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Það er með mikilli ánægju sem við jafnaðar- 
menn í Grindavík bjóðum fram í sveitarstjórna-
kosningunum þann 26. maí næstkomandi.

Við í Samfylkingunni munum ekki taka þátt í óábyrgri 
loforða pólítík en viljum marka nýja og raunhæfa stefnu til 
framtíðar fyrir okkar góða bæ. Metnaðarfulla stefnu sem er 
unnin í góðri sátt við íbúa sem og stjórnendur og sérfræðinga.

Við munum leggja höfuðáherslu á velferðarmál í víðasta 
skilningi þess orðs í þessari kosningabaráttu. Við teljum að 
allar ákvarðanir sem teknar eru í bæjarstjórn eigi að þjóna 
öllum íbúum. Þar þarf sérstaklega að muna eftir þeim 
sem lakast standa og oftast gleymast. Vitur og lífsreynd 
og góð kona sagði eitt sinn: „Segið mér hvernig samfélag 
býr að börnum og ungmennum og sérstaklega þeim sem 
standa höllum fæti félagslega, vegna fátæktar, fötlunar eða 
skerðinga, og ég skal segja þér hvort það er gott eða vont 
samfélag.“ 

Við tökum heilshugar undir þessi orð og ef við fáum 
tækifæri til ætlum við að gera allt sem í okkar valdi stendur 
til að tryggja að Grindavík falli ekki á þessu prófi heldur 
nái toppeinkunn. Það eru allar forsendur til þess. Vilji og 
metnaður er allt sem þarf. 

 Við segjum og erum sannfærð um að gott samfélag snýst 
um samvinnu, virðingu og umburðarlyndi. Samfélag þar 
sem allir íbúar skipta máli. Þar sem öll störf skipta máli 
og þar sem allar skoðanir skipta máli. Við viljum starfa í 
bæjarstjórn sem tekur mannréttindi og skyldur sínar til 
að tryggja fólki jöfn tækifæri mjög alvarlega og gerir það 
sem í hennar valdi stendur til að allir íbúar bæjarins búi við 
mannsæmandi lífskjör.

Þannig og aðeins þannig getum við búið hér til gott 
og réttlátt samfélag. Samfélag sem ræktar heiðarleika, 
kærleika og ábyrgð ásamt hófsemd og auðmýkt. Samfélag 
sem setur hagsmuni barna sinna og þeirra sem höllum fæti 
standa í forgang. Samfélag sem tekur opnum örmum nýjum 
þegnum sem hér vilja búa. Og síðast en ekki síst tryggir 
eldri borgurum sínum áhyggjulaust ævikvöld. 

Góðir Grindvíkingar, við viljum  
gera gott samfélag betra

Kæru Grindvíkingar.
Við óskum ykkur allra heilla og hvetjum ykkur til þess 
að merkja við S á kjörseðlinum þann 26. maí.

Mörg af þeim verkefnum sem snerta daglegt líf og ráða 
miklu um velsæld okkar eru á könnu sveitarstjórnarfólks. 
Þar ber helst að nefna dagvistun og leikskóla, grunnskóla, 
fjölskyldumál, húsnæðismál, þjónustu við aldraðra, 
samgöngur, íþróttir, menningu og listir. Það skiptir okkur því 
miklu máli hverjir fara með stjórn sveitarfélaga.

Þá eru töluverðar breytingar að verða á hlutverki 
sveitarstjórna sem tengjast þróun iðnaðarsamfélagsins yfir í 
upplýsinga- og tæknisamfélag.

Það er almenningi til góða að mikilvægi sveitastjórnarstigsins 
aukist við þessar breytingar, því þetta er það stjórnsýslustig 
sem stendur okkur næst. Fjölda verka má sinna þar á 
skilvirkari hátt og í nánari samvinnu við íbúa en þegar þeim er 
sinnt af ríkisvaldinu. Því nær íbúum sem verkefnin eru, þeim 

mun líklegra er að þeim sé sinnt og fundnar séu viðeigandi 
lausnir.

En þó það sé gott að verkefni færist í auknum mæli frá ríki 
til sveitarfélaga, skiptir öllu máli að fjármagn fylgi með. Á því 
er því miður misbrestur og mikilvægt að Alþingi, ríkisstjórn og 
sveitarfélög endurskoði tekjuskiptinguna. 

Samfylkingin vill að allir geti vaxið og þroskað hæfileika sína 
og eigi öruggt líf frá vöggu til grafar. Þá viljum við valdefla 
íbúana og virkja til þátttöku við ákvarðanatöku, til að að leysa 
áskoranir og vinna að vexti sveitarfélaganna.

Við trúum því að samfélög sem byggja á miklum jöfnuði og 
jafnrétti séu líklegri til að vera friðsæl, framsækin og kraftmikil. 
Þetta hafa fjölda viðurkenndra alþjóðlegra rannsókna sýnt fram 
á. Þá sé umhverfisvernd og sjálfbær nýting jarðargæða ekki 
aðeins siðferðileg skylda okkar gagnvart komandi kynslóðum, 
heldur forsenda heilbrigðs samfélags í samtímanum.

Nú göngum við til kosninga um gervallt land 26. maí 
næstkomandi. Samfylkingin - jafnaðarmannaflokkur Íslands 
er breiðfylking og við bjóðum fram í 24 sveitarfélögum, með 
13 sérlistum og á sæti á 11 samsteypulistum.

Við erum ólíkur og fjölbreyttur hópur fólks á öllum aldri, úr 
ýmsum áttum. Það sem sameinar okkur er jafnaðarhugsjónin 
sem byggir ekki síst á ofantöldum gildum. Fyrir þeim ætlum 
við að berjast af krafti. Kæru Grindvíkingar, ég hvet ykkur til 
þess að leggja baráttu okkar fyrir betra samfélagi lið og kjósa 
Samfylkinguna í komandi kosningum.
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Bær fyrir alla

Við viljum búa í bæ fyrir alla. Til þess þarf að tryggja að 
allir fái tækifæri og að enginn sé skilinn eftir. Við setjum 
jafnréttismál, jöfn tækifæri og samlíðun á oddinn í allri okkar 
stefnu. Við leggjum sérstaka áherslu á að jafna aðstæður 
barna og unglinga til að þroska hæfileika sína.

Við viljum byggja upp skemmtilegan og lifandi bæ fyrir 
alla þar sem við tryggjum öruggt húsnæði og þar sem boðið 
verður upp á fjölbreytta valkosti á húsnæðismarkaði fyrir 
alla þjóðfélagshópa. 

Við viljum að bæjaryfirvöld hafi forystu um að 
kalla til félagasamtök og atvinnulíf til stofnunar 
húsnæðissamvinnufélags án hagnaðarsjónarmiða til þess 
að mæta húsnæðisskorti í bæjarfélaginu.

Við viljum búa í bæ sem er framúrskarandi fyrir börn og 
barnafjölskyldur þar sem foreldrar geta verið öruggir um 
að börnum þeirra sé séð fyrir faglegri þjónustu um leið 
og fæðingarorlofi lýkur. Í þessu ljósi er nauðsynlegt að 
bæjarstjórn þrýsti á stjórnvöld um lengingu fæðingarorlofs 
í 12 mánuði. 

Við viljum skoða að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna inn í allt starf sem lýtur að börnum.

Virkni og jöfn tækifæri fyrir alla

Við viljum auka framlög til velferðarmála. Fjárhagsaðstoð til 
framfærslu er neyðaraðstoð og fólki sem hana fær á að mæta 
með vinsemd og virðingu, með valdeflingu einstaklings og 
fjölskyldu sem höfuðmarkmið.

 
Við viljum að unnið verði markvisst gegn ofbeldi í öllum 

myndum og að einelti sé útrýmt allstaðar í samfélaginu.
 
Við viljum valdefla fólk með fatlanir og vinna áfram að 

bættu aðgengi alls staðar í samfélaginu og byggjum þá vinnu 
á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
Við viljum stuðla að því að til verði fjölbreytt atvinnutækifæri 
fyrir fólk með mismunandi þarfir og að fötluðu fólki verði 
veitt viðeigandi aðlögun í starfi. Ekkert um þau án þeirra.

Við styðjum við fjölmenningu og leggjum áherslu á að 
auka þátttöku og tækifæri fólks af erlendum uppruna í 
fjölbreyttu litrófi samfélagsins. Eflum börn af erlendum 
uppruna í að taka þátt í frístundarstarfi og ungmennalýðræði. 
Fjölmenning er frábær. Tölum hana upp, ekki niður!

Stjórnsýslan – fagmennska,  
þekking og þjónusta

Við viljum að fjárhagsáætlanir verði ætíð unnar með þátttöku 
allra kjörinna fulltrúa og í góðu samstarfi við stjórnendur 
stofnana og að aðhalds sé gætt í hvívetna. 

Við viljum efla þjónustustig stofnana bæjarins og 
stórauka gagnsæi, upplýsingagjöf og auka lýðræðisþátttöku 
bæjarbúa. Við viljum faglega stjórnsýslu sem byggir á 
fagmennsku og þekkingu starfsmanna Grindavíkur.

Við ætlum að starfa í anda þjónandi forystu þar sem við 
lítum á okkur sem þjóna alls almennings og fyrir hag alls 
almennings í bæjarfélaginu. Grunnstef þjónandi forystu er 
einlægur áhugi á hugmyndum og högum annarra þar sem 
áhugi beinist fyrst og fremst að velferð fólksins en ekki eigin 
valdi eða hagsmunum.
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Menntastofnanir í fremstu röð

Vinnum saman að því að efla menntastefnu bæjarins 
með áherslu á að vinna með styrkleika nemenda, vellíðan 
og áhrif þeirra á eigið nám. Eflum stuðning við börn í 
námserfiðleikum og fjölskyldur þeirra.

Bæta þar starfsumhverfi í leik- og grunnskólum til 
hagsbóta fyrir bæði nemendur og kennara. Fara þarf í 
uppbyggingu skólahúsnæðis með það að markmiði að 
koma til móts við þarfir nútímans í uppeldi og menntun frá 
því að fæðingarorlofi lýkur þar til börnin okkar útskrifast úr 
grunnskóla.

Við viljum auka verulega fjármagn til skólaþróunar með 
því að endurvekja skólaþróunarsjóð bæjarins með það að 
markmiði að stuðla að þróun og nýbreytni í skólastarfi.

 
Styrkjum og eflum eina framhaldskólann í heimabyggð, 

Fisktækniskóla Íslands og komum á virkri tengingu hans 
við efstu bekki grunnskólans. Finnum honum fullnægjandi 
húsnæði til framtíðar og lítum til Kvikunnar í þeim efnum.

 
Fjárfesting í menntun er fjárfesting í framtíðinni.

Heilbrigðismál og heilsuefling

Okkar markmið er að Grindavík taki af fullum krafti þátt í 
að vera heilsueflandi samfélag,  sem felur í sér að skapa 
aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lífsháttum og vellíðan 
allra íbúa, líkamlega og andlega. Vinnum að heilsueflingu 
allra aldurshópa og nýtum til þess stórkostleg útivistarsvæði 
Grindavíkur.

Setjum meira fjármagn til forvarnarmála og mætum betur 
þörfum fólks með fjölþættan vanda. 

Svörum kalli tímans með aukinni áherslu á bætta geðheilsu, 
vellíðan og geðrækt í Grindavík, sérstaklega á meðal ungs 
fólks.  Aukum sálfræðiþjónustu og eflum markvissa vinnu 
gegn kvíða barna og ungmenna í skólum bæjarins þar sem 
snemmtæk íhlutun er lykilþáttur. 

Við viljum leggja áherslu á og förum fram á það við 
heilbrigðisyfirvöld að hér í bæ verði ætíð og alla daga tveir 
læknar á vakt á heilsugæslunni ásamt því að sálfræðingur 
hafi fasta viðveru.

Íþrótta, æskulýðsmál og menningarmál

Við leggjum áherslu á forvarnargildi íþrótta-, tómstunda- og 
æskulýðsmála og viljum samþætta leik og nám eftir því sem 
kostur er. Við viljum stuðla að því að sem flestir geti fundið 
eitthvað við sitt hæfi hvort sem um ræðir íþróttir, listnám, 
listsköpun eða félagsstarf óháð efnahag.

Grindavík er annálaður íþróttabær og þannig viljum við 
hafa það um ókomna tíð. Við viljum halda áfram á sömu 
braut og styrkja og efla íþróttastarf í hvívetna.

 
Við viljum gera langtímaáætlun í uppbyggingu íþróttamann-

virkja og forgangsraða í fullri samvinnu við hagsmunaaðila.
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Við viljum móta menningarstefnu Grindavíkur og hlúa að 
fjölbreyttu menningarstarfi ásamt því að menningarhátíðum 
okkar verði skapaðar aðstæður til að þróast og dafna.

Eflum ungmennaráð með auknu samráði og aðkomu að 
ákvörðunum. 

Tryggjum öldruðum áhyggjulausa 
ævidaga

Mikilvægt er að í málefnum aldraðra verði stuðlað að 
fjölgun úrræða og fjölbreytni verði aukin í búsetu- og 
þjónustumálum. Mikilvægt er að ná til eldri borgara og 
halda áfram að vinna gegn einsemd og einangrun þeirra 
sem búa einir á heimilum sínum og virkja þá í samfélagi 
aldraðra. 

Við viljum vinna í samráði við öldungaráð Grindavíkur að 
því að tryggja félagslega virkni eldri borgara í að taka þátt í 
félagsstarfi, heilsurækt, menningar- og listastarfi. 

Eldri borgurum verði tryggð fullnægjandi félagsaðstaða 
þar sem allir geta sinnt sínum áhugamálum áhyggjulaust. 

Við viljum efla íþróttastarf meðal aldraðra og gefa öllum 
sem vilja tækifæri til að stunda hreyfingu við hæfi og bjóða upp 
á ferðir á æfingar í íþróttamannvirkjum, sér í lagi á veturna.

Atvinnumál og fjarskipti - öflugt atvinnulíf 
er undirstaða vaxtar og velferðar

Í Grindavík býr hugvitsamt fólk sem hefur með áræði sínu 
og frumkvæði skipað sér í fremstu röð á sviði þekkingar í 
matvælaframleiðslu og verðmætaaukningar í sjávarútvegi. 
Eflum enn og hvetjum frumkvöðla til nýsköpunar og búum 
þeim gott rekstrar- og starfsumhverfi og hlúum að rekstri 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

Ýtum undir enn frekari fjölbreytni í atvinnulífinu með 
aukinni áherslu á skapandi greinar, grænan iðnað, vistvæna 
tækniþróun og framleiðslu í hugverka- og þekkingariðnaði.

Nýtum jarðvarmann í landi Grindavíkur til enn frekari 
uppbyggingar í fiskeldi jafnframt því að hvetja áhugasamt 
fólk og garðyrkjufyrirtæki til þess að nýta hann til ræktunar 
á grænmeti, ávöxtum og blómum.

Lokið verði við ljósleiðaravæðingu Grindavíkurbæjar eins 
fljótt og auðið er. 

Umhverfis- og skipulagsmál

Við viljum að Grindavík marki sér umhverfisstefnu sem 
endurspegli það markmið að við séum í fremstu röð meðal 
sveitarfélaga á sviði umhverfismála. Við viljum halda áfram 
með það góða starf sem hefur verið unnið undir merkjum 
Reykjanes Unesco Global Geopark og efla starfsemi hans 
með ráðum og dáðum.

Við leggjum áherslu á fagleg og metnaðarfull vinnubrögð 
á sviði umhverfis- og skipulagsmála og að í skipulagi sé 
ávallt til staðar nægt rými til hvers kyns uppbyggingar í 
sveitarfélaginu.

Við viljum halda áfram skipulagningu á nýju hverfi við 
Hópsbraut þar sem áhersla verði lögð á blandaða byggð 
sem mætir þörfum samfélagsins.

Við viljum klára samþykkt fyrir skipulagsfulltrúa og 
skipulagsnefnd með það að markmiði að einfalda og stytta 
feril mála, m.a. afgreiðslu byggingarumsókna.

Við viljum halda áfram að bæta aðstæður fyrir gangandi 
og hjólandi. Nýir hjóla og göngustígar hafa svo sannarlega 
sannað gildi sitt og hvatt íbúa til frekari útiveru. 

Við viljum auka hreinsun og umhirðu bæjarins og fara í 
átak með það að markmiði að virkja íbúa til að taka þátt og 
fara í samhent hreinsunarátak á hverju ári. Við viljum að án 
tafar verði komið upp grenndargámum og íbúar hvattir til 
enn frekari flokkunar með tilkomu grænu tunnunnar. 

Græn svæði og fjölbreytt leiksvæði fyrir allan aldur og 
með aðgengi fyrir alla eiga að vera í bænum og þeim á að 
halda vel við.

Við viljum tengja saman Bótina og Gerðavelli með 
göngubrú yfir Rásina.

Samgöngur og höfnin

Við viljum leggja aukinn þrýsting á stjórnvöld til að knýja 
á um fullkomnar úrbætur á Grindavíkurveginum með 
aðskildum akreinum, breikkun vegarins og lýsingu. 

Við viljum vinna markvisst að því að efla samgöngur 
jafnt innan sveitarfélagsins sem utan, í þágu mannlífs og 
atvinnulífs á svæðinu. 

Við leggjum mikla áherslu á umferðaröryggisfræðslu 
meðal ungmenna og barna. 

Við ætlum að berjast með nágrönnum okkar hér á 
Suðurnesjum fyrir því að Reykjanesbrautin verði öll 
tvöfölduð og almenningssamgöngur verði stórefldar. 

Grindarvíkurhöfn er ein af stærstu fiskihöfnum landsins 
og við viljum halda áfram framkvæmdum við hana. Við 
þurfum stöðugt að það leita nýrra leiða og tækifæra til 

að fullnýta hafnarmannvirkin og hafnaraðstöðuna til 
hagsbóta fyrir Grindavíkurhöfn, viðskiptavini hennar og 
samfélagið allt. 

Höfnin hefur gríðarlegt aðdráttarafl fyrir ferðamenn og 
því þarf hafnarsvæðið að vera þannig úr garði gert að það 
sé aðlaðandi og að hámarksöryggi sæfarenda og annarra 
sem um svæðið fara sé tryggt. 

Ferðaþjónusta og náttúruvernd

Við viljum að bæjarstjórn hefjist strax handa við að kalla 
saman alla hagsmunaaðila í ferðaþjónustutengdri starfsemi 
til langtímastefnumótunar fyrir ferðaþjónustu. Slík 
samvinna er nauðsynleg með tilliti til uppbyggingar innviða 
og markaðssetningar svæðisins. 

Við viljum nýta betur tækifæri á sviði menningartengdrar 
ferðaþjónustu og efla heilsárs ferðaþjónustu til að bregðast 
við auknum fjölda ferðamanna í náttúru Grindavíkur og 
tryggja sjálfbærni.

Við leggjum áherslu á að náttúruvernd og náttúrunýting 
fari saman. Náttúran í kringum Grindavík og á Suðurnesjum 
er mikilvæg auðlind og meta verður verndargildi svæðisins 
á faglegan hátt.

Náttúran skal ætíð njóta vafans og almannaréttur til 
umgengni um landið á að vera

• Kosningaskrifstofa Samfylkingarinnar er til húsa að Víkurbraut 27. Þar verður opið 
og heitt á könnunni alla daga fram að kosningum milli kl. 19:00-21:00

• Formlegur kynningarfundur á stefnumálum okkar verður haldinn í Kvikunni 
fimmtudaginn 17. maí kl. 20:00. Allir hjartanlega velkomnir

• Nánari upplýsingar um viðburði og dagskrá má finna á Facebook-síðu okkar  
https://www.facebook.com/xsgrindavik/

XS Grindavík - Bær fyrir alla xsgrindavik.is



Frambjóðendur 
Samfylkingarinnar 
í Grindavík 2018

1. sæti 2. sæti

Páll Valur Björnsson
kennari og varaþingmaður

6. sæti

Bergþóra Gísladóttir
framleiðslustjóri

11. sæti

Benedikt Páll Jónsson
stýrimaður

12. sæti

Ingigerður Gísladóttir
leikskólakennari

13. sæti

Hildur Sigurðardóttir
eldri borgari

14. sæti

Sigurður Gunnarsson
vélstjóri

7. sæti

Björn Olsen Daníelsson
flugvirki

8. sæti

Ólöf Helga Pálsdóttir
þjálfari

9. sæti

Siggeir F. Ævarsson
upplýsinga- og skjalafulltrúi

10. sæti

Hrafnhildur Anna 
Kroknes Sigurðardóttir

bakari og konditor

Marta Sigurðardóttir
viðskiptastjóri og bæjarfulltrúi

4. sæti

Erna Rún Magnúsdóttir
nuddari

5. sæti

Sigurður Enoksson
bakarameistari

3. sæti

Alexander Veigar 
Þórarinsson

kennari og knattspyrnumaður

XS Samfylkingin


