Vinnum áfram saman
Fyrirheit um skýra framtíðarsýn
og styrka stjórn
Kosið verður til sveitarstjórna þann 14. maí næstkomandi.
Í þessu blaði kynna frambjóðendur D-listans helstu
stefnumál framboðsins. Þau eru bæði umfangsmikil
og metnaðarfull. Þessi stefnumál hafa verið unnin með
þátttöku bæjarbúa og var meðal annars var haldinn
fjölmennur íbúafundur þar sem ýmis framfaramál voru
rædd og margar góðar hugmyndir komu fram.
Fulltrúum D-listans hefur verið treyst til forystu í Hveragerði
um árabil. Sú forysta hefur verið farsæl og við þökkum
það traust sem bæjarbúar hafa sýnt okkur. Á þessum árum
hefur Hveragerði færst í hóp vinsælustu sveitarfélaga
landsins. Þar sem íbúum fjölgar mest. Þar sem hlutfallslega
er mest byggt af húsnæði og þar sem íbúar eru ánægðastir
á landinu þegar spurt er um þjónustu sveitarfélagsins og
ánægju bæjarbúa með bæinn sinn.
Hveragerði er þróttmikið og öflugt samfélag. Við höfum
lagt áherslu á að hér sé umhyggja og ábyrgð í fyrirrúmi.
Hingað hafa flutt fjölmargir nýir íbúar sem hafa valið sér
Hveragerði til búsetu. Við viljum bjóða þau sérstaklega
velkomin í hóp Hvergerðinga.

Ávallt má þó gera betur. Hér er fjöldi stórra verkefna í
farvatninu. Verkefni sem er brýnt að halda utan um af festu
eigi þau að verða að veruleika. Við vonum að bæjarbúar
treysti okkur til þess.
D-listinn er skipaður öflugum hópi fólks sem brennur fyrir
málefnum Hvergerðinga og bæjarins okkar. Frambjóðendur
hafa víðtæka og fjölbreytta reynslu af ýmsum sviðum
hvort sem þeir eru nýir í framboði eða hafa verið lengur. Sú
reynsla mun án vafa reynast Hvergerðingum vel til að mæta
þeim áskorunum sem verða munu á vegi bæjarstjórnar á
næstu árum. Það skiptir máli hverjir veljast til forystu.
Við treystum því að bæjarbúar kynni sér vel þann fjölda
fyrirheita um bjarta framtíð til handa Hveragerði og
bæjarbúum öllum sem sett eru fram í þessari stefnuskrá.

Kæri kjósandi!
Það er von okkar að þú veitir okkur umboð til þess að
vinna að þeim metnaðarfullu verkefnum sem hér koma
fram. Verkefnum sem munu verða til framfara í okkar góða
bæjarfélagi, í þágu allra bæjarbúa.
Setjið X við D á kjördag, þann 14. maí næstkomandi.

Styrk stjórn fjármála
Eitt mikilvægasta verkefni sveitarstjórnar er að vel sé haldið
utan um sameiginlega fjármuni bæjarbúa. Hvergerðingar
hafa getað treyst því að svo sé og jafnframt hafa þeir getað
treyst því að þær fjárfestingar sem ráðist hefur verið í hafi
verið skynsamlegar og til hagsbóta fyrir bæjarbúa. Áfram er
mikilvægt að vel sé haldið á fjármálum bæjarins og að tryggt sé
að rekstur bæjarins sé í föstum skorðum.

Skýr valkostur
Aldís Hafsteinsdóttir skipar baráttusæti listans og verður
Aldís áfram bæjarstjóri fái D-listinn meirihluta. Aldís er
einn reynslumesti sveitarstjórnarmaður landsins og hefur
undanfarin fjögur ár verið formaður stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga.

Forysta í framfaramálum
Bæjarfulltrúar D-listans:

 Hafa barist fyrir bættu umferðaröryggi á
Suðurlandsvegi og bættri vetrarþjónustu. Brýnt er að
framkvæmdum við nýjan Suðurlandsveg verði lokið
á næsta kjörtímabili eins og lofað hefur verið og að
hugað verði vel að öryggismálum, svo sem bættri
lýsingu og öruggum hjólaleiðum.

 Hafa lagt mikla áherslu á bættan aðbúnað þeirra
sem dvelja á hjúkrunarheimilinu Ási. Sú vinna
hefur borið árangur og nú er útboðsferli hafið, í
samvinnu ríkis og Hveragerðisbæjar, við byggingu
22 hjúkrunarrýma en með þeim mun tvíbýlum á Ási
verða útrýmt. Framkvæmdir munu hefjast í haust en
stefnt er að því að opna nýtt hjúkrunarheimili árið
2024.

 Vita að gott viðhald gufuveitunnar í Hveragerði er
undirstaða rekstrar og sérstöðu fjölmargra fyrirtækja
í bænum auk þess sem gufuveitan er mikilvæg
forsenda farsæls rekstrar íþróttamannvirkja.

 Hafa barist fyrir áframhaldandi starfsemi
Garðyrkjuskólans að Reykjum en starfsemi skólans
hefur verið í uppnámi undanfarin misseri. Afar brýnt
er að bæjarstjórn fylgi málum garðyrkjuskólans
áfram fast eftir með hagsmuni nemenda,
starfsmanna og græna geirans í huga.

 Vita að eignarhald bæjarins á landi til

uppbyggingar skiptir miklu máli og því hafa þeir
staðið fyrir kaupum á mörgum mikilvægum svæðum,
sem í framtíðinni munu tryggja farsæla uppbyggingu
í bæjarfélaginu.

Öryggi fyrir alla
Áfram verður lögð áhersla á hraðalækkandi aðgerðir í
umferðinni og að upplýsingar til bæjarbúa um hámarkshraða
verði skýrari. Snjallgangbrautum verður fjölgað og öryggi
aukið við göngustíga.
Það er mikilvægt að áfram verði stutt við sjálfboðaliðasamtök
á sviði almannaheilla svo sem starfsemi Hjálparsveitar skáta og
Rauða krossins. Bæjarstjórn hefur einnig styrkt samtök innan
sem utan sveitarfélagsins svo sem Sigurhæðir, Kvennaathvarfið,
Stígamót og Leiðina út á þjóðveg svo fátt eitt sé talið.

Áframhaldandi uppbygging
Mikilvægt er að innviðir bæjarfélagsins geti annað
þeirri miklu fjölgun íbúa sem nú er staðreynd. Nú
er unnið að hönnun tveggja viðbygginga við
grunnskólann og gert er ráð fyrir að á næsta ári hefjist
framkvæmdir við þá fyrri þar sem sérfræðiþjónusta
verður til húsa ásamt mötuneyti, fjölnota sal og
kennslustofum.
Viðbygging við Leikskólann Óskaland verður tekin í
notkun í haust og bygging nýs sex deilda leikskóla í
Kambalandi verður boðin út síðla árs.
Miklar framkvæmdir hafa átt sér stað við endurnýjun
sundlaugarhússins í Laugaskarði. Áfram verður haldið
með endurnýjun sundlaugarsvæðisins auk þess sem
hugað verður að uppsetningu vatnsrennibrautar við
hlið laugarinnar sem ekki mun raska ró laugargesta.
Aðgengi fyrir alla að laugarsvæðinu verði tryggt.
Stefnt er að viðbyggingu við íþróttahúsið við
Skólamörk. Með þeirri byggingu mætti bæta aðstöðu
hinna ýmsu íþróttagreina, og koma fyrir t.d. aðstöðu
til styrktaræfinga.
Hugað verður að metnaðarfullri uppbyggingu
íþróttasvæða bæjarins með áherslu á gervigrasvöll í
fullri stærð.
Mikilvægt er að huga að stækkun fráveitumannvirkis
og vatnsveitu en fjölgun íbúa kallar á nýframkvæmdir
á báðum þessum sviðum.
Gámasvæðið við Bláskóga verður lagt niður og nýtt
gámasvæði með fullkominni aðstöðu til flokkunar
byggt við Vorsabæ.
Uppbygging nýrra íbúða- og atvinnusvæða mun
halda áfram. Stefnt er að fjölbreyttri uppbyggingu
íbúðahúsnæðis í Kambalandi og að atvinnulóðum verði
úthlutað sunnan þjóðvegar.
Miðbærinn okkar er einstök náttúruperla. Stefnt er að
því að nánasta umhverfi miðbæjarins verði kortlagt
og möguleikar kannaðir á enn frekari og fjölbreyttri
nýtingu svæðisins.

Öflugt atvinnulíf
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Með fjölgun íbúa og mikilli fjölgun ferðamanna hafa fyrirtæki í
bænum fengið aukin tækifæri til vaxtar.
Áfram verður unnið að verkefnum til eflingar ferðaþjónustu.
Má þar nefna fjölbreytta uppbyggingu á Friðarstaðareitnum og
framkvæmdir sem þegar eru í farvatninu í Dalnum.
Færsla Suðurlandsvegarins skapar möguleika til uppbyggingar
verslunar og þjónustu en brýnt er að við skipulag hinna nýju
svæða verði lögð áhersla á fjölbreytta atvinnumöguleika.

Loftslagsmál og sjálfbærni
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Markvisst verður unnið að því að Hveragerðisbær verði
framarlega á sviði umhverfis- og loftslagsmála. Stefna bæjarins
í þessum efnum verður uppfærð og endurskoðuð.
Miklar breytingar eru framundan á fráveitumálum,
úrgangsmálum, sorphirðu og flokkun með nýjum lögum. Á
þessu sviði hafa Hvergerðingar verið í fararbroddi og markvisst
verður unnið að því að svo verði áfram.

Hvatt verður til umhverfisvænna samgöngumáta og
hraðhleðslustöðvar fyrir rafknúin faratæki settar upp. Reist verða
skýli fyrir hjól við fjölsóttustu stofnanir bæjarins.
Lokið verður breytingum á götulýsingu yfir í LED sem miðar að
minni orkunotkun og minna viðhaldi.

Betra umhverfi
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Ráðist verður í átak í umhirðu á lóðum bæjarins og bæjarbúar
hvattir til að gera slíkt hið sama. Haldin verða námskeið í
umhirðu garða og bæjarbúum gert kleift að rækta matjurtir á
til þess gerðum svæðum.
Áfram verður lögð áhersla á uppbyggingu útivistarsvæðis inn í
Dal með þarfir fjölbreyttra hópa í huga.
Hafist verður handa við lagningu göngustígs
meðfram Varmá.

Menntamál í fremstu röð
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Í nýsamþykktri skólastefnu bæjarins eru lagðar línur um
metnaðarfullt og framsækið skólastarf. Stefnunni verður fylgt
eftir með markvissum hætti.
Áfram verður lögð áhersla á gæði náms og kennslu. Vellíðan og
velferð barna er ávallt í öndvegi.
Komið verður til móts við þarfir hvers og eins með fjölbreyttum
starfsháttum og góðri sérfræðiþjónustu þar sem áhersla er lögð
á snemmtæka íhlutun.
Leitast verður við að búa starfsfólki skólanna góð vinnuskilyrði
og að starfsmenn njóti markvissrar starfsþróunar.
Kannaðar verði mismunandi útfærslur á sumarlokunum
leikskólanna.
Þegar í stað verður desembermánuður með öllu gjaldfrjáls á
leikskólum bæjarins.

Stígar í og við bæinn verða endurbættir með áherslu á aðgengi
og lýsingu.
Bekkir verða settir sem víðast. Haldið verður áfram með
verkefnið „Bekkjum upp Hveragerði“.
Útbúið verður nýtt hundasvæði við Vorsabæ með aðgreiningu
fyrir stóra og smáa hunda.
Sett verða upp fóðurborð fyrir fugla í almenningsgörðum þar
sem allir geta gefið fuglunum.

Blómlegt menningarlíf
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Menning og listir eru hornsteinar mannlífs í Hveragerði.
Áfram verður stutt myndarlega við félagasamtök og aðrar
menningarstofnanir í bænum.

Hamingjusamir eldri íbúar
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Stuðlað verði að vellíðan og velferð eldri bæjarbúa með áherslu
á heilsueflingu og góða andlega líðan.
Stutt verður myndarlega við starfsemi Félags eldri borgara og
aðra starfsemi sem gefur möguleika á fjölbreyttu menningar-,
íþrótta- og tómstundastarfi og sem minnkað getur félagslega
einangrun.
Kannaðir verða möguleikar á uppbyggingu fjölbreyttra
búsetukosta fyrir eldra fólk sem taka mið af mismunandi þörfum
þessa hóps.
Stefnt er að því að rýmum í dagdvöl verði fjölgað og lögð
sérstök áhersla á úrræði fyrir fólk með heilabilun.

Stefnt er að því að þær hátíðir sem hafa fest í sessi verði enn
umfangsmeiri og að fleiri muni bætast við í náinni samvinnu við
fyrirtæki og félagasamtök í bæjarfélaginu.

Vægi velferðartækni verður aukin með áherslu á fyrirbyggjandi
aðgerðir sem lengt geta dvöl einstaklinga í heimahúsi.

Stuðlað verður að fjölbreyttum menningarviðburðum með
virkri þátttöku bæjarbúa.

Velferð í allra þágu

Fylgst verður grannt með þróun mála hvað Skyrgerðina varðar
með áherslu á að þar verði áfram fjölbreytt menningarstarfsemi
en saga þessa húss er samofin sögu Hveragerðis.

Íþróttir og heilsuefling fyrir alla
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Áfram verði unnið að því að Hveragerði verði heilsueflandi
samfélag. Stuðlað verður að heilbrigðum lífsháttum og
vellíðan allra bæjarbúa. Tryggja þarf góðan aðbúnað til iðkunar
fjölbreyttrar hreyfingar.
Ráðist verður í hugmyndasamkeppni um skipulag á
útivistarsvæðinu undir Hamrinum, þar má koma fyrir til dæmis
útihreyfitækjum, fjallahjólabraut og fleiru.
Nýr ærslabelgur verður settur upp.
Áfram verður stutt við starfsemi Íþróttafélagsins Hamars.
Kannað verður hvort grundvöllur sé til staðar fyrir íþróttaskóla
fyrir yngstu börnin.
Hugmyndir um uppbyggingu reiðhallar eru athygliverðar og
verða skoðaðar með jákvæðum hug.
Börnum og ungmennum verður gert kleift að iðka rafíþróttir
við góðar aðstæður.
Leikvellir verða endurbættir og þeim fjölgað.
Akstur um bæjarfélagið í tengslum við íþróttaæfingar barna og
ungmenna verður aukinn.
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Stuðlað verði að enn frekari uppbyggingu leiguíbúða á vegum
óhagnaðardrifinna félaga.
Leitast skal við að styðja fólk til sjálfshjálpar en gott
stuðningsnet styður einstaklinga og fjölskyldur þegar þörf
krefur.
Lögð verður áhersla á virkni fatlaðs fólks og spornað við
félagslegri einangrun. Stefnt verði að byggingu heimilis fyrir
fatlað fólk.
Þjónusta við börn með sérþarfir verður aukin í Bungubrekku,
íþróttum og öðru frístundastarfi.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Frambjóðendur D-listans í Hveragerði
Friðrik
Sigurbjörnsson
33 ára

1

Viðskiptaþróunar
stjóri hjá Bláa
Lóninu og forseti
bæjarstjórnar

Alda Pálsdóttir

2

5

Deildarstjóri í
Grunnskólanum í
Hveragerði

50 ára

6

Húsmóðir

24 ára
Forritari og
starfsmaður í
Grunnskólanum í
Hveragerði

33 ára

8

Íþróttafræðingur

9

Feng Jiang
Hannesdóttir

Styrmir Jökull
Einarsson

28 ára

10

Ingibjörg
Zoëga

Aníta Líf
Aradóttir

Halldóra
Baldvinsdóttir
Hársnyrtir og
förðunarfræðingur

3

Árni Þór
Steinarsson
Busk

48 ára

7

Verkfræðingur
og formaður
bæjarráðs

34 ára

Sigurður Einar
Guðjónsson
Verkefnastjóri hjá
Landsvirkjun

Framkvæmastjóri
íbúðir 60+ í Mörk

Sigmar
Karlsson

57 ára

4

62 ára

48 ára

Aldís
Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri

Eyþór H.
Ólafsson

59 ára
Starfsmaður
Heilsustofnunar
NLFÍ

18 ára
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Nemi við MR

12

Fylgist með á
/xdhveragerdi

Áslaug
Einarssdóttir
57 ára

13

Starfsmaður á
Ás, dvalar- og
hjúkrunarheimili

14

Bjarni
Kristinsson

@xdhveragerdi

75 ára

www.blahver.is

Pípulagninga
meistari

#xdhvero
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