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D-listinn óskar eftir umboði bæjarbúa til að geta komið
eftirfarandi í framkvæmd á næsta kjörtímabili.
- 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 stofnfram
lög Íbúðalánasjóðs og sveitarfélagsins
til að tryggja lægri leigugreiðslur.

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

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

- Aukum virkni og þátttöku ungmenna
með virku ungmennaráði.

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

- 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.

Tryggjum Aldísi Hafsteinsdóttur
áfram sem bæjarstjóra!

Eyþór H. Ólafsson
skipar 1. sæti D-listans

Bryndís Eir Þorsteinsdóttir
skipar 2. sæti D-listans

Ég sé Hveragerði fyrir mér í farabroddi
á lands- og jafnvel heimsvísu sem umhverfisvænan bæ þar sem íbúum og
gestum líður vel. Þegar öllu er á botninn hvolft snýst samfélag um það að
öllum líði sem best og geti blómstrað
í leik og starfi og að við um leið skilum
því áfram til komandi kynslóða helst
betra en nokkru sinni áður.

Mig langar að hafa áhrif og taka þátt
í að móta samfélagið. Þess vegna býð
ég mig fram til sveitarstjórnar. Ég hef
aldrei áður verið bundin einhverjum
einum flokki en mér hefur fundist
bænum vel stjórnað að undanförnu af
góðu fólki sem leggur mikið á sig til að
gera þennan bæ að því sem hann er í
dag. Með þeim hópi vil ég vinna til að
gera góðan bæ enn betri fyrir okkur
sem hér búum.

Alinn upp með Eimskip
Ég er fæddur í Reykjavík og ólst þar
upp. Faðir minn lést þegar ég var 13
ára. Eftir það vorum við bara tvö mæðginin. Pabbi og mamma
unnu bæði lengst af hjá Eimskipafélaginu, hann sem húsvörður en
hún við ræstingar. Ég var því þar með annan fótinn því ég var oft
með þeim í vinnunni og þóttist allavega hjálpa til.
Ég er kvæntur Unni Kjartansdóttur, sjúkranuddara hjá HNLFÍ. Við
eigum þrjá syni, tengdadóttur og tvö barnabörn.
Á kafi í sápukúlunum í nokkur ár
Ég er rafmagnsverkfræðingur frá Háskóla Íslands en fór í framhaldsnám í Þýskalandi með áherslu á fagið og viðskiptatengdar
greinar. Ég hef unnið hjá Orkustofnun, Rafmagnsveitu Reykjavíkur
og Iðntæknistofnun við verkefni tengd nýsköpun í iðnaði o.fl. Í
nokkur ár var ég verksmiðjustjóri hjá Sápugerðinni Frigg í Garðabæ. Í ársbyrjun 1998 hóf ég síðan störf hjá Eimskip sem öryggisfulltrúi skiparekstrar og síðar öryggisstjóri félagsins og hef verið þar
síðan. Þannig að það má segja að ég sé kominn aftur á sama stað
og ég byrjaði. Oft finnst mér ég sinna svipuðum störfum og foreldrar mínir gerðu þar á sínum tíma.
Bætum gönguleiðir og útivistarmöguleika
Hveragerði hefur mikla möguleika á að vera fyrirmyndar samfélag
á öllum sviðum og að því vil ég vinna áfram. Ég vil leggja mikla
áherslu á að bæta gönguleiðir og aðra útivistarmöguleika, auka
gróður og fegra bæinn. Átak hefur verið gert í þeim efnum undanfarin ár en það má alltaf gera betur. Áhugamál mín snúast að stóru
leyti um samfélagið í Hveragerði. Ég hef líka mikinn áhuga á jóga
og hugleiðslu og reyni að stunda það sem best til að verða betri
manneskja og geta látið gott af mér leiða.
Fáum fjölbreyttari störf til bæjarins
Ég vil vinna að mannrækt í bæjarfélaginu t.d. með því að börnunum okkar sé kennt jóga og hugleiðsla. Ég vil að við styðjum enn
betur við uppbyggjandi félagsstarf og menningu í bænum. Við
munum vinna markvisst að því að laða hingað fyrirtæki sem bjóða
upp á fjölbreyttari störf. Það gerum við best með því að skapa
aðstæður, skipulag og jarðveg en einnig með kynningu á bæjarfélaginu bæði almennt
og gagnvart einstökum aðilum. Ég
legg mikla áherslu
á að fylgja eftir uppbyggingu á Suðurlandsvegi og það að
við Hvergerðingar
nýtum þá möguleika
sem skapast með
færslu hans.

Heillaðist af blómum og gróðri
Ég ólst upp í Keflavík en flutti með foreldrum mínum til Hveragerðis 12 ára gömul. Ég er gift Þorsteini T. Ragnarssyni eiganda kæliverkstæðisins Ísfrost. Við eigum þrjá syni Halldór Gunnar 16 ára,
Ragnar Inga 13 ára og Elmar Örn 11 ára.
Þegar ég var 16 ára gömul fór ég að vinna í Grænu höndinni, þar
sem nú er Hverablóm. Þar voru ræktaðar rósir og fleira. Þá varð
ekki aftur snúið. Blómaskreytingar við Landbúnaðarháskólann á
Reykjum urðu fyrir valinu. Eftir það fluttist ég til Reykjavíkur og fór í
útstillingahönnun í Iðnskólanum í Hafnafirði.
Árið 2008 náði ég kallinum loksins yfir heiðina fögru og höfum
við verið svo ánægð með þá
ákvörðun og viljum við hvergi
annarsstaðar vera. Hér var ég
fyrst deildarstjóri á leikskólanum
Óskalandi en blómin kölluðu allaf
á mig aftur. Vann síðan í Garðyrkjustöð Ingibjargar sem nú heitir
Flóra Garðyrkjustöð. Þar er ég
verslunarstjóri í dag , ásamt því
að vera í námi í garðyrkjuskóla
sem heitir VEA, í Noregi . Þar lærum við að skapa úr öllu því sem
náttúran hefur upp á að bjóða.
Útskriftin er rétt eftir kosningar!
Blóm í bæ verði árlega
Umhverfismál eru mér ofarlega í huga. Ég myndi vilja sjá okkur
eiga fallegasta bæ landsins. Þar stöndum við þegar framarlega en
allaf má bæta t.d. göngustíga, lýsingu, mála og lagfæra. Ég hef frá
upphafi komið að skipulagningu Blóma í bæ og vil sjá þá sýningu
dafna og vaxa árlega.
Krafturinn í náttúrunni er einstakur
Hér eru einstakar göngu- og hjólaleiðir en potturinn í Laugaskarði
er bestur. Við erum einnig svo lánsöm að eiga frábærar líkamsræktarstöðvar en ég æfi crossfit hjá henni Maríu Rún systur minni
og hennar góða fólki. Ekkert jafnast á við kraftinn í náttúrunni og
því að vera umvafin skemmtilegu og gefandi fólki.
Ég sé ekkert nema bjarta tíma framundan í Hveragerði, fólksfjölgun
er mikil. Allstaðar verið að fara að byggja húsnæði og mikil tækifæri í atvinnumálum. Ég sé Hvergerði næstu árin sem stækkandi
bæ, með alla þá grunnþjónustu sem við þurfum. Ég vona af öllu
mínu hjarta að samhugur og vinsemd fólksins sem hér býr muni
allaf haldast því það er aðalatriði í samfélagi eins og okkar og gefur
okkur öllum svo mikið.

Alda Pálsdóttir
skipar 5. sæti D-listans
Mér er það mikið í mun að samfélagið
okkar sé okkur öllum til sóma óháð
því á hvaða aldri við erum og við hvað
við störfum. Við viljum að samfélagið
okkar bjóði alla velkomna og að hér
líði fólki vel. Mér finnst gaman að
vinna með góðu fólki og vil leggja mitt
af mörkum til uppbyggingar í samfélaginu. Þess vegna er ég í framboði
með D-listanum.
Fjölmenn fjölskylda
Ég er gift Gísla Páli Pálssyni, forstjóra í
Mörk hjúkrunarheimili og Dvalarheimilinu Ási. Við eigum sjö börn
á aldrinum 15-27 ára, fimm tengdabörn, þrjú barnabörn og eitt á
leiðinni á þessu ári.
Ég er fædd og uppalin í Stykkishólmi. Ég flutti í Hveragerði árið
2011 og nú er ég svo lánsöm að mamma og pabbi eru flutt hingað
líka. Það er gaman að geta þess að núna erum við Gísli Páll að
byrja í golfinu svo að ég geri ráð fyrir því að við verðum dálítið
upptekin þetta sumarið. En hér er dásamlegur golfvöllur sem ég
hlakka til spreyta mig á.
Íþróttastarfið er mikilvægt
Ég hef unnið við ýmislegt í gegnum tíðina oftast störf tengd þjónustu. Ég vann um tíma fyrir Ungmennafélag Íslands, UMFÍ. Það
sem er mér efst í huga eftir þann tíma er að ég lærði að bera mikla
virðingu fyrir fólki sem vinnur í grasrótinni. Öll eiga þau það sameiginlegt að vinna skilyrðislaust fyrir samfélagið sitt og yfirleitt er
það án launa og alltof oft er það líka án þess að fá sérstakar þakkir
fyrir. Íþróttastarfið er svo miklu miklu meira en það sem fólk sér.
Þess vegna styð ég það heils hugar að við ráðum starfsmann fyrir
íþróttafélagið okkar Hamar í Hveragerði.
Að búa í Hveragerði er eins og að búa í útlöndum
Stykkishólmur og Hveragerði eru afar ólíkir bæir. Þar er höfnin,
bátarnir, Breiðafjörðurinn og eyjarnar. En í skiptum fyrir það þá er
svo dásamlega fallega litskrúðugur gróður og veðursæld í Hveragerði. Mér fannst ég vera flutt erlendis þegar ég flutti hingað. Hér
er hægt að vera á sandölum og sumarfötum yfir sumarið án þess
að vera með gæsahúð og svo rignir beint niður en ekki á hlið eins
og í Hólminum! Það þýðir ekkert að vera í regnkápu í Hólminum,
þar þarf galla þegar rignir. Auðvitað verð ég alltaf Hólmari og Snæfellingur og finnst alveg dásamlega fallegt á nesinu fagra. Væntumþykjan er samt mest bundin við fjölskyldu og vini sem flest eru flutt
í burtu eins og ég.
Fögnum fjölbreytileikanum
Við þurfum öll að reyna að temja okkur að hugsa út fyrir kassann
og ekki reyna að setja alla í sama form. Lífið er miklu skemmtilegra
með fjölbreytileikanum. Hugsum um liti og form út frá hjartanu.
Fegurðin kemur innan frá!

Byggingaland
og framkvæmdir
framundan
Miklir möguleikar eru á uppbyggingu í bæjarfélaginu til langrar
framtíðar. Megin línurnar fyrir skipulag bæjarins hafa verið markaðar til næstu ára með samþykkt nýs aðalskipulags 2017-2029.
Bænum hefur verið tryggt land til uppbyggingar íbúðarhúsnæðis
ásamt verslunar og þjónustusvæði á svonefndu Kambalandi
vestast í bænum. Nú þegar er á lokastigi að breyta lítillega
deiliskipulagi á neðsta hluta þess svæðis. Þar munu verða lóðir
fyrir fjölbreyttar gerðir og stærðir íbúða fyrir alla aldurshópa. Sérstaklega er hugað að uppbyggingu leiguhúsnæðis og húsnæðis
sem hentar eldri borgurum.
Fyrir nokkrum árum náðist að leysa til bæjarins Sólborgarsvæðið,
stundum nefnt Eyktarlandið. Land sem áður var að fullu í eigu
bæjarins. Þessi tvö svæði, Kambalandið og Sólborgarsvæðið, geta
fullbyggð rúmað vel yfir 2500 íbúa.
Fjöldi íbúða með þéttingu byggðar
Innan núverandi byggðar eru ýmis uppbyggingarverkefni á teikniborðinu eða farin í gang. Allir sjá þær miklu framkvæmdir sem nú
eru á Grímsstaðareitnum í miðju bæjarins. Vonir standa síðan til
að framkvæmdir hefjist á allra næstu vikum á Eden reitnum en þar
munu rísa íbúðir sem hentað geta t.d. ungu fólki og þeim sem vilja
minnka við sig húsnæði.
Eigendur Hótels Arkar hafa lagt fram metnaðarfullar hugmyndir
um byggingu raðhúsa og lítilla fjölbýla á svonefndri Hlíðarhagalóð
sem er austanvert við Hamarinn. Þar gætu fljótlega risið á milli 20
og 30 íbúðir. Ekki má síðan gleyma þeim möguleikum sem felast í
Friðarstaðalandinu meðfram Varmá. Þar gefast ýmsir möguleikar
sem unnið verður að því að útfæra á næstu misserum í samvinnu
við bæjarbúa.
Iðnaðarsvæði fyrir neðan þjóðveg
Nú er hafin uppbygging á iðnaðarhúsnæði fyrir neðan þjóðveg og
hefur 5 lóðum verið úthlutað á því svæði. Ekki er vafi á að þegar
uppbygging þarna fer að sjást mun eftirspurnin aukast. Á næstunni
þarf því að huga að því að stækka þetta svæði til suðurs en talsverðir möguleikar eru á því.
Með færslu Suðurlandsvegar munu skapast nýir möguleikar. Þá
munu verða til svæði norðan vegarins sem rúmað geta mörg
þúsund fermetra af atvinnuhúsnæði. Ekki má síðan gleyma Tívolí
lóðinni en sömu aðilar og vinna nú að uppbyggingu á Eden lóðinni
hafa hug á að byggja þar upp blandaða byggð atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. Spennandi hugmyndir sem koma til framkvæmda á
næstu árum.
Eins og sjá má af framangreindu er mikið að gerast og miklir
möguleikar á frekari uppbyggingu í Hveragerði og tækifærin í raun
óþrjótandi sé rétt að málum staðið.
Eyþór H. Ólafsson , 1. sæti D-listans

Reynsla
Forysta
Framtíðarsýn

Reynsla - forysta - framtíðarsýn
Glæsilegur 6 deilda leikskóli,
Undraland, er tekinn til starfa
og börnum frá 12 mánaða
aldri býðst leikskólavistun.

Íbúum hefur fjölgað um rétt tæp 20% frá
því að D-listinn tók við stjórn bæjarins.
Sama gjald á leikskóla og dag
foreldrum frá 12 mánaða aldri .

Við látum verkin tala

Innlausn á erfðafestu
Friðarstaða gefur mögu
leika á skemmtilegri uppbyggingu við Varmá.

Uppbygging er hafin á
nýju iðnaðarsvæði fyrir
neðan þjóðveg.
Engar malargötur eru lengur
innan þéttbýlisins í Hveragerði.

50% afsláttur af gatnagerðargjöldum ýtti af stað
nýbyggingum bæði hjá fyrirtækjum og einstaklingum.

Kaupin á Kambalandi og Sólborgarsvæðinu
tryggja byggingaland um langa framtíð.

Flutningur bæjarskrifstofunnar
hleypti auknu lífi í miðbæinn.

Félagsmiðstöðin og frístundaskólinn fengu nýja aðstöðu í
Bungubrekku (gamla Undralandi).

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

Aðstaða mötuneytis í grunnskólanum
gjörbreytt með nýrri viðbyggingu.
Talmeinafræðingur var ráðinn til bæjarins.

Með byggingu Hamarshallarinnar
hefur íþróttastarf fengið byr undir
báða vængi og möguleikar til móta og
keppni eru betri en nokkru sinni áður.

Tekjuviðmið vegna afsláttar
fasteignagjalda til eldri borgara og öryrkja hækkaði um
20% fyrir árið 2018.

Kvöld- og helgarþjónusta
heimaþjónustu var tekin upp.

Höldum áfram að gera góðan bæ
enn betri - Áfram uppbygging.

Fylgist með á
/xdhveragerdi

@xdhveragerdi

www.blahver.is

#xdhvero

Prentmet ehf. á Selfossi - Umhverfisvottuð prentsmiðja

100% hækkun á niðurgreiðslum til dagforeldra.

