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Hvergerðingar hafa treyst D-listanum í 
Hveragerði til að fara með stjórn bæjarins 
síðustu 8 ár.  Þessi ár hafa einkennst af 
stórum verkefnum sem engan gat órað fyrir 
í upphafi þessa tímabils.  Fyrra kjörtímabilið 
einkenndist af gríðarlegum hamförum, 
jarðskjálfta sem skók byggðina okkar og 
fjármálahamförum sem ekkert okkar hafði 
upplifað áður.  

Þegar D-listinn tók við óraði fáa fyrir því 
að við myndum í áraraðir berjast gegn 
virkjunum hér í nágrenni okkar og fáa 
grunaði það risavaxna verkefni sem fólst 
í baráttunni gegn Bitruvirkjun og síðan í 
baráttunni gegn manngerðum jarðskjálftum 
og brennisteinsvetnismengun. Þar hafa 
bæjarbúar staðið sem einn maður að baki 
bæjarstjórn í baráttu sem aldrei lýkur.  Þessi 
staðfesta hefur vakið almenna athygli. 

D-listinn hefur einnig barist fyrir ýmsum 
öðrum hagsmunamálum bæjarbúa, má þar 
til dæmis nefna baráttu sem háð hefur verið 
með HNLFÍ fyrir fjármagni til reksturs 
stofnunarinnar, fyrir umhverfisúrbótum í 
Reykjadal, framtíð Landbúnaðarháskólans 

að Reykjum, baráttu fyrir fleiri hjúkrunar-
rýmum, bættum Suðurlandsvegi og betri 
almenningssamgöngum svo fátt eitt sé talið. 

Um leið og bæjarstjórn hefur viðhaft öflugan 
málflutning fyrir hagsmunum bæjarins hefur 
jafnframt verið haldið af festu utan um rekstur 
bæjarfélagsins. Þessi ár hafa einkennst af aga 
í fjármálum,  nauðsynlegum framkvæmdum 
og öflugri uppbyggingu þjónustu við íbúa.
Það hefur ekki verið sjálfgefið undanfarin ár 
að hægt væri að fara í stórar fjárfestingar en 
það hefur þó tekist með útsjónarsemi og með 
því að gæta hagkvæmni á öllum sviðum.  

Síðustu ár hafa einkennst af mikilli og 
góðri samvinnu allra bæjarfulltrúa og íbúa 
bæjarins.  Starfsmenn Hveragerðisbæjar 
eiga einnig heiður skilinn fyrir jákvæðni, 
útsjónarsemi og dugnað.  Sú gæfa sem 
felst í góðum samstarfsmönnum er aldrei 
nógsamlega þökkuð. Við lok kjörtímabils 
vill meirihluti D-listans þakka starfsmönnum 
og Jóhönnu Ýr og Róberti bæjarfulltrúum 
A-listans ákaflega gott og skemmtilegt 
samstarf og íbúum farsæla samleið. 
Sú reynsla sem frambjóðendur D-listans 

búa yfir mun nýtast bænum vel til framtíðar.  
Við erum tilbúin til þess að leggja okkar af 
mörkum til að hér haldi áfram uppbygging 
á framúrskarandi bæjarfélagi.  Við höfum 
lagt fram ítarlega og raunsæja stefnuskrá 
sem við vitum að hægt er að framfylgja. Þar 
eru lögð fram góð mál sem skipta munu alla 
íbúa, bæði unga sem eldri miklu máli.  Það er 
von okkar að þú veitir okkur áframhaldandi 
umboð til að fylgja málefnum bæjarins fast 
eftir á komandi kjörtímabili.

Fjórða sætið er baráttusætið.  Það skipar 
Aldís Hafsteinsdóttir en hún hefur verið 
farsæll bæjarstjóri og öflugur talsmaður 
bæjarbúa í mörgum mikilvægum málum. 
Það er dýrmætt að eiga slíkan talsmann sem 
nýtur víðtæks trausts bæjarbúa.  Tryggjum 
þá stöðu með því að mæta á kjörstað þann 
31. maí.  Hvert einasta atkvæði skiptir máli. 

Kæri íbúi í Hveragerði! 
Við minnum á heimasíðu okkar www.
blahver.is. Rétturinn til að kjósa er dýrmætur, 
nýtum hann vel, mætum á kjörstað og setjum 
X við D. 

Áfram Hveragerði
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Umbrot og prentun:
Prentmet Suðurlands, umhverfis-
vottuð prentsmiðja.

Eitt öruggasta merki þess að sumarið sé 
í nánd eru útskriftir skólanna. Í flestum 
tilfellum gerist það að  viðkomandi 
nemendur  taka þar með að sér  ný 
verkefni.  En þannig er því þó ekki farið 
alls staðar. Nemendur leikskólanna 
útskrifast að vori en halda þrátt fyrir það 
nær undantekningalaust áfram að vera 
í leikskólanum sínum fram að upphafi 
skólagöngu í grunnskóla um haustið.  

Okkur á D-listanum langar að kynna 
hugmynd  um að elstu börnum leikskólans 
standi til boða að hætta á leikskólanum 
eftir sumarfrí og í staðinn verði þau á 
frístundaskólanum í öruggri gæslu en 
við allt aðra iðju og í öðru umhverfi en 
áður. Með þessu móti venjast þau við 

Berglind 
Sigurðardóttir

Alda Pálsdóttir

Í Hveragerði eru mikil tækifæri til frekari 
uppbyggingar. Bærinn er afar vel í sveit 
settur gagnvart samgöngum og í alfaraleið 
fjölmargra ferðalanga. 
Tiltölulega auðvelt og 
hagkvæmt er að bjóða upp á 
umtalsverðan fjölda íbúða- 
og atvinnulóða í bænum auk 
þess sem aðstaða til útivistar 
er óvíða betri.

Við höfum nú hafið nýja sókn 
í skipulagsmálum. Nokkur 
verkefni eru þegar komin 
í gang. Þar má fyrst nefna 
svonefnt Árhólmaskipulag 
sem er núna í kynningarferli. 
Þar er um að ræða metnaðar-
fullt deiliskipulag fyrir svæði vinstra megin 
við veginn upp að vaðinu við Jókutanga 
á Varmá og kallast Árhólmar. Syðst á því 
svæði er gert ráð fyrir tjaldsvæði fyrir léttari 
útbúnað, þ.e. ekki fyrir húsbíla og þess 
háttar. Á norðurhluta svæðisins er síðan 
gert ráð fyrir þjónustumiðstöð þar sem 
verði aðstaða fyrir kaffihús og göngufólk. 
Vestast á því svæði er síðan gert ráð fyrir 
smáhýsum til útleigu.

Annað verkefni sem þegar er langt kom-
ið er deiliskipulag fyrir lystigarðinn á 

Framtíðarsýn í skipulagsmálum
Fossflötinni. Í því skipulagi er gert ráð 
fyrir litlu veitingahúsi austan við stíginn 
meðfram Varmánni. Þarna getur orðið mjög 

skemmtileg aðstaða fyrir 
veitingarekstur sem tengist 
Fossflötinni og gönguleiðum 
um svæðið auk þess sem 
möguleiki er á verönd tengdri 
húsinu á grunni gömlu ullar-
þvottastöðvarinnar við ána.

Þriðja verkefnið sem komið 
er af stað er skipulag iðn aðar-
lóða sunnan við Suðurlands-
veginn, nokkru vestan 
við skólp hreinsistöðina. 
Þar verður hægt að bjóða 
fyrirtækjum rúmgóðar 

lóðir fyrir sína starfsemi. Auk þess eru 
enn lausar lóðir fyrir atvinnustarfsemi á 
svæðinu austan við verslunarmiðstöðina 
í Sunnumörk. Það er því ekkert því til 
fyrirstöðu að atvinnu fyrirtæki komi sér 
fyrir á því eftirsóknarverða svæði sem 
Hveragerði er.
Hveragerðisbær eignaðist nú nýverið 
svonefnda Grímsstaðalóð milli Heiðmerkur 
og Þelamerkur og stóran hluta svæðisins 
sem afmarkast af Heiðmörk, Breiðumörk, 
Þórsmörk og Reykjamörk. Í framhaldinu 
hefur verið rætt við arkitektana sem áttu 

vinningstillöguna í samkeppni um mið-
bæjarskipulag í Hveragerði sem fram fór 
2007. Mun þeim væntanlega verða falið að 
vinna áfram með tillöguna og gera deili-
skipulag fyrir framangreint svæði núna á 
næstunni. Þarna mun verða til mjög eftir-
sóknarvert íbúðasvæði með breyti legum 
húsagerðum og íbúðastærðum og e.t.v. 
einhver aðstaða fyrir verslun og þjónustu.

Síðast en ekki síst hefur undanfarið komist 
hreyfing á lóðaúthlutanir og var nýverið 
úthlutað nokkrum lóðum undir raðhús við 
Dalsbrún. Munu byggingaframkvæmdir 
væntanlega hefjast þar alveg á næstunni. 
Gerð var breyting á deiliskipulagi við 
Dalsbrún til að gefa möguleika á minni 
íbúðum en áður en vaxandi eftirspurn er 
eftir slíkum möguleikum núna. Einnig 
var úthlutað lóð undir einbýlishús á horni 
Varmahlíðar og Bláskóga.

Af framangreindu má sjá að það eru 
bjartir tímar framundan í uppbyggingu og 
þróun Hveragerðis. Á næsta kjörtímabili 
þarf einnig að ráðast í endurskoðun á 
aðalskipulagi bæjarins þannig að verkefnin 
og tækifærin framundan eru ærin.

Eyþór H. Ólafsson,
2. sæti D-listans

Vissir þú að...
... Hamarshöllin hefur algjörlega slegið í gegn og þar er líf 
    og fjör allan daginn. 
... Strandblaksvellirnir við hlið Laugaskarðs þykja afburða 
    góðir.
... Það er kominn malbikaður, upplýstur göngustígur að 
    Hamarshöllinni.
... Nýtt glæsilegt húsnæði var keypt og innréttað fyrir 
    frístundaskólann.
... Hveragerðisbær hefur keypt Tívolí lóðina.

Nýjung fyrir elstu börn leikskóla
frístundaskólann og leiði sem mögulega 
gæti gert vart við sig síðustu vikurnar  á 
leikskólanum ætti að heyra sögunni til.  
Með markvissu og skemmtilegu starfi 
sem eingöngu væri sniðið að þörfum 
þessara barna yrði þetta afar skemmtilegur 
valkostur.  
Með þessu móti væri líka hægt að hefja 
inntöku yngstu barnanna á leikskólana 
fyrr en ella og dagforeldrar gætu líka tekið 
allra yngstu börnin til sín fyrr.   Foreldrar 
og forráðamenn elstu barnanna myndu 
eingöngu greiða fæðiskostnað en ekki 
dvalargjald fyrir börn sín þennan tíma sem 
þau myndu dvelja á frístundaskólanum 
fram að grunnskólabyrjun.  Í sumar gæti 
þetta verið ákveðið tilraunaverkefni sem 
hægt væri að þróa áfram ef vel reynist. 

Fái D-listinn stuðning í kosningunum 
er þetta leið sem við myndum vilja 
framkvæma strax. 

Berglind Sigurðardóttir, 7. sæti D-listans 
Alda Pálsdóttir, 10. sæti  D-listans

... Slökkviliðið var sameinað Brunavörnum Árnessýslu.

... Plantað hefur verið þúsundum trjáa upp í Dal. 

... Öll 18 mánaða börn komast inn á leikskólana.

... Óbyggðu lóðirnar í miðbænum eru nú í eigu bæjarins. 

... Yngstu börnin eru keyrð með rútu í Hamarshöllina eftir 
    að skóla lýkur. 
... Gatnagerðargjöld voru lækkuð um helming og gjald fyrir 
    byggingarétt var fellt niður.
... Búið er að klæða mynd- og handmenntastofuna.
... Komin er þrautabraut í sundlaugina sem nýtur vinsælda. 

... Samþykkt hefur verið að stofna öldungaráð. 

... Búið er að setja þráðlaust net í Grunnskólann

... Allir kennarar við Grunnskólann hafa fengið nýjar tölvur. 

... Deildir á Undralandi hafa verið endurbættar og því 
    verður fram haldið í sumar. 
... Leiktæki hafa verið keypt á leikvelli og á leikskóla 
    lóðirnar. 
... Verið er að skipuleggja íbúðalóðir í miðbænum og 
    atvinnulóðir neðan þjóðvegar.
... Búið er að endurnýja húsnæði Laugasports.
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Viðburðir á næstunni !
Þriðjudagur 27. maí kl. 20
Framboðsfundur Útvarps Suðurlands á 
Hótel Örk.

Miðvikudagur  28. maí  kl. 19:30
Konukvöld D-listans í Listasafni Árnesinga
Sirrý Arnardóttir  „Lifðu til fulls – dekraðu 
við  þig“.
Dansararnir Margrét Hörn og Alexander 
úr Ísland got talent, Freydís Þrastardóttir 
tekur nokkur lög við undirleik Kristjáns 
Theódórssonar. 
Allar konur fá glæsilega gjöf og 
happdrættismiða þar sem vinningar eru 
einstaklega veglegir.  Veitingar að hætti 
hússins og allt ókeypis.

Fimmtudagur  29. maí  kl. 14
Fjölskylduhátíð D-listans
Verður á planinu við leikfélagshúsið 
á uppstigningardag.  Hoppukastalar 
og blöðrumaðurinn verður á staðnum.  
Grillaðar pylsur og gos,  ískrap og kaffi og 
kökur.  

Fimmtudagur 29. maí  kl. 21:30
Pöbbaðu betur (e. Pub Quiz)  – Ungir 
sjálfstæðismenn á Café Rose

Föstudagurinn 30. maí kl. 22:00  
Risa dansleikur með Ingó veðurguð á 
Café Rose - Að sjálfsögðu er frítt inn á alla 
viðburði Ungra!

Laugardagur 31. maí 
Kosningadaginn byrjum við með morgunmat 
á kosningaskrifstofunni kl. 9:00, skiptum 
svo yfir í hádegissnarl og síðdegis tekur við 
glæsilegt kökuhlaðborð.  
Kjósum og komum svo í kaffi.  

Minnum á að kosningaskrifstofan 
er opin alla virka daga milli kl. 20-22 

og um helgar frá 13-18.  
Frambjóðendur eru alltaf á staðnum. 

Heilsulindin Laugaskarði 

Við gerð tillagnanna hefur sérstaklega verið 
tekið tillit til þess að aðgengi fyrir alla verði 
tryggt. 

Gert er ráð fyrir að hægt verði að áfangaskipta 
framkvæmdum nokkuð mikið þannig 
að framkvæmdirnar verði fjárhagslega 
viðráðanlegar fyrir bæjarfélagið.  Þannig 
eiga gestir laugarinnar fljótlega að geta 
fundið þá stefnubreytingu sem hér um 
ræðir. 

Það er einlægur vilji D-listans að upp-

Tillögurnar byggja á þeirri sýn að 
Hveragerði er heilsubær en mikil vakning 
hefur orðið meðal íbúa um heilbrigða 
lifnaðarhætti og líkamsrækt.  Fólk á 
öllum aldri stundar útivist og hreyfingu 
og er fjölbreytni þeirrar þjálfunar  sem í 
boði er mikil.  Sundlaugin í Laugaskarði 
er miðdepill þessarar starfsemi og er í 
tillögunum gert ráð fyrir að þessi sérstaða 
verði skerpt með uppbyggingu sem miði að 
því að auka vægi heilsutengdrar starfsemi 
þar sem tekið verði mið af meginstefinu; 
heilsu – hreyfingu – hamingju.

Í tillögunum er gert ráð fyrir breyttri aðkomu 
að sundlaugarhúsinu og stærri bílastæðum. 
Móttakan verður endurnýjuð með áherslu 
á sölu heilsutengdra veitinga. Gert er ráð 
fyrir notkun á svölum sundlaugarhúss 
fyrir gesti, byggingu glæsilegra útiklefa, 
breytingu á innra skipulagi búningsklefa, 
nýjum heitum pottum, köldum potti 
og víxlböðum.  Möguleiki er á annarri 
heilsutengdri starfsemi svo sem  leir- eða 
ilmkjarnaböðum og innrauðum klefa.  Fyrir 
ungu kynslóðina verður vatnið notað með 
fjölbreyttum hætti í bunum, fossum og 
flúðum þannig að með tillögunum er tekið 
mið af þörfum allra. 
 

Metnaðarfullar og vel framkvæmanlegar tillögur að breytingum á 
Sundlauginni Laugaskarði voru kynntar á síðasta fundi bæjarstjórnar. 
Tillögurnar taka tillit til sérstöðu í landslagi og aðstæðum og fela þær 
einnig í sér mikla virðingu fyrir húsinu sem talið er bera íslenskum 
arkitektúr fagurt vitni.

bygging heilsulindar í Laugaskarði verði 
að veruleika þannig að við getum markað 
sundlauginni sérstöðu sem eftir yrði tekið 
á landsvísu.  Ákveðið hefur verið að vinna 
áfram að þessum tillögum með það að 
markmiði að framkvæmdir geti hafist strax 
á næsta ári. 

Á meðfylgjandi myndum má sjá fyrstu 
hugmyndir að útliti húss og pottasvæðis. 

... Samþykkt hefur verið að stofna öldungaráð. 

... Búið er að setja þráðlaust net í Grunnskólann

... Allir kennarar við Grunnskólann hafa fengið nýjar tölvur. 

... Deildir á Undralandi hafa verið endurbættar og því 
    verður fram haldið í sumar. 
... Leiktæki hafa verið keypt á leikvelli og á leikskóla 
    lóðirnar. 
... Verið er að skipuleggja íbúðalóðir í miðbænum og 
    atvinnulóðir neðan þjóðvegar.
... Búið er að endurnýja húsnæði Laugasports.

... Verið er að malbika Bröttuhlíðina og Þverhlíðina. 

... Drullusundið verður hellulagt og girðingar lagaðar í 
    sumar. 
... Söguskilti hafa verið sett upp árlega. 
... Talmeinafræðingur hefur tekið til starfa í grunnskólanum
    og leikskólunum.
... Heilsustígur var lagður meðfram Reykjafjalli. 
... Unnið hefur verið að gerð göngustígs inn Reykjadal og 
    að umhverfisúrbótum þar. 
... Gerður hefur verið samningur við Tónsmiðju Suðurlands.
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Kortlagning á möguleikum Hveragerðis-
bæjar til vaxtar og þróunar hefur verið 
viðfangsefni bæjarfulltrúa og þá sérstaklega 
bæjarráðs undanfarin misseri.  Við lok 
þeirrar vinnu er ljóst að sóknarfærin eru 
fjölmörg og víða má finna vaxtarsprota og 
möguleika til að gera enn betur. Hefur þessi 
vinna skilað ýmsum góðum tillögum sem 
hlotið hafa brautargengi m.a. því að nú er 
gefinn afsláttur af gatnagerðargjöldum í 
bæjarfélaginu og aftur er farið að byggja 
hér íbúðarhúsnæði. 

Kallaðir hafa verið til ýmsir álitsgjafar sem 
gefið hafa góða sýn á stöðu bæjarfélagins 
bæði hvað varðar búsetu, lífsgæði og sem 
góðan kost til uppbyggingar atvinnulífs.  
Unnið hefur verið með almannatengli 
sem gefið hefur góð ráð og Capacent 

Við viljum að hér sé best að búa !
gerði viðhorfskönnun með það 
að markmiði að kanna viðhorf 
almennings til Hveragerðisbæjar 
sem og að greina hverjir séu lík leg-
astir til að vilja flytja í bæjar félagið.  

Tillögur sem komið hafa fram 
lúta meðal annars að eftirfarandi 
þáttum:

Kynna enn frekar kosti Hveragerðis-
bæjar með nýstárlegum hætti.
Að taka móti nýjum íbúum sem 
hingað flytja með frumlegum og
skemmti legum hætti.
Að fagna hverju nýfæddu barni í bæjar-
félaginu með þeirri gleði sem tilhlýðileg er.  
Við viljum auka og bæta bæjarbraginn 
þannig að augljóst megi verða að hvergi sé 
betra að búa eða að reka fyrirtæki. 

Bæjarfulltrúum þótti ekki rétt að leggja 
línur hvað útfærsluna varðar rétt áður en 
ný bæjarstjórn er kjörin.   Fáum við til 
þess fylgi mun nýtt kjörtímabil væntanlega 
hefjast með framlagningu ítarlegrar 
greinargerðar um þetta starf þar sem gerð 
verður grein fyrir þeim tillögum sem unnið 
verður eftir í framtíðinni.  

Bæjarfulltrúar, hvar í flokki sem þeir standa, 
eru einróma sammála um það að þessi vinna 
hefur verið bæði gefandi og skemmtileg og 
þar hafa fulltrúar minnihlutans sem nú hafa 
ákveðið að kveðja vettvang sveitarstjórnar 
ekki síst lagt sinn hlut á vogarskálarnar. 
Fyrir það góða samstarf viljum við 
bæjarfulltrúar D-listans  þakka nú. 

Eyþór, Unnur, Aldís,
 Ninna Sif og Elínborg

Rekstur og fjármál í traustum skorðum
Það er afar ánægjulegt að geta í lok 
kjörtímabilsins horft til baka með stolti 
yfir fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins 
og þeim árangri sem náðst 
hefur í framkvæmdum 
og rekstri.  Ársreikningur 
2013 sýnir sterka afkomu 
Hveragerðisbæjar sem 
endurspeglast í því að 
veltufé frá rekstri er já-
kvætt um 198 mkr. eða 
sem nemur ríflega 11% af 
heildartekjum bæjarins.  
Þessi tala er afar mikilvæg 
en hún sýnir þá fjármuni sem 
reksturinn skilar til að standa 
undir afborgunum lána og 
fjárfestingum í bænum. 
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og 
fjármagnsliði (EBITDA) er jákvæð um 302 
mkr eða sem nemur 17% af heildartekjum 
samstæðu. Er þetta svipaður árangur og árið 
2012 sem sýnir að fjármál eru í traustum og 
öruggum skorðum.  

Sem hlutfall af heildartekjum bæjarins 
nema skuldir í árslok 2013 132,4% sem er 

17,6 prósentustigum undir því skuldaþaki 
sem ný sveitarstjórnarlög hafa fyrirskipað. 
Hefur þetta hlutfall lækkað frá fyrra ári um 

8,5% sem verður að teljast 
afar ánægjuleg staða.
Það er ljóst að sveitarfélagið 
er vel í stakk búið til að 
standa við skuldbindingar 
sínar og fjárhagslega fært 
um frekari fjárfestingar.  Ef 
aftur á móti ekkert væri 
fjárfest næstu árin væri hægt 
að greiða niður allar skuldir 
sveitarfélagsins á 7,9 árum.  
Þessum árangri ber að þakka 
markvissu aðhaldi og traustu 
utanumhaldi fjármuna bæjar-
búa undanfarin ár. 

Eftirfarandi dæmi lýsir best fjárhagslega 
góðri stöðu sveitarfélagsins:
Á árinu 2013 var fjárfest í ýmsum 
brýnum fram kvæmdum fyrir 78,5 mkr.  
Afborganir langtímalána námu 155,5 
mkr. 
Hveragerðisbær tók ný langtímalán  sem 
námu 20 mkr.  

Reksturinn stóð undir afborgunum og 
nánast öllum fjárfestingum ársins en nýtt 
lán var eingöngu tekið til að fjármagna 
kaup á lóðum í miðbænum sem skipulag 
íbúðabyggðar er nú hafið á.  

Meirihluti D-listans leggur áherslu á að 
næsta kjörtímabil byggir á góðum grunni 
sem lagður hefur verið undanfarandi ár.  Nú 
þegar virðist ætla að rofa til í efnahagslegu 
umhverfi landsmanna er mikilvægt að 
haldið sé áfram af þeirri festu og því 
öryggi sem tryggt hefur þann árangur sem 
hér hefur náðst. Mikilvægt er að þeim 
fjölmörgu góðu verkum sem hafin eru verði 
fylgt áfram og þannig verði búsetuskilyrði 
og framþróun bæjarfélagsins tryggð.  
Ef áfram verður haldið á sömu braut geta 
bæjarbúar treyst því að rekstur bæjarins 
verði áfram undir þeirri styrku stjórn sem 
haldið hefur þannig um taumana að versta 
efnahagskreppa sögunnar náði ekki að 
beygja rekstur Hveragerðisbæjar.  Íbúar 
Hveragerðisbæjar geta með þessu séð að 
rekstur sveitarfélagsins er í góðum og 
traustum skorðum og mikilvægt er að á því 
verði ekki breyting.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri,
4. sæti D-listans. 

Kjörfundur í Hveragerði
Kjörfundur vegna sveitarstjórnarkosninga laugardaginn 31. maí 
2014 hefst kl. 9:00 og lýkur kl. 22:00 þann dag í Grunnskólanum í 
Hveragerði. Gengið er inn um aðalinngang við íþróttahúsið. 
Sérstök athygli skal vakin á eftirfarandi:
Kjósandi, sem ekki hefur meðferðis persónuskilríki, getur átt von á því að fá ekki að 
greiða atkvæði.  Þá er ekki heimilt að vera með áróður á eða við kjörstað meðan á 
kjörfundi stendur svo sem barmmerki og/eða merkingar á bifreiðum.

     Hveragerði, maí 2014.
     Kjörstjórnin í Hveragerði.
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