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UNGT FÓLK SETUR X VIÐ D

VIÐ STYÐJUM SJÁLFSTÆÐISFLOKKINN



Útgefandi: Eyverjar, félag ungra jálfstæðismanna í
Vestmannaeyjum
Ritstjóri og ábm.: Margrét Rós Ingólfsdóttir
Heimasíða: www.eyverjar.is
Netpóstur: eyverjar@eyverjar.is
Þeir sem komu að efni blaðsins: Stjórn Eyverja
Upplag: 1700 eintök
Prentun: Eyjaprent
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Frambjóðendur annarra framboða
hafa farið hamförum í fjölmiðlum nú á
síðustu dögum fyrir kosningar og hafa
meðal annars haldið því fram að það
hafi ekkert gerst í samgöngumálum
Vestmannaeyja síðastliðin 16 ár.

Það sem hann veit ekki, eða vill ekki
vita er meðal annars:

1. Árið 1992 kom núverandi Herjólfur
til Eyja og var koma skipsins mikið
framfaraskref í samgöngumálum Vest-
mannaeyja.

2. Landgöngumannvirki í Vestman-
naeyjum og Þorlákshöfn voru reist og
bættu þau aðstöðu farþega Herjólfs
verulega.

3. Á árinu 1990 sigldi Herjólfur 410 fer-
ðir. Árið 2004 fór Herjólfur 570 ferðir.
Árið 2006 voru ferðir Herjólfs 700 og
unnið er að samkomulagi um næturfer-
ðir og þá fara ferðir í 740-750 á árinu.

4. Brugðist var við ábendingum heima-
manna um að fá öflugt skip til að leysa
Herjólf af þegar skipið fór í slipp.

5. Bakkaflugvöllur hefur verið endur-
bættur og árið 1998 voru farþegar
16.963 en árið 2006 voru þeir 28.222.

6. Farþegaaðstaða á Bakkaflugvelli
hefur verið bætt til muna.

7. Flugleiðin Reykjavík- Vestmannaeyja
er ríkisstyrkt um 70 milljónir.

8. Nefndir hafa starfað sem fjallað hafa
um framtíðarsamgöngur milli lands og
Eyja og hafa þær nefndir lokið störfum
og skilað niðurstöðum.

9. Unnið er af festu að rannsóknum um
jarðgöng til Eyja.

10. Bakkafjara komin á veg-
aáætlun en hún er í biðstöðu á meðan
niðurstöður í jarðgangnarannsóknum
liggja ekki fyrir.

Höfnum Marshall aðstoð Róberts og
kjósum Árna Johnsen sem hefur
þekkingu  á hlutunum. 

..........

Ungir sjálfstæðismenn stuðla að því að
viðhalda frjálsu og umburðarlyndu sam-

félagi. Allir eiga að hafa jöfn tækifæri og
geti án afskipta annarra tekið ákvarðanir

í eigin málum. Ungir sjálfstæðismenn
vilja réttlátt ríki þar sem kraftur einstak-
linga fær að njóta sín,  þar sem lausna á
vandamálum er leitað án boða og banna. 

Ísland á að vera áfram land tækifæranna.
Land þar sem ungt fólk geti staðið á

traustum grunni og horft til framtíðar- til
nýrri tíma, nýrra tækifæra. 

Eyverjar hvetja Eyjamenn til að mæta á
kjörstað á laugardag, taka ábyrga afstöðu

og setja x við Sjálfstæðisflokkinn.

FRAMTÍÐIN
ER OKKAR!

Í vinnustaðaheimsókn í frystihúsi í Vest-
mannaeyjum fyrir skömmu lenti Sam-

fylkingaroddvitinn Björgvin G. Sigurðsson í
hálfgerðum vandræðum. Hann vatt sér að

einni konunni sem vann við snyrtingu á fiski
og sagði að þetta væri fallegur þorskur sem

hún væri að hreinsa. Konan leit á hann í
forundran og svaraði að þetta væri nú ufsi

en ekki þorskur sem hún væri með.

Vandræðalegur ætlaði Björgvin að bjarga sér
úr ógöngunum og afsakaði sig með því að

hann væri uppalinn í sveit og því ekki alveg
með fisktegundir á hreinu. Fiskvinnslukonan

svaraði þá að hún væri nú uppalin í slorinu
og hefði aldrei verið í sveit en þekkti samt

muninn á rollu og belju.

Aftur ætlaði Björgvin að bjarga sér fyrir
horn og sagði með vandræðabros á vör að

hann kæmi sko úr garðyrkjubúskapnum.
Fiskvinnslukonan svaraði þá um hæl og

sagði að þótt hún hefði aldrei komið nálægt
garðyrkjubúskap þá þekkti hún samt muninn

á tómötum og gúrkum!

Þetta er eiginlega bara skák og mát.

BJÖRGVIN
ÞORSKUR

Í EYJUM

10 STAÐREYNDIR 
SEM „FRAMBJÓÐANDI

SAMFYLKINGARINNAR“VEIT
EKKI UM SAMGÖNGUMÁL Í

VESTMANNAEYJUM

AFNEITUM SÓSÍALISMA OG KJÓSUM EKKI EINSTAKLINGA
SEM VILJA TAKA AF OKKUR KVÓTANN! ÞAÐ MUN ALDREI
NÁST SÁTT UM SÓSÍALISMA Á ÍSLANDI. 

Kl. 8.30 Vakna og fara í bakaríið.

Kl. 9.00 Gera Eyjamenn sig klára, 
fara að kjósa og njóta þess. 

Kl. 13.00 hefst kosningakaffi í Höllinni. 

Eftir kaffið þá er tilvalið að fara í göngu
upp á Helgafell, niður í dal eða út á eiði. 

Eftir kvöldmat er síðan um að gera að
mæta í kosningavöku í Ásgarði. 
Allir velkomnir!

DAGSKRÁ 
LAUGARDAGSINS

ÞAÐ HEFUR OFT VERIÐ MIKIÐ 
FJÖR Á KOSNINGASKRIFSTOFUNNI
HJÁ OKKUR. HÉR MÁ SJÁ NOKKRAR
MYNDIR ÚR ÁSGARÐI. 

..........
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