
Warunkiem rozwoju i dobrobytu jest zróżnicowana gospodarka, w 
której można cieszyć się indywidualną przedsiębiorczością i siłą 
zrzeszania się. Musimy zapewnić konkurencyjne środowisko pracy, 
wzmocnić i chronić dotychczasową działalność gospodarczą oraz 
poszukiwać i przygotowywać się do nowych miejsc pracy. Chcemy 
promować kulturę w Akranes i chronić działalność kulturalną. 

Za pomocą Twojego głosu zamierzamy:

• Wspierać  i promować nasze firmy w mieście
• Przyciągać szczególnie do nas nowe firmy do Flóahverfið -  
 zielone parki przemysłowe
• Pracować z podejściem do gospodarki o obiegu zam  
 kniętym na rynku pracy
• Wspierać  innowacje i pracę bez lokalizacji
• Zachęcać  instytucje publiczne do przekazywania nam   
 projektów, miejsc pracy lub instytucji
• Uaktywnić  i rozwinąć  centrum miasta w aktywnej rozmow  
 ie z mieszkańcami
• Zwiększyć  prezentację i promocję marketingu w gminie
• Wznowić i zintensyfikować pracę latarnika 
• Dążyć do lepszego wykorzystania i promowania  museum   
 Byggðarsafn oraz szkoły muzycznej Tónberg
• Promować  i pielęgnować  otwarte obszary, takie jak   
 Merkurtún, Akurshól, Klapparholt i Garðalund

 

KWESTIE ZATRUDNIENIA, 
INNOWACJE I KULTURA

Rozwój infrastruktury, zaplanowany przez większość Partii Niepod-
ległości (Sjálfstæðisflokksins) i Partii Świetlana Przyszłość (Bjartrar 
framtíðar) podczas ostatnich wyborów zakończył się sukcesem w 
tym okresie wyborczym. Należą do nich Garðavellir, Guðlaugur, 
Reiðhöll, sala gimnastyczna fimleikahús i sala dla seniorów. 
Musimy ruszyć z rozbudową Jaðarsbakkar oraz od razu stworzyć 
projekt na nowe przedszkole w dolnej części miasta Akranes.  

 Za pomocą Twojego głosu zamierzamy:

•  Wyznaczyć sobie długoterminowy cel, aby wszystkie nasze  
 decyzje były zgodne z naszą wizją przyszłości
• Wzmocnić zdolności administracji w remontach i planowani  
 ach zgodnie z rozbudową miasta
• Spotęgować wzrost działek wolnostojących
• Jak najszybciej rozwiązać możliwy do przewidzenia 
 problem z ruchem drogowym w pobliżu nowego 
 przedszkola w Skógarhverfi
• Zwiększyć  liczbę ścieżek rowerowych i utrzymywać  je w   
 dobrym stanie 
• Wyremontować ulice miasta, zapewnić bardziej systematy  
 czną renowację i położyć asfalt do Garðalund
• Wprowadzić LED oświetlenia uliczne w mieście
• Lepiej oświetlić tereny takie jak chodniki, tereny otwarte,   
 place zabaw i tereny szkolne
• Utrzymywać mienie miasta w dobrym stanie i stwórzyć plan  
 konserwacji, który jest widoczny dla wszystkich

 

 

REMONTY I PLANOWANIE

Ważne jest, aby zwiększyć bezpieczeństwo i jakość życia miesz-
kańców, wspierać mieszkańców poprzez zaangożowanie i aktywny 
udział w życiu społecznym. Musimy wyjść na przeciw indywidual-
nym potrzebom mieszkańców, personalizując korzystanie z usług 
socjalnych sprzyjającym poprawie jakości życia. Chcemy, aby w 
Akranes było dobrze się zestarzeć  i aby usługi były zróżnicowane 
dla wszystkich grup wiekowych.

Za pomocą Twojego głosu zamierzamy:

• Zwrócić szczególną uwagę na dobro dzieci i kontynuować   
 projekt – Wczesna interwencja
• Kontynuować  opracowywanie rozwiązań mieszkaniowych   
 dla osób niepełnosprawnych
• Wspomagać  usługi  dla seniorów, różnicując i indywidual  
 izując  w celu umożliwienia osobom starszym godnego   
 życia w ich domach i utrzymania ich jakości życia
• Pracować szybko i efektywnie nad rozbudową Fjöliðjan,   
 Búkollu i Hvers
• Wspierać rozbudowę domu opieki Höfði, szukać sposobów  
 na skrócenie listy oczekujących i zwiększyć liczbę     
 zasobów, które poprawią jakość życia osób oczekujących   
 na stałe umieszczenie w domu opieki
• Być w dobrej współpracy z HVE  i wspierać  dalszy rozwój

SPRAWY SPOŁECZNE

W ostatnich latach w Akranes istotne dla mieszkańców były kwestie 
ochrony środowiska i zarządzania odpadami.

Za pomocą Twojego głosu zamierzamy:

• Utworzenie lokalnych recyklingowych stacji w mieście, aby   
 mieszkańcy mogli pozbyć się surowców wtórnych, utylizując  
 je w sposób przyjazny dla środowiska.
• Zwiększenie sposobów segregacji śmieci w domach, dodat  
 kowo sortowanie odpadów organicznych
• Organizować  regularne szkolenia w zakresie sortowania   
 surowców wtórnych i zapobiegania powstawaniu odpadów   
 we współpracy z usługodawcami
• Dopracować plan polityki środowiskowej miasta,  sfor  
 mułować politykę klimatyczną i sporządzić plan działania w  
 zakresie użytkowania gruntów, transportu, zwiększanie   
 świadomości i gospodarki odpadami

 

KWESTIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Akranes to miasto promujące zdrowie. W Akranes prowadzone są  
różnorodne zajęcia sportowe, z których możemy być dumni i 
dlatego  konieczne jest dalsze wspieranie rozwoju sportowego 
trybu życia i promowanie lepszego zdrowia publicznego miesz-
kanców  w każdym wieku. 

Za pomocą Twojego głosu zamierzamy:

• Nawiązać  współpracę z ruchem sportowym w celu    
 wzmocnienia aktywności sportowej osób starszych
• Upewnić się, że wraz ze wzrostem podwyżek w gminie   
 automatycznie zwiększy się dotacja do zajęć 
 rekreacyjnych dla dzieci
• Wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców dotyczących   
 korzystania z obiektów sportowych. W miarę możliwości   
 zatroszczyć się o wydłużenie ich godzin pracy.
• Skupić się na poprawie infrastruktury sportowej, koncentru  
 jąc się na rozbudowie obiektów sportowych takich jak: 
 kluby sportowe, orliki dla dzieci i młodzieży
• Kontynuować  pracę nad ruchem sportowym ułatwiając   
 dostęp do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
• Zainwestować w rozwijanie obiektów sportowych na   
 świeżym powietrzu, takich jak Merkurtún, Akurshól, Klappar 
 holt i Garðalund
• Wytyczyć i dostosować do występujących warunków atmos 
 ferycznych tereny do rekreacji i aktywności sportowych w   
 okresie zimowym, takich jak lodowisko, obszar wytyczony   
 do uprawiania narciarstwa biegowego. Na przykład 
 w Merkurtún.

SPORT

Jesteśmy dumni z systemu szkolnictwa w Akranes  i chcemy 
świadomie uczestniczyć w realizacji obecnej efektywnej polityce 
edukacyjnej nastawionej na zróżnicowany rozwój, wyrównywanie 
szans edukacyjnych i indywidualne podejście do ucznia. Ważnym 
warunkiem dalszego rozwoju szkoły jest współpraca między 
przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadgimnazjalnymi i 
szkołami muzycznymi  oraz  klubami sportowymi i życiem gospo-
darczym.

Za pomocą Twojego głosu zamierzamy:

• Zaplanować  nowe przedszkole w dolnej części miasta   
 Akranes
• Wspierać rozwój technologiczny w szkołach podstawowych  
 poprzez zakup laptopów dla uczniów klas 7-10 do użytku w  
 szkołach
• W miarę możliwości kontynuować obniżanie wieku przyjęcia  
 do przedszkola
• W celu wyrówania poziomu finansowego zwiększyć dotację  
 dla rodziców dzieci korzystających ze żłobków
• Zapewnić  dowóz na zajęcia rekreacyjne równolegle z   
 innymi usługami dowozu 
• Efektywnie wdrażać nowe punkty aktywizacji społecznej dla  
 Þorpið, Samfélagsmiðstöð i Hvíta húsið

SZKOŁA I ZAJĘCIA REKREACYJNE

Kæri íbúi, 
Við viljum vinna fyrir þig, fyrir bæ sem virkar fyrir 
fólkið en ekki öfugt. Við viljum viðhalda þeirri góðu 
vinnu sem fram hefur farið undanfarin ár, innleiða 
þjónustumiðaðri nálgun í starf bæjarins og setja 
fram raunhæfa stefnu til frambúðar.
 
Valið er þitt, við viljum vinna fyrir þig og 
ætlum að láta verkin tala – fyrir Akranes.

 


