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Eitt stærsta hagsmunamál kjörtíma -
bilsins sem nú er að ljúka er án nokkurs
vafa samgöngumál.  Við upphaf
kjörtímabilsins var ástandið algerlega
óviðunandi.  Ekkert flug var milli
Vestmannaeyja og Reykjavíkur,
næturferðir Herjólfs voru fáar og engin
framtíðarsýn varðandi samgöngur.  Nú
fjórum árum seinna er staðan sú að
flug til Reykjavíkur er öflugt, Herjólfur
siglir tugi næturferða og einungis
örfáir dagar eru í fyrstu ferð í
Landeyjahöfn.   Nútíminn er ásættan -
legur og framtíðin björt.

Hlutirnir gerast ekki af sjálfu sér
Að ná núverandi stöðu kostaði mikla
vinnu og oft kastaðist í kekki þegar
fulltrúum ríkisins þótti framganga
heimamanna vaskleg.  Bæjarstjórn
stóð þó algerlega heil í öllu sem sneri
að samgöngumálum, bæði meirihluti
og minnihluti.  Hvergi var hvikað.
Skipti þar einu hvort í ráðuneytinu var
sjálfstæðismaður eða samfylkingar -
maður, Eyjamenn fóru fram á að á þá
væri hlutstað.  Hvergi var gefið eftir.
Bæjarstjórn tók á málinu af mikilli festu
og einurð og ætlaðist til þess að
sjónarmiðum heimamanna væri mætt.
Það er engum vafa undirorpið að þessi
baráttugleði, ásamt samstöðu meiri-
og minnihluta, hefur skilað núverandi
stöðu.  

Mikill árangur hefur náðst
Nú þegar einungis nokkrar vikur eru í
fyrstu siglingu í Landeyjahöfn liggur
fyrir að Herjólfur kemur til með að sigla

4 til 5 ferðir á dag í sumar, frá miðjum
júlí til 1. sept.  Sigling með Herjólfi í
Landeyjahöfn tekur tæpar 30 mínútur
og er því um verulega styttri siglingu
að ræða en í Þorlákshöfn.  Akstur til
Reykjavíkur eru síðan um 130 kíló -
metrar í staðinn fyrir 50 km frá
Þorlákshöfn.   Verð á afsláttagjöldum
(einingaverð) eru 600 krónur fyrir
fullorðna, 300 krónur fyrir eldri
borgara, unglinga og öryrkja og 900
krónur fyrir bíla.  Á samráðsfundum
hafa Eimskip einnig upplýst að þeir
komi að svo stöddu ekki til með að
hækka verðskrá á flutningum milli
Reykjavíkur og Vestmannaeyja eftir að
siglingar hefjast.  Verðskráin er því
ásættanleg  í ljósi stöðunnar í efna -
hags málum.  Hitt er einnig hverjum
degi ljósara að þessi árangur hefði ekki
náðst ef ekki hefði verið staðinn vörður
um hagsmuni Vestmannaeyja.

Smávægileg frestun
Í upphafi var stefnt að því að taka
höfnina í notkun 1. júlí. Illu heilli horfir
nú til þess að til frestunar komi.
Frestunin er þó ekki mikil því allt útlit er
fyrir að hægt verði að sigla fyrstu ferð

um miðjan júlí.  Ástæða frestunar er
margþætt og spannar allt frá töfum á
útboði yfir til eldgosa og
flóðaviðvarana.

Boðið verður upp á kojur
Meðal þeirra áætlana sem fulltrúar
heimamanna hafa lagt áherslu á í
viðræðum við Vegagerðina og Eimskip
er að þjónusta um borð verði í þeim
anda að horfið verði frá
lágmarksþjónustu yfir í alþjóðlega
ferðaþjónustu.  Farþegar vilja geta
notið nútímaþæginda svo sem
nettengingar, veitingasölu og fallegs
umhverfis.  Lengst af stóð sá hnífur
helst í kúnni að fulltrúar Vest -
mannaeyjabæjar gerðu kröfu um að
kojur yrðu í boði á siglingaleiðinni en
ekki voru allir sammála um nauðsyn
þess.  Það var því umtalsverður áfangi
þegar það náðist í gegn.

Rútur milli Reykjavíkur og
Landeyjahafnar
Samgöngur milli Landeyjahafnar og
Reykjavíkur skipta Eyjamenn einnig
miklu.  Ákveðinn hluti bæjarbúa nýtir
slíka þjónustu og það gera ferðamenn

einnig.  Engin deila hefur verið milli
Vestmannaeyjabæjar og Vegagerðar -
innar hvað þetta varðar.  Enn hefur
ekki verið samið við sérleyfishafa en
Vegagerðin vinnur  að því.  Þess vegna
liggur ekki enn fyrir verð og ferðafjöldi.
Þó er ljóst að ferðir milli Landeyja -
hafnar og Reykjavíkur verða aldrei
færri en milli Þorlákshafnar og
Reykjavíkur.  Vestmannaeyjabær hefur
einnig gert kröfu um að heildar kostn -
aður við ferðalag milli Vest mannaeyja
og Reykjavíkur hækki ekki eftir að farið
verður að sigla í Landeyjahöfn.  Verð í
rútuna verður að taka mið af því.

Það er mikilvægt að staðinn sé
vörður um Vestmannaeyjar
Það liggur því fyrir að gríðarlegur
árangur hefur náðst í öllu sem snýr að
þeirri miklu byltingu sem siglingar um
Landeyjahöfn koma til með að verða.
Enn er lokaspretturinn eftir og
Eyjamenn mega treysta því að
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, í
góðu samstarfi við félaga sína í
bæjarstjórn, koma hvergi til með að slá
slöku við.  Það er óendanlega
mikilvægt að staðinn sé vörður um
samgöngumál okkar Eyjamanna.  Það
er mikilvægt að staðinn sé vörður um
Vestmannaeyjar.

Vinnum 
saman fyrir
Vestmanna-
eyjar
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Vörður staðinn um
Vestmannaeyjar
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Flug milli
Vestmannaeyja
og Reykjavíkur
er nauðsynlegt
Vegna erfiðrar stöðu í ríkis -
fjármálum hefur Samgöngu -
  ráðuneytið nú tekið ákvörðun
um að hætta niðurgreiðslu á
flugi milli Vestmannaeyja og
Reykjavíkur.  Styrkur upp á 120
milljónir verður ekki skorin niður
að hluta, eins og aðrar
samgöngur, heldur verður hann
algerlega sleginn af.  Eðlilega
læðist sá ótti að Eyjamönnum að
flug milli Vestmannaeyja og
Reykjavíkur, í þeirri mynd sem
við þekkjum það, leggist af.
Eyjamenn eru enda minnugir
þess ástands sem var í upphafi
kjörtímabils. 

Aukning í Eyjum, fækkun
annars staðar
Í mörg ár var flug í mýflugumynd
milli Vestmannaeyja og Reykja -
víkur. Eftir talsverða baráttu
Vestmannaeyjabæjar var flug á
þeirri flugleið endurreist þegar
samið var við Flugfélag Íslands
um þjónustu á þessari flugleið.
Síðan þá hafa Vestmannaeyja -
bær, Flugfélag Íslands og
ferðaþjónustuaðilar í Vest -
manna eyjum varið stórfé og
orku í markaðsetningu á flug -
leiðinni. Það hefur skilað því að á
þeim tíma sem farþegum til
annarra áfangastaða á Íslandi
hefur fækkað um 16 til 20% hefur
aukningin verið um 9% á
flugleiðinni Vestmannaeyjar -
Reykjavík.

Vestmannaeyjabær hefur ítrekað
lýst mikilvægi þess að flug milli
Vestmannaeyja og Reykjavíkur
sé öflugt.  Vestmannaeyjar eru
næststærsti þéttbýlisstaður utan
stórhöfuðborgarsvæðisins og
atvinnulífið sterkt.  Þjónustu-
stigið í flugsamgöngum þarf að
taka mið af því.  Þá má heldur
ekki líta framhjá þeirri staðreynd
að flug og þjónusta við það er
lifibrauð tuga fjölskyldna í
Vestmannaeyjum.   Þau störf þarf
eins og þjónustuna.

Ljósið í myrkrinu
Með hliðsjón af þessu hefur Vest -
mannaeyjabær, undir forystu
sjálfstæðismanna, átt gott og
mikið samstarf við Flugfélag
Íslands.  Það góða félag telur sig
hinsvegar ekki geta veitt
þjónustu á þessari flugleið án
ríkisstyrks og slíkt er ekki inni í
myndinni af hálfu samgöngu -
ráðu neytisins.  Það veggur ugg.
Ljósið í myrkrinu kann þó að
felast í þjónustu Flugfélagsins
Ernir, sem m. .a. þjónustar Höfn
og Sauðárkrók.  Samskipti Vest -
manna eyjabæjar og forsvars-
manna þess félags benda til þess
að þar á bæ sé vilji til að fljúga allt
að 4 ferðir á dag og bjóða upp á
allt að 60.000 flugsæti á ári.  Svo
mikið er víst að Vestmanna -
eyjabær mun leita allra leiða til
að halda uppi öflugu flugi milli
Vestmannaeyja og Reykjavíkur.



Eins og ætíð í aðdraganda kosninga er
nú víða reynt að kasta rýrð á störf
bæjarstjórnar.  Eitt af því sem mikið er
gert úr er að verklegar framkvæmdir
hafi orðið dýrari en ráðgert var við
upphaf þeirra.   Það er sannarlega satt
og rétt að ýmsar framkvæmdir hafa
orðið kostnaðarsamari en upphaflegt
mat gerði ráð fyrir.  Þar ræður hvorki
illur vilji né vangeta heldur sú
meðvitaða ákvörðun bæjarstjórnar að
setja framkvæmdir af stað eftir að
kreppa fór að, og halda verklegum
framkvæmdum áfram eftir hrun.

Á hið opinbera að auka við þenslu?
Eins og ítarlega hefur komið fram
notaði Vestmannaeyjabær góðærið til
að breyta eignasafni sínu og borga
niður skuldir.  Í brjálæðinu miðju var
ákveðið að bíða með verklegar
framkvæmdir enda atvinnustigið gott.
Þegar kreppa fór að stóð Vest -
mannaeyjabær því nægilega sterkt til
að gegna hlutverki sínu í hagstjórn, að
framkvæma á krepputímum.  Vissu -
lega verða fram kvæmdir dýrari.
Byggingavísitala hefur hækkað úr
377,9 í 505,8 á framkvæmdatíma
útivistarsvæðis og úr 334,9 í 505,8 á
kjörtímabilinu.  Stór hluti kostnaðar við
framkvæmd eins og vatnagarð er í
erlendri mynt.  Ekki þarf að útskýra fyrir
neinum þann kostnaðar auka sem
orðið hefur við hrun krónunnar. Við
upphaf kjörtímabils var sölugengi evru
92,14 kr. en í dag er það 169,51 kr.  Að
gagnrýna kostnaðar aukningu er því að
gera annað af tvennu, viðurkenna vilja
til að framkvæma ekki, eða vilja til að
framkvæma í góðæri og auka þar með
við þenslu.  Þessi sjónarmið hefur Vest -
mannaeyjabær ekki tekið undir síðustu
4 ár og sjálfstæðismenn í Vestmanna -
eyjum munu heldur ekki gera það á

komandi kjörtímabili.

Ábyrg hagstjórn
Vestmannaeyjabær fer með opinbert
fé.  Hann stýrir eignum bæjarbúa.
Þessar eignir á að nota af ábyrgð og þá
m.a. með tilliti til hagstjórnar.  Ekki er
hægt að gagnrýna þá hagstjórn sem
fólst í þenslu í öðru orðinu, og fara svo
fram á að Vestmannaeyjabær
framkvæmdi í góðærinu  í hinu, jafnvel
þó að framkvæmdir hefðu orðið
ódýrari ef sú leið hefði orðið fyrir
valinu.  Bæjarfélög starfa ekki í

tómarúmi.  Hlutverk þeirra er að huga
að heildarhagsmunum samfélagsins.
Vestmanna eyjabær, eins og aðrir
ábyrgir opinberir aðilar, á að huga að
atvinnustigi í bænum.  Hann á að
framkvæma í kreppu og halda að sér
höndum í góðæri.  Af sjálfsögðu á
hann að vanda til verka og
framkvæma á hagkvæman, og helst
ódýran máta.   Það er bara  einfaldlega
dýrara að fram kvæma í kreppu en
góðæri.  

Fleiri framkvæmdir framundan
Öllum má ljóst vera að núverandi
ástand er toppurinn á ísjakanum.
Ástandið í ríkisfjármálum á eftir að
versna áður en það lagast.  Meðvitaður
um þetta ástand hyggst Vestmanna -
eyja bær framkvæma fyrir 1700
milljónir í ár og á næstu þremur árum.
Framkvæmdir verða dýrari, en
atvinnustigið verður betra.
Heildarhagsmuna er best gætt þannig.
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Næst þegar einhver
heldur því fram að rangt

sé að framkvæma í
kreppu af því að þá er

það dýrara er
nauðsynlegt að spyrja

þann hinn sama
„hvenær á að
framkvæma“

Hvenær á að framkvæma?

Vinnum saman fyrir
Vestmannaeyjar

Ég heiti: Hildur Sólveig
Sigurðardóttir

Ættin í Eyjum: Móðir mín er Drífa
Björnsdóttir ljósmóðir og
hjúkrunarfræðingur. Tengist
annars ekki miklum blóðböndum
hér í Eyjum, Ívar Gunnarsson
hennar Böddu og börnin þeirra,
og Haukur Jónsson og Jóhanna
Inga Jónsdóttir eru nánustu
skyldmennin en svo er það
auðvitað tengdafjölskyldan. Þar
eru snillingar á borð við Svavar
,,heimaklett” Steingrímsson, Einar
,,á Kapinni” Ólafsson og Eygló og
Ágústa spúsur þeirra, og svo
tengdaforeldrarnir Halla og Óli. 

Lýstu þér í 5 orðum:
Umhyggjusöm, fróðleiksfús,
metnaðarfull, hugmyndarík og ég
verð víst að játa að ég er rosalega
mikill sælkeri :D

Lýstu einum öðrum samherja í 5
orðum: Helga Björk er skipulögð
nr. 1,2 og 3, smart, hörkudugleg,
ákveðin og ljúf.

Bókin á náttborðinu: Svörtuloft
og meðgöngubókin.

Lífsmottóið: Brostu framan í
heiminn og þá mun heimurinn
brosa framan í þig. Svo er ég
voðalega hrifin af íslenska
mottóinu þetta reddast, því það
gerir það alltaf einhvern veginn. 

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

Hvaða eiginleika þarf góður
stjórnmálamaður að hafa?
Hann þarf að vera traustur,
ábyrgur, siðvandur, hreinskilinn,
fylginn sér og hugmyndaríkur.

Mesti íslenski stjórnmálamaður
allra tíma: Hannes Hafstein.

Af hverju í framboði? Ég var nú
svo sem ekkert sérstaklega að
stefna að því, en þegar tækifærið
bauðst þá gat ég ekki sleppt því að
geta haft áhrif á nærsamfélagið,
lagt mitt að mörkum í að gera
Vestmannaeyjar að enn betri bæ,
kynnast og hafa félagsskap af
frábæru fólki og prófa eitthvað
nýtt :D

Hvað finnst þér standa upp úr
eftir þetta kjörtímabil? 
Vel úthugsaðar ákvarðanir í
fjármálum Vestmannaeyjabæjar,
stórglæsilegt útivistarsvæði við
sundlaugina, barátta fyrir
framkvæmdum við Landeyjahöfn
og 5 ára deildin í Hamarsskóla. 

Að hvaða málum er brýnast að
vinna að þínu mati? Að öll 18
mánaða gömul börn með
lögheimili í Vestmannaeyjum hafi
tryggt leikskólapláss, að bæjarráð
haldi áfram hagsmunagæslu fyrir
bæjarbúa og leggi hart að því að

skurðstofan í Vestmannaeyjum
haldist opin allt árið en núverandi
ástand er ólíðandi. Að samgöngur
á landi og láði haldist tryggar og
eins tíðar og kostur er á og að
styðja vel við aukin tækifæri í
atvinnusköpun. 

Hvað vilt þú gera í:
Samgöngumálum: Ég tel
mikilvægt að hér innanbæjar
skapist sátt í samgöngumálum og
að bæjaryfirvöld þrýsti á það með
öllum ráðum að þær verði öruggar
og góðar og frátafir fari ekki út fyrir
þolmörk bæjarbúa eða fyrirtækja í
rekstri.

Skólamálum:  Tryggja öllum 18
mánaða börnum leikskólapláss, að
börn með andlegar/líkamlegar
fatlanir fái viðeigandi örvun,
kennslu og þjálfun og þurfi í
lengstu lög ekki að sækja slíka
þjónustu til Reykjavíkur. Athuga
möguleika á heimavist við
Framhaldsskólann til að reyna að
draga að nemendur frá Suðurlandi
og þróa íþróttaiðkun samhliða
skólanum líkt og
Íþróttaakademían á Selfossi hefur
gert með frábærum árangri. Halda
áfram með gott starf endur- og
fjarmenntunar og þróa það enn
frekar. 

Atvinnumálum: Ég tel mjög
mikilvægt að Vestmannaeyjabær
skapi fyrirtækjum og
einstaklingum góð skilyrði til
atvinnusköpunar og veiti
fyrirtækjum og einstaklingum
nauðsynlega þjónustu.

Umhverfismálum: Að gengið verði
um náttúru Vestmannaeyja af
skynsemi og virðingu, haldið
áfram með jarðvegsbindingu í
nágrenni Eldfells og að
Vestmannaeyjabær marki sér
ákveðna stefnu varðandi orkumál,
með möguleika á nýtingu ýmissa
endurnýtanlegra orkugjafa. 

Að lokum: Ekki láta aðra um að
taka ákvörðun fyrir þig... mættu á
kjörstað!  Vestmannaeyjar þurfa
þitt atkvæði.

Tryggja öllum 18 mán.
börnum leikskólapláss
- segir Hildur Sólveig sem skipar 6. sæti D-lista

Hin hliÝin

Framkvæmdir við endurbyggingu
upptökumannvirkja Vestmanna eyja -
hafnar eru nú komnar á gott skrið.
Undirbúningur verksins hefur tekið
langan tíma, en gríðarlegt tjón varð
þegar lyftubúnaðurinn gaf sig með
stórt fiskiskip á lyftupallinum  í október
2006.  Mikil vinna var lögð í að fá tjónið
bætt, en ESA dómstólinn í Brussel
bannaði  íslenska ríkinu að greiða 200
millj. kr.  tjónabætur í árslok 2008.  Frá
þeim  tíma hefur hagkvæmustu leiða
til endurbyggingar upptökumann-
virkja verið leitað og eins og svo oft
gátu Eyjamenn ekki reitt sig á neinn
nema sjálfa sig. Frá síðasta hausti hefur
Vestmannaeyjabær því unnið að
undirbúningi og var m. a. leitað til
erlends sérfræðings til ráðgjafar. 

Brussel þvældist fyrir, 
Eyjamenn gera þetta því sjálfir
Kostnaður við að koma upp nýjum
upptökumannvirkjun,  með mun meiri
lyftugetu, reyndist því miður allt of hár.
Af þeim ástæðum var ákveðið að
endurbyggja núverandi upptöku -
mannvirki, þó þannig að breytingar á
lyftugetu  mannvirkjanna og þyngdar -
dreifingu skipa  myndu nýtast  vel fyrir
þau togskip sem hafa bæst í flota
Eyjamanna undanfarin ár.  Þessi nýju
og öflugu  togskip hafa aðra
þyngdardreifingu en eldri fiskiskip og
þurfti að breyta uppröðun togspila
umhverfis lyftuna. Einnig verður

keyptur nýr stjórnbúnaður og allur
annar búnaður yfirfarinn.  Sérstakur
stýrihópur  vinnur að framkvæmdinni
og er Friðrik Björgvinsson verkefnis -
stjóri. Erlendur sérfræðingur að nafni
John Berry, sem starfaði lengi hjá
Syncrolift- Rolls Royce,  framleiðenda
vélbúnaðarins,  vinnur með stýri -
hópnum. Reiknað er með að
heildar kostnaður við verkið verði um
370 milljónir króna og verklok geti
orðið um eða eftir næstu áramót.

Eins og áður sagði hefur endur -
bygging upptökumannvirkjanna ekki
gengið áreynslulaust. Margskonar
hindranir hafa verið í veginum. Fyrst
var að fá samþykkt á Alþingi 200 millj.
kr.  framlag úr Hafnarbótasjóði, til að
bæta tjónið að hluta og var reiknað
með því í fjárlögum 2008.  Því næst var
málið stoppað í Brussel vegna
samkeppnismála og  ríkinu bannað að
greiða tjónabæturnar. Að endingu
kærðu innlendir samkeppnisaðilar  til
Samkeppnisstofnunar  að  Vestmanna -
eyjahöfn væri að  endurbyggja eigin
mannvirki. Í síðustu viku kom   svo

úrskurður Samkeppnisstofnunar sem
er bæjarfélaginu í hag og því ljóst að
ekkert fær stöðvað ákvörðun um
enduruppbyggingu.  Þótt Brussel hafi
þvælst fyrir láta Eyjamenn það ekki
stöðva sig og gera þetta sjálfir.

Mikilvægt atvinnu- og byggðarmál
Að geta tekið upp í skipalyftu skip allt
upp að stærð togskipanna Bergs Ve og
Gullbergs Ve,  og veitt tilheyrandi
þjónustu, er mikilvægt byggðar- og
atvinnumál fyrir Vestmannaeyjar.  Víst
er að upptökumannvirki á borð við
þau sem brátt verða tekin í notkun
munu skapa umtalsverð umsvif og
atvinnu. Eyjamenn hafa verið - og eru -
í fararbroddi í sjávarútvegi og státa af
öflugum þjónustufyrirtækjum.  Með
endurbót um  á  upptökumann virkjum
er vonast til að hægt verði að veita
fleiri  fiskiskipum þjónustu og stækka
markaðssvæðið verulega.        

Að geta tekið upp í  skipalyftu skip allt  upp að stærð
togskipanna Bergs Ve og Gullbergs Ve, og veitt
ti lheyrandi þjónustu, er mikilvægt byggðar- og

atvinnumál fyrir  Vestmannaeyjar.   

Endurbætt upptökumannvirki
verða tekin í notkun í lok árs

- kemur til með að skapa mikil umsvif
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Þann 13. september 2007 tók
bæjarstjórn ákvörðun um að leita
hagkvæmustu leiða til að reisa fjölnota
íþróttahús vestan við Týsheimilið við
Hásteinsvöll. Þrátt fyrir erfiðleika í
efnahagslífinu síðustu misseri er húsið
nú í byggingu og sér fjölda manna fyrir
atvinnu. Staðsetning hússins gerir það
að verkum að það verður grafið niður
að hluta sunnan megin auk þess sem
þak þess verður bogahvelft milli
norðurs og suður. Með því móti er
leitast við að húsið falli sem best að
umhverfinu. Stefnt er að því að húsið
verði tilbúið til notkunar í haust,
ungum sem öldnum til mikillar gleði. 

Nýtist mörgum íþróttagreinum
sem og almenningi
Húsið kemur til með að þjóna flestum
greinum íþrótta og skýla íþróttafólki

fyrir veðrum og vindum sem geta
orðið ansi öflugir hér í Eyjum. Í húsinu
er gert gert ráð fyrir gervigrasvelli sem
á rúmast löglegir minniboltavellir auk
tartanhlaupabrauta, stökkgryfju og
kasthrings sem kemur til með að
nýtast frjálsum íþróttum auk fleiri
greina. Húsið verður ennfremur til þess
að knattspyrnuæfingar flytjast að
mestu úr íþróttasölum í íþróttahúsi
sem leiðir aftur til þess að aðrar greinar
svo sem handbolti, körfubolti og
fimleikar fá fleiri tíma í húsunum fyrir

sína iðkendur. Verið er að kanna
forsendur fyrir því að setja upp
æfingaaðstöðu fyrir golfara sem þar
með geta lengt æfingatímabilið.  Þá
sýna dæmin annarstaðar frá að
almenningur notar hús sem þessi
mikið.  Til dæmis nota gönguhópar
eldri borgara í Grindavík húsið
reglulega sem og áhugaskokkarar,
þegar ekki viðrar til útiveru.

Yngstu börnin ljúka sínum degi fyrr
Í æskulýðsstefnu Vestmannaeyjabæjar

er stefnt að því að yngstu börn
grunnskólans ljúki æfingum fyrr á
daginn en nú er og hefur verið miðað
við að þeirra vinnudegi ljúki eigi síðar
en klukkan fimm síðdegis. Fjölnota hús
gefur öllum greinum færi á tímum í
íþróttahúsinu fyrr á daginn sem breytir
þjálfun yngstu barnanna. Slíkt verður
til mikilla bóta og er lagt upp með að
seinni hluta dags eigi börnin frí með
fjölskyldum sínum. Það er von okkar
sjálfstæðismanna að húsið muni efla
íþróttaiðkun í Eyjum og veita öllu
okkar íþróttafólki, stóru sem smáu,
skjól á einum vindasamasta stað jarðar.  

Íþróttahús fyrir alla

Hrein 
og falleg
Heimaey
-hinn árlegi
hreinsunardagur

Ábyrgð bæjarstjórnar Vest -
manna eyja, og í raun Eyja  manna
allra, í umhverfis málum er rík.
Vestmannaeyjar eru einstök
náttúruperla og mikilvægt að
umgangast hana sem slíka. Á
síðustu árum hafa verið tekin stór
og góð skref í þá átt að gera
eyjuna okkar enn fallegri en áður.
Bæjaryfirvöld hafa reynt að fara
fyrir þeirri vinnu með góðu
fordæmi og lagt verulegar
upphæðir í þetta mikilvæga
verkefni. 

Margar hendur vinna létt verk
Á næstu árum er mikilvægt að
áfram verði haldið í þessa átt því
alltaf má gera betur og þá vinna
margar hendur létt verk. N.k.
laugardag er hinn árlegi
hreinsunardagur á Heimaey og
þá gefst okkur öllum gott
tækifæri til að taka til hendinni.
Eyjamenn eru stoltir af eyjunni
sinni og þykir sérstaklega
skemmtilegt að taka þátt í að
klæða hana í sumarbúninginn.
Fólk hittist og á saman góða
stund með fjölskyldu og vinum
við að fegra Heimaey.

Sjálfstæðisflokkurinn virkur 
í umhverfismálum
Í ár eins og undanfarin ár munu
sjálfstæðismenn fjölmenna til
þessara starfa.  Svo undarlegt
sem það nú er gleymist oft að
ráðandi hluti af störfum
Sjálfstæðisflokksins í Vestmanna -
eyjum er unninn fyrir Vest-
 manna eyjar.  Á hverju ári hafa því
tugir sjálfstæðismanna gengið
stoltir til þeirra verka að fegra
Eyjuna.  Það gera þeir ekki bara á
kosningaári heldur alltaf.  

Eins og fyrri ár eru Sjálfstæðis -
menn með Hliðarbrekkur, frá
Skýlinu og út á Eiði. Spáin til
tiltektar er góð enda ekki hægt
að finna slæmt veður í svo gott
verk sem þátttaka í hreinsunar -
deginum er. Eftir að hreinsun
lýkur verða að venju grillaðar
pylsur við Ráðhúsið í boði
Umhverfis- og skipulagsráðs.

Á næstu dögum koma sjálfstæðis -
menn til með að kynna framtíðarsýn
sína og hugmyndir  um hvernig þeir
hyggjast standa vörð um sterka stöðu
Vestmannaeyjabæjar. Við undirbúning
framtíðar sýnarinnar hefur verið lögð
áhersla á ríkt samráð við bæjarbúa og
hafa undir búningsfundir verið vel
sóttir.  Nú þegar hafa hundruð
bæjarbúa tekið virkan þátt í
málefnastarfi framboðsins.  

Stefnumót við frambjóðendur
Sunnudaginn 25. apríl var til að mynda
haldinn stefnumótunarfundur þar sem
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
unnu með bæjarbúum að gerð stefnu -
skrár sem endurspeglar vilja bæjarbúa
og skýra sýn framboðsins á framtíðina.
Fundurinn tókst afar vel og mætingin
var frábær.  Hvorki fleiri né færri en um
80 manns mættu til stefnumóts við
frambjóð endur og settu þar með mark
sitt á starfið næstu fjögur ár.  Fram -
bjóð endur Sjálfstæðisflokksins eru
þátttakendum afar þakklátir. Þeir meta
mikils þann stuðn ing sem þeim er
sýndur og eru minnug ir þess að stöður
þær sem þeir óska eftir umboði til að

gegna eru stærri en þeir einstaklingar
sem þær skipa. 

Treysta Eyjamenn núverandi
bæjarfulltrúum og nýjum
frambjóðendum
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
hvetja bæjarbúa til halda áfram virkri
þátttöku í starfi framboðsins.  Til þess
eru margar leiðir svo sem heimsókn 
á kosningaskrifstofuna sem brátt
verður opnuð, þátttaka í málefnastarfi,
samtöl við frambjóðendur o. fl.  Ósk og
von frambjóðenda er að bæjarbúar
kynni sér  vandlega fyrir hvað
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa
staðið undanfarin ár og þá skýru
framtíðarsýn sem núverandi fram -
bjóðendur standa fyrir.  Trú okkar er að
í framhaldi af því geri kjósendur upp
við sig hvort þeir treysti núverandi
bæjarfulltrúum og nýjum fram -

bjóðendum til þeirra ábyrgða starfa
sem þeir sækjast eftir.  

Veðjað á Vestmannaeyjar
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
heita því að vinna áfram að öflugri
uppbyggingu Vestmannaeyja. Allir
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
hafa veðjað á Vestmannaeyjar sem
framtíð sína.  Hér vilja þeir ala upp börn
sín og njóta þeirra forréttinda að búa í
Vestmannaeyjum.  Þeir vilja skapa þér
og sjálfum sér betri bæ. Þeir ætla að
standa vörð um Vestmanna eyjar í sátt
og samlyndi við bæjarbúa. 

Mikil þátttaka í starfi framboðs sjálfstæðismanna
-nú þegar hafa hundruðir bæjarbúa tekið þátt í málefnastarfi

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins heita því að vinna
áfram að öflugri  uppbyggingu Vestmannaeyja.  All ir

frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins hafa veðjað á
Vestmannaeyjar sem framtíð sína.   

Fjölnota hús gefur öllum greinum færi á tímum 
í íþróttahúsinu fyrr á daginn sem breytir  þjálfun

yngstu barnanna. Slíkt verður ti l  mikil la bóta og er
lagt upp með að seinni hluta dags eigi börnin frí  

með fjölskyldum sínum. 
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Látum verkin tala
: : : Bæjarbryggjan endurbyggð

: : : Framlag til viðhalds á húsnæði 
aukið verulega

: : : Vegkantar og gangstéttar 
stórbættar

: : : Átak í uppgræðslu á viðkvæmum 
svæðum

: : : Fjöldi sumarstarfa fyrir námsmenn 
stóraukinn

: : : Sorpílátum fjölgað um alla eyju

: : : Gatnahreinsun efld

: : : Bílastæðum í miðbæ fjölgað

: : : Bæjarhátíðir svo sem Þrettándi, 
Þjóðhátíð og Goslokahátíð efldar 
í samstarfi við hagsmunaaðila

: : : Áhersla á uppbyggingu í kringum 
ferðaþjónustu 

…svo fátt eitt sé nefnt


