrimaður, í 11. sæti
Drífa Kristjánsdóttir, tryggingaráðgjafi, í 12 sæti
Guðmundur Huginn Guðmunds son, skipstjóri
og  í 13. sæti Gígja Óskarsdóttir
framhaldsskólanemi.   Leifur Ársæls son,
útgerðarmaður skipar heiðurssæti listans.
Aldursbil frambjóðenda dreifist frá tvítugsaldri
til áttræðs. Reyndar má segja að sá yngsti í
röðum frambjóðenda á lista sjálfstæðismanna í
Vestmannaeyjum hljóti að vera með yngri
frambjóð endum á landinu, og þótt víðar væri
leitað.  Það skýrist af því að Hildur Sólveig er
barnshafandi.

Vilja vinna
fyrir Vest -
mannaeyjar

Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins 
til bæjarstjórnarkosninga í Vestmannaeyjum 2010

Elliði Vignisson 
er 41 árs gamall sálfræðingur og bæjarstjóri. 
Elliði er kvæntur Berthu Ingibjörgu Johansen,
framhaldsskólakennara, og eiga þau tvö börn,
Nökkva Dan og Bjarteyju Bríeti.
Vestmannaeyjar eru... í sterkri stöðu.. Nýleg
dæmi sýna hinsvegar að það er stutt á milli ef
rangt er með farið. 

Páley Borgþórsdóttir
er 35 ára lögmaður og formaður bæjarráðs. 
Páley er gift Arnsteini Inga Jóhannessyni,
grunnskólakennara, og eiga þau tvö börn,
Borgþór Eydal og Andreu Dögg.
Vestmannaeyjar eru... ríkar af náttúrufegurð og
harðduglegu, ósérhlífnu fólki.. Bestar í heimi.

Páll Marvin Jónsson 
er 43 ára framkvæmdastjóri, sjávarlíffræðingur
og bæjarfulltrúi. 
Páll Marvin er kvæntur Evu Sigurbjörgu
Káradóttur, kennara, og eiga þau tvo syni, Jón
Marvin og Val Marvin.
Vestmannaeyjar eru... uppspretta orku,
mannauðs og krafts.

Gunnlaugur Grettisson
er 44 ára skrifstofustjóri, viðskiptafræðingur og
forseti bæjarstjórnar. 
Gunnlaugur er kvæntur Dröfn Ólöfu Másdóttur,
snyrtifræðingi, og eiga þau þrjú börn, Kristínu
Rós, Andreu og Ólaf Má.
Vestmannaeyjar eru... minn heimabær.

Helga Björk Ólafsdóttir
er 38 ára leik- og grunnskólaskólakennari.
Helga Björk er gift Sigursteini Bjarna Leifssyni og
eiga þau þrjú börn, Björn, Ingu Birnu og Bertu.
Vestmannaeyjar eru... allt sem ég þarf.

Hildur Sólveig Sigurðardóttir
er 27 ára sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfari. 
Hildur Sólveig er í sambúð með Sindra
Ólafssyni framkvæmdastjóra og eiga þau von á
sínu fyrsta barni.
Vestmannaeyjar eru... yndislegur staður til að
búa á og þakka ég móður minni reglulega fyrir að
hafa dregið mig hálföskrandi hingað frá Akranesi
þegar ég var 11ára :D

Trausti Hjaltason 
er 27 ára framkvæmdastjóri knattspyrnuráðs
ÍBV og stjórnmálafræðingur með ML í lögfræði.
Trausti er í sam búð með Unni Líf Ingadóttur.
Vestmannaeyjar eru... Einstakur staður,
stórbrotin náttúra og duglegir, kraftmiklir og
samheldnir íbúar gera Eyjuna fögru að besta stað
í heimi til að búa á og heimsækja. 

Arnar Sigurmundsson 
er 66 ára framkvæmdastjóri. 
Arnar er kvæntur Guðrúnu Stefánsdóttur
kennara.  Arnar á börnin, Kristrúnu, Eið, og
Dagnýju og Guðrún á þrjú börn Sigurrós, Sigríði
Dröfn og Bjarna Braga.
Vestmannaeyjar eru... Vestmannaeyjar,
íbúarnir og samfélagið , mynda umgjörð um þá
perlu sem skáldið nefndi Heimur í fingurbjörg.

Hildur H Zoega Stefánsdóttir 
er 47 ára verkakona.
Hildur er gift Óskari Elíasi Óskarssyni og eiga
þau tvo syni, Hreiðar Örn og Óskar Elías.
Vestmannaeyjar eru... flottastar.

Þorbjörn Víglundsson
er 35 ára stýrimaður.
Þorbjörn er kvæntur Agnesi Guðlaugsdóttur og
börnin eru þrjú Breki, Jökull og Jenný Svava. 
Vestmannaeyjar eru... fallegastar.

Drífa Kristjánsdóttir 
er 50 ára tryggingaráðgjafi.
Drifa er gift Birni Þorgrímssyni fiskverkanda hjá
Godthaab í Nöf og eiga þau þrjú börn,
Hrafnhildi, Björn og Elvar Aron og eitt
barnabarn,  Guðjón Frans.
Vestmannaeyjar eru ... náttúruperla! Hér
fæddist ég og hef búið alla tíð að undanskyldu
gosinu 1973 en hér er gott að vera með fjölskyldu.

Guðmundur Huginn Guðmundsson 
er 50 ára skipstjóri. 
Huginn er kvæntur Þórunni Gísladóttur og eiga
þau þrjú börn, Guðmund Inga, Öddu Dís og
Guðlaug Gísla.
Vestmannaeyjar eru... okkar staður

Gígja Óskarsdóttir
er 18 ára framhaldskólanemi.
Gígja er í sambandi með Leifi Jóhannessyni og
er barnlaus.
Vestmannaeyjar eru... fallegasti staður í heimi

Leifur Ársælsson
er 78 ára fyrrverandi útgerðarmaður.
Leifur er kvæntur Guðnýju Bjarnadóttur og eiga
þau þrjú börn, Guðrúnu Birnu, Leif og Elínu.
barnabörnin eru 9 og barnabarnabörnin 8. 
Vestmannaeyjar eru... minn heimabær og hefur
alla tíð verið og þar vil helst vera.
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Látum verkin tala
: : : Nýir búningsklefar við íþróttamiðstöðina
: : : Endurgerð miðbæjar
: : : Nýtt gólfefni á gamla salinn
: : : Miklar endurbætur á Barnaskóla
: : : Ný dælustöð við Brattagarð
: : : Endurbætur á eldhúsi á Kirkjugerði
: : : Uppbygging í Herjólfsdal
: : : Nýr 100 barna leikskóli
: : : Ný heilsdagsþjónusta barna í Þórsheimili
: : : Endurbætur á aðgengi fatlaðra í Barnaskóla

…svo að fátt eitt sé nefnt

Málefnahópar:

Rekstur Vestmannaeyjabæjar 
Starfsmannamál, fjárhagslegur rekstur, samskipti við 
ríkisvaldið, hagsmunagæsla, samgöngur o. fl.

Skipulagsmál 
umhverfismál, skipulagsmál, búfjármál, landnýting, o. fl.

Hafna- og framkvæmdamál
Vestmannaeyjahöfn, verklegar framkvæmdir, rekstur 
þjónustumiðstöðvar o. fl.

Málefni fjölskyldna og tómstundir
Félagsþjónusta, málefni fatlaðra, íþróttamál, tómstundir o. fl.

Fræðslu og menningamál
Málefni leik- og grunnskóla, símenntun, menningarmál o. fl.

Sunnudaginn 25. apríl kl. 16.00 bjóða fram-
bjóðendur Sjálfstæðisflokksins öllum Eyjamönn-
um á stefnumót í Ásgarði þar sem lagður verður 
grunnur að stefnu framboðsins næstu fjögur ár. 
Þar býðst kjósendum að koma því að hvert þeir 
vilja stefna í þeim málum sem á þeim brenna.

www.xd.is

Vinnum saman fyrir Vestmannaeyjar

Stefnumót
við frambjóðendur

Þótt fáir hafi gaman af lestri
ársreikninga þá eru það þeir sem
dæma best verk stjórnenda.
Ársreikningarnir ráða því hvers konar
þjónustu hægt er að bjóða
bæjarbúum upp á.  Nú liggja
ársreikningar fyrir árið 2009 fyrir og
ljóst er að Eyjamenn geta horft
bjartsýnir fram á veginn.  Reksturinn er
í jafnvægi, tekjur hafa aukist, vel hefur
verið farið með peningalega eign og
skuldastaða hefur batnað mjög.  

Gleðiefni
Það er sérstakt gleðiefni hversu mjög
sértekjur Vestmannaeyjabæjar (útsvar
og fasteignagjöld) hafa aukist.
Heildartekjur bæjarsjóðs af skatt -
tekjum námu um 1.590 milljónum 
kr. og jukust um 10,22% á milli ára.
Hagnaður af heildarrekstri Vest -
mannaeyjabæjar árið 2009 var 281,9
milljónir.   Grunnrekstur bæjarfélagsins
gengur því afar vel þrátt fyrir hið
gríðarlega erfiða umhverfi
semlandsmenn búa nú við. 

Eyjamenn og þjóðin öll fær arð af
auðlindinni
Þessi jákvæða staða skýrist fyrst og
fremst af því að afar vel gekk í
sjávarútvegi árið 2009. Ekki einungis
var afurðaverð hátt heldur var
makríllinn vítamínsprauta, gulldeplan
skilaði nýjum tekjum og kolmunninn
kom sterkur inn. Í viðbót við þetta
gekk vel í bolfiski og mikla vinnu var að
hafa. Þá hafa fyrirtæki í Vestmanna -
eyjum verið leiðandi í að vinna nýja
markaði, þróa nýjar vörur og sækja á
ný mið.  Skatttekjur af sjávarútveg i

halda því hjólum atvinnulífsins í
Vestmannaeyjum gangandi nú sem
endra nær.  Hér þekkir fólk og finnur á
eigin skinni að þegar vel fiskast græða
ekki bara sjómenn og útgerðarmenn
heldur allt samfélagið.  Ársreikningar
Vestmanna eyja bæjar sýna, svo ekki
verður um villst, að allt tal um að
íslenska þjóðin njóti ekki arðs af sjávar -
auðlindinni er í besta falli moðreykur til
þess fallinn að magna upp pólitíska
deilu um hugsjón en ekki sanngirni.
Hafa þarf hugast að innheimt
staðgreiðsla er 37,22% til 46,12%.  Það
er hlutdeild Íslendinga  í auðlindum
sínum, afgangurinn rennur til
launamanna og fyrirtækjanna sjálfra.

Minna af ríkispeningum kemur til
Vestmannaeyja
Ólíkt þeim tekjum sem Vestmanna -
eyjabær hefur af eigin atvinnulífi þá
dragast framlög jöfnunarsjóðs til
Vestmannaeyja af tekjum ríkisins
mikið saman, eða um 43,25% milli
áranna 2008 og 2009 og fara úr 511
milljónum niður í 290.7 milljónir.
Samdráttur í tekjum Vestmanna -
eyjabæjar vegna lægri framlaga frá
ríkinu er því hvorki meira né minna en
220,3 milljónir.  
Hin sterka staða atvinnulífsins í Vest -
mannaeyjum gerir þó gott betur en að
vega þetta upp. Niðurstaðan nú, eins
og síðustu ár, er því sterkt tekjuár hjá
okkur Eyjamönnum, þökk sé fyrst og
fremst sjómönnunum okkar og
starfsfólki í landi. 

Jákvæðir ársreikningar
- höfum enn staðið af okkur áföll kreppunnar


