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Ánægja íbúa er mælikvarði á margt.
Með ánægju íbúa má til að mynda
mæla gæði hvers samfélags, styrkleika
þess, tækifæri og frammistöðu þeirra
stjórnmálaflokka sem stýra samfélög -
unum.  Fyrir skömmu birti Capacent
niðurstöður þjónustukönnunar sveit -
ar  félaga.  Meðal þess sem þar kemur
fram er að íbúar í Vestmannaeyjum eru
þeir ánægðustu á landinu.  

94,6% íbúa í Vestmannaeyjum
eru ánægðir 
Nýjasta könnun Capacent  sem unnin
var fyrir Vestmannaeyjabæ og önnur
15 stærstu sveitarfélög í landinu
innihélt 14 spurningar sem lagðar voru
fyrir íbúa. Niðurstöðurnar eru afar
jákvæðar fyrir Vestmannaeyjabæ enda
kemur þar í ljós að 94,6% aðspurðra
íbúa í Vestmannaeyjum sögðust vera
ánægðir með Vestmannaeyjar, sem
stað til að búa á og einungis 3,2% var
óánægður. Ekkert sveitarfélag á
landinu mælist með ánægðari íbúa.

Ánægjan nær til flestra þátta
í rekstri bæjarfélagsins
Þjónustukönnun Capacent nær til
flestra þátta í rekstri bæjarfélags og
ánægjulegt að sjá hversu vel hefur

tekist til með stjórnun bæjarfélagsins
seinustu ár.  Til að mynda var einungis
4% aðspurðra ósáttur við þjónustu
Vestmannaeyjabæjar á heildina litið
og aðeins 8% kvaðst ósáttur við
þjónustu Grunnskóla Vestmannaeyja.
Þá kom einnig í ljós að af 15 stærstu
sveitarfélögunum mældust íbúar í
Vestmannaeyjum þeir næstánægð -
ustu þegar kom að skipulagsmálum
og gæðum umhverfis í þeirra ná -
grenni. Svipaða sögu er að segja þegar
spurt var um hversu ánægðir (eða
óánægð ir) svarendur voru með þjón -
ustu Vestmannaeyjabæjar við barna -
fjöl skyld ur, aðstöðu til íþróttaiðkunar,
þjónustu við eldri borgara og fleira.

Sjálfsagt lýðræði
Sú bæjarstjórn sem brátt skilar af sér
hefur um margt slegið nýjan tón.

Deilur um keisarans skegg hafa vikið
fyrir heildar hagsmunum bæjarbúa.
Bæjarfulltrúar minni hlutans hafa ekki
litið á það sem sitt hlutverk að verða
hreinn farvegur fyrir óánægju.  Þeir
stigu upp úr skotgröfum minnugir
þess umboðs sem þeim var falið.  Á
sama tíma hefur hreinn meirihluti
Sjálfstæðismanna lagt ríka áherslu á
það sjálfsagða lýðræði sem fólgið er í
samvinnu. Þessi vinnubrögð eiga
stóran þátt í því góða búi sem
núverandi bæjarstjórn skilar af sér.

Traustur meirihluti
Niðurstaða í þjónustukönnun Capa -
cent og sú staðreynd að íbúar í
Vestmannaeyjum eru þeir ánægðustu
á landinu sýnir að stjórnun bæjar -
félagsins hefur almennt tekist vel á
seinustu árum.  Það ber fyrst og fremst

að þakka traustum meirihluta, öflugu
samstarfi allra bæjarfulltrúa, frábærum
starfsmönnum og síðast en ekki síst
þeirri samkennd sem Eyjamenn hafa
sýnt á seinustu árum.

Verkin lögð í dóm
Eftir rétt rúma viku göngum við
Eyjamenn að kjörborðunum.  Okkar
verkefni þá verður að velja stjórnendur
fyrir bæjarfélagið næstu fjögur ár.  Eftir
fjögur ár í hreinum meirihluta þekkja
bæjarbúar nú verk okkar og fyrir hvað
við stöndum. Það er með stolti sem við
sjálfstæðismenn leggjum nú verk
okkar í dóm kjósenda.  Það er með
auðmýkt sem við fölumst eftir
áframhaldandi trausti bæjarbúa.  Við
heitum því að starfa áfram af sama
krafti og sömu heilindum og við
höfum gert á seinasta kjörtímabili.  Við
heitum því að standa vörð um
Vestmannaeyjar.

Vinnum 
saman fyrir
Vestmanna-
eyjar

Eftir  rétt rúma viku göngum við Eyjamenn 
að kjörborðunum.  Okkar verkefni þá verður 

að velja stjórnendur fyrir  bæjarfélagið næstu
fjögur ár.   Eftir  f jögur ár í  hreinum meirihluta
þekkja bæjarbúar nú verk okkar og fyrir  hvað 

við stöndum. 

Ánægðir íbúar, öflugt samfélag
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Enn aukið
við leik-
skóla
þjónustu 
Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2010
ákvað bæjarstjórn að verja 20
milljónum í að bregðast við
biðlistum.  Það var gert þrátt fyrir
að rekstrakostnaður af mála -
flokknum hafi stöðugt verið
aukinn á seinustu árum.  Þetta
var gert á tíma þegar nánast öll
önnur sveitarfélög voru að skera
þennan málaflokk niður.  Sterk
staða, sterk stjórn Vestmanna -
eyja bæjar gerði kleift að auka við.
Enda þjónustan mikilvæg.
Staðan núna er sú að fyrsta
inntaka ársins á nýja deild við
leikskóladeildina í Hamarskóla (5
ára deildina) var 17. maí.  Síðan
verður tekið inn 14. júní,  23. júní
og svo að lokum 16. ágúst. Þarna
er verið að tala um 2005
árganginn. Jafnframt verður
tekið inn á Kirkjugerði og Sóla í
þau pláss sem losna við þennan
flutning.  Stefnt er að því að það
fari 10 börn í hvet skipti inn á
deildina við Hamarskóla.  
Með ofangreindum aðgerðum er
nú unnið að því að innan
skamms verði engin börn (18
mánaða og eldri) á biðlistum
Vestmannaeyjabæjar.  Það er
staða sem fá sveitarfélög á Íslandi
geta státað af.

Fræðslumál
eru stærsti og
mikilvægasti
þátturinn í
rekstri
Vestmanna -
eyjabæjar
Skólarnir í Vestmannaeyjum eru
um leið stærsti vinnustaðurinn í
Vestmannaeyjum og mikil -
vægasti málaflokkur þess.  Alls
telur málaflokkur fræðslu- og
uppeldismála 52% af rekstar -
kostnaði sveitarfélagsins.  Á
seinustu árum hefur aukin
áhersla verið lögð á fræðslu- og
uppeldismál hjá Vestmanna -
eyjabæ.  Á yfirstandandi kjör -
tíma bili hefur rekstur fræðslu- og
uppeldismála farið úr 45,4% af
tekjum árið 2007 í 57,2% árið
2010.  Sjálfstæðismenn munu
áfram leggja höfuð áherslu á
gæða rekstur fræðslumála trúir
þeirri sannfæringu sinni að
skólarnir í Vestmannaeyjum eigi
að vera leiðandi á landsvísu í
gæðum og árangri.

Stöndum vörð um Vestmannaeyjar



Fyrir fjórum árum
kom nýtt fólk að
stjórn Vestmanna -
eyja bæjar.  Við
bæjar fulltrúar Sjálf -
stæðismanna vorum
öll að stíga okkar
fyrstu skref í stjórn -
málum og áttum það
sameiginlegt að vilja
gera breytingar á
samfélaginu.  Við

gengum þá fram undir kjörorðunum
„Til móts við nýja tíma“.  Við hétum því
að gera allt sem í okkar valdi stæði til
að rífa Vestmannaeyjar upp úr þeim
öldudal sem það hafði verið í.  Til þess
hlutum við traust kjósenda.

Farsælt kjörtímabil
Síðasta kjörtímabil  hefur verið
Vestmannaeyingum gæfuríkt.  Í
upphafi þess logaði samfélagið í
pólitískum deilum.  Þrír flokkar bitust
um stjórnun sveitarfélagsins og
enginn þeirra hafði til þess skýrt
umboð. Rekstur sveitarfélagsins var
erfiður, samgöngur óviðunandi og
viðvarandi íbúafækkun.  Núna við lok
þess er Vestmannaeyjabær hinsvegar
eitt best setta sveitarfélag landsins,
samgöngur sterkar og bylting
framundan þegar Landeyjahöfn
verður tekin í notkun.  Íbúum hefur
fjölgað þrjú ár í röð og mælast þeir nú
ánægðustu íbúar á landinu öllu.

Dyggur vörður hefur verið staðinn um
grundvallaratvinnugreinina,
sjávarútveg, 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 fyrir 2500

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.  

Burðarsúlurnar í árangrinum eru
íbúarnir sjálfir
Staða sem þessi verður ekki til úr engu.

Fersk framtíðarsýn meirihlutans, skýrt
umboð kjósenda til stjórnunar, gott
samstarf við minnihlutann og öflugt
starfsfólk eru allt hornsteinar að
árangrinum.  Burðarsúlurnar í árangr -
inum eru  hinsvegar íbúarnir sjálfir.  Sú
samstaða, bjartsýni og elja sem þeir
hafa á ný tamið sér ásamt ódrepandi
vilja til að vinna Vest manna eyjum

gagn.  Sú meðvitaða ákvörðun um að
senda skýr skilaboð um að við ætlum
að byggja upp samfélag okkar gaf
tóninn.  Öllum ógnum var mætt af
hörku og sótt í ný tækifæri. Árangurinn
lét ekki á sér standa.

Á skömmum tíma er hægt að fara
með vel sett sveitarfélag á hausinn
Þótt staðan nú sé sterk verða
kjósendur að vera minnugir þess
hversu mikil ábyrgð fylgir því að kjósa í
bæjarstjórnarkosningum.  Á skömm -
um tíma er hægt að fara með vel sett
sveitarfélag á hausinn ef illa tekst til í
kosningum. Það sanna dæmin. Við
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
hvetjum þig til að kynna þér vandlega
verk okkar síðustu fjögur ár og fyrir
hvað við stöndum.  Í framhaldi af því
vitum við að þú gerir upp hug þinn um
það hvort þú treystir okkur til þeirra
ábyrgðastarfa sem við sækjumst eftir
að sinna áfram.  Eins og aðrir fram -
bjóðendur heiti ég því að vinna af
heilum hug að áframhaldandi eflingu
og uppbyggingu Vestmannaeyja.  Við
ætlum að standa vörð um Vest -
mannaeyjar í sátt og samlyndi við
bæjarbúa. 
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Stöndum vörð um Vestmannaeyjar
- á skömmum tíma er hægt að fara með vel sett sveitarfélag á hausinn

Einn mesti ljóður á
vinnu í bæjar stjórn -
um á Íslandi er
sam  skipta leysi og
samráðsleysi milli
meiri hluta og minni -
hluta. Meirihlutinn
ræður eðlilega en
alltof oft gerir hann
það einn og sér og
minnihlutinn er
settur út í horn þar

sem hann þarf að híma næstu fjögur
árin. Allar tillögur meirihlutans ganga í
gegn í krafti meirihluta atkvæða í
bæjarstjórnum og minnihlutinn er á
móti þó oft sé um að ræða góð mál,
bæjarfélaginu til heilla. Og að sama
skapi eru flestar tillögur minnihlutans
slegnar út af borðinu sama hversu
góðar sem þær kunna að vera.
Ástæðan er helst sú að þær koma frá
röngum aðila eða flokki.
Í samstarfi meirihluta og minnihluta í
bæjarstjórn Vestmannaeyja sl. fjögur
ár hefur kveðið við nýjan tón.
Bæjarfulltrúar hafa sameinast um
mörg góð mál, átt í uppbyggilegum
rökræðum og lagt fram niðurstöðu
sem allir, a.m.k. flestir, hafa getað fellt
sig við. Þetta á einkum við um stóru
málin s.s. samgöngumál og stærri
fram kvæmdir á vegum bæjarins. Þessi
háttur var m.a. hafður á þegar tekin var
sú gríðarstóra og mikilvæga ákvörðun
að selja hlut bæjarins í Hitaveitu
Suðurnesja um mitt ár 2007. Í því tilfelli
hefði klárlega verið hægt að taka
langar umræður í bæjarstjórn en sem
betur fer fyrir samfélagið okkar varð
það ekki niðurstaðan heldur
sameinuðust bæjarfulltrúar um að
klára söluna og framhaldið þekkjum
við öll. Það má þó ekki skilja orð mín
svo að svo stórt mál og t.d. sala á HS
bréfum var hafi ekki hlotið góða
umræðu því það var gert en
niðurstaðan var samþykkt af öllum
bæjarfulltrúunum sjö.
Í tilfelli bæjarstjórnar Vestmannaeyja
gerðist þetta ekki óvart þ.e. þessi góða
samvinna bæjarstjórnarfólks. Fram -
boðs listi Sjálfstæðisflokksins tók þá
meðvituðu ákvörðun strax og búið var
að setja saman framboðslista í
ársbyrjum 2006 að þannig skyldi reynt
að vinna á komandi kjörtímabili þ.e. ef
flokkurinn fengi umboð bæjarbúa til

að leiða starfið í bæjarstjórn. En það
eitt og sér var auðvitað ekki nóg
heldur varð minnihlutinn að vera
tilbúinn í samstarf. Það tókst bless -
unar lega fljótlega á kjörtímabilinu. Við
sjálfstæðismenn í Vestmannaeyjum
fórum fram undir kjörorðinu „Einn
flokk til ábyrgðar“ og fengum góða
kosningu. Eðlilega liggur endanleg
ábyrgð hjá meirihlutanum en við
mátum það svo að þetta væri svipað
hjá okkur og því vera í stjórn fyrirtækis.
Þar væri enginn að tala um að „nýta“
aðeins rúman helming stjórnarmanna
því allir eru þeir hagsmunaaðilar og
vilja vinna félaginu og í okkar tilfelli
bænum sínum gagn.
Við sem skipum framboðslista
Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum
heitum því að viðhafa sömu
vinnubrögð á næsta kjörtímabili fáum
við til þess endurýjað umboð bæjar -
búa. Það von okkar og trú að almennt
séu bæjarbúar ánægðir með þessi
nýju vinnubrögð. Allt karp, oft um
keisarans skegg, hefur verið lagt til
hliðar og allir bæjarfulltrúar sameinast
um það sem skiptir máli, það sem við
vorum og vonandi verðum kosin til að
gera þ.e. vinna samfélaginu okkar hér
í Eyjum til heilla. Til þess að tryggja að
þetta verklag verður viðhaft á næsta
kjörtímabilið þurfum við á þínum
stuðningi að halda og þannig haldið
áfram á sömu braut. 

Í  samstarfi  meirihluta
og minnihluta í

bæjarstjórn
Vestmannaeyja sl .

f jögur ár hefur kveðið
við nýjan tón.

Bæjarfulltrúar hafa
sameinast um mörg góð

mál,  átt í
uppbyggilegum

rökræðum og lagt fram
niðurstöðu sem all ir ,

amk flestir ,  hafa getað
fellt  sig við.

Gunnlaugur
Grettisson
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Nýir starfshættir
Síðastliðinn sunnudag auglýsti Vest -
manna eyjabær eftir sjálfboðaliðum til
hreinsunar á hinu nýja glæsilega
útisvæði við sundlaug Vestmannaeyja.
Um tíma var óttast að ekki næðist að
hreinsa gúmmíyfirlag (tartan) það er
þekur svæðið áður en færi að rigna.
Nánast er öruggt að ef rignt hefði ofan
í þykkt öskulagið hefði svæðið orðið
fyrir miklu tjóni því ekki er mögulegt
að beita öflugum hreinsitækjum á
gúmmíyfirlagið.  
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
hér í Eyjum brugðust skjótt við og
lögðu niður öll störf tengdum kosning -
um og hreinsun á eigin eignum og
vörðu deginum þess í stað í aðstoð við
slökkvilið Vestmannaeyja og aðra
sjálfboðaliða í að bjarga þessum miklu
verðmætum.  Blessunarlega tókst að
bjarga svæðinu frá miklum skemmd -
um en það stóð þó tæpt.  Rétt í þann
mund sem hreinsun lauk fór að rigna.
Það er því sjálfboðaliðum að þakka að
ekki fór verr.  Innan Sjálfstæðisflokksins
í Vest mannaeyjum er þátttaka í
starfinu séð sem samfélagslegt
verkefni. Fólk gengur til starfa fyrir
samfélagið hvort sem þar er um að
ræða hreinsunardag Vestmannaeyja -
bæjar, viðbrögð við ósk eftir
sjálfboðaliðum eða þátttöku í stjórnun
bæjarfélagsins.  

Hinu nýja glæsilega útisvæði
okkar Eyjamanna bjargað 



Við upphaf kjörtímabils var eitt stærsta
mál núverandi meirihluta að ná betri
tökum á rekstri og fjármálum bæjar -
félagsins.  Því var strax lögð áhersla á
sterka og markvissa fjármálastjórn.
Verðmætum hlutabréfum var snúið í
peninga og strax ráðist í niðurgreiðslu
á lánum.  Öll ávöxtun hefur verið
skoðuð til langs tíma og þannig er
henni beint í öruggt eignasafn.   

Vorum mjög skuldsett, erum nú
skuldlétt, verðum nánast skuldlaus
Við upphaf kjörtímabils voru lán að
sliga rekstur Vestmannaeyjabæjar. Í
dag er Vestmannaeyjabær hinsvegar
skuldléttur og verður orðinn nánast
skuldlaus árið 2019. Til marks um
áherslur meirihluta sjálfstæðismanna

höfum við nú stillt upp afborgunum af
lánum til ársins 2019.  Þar sést að
þegar núverandi meirihluti komst að
voru afborganir af lánum um 377
milljónir á ári.  Nú þegar er búið að
koma þeim niður í 121 milljón á ári.  Í
lok næsta kjörtímabils á að vera hægt
að koma þeim niður í 83 milljónir á ári
og 2019 eiga þær ekki að vera nema
59 milljónir á ári.

Lægri afborganir þýða meiri þjónusta
og lægri álögur á bæjarbúa.
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Stöndum vörð um
mannlíf og menningu

Vestmannaeyjabær
verður orðinn nánast
skuldlaus árið 2019

- svo fremi sem stjórnað verði af ábyrgð

Árið 2008 var í fyrsta skipti sett
menningarstefna fyrir Vestmanna -
eyjar að frumkvæði sjálfstæðis -
manna. Stefnan byggir á þremur
stoðum í menningu okkar þar sem
áhersla er lögð á sérstöðu Vest-
mannaeyja í sögulegu og  menn-
ingarlegu tilliti. Stoðirnar þrjár
skírskota til gossins, sögunnar og
náttúrunnar og heita Eldheimar,
Sagnheimar og Sæheimar. Markmið
með stefnunni og framkvæmdum
henni tengdri er að gera söguna og
sérstæða náttúru sýnilegri og
aðgengilegri.  Á komandi kjörtíma -
bili verður stefnunni hrint í fram  -
kvæmd með miklum framkvæmd -
um.  Þannig verður atvinnustig
tryggt um leið og menning og
mannlíf verður eflt. 

Eldheimar vísa til Heimaeyjargossins
og jarðsögu okkar. Uppgröftur húsa
við rætur Eldfells eru hluti þessa þáttar.
Eldheimar eru lifandi safn þar sem
verið er að grafa ofan af húsum sem
grófust undir vikur þessa örlagaríku
mánuði í ársbyrjun 1973. Í þeirri
viðleitni að byggja gosminjasafn hefur
bærinn unnið mikla undirbúnings -
vinnu og tillögur litið dagsins ljós sem
marka stefnu þessa kafla sögunnar.
Starfshópur er að störfum um
uppbyggingu Eldheima. Í sumarbyrjun
verður aðkoma að svæðinu stórbætt,
vegur að svæðinu færður til suðurs til
móts við Suðurgerði, bílastæði útbúið
auk stæða fyrir rútur og göngustígs að
uppgreftrinum. Grafið verður frekar frá
Gerðisbraut 10 og áhersla lögð á

varðveislu minjanna. Vikur sem til
fellur verður notaður til að fylla upp í
nyrsta hluta svæðisins þar sem
snyrtilega verður gengið frá og tyrft
yfir.   

Sagnheimar er hið nýja nafn á
byggðasafni okkar sem geymir
sýningar um sögu okkar og
menningararf. Í Sagnheimum er
áhersla lögð á það sem er einstakt í
sögu okkar og greinir Vestmannaeyjar
frá öðrum stöðum á landinu.
Sagnheimum er ætlað að efla
menningarvitund og þekkingu íbúa
og gesta á menningarverðmætum
okkar og arfleifð. Starfshópur um
Sagnheima er að störfum og hefur
skilað tillögum að endurbyggingu á
hluta safnins sem hefur hlotið
samþykki menningarráðs. Þessi hluti
lítur að lífsbjörg Eyjamanna frá
upphafi, útgerðarsögunni, fiskvinnslu,
nýtingu bjargfugls, saga sjóslysa o.fl.
Þessi hluti safnsins er nú á fram -

kvæmdarstigi og verður tilbúinn í
sumar. 

Sæheimar munu hýsa nýtt
náttúrugripa- og fiskasafn auk
sjávarrannsóknarmiðstöðvar. Markmið
safnsins er meðal annars að gera
sýningar á sviðum náttúrunnar allt í
senn skemmtilegar, fróðlegar og
gagnvirkar. Áhersla er lögð á að
sýningar höfði bæði til barna og
fullorðinna þar sem gestir fá að snerta
og prófa. Til að mynda er nálægð við
lifandi dýr, margmiðlun, vísindakrókur
og barnahorn hlutir sem litið verður til
við hönnun heimsins. Vestmanna -
eyjabær hefur fest kaup á húsnæði
undir Sæheima við smábátahöfnina.
Starfshópur um Sæheima er nú að
störfum en honum var falið að annast
undirbúning, þarfagreiningu og
skipulag húsnæðisins.

Verkin hafa talað:
: : : Eftir stöðuga fækkun íbúa í 16 ár 

hefur þeim nú fjölgað í þrjú ár í röð

: : : Samkvæmt mælingum Capacent eru 
íbúar Vestmannaeyja nú þeir 
ánægðustu á landinu öllu.

: : : Skuldir hafa verið greiddar niður 
fyrir 2500 milljónir.

: : : Leikskólagjöld hafa verið færð úr því 
að vera hæst á landinu niður fyrir 
landsmeðaltal.

: : : Höfuðstóll og vextir af söluandvirði 
HS eru enn til, ósnertir.

: : : Samgöngubætur hafa verið sóttar

: : : Atvinnulífið hefur verið varið

: : : Fjölnotaíþróttahús er í byggingu

: : : Nýtt útivistarsvæði hefur verið 
tekið í notkun

…svo að fátt eitt sé nefnt

Við viljum:
...verja sterka stöðu Vestmannaeyja

...gæta ítrasta aðhalds í rekstri 
bæjarfélagsins.

...halda áfram uppbyggingu okkar 
glæsilega miðbæjar.  Næstu skref 
eru að lengja Bárustíg niður að 
smábátahöfninni.

...að tjaldstæði í Vestmannaeyjum verði 
með því sem best gerist á landinu.  

…tryggja að leikskólagjöld verði áfram 
með því sem lægst gerist á landinu.

…koma upp nýjum og glæsilegum 
leikvelli í hjarta bæjarins.  Leikvelli 
sem nýtist sem samkomustaður 
fjölskyldna og leiksvæði barna.

...nýta Landeyjahöfn til að auka og 
efla þjónustu íbúa.

...tryggja að Herjólfur sigli að lágmarki 
fjórar ferðir á dag allt árið.

…svo að fátt eitt sé nefnt

Stöndum vörð um Vestmannaeyjar
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TRAUST

Mikið að gerast í kosningastarfi
Sjálfstæðisflokksins:

Fimmtudagur 20 maí 
- BarSvar Eyverja á Volcano kl:21:00

Föstudagur 21.maí 
- Súpa í hádeginu í Ásgarði - Jarl og Valur

Boga meistarakokkar 

Laugardagur 22.maí 
-  Fjölskyldugleði Sjálfstæðisfélaganna í

Vestmannaeyjum

Sunnudagur 23.maí 
- Golfmót Eyverja Texas Scramble

fyrirkomulag, kl:18:30 í Golfskálanum

Mánudagur 24. maí 
– frambjóðendur sitja fyrir svörum í Ásgarði

frá 10 til 22.00

Fimmtudagur 27. maí 
– BarSvar Eyverja á Volcano kl. 21.00

Föstudagur 28. maí 
– Humarsúpa í hádeginu í Ásgarði að hætti

vitringanna þriggja

Fjölskyldugleði
Sjálfstæðisfélaganna
Fjölskyldugleði Sjálfstæðisfélaganna í
Vestmannaeyjum verður haldin 
á laugardaginn kl. 14.00 
á Strandvegi ( við hliðina á Valhöll ).
Frambjóðendur grilla og spjalla við gesti og
gangandi.  Blöðrur fyrir börnin og
skemmtiatriði ef veður leyfir. 

Allir velkomnir!


