
Forsenda uppbyggingar og velferðar er fjölbreytt atvinnulíf þar sem 
einstaklingsframtak og samtakamáttur fær að njóta sín. Við þurfum 
að tryggja samkeppnishæft starfsumhverfi, efla og verja þá 
atvinnustarfsemi sem nú þegar er til staðar ásamt því að sækja og 
búa í haginn fyrir ný störf. Við viljum efla menningu á Akranesi og 
standa vörð um menningartengda starfsemi.  

Með þínu atkvæði ætlum við að:

• Standa með og kynna fyrirtækin okkar í bænum 
• Laða sérstaklega til okkar ný fyrirtæki í Flóahverfið 
 – grænir iðngarðar
• Vinna með nálgun hringrásarhagkerfis á atvinnumarkaði
• Styðja við bakið á nýsköpun og starfa án staðsetningar
• Hvetja opinberar stofnanir til þess að flytja verkefni, störf   
 eða stofnanir til okkar
• Virkja og efla miðbæinn í virku samtali við íbúa
• Auka kynningar- og markaðssetningu á sveitarfélaginu
• Efla starf vitavarðar að nýju
• Stuðla að betri nýtingu og kynningu á Byggðasafninu og   
 Tónbergi 
• Efla og hlúa að opnum svæðum svo sem Merkurtúni,   
 Akurshól, Klapparholti og Garðalundi

 

ATVINNUMÁL, NÝSKÖPUN 
OG MENNING

Innviðauppbygging sem sett var á áætlun af meirihluta Sjálfstæðis-
flokksins og Bjartrar framtíðar á þar síðasta kjörtímabili hefur 
gengið vel á þessu kjörtímabili. Þar má meðal annars nefna 
Garðavelli, Guðlaugu, Reiðhöll Dreyra, fimleikahús og 
þjónustumiðstöð eldri borgara. 

 Með þínu atkvæði ætlum við að:

• Setja okkur langtímamarkmið svo að allar okkar ákvarðanir  
 séu í takt við framtíðarsýn 
• Efla getu stjórnsýslunnar við framkvæmdir og skipulagsmál í  
 takt við uppbyggingu í bænum
• Auka framboð sérbýlislóða
• Leysa eins hratt og hægt er fyrirsjáanlegan umferðarvanda  
 við nýjan leikskóla í Skógarhverfi 
• Fjölga og viðhalda hjólastígum
• Lagfæra götur bæjarins, tryggja markvissari endurnýjun og   
 malbika upp að Garðalundi
• Led-væða bæinn
• Lýsa betur upp útivistarsvæði, svo sem göngustíga, opin   
 svæði, leikvelli og skólalóðir
• Sinna vel viðhaldi á eignum bæjarins og gera 
 viðhaldsáætlanir sem eru sýnilegar öllum 

 

FRAMKVÆMDIR OG SKIPULAG

Mikilvægt er að auka öryggi og lífsgæði íbúa, styðja einstaklinga til 
ábyrgðar og virkrar þátttöku í samfélaginu. Koma þarf til móts við 
íbúa sem þurfa á félagslegri þjónustu að halda með einstakling-
smiðuðum hætti þannig að þjónustan nýtist sem best og stuðli að 
auknum lífsgæðum. Við viljum að á Akranesi sé gott að eldast og 
að þjónustan við alla aldurshópa sé fjölbreytt.

Með þínu atkvæði ætlum við að:

• Huga vel að velferð barna og halda áfram með verkefnið -   
 Snemmtæk íhlutun
• Halda áfram uppbyggingu íbúðarúrræða fyrir fatlaða 
 einstaklinga
• Stuðla að því að þjónusta við eldri borgara sé fjölbreytt,   
 einstaklingsmiðuð með það að leiðarljósi að aldraðir geti   
 búið með reisn á heimilum sínum og viðhaldið sínum   
 lífsgæðum
• Vinna hratt að uppbyggingu Fjöliðjunnar, Búkollu og Hvers
• Styðja við uppbyggingu hjúkrunarheimilisins Höfða, leita   
 leiða til að stytta biðlista og fjölga úrræðum sem bæta   
 lífsgæði þeirra sem bíða eftir varanlegri vistun á 
 hjúkrunarheimili
• Vera til staðar í góðu samstarfi við HVE og styðja við bakið   
 á áframhaldandi framþróun

VELFERÐ

Umhverfismál og sorpmál hafa setið á hakanum undanfarin ár á 
Akranesi.  

Með þínu atkvæði ætlum við að:

• Koma á grenndarstöðvum innan bæjarins svo íbúar geti   
 losað sig við endurvinnsluefni með umhverfisvænni hætti
• Fjölga flokkunarúrræðum við heimili bæjarins, bæta við   
 lífrænni flokkun
• Standa að reglulegri fræðslu um flokkun endurvinnsluefna   
 og úrgangsforvarnir í samvinnu við þjónustuaðila
• Klára og kynna umhverfisstefnu bæjarins, móta 
 loftslagsstefnu og semja aðgerðaráætlun er varðar 
 landnotkun, samgöngur, vitundarvakningu og úrgangsmál

 

UMHVERFISMÁL

Akranes er heilsueflandi bær. Á Akranesi er fjölbreytt íþróttastarf 
sem við getum verið stolt af og nauðsynlegt er að standa áfram við 
bakið á íþróttahreyfingunni og stuðla að bættri lýðheilsu íbúa á 
öllum aldri í heilsueflandi samfélagi.  

Með þínu atkvæði ætlum við að:

• Koma á samstarfi við íþróttahreyfinguna til að efla 
 íþróttastarf aldraðra 
• Sjá til þess að tómstundastyrkur barna hækki í takt við aðrar  
 hækkanir hjá bænum
• Skoða opnunartíma á íþróttamannvirkjum í virku samtali við  
 notendur
• Vinna með íþróttahreyfingunni að bættri aðstöðu félaganna,  
 setja upp sýnilega áætlun og framtíðarsýn. 
• Halda vinnu áfram með íþróttahreyfingunni við að einfalda   
 börnum að æfa fleiri en eina íþrótt
• Efla opin svæði til útvistar svo sem Merkurtúnið, Akurshól,   
 Klapparholt og Garðalund 
• Koma upp svæðum til nota fyrir útivistir að vetri til svo sem   
 skautasvelli og aðstöðu til gönguskíða iðkunar þegar   
 aðstæður gefa til efni til, til dæmis á Merkurtúni

ÍÞRÓTTIR

Við erum stolt af skólakerfi Akraneskaupstaðar og við viljum vera til 
staðar svo að þar verði áfram rekið metnaðarfullt og framsækið 
starf samkvæmt gildandi menntastefnu með áherslu á jöfn tækifæri, 
framþróun, fjölbreytni og vellíðan nemenda. Samstarf leikskóla, 
grunnskóla, framhaldsskóla og tónlistarskóla sín á milli og við 
íþróttafélög og atvinnulíf er mikilvæg forsenda í áframhaldandi 
skólaþróun.

Með þínu atkvæði ætlum við að:

• Leggja drög að nýjum leikskóla á neðri Skaga
• Styðja við aukna tæknivæðingu í grunnskólum með kaupum  
 á fartölvum fyrir nemendur í 7.-10.bekk til notkunar í 
 skólunum
• Halda áfram að lækka inntökualdur í leikskóla eftir því sem   
 aðstæður leyfa
• Auka niðurgreiðslu til foreldra barna hjá dagforeldrum til að  
 jafna stöðu þeirra til móts við foreldra barna í leikskólum
• Akstur vegna frístunda skoðaður samhliða annarri 
 akstursþjónustu 
• Vinna hratt að nýju húsnæði fyrir Þorpið, Samfélagsmiðstöð  
 og Hvíta húsið

SKÓLI OG FRÍSTUNDIR

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.

 

Til þess að spila myndböndin, beindu myndavél símans að 
QR kóðanum og síminn þinn birtir innihald kóðans.

Myndband


