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TOPPPIZZUR
SÍMI 482 1000

TILBOÐ SENT

TILBOÐ SÓTT

12” m/3 áleggst., og 1/2 ltr. Pepsí
val um 12” hvítl.br. eða brauðstangir kr. 2.690,-

16” m/2 áleggst.,  
 val um 16” hvítl.br. eða 16” margarita kr. 2.890,-

16” m/3 áleggst., val um brauðstangir, 16” hvítl.br.
eða 12” margarita + 2 ltr. Pepsí kr. 3.300,-

2x16” m/2 áleggstegundum kr. 3.290,-

12” m/3 áleggsteg.  kr. 1.590,-

12” m/3 áleggst., og val um 12” hvítl.br. 
eða brauðstangir kr. 2.190,-

16” m/3 áleggstegundum kr. 1.690,-

16” m/3 áleggst., val um brauðstangir, 
16” hvítl.br. eða 12” margarita kr. 2.690,-

2x16 m/3 áleggstegundum kr. 3.190,-

     Hin sívinsæla Blaðra með 
     sweet-chili sósu til að dífa í
     TILBOÐ: 1.990,- + 1/2 ltr. Pepsí

ATH.Lokað frá og með sunnudeginum 30. maí opnum á nýjum stað þann 3. júní

Vá! Á maður að 
vita svarið við 
þessu?

Þekkið þið þessa fætur? Rétt svör sendist til...

Alveg grillaður 
þessi!!!

VIÐ STYÐJUM SJÁLFSTÆÐISFLOKKINN



Útgefandi: Eyverjar, Félag ungra sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum
Ritstjórn: Haraldur Pálsson og Sindri Ólafsson

Ábyrgðarmaður: Borgþór Ásgeirsson · Gerð blaðsins: Stjórn Eyverja · Myndir: Eyverjar - www.eyverjar.is
Skopmynd: Kristinn Pálsson · Heimasíða: www.eyverjar.is · Netfang: eyverjar@eyverjar.is

Upplag: 1000 eintök · Prentun og uppsetning: Prentsmiðjan Eyrún

Eyverji er mikill lýðræðissinni og fi nnst sjálfsagt að allir geti haft áhrif á alla 
ákvarðanatöku á öllum stigum stjórnvaldsins. Því fi nnst Eyverja það bæði 
sjálfsagt og eðlilegt að kjósendur í Vestmannaeyjum eignist umboðsmann til 
að gæta hasmuna sinna.

Það er vitaskuld ekki annað hægt en að hafa eftirlit með kjörnum fulltrúm. 
Því telur Eyverji það bæði sjálfsagt og eðlilegt og gerir það að skýlausri kröfu 
sinni að eftir að hann hefur kosið sér fulltrúa í bæjarstjórn að fulltrúarnir ráði 
fyrir hann umboðsmann. En þá vandast málið; Hver á að hafa eftirlit með 
eftirlitinu?

Til að leysa vandamálið sem þá skapast telur Eyverji það bæði sjálfsagt og 
eðlilegt, gerir skýlausa kröfu til þess og sér ekki annað í stöðunni en að ráða 
umboðsmann umboðsmanns til þess að hafa eftirlit með eftirliti umboðsmanns 
kjósenda með störfum bæjarstjórnar.

Enn er Eyverja þó vandi á höndum, því ekki er víst að hver einn og einasti 
íbúi Vestmannaeyja verði með öllu sáttur við störf bæjarstjórnar, þrátt 
fyrir eftirlit umboðsmanns kjósenda með störfum bæjarstjórnar og eftirlit 
umboðsmanns umboðsmanns með eftirliti umboðsmanns kjósenda með 
störfum bæjarstjórnar.

Því telur Eyverji það bæði sjálfsagt og eðlilegt, gerir skýlausa kröfu til þess, 
sér ekki annað í stöðunni og væntir þess að hver einn og einasti kjósandi 

www.eyverjar.iswww.eyverjar.is

Heyrst hefur...
 að frambjóðendur annarra 
framboða ætli að fl ytja til 

Eyja ef að þeir ná kjöri!

 að aðalkosningamálið 
sé Þjóðhátíð og dalurinn 

sem er á könnu ÍBV en ekki 
bæjarstjórnar.

 að ef að V-listinn 
slysast í meirihluta þá hverfi  

hitaveitupeningurinn .

  að á laugardag verði 
kjörnir 7 umboðsmenn 

kjósenda

  að sé að og því sé í raun 
ekkert að

K J Ö R S E Ð I L L
VIÐ BÆJARSTJÓRNARKOSNINGARNAR
Í VESTMANNAEYJUM 29. MAÍ 2010

B
Listi Framsóknar

og óháðra

D
Listi Sjálfstæðisflokks

V
Listi Vestmannaeyjalista

1. Sigurður E Vilhelmsson
2. Sonja Andrésdóttir
3. Eggert Björgvinsson
4. Eydís Tórshamar
5. Jónatan Guðni Jónsson
6. Sigurbjörg Kristín Óskarsdóttir
7. Sigrún Hjörleifsdóttir
8. Sveinn Friðriksson
9. Oddný Garðarsdóttir

10. Jóhann Þorvaldsson
11. Íris Jónsdóttir
12. Viktor Hjartarson
13. Hallgrímur Rögnvaldsson
14. Skæringur Georgsson

1. Elliði Vignisson
2. Páley Borgþórsdóttir
3. Páll Marvin Jónsson
4. Gunnlaugur Grettisson
5. Helga Björk Ólafsdóttir
6. Hildur Sólveig Sigurðardóttir
7. Trausti Hjaltason
8. Arnar Sigurmundsson
9. Hildur Zoega Stefánsdóttir

10. Þorbjörn Víglundsson
11. Drífa Kristjánsdóttir
12. Guðmundur Huginn Guðmundsson
13. Gígja Óskarsdóttir
14. Leifur Ársælsson

1. Páll Scheving Ingvarsson
2. Jórunn Einarsdóttir
3. Guðlaugur Friðþórsson
4. Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir
5. Kristín Jóhannsdóttir
6. Stefán Óskar Jónasson
7. Þórarinn Ingi Valdimarsson
8. Aldís Gunnarsdóttir
9. Pétur Fannar Hreinsson

10. Díanna Þyri Einarsdóttir
11. Anton Örn Eggertsson
12. Jóhanna Njálsdóttir
13. Hörður Þórðarson
14. Bergvin Oddsson

X við D eins og ekkert séX við D eins og ekkert sé

X - D X - D 
fyrir unga fólkiðfyrir unga fólkið

fái sinn eigin umboðsmann til þess að hafa eftirlit með eftirliti umboðsmanns 
umboðsmanns með eftirliti umboðsmanns kjósenda með störfum 
bæjarstjórnar.

Eyverja þykir þetta þjóðráð, því ekki einungis mun eftirlitið vera fullkomið, 
heldur mun fjöldi íbúa tvöfaldast með svo gott sem einu pennastriki. Eyverja 
þykir kostnaðurinn við pennastrikið þó vel réttlætanlegt, að bæta liðlega 
fjögurþúsund manns á launaskrá hjá bænum, enda verður eftirlitið fullkomið á 
eftir.

Eina sem angrar Eyverja við þetta fyrirkomulag er að hann á erfi tt með að 
sjá að hægt verði að taka ákvörðun í nokkru máli. Bæjarstjórn leitar álits hjá 
umboðsmanni kjósenda, umboðsmaður kjósenda leitar álits hjá umboðsmanni 
umboðsmanns sem leitar álits hjá hinum fjögurþúsund umboðsmönnunum. Ef 
einhvertímann næðist niðurstaða væru ábyggilega liðin að minnsta kosti 10 ár.

 Því hefur Eyverji lagt höfuðið í bleyti og telur sig nú hafa fundið hina fullkomnu 
lausn á þessu öllu. Vestmannaeyingar einfaldlega kjósa sér nokkra, t.d. sjö, 
fulltrúa með reglulegu millibili, t.d. fjórum árum,  sem sjá um að reka bæinn.  
Eyverji telur sig hafa dottið niður á tímamóta uppgötvun og ætlar stax eftir helgi 
að sækja um einkaleyfi  fyrir þessu kerfi .

Eyverji 

Eyverji

x

SÝNISHORN

Það er mikilvægara fyrir 
ungt fólk að kjósa!
Þátttaka ungs fólks í kosningum hefur í gegnum tíðina verið til fyrirmyndar í 
Vestmannaeyjum. Það ætti þó ekki að koma neinum á óvart, það er fólkið sem 
stefnir að því að búa í Vestmannaeyjum og eiga þann möguleika að fl ytja aftur 
heim að námi loknu. Aðgerðir og ákvarðanir bæjaryfi rvalda hafa mikil áhrif á 
þessar áætlanir okkar unga fólksins, kannski ekki á morgun eða hinn heldur á 
næstu árum. Á þeim árum sem við ætlum að velja okkur framtíðar búsetu. Eins 
og staðan er í dag þá er hvergi betra að búa en í Vestmannaeyjum, reynum 
að hafa það þannig áfram. Það er ekki sjálfgefi ð að búa í sveitafélagi sem er 
nánast skuldlaust, atvinnuleysi hverfandi og þjónusta á hæsta stigi.

Láttu ekki einhvern annan velja fyrir þig! 
Það er mikilvægt að þú mætir og kjósir á laugardaginn en látir ekki einhvern 
annan ráða því hvar þú ætlar að búa í framtíðinni. Fólk á aldrinum 18 til 35 ára 
er öfl ugur hópur í Vestmannaeyjum þetta er sá hópur sem heldur uppi íþrótta-, 
skemmtana- og menningarlífi nu í Vestmannaeyjum. Af hverju ættum við ekki 
á ráða því hverjir stjórna í bænum? Sjálfstæðisfl okkurinn í Vestmannaeyjum 
hefur sýnt það svo um munar á undanförnum árum að honum er vel treystandi 
til að leiða bæinn og nú er komið að þér að tryggja áframhaldandi uppgang í 
Vestmannaeyjum með því að setja X við D á laugardaginn.

Böddabiti

Hvað ungur 
nemur gamall 

temur

KjörstaðurKjörstaður
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