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Ágæti kjósandi
Við sjálfstæðismenn kynnum nú sýn okkar til framtíðar og hugmyndir um hvernig við 
viljum standa vörð um þá sterku stöðu sem Vestmannaeyjabær er í. Við undirbúning 
stefnu þessarar var lögð áhersla á samráð við bæjarbúa og voru undirbúningsfundir 
vel sóttir. Við erum bæjarbúum þakklát fyrir þátttökuna.  Eftir að hafa setið í fjögur 
ár í hreinum meirihluta metum við mikils þann stuðning sem þið sýnið okkur og 
erum minnug þess að stöður þær sem við óskum eftir umboði til að gegna áfram 
eru stærri en þeir einstaklingar sem þær skipa. 
Síðasta kjörtímabil  hefur verið Vestmannaeyingum gæfuríkt.  Í upphafi kjörtímabils 
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.  Við lok kjörtímabilsins er 
Vestmannaeyjabær 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 Vestmannaeyjabæjar.  Þótt staðan 
sé sterk verða kjósendur þó að vera minnugir þess hversu mikil ábyrgð fylgir því að 
kjósa í bæjarstjórnarkosningum.  Á skömmum tíma er hægt að fara með vel sett 
sveitarfélag á hausinn ef illa tekst til í kosningum. Það sanna dæmin.  
Við frambjóðendur 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.  Við heitum þér að vinna af heilum hug að áframhaldandi eflingu ogi 
uppbyggingu Vestmannaeyja. 
Við höfum öll veðjað á Vestmannaeyjar sem framtíð okkar. Hér viljum við ala upp 
börn okkar og njóta þeirra forréttinda að búa í Vestmannaeyjum. Við viljum skapa 
þér og okkur sjálfum betri bæ.
Við ætlum að standa vörð um Vestmannaeyjar í sátt og samlyndi við bæjarbúa. 

Með góðum kveðjum,
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum
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Stöndum vörð um

rekstur Vestmannaeyjabæjar
Það eru mikil forréttindi að búa í bæjarfélagi sem gengur 
sterkt inn í erfiða tíma.  Jafnvel má með rökum halda 
því fram að í seinni tíð hafi framtíð okkar aldrei verið 
bjartari.  Flestum sem fylgjast með ber saman um að 
sjaldan eða aldrei hefur rekstur Vestmannaeyjabæjar 
gengið í gegnum aðra eins rússíbanareið og á þessu 
kjörtímabili.  Á skömmum tíma hefur sveitarfélagið farið 
frá því að eiga vart til hnífs og skeiðar yfir í að vera 
eitt best stadda sveitarfélag landsins með óþrjótandi 
framtíðarmöguleika.  Þegar staðan er jafn góð og nú 
er  afar brýnt fyrir Eyjamenn að vera ætíð minnugir 

þess að fjármagn það sem snúið hefur rekstri úr tapi í 
hagnað hefur orðið til með þrautseigju og elju íbúanna í 
gegnum áratugi og jafnvel árhundruð.  Með það í huga 
ber stjórnendum að haga rekstri og framkvæmdum í 
sveitarfélaginu þannig að eignasala sú sem ráðist hefur 
verið í snúi rekstri við til langtíma og gullgæsinni verði 
ekki slátrað með því að brenna upp sjóðum til að mæta 
þenslu í rekstri.  Bæjarfélagið getur framkvæmt, en það 
má illa við auknum rekstrarkostnaði.  Nýleg dæmi sýna 
að það er hægt að setja bæjarfélög á hausinn á stuttum 
tíma.

...leita áfram allra mögulegra 
hagræðingarleiða.  Hægræðing skilar 
sér í meiri þjónustu og lægri álögum 
á bæjarbúa.

...að íbúum haldi áfram að fjölga eins 
og raunin hefur verið síðustu 3 ár.

...að gjaldastefna Vestmannaeyja-
bæjar verði samkeppnishæf við 
önnur sambærileg sveitarfélög.

...að verkferlar og almennar verk-
lagsreglur verði ætíð aðgengilegar á 
heimasíðu bæjarins. 

...gæta ítrasta aðhalds í rekstri 
bæjarfélagsins og halda föstum 
rekstri innan marka fastra tekna. 

...tryggja skilvísar greiðslur til 
viðskiptamanna og hafa öll lán 
bæjarfélagsins í skilum. 

...vinna að því að auðlindagjald á 
fyrirtæki í sjávarútvegi skili sér að 
hluta eða öllu leyti til heimabyggðar.

...verja höfuðstól söluandvirðis 
eignarhluta Vestmannaeyjabæjar í 
Hitaveitu Suðurnesja.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um börnin okkar
Börn eru grunnur samfélagsins. Í þeim býr lífskraftur sem 
verður að fá að njóta sín. Sjálfstæðismenn hafa lagt sig 
fram um að treysta faglegar undirstöður skólanna með 
það að leiðarljósi að efla menntun barna og vellíðan 
þeirra.  Í skólum eiga nemendur mikilvægt mótunarskeið. 
Þroskandi leikir, félagsfærni og menntun eru grunnþættir 
náms í leik- og grunnskóla. Við lok grunnskóla og 
upphaf framhaldsskóla er mikilvægt að undirbúa börn 
og unglinga undir þátttöku í samfélaginu með því að efla 
kennslu um grunnatriði persónulegra fjármála, skyldur, 
siðferði og réttindi þegna í lýðræðisþjóðfélagi og helstu 
atriði lýðræðis. Til þess að svo megi verða þarf aðstaða 

barnanna til náms að vera fullnægjandi og faglegt starf 
í hávegum haft. Að þessu hafa sjálfstæðismenn unnið 
ötullega í skólunum. Menntasamfélagið á í auknum mæli 
að aðstoða nemendur við að þroska og uppgötva hæfileika 
sína, efla færni þeirra og stuðla að vellíðan.  Mikilvægt 
er að skólasamfélagið, íþróttafélög, tónlistarskóli og 
aðrir tómstundaaðilar vinni náið og markvisst saman að 
samræmingu skóladags og tómstundatíma með það að 
leiðarljósi að auka samverutíma barna og foreldra. Þetta 
hafa sjálfstæðismenn lagt til grundvallar í aðkomu sinni 
að námi og tómstundum barna.  

...að ætíð verði lögð áhersla 
á faglegt starf innan skóla 
Vestmannaeyjabæjar.

...að traust og trúnaður ríki milli 
skólafólks, embættismanna og 
kjörinna fulltrúa.  

...að með tilkomu leikskóladeildar 
fyrir 5 ára börn í Hamarsskóla verði 
biðlistar í lágmarki og framboð af 
leikskólaplássum nægilegt.

...að leik- og grunnskólar séu 
sjálfstæðar stofnanir sem 
skólastjórnendur beri faglega og 
fjárhagslega ábyrgð á. 

...tryggja fljótandi mörk á milli 
skólastiga í því skyni að auka vellíðan 
barna í skólanum og auðvelda þeim 
finna metnaði sínum farveg. 

...að þjónusta dagmæðra verði ætíð 
fyrir hendi og niðurgreiðsla vegna 
þeirrar þjónustu sambærileg við það 
sem gerist í öðrum sveitarfélögum.

...að Grunnskóli Vestmannaeyja 
marki sér skýra framtíðarsýn til 
dæmis með tilliti til náttúru og 
sérstöðu Vestmannaeyja.

...að skólinn leggi jafna áherslu á 
úrræði fyrir bráðger börn og börn 
með námserfiðleika.

...tryggja að grunnskólabörnum 
standi  áfram til boða hollur matur 
í hádeginu.  

...að áfram verði stefnt að því að 
börn ljúki vinnudegi sínum fyrir kl. 
17:00. 

...að starf tónlistarskóla verði sem 
mest samtvinnað starfi grunnskóla.  

...að Skóla- og æskulýðsstefna 
Vestmannaeyjabæjar sé lifandi plagg 
og ætíð í endurskoðun.

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

Við viljum...
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Stöndum vörð

um mannlíf og menningu
Mannlíf í Vestmannaeyjum er líflegt, fjörugt og fjölbreytt. 
Hátíðir eru í hávegum hafðar  þar sem kynslóðirnar njóta 
sín saman við lög Oddgeirs og Ása í Bæ. Gestrisni okkar 
Vestmannaeyinga er alþekkt og erum við höfðingjar 
heim að sækja. Mannlíf í Eyjum einkennist af samheldni, 
glettni og náungakærleika. Hátíðir okkar eru landsþekktar 
svo sem þjóðhátíð, goslokahátíð, shellmót, pæjumót, 
þrettándagleði og hippahátíð. Miðbærinn okkar hefur 
fengið upplyftingu og iðar af lífi sem aldrei fyrr. 

Árið 2008 var í fyrsta skipti sett menningarstefna fyrir 
Vestmannaeyjar að frumkvæði sjálfstæðismanna. 
Stefnan byggir á þremur stoðum í menningu okkar þar 
sem áhersla er lögð á sérstöðu Vestmannaeyja í sögulegu 
og menningarlegu tilliti. Stoðirnar þrjár skírskota til 
gossins, sögunnar og náttúrunnar og heita Eldheimar, 
Sagnheimar og Sæheimar. Markmiðið með stefnunni, 
og framkvæmdum henni tengdri, er að gera sögu og 
sérstæða náttúru sýnilegri og aðgengilegri. 

...að Eldheimar verði í tengslum við 
nýja-hraunið og uppgröft húsanna 
þar.  Sýningin geymi muni tengda 
gosinu, margmiðlun og upplýsingar 
um jarðsögu Vestmannaeyja.

...tryggja að Surtsey verði gert hátt 
undir höfði sem UNESCO staður 
vegna sérstæðrar náttúru.  Það 
verður til að mynda gert með opnun 
nýrrar og glæsilegrar Surtseyjarstofu 
sem meðal annars hýsir sýninguna 
„Surtsey jörð úr ægi.

...ljúka endurbyggingu Byggðasafns 
Vestmannaeyja í anda Sagnheima.  
Þar undir fellur miðlun á öllu sem snýr 
að sérstakri sögu okkar Eyjamanna.  
Þar með útgerðasögu, úteyjalífi, 

Tyrkjaráninu, sögu þjóðhátíðar, 
tengingu mormóna við Eyjar o.fl.

...að utanhússviðhald Sagnheima 
(safnahúss við Ráðhúströð) komi 
sem fyrst til framkvæmda og að 
húsið verði gert svipsterkara en nú 
er.

...að Sæheimar, nýtt og glæsilegt 
náttúrugripasafn, líti dagsins ljós við 
höfnina.  Þar á að rísa einstakt fiska- 
og náttúrugripasafn sem miðlar 
þekkingu, skerpir upplifun og er 
gestum til afþreyingar og yndisauka.

...að fullkomin sjávarrannsókna-
miðstöð rísi í tengslum við háskóla-
samfélagið og Sæheima. 

...að listaverk í eigu bæjarins 
komi fyrir augu íbúa og gesta í 
metnaðarfullum sýningum. 

...að sýningar heimanna nýtist 
skólabörnum í námi og verði þeim 
aðgengilegar. 

...að menningarstarf á vettvangi 
Vestmannaeyjabæjar styðji við 
menningartengda ferðaþjónustu.

...að sögulegir staðir í náttúrunni 
verði varðveittir vegna menningar 
okkar.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um hagsmuni fatlaðra
Vestmannaeyjabær hefur í gegnum tíðina unnið að því að 
fatlaðir einstaklingar öðlist sambærileg lífskjör og aðrir 
þjóðfélagsþegnar. Um áramótin 2011 verður stigið stórt 
skref í málefnum fatlaðra þegar málaflokkurinn færist 
frá ríkinu til sveitarfélaganna en Vestmannaeyjabær 
hefur í 12 ár rekið málaflokkinn sem tilraunasveitarfélag 
fyrir ríkið. Kertaverksmiðjan Heimaey, þjónustuíbúðir við 
Vestmannabraut og Hamar hæfingarstöð eru allt dæmi 

um þjónustu við fatlaða sem nauðsynlegt er að styðja 
við og efla.
Endurbætur hafa verið gerðar á aðgengi fatlaðra 
við Barnaskólann og víðar.  Fatlaðir hafa blómgað 
menningarlíf í Vestmannaeyjum, t.d. með uppfærslu á 
Rockubusku og þátttöku í íþróttalífinu en íþróttafélagið 
Ægir hefur staðið sig mjög vel í hvatningu til íþróttaiðkunar 
fatlaðra. 

…áfram leitast við að veita fötluðum 
einstaklingum þá þjónustu sem 
þeir þarfnast, hvort sem er á sviði 
félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu 
eða menntunar. 

...styðja við félagsstarf fatlaðra svo 
það megi áfram blómstra. 

...fara í úttekt á aðgengismálum 
fatlaðra við stofnanir Vestmannaeyja-
bæjar og hvetja fyrirtæki og aðrar 
stofnanir til þess sama.

…að áfram verði unnið að bættu 
aðgengi fatlaðra um gangstéttir og 
götur í Vestmannaeyjum.

...leita leiða til að fjölga 
búsetuúrræðum fyrir fatlaða, í 
samráði við hagsmunaaðila.

Við viljum...
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Stöndum vörð

í umhverfis- og skipulagsmálum
Á lítilli eyju, þar sem íbúar hugsa stórt, eru skipulags- 
og umhverfismál vandasamur málaflokkur. Vitund um 
mikilvægi þess að vernda náttúru og umhverfi fer sífellt 
vaxandi hér, eins og víðar. Heilnæmt vatn og loft og 
fjölbreytt náttúra eru gæði sem allir bera ábyrgð á að 
nýtt séu með sjálfbærum hætti. Með ábyrgri umgengni 
við umhverfið er stuðlað að betri lífsskilyrðum fyrir 
komandi kynslóðir.
Um leið og tryggja þarf svigrúm atvinnulífsins og 
gott framboð af lóðum, bæði undir fyrirtæki og 
íbúðarhúsnæði, vilja sjálfstæðismenn vernda umhverfi 

bæjarfélagins og tryggja að íbúarnir og gestir þeirra geti 
notið stórbrotinnar náttúru sveitarfélagsins sem víðast.  
Áfram þarf að leggja metnað í að allir bæjarhlutar verði 
til fyrirmyndar í umhverfis- og hreinlætismálum.  Styrkja 
þarf og efla útivistarsvæði og tryggja hreinlæti og góða 
umhirðu opinna svæða með markvissu ræktunarstarfi.
Gömul hús eru okkur eyjamönnum afar mikilvæg 
enda varð stór hluti þeirri hrauni og ösku að bráð í 
Heimaeyjargosinu 1973.  Því vilja sjálfstæðismenn að sem 
fyrst verði mótuð stefna til framtíðar varðandi varðveislu 
og endurbyggingu gamalla húsa.  

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

...leggja áherslu á framtíðarlausn 
sorpmála í Vestmannaeyjum.  Þannig 
verði kapp lagt á hagkvæma og 
umhverfisvæna hirðingu og förgun 
sorps.  

...að árlega verði veittar 
viðurkenningar fyrir árangur í 
umhverfismálum fyrirtækja í 
sveitarfélaginu, t.d. varðandi flokkun,  
hreinsun og snyrtimennsku.

...kanna hagkvæmi þess að taka upp 
nýtt tunnukerfi til betri flokkunar 
sorps.   

...endurskipuleggja og græða upp 
gáma- og urðunarsvæði þannig að 
þau verði fallegri en nú er.

...að stöðugt séu í boði góðar 
byggingarlóðir fyrir íbúðarhús og 
fyrirtæki. 

...fara í samstarf við Landgræðslu 
ríkisins um uppgræðslu á viðkvæmum 
gróðursvæðum

...að aðstaða til útivistar verði bætt 
enn frekar með merkingu og lagningu 
nýrra göngustíga.

...ráðast í átak í umhverfismálum 
á atvinnusvæðum í samvinnu við 
atvinnurekendur. 

...að komið verði til móts við þá sem 
gera upp gömul hús með styrk sem 
nemur hluta af fasteignagjöldum.

...fjölga bílastæðum í miðbænum.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um fjölskyldur
Fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins. Sjálfstæðis-
flokkurinn leggur áherslu á að á hverjum tíma sé velferð 
fjölskyldunnar höfð að leiðarljósi í þjónustu við bæjarbúa. 
Það er mikilvægt að samfélagið hlúi vel að fjölskyldunni 
og skapi henni þroskavænleg skilyrði. Í Vestmannaeyjum 
skal ætíð lögð áhersla á að skapa einstaklingnum bestu 
mögulegu skilyrði svo hann geti vaxið, þroskast og 
notið hæfileika sinna, sjálfum sér og öðrum til góðs og 
samfélaginu til framfara.
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum 
líta svo á að gæði samfélagsins felist að miklu leyti 

í möguleikum fjölskyldunnar til að takast á við 
utanaðkomandi áföll og vandamál. Fjárhagslegt öryggi 
skiptir þar miklu. Gæðin felast þó ekki síður í möguleikum 
fjölskyldunnar til að njóta samverustunda innan og utan 
heimilisins. Með því að búa börnum okkar öruggt og 
heilbrigt umhverfi leggjum við grunninn að jákvæðu og 
tryggu samfélagi sem okkur líður vel í.
Við stjórnun á Vestmannaeyjabæ hefur 
Sjálfstæðisflokkurinn haft þessi grundvallaratriði að 
leiðarljósi við ákvarðanatöku í málefnum fjölskyldunnar. 

...að nýtt og glæsilegt útivistarsvæði 
við Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja 
verði til þess að Íþróttamiðstöðin 
nýtist börnum og fjölskyldum þeirra 
enn betur en áður.

…endurýja og bæta útileiksvæði í 
bænum.

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

…vinna að frekari uppbyggingu á 
Frístundahúsinu Rauðagerði og gera 
þannig öllum aldurshópum kleift að 
finna tómstundir við sitt hæfi.

…útbúa íþrótta- og æskulýðsstefnu 
bæjarins þar sem lögð er áhersla á 
almenningsíþróttir og heilsueflandi 
æskulýðs- og tómstundastarf.

...að uppvaxtarskilyrði barna verði 
áfram með því sem best gerist. 

Við viljum...
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Stöndum vörð

um fræðslu- og háskólastarf 
í Vestmannaeyjum
Á yfirstandandi kjörtímabili hefur Vestmannaeyjabær, í 
samstarfi við hinar ýmsu rannsókna- og fræðastofnanir, 
unnið að eflingu háskóla- og fræðastarfs í 
Vestmannaeyjum. Í janúar 2008 kom Vestmannaeyjabær 
að stofnun Þekkingarseturs Vestmannaeyja ásamt 
þrjátíu og fjórum öðrum stofnaðilum. Tilgangurinn 
var að styrkja starfsemina enn frekar og byggja upp 
nýja og betri aðstöðu fyrir háskólanám, fjarkennslu og 
sjávarrannsóknir. Í dag starfa um tuttugu starfsmenn í 
fjölmörgum rannsóknar- og þjónustustofnunum innan 
Þekkingarseturs Vestmannaeyja. 
Við sjálfstæðismenn viljum gera þekkingarsamfélaginu 
í Vestmannaeyjum kleift að eflast enn frekar. Við 
vilum bjóða Þekkingarsetrinu aðstöðu í þúsund 
fermetra húsnæði á annari hæð í Fiskiðjunni. Þannig 
mun Þekkingarsetrið fá tækifæri til að koma sér fyrir 

í framtíðarhúsnæði en húsnæðisþörfin er mikil í dag 
og hefur hindrað frekari vöxt starfseminnar. Þannig 
skapast möguleiki á að setja upp fullkomna aðstöðu 
fyrir nemendur sem sækja símenntun, fullorðinsfræðslu, 
háskólanám og fjarkennslu ásamt því að hægt verður að 
stórbæta alla rannsóknaraðstöðu.
Í undirbúningi er uppbygging á Sæheimum, fiskasafni 
og sjávarrannsóknamiðstöð að Tangagötu 12. Með 
því að tengja þessa starfsemi þekkingarsamfélaginu í 
Fiskiðjunni verður til einstakur kjarni sem tengir saman 
miðbæinn og lífið við höfnina. Þessar tillögur eru þó 
háðar því að stofnanir Þekkingarsetursins séu tilbúnar 
að ráðast í verkefnið með okkur og að bæjarbúar sjái þau 
tækifæri sem felast í uppbyggingu á öflugu þekkingar- 
og fræðasamfélagi í Vestmannaeyjum.

...nýta Landeyjahöfn til að auka og 
efla þjónustu Þekkingarsetursins, 
ekki síst Visku fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðvar

...vinna með Framhaldskólanum að 
því að víkka þjónustusvæði hans út 
þannig að það nái yfir áhrifasvæði 
Landeyjahafnar.  Í því samhengi ber 
ma. að horfa til reksturs heimavistar 
við FÍV.

...stórbæta aðstöðu Náttúrugripa- 
og fiskasafns Vestmannaeyja í 
tengslum við framkvæmdir við 
Sæheima að Tangagötu 12.  Við 
viljum að starfsemi þess verði 
útvíkkuð og sett upp aðstaða fyrir 
rannsóknir og fræðslu í tengslum við 
Þekkingarsetur Vestmannaeyja.

...tengja starf Þekkingarseturs og 
annarra menntastofnana í Eyjum 
nánum böndum.

...auka og efla aðgengi eyjamanna að 
námi við íslenska og erlenda háskóla.  
Markmiðið á að vera að sem flestir 
geti lokið háskólanámi án þess að 
flytjast búferlum.

...bæta aðstöðu Þekkingarseturs.  Í 
því samhengi viljum við horfa til að 
nýta húsnæði Fiskiðjunnar svo fremi 
sem það reynist hagkvæmur kostur.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um samgöngur við Vestmannaeyjar
Samgöngur eru einn mikilvægasti þátturinn í 
grunngerð nútímasamfélags. Það á sérstaklega við 
um eyjasamfélög. Mikilvægi samgangna hefur vaxið 
gríðarlega á undanförnum árum og kemur þar margt til, 
stórauknir vöruflutningar, fjölgun ferðamanna, stækkun 
atvinnusvæða o.fl.  Atvinnulífið hefur breyst verulega 
og krefst þess að möguleikar á að fara á milli staða 
með skjótum og öruggum hætti séu fyrir hendi. Eðli 
málsins samkvæmt eru samgöngur mikilvægasta málefni 
Vestmannaeyja, jafnvel þótt þær séu ekki nema að litlu 
leyti á forræði sveitarfélagsins. 
Í meirihlutatíð Sjálfstæðisflokksins á yfirstandandi 
kjörtímabili hefur grettistaki verið lyft hvað varðar 

samgöngur. Undir forystu sjálfstæðismanna hefur nú 
verið tryggt að eftir fáeinar vikur styttist siglingatími 
til Vestmannaeyja úr 165 mínútum í 40 mínútur, þegar 
siglingar í Landeyjahöfn hefjast.  Ferðum með Herjólfi 
hefur verið fjölgað verulega og flug milli Vestmannaeyja 
og Reykjavíkur er nú öflugt.   
Það liggur því fyrir að gríðarlegur árangur hefur náðst í 
öllu því sem snýr að samgöngum.  Enn er lokaspretturinn 
eftir og eyjamenn mega treysta því að frambjóðendur 
Sjálfstæðisflokksins koma hvergi til með að slá slöku við.  
Það er óendanlega mikilvægt að staðinn sé vörður um 
samgöngumál okkar Eyjamanna. 

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

...að flug til Reykjavíkur verði áfram 
öflugt og að í boði verði að lágmarki 
3 ferðir á dag.

...tryggja að rútuferðir frá 
Landeyjahöfn til Reykjavíkur verði 
að minnsta kosti 2 til 3 á dag.

...að þjónusta um borð í Herjólfi og í 
tengslum við rekstur ferjunnar verði 
jafn góð eða betri en nú er.

...tryggja að heildarkostnaður við 
ferðalag til Reykjavíkur, sigling og 
rúta, verði ekki meiri í gegnum 
Landeyjahöfn en nú er í gegnum 
Þorlákshöfn.

...að þjónusta Herjólfs í siglingum 
til Landeyjahafnar taki mið af 
því að um er að ræða alþjóðlega 
ferðaþjónustu.

…fá heimild fyrir millilandaflug 
minni véla í gegnum flugvöllinn í 
Vestmannaeyjum,  einkum ferjuflug.

...að fargjöld með Herjólfi verði 
ætíð miðuð við þarfir eyjamanna. 
Herjólfur er þjóðvegur milli lands og 
Eyja og ber að stilla verði í hóf miðað 
við það.

...nota stórbættar samgöngur við 
Suðurland til að efla hvers konar 
samstarf við nágrannasveitarfélög 
svo sem á sviði opinberrar þjónustu, 
samnýtingu á sviði fræðslumála og 
samvinnu á sviði menningar-, lista- 
og íþróttamála.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um íþróttamálin
Vestmannaeyjar hafa fyrir löngu markað sér stöðu 
sem einn helsti íþróttabær landsins og erum við 
stolt af miklu og kröftugu íþróttastarfi. Eyjamenn 
hafa í gegnum tíðina átt fulltrúa meðal þeirra bestu í 
hinum ýmsu íþróttagreinum.  Það á sér meðal annars 
skýringar í því kröftuga íþróttalífi sem hefur blómstrað 
í Vestmannaeyjum. Hér eru haldin fjölmörg íþróttamót 
sem eru vel sótt af landsmönnum.   Slíkt eflir samfélag 
okkar og styrkir stöðu bæjarins inn á við og út á við. 
Tilkoma nýs fjölnota íþróttahúss er stór þáttur í því að 

halda áfram að efla og styrkja íþróttalífið. Húsið mun 
liðka fyrir tímum í öðrum íþróttasölum bæjarins og 
nýtast öllum íþróttamönnum á beinan eða óbeinan hátt. 
Nýtt útisvæði við sundlaugina er fagnaðarefni fyrir alla 
bæjarbúa og svæði sem sérhvert sveitarfélag landsins 
gæti verið stolt af.  Sjálfstæðismenn vita að það er 
börnum og ungmennum mikilvægt að stunda íþróttir 
og alast upp við heilbrigt keppnisumhverfi sem byggir á 
jákvæðum fyrirmyndum og leikgleði. Við viljum því áfram 
standa vörð um íþróttamál.

...að Vestmannaeyjabær verði áfram 
í fremstu röð á sviði íþrótta og eflist 
sem íþróttabær.

...efla hlutverk íþróttahreyfingarinnar 
í forvörnum.

…halda áfram að efla og styrkja 
grunnstoðir íþróttalífsins.

...styðja íþróttahreyfinguna í þeirri 
viðleitni að vinna eftir opinberri 
uppeldisstefnu.

...samtvinna starf íþróttafélaga og 
skólanna.

…halda áfram undirbúningi að 
Íþróttaakademíu í samvinnu með 
FÍV og ÍBV. 

…áfram vinna að eflingu íþróttasvæða 
á Eyjunni.

…sjá til þess að helstu íþróttaviðburðir 
og stórmót geti áfram farið fram í 
Vestmannaeyjum.

...koma til móts við fjölskyldur og 
gera öllum kleift að taka þátt í 
almenningsíþróttum.

…lagfæra gönguleiðir og bæta 
merkingar.

...nýta stórbættar samgöngur til 
aukins samstarfs við nágranna okkar 
á Suðurlandi á sviði íþróttamála.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um atvinnulífið
Atvinnulíf okkar eyjamanna er öflugt og atvinnuleysi 
lítið.  Illu heilli er þó að okkur sótt og þá sérstaklega 
hvað varðar sjávarútveg.  Yfir vofa hugmyndir sem 
yrðu okkur eyjamönnum skaðlegar.  Fyrningarleið 
stjórnarflokkanna, afnám sjómannaafsláttar, sértækar 
álögur á útgerðarmynstur okkar og fleira er þar á meðal.   
Undir forystu sjálfstæðismanna hefur samfélagið í Eyjum 
sameinast gegn þessum skaðlegu hugmyndum og er 
skemmst að minnast gríðarlega fjölmenns baráttufundar 
í Höllinni.  Samfélagið er brjóstvörn atvinnulífisins og 
sjálfstæðismenn bjóða áfram fram krafta sína í að 
standa vörð um atvinnulífið.

Nútímasamfélag krefst fjölbreytts atvinnulífs og þar 
getur jákvæð aðkoma bæjarfélagsins haft mikið að segja.  
Undir forystu sjálfstæðismanna hefur Vestmannaeyjabær 
breytt aðkomu sinni að atvinnulífinu.  Áhersla hefur verið 
lögð á fagleg vinnubrögð þar sem stjórnmálamenn velja 
stefnu og úthluta heildarfjármagni.  Fagmenn annast 
hinsvegar alla útfærslu og velja fjármunum farveg.
Breytt samfélagsgerð kallar á aukna fjölbreytni í atvinnulífi 
Eyjamanna. Stórbættar samgöngur við Vestmannaeyjar 
munu stækka atvinnu- og markaðssvæði eyjamanna í 
framtíðinni. Þá skiptir einnig miklu að flutningskostnaður 
vegna aðfanga til atvinnurekstrar verði sambærilegur við 
önnur byggðarlög á Suðurlandi.  

...að Vestmannaeyingar verði áfram 
fremstir í útgerð, veiðum og vinnslu 
á landinu.

...áfram tryggja framgang 
vaxtarsamnings með áherslu á 
Vestmannaeyjar.

...að stjórnvöld standi við þá yfirlýstu 
fyrirætlun að flytja opinber störf til 
Vestmannaeyja.

...vinna að nýsköpun með 
fyrirtækjum sem hér eru. Þar undir 
fellur framleiðsla á nýjum afurðum, 
þróun leiða við framleiðslu og hvers 
konar aukin verðmætasköpun.

...skapa fyrirtækjum í Vestmanna-
eyjum umhverfi sem er sam-
keppnisfært við það sem best gerist 
á landinu.

...að þekkingarsamfélaginu verði gert 
kleift að vaxa og veita atvinnulífi í 
Vestmannaeyjum almennt stuðning 
til frekari sóknar.

...efla nýsköpunarsamstarf sem felur 
í sér virka þátttöku atvinnulífsins 
í sameiginlegum rannsóknar- og 
þróunarverkefnum. 

Við viljum...
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Stöndum vörð

um ferðaþjónustu
Tækifæri Eyjamanna til þróunar ferðaþjónustu og 
eflingar hennar sem atvinnugreinar eru mikil.  Til koma 
Landeyjahafnar kemur til með að koma Vestmannaeyjum, 
perlu íslenskrar ferðaþjónustu, í þjóðbraut.  
Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein heimsins sem vaxið 
hefur hvað mest og jafnast síðustu ár og áratugi.  Ljóst 
er að framtíð ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum er afar 
háð umhverfislegum og félagslegum/menningarlegum 
auðlindum, því að það eru einmitt þessar auðlindir sem 
ferðaþjónustan nýtir og selur aðgang að. Í ljósi þess 

telja frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins augljóst að 
ferðaþjónusta í Vestmannaeyjum á mikla framtíð fyrir sér 
sem atvinnugrein. Um leið er ljóst að áhersla á sjálfbæra 
þróun er algjört lykilatriði hvað þetta varðar. Hér dugar 
ekki að einblína á stundarhaginn, heldur verður að haga 
málum svo að hægt verði að halda áfram á sömu braut 
lengi enn. Sjálfbær atvinnurekstur er atvinnurekstur sem 
er gerður til að endast. Því verður að skapa ferðaþjónustu 
í Vestmannaeyjum framúrskarandi umgjörð.

...að ferðaþjónusta sé einn af helstu 
vaxtarbroddum samfélagsins.  

...að tjaldstæði í Vestmannaeyjum 
verði með því sem best gerist á 
landinu.  Koma skal til móts við 
ólíkar þarfir ferðamanna með tjöld, 
tjaldvagna, fellihýsi o.s.frv.

...bæta merkingu enn frekar með 
götuskiltum og náttúrumerkingum 
þar sem merktir eru inn áhugaverðir 
staðir.

...taka upp náið klasasamstarfs 
við hagsmunaðila í ferðaþjónustu 
um rekstur upplýsinga- og 
ferðaþjónustu. 

...lengja ferðaþjónustutímabilið í 
Vestmannaeyjum með því að skapa 
umgjörð um vetrarferðaþjónustu. 
Það verður til dæmis gert með því að 
tengja hana fjölbreyttu menningarlífi 
sem er í boði á þeim árstíma, sem og 
útivist og náttúru.

...að tjaldstæði í Vestmannaeyjum 
verði rekin í sátt við íbúa.  Þar skiptir 
ábyrgð og eftirlit rekstraraðila miklu.
...þróa safna- og menningarmál 
áfram á grundvelli þriggja heima 
sýnar með hagsmuni ferðaþjónustu 
að leiðarljósi.

...að Vestmannaeyjabær skapi 
sterka segla í ferðaþjónustu í 
Vestmannaeyjum sem dragi að 

innlenda sem erlenda ferðamenn.  
Meðal þeirra verða Sagnheimar, 
Sæheimar og Eldheimar.

...að nýtt og glæsilegt útivistarsvæði 
verði einnig rekið með hagsmuni 
ferðamanna í huga.

...vinna áfram með þjóðhátíðarnefnd 
að þróun þjóðhátíðar þannig að hún 
eflist sem hátíð heimamanna þar 
sem gestum er boðin þátttaka.

...fjölga afþreyingarmöguleikum fyrir 
ferðamenn í Vestmannaeyjum.  Í því 
samhengi ber meðal annars að horfa 
til eflingar á sjósporti, útivist og 
náttúruskoðun.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um lífæðina, Vestmannaeyjahöfn
Í öflugustu sjávarbyggð landsins skiptir miklu að 
þjónusta við fiskiskipaflotann verði ávallt í fremstu röð.  
Stór hlekkur í þeirri þjónustukeðju sem höfnin myndar 
er að geta tekið upp og annast þjónustu við fiskiskip 
jafnt úr eyjaflotanum sem og öðrum byggðarlögum.  
Framkvæmdir við endurbyggingu upptökumannvirkja 
Vestmannaeyjahafnar standa nú sem hæst og er ráðgert 
að hægt verði að lyfta skipum í lok árs.  Starfsemi í 
kringum upptökumannvirkin mun efla atvinnulífið í Eyjum 

og hafa  margfeldisáhrif  til hagsbóta fyrir byggðarlagið.
Höfnin er lífæð samfélagsins og þarf því stöðugt að vera 
í framkvæmdum til að gegna hlutverki sínu.  Á næsta 
kjörtímabili þarf að ráðast í nauðsynlegar viðgerðir, 
endurbyggingu og  lengingu á Binnabryggju til austurs. 
Við þær framkvæmdir stækkar athafnasvæðið við 
Binnabryggju og við Skáann, sem er viðlegukantur við 
austurhluta  bryggjunnar. 

...að þjónusta við fiskiskipaflotann 
verði eins og best verður á kosið.

...bæta þjónustu hafnarinnar við 
smábátaeigendur.

...bæta aðgengi að nyrsta hluta 
hafnarinnar. 

...ljúka endurbyggingu upptöku-
mannvirkjanna.  Endurbætt upptöku-
mannvirki munu þjóna meðalstórum 
fiskiskipum.
  

...að Vestmannaeyjahöfn sé snyrtileg 
og þar með til yndisauka fyrir bæði 
þjónustuþega, heimamenn og 
fjölmarga gesti sem leggja leið sína 
um höfnina.

…ljúka  rannsóknum og líkana-
tilraunum hjá Siglingastofnun 
vegna stórskipakants norðan Eiðis, 
en niðurstöðurnar munu nýtast 
Vestmannaeyjahöfn til langrar fram- 
tíðar, hvort sem ráðist verður í fram-
kvæmdir á næstu árum eða ekki.   

...koma upp nýju afgirtu geymslu-
svæði fyrir smábáta á fyrrum 
athafnasvæði eystri slippsins norðan 
Strandvegar.

...ráðast í viðgerðir, endurbyggingu 
og lengingu á Binnabryggju til 
austurs.

...bæta þjónustu hafnarinnar hvað 
varðar ferðaþjónustu, einkum hvað 
varðar skemmtiferðaskip.

Við viljum...
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Stöndum vörð

um rétt einstaklingsins
Sjálfstæðismenn hafa verið í farabroddi í öllu því er 
lýtur að jöfnum rétti.  Með það að sjónarmiði beitti 
Sjálfstæðisflokkurinn sér fyrir því að Vestmannaeyjabær 
ynni eftir formlegri og samþykktri áætlun í 
jafnréttismálum.  Tilgangur jafnréttis er að koma á og 
viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum allra bæjarbúa 
á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu 

eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska 
hæfileika sína óháð kynferði, stétt, stöðu eða nokkrum 
öðrum aðgreinandi þáttum.  Með því að vinna markvisst 
eftir þeim línum sem lagðar eru í stefnumörkun er hægt 
að auka fagmennsku í stefnumótun og stjórnsýslu um 
leið og jafnrétti á öllum sviðum er styrkt.

…að fólk í öllum þjóðfélagshópum 
eigi jafnan aðgang að því sem í 
boði er í sveitarfélaginu, svo sem í 
tómstundum og íþróttastarfi.

…að í skólastarfi á vegum Vest-
mannaeyjabæjar sé þess gætt að 

þörfum og áhugasviðum drengja 
og stúlkna sé gert jafn hátt undir 
höfði.

…að drengjum og stúlkum séu veitt 
sömu tækifæri til tómstunda- og 
íþróttaiðkunar og æskulýðs- og 

íþróttafélög skulu hvött til hins 
sama.

…að öll stefnumótun taki mið af 
því að einstaklingar gjaldi ekki fyrir 
sundurgreinandi þætti svo sem 
kynferði eða uppruna.  

Við viljum...
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Stöndum vörð

um efri árin
Vestmannaeyingar hafa borið gæfu til að standa vel að 
málefnum eldri borgara enda á sú kynslóð sem byggði upp 
okkar góða samfélag að njóta verðskuldaðrar virðingar. 
Sjálfstæðismenn hafa verið í farabroddi í uppbyggingu á 
þjónustu fyrir aldraða og frambjóðendur leggja áherslu á 
að þjónusta verði áfram með því sem best gerist.  Miklar 
breytingar hafa orðið í áherslum í öldrunarþjónustu 
síðustu áratugi, sérstaklega í húsnæðismálum og 

heimaþjónustu. Kröfur um aukið sjálfstæði og öryggi eru 
sjálfsagðar. Áður fyrr var fólk annaðhvort heima eða á 
stofnun. Í dag á fólk kost á heimaþjónustu, hvar sem það 
býr og hefur aðgang að félagsstarfi við hæfi. Stefnan er 
að tryggja aukið sjálfstæði í búsetu- og þjónustuþáttum. 
Þjónustan verði ekki stofnanabundin heldur búi fólk við 
eðlilegt heimilislíf eins lengi og hægt er.

...að eldri borgurum verði gert kleift 
að búa sem lengst í eigin húsnæði 
og áfram veittur veglegur afsláttur 
af fasteignagjöldum.

...fjölga hjúkrunarrýmum á Hraun-
búðum.

...fjölga búsetuúrræðum fyrir aldraða 
og auðvelda öldruðum þannig að 
komast í smærra og hentugara 
húsnæði.

...vinna markvisst að eflingu heima-
þjónustu við aldraða svo fólk hafi 
kost á að búa á eigin heimili eins 
lengi og það kýs og fái viðunandi 
þjónustu.

...vinna útfrá niðurstöðum þjónustu-
hóps aldraðra um málefni eldri 
borgara við útfærslu og þróun 
þjónustunnar. 

...vinna að því, í samvinnu við ríkið, 
að hér verði útbúin fullkomin deild 
fyrir heilabilaða.

...auka samþættingu allrar 
öldrunarþjónustu í Eyjum. Mikilvægt 
er að sá hluti öldrunarþjónustu sem 
er á vegum sveitarfélagsins myndi 
samfellu við þá þjónustu sem er á 
vegum ríkis og einkaaðila.

...skapa öldruðum aðstöðu til 
tómstunda, hreyfingar og útivistar.  

Þar undir fellur að gera öldruðum 
kleift að nýta hið nýja fjölnota 
íþróttahús og aðstöðu í Rauðagerði.

 ...áframhaldandi gott samstarf 
við félag eldri borgara um málefni 
þeirra.

…aukið samstarf við Heilbrigðis-
stofnun Vestmannaeyja, sérstaklega 
hvað varðar endurhæfingu.

...fara í viðræður um flutning á 
málefnum eldri borgara frá ríki til 
sveitarfélaga.

Við viljum...
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