
Þegar horft er til baka til síðustu 
fjögurra ára þá rekur mann í rogastans 

yfir því hversu fljótur tíminn hefur verið 
að líða.  Hér hafa verkefnin verið ærin og 
mörg hver þess eðlis að engan gat órað 
fyrir þeim vorið 2006. Enginn gat séð 
fyrir þá efnahagslegu lægð sem dundi yfir 
landið eða jarðskjálftann stóra sem reið 
yfir Suðurland. Fáa óraði fyrir því verkefni 
sem fólst í baráttunni gegn Bitruvirkjun. 
Baráttu sem allir bæjarbúar hafa sameinast 
um. Baráttu sem aldrei lýkur og aldrei 
verður gefin eftir. Þegar á reynir sýnum 
við að það er töggur í Hvergerðingum. 
Staðfestan ásamt umhyggju fyrir umhverfi 
okkar hefur vakið athygli og það er tekið 
eftir samheldni og samstöðu okkar á 
landsvísu. 

Það eru forréttindi að fá að gegna starfi 
bæjarstjóra hér í Hveragerði. Það eru 

forréttindi að fá að stýra bæjarfélagi sem 
mér þykir jafn vænt um og ekki síður eru 
það forréttindi að fá að vinna með jafn 
góðu fólki og valist hefur til verka hjá 
bænum. Bæjarfulltrúar Hveragerðisbæjar 
hafa einnig unnið af heilindum á líðandi 
kjörtímabili og sjaldan eða aldrei hefur ríkt 
jafn góður andi og samstaða í bæjarstjórn 
eins og undanfarin ár. Það er eðlilegt að 
menn greini á um einstaka málefni en 
persónulegt skítkast á að heyra sögunni til.  
Hið nýja Ísland þarf að byggja á öðrum 
betri og jákvæðari grunni.  Þar getum við 
Hvergerðingar lagt okkar af mörkum. 

Verkefni bæjarstjóra í Hveragerði eru 
fjölbreytt, skemmtileg en um leið ögrandi.  
Ég hef verið svo lánsöm að eiga trúnað 
ykkar bæjarbúa þessi ár og fyrir það vil ég 
þakka.  Ég vil við lok kjörtímabils þakka 
samstarfsfélögum hjá Hveragerðisbæ sem 

Kosningakaffi D-listans

þrátt fyrir erfiðar aðstæður hafa allir sem 
einn lagst á árarnar til að bæjarfélagið fái 
haldið þeim slagkrafti sem nauðsynlegur 
er til að bærinn okkar dafni til framtíðar 
litið. Til hagsbóta fyrir okkur sem hér 
búum í dag en ekki síður fyrir börn okkar 
og barnabörn sem við viljum að fái notið 
þeirra lífsgæða sem við teljum sjálfsögð í 
dag. 

Við frambjóðendur D-listans leitum eftir 
stuðningi ykkar til áframhaldandi góðra 
verka. Þar skiptir hvert atkvæði máli.  
Baráttan snýst um fjórða sætið.  Þar óska 
ég eftir stuðningi ykkar.  Ýmsum verkum 
er ólokið, bregðast þarf við nýjum með 
festu og af reynslu.  Ég óska eftir stuðningi 
þínum næsta laugardag, settu X við D.  

Aldís Hafsteinsdóttir
Skipar 4. sætið á D-listanum.

Áfram Hveragerði
Unnur, Guðmundur, Aldís, Eyþór, Ninna Sif og Lárus 

skipa 6 efstu sæti D-listans.
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Verður á kosningaskrifstofunni að
Breiðumörk 25a (við torgið) á kjördag
klukkan 10-18.

Þeir sem óska eftir akstri á kjörstað geta 
hringt í 861-6866 (Elínborg).

Kosningavaka verður á Hoflandsetri 
og hefst kl. 22:00
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Vissir þú að. . .
…Samþykkt hefur verið metnaðarfull skólastefna.
…Fjöldi gesta á Hverasvæðinu hefur þrefaldast á 
kjörtímabilinu.
...Í og við Hveragerði er eitt glæsilegasta net reiðvega 
á landinu. 
...Atvinnuráðgjafi er með reglulega viðtalstíma á 
bæjarskrifstofu.
...Í Hveragerði er viðhöfð ábyrg fjármálastjórnun.
...Hjá Hveragerðisbæ starfa rúmlega 170 manns.

...Engum starfsmanni hefur verið sagt upp vegna 
efnahagsástandsins.
...Leikvellir bæjarins hafa verið endurbættir.
...Í sumar mun Garðyrkjufélag Íslands setja upp rósasafn í 
lystigarðinum.
...Greitt er fyrir áfanga sem grunnskólanemar taka í 
framhaldsskólum.
...30.000 gestir komu á sýninguna Blóm í bæ.
...Hveragerðisbær tók engin erlend lán á kjörtímabilinu.
...Búið er að lækka hámarkshraða í 30 km í öllum 
íbúðahverfum.  
...Vissir þú að íbúum hefur fjölgað um rétt tæplega 300 á 
kjörtímabilinu.
...Nýr heilsustígur verður vígður undir Reykjafjalli á næstu 
dögum.

Stórátak hefur verið gert í 
Hveragerði  að undanförnu til 
að koma til móts við þá sem 
harðast hafa orðið úti vegna 
„kreppunnar“. Hefur núverandi 
meirihluti D-listans viljað koma 
til móts við þá sem á hjálp þurfa 
að halda.

Íþrótta- og tómstunda-
þátttaka barna styrkt
Hveragerðisbær hefur markað sér 
stefnu um frístundastarf barna. 
Í henni segir að öllum börnum 
skuli gert kleift að stunda íþróttir 
og/eða tómstundir enda sé litið 
svo á að þátttaka í skipulögðu 
frístundastarfi hafi mikið 
forvarnargildi. Stuðla skuli að 
því að börnum sem eiga foreldra 
sem búa við bágan fjárhag sé gert 
kleift að taka þátt í skipulögðu 
frístundastarfi.  Einnig hefur 
efnaminni foreldrum verið veittur 
styrkur fyrir dagvistunar- og 
mötuneytiskostnaði barna sinna.

Virkir atvinnuleitendur
Mikilvægi þess að vera virkur 
í samfélaginu er vel þekkt. Því 
ákvað Hveragerðisbær í samstarfi 
við Hvera gerðis deild Rauða 
Krossins að opna miðstöð fyrir 
fólk í atvinnuleit, fékk þessi 
starfsemi nafnið Drift. Gefst fólki 

kostur á að koma saman og vinna 
að hugðarefnum sínum hvort 
heldur það er í félagsstarfi, listum 
eða leik.   Hveragerðisbær í sam-
vinnu við Laugarsport býður fólki 
í atvinnuleit upp á gjaldfrjálsan 
aðgang að líkamsræktaraðstöðu 
og sundi. Ennfremur er samstarf 
í gangi við aðra rekstraraðila 
í Hveragerði um þjónustu og 
afslætti til atvinnuleitenda. 

Átaksverkefni í samvinnu 
við Vinnumálastofnun
Hveragerðisbær hefur verið 
í miklu og góðu samstarfi 
við Vinnumálastofnun um 
átaksverkefni fyrir einstaklinga 
í atvinnuleit. Hefur bæjarfélagið 
hrundið af stað fjölda verkefna sem 
veitir fólki atvinn u tímabundið. 
Einnig hefur Hveragerðisbær 
sótt um í sjóð til að kosta 
átaksverkefni fyrir námsmenn 
fyrir sumarið 2010. Hefur 
bæjarfélagið með þessu skipað 
sér í flokk þeirra sveitarfélaga 
sem hvað best hafa unnið að 
málefnum atvinnuleitenda.

Aukið fé til sérstakra 
húsaleigubóta
Núverandi meirhluti kom á 
sérstökum húsaleigubótum 
árið 2007 og lagði svo aukna 
fjármuni í verkefnið á þessu 
ári. Eru bæturnar ætlaðar þeim 
fjölskyldum og einstaklingum sem 
ekki eru á annan hátt færir um að 
sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra 
launa, þungrar framfærslubyrðar 
eða annarra félagslegra erfiðleika.

Meirihluti D-listans hefur lagt 
áherslu á að brugðist sé við 
þeim vanda sem steðjað hefur 
að íbúum bæjarfélagsins með 
því að efla stoðþjónustu og auka 
þjónustuúrræði.  Óskum við eftir 
stuðningi til fylgja eftir þeirri 
stefnu sem mörkuð hefur verið. 

Unnur Þormóðsdóttir
skipar 2. sæti D-listans

Ánægja ríkir með 
störf Grunnskólans
Foreldrar og forráðamenn barna 
eru afar ánægðir með starfsemi 
Grunnskólans í Hveragerði ef 
marka má könnun sem gerð 
var af starfsmönnum skólans 
nú nýverið.  Þar sögðust 82% 
aðspurðra vera mjög ánægð eða 
ánægð þegar spurt var um hvort 
viðkomandi væri ánægður með 
Grunnskólann.  Þegar spurt var 
hvort skólayfirvöld (fræðslunefnd 
og bæjarstjórn) legði metnað í 
að byggja upp góðan skóla voru 
60% mjög sammála eða sammála 
en 28% til viðbótar sögðu hvorki 
né.  Einungis 12% aðspurðra voru 
ósammála fullyrðingunni.
Könnunin er hluti af sjálfsmati 
sem nú er unnið að innan 
Grunnskólans í Hveragerði sem 
kynnt verður fyrir foreldrum og 
forráðamönnum innan skamms. 

Þegar 
þrengir að

Hveragerði 
er rétti 
staðurinn
Ég flutti til Hveragerðis frá 
Reykjavík fyrir tæpum 5 árum.  
Viðurkenni fúslega að ég var ekki  
alveg viss um að Hveragerði væri 
rétti staðurinn fyrir mig.  Núna 
þegar ég lít til baka sé ég að 
þetta var hárrétt ákvörðun.  Þar 
skiptir auðvitað mestu að vel var 
tekið á móti börnunum mínum í 
leik- og grunnskóla.  Sjálf fann ég 
líka strax fyrir því hvað ýmislegt 
í mínu hversdagslífi varð mun 
einfaldara og þægilegra.  Allt 
í einu eignaðist ég t.d. meiri 
tíma, því allar vegalengdir voru 
mun styttri.    Annað sem ég hef 
áttað mig á er að útlit og ásýnd 
bæjarins hefur áhrif á mig.  Mér 
líður vel að búa í bæjarfélagi sem 
er fallegt.  Ekki bara vegna þess 
að það laði að fleiri ferðamenn og 
bæti orðspor bæjarins, sem það 
þó sannarlega hefur gert, heldur 
skiptir það mig máli að búa á stað 
sem er ræktarlegur og fallegur og 
ber með sér að um hann er hugsað 
af natni, alúð og metnaði þeirra 
sem þar eru við stjórnvölinn.  En 
annað fannst mér ekki alveg jafn 
einfalt.  Ég velti því líka fyrir mér 
hvernig best væri að kynnast 
fólkinu.  Ég hef hugsað dálítið um 
þetta síðan, hvernig er að flytja í 
Hveragerði? Það sést best á því 

að nú, þar sem flest sveitarfélög 
glíma við fólksfækkun, á það 
ekki við um bæinn okkar.  En 
við getum gert betur.  Okkur í 
D-listanum hefur dottið í hug að 
halda námskeið um Hveragerði.  
Um sögu staðarins, staðhætti, 
hina einstöku náttúru sem hér 
er að finna og fleira slíkt.  Væri 
ekki tilvalið að halda kynningu 
á félagsstarfi sem í boði er hér í 
bænum t.d. að hausti?  Þessar 
hugmyndir sem ég tefli hér fram 
skipta máli, ekki bara fyrir 
„nýbúa” eins og mig, heldur 
einnig fyrir þau sem hafa búið 
hér lengi, og til þess fallnar að 
auka á samkennd íbúa.  D-listinn 
vill áfram vinna að gróanda í 
Hveragerði á öllum sviðum.

Ninna Sif Svavarsdóttir,  5. sæti 
D-listans.
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...Setbekkjum hefur verið fjölgað um átján á síðustu 
árum.
...Vinnuskólinn hefur aldrei verið öflugri.
...Verið er að lagfæra sundlaugarkerið í Laugaskarði.
...Hveragerðisbær er fyrst sveitarfélaga til að taka upp 
nágrannavörslu.
...Hveragerðisbær er í fremstu röð í umhverfismálum á 
landinu.
...Rúmlega 6.000 manns heimsóttu Hverasvæðið árið 
2009.
...Boðið er uppá heilsdagsnámskeið fyrir yngstu börnin á 
sumrin.
...Listasafnið tekur nú á móti tæplega 10.000 gestum á  
ári. 

...Malbikaðar verða gangstéttar við Grænumörk og 
upp Gossabrekku á næstu dögum.
...Bæjarfélagið hefur nú yfirráð yfir Sólborgarsvæðinu, 
80 ha byggingarlands.
...Stofnaður var afrekssjóður fyrir efnilegt íþróttafólk.
...Tónlistarhátíðin Bjartar sumarnætur var endurvakin.
...Fótboltavellir bæjarins hafa verið endurbættir 
stórlega.
...Púttvöllur golfaranna er í kjallara íþróttahússins.
...Komin er glæsileg búningsaðstaða við Grýluvöll.
...Plantað hefur verið skjólbelti við Grýluvöll.
...Útbúin hefur verið æfingaaðstaða fyrir hljómsveitir.
...Tæplega 70 manns ferðast með Strætó frá 
Hveragerði á dag.

 
Teikningar af viðbyggingu við Grunn-
skólann í Hveragerði voru lagðar fram 
til kynningar á fundi bæjarstjórnar 
nýlega.  Byggja þær á ítarlegri þarfa-
greiningu um rýmis þörf skólans sem 
fjöldi hags munaaðila kom að á árunum 
2008 - 2009.  Í þarfagreiningunni var 
unnið út frá því að í skólanum yrði þrjár 
bekkjardeildir í hverjum árgangi enda 
er ljóst að sérgreinastofur, skóla lóð, 
íþrótta hús og sund laug geta annað þeim 
nemenda fjölda.  Við undirbúning var það 
ávallt haft að leiðarljósi 
að áfangaskipta mætti 
fram kvæmdum þannig 
að byggingin yrði fram-
kvæmanleg fyrir okkar 
sveitar félag.   Nú er komin 
fram tillaga sem uppfyllir 
þær óskir sem brýnastar 
voru taldar í fyrsta áfanga, 
stækkun mötuneytis, að-
stöðu fyrir sérfræðinga, 
heilsugæslu og stjórnendur, 
rúmgott sérkennslurými 
og 3 kennslustofur. Einnig 
mynd ast gott mið rými 

sem nýst getur á fjöl breyttan hátt í skóla-
starfinu. Það er vilji D-listans að stutt 
verði við gott skólastarf með góðum ytri 
ramma og því er það okkur kappsmál 
að búið sé vel að skólastarfinu. Þessar 
hugmyndir eru liður í því verki sem 
brýnt er að verði framhaldið á komandi 
kjörtímabili.  Á myndunum má sjá 
tillögur dr. Magga Jónssonar, arkítekts, 
annars vegar að útliti skólans og hins 
vegar séð frá kennarastofum og inneftir 
viðbyggingunni. 

Fólkið á bak við 
frambjóðendurna

1. sæti
Unnur Kjartansdóttir 
er nuddari á Heilsu-
stofnun og mikil 
prjónakona.

2. sæti
Halldór Ásgeirsson 
er málarameistari og 
slökkviliðsmaður.

3. sæti
Aðalheiður Einars-
dóttir er starfsmaður 
á Dvalarheimilinu Ási 
og amma.

4. sæti
Lárus Friðfinns-
son er starfsmaður 
Kjöríss og körfu-
boltafrömuður

Áfram góður skóli



Ritstjórn og ábyrgðarmenn:
Aldís Hafsteinsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, 
Guðmundur Þór Guðjónsson og
Unnur Þormóðsdóttir.

Upplag:
1000 eintök.

Útgefandi:
Sjálfstæðisfélag Hveragerðis

Umbrot:
Einar Þór Guðmundsson 
einar.gudmunds@simnet.is

Prentun:
Oddi ehf

Blaðinu er dreift í öll hús 
í Hveragerði.

Félagar í Aski, félagi ungra 
Sjálfstæðismanna í Hveragerði 
hafa staðið í ströngu við að 
skipuleggja og halda ýmiskonar 
skemmtanir nú í aðdraganda 
kosninga.  Má þar nefna Pub 
Quiz, þar sem Maggi Mix sló 
í gegn sem spyrill og nokkrir 
trúbadorar spiluðu.  Einnig 
höfum við haldið ágætlega 
stórt pókermót þar sem 
margir mættu og munduðu 
blöffin sín.  Þá héldum við 
vel heppnað Lan um páskana 
þar sem tölvugúrúar bæjarins 
komu saman og spiluðu 
tölvuleiki í  þrjá daga samfellt. 
Um liðna helgi  var svo haldið 
Streetball mót þar sem hópur 
fólks á öllum aldri kom saman 
til að keppa í körfubolta og 
í boði voru vinningar fyrir 
flottustu tilþrifin og fyrsta, 
annað og þriðja sæti í kvenna- 
og karlaflokki.  Vinningarnir 
voru ekki af lakari kantinum, 
en hægt var að vinna ferð 
í River-Rafting, pizzur og 
ýmislegt fleira.
Nú eru einungis örfáir 
dagar í kosningar og mikill 

baráttuhugur er í okkur hjá 
Aski, félagi ungra.  Undanfarið 
höfum við dreift bæklingi til 
ungs fólks í Hveragerði þar 
sem fram koma okkar helstu 
baráttumál fyrir komandi 
kjörtímabil.  Víðast var okkur 
vel tekið og áttum við gott 
spjall bæði við unga fólkið og 
þá sem eru aðeins eldri . 
Baráttumál okkar ungra eru 
þó nokkur.  Öll eru þau vel 
framkvæmanleg, þó það geti 
tekið tíma er þetta vel hægt.  
Við berjumst fyrir bættri 
íþróttaaðstöðu.  Betri hjóla 
og göngustígum, en okkur lýst 
vel á nýjan heilsustíg í hlíðum 
Reykjafjalls.  Við viljum betri 
aðstöðu fyrir íþróttir þar 
sem gamla íþróttahúsið er 
löngu sprungið.  Auðvitað 
viljum við ungmennaráð 
svo hlustað verði á þá sem 
ekki hafa náð kosningaaldri.  
Auðvitað viljum við meira líf 
í Lystigarðinn.  Svið þar sem 
hægt er að halda tónleika og 
hljómsveitir geta komið og 
skemmt sér og öðrum.   Við 
viljum ljósleiðaravæða bæinn 
hraðar.  Auðvitað viljum við 
að öll 18 mánaða börn fái 
leikskólapláss.   
Auðvitað viljum við góðan 
meirihluta D-listans sem hefur 
fjögurra ára reynslu af því að 
stýra bæjarfélaginu.   Auðvitað 
viljum við konu áfram 
sem leiðtoga Hveragerðis.  
Auðvitað konu sem þekkir allt 
og alla í Hveragerði.  Þekkir 
atvinnumálin, íbúana og 
staðhætti í bænum.  Auðvitað 
Aldísi sem bæjarstjóra.  Áfram 
X-D.

Friðrik Sigurbjörnsson
skipar 8. sæti D-listans

Ungt fólk styður D-listann Fjölskylduhátíð D-listans 
haldin í brakandi blíðu

Hér að ofan er birtur samanburður á skuldastöðu nokkurra 
sveitarfélaga á hvern íbúa. Um er að ræða heildarskuldir án 

lífeyrisskuldbindinga. Sannleikurinn talar fyrir sig sjálfur.

Hveragerði 702000
Grindavík 969000
Árborg 1000000
Akureyri 1339000
Reykjavík 2501692
Kópavogur 1269000
Hafnarfjörður1610000
Ísafjarðarbær1063930
Fljótsdalshérað1919000
Ölfus 631000
Garðabær 499000
Bláskógabyggð686860
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