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VIÐ ÆTLUM AÐFjölbreytt samfélag

VIÐ ÆTLUM AÐBarnvænt samfélag
Lækka með markvissum og ábyrgum hætti álögur á
barnafjölskyldur. 
Setja á fót ungmennahús fyrir 16-25 ára. 
Koma á fjölgreina- og systkinaafslætti í gegnum
hvatapeningakerfið. 
Bjóða upp á gjaldfrjálsan hafragraut og ávexti á
morgnana í grunnskólum bæjarins.
Koma til móts við langa biðlista í Tónlistarskóla
Garðabæjar með fjölgun stöðugilda og stækkun skólans.
Efla þátttöku barna og ungmenna við ákvarðanatöku
innan sveitarfélagsins. 
Huga sérstaklega að umferðaröryggi barna. 
Stefna að því að seinka skólabyrjun á unglingastigi með
það að markmiði að auka svefn barna og ungmenna. 
Stefna að gjaldfrjálsum leikskólum með aðkomu ríkisins. 
Standa vörð um og efla þróunarsjóði leik- og grunnskóla.
Bæta vinnuumhverfi starfsfólks leikskóla í bænum til að
halda í faglært starfsfólk.
Sjá til þess að uppbygging skóla, leikskóla og tómstunda
sé í takti við fjölgun íbúa.
Setja á fót sumarfrístund fyrir börn í grunnskólum.
Bæta aðgengi að skipulögðu félagsstarfi á milli hverfa.

Bæta innviði fyrir virka samgöngumáta, t.d. gangandi,
hjólreiðar, rafmagnshlaupahjól og almenningssamgöngur.
Setja upp örugga geymslustaði fyrir hjól, rafhjól og
rafmagnshlaupahjól við skóla og íþróttamannvirki
bæjarins.
Leggja þunga áherslu á öryggi fólks á ferð, óháð
ferðamáta.
Byggja mun meira af leigu- og búseturéttarhúsnæði í
samstarfi við óhagnaðardrifin félög.
Gæta að framboði á lóðum til einstaklinga og úthluta þeim
á sanngjarnan hátt.
Koma á fót formlegum íbúaráðum í hinum fjölbreyttu
hverfum Garðabæjar, t.d. á Álftanesi og í Urriðaholti.
Setja mannréttindastefnu og tryggja öllu starfsfólki og
grunnskólanemum mannréttindafræðslu.
Gera Garðatorg grænna og vistlegra. 



Ábyrgt samfélag
Forgangsraða fjármunum til að jafna stöðu íbúa í
Garðabæ. 
Fjárfesta í innviðum til að tryggja góða þjónustu við íbúa.
Leita leiða til að Garðabær fái réttmætt hlutfall af
innheimtum skatttekjum af fjármagnstekjuskatti. 
Hefja samtal við ríkið um sanngjarnara fyrirkomulag á
fasteignamati við álagningu á fasteignaskatti.
 

Gera lýðheilsu að lykiláherslu hjá sveitarfélaginu og vinna
markvisst að aukinni velsæld í allri ákvarðanatöku í
Garðabæ. 
Gera bæinn samanburðarhæfan við nágrannasveitarfélög
þegar kemur að þjónustu við fatlað fólk.
Gera stórátak í aðgengismálum þannig að opinberar
byggingar, almenningssamgöngur, stígar, útivistarsvæði
og almenningsgarðar verði aðgengilegir öllum. 
Standa vaktina og grípa þá íbúa sem þurfa á stuðningi að
halda, útrýma biðlistum og fjölga fjölbreytilegu og
aðgengilegu húsnæði á viðráðanlegu verði. 
Gera upplýsingar um réttindi eldri borgara og fatlaðra
aðgengilegri.
Stofna til samtals við heilsugæsluna með það að markmiði
að efla fjarheilbrigðisþjónustu.
Veita eldra fólk nægan stuðning til að búa lengur í eigin
húsnæði, kjósi það svo. 
Koma á frístundastyrk fyrir eldri borgara og öryrkja.

Gera Garðabæ leiðandi í loftslagsmálum á landsvísu. 
Bæta vatnsvernd og stuðla að náttúrulegu ástandi
vistkerfa ferskvatns og strandsjávar.
Bæta aðgengi fólks að grænum svæðum, stórbæta
merkingar og gönguleiðir. 
Leggja ríka áherslu á vernd og sérstöðu náttúru
Garðabæjar, til lands og sjávar, og líffræðilegrar og
jarðfræðilegrar fjölbreytni hennar.
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Þorbjörg Þorvaldsdóttir
Grunnskólakennari

Ingvar Arnarson
Bæjarfulltrúi og MPA-nemi

Harpa Þorsteinsdóttir
Bæjarfulltrúi og lýðheilsufræðingur

Guðjón Pétur Lýðsson
Knattspyrnu- og iðnaðarmaður

 
Ósk Sigurðardóttir
Framkvæmdastjóri og frumkvöðull

Baldur Svavarsson
Arkitekt

Greta Ósk Óskarsdóttir
Bókmenntafræðingur

Sigurður Þórðarson
Verkefnastjóri og starfsmaður
landsliða KSÍ

 
Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir
Fv. skólastjóri Tónlistarskóla
Álftaness

Finnur Jónsson
Tómstunda- og félagsmálafræðingur

Theodóra Fanndal 
Fangavörður og lögfræðinemi

Gunnar H. Ársælsson
Stjórnmálafræðingur

Maru Aleman
Tekjustjóri Keahotels

Hrafn Magnússon
Fv. framkvæmdastjóri Landssamtaka
Lífeyrissjóða

Kristín Helga Gunnarsdóttir
Rithöfundur

Björn Gabríel Björnsson
Nýstúdent frá FG

Hulda Gísladóttir
Viðskiptafræðingur

Hannes Ingi Geirsson
Íþróttakennari

Sólveig Guðrún Geirsdóttir
Stuðningsfulltrúi

Guðmundur Andri Thorsson
Rithöfundur og fv. alþingismaður

Guðrún Elín Herbertsdóttir
Fv. bæjarfulltrúi

Gísli Rafn Ólafsson
Alþingismaður
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Nánari upplýsingar um frambjóðendur og
málefni má finna á gardabaejarlistinn.is


