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Áfram uppbygging X-D
Með festu í fjármálastjórn og góðum rekstri er mögulegt að
skapa áfram tækifæri til vaxtar og framúrskarandi þjónustu.

Við ætlum að halda áfram uppbyggingunni og bjóðum því
nægar lóðir fyrir atvinnuhúsnæði.

Hveragerði er samheldið og gott samfélag þar sem metnaður og
hinn mannlegi þáttur ræður för. Við viljum halda áfram á sömu
braut og þróa samfélag sem lætur öllum líða vel. Við viljum
áfram vera í forystu sveitarfélaga þegar kemur að þjónustu og
ánægju íbúa.

Fjölda lóða fyrir íbúðarhúsnæði verður úthlutað. Á næstunni
munu verða til margar íbúðir af ýmsum stærðum og gerðum.
Þær minnstu á milli 50-60 m2 á Edenreitnum en þær stærstu í
formi glæsilegra einbýlishúsa á fallegum útsýnislóðum í útjaðri
byggðarinnar.

Við berum virðingu fyrir náttúrunni og umhverfi okkar þannig
að bæjarbúar geti notið þeirra fallegu svæða sem eru í og við
bæinn. Við viljum að íbúum líði vel og að bærinn okkar sé snyrtilegur og skemmtilegur.

Fulltrúar D-listans þakka það traust sem okkur hefur verið sýnt
um langt árabil við stjórn Hveragerðisbæjar. Það er von okkar að
þið, kjósendur góðir, veitið okkur áframhaldandi umboð til þess
að vinna að þeim góðu málum sem sett eru fram í stefnuskrá
okkar fyrir komandi kjörtímabil í þágu allra bæjarbúa.

Við ætlum að styðja við og efla atvinnulíf í bæjarfélaginu. Við
munum skapa aðstæður og jarðveg fyrir öflugt, fjölbreytt atvinnulíf og styðja við garðyrkju í sveitarfélaginu með fjárhagslegum hvötum.

Nýtið kosningaréttinn,
setjið X við D á laugardaginn.

Kjördagur laugardaginn 26. maí 2018
Kosningadagurinn byrjar með morgunmat kl. 9:00 í Veitingasalnum Reykjafossi.
Súpa og brauð í hádeginu og glæsilegt kaffihlaðborð frá kl. 14:00 – 19:00.
Kosningavaka D-listans hefst síðan kl. 22:00 á sama stað.
Allir velkomnir!

Boðið er uppá akstur á
kjörstað og upplýsingar um
utankjörfundaratkvæðagreiðslu í síma 896 4126.

Friðrik Sigurbjörnsson
skipar 3. sæti D-listans

Sigurður Einar Guðjónsson
skipar 6. sæti D-listans

Ég legg áherslu á að gera góða bæinn okkar enn
betri. Málefni ferðaþjónustunnar og málefni
fjölskyldufólks eru mér hugleikin. Ég vil gera
hvað ég get til að gera Hveragerðisbæ að áfangastað ferðamanna frekar en að þeir gangi bara
upp í Reykjadal og svo útúr bænum og skilji oft
á tíðum lítið sem ekkert eftir sig. Ég starfa á sviði
ferðaþjónustu og stofnaði og rak í nokkur ár Hot
Springs Hostel hér í Hveragerði þannig ég þekki þessi mál vel. Ég
vil halda áfram að styðja vel við fjölskyldufólk í Hveragerði með
öflugu og góðu skólastarfi og ekki síður öflugu og góðu íþrótta- og
frístundastarfi.

Ég er mikill áhugamaður um fjölskylduna og
tilveru hennar, í víðustu merkingu þess orðs. Við
erum staðráðin í að búa í þessum geggjaða bæ
og dætur okkar hjóna eiga eftir að vera hér í ansi
mörg ár, bæði með okkur og vonandi stofna þær
sína eigin fjölskyldu og velja að búa hér áfram.
Því langar mig að bjóða fram krafta mína í að
búa þannig um hnútana að hér verði áfram gott
að búa og bærinn dafni og blómstri áfram með hag fjölskyldna að
leiðarljósi.

Fjölskyldan flutti í Fagrahvamm
Ég er kvæntur Sunnu Siggeirsdóttur, ráðgjafa á meðferðarheimili
fyrir ungt fólk. Við eigum tvö börn, Sigurbjörn 4 ára og Ragneyju
Þóru 2 ára.
Ég ólst upp fyrstu árin í Bandaríkjunum, þar bjó ég frá tveggja til
átta ára aldurs en faðir minn var þar í læknisfræði. Að því loknu
fluttum við í Hveragerði, en móðurfjölskylda mín er með fyrstu
íbúum Hveragerðisbæjar. Foreldrar mínir keyptu húsið Fagrahvamm sem langafi minn Ingimar Sigurðsson reisti.
Úr garðyrkju í ferðaþjónustuna
Ég er stúdent frá Menntaskólanum að Laugarvatni. Stundaði síðan nám í íþróttalýðháskóla í Danmörku í ár. Er í dag með B.Sc í
mannvistarlandfræði. Ég er alinn upp í garðyrkjustöðinni heima í
Fagrahvammi og vann þar með skóla frá 8 ára aldri þar til ég varð
18 ára. Ég hef einnig starfað á Hótel Valhöll á Þingvöllum, Sundlauginni Laugaskarði, Hótel Örk, Hótel Cabin, Eimskip og síðustu 8
árin hjá Kynnisferðum. Þar sem ég starfa sem viðskiptastjóri og sé
um samskipti við viðskiptavini í Norður-Ameríku og á Bretlandi.
Vinirnir vinna fyrir Obama
Ég á margar góðar minningar frá Bandaríkjunum og góða vini. Ég
hef heimsótt Cleveland nokkrum sinnum á síðustu árum og það er
alltaf eins og að koma heim. Samfélagsmiðlarnir sjá til þess að ég
held enn sambandi við marga
af æskufélögunum. Einn þeirra
vinnur hjá FBI og var í Air Force
One fylgdarliði Barrack Obama
í hans tíð. Annar félagi minn
vinnur sem kosningastjóri
hjá Demókrataflokknum og
var m.a. fylkiskosningastjóri
hjá Obama fyrir forsetakosningar. Við erum því nokkrir
æskufélagarnir sem tengjumst
stjórnmálum í dag þó á ólíkum
stöðum sé.
Hveragerði blómstrar áfram
Undanfarin tvö ár hef ég verið aðalmaður í bæjarstjórn og hefur
það verið mikil og góð reynsla en starfið er afar fjölbreytt. Ég hef
fengið að kynnast fullt af fólki og allskonar málum. En bæjarfulltrúar þurfa að kunna skil á mörgu allt frá sorpi og fráveitu til lóðamála
og skipulags en einnig til málefna sem tengjast fólki á öllum aldri.
Ég tel að framtíð Hveragerðisbæjar sé björt og að hér muni atvinnulíf og mannlíf blómstra áfram ef rétt verður haldið á málum.

Úr íþróttakennslu í mannvirkjagerð í Noregi
Ég er byggingatæknifræðingur og íþróttakennari að mennt og er
kvæntur Hvergerðingnum og yndiskonunni Rakel Magnúsdóttur,
íþróttakennara við grunnskólann. Við eigum 3 dásamlegar dætur,
Eydísi Lilju 12 ára, Elmu Sóleyju 8 ára og Írisi Örnu 7 ára. Ég er
fæddur í Reykjavík en bjó á Hvolsvelli sem barn og unglingur. Réð
mig svo til starfa sem íþróttakennari hér í Hveragerði árið 1999.
Kynntist þá henni Rakel minni og settist hér að.
Margt lært af Norðmönnum
Árið 2010 bauðst mér að fara í 6
mánaða verkefni til Noregs með verktakafyrirtækinu Ístak. Við ákváðum
fjölskyldan að fara saman í þennan
tíma en enduðum á að vera í 6 ár.
Noregur er ágætt land sem býður upp
á ýmis tækifæri sérstaklega eftir að
olía fannst innan lögsögu þess. Norðmenn eru yfir höfuð vingjarnlegir og
taka vel á móti Íslendingum. Þeir eru
skipulagðir og rútíneraðir, eitthvað
sem ég hafði gott af að tileinka mér.
Við ákváðum að koma til baka árið 2016 og þá kom ekkert annað
til greina en að flytja aftur til Hveragerðis og hér búum við í dag.
Sé um mannvirki á Þjórsársvæðinu
Í Noregi starfaði ég fyrst hjá Ístak 2010 sem stjórnandi og tæknimaður við jarðgangnagerð en skipti um vinnuveitenda og réð mig
sem verkefnastjóra við jarðgangnahönnun 2012-2016. Áður hef
ég starfað mikið hjá verktakafyrirtækjum sem vélamaður og verkstjóri. Í dag starfa ég sem verkefnastjóri viðhalds og rekstrarverkefna á mannvirkjum Landsvirkjunar á Þjórsársvæði.
Íþróttasinnaður hljómlistarmaður
Ég er mikill áhugamaður um tónlist, íþróttir og um að fjölskyldunni
minni líði vel og dafni eins og best verður á kosið. Eins finnst mér
afskaplega ljúft að hitta skemmtilegt fólk, hlæja og hafa gaman.
Það er svo gott fyrir sálina.
Bærinn tekið miklum breytingum
Ég býð mig fram með D-listanum vegna þess að ég er ánægður
með störf listans hingað til. Bærinn hefur tekið stórum, jákvæðum
breytingum frá því að D-listinn tók við meirihluta. Mig langar að
leggja mitt að mörkum til að vinna að málum bæjarins og ákvað að
slást í hópinn.
Ég hvet alla Hvergerðinga til að nýta kosningarétt sinn og muna
að það er ekki sjálfgefið að fá að kjósa. Ég vonast til að sem flestir
krossi við D listann á laugardaginn.

Þetta ætlum við að gera
- Hækkum frístundastyrkinn verulega.
- Setjum á fót íþróttaskóla fyrir yngstu
börn grunnskóla.
- Endurbætum sundlaugarhúsið í
Laugaskarði.
- Hveragerði verði heilsueflandi
bæjarfélag.

- Höldum garðyrkju- og blómasýninguna „Blóm í bæ“ árlega.
- Gerum göngustíg frá Lystigarðinum
að Baulu.
- Lýsum upp göngustíga og setjum fleiri
bekki og ruslafötur.
- Hefjum gjaldtöku og byggjum upp
bílastæði við Reykjadal.
- Gerum stórátak í útplöntun og
umhverfismálum.
- Endurnýjum og bætum leikvelli
bæjarins.

- Byggjum leiguíbúðir – nýtum
stofnframlög Íbúðalánasjóðs og
sveitarfélagsins til að tryggja lægri
leigugreiðslur.

- Öflugur iðnaður byggist upp fyrir
neðan þjóðveg.
- Tryggjum áframhaldandi garðyrkju
með afsláttum af gjöldum.
- Byggjum upp Hveragarðinn.

- Höldum áfram að endurnýja eldri
götur og viðhalda merkingum.
- Malbikum bílastæðin við
Hamarshöll og við íþróttahúsið
Skólamörk.
- Ráðumst í hraðalækkandi aðgerðir á
götum bæjarins.

- Komum á fót heilsueflandi heimsóknum til eldri borgara.
- Tryggjum fleiri rými í dagdvöl
aldraðra.
- Styðjum myndarlega við félagsstarf
eldri borgara.

- Byggt verður við grunnskólann.
- Byggður verði nýr leikskóli um
leið og þörf skapast.
- Eflum nám í skapandi greinum.
- Aukum enn sérfræðiþjónustu innan
leik- og grunnskóla.

- Úthlutum lóðum í Kambalandi.
- Hefjum uppbyggingu á Friðarstöðum.
- Hefjum uppbyggingu á glæsilegum
lóðum við Hólmabrún.

- Aukum virkni og þátttöku ungmenna
með virku ungmennaráði.

Það skiptir máli að hafa kjark til
að framkvæma og taka ákvarðanir.
Þetta höfum við gert með hagsmuni
Hvergerðinga að leiðarljósi.

Lestu nánar um
stefnumálin á www.blahver.is

Byggður nýr 6 deilda leikskóli,
Undraland. Börnum frá 12 mánaða
aldri býðst nú leikskólavistun.

Hamarshöllin gaf íþróttastarfi
byr undir báða vængi

Kaupin á Kambalandi, Sólborgarsvæðinu,
Eden-, Tívolí- og Grímsstaðareitunum
gera uppbyggingu mögulega.
Uppbygging er hafin
á nýju iðnaðarsvæði
fyrir neðan þjóðveg.

Sama gjald á leikskóla og dagforeldrum frá 12 mánaða aldri .

Félagsmiðstöðin og frístundaskólinn
fengu nýja aðstöðu í Bungubrekku.

Byggingaland á
Friðarstöðum hefur
verið tryggt.

Framkvæmdir eru að
hefjast við endurnýjun efri
hæðar sundlaugarhússins
í Laugaskarði.

Engar malargötur eru lengur
innan þéttbýlisins í Hveragerði.
Flutningur bæjarskrifstofunnar
hleypti auknu lífi í
gamla miðbæinn.

Fjárhagur er traustur og rekstur bæjarfélagsins hefur skilað hagnaði undanfarin ár.

Áhersla lögð á umhverfið og umhverfismál. Flokkun,
fráveita og uppbygging grænna svæða til fyrirmyndar.

Aðstaða mötuneytis
í grunnskólanum
gjörbreytt með nýrri
viðbyggingu.

Höldum áfram að gera
góðan bæ enn betri áfram uppbygging.

Aldís Hafsteinsdóttir
skipar 4. sætið á D-listanum
Ég hef alltaf haft brennandi
áhuga á Hveragerði og
tel það forréttindi að hafa
verið treyst til forystu í
bæjarfélaginu í jafn langan
tíma og raun ber vitni.
Í bæjarfélagi sem svo
sannarlega hefur vaxið
og dafnað undanfarin ár.
Fjölmörg góð verkefni hafa
orðið að veruleika á þessum árum en margt er enn
ógert enda er það eðli bæjarfélaga að í sífellu koma
upp ný verkefni sem þarf
að bregðast við og leysa.
Verkefni sem til framtíðar
geta skilað okkur enn betra
mannlífi og bæjarfélagi.

Ég er stúdent af málabraut Menntaskólans á Akureyri. Lærði
alþjóðastjórnmál einn vetur í Noregi og síðan kerfisfræði í Danmörku. Stundaði einnig nám í viðskiptafræðum við Háskólann á
Akureyri um hríð.

Ólst upp í Hveragerði
Við fluttum til Hveragerðis, fjölskyldan, þegar ég var á öðru ári og
hér ólst ég upp. Við bjuggum í upphafi á Varmalæk, en það hús
stóð þar sem bæjarskrifstofan er í dag. Það var gott að alast upp í
Hveragerði. Íbúar voru samheldinn hópur og hér var gott mannlíf,
rétt eins og er í dag.
Ég er gift Lárusi Inga Friðfinnssyni, starfsmanni Kjörís, matreiðslumeistara og körfuboltafrömuði. Við eigum samtals fjögur
börn og fjögur barnabörn.

Elska gróðurhúsið mitt
Ég reyni að sinna minni
stóru fjölskyldu í frítímanum. Við erum svo lánsöm
að búa öll fjögur systkinin
hér í Hveragerði með
barnahópana okkar og
mamma er síðan miðdepillinn í hópnum. Það er mikill samgangur
á milli heimilanna og eru það forréttindi að búa við slík gæði. Gróður og garðyrkja er sennilega mitt helsta áhugamál en ég eignaðist
gróðurhús fyrir nokkrum árum og elska að dútla í því. Ég á helling
af góðum vinum sem ég reyni að sinna og hittumst við nokkuð oft.
Það er dásamlegt. Zumba, sundleikfimi og gönguferðir eru alltaf á
verkefnalistanum og reyni ég að sinna þessu þegar ég mögulega
get. Það er nauðsynlegt.
Búum í haginn fyrir framtíðina
Mér þykir óendanlega vænt um þennan bæ enda er ég uppalin
hér. Við búum hér fjölskyldan og ætlum að gera það áfram. Fulltrúar D-listans vilja bæta aðstæður bæjarbúa og þeirra sem munu
flytja hingað í framtíðinni. Ég hef séð miklar breytingar verða að
veruleika og framfarir á ýmsum sviðum hér í Hveragerði. Það má
þó alltaf bæta og gera enn betur og það viljum við gera ef við fáum
umboð til þess að laugardaginn.

Veljum reynslumikinn og traustan bæjarstjóra.
Kjósum D-listann á laugardaginn og tryggjum að
Aldís verði áfram bæjarstjóri í Hveragerði.
Fylgist með á

/xdhveragerdi

@xdhveragerdi

www.blahver.is

#xdhvero

Prentmet ehf. á Selfossi - Umhverfisvottuð prentsmiðja

Af jarðarberjum og hænum
Sem barn og unglingur vann ég mörg sumur við framleiðslustörf
í Kjörís og í Eden. Síðar var ég einkaritari hjá BYKO og í gestamóttöku Hótels Sögu og Hótels Arkar. Fréttaritari Morgunblaðsins í
Hveragerði um árabil en
einnig týndi ég jarðarber
og vann á hænsnabúi í
Noregi. Lengst var ég samt
innkaupastjóri hjá Kjörís.
Síðastliðin ár hef ég verið
bæjarstjóri í Hveragerði
sem mér finnst afskaplega
gefandi og skemmtilegt
starf.

