Reynsla - forysta - framtíðarsýn

Áfram uppbygging undir styrkri stjórn
Kosið verður til sveitarstjórna þann 26. maí næstkomandi. Í þessu blaði kynnir D-listinn helstu stefnumál sín og áherslur. Fjölmargir
íbúar hér í Hveragerði komu að þessari vinnu og eiga því ríkan þátt í þeirri stefnu sem hér er sett fram.
D-listanum hefur verið treyst til forystu hér í Hveragerði undanfarin ár. Sú forysta hefur verið farsæl. Ráðist hefur verið í framkvæmdir af stærðargráðu sem ekki hafa lengi sést hér í bæ, ef þá nokkurn tímann. Bygging nýs leikskóla, Undralands, er stórvirki
sem við getum öll verið stolt af. Byggingarkranar gnæfa víða við himinn, atvinnulíf er í miklum blóma og atvinnuleysi er lítið sem ekkert. Fjárhagur bæjarins er traustur og hagnaður af rekstri ár eftir ár. Slíkt er ekki sjálfgefið heldur afrakstur mikillar vinnu og framlag
samhents hóps bæjarfulltrúa og starfsmanna.
Um leið og frambjóðendur D-listans kynna hér þau mál sem efst eru á baugi er mikilvægt að muna að á fjórum árum mun margt
breytast. Ýmislegt mun gerast sem enginn getur séð fyrir. Því er reynsla og víðtæk þekking nauðsynleg. Bæjarbúar þurfa að muna
að árangur eins og sá sem náðst hefur hér í Hveragerði er ekki sjálfgefinn heldur afrakstur mikillar vinnu. Það er ekki sjálfgefið að lítið
bæjarfélag skipi sér í hóp efstu sveitarfélaga þegar spurt er um ánægju íbúa, ítrekað og í nær öllum flokkum! Bæjarbúar hafa fylgst
með hvernig Hveragerði hefur skipað sér í hóp vinsælustu sveitarfélaga landsins til búsetu og hvernig nýir íbúar hafa lýst ánægju
sinni með búferlaflutningana. Það skiptir máli hvernig haldið er á málum. Það skiptir máli hverjir veljast til forystu.
D-listann skipar samhentur hópur fólks með víðtæka reynslu á ýmsum sviðum. Reynslu sem án vafa á eftir að nýtast bæjarbúum á
næstu fjórum árum við að mæta þeim áskorunum sem verða munu á vegi bæjarstjórnar. Þar skiptir máli að velja til forystu einstaklinga sem hafa sýnt að þeir eru traustsins verðir. Einstaklinga sem vita hvernig hjartað slær í bæjarfélaginu og setja hagsmuni Hvergerðinga ávallt í fyrsta sæti.
Víð óskum eftir umboði bæjarbúa til að halda áfram því góða starfi sem nú er í gangi og hefja þau verk sem framundan eru.
Setjið X við D á kjördag þann 26. maí næstkomandi.

Áfram festa í fjármálum
Undanfarin ár hefur sveitarfélagið skilað jákvæðri afkomu
sem gerir það að verkum að hægt hefur verið að ráðast í
miklar framkvæmdir til hagsbóta fyrir bæjarbúa. Slíkt er
ekki sjálfgefið og mikilvægt hefur verið að halda fast um
taumana til að tryggt sé að rekstur sé í föstum skorðum.

Frambjóðendur D-listans hafa sýnt að þeim er treystandi
fyrir rekstri og stjórnun bæjarfélagsins. Við lok kjörtíma
bilsins er fjárhagur bæjarfélagsins traustur og bæjarfélagið
stendur vel undir skuldbindingum sínum. Sú stefnuskrá
sem hér er sett fram er afrakstur vinnu og þátttöku fjölmargra Hvergerðinga. Hún er metnaðarfull en jafnframt
raunsæ og vel framkvæmanleg fjárhagslega.

Þekking og reynsla
D-listinn býður bæjarbúum skýran valkost um bæjarstjóra þar
sem Aldís Hafsteinsdóttir skipar baráttusæti listans.

Sterk forysta

Metnaðarfullar framkvæmdir
Auknir fjármunir verða settir til viðhalds á fasteignum bæjarins.
Lögð verði áhersla á frágang á húsi og lóð grunnskólans samhliða því að umferðaröryggi við skólann verði bætt. Undirbúningur að viðbyggingu við grunnskólann sem reist verður á fyrri
hluta næsta kjörtímabils er hafinn.
Nýr leikskóli mun verða byggður um leið og þörf krefur. Kannaðir verði um leið möguleikar á samþættingu leik- og grunnskóla
fyrir yngstu börnin.
Framkvæmdir eru hafnar við endurnýjun sundlaugarhússins
í Laugaskarði. Áfram verður haldið með það að markmiði að
sundlaugin verði sú heilsulind sem stefnt er að.
Skipaður verði starfshópur til að skoða mögulega viðbyggingu
við íþróttahúsið við Skólamörk sem rúmað gæti frekari æfingaaðstöðu og bætt aðgengi allra að íþróttahúsinu.
Samhliða færslu Suðurlandsvegar verði gámasvæðið við Bláskóga fært niður í Vorsabæ í samræmi við skipulag.
Með fjölgun íbúa og fyrirtækja í bæjarfélaginu er nauðsynlegt að
huga nú þegar að stækkun hreinsistöðvar fráveitu.
Viðhaldi á eldri götum verði haldið áfram. Unnið verði að frágangi bílastæðis við Hamarshöll og við íþróttahúsið við Skólamörk.

Bæjarfulltrúar D-listans:

Ný svæði skipulögð

- hafa barist fyrir auknu umferðaröryggi og áfram munu þeir
berjast fyrir uppbyggingu nýs Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og Selfoss þar sem m.a. verði tekið tillit til hjólreiðafólks.

Unnið er að breytingu á deiliskipulagi á neðra svæði Kambalands. Þar mun rísa fallegt íbúðahverfi með fjölbreyttum húsagerðum sem henta öllum aldurshópum.

- vita að gufuveitan er mikilvæg forsenda rekstrar fjölmargra
fyrirtækja og öflugs atvinnulífs í Hveragerði. Það er forgangsmál að tryggja rekstur hennar.
- leggja áherslu á góðar almenningssamgöngur og munu gera
allt sem í þeirra valdi stendur til að þær verði tryggðar til
framtíðar.

Deiliskipulagi fyrir Friðarstaðalandið verði lokið og lóðum úthlutað á svæðinu. Útbúið verði göngusvæði meðfram Varmá, frá
Lystigarðinum að golfvellinum og Baula gerð aðgengileg.
Ráðist verði í gatnagerð og lóðum úthlutað við Hólmabrún.

Fjölbreytt og öflugt atvinnulíf

- hafa unnið að því að svæðið frá Varmá að rótum fjalla ofan
við bæinn verði hluti af Hveragerðisbæ. Þeirri vinnu verður
haldið áfram enda er svæðið og íbúar þess mikilvægur hluti
bæjarfélagsins.

Hlúð verður vel að þeim fyrirtækjum sem fyrir eru og leitað leiða
til að laða ný til bæjarins.

- leggja áherslu á að húsnæðisáætlun verði unnin fyrir Hveragerðisbæ og kannaðir möguleikar á nýtingu stofnframlaga til
uppbyggingar leiguíbúða sem gætu nýst eldri jafnt sem yngri
íbúum bæjarins.

Gróðurhúsaímynd bæjarins verði viðhaldið með fjárhagslegum hvötum til dæmis með afslætti af fasteignagjöldum og/eða
gatnagerðargjöldum.

- hafa unnið að fjölgun hjúkrunarrýma í bæjarfélaginu. Þeirri
vinnu verður haldið áfram um leið og óskað verður eftir fleiri
rýmum í dagdvöl með það að markmiði að íbúar geti búið í
heimabyggð þrátt fyrir háan aldur og heilsubrest.

Öruggt samfélag
Áfram verði unnið að hraðalækkandi aðgerðum og því komið
skýrt til skila að í Hveragerði sé fólk í fyrirrúmi. Merkingar á
götum og gangbrautum verði bættar. Fjölgað verði skiltum sem
sýna að hér séu víða börn að leik.
Áfram verði stutt við mikilvægt starf Hjálparsveitar skáta í Hveragerði.

Tryggja áfram góðar aðstæður fyrir uppbyggingu atvinnulífs. Enn
fleiri lóðir fyrir iðnað verði skipulagðar í Vorsabæ.

Framtíð í ferðaþjónustu
Unnið verði markvisst að því að Hveragerði verði áfangastaður
fremur en áningarstaður ferðamanna og jafnframt miðstöð
ferðaþjónustu með gistiaðstöðu og framboði á ferðum að helstu
náttúruperlum Suðurlands.
Upplýsingar til ferðamanna, um þá fjölbreyttu náttúru, afþreyingu og útivist sem hér er að finna, verði auknar . Uppbyggingu
í Hveragarðinum verði haldið áfram.
Útbúin verði bílastæði við Reykjadal og gjaldtaka hafin. Reykjadalur er ein af perlum Hveragerðisbæjar. Áfram verður umhverfisúrbótum í dalnum fylgt eftir þannig að tryggt verði að
stígurinn upp að baðstað verði opinn allt árið.

Forysta í umhverfismálum
Hluti af því að búa í Hveragerði er að vera meðvitaður um umhverfi sitt. Markvisst verði unnið að því að Hveragerði sé í fararbroddi bæjarfélaga hvað varðar umhverfismál.
Umhverfisvitund bæjarbúa verði aukin með fræðslu, samstarfi
við skólastofnanir, reglulegum hreinsunardögum og fleiru.
Áhersla verði lögð á bætta ásýnd bæjarins. Endurnýja þarf gróður í Lystigarðinum og sjá til þess að hann njóti sín sem best. Stórátak verði gert í útplöntun og skógrækt í Hveragerði í samstarfi
við Skógræktarfélagið.
Með nýrri legu Suðurlandsvegar verði unnið að fallegri aðkomu
inn í sveitarfélagið sem taki vel á móti vegfarendum.
Miðbærinn verði styrktur enn frekar með gerð svæða þar sem
til dæmis væri hægt að hafa sölusvæði. Gróðri verði gert enn
hærra undir höfði í miðbæjarmyndinni.
Áfram verði haldið með uppbyggingu íþrótta- og útivistarsvæða
í Dalnum þar sem áhersla verði lögð á uppbyggingu gönguleiða
og aðra möguleika til að njóta útivistar.
Leikvellir bæjarins verði endurbættir með fjölbreyttum og
skemmtilegum leiktækjum og gróðri.
Hvatt verði til notkunar umhverfisvænna samgöngumáta. Hveragerði er bæjarfélag þar sem auðvelt er að ganga eða hjóla á
milli staða. Í skipulagsskilmálum verði kveðið á um möguleika til
hleðslu á rafbílum, rafskutlum og rafmagnsreiðhjólum.
Unnið verði áfram að heilsubæjar- og umhverfisvottunum fyrir
bæjarfélagið og stofnanir þess.

Blómlegt menningarlíf
Öflugt menningarstarf er í Hveragerði. Áfram verði stutt við félagasamtök og söfn sem starfrækt eru í bæjarfélaginu og leiða
leitað til að auka fjölbreytni menningarstarfs.
Garðyrkju- og blómasýningin “Blóm í bæ” verði haldin árlega í
góðu samstarfi við hagsmunaaðila.

Akstur í Hamarshöllina verði endurskoðaður með það fyrir augum að hann nýtist fleirum og lengur yfir daginn. Jafnframt verði
skoðað að bjóða upp á ferðir í Bláfjöll á skíði.
Skipulag fyrir útivistarsvæði undir Hamrinum er á lokastigi.
Unnið verður í samræmi við það að uppbyggingu fjölbreyttra
möguleika til útvistar og hreyfingar.
Hafist verði handa við að lýsa gönguleiðir í og við bæjarfélagið.
Bekkjum og ruslatunnum verði fjölgað.
Með uppbyggingu íþróttamannvirkja og fjölgun fjölbreyttra gistimöguleika gefast tækifæri til að Hveragerði verði áfangastaður
íþróttahópa til æfinga og keppni. Unnið verði að markaðssetningu og frekari uppbyggingu á þessu sviði. Stutt verði við metnaðarfull áform einkaaðila um uppbyggingu íþróttamannvirkja.

Framúrskarandi fræðslumál
Starfsemi grunn- og leikskóla er afar mikilvæg hverju samfélagi.
Hér verður áfram rekið metnaðarfullt skólastarf sem tekur mið
af þeim þörfum sem íbúar í bæjarfélaginu hafa.
Í samvinnu við skólasamfélagið verði stuðlað að fjölbreyttara
námsframboði í takt við kröfur og þarfir samfélagsins, til dæmis
á sviði tækni og tungumála. Nám í skapandi listgreinum verði eflt
meðal annars með auknu samstarfi við starfandi tónlistarskóla á
svæðinu. Stefnt verði að skákkennslu á öllum skólastigum.
Sérfræðiþjónusta í leikskólum og grunnskóla bæjarins verði
aukin.
Starfsmenn leikskóla verða hvattir til að afla sér menntunar á því
sviði og áfram verði í boði styrkir til náms í leikskólafræðum.

Öflugt ungmennastarf
Með tilkomu nýs húsnæðis hefur starfsemi félagsmiðstöðvarinnar eflst. Áfram verður stutt við það góða starf sem þar fer fram.
Auknum fjármunum verði varið til ungmennaráðs til að stuðla
að virkri þátttöku og auknu frumkvæði ungmenna hér í Hveragerði.

Blómstrandi dagar verði áfram bæjarhátíð í fremstu röð.
Fjölbreyttir tónlistar- og menningarviðburðir verði haldnir jafnt
og þétt yfir árið
Auknir fjármunir verði settir til viðburða á vegum bókasafns
bæjarbúa.

Íþróttir og útivist fyrir alla
Hveragerði verði heilsueflandi bæjarfélag. Heilsueflingarvika
verði haldin í samstarfi við fyrirtæki og þjónustuaðila í bænum.
Stuðlað verði að sjálfsstyrkingu og aukinni vellíðan íbúa með
fræðslu um núvitund, hugleiðslu, jóga og jákvæð samskipti.
Frístundastyrkur til barna og ungmenna verði hækkaður verulega enda nýtist hann í öllu frístundastarfi, óháð því hvar það er
stundað eða í hverju það felst.
Í samstarfi við Íþróttafélagið Hamar verði ráðinn framkvæmdastjóri fyrir félagið og komið á fót íþróttaskóla fyrir börn á
aldrinum 6-10 ára.

Öflug þjónusta við eldra fólk
Þjónustufulltrúi bæjarfélagsins fyrir eldri borgara verði skipaður. Komið verði á heilsueflandi heimsóknum í samvinnu við
heilsugæslustöðina til allra eldri borgara sem náð hafa 80 ára
aldri og njóta ekki heimaþjónustu. Stefnt er að því að á næstu
fjórum árum lækki viðmiðið í 75 ár.
Þess verði gætt að greiðslum vegna fasteignagjalda tekjulágra
eldri borgara og öryrkja verði stillt í hóf. Eldri borgurum sem
þess þurfa verði veitt tíðari aðstoð við garðslátt.
Leitað verði álits Öldungaráðs Hveragerðisbæjar í öllum
meiriháttar ákvörðunum Hveragerðisbæjar sem varða málefni
aldraðra.
Áfram verði stutt myndarlega við
starfsemi Félags eldri borgara í
Hveragerði. Eldri borgurum verði
tryggð fjölbreytt og góð aðstaða
til íþrótta- og tómstundastarfs.

Eyþór H.
Ólafsson

Bryndís Eir
Þorsteinsdóttir

58 ára

1

2

53 ára

Bæjarstjóri

5

Jakob Fannar
Hansen

10

Flugmaður og
starfsmaður WOW

3

8

Sigurður Einar
Guðjónsson

44 ára

44 ára

Verkefnastjóri hjá
Grund Mörkin

Verkefnastjóri hjá
Landsvirkjun

Húsmóðir

Thelma Rós
Kristinsdóttir

Sigurður Páll
Ásgeirsson

36 ára

21 árs

Skrifstofustjóri
Fagvís

Starfsmaður í
ferðaþjónustu

11

6

Davíð Ernir
Kolbeins
20 ára

9

Starfsmaður í
Borgarleikhúsinu

Elín Káradóttir
27 ára

12

Stjórnmálafræðingur og
meðeigandi Byr
fasteignasölu

Helgi
Þorsteinsson
69 ára

69 ára

Myndlistarmaður

Viðskiptastjóri
Kynnisferða og
bæjarfulltrúi

Alda
Pálsdóttir

46 ára

Sæunn Freydís
Grímsdóttir

13

Verslunarstjóri og
blómaskreytir

Ingibjörg
Zoëga

27 ára

7

29 ára

39 ára

Verkfræðingur
og forseti bæjar
stjórnar

Aldís
Hafsteinsdóttir

4

Friðrik
Sigurbjörnsson

14

Múrarameistari og
kirkjuvörður

Við bjóðum alla velkomna á kosningaskrifstofu
okkar sem opnar þann 10. maí að Austurmörk
4 (við hliðina á Fasteignasölunni Byr).
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