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Í 121 ár hafa launamenn notað 1. maí
til að fylgja eftir kröfum sínum um
réttlæti og réttlátt samfélag.  Á þessum
tíma, frá því að þing evrópskra
verkalýðsfélaga í París 1889 samþykkti
tillögu um að 1. maí skyldi verða
alþjóðlegur frídagur verkamanna og
baráttudagur fyrir réttlæti, hefur
hugtakið réttlæti hinsvegar tekið
miklum breytingum.  Svo merkilegt
sem það nú er, stafar launamönnum í
Vestmannaeyjum nú rík hætta af því
“réttlæti” sem ríkisstjórn Íslands vill
leiða yfir þjóðina.

Flytja á aflaheimildir frá
Vestmannaeyjum
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar -
flokkanna er lagður grunnur að því
sem kallað hefur verið fyrningarleið.
Hugmyndin þar er að ríkið taki til sín
aflaheimildir sem fyrirtæki hafa fjárfest
í og úthluti þeim á réttlátari máta.  Í
Vestmannaeyjum búa 1,3% þjóðar -
innar. Þessi 1,3% þjóðarinnar,  Eyja  -
 menn, hafa skapað sér lífsviður væri
með því að afla og vinna úr um 11 til
13% aflaheimilda Íslendinga.  Um leið
hafa Eyjamenn lagt til allt að 8%
gjaldeyristekna þjóðarinnar.  Þar með
leggja þeir til þúsundir afleiddra starfa
víða um land.  Öllum má ljóst vera að
fyrningarleiðin fjölgar ekki fiskunum í

sjónum.  Ný úthlutun á einu svæði er á
kostnað annarra.  Réttlætið er að flytja
aflaheimildir frá Vestmannaeyjum,
og þar með atvinnutækifærin frá
Eyjamönnum, og það í nafni réttlætis.

Laun sjómanna í Vestmannaeyjum
skert um rúmlega 94 milljónir
Á sama tíma hyggst ríkisstjórnin gera
ýmsar aðrar breytingar í nafni réttlætis.
Þannig þykir hinni höfuðborgar -
miðuðu ríkisstjórn það mikið rétt lætis -
mál að svipta sjómenn rétti sínum til
skattaafsláttar.  Samkvæmt nýju frum -
varpi fjármálaráðherra, sem lagt hefur
verið fram á Alþingi, verður sjómanna -
afslátturinn afnuminn í áföngum
næstu fimm árin.  Það er gert í nafni
réttlætis.  Þetta hefur það í för með sér
að kjör sex þúsund sjómanna skerðast
verulega.  Sé horft til Vestmannaeyja
þá liggur fyrir að slík samþykkt skerðir
kjör sjómanna í Vestmannaeyjum um
rúmlega 94 milljónir á ári ef miðað er

við árið 2008.   Bæjarstjórn Vest -
mannaeyja hefur bent á að sjómanna -
afslátturinn er viðtekin venja í
nágrannalöndum Íslendinga.  Þannig
er sjómannaafsláttur í Noregi tíu
sinnum hærri en hérlendis, í Færeyjum
er fimmfaldur munur og í Danmörku
þrefaldur.   Það skýtur því skökku við
að íslensk stjórnvöld hyggist afnema
með öllu afslátt til íslenskra sjómanna,
og það í nafni réttlætis.

„Smávægileg“ breyting á reglu -
gerð skerðir laun Eyjasjómanna 
um 140 milljónir á ári
Réttlæti ríkisstjórnar á sér engin
takmörk.  Fyrir skömmu kynnti sjávar -
útvegsráðherra „smávægilega“  breyt  -
ingu á reglugerð um skötuselskvóta
innan veggja ráðuneytis, án þess að
löggjafarsamkoman hefði fjallað um
málið.  Sú breyting hefur þær afleið -
ingar í för með sér að fyrirtæki í
Vestmannaeyjum eru svipt 400

milljón um króna, rétt um 100 þúsund
krónum á hvern einasta íbúa í
Vestmannaeyjum.  Kjaraskerðing sjó -
manna, ein og sér í ágóða af veiði  -
heimildum, sem ráðherra tekur af
Eyjaútgerðum er um 140 milljónir.  Við
ákvörðun tekur ráðherra ekkert tillit til
þess að útgerðir í Vestmannaeyjum
lögðu út í mikinn kostnað við að ná sér
í veiðireynslu.  Veiðarfæri voru þróuð,
sjómenn réru í óvissu um hlut og
útgerðir gerðu út í óvissu um ágóða.
Loks, þegar fyrir liggur að ágóði verði
af veiðunum sviptir ráðherra
útgerðirnar rétti sínum, og sjómenn
þar með launum sínum, og það í nafni
réttlætis.

Sértækur skattur á útgerðir í
Vestmannaeyjum
Það er ekki tilviljun sem ráðið hefur því
hvar sjávarbyggðir er enn að finna við
strendur Íslands.  Nálægð við gjöful
fiskimið og fjarlægð frá mörkuðum er
það sem mestu hefur ráðið.  Í Vest -
mannaeyjum hefur það ráðið miklu að
atvinnulífið hefur unnið verðmæta
markaði í tengslum við nálægð við
Evrópumarkaði.  Vest mannaeyjahöfn
er síðasta viðkomuhöfn áður en siglt er
á Evrópumarkað og hráefnið þaðan
því verðmætast.  Yfir þessu sá ríkis -
stjórn ofsjónum og í nafni réttlætis var

ákveðið að skella 5% álagi á útflutning
á ferskum fiski og skemma með því
arðbæra markaði sem við Eyjamenn
höfum fyrst og fremst byggt upp. Sú
ákvörðun ein og sér kostar samfélag
Eyjamanna  um 200 milljónir króna og
skerðir tekjur sjómanna um nálægt 70
milljónum króna, og það í nafni
réttlætis.

Hagsmunir sjávarútvegs eru
hagsmunir Eyjamanna allra
Í Vestmannaeyjum þekkir fólk og
finnur á eigin skinni að þegar vel fiskast
græða ekki bara sjómenn, starfsmenn
í landi og útgerðarmenn heldur allt
samfélagið.  Það sem skerðir hag þeirra
sem starfa við sjávarsíðuna skerðir hag
allra.  Sjómenn, landverkafólk og aðrir
sem starfa við sjávarútveginn skila
miklum tekjum í sameiginlega sjóði og
halda uppi lífsgæðum samfélagsins.
Það þarf afl til að andmæla meintu
réttlæti ríkisstjórnar. Bæjarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins hafa sýnt að þeir
búa yfir slíku afli.  Ef ekki tekst að hrinda
áhlaupi ríkisstjórnarinnar verður
óbætanlegt tjón unnið með mikilli
skerðingu á lífsgæðum allra íbúa.  
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Allir Eyjamenn þekkja þá ákvörðun
bæjarstjórnar Vestmannaeyja að selja
hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja.  Nú í
aðdraganda kosninga eiga Eyjamenn
skilyrðislausa heimtingu á upplýs -
ingum um það hvernig meðferð
þessara fjármuna hefur verið háttað.

Vestmannaeyjabær valdi að selja
hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja
Í upphafi yfirstandandi kjörtímabils 
átti Vestmannaeyjabær eignarhluta í
Hitaveitu Suðurnesja upp á 512,8
milljónir.  Bæjarstjóri tók sæti í stjórn
veitunnar með samkomulagi við
önnur sveitarfélög enda dugði hluti
Vestmannaeyjabæjar ekki fyrir
stjórnarsæti.  Fljótlega voru teknar upp
viðræður við áhugasama kaupendur.
Annars vegar var um að ræða Geysi
Green Energy og hinsvegar Orkuveitu
Reykjavíkur. Þeim viðræðum lauk með
því að Vestmannaeyjabær seldi Geysi
Green allan hluta sinn í Hitaveitunni á
genginu 7,1.  Kaupverðið var því
3.640.569.588 krónur (rúmlega 3,6
milljarðar).  Ríkið tók strax til sín tæpar
313 milljónir í fjármagnstekjuskatt.
Þannig að eftir sátu 3.327.881.085
krónur (rúmlega 3.3 milljarðar). 

Lán voru greidd niður í góðærinu
Strax í kjölfar sölunnar sumarið 2007, í
góðærinu miðju, tók Vestmanna -
eyjabær, undir forystu sjálf stæði s-

 manna, ákvörðun um að leggja höfuð
áherslu á niðurgreiðslu lána.  Slíkt var
gert í andstöðu við ráðgjöf margra
bankamanna og sérfræðinga á sviði
þróaðrar fjármálatækni.  Hyggjuvitið
var látið ráða.
Síðan þá hefur niðurgreiðsla lána verið
sem  segir í meðfylgjandi töflu.
Alls hefur Vestmannaeyjabær því,
undir stjórn sjálfstæðismanna, greitt
niður lán sveitarfélagsins fyrir
2.545.532.000 (rúmlega 2,5 milljarða).
Nú þegar kjörtímabilið er senn á enda,
og eftir hrun á bankamarkaði sem
stórskaðaði fjármagnseigendur, á
Vestmannaeyjabær samt sem áður
3.585.553.000  krónur (tæplega 3,6
milljarða)inn á bankareikningum.

Hitaveitupeningarnir eru auk vaxta
enn til ósnertir, eingöngu hafa
verið greidd niður lán
Vestmannaeyjabær seldi sem sagt fyrir
rúmlega 3,3 milljarða.  Síðan þá hefur
Vestmannaeyjabær greitt niður lán
fyrir 2,5 milljarða og á enn 3,5 milljarða.

Samtals gera niðurgreiðslur lána og
peningaleg eign því tæpa 6 milljarða.
Uppreiknað verðgildi Hitaveitu
peninganna er hinsvegar 4,4 millj -
arðar.  Þetta merkir að núverandi
stjórnendur Vestmannaeyjabæjar hafa
hvorki snert höfuðstól né vexti af Hita -
veitu peningunum.  Þvert á móti hefur
allur kostnaður við útivistarsvæði,
uppbygging miðbæjar, endurbætur á
stofnunum, áfallinn kostnaður vegna
knattspyrnuhúss og fleira verið greitt
fyrir afgang af rekstri. 
Þrátt fyrir hrun á fjármálamarkaði, með
mikilli þyngingu afborgana, hefur
Vestmannaeyjabær létt á greiðslubyrði
lána sinna úr tæplega 370 milljónum á
ári í upphafi kjörtímabils niður í 186
milljónir í lok kjörtímabils.  Mis -
munurinn hefur farið í að auka
þjón ustu við bæjarbúa.
Sjálfstæðisflokkurinn býður kjós end -
um áfram upp á ábyrga fjármálastjórn.

Ein af kjaraskerðingunum sem leiða á
yfir atvinnulífið í Vestmannaeyjum er
frumvarp um afnám svokallaðs
sjómanna  afsláttar.  Bæjarstjórn Vest -
mannaeyja, leidd af sjálf  stæðis -
 mönnum, hefur andmælt þessu
harðlega.

Bæjarstjórn stendur 
með sjómönnum
Þannig benti bæjarstjórn á að með
sjómannaafslættinum er sjómönnum
sýndur sá heiður sem störfum þeirra
ber.  Ekki einungis stunda íslenskir
sjómenn störf sín við erfið skilyrði fjarri
fjölskyldum, og eru á meðan ekki hluti
af samneyslu landsmanna, heldur eru
störf þeirra einnig undirstaða hagkerfis
landsins.  Séð í því ljósi væri nær að
beina sam bærilegum fríðindum að
landverka fólki frekar en að svipta
sjómenn þeim.  Þá þarf einnig að hafa
hugfast að laun sjómanna er miklum
sveiflum háð og jafn misjöfn og plássin
eru mörg.  Jafnvel þótt vel ári núna í
skjóli íslensku krónunnar þá ber ekki
að nota þetta tímabundna ástand til
að gera grundvallarbreytingu  á skatta -
umhverfi því sem greinin hefur búið
við frá 1954.  Halda þarf til haga þeirri
staðreynd að á góðæristímanum
þegar laun sjómanna drógust
verulega aftur úr var skattafslátturinn
ekki aukinn. 

Skattfríðindi vegna
sjómannaafsláttar lægri en vegna
dagpeninga
Þá er einnig ástæða til að vekja athygli
á því að fjöldi annarra stétta þjóð -
félagsins sem starfa fjarri heimilum
sínum, ýmist tímabundið eða að
staðaldri, fá dagpeninga sem að
stórum hluta eru skattfrjálsir. Þannig
numu dagpeningagreiðslur fyrir árið
2008 8,1 milljarði króna og frádráttur
7,8 milljörðum, samkvæmt gögnum
ríkisskattstjóra. Ef tekjuskattur hefði
verið greiddur af þeim frádrætti hefði
ríkið fengið 2,8 milljarða króna.
Heildarkostnaður við afslátt til
sjómanna vegna þeirra fjarveru var
hinsvegar 1,1 milljarður þetta sama ár.
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Frambjóðendur
Sjálfstæðisflokksins í

Vestmannaeyjum hafa á
síðustu fjórum árum

sýnt það með störfum
sínum að þeim er

treystandi fyrir
hagsmunagæslu
gagnvart r íkinu.

Sjómanna-
afsláttinn á

að verja
- með honum er sjómönnum sýndur sá

heiður sem störfum þeirra ber

Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmanna -
eyjum hefur verið trúr þeirri skoðun
sinni að eitt af lykilatriðum búsetu -
þróunar sé sá kraftur og frumkvæði
sem fylgir háskólasamfélagi. Hér í
Eyjum eigum við gríðarlega möguleika
á sviði háskólastarfs, bæði hvað varðar
rannsóknir og kennslu. Á kjörtíma -
bilinu hefur Sjálfstæðisflokkurinn því
lagt mikla áherslu á uppbyggingu
háskólasamfélags. Þannig hafa stór
skref verið tekin í átt til enn frekari
þekkingarhagkerfis.  

Mannauður er lykilatriði 
Í Vestmannaeyjum er mannauður
mikill og er þar að finna  lykilatriði í
samkeppnishæfni, hagþróun og
bættum lífskjörum. Mikilvægt er að
nýta áfram þau tækifæri sem í honum
felast. Þessi þróun krefst aukinnar
áherslu á uppbyggingu mannauðs, s.s.
innan menntakerfisins, ekki síst
háskóla menntunar, eigi Vestmanna -
eyjar að verða samkeppnishæfar í
verðmætum og lífskjörum. Fram -
tíðarsýn fram bjóðenda Sjálfstæðis -
flokks ins felur m.a. í sér að hér í Eyjum
rísi öflugt háskólasamfélag sem
sérhæfi sig í rannsóknum og kennslu
tengdri okkar einstöku náttúru og
sérstæða mannlífi.

Húsnæðisskortur hefur háð hamlað
Þekkingarseturs Vestmannaeyja
Það sem helst hefur háð áfram -
haldandi vexti Þekkingarseturs
Vestmannaeyja er hinn þröngi stakkur
sem núverandi húsnæði við Strandveg
býr starfseminni.  Eftir að útséð var
með vilja ríkisins til að flytja ÁTVR af
jarðhæð við Strandveg, og selja
Þekkingarsetrinu það rými, var tekin
ákvörðun um að leita annarra leiða.

Með samstarfi við Vestmannaeyjabæ
og þær lykilstofnanir sem mynda
kjölfestu í Þekkingarsetrinu er nú
unnið að skoðun á möguleikum til að
flytja alla starfsemi Þekkingarsetursins
í gömlu Fiskiðjuna sem komst í eigu
Vestmannaeyjabæjar á kjörtímabilinu.

Fiskiðjan kann að verða
góður kostur
Fyrstu niðurstöður á ástandi
Fiskiðjunnar eru afar jákvæðar.
Rannsókn á borkjörnum úr steypu og

aðrar athuganir standa nú yfir.  Verði
þær niðurstöður jákvæðar aukast
verulega líkurnar á því að Fiskiðjan fái
á ný veigamikið hlutverk í Vestmanna -
eyjum.  Þar kemur þá til með að fara
saman efling Þekkingarseturs,
áframhaldandi uppbygging á miðbæ
Vestmannaeyja og endurgerð áber 
andi húsnæðis í Vestmannaeyjum.

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í
Vestmannaeyjum ætla áfram að vinna að efl ingu

háskóla samfélags í  Vest mannaeyjum á næstu fjórum
árum eins og þeir hafa gert á yfirstandandi

kjörtímabil i .

Áhersla á áframhaldandi
uppbyggingu háskólasamfélags

- Þekkingarsetrið á leið í Fiskiðjuna?

Á síðustu árum hafa stór skref verið
tekin í uppbyggingu tjaldstæða í
Vestmannaeyjum.  Á næstu mánuð -
um verða enn stærri skref tekin.
Vestmannaeyjabær hefur nú þegar
hafið framkvæmdir við endurbætur á
flöt í Herjólfsdal sem bæði kemur til
með að nýtast undir tjaldstæði
heimamanna á Þjóðhátíð og stórbæta
aðstöðu fyrir hjólhýsi og tjaldvagna í
Herjólfsdal á hefðbundnum ferða -
mannatíma.  Í viðbót við það er það
stefna Vestmannaeyjabæjar að nýta
betur hið stórkostlega svæði í kringum
núverandi tjaldstæði við Þórsheimili.

Á tjaldstæði að vera nálægt
þjónustu eða fjarri henni?
Staðsetning tjaldstæða er erfið skipu -
lagsákvörðun á lítilli og þéttbýlli eyju.
Svo fremi sem að á annað borð á að
reka hér  vandað tjaldstæði þarf fyrst
að svara spurningunni hvort að vilji sé
til að hafa tjaldstæði í nálægð við
þjónustu og þar með nálægt íbúa -
byggð.  Sé sú ákvörðun tekin má
öll um ljóst vera að staðsetningin
verður í nágrenni við íbúa, og á því
hafa þeir eðlilega sterkar skoðanir.  

Réttur íbúa er ríkur
Fáum dylst að nálægð við íþrótta -
svæði, sundlaug og frábæra aðstöðu
fyrir tjaldgesti í Þórsheimili gerir það
svæði sem nú er í skipulagi að
eftirsóknarverðu tjaldstæði.  Hins vegar
dylst heldur engum að þau tjaldstæði
verða í nábýli við hús í Bessahrauni.
Réttur íbúa er ríkur.
Vestmannaeyjabær mun því ekki hefja
neinar framkvæmdir á því svæði sem
deilan hefur staðið um fyrr en

skipulagsyfirvöld hafa fjallað um málið
og vegið og metið hættu m.a. á
truflun.  Jafnvel þá að í ljós komi að
Vestmannaeyjabæ sé heimilt að snyrta
flatir á svæðinu og heimila tjöldun þar
er ekki þar með sagt að slíkt verði gert.  

Áfram verður þess freistað að
koma til móts við íbúa
Til að koma til móts við ábendingar
íbúa hefur ákvörðun verið tekin um að
kanna forsendur fyrir því að bíða með
hið umdeilda svæði og taka fyrst í
notkun svæði sem á skipulagi er merkt
undir stækkun á knattspyrnuhúsi.  Það
svæði er í meiri fjarlægð frá íbúum og
talsvert fjær en núverandi tjaldstæði.
Skipulagsmál eru flókinn málaflokkur.
Þau þarf að nálgast með heildar -
hagsmuni að leiðarljósi og í lengstu
lög að gæta þess að virða vilja íbúa.  

Ti l  að koma ti l  móts við
ábendingar íbúa hefur

ákvörðun verið tekin að
kanna forsendur fyrir
því að bíða með hið

umdeilda svæði og taka
fyrst í  notkun svæði sem

á skipulagi er merkt
undir stækkun á
knattspyrnuhúsi.  

Vestmannaeyjabær
vill bæta tjaldstæði

í bænum
- en í sem mestri sátt við íbúa

Hvar eru Hitaveitupeningarnir?
- Án ábyrgrar meðferðar á fjármunum sveitarfélags er ekki hægt 

að veita íbúum góða þjónustu.  
Alls uppgreidd lán Reglulegar Alls uppgreidd lán 

afborganir og afborganir

2006 181.877.179 366.898.821 548.776.000
2007 273.955.041 225.268.959 499.224.000
2008 517.397.191 216.682.809 734.080.000
2009 577.556.756 185.895.244 763.452.000

Samtals 1.550.786.167 994.745.833 2.545.532.000

Sæheimar

Þekkingarsetur?



Sendum launafólki í Vestmannaeyjum bestu kveÝjur í tilefni af 1. maí

BP - shipping

Pétursey
Eyjablikk

Fiskafurðir
umboðssala

Bílaverkstæði
Harðar og Matta

Flamingó

Þórunn Sveinsdóttir
VE 401 Grétar

Þórarinsson

Vélaverkstæðið

Þór

Steingímur
Gullsmiður

ögmannsstofan 
Kirkjuvegi 23

VERKALYÐSDAGURINN - 1. MAI
Dagskrá:
• Húsið opnar kl. 14.30
• Valmundur Valmundsson formaður sjómannafélagsins 

Jötuns  stéttarfélags flytur  1. maí ávarpið
• Fjölbreytt tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Vestmannaeyja

Kaffisamsæti í boði stéttarfélaganna
Sjómannafélagið

Jötunn STAVEY

Sendum félagsmönnum okkar hátíðar og baráttukveðjur í tilefni dagsins:

1. maí merkin selur Sunddeild ÍBV  og rennurandvirði merkjanna til þeirra. Bæjarbúar takið vel á mótisölufólki og styrkið gott málefni

1. maí hátíðarhöldin verða að vanda haldin í Alþýðuhúsinu og hefjast kl. 15.00

Hjálmar
Brynjólfsson

Vilhjálmur
Bergsteinsson

sendibílstjóri

Fiskmarkaður
Þórshafnar

JR
verktakar

Málarinn þinn
- Viðar Einarsson -

Starfsorka Verkfræðistofan
Skipatækni Vikingtours Sjálfstæðisfélögin

í Vestmannaeyjum



�

�

Látum verkin tala
: : : Ný leikskóladeild við Hamarsskóla 

: : : Leikskólagjöld lækkuð úr því að vera þau dýrustu á landinu
niður fyrir landsmeðaltal

: : : Grunnskólabörnum boðið upp á niðurgreiddan hágæða 
hádegismat

: : : Hæfingarstöð fyrir fatlaða opnuð á Búhamri

: : : Féló flutt í hentugra húsnæði

: : : Framlög til félags eldri borga hækkuð um 50%

: : : Öllum börnum í Vestmannaeyjum veittur gjaldfrjáls 
aðgangur að sundlaug

: : : Grunnskólanemendum veitt aðgengi að FÍV á kostnað 
Vestmannaeyjabæjar

: : : Tekið upp styrktarkerfi fyrir börn sem njóta þjónustu 
dagmæðra

: : : Styrkir til íþróttafélaga stórauknir til að koma í veg fyrir 
hækkun æfingagjalda

…svo að fátt eitt sé nefnt

Ég heiti: Gígja Óskarsdóttir.

Ættin í Eyjum: Ég er dóttir Erlu
Gísladóttur og Óskars Arnar
Ólafssonar.  Afi minn er Gísli
Valtýsson og amma er Hanna
Þórðardóttir.

Lýstu þér í 5 orðum: Stundvís,
feimin, seinheppinn, jákvæð og
hreinskilin.

Lýstu einum öðrum samherja í 5
orðum: Hildur Sólveig er jákvæð,
hreinskilin, góðhjörtuð,
skemmtileg og hvetjandi.

Bókin á náttborðinu: Wuthering
heights.

Lífsmottóið:  Koma fram við aðra
eins og þú vilt láta koma fram við
þig.

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

Hvaða eiginleika þarf góður
stjórnmálamaður að hafa? Hann
þarf að vera hreinskilinn, með
góða útgeislun, fylginn sér og
tilbúinn að viðurkenna ef hann
hefur rangt fyrir sér því enginn er
fullkominn. 

Mesti íslenski stjórnmálamaður
allra tíma: Davíð Oddsson.

Af hverju í framboði? Til að láta
gott af mér leiða.

Hvað finnst þér standa upp úr
eftir þetta kjörtímabil? Rekstur
bæjarins í heild sinni hefur gengið
vonum framar í kreppunni sem
herjar  á Íslendinga. Okkar
bæjarfélag er vel skipulagt og með
mjög sterka fjárhagsstöðu miðað
við önnur. Svo má ekki gleyma
glæsilegu útisvæði við
sundlaugina og rísandi
knattspyrnuhúsi. 

Að hvaða málum er brýnast að
vinna að þínu mati? Við þurfum
að bregðast við aukinni
fólksfjölgun hér í eyjum t.d í
sambandi við leikskólana. Fjölga
þarf hjúkrunarrýmum fyrir aldraða. 

Beindu spurningu til annars
samherja (svar birtist í næsta tbl.
Fylkis): Hvernig vilt þú sjá staðið
að áframhaldandi uppbyggingu í

Vestmannaeyjum? (Gunnlaugur
Grettisson).

Hvað vil þú gera í:
Samgöngumálum: Með tilkomu
Landeyjahafnar eru getgátur uppi
um það að leggja eigi niður
flugsamgöngur á leiðinni RVK-
Vestmannaeyjar.  Að mínu mati er
brýnt að viðhalda þeirri flugleið því
ekki treysta sér allir í Herjólf, þó svo
að siglingartíminn sé styttri. 

Skólamálum: Efla þarf fjarnám við
háskólana og halda því gangandi.
Það sem nú er í boði fullnægir ekki
þörfum allra, því flestir vilja jú vera í
sinni heimabyggð. 

Atvinnumálum: Halda utan um
þau störf sem fyrir eru og þá
sérstaklega hjá hinu opinbera s.s
sýslumanninn, skattstjóra,
lögreglumenn og fleira. Einnig er
vert að skoða eflingu í
ferðaþjónustu með tilkomu
Landeyjahafnar. 

Umhverfismálum: Að halda áfram
og viðhalda þeirri uppbyggingu
sem verið hefur á miðbænum og
má þar fyrst og fremst nefna
Bárustíginn. 

Að lokum: Ég vil hvetja alla til þess
að mæta á kjörstað 29. maí og nýta
sér atkvæðisrétt sinn því hvert
atkvæði skiptir máli.  Og að
sjálfsögðu setja X við D.

Hin hliÝin

Ég heiti: Hildur H Zoega
Stefánsdóttir

Ættin í Eyjum: Er gift Óskari Elíasi
Óskarssyni og hann er í Hruna -
ættinni. Svo á ég bróður  í Eyjum
sem er enginn annar en Rikki,
kokkurinn á Bergey

Lýstu þér í 5 orðum: Dugleg ,
hress, heiðarleg, tapsár og stór

Lýstu einum öðrum samherja í 5
orðum:  Ég vil ekki taka neinn
fram yfir annan allir frábærir.

Bókin á náttborðinu: Engin  er
að bíða eftir dvd disknum

Lífsmottóið: að lifa lífinu lifandi

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

Hvaða eiginleika þarf góður
stjórnmálamaður að hafa?
Einlægur og heiðarlegur og geta
sett sig í spor skjólstæðinga sinna

Mesti íslenski stjórnmálamaður
allra tíma: Hverskonar spurning er
þetta, er það ekki gefið? Nú  
Elliði Vignisson

Af hverju í framboði? Það
vantaði gott fólk.

Hvað finnst þér standa upp úr
eftir þetta kjörtímabil?
Bakkafjöruframkvæmdir.

Að hvaða málum er brýnast að
vinna að þínu mati? Barna og
unglinga.

Beindu spurningu til annars
samherja (svar birtist í næsta
tbl. Fylkis): Hvernig vilt þú vinna
að uppbyggingu ferðamála?

Hvað vil þú gera í:
Samgöngumálum: Klára
Bakkafjöru og hafa áframhaldandi
áætlunarflug, við verðum að hafa
flugsamgöngur líka.

Skólamálum: Mér skilst á þeim
krökkum sem ég hef talað við að
það vanti sérstaka íþróttabraut við
framhaldskólann.

Atvinnumálum: styðja við
frumkvöðla, gera litlu fyrirtækjum
kleift að starfa og dafna

Umhverfismálum: Það er alltaf
hægt að gera eyjuna okkar fallegri,
verð að skoða það nánar.

Að lokum: Ég hvet bæjarbúa til að
styðja öflugt fólk,  fólk  sem er
óhrætt við að taka ákvarðanir, fólk
sem er stolt af eyjunni sinni, fólk
sem er eins og þú, lesandi góður,
einlægt og heiðarlegt.

Vil styðja við frumkvöðla
- segir Hildur H Zoega sem skipar 9. sæti D-lista

Efla þarf fjarnám við háskólana
- segir Gígja Óskarsdóttir sem skipar 13. sæti D-lista í Vestmannaeyjum

Hin hliÝin


