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BORGARIN Í MIÐDEPLINUM
- vælferð og trivnaður

Vit fara á val uppá hesi fokusøki:




Vælferð og trivnaður
Sterkur kommunubúskapur
Høvuðsstaðarmenning

Felags fyri hesi evni er, at tey øll eru viðkomandi fyri
borgarnar í dagligdegnum
Við Sambandsflokkinum fært tú samstarv, álit, ábyrgd
og tryggleika fyri allar borgarar í kommununi
2

AVBJÓÐINGAR Í KOMMUNUNI
- vælferð og trivnaður



Hvørjar eru avbjóðingarnar og hjartamálini






Vælferð og trivnaður – ein kommuna fyr øll
Sterkur kommunubúskapur – støðugur og tryggur búskapur
Høvuðsstaðarmenning – livandi býur

Hvat fær veljarin afturfyri - hvørji eru vallyftini?


Hvat skal veljarin taka støðu til og hvat hevur
Sambandsflokkurin at bjóða?
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ÚTGANGSSTØÐIÐ Í KOMMUNUNI
- vælferð og trivnaður
Tørvur á ítøkiligum málum og verkætlanum

Hvørjar eru avbjóðingarnar og hvørji eru tey mest
týðandi málini at loysa komandi árini?
Kommunubúskapur
 Rúm fyri skattlætta
 Stórar íløgur fyri framman
Høvuðsstaðarmenning
 Skapa meira lív í býin
 Skipa ferðsluna betri
 Betri fortreytir at seta búgv

Vælferð og trivnaður
 Yvirtøka av eldraøkinum
 Tørvur á eldrabúplássum
 Heilsugóður kostur til
skúlar og barnagarðar
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POLITISK VISJÓN
- vælferð og trivnaður
Høvuðsstaðurin

o Menningin av Tórshavnar Kommunu skal verða á sama
støði sum í okkara grannalondum og annars teimum
framkomnu kommunum, sum vit vilja samanberast við
o Kommunan skal verða eitt stað har fólk trívast,
mennast og hava avbjóðingar
o Vinnan skal verða kappingarfør og skapast skulu
karmar fyri menning, búskaparvøkstri og íverksetarí
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FOKUSØKI OG GRUNDSÚLUR
- vælferð og trivnaður
Fokusøki og grundsúlur

Vælferð og trivnaður

Sterkur kommunubúskapur

Grundsúlur
- Vit borgarar í kommununi
- Náttúrugivna tilfeingið
- Vinnan

Høvuðsstaðarmenning

Grundsúlurnar skulu verða við til at
loysa tær avbjóðingar og teir
trupulleikar, sum fokus verður sett á

6

FOKUSØKI: VÆLFERÐ OG TRIVNAÐUR
- vælferð og trivnaður
Ein kommuna fyri øll

Almannamál
 Styrkjan av heimatænastuni - meira tíð, betri tænasta og
hægri frekvensur at kunna verða longri í egnum heimi


Eldraíbúðir - eitt búpláss áðrenn røktarheimspláss. Ov
óhjálpin at verða einsamøll heima, men ov frísk til røktarheim



Røktarheimspláss - sjúk og røktarkrevjandi

Heilsumál
 Góð fólkaheilsa - kostur og rørsla - betri lívsdygd
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FOKUSØKI: VÆLFERÐ OG TRIVNAÐUR
- vælferð og trivnaður

framhald

Ein kommuna fyri øll

Útbúgving
 Varðveita og styrkja kvøldskúlaskipanina
 Hóska til ymiskleikan og rákið í býum
 Fólkaskúlin bjóða heilsugóðan mat - eitt frítt val
 Størri og dygdarbetri skúlaeindir - skúli á Fløtum
Mentamál
 Nýggjan musikkskúla, við Landavegin
 Langhylur, í Gundadali
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FOKUSØKI: STERKUR BÚSKAPUR
- vælferð og trivnaður
Fíggjarligt vit og skil

Fíggjar- og búskaparpolitikkur






Kommunuskatturin niður í 2017
Tálma íløgunum í góðum tíðum
Langtíðarætlan fyri rakstur og íløgur
Gott at búgva í Tórshavn í 2025
Eisini hava ráð til viðlíkahald av barnagørðum,
skúlum, ellis- og røktarheimum og vegakervinum

Vinnupolitikkur
 Betri vinnukarmar fyri vøkstri
 Skipa ferðavinnuna betri við atliti til fólk og umhvørvi
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FOKUSØKI: HØVUÐSSTAÐARMENNING
- vælferð og trivnaður
Meira lív í býin










Framhaldandi menna miðbýin - miðbýarætlan
Gongugøta í miðbýnum - Dr. Jacobsensgøta

Lestrarbýur - lestraríbúðir í Kommunuskúlanum
Útvega fleiri parkingspláss, t.d. parkingshús
Betri og tryggari inn- og útkomuvegir, tunlar og brýr
Útbygging av Tórshavnar Havn
Grønt býarumhvørvi
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POLITISK AVRIK OG ÚRSLIT
- vælferð og trivnaður














Kommunuskattaprosentið lækkað við 0,5% (frá 20,25% niður í 19,75%)
Barnaansingargjøldini lækkað - bara gjalda fyri eitt barn
Brúgv um Sandá á Argjum
Fimleikarhøll í Argja skúla - verður víðkað til ítróttarhøll
Útstykking undir Kongavarða - 90 grundstykki og 32 raðhús
Kollafjørður Nýggjur barnagarður og útstykking, 20-24 grundstykki
Nýggjur fótbóltsvøllur í Hoyvík
Nýggj og fleiri bátapláss - Havnin 18, Argir 70 og Kollafjørður 18
Íttróttarhøllin á Hálsi - útbygd til dupulthøll
Trappa í Vágsbotni
Terminalur í Steinatúni
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VALEVNINI
- vælferð og trivnaður
12 valevnir

Annfinn Brekkstein

Kaj Leo H. Johannesen

Katrin Joensen

Maria Rubeksen

Beate L. Samuelsen

Jens Knudsen

Heini Fosaa

Reidar Jacobsen

Eigil Olsen

Høgni Jacobsen
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VALEVNINI
- vælferð og trivnaður
framhald
12 valevnir
Júst Rubeksen

Ingi Mittún
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TAKK FYRI!

Kom við - tín atkvøða kann gera allan munin!
Annfinn Brekkstein
Valevnið og býráðslimur Sambandsfloksins
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