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Til Seltirninga
Seltjarnarnes - bæjarfélag í fremstu röð
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Seltjarnarnes er eftirsóknarverður staður að búa á, rómuð útivistar-
svæði og öflug þjónusta. Í samráði við íbúa bæjarins er stækkun
bæjarins skipulögð innan frá, atvinnulóðir í byggð hafa á síðustu árum
verið teknar undir íbúðarhús. Þannig fjölgar íbúum Seltjarnarness án
þess að gengið sé á útvistarsvæðin og þjónustan við bæjarbúa verður
hagkvæmari.

Á Seltjarnarnesi eru 95% íbúa – fleiri en níu af hverjum 10 -- ánægðir
með búsetuskilyrðin, samkvæmt árlegri þjónustukönnun Capacent
meðal sveitarfélaga landsins. Bærinn fær einkunnina 4,5 af 5 mögu-
legum, aðra hæstu einkunn af öllum sveitarfélögum í landinu. Niður-
staðan undirstrikar góðan árangur og jákvætt viðhorf bæjarbúa til
bæjarfélagsins og þjónustunnar.

Rekstur bæjarfélagins er traustur, með því allra besta sem þekkist á
landsvísu. Seltjarnarnesbær er með eitt allra lægsta skuldahlutfall af
öllum sveitarfélögum landsins, þó að skattar á íbúa séu óvíða lægri.

Skólamál eru forgangsmál Seltirninga og hafa alltaf verið. Einn elsti
skóli landsins, Mýrarhúsaskóli, er stolt bæjarfélagsins. Grunnskóli
bæjarins er með hvað besta útkomu á landinu öllu í samræmdum
prófum; nemendum líður vel í skólanum og foreldrar eru ánægðir,
samkvæmt könnunum.

Á Seltjarnarnesi er gott að eldast. Fjölbreytt félags- og tómstundastarf
er skipulagt í samvinnu við óskir eldri borgara. Nýtt hjúkrunarheimili
verður reist á næstunni og þar verður bæði boðið upp á vist og hvíldar-
innlögn.

Bókasafnið á Eiðistorgi hefur vaxið sem miðstöð menningarstarfssemi
þar sem íbúar njóta m.a. myndlistarsýninga, fyrirlestra um hin fjöl-
breyttustu efni og rithöfundakynninga. Menningarstarf er veigamikill
þáttur í bæjarlífinu árið um kring. Markmiðið er að efla áhuga, löngun
og möguleika bæjarbúa til að njóta menningar í heimabyggð.

Öflugt forvarnarstarf hefur skilað þeim árangri að vímuefnavandi er
nánast óþekktur meðal ungs fólks á Seltjarnarnesi. Íþrótta- og æsku-
lýðsstarf nýtur öflugs stuðnings bæjarfélagsins og tómstundastyrkir
eru þeir hæstu á landinu. Skólastarfið og iðkun íþrótta eru fléttuð
saman með nábýlinu á Hrólfsskálamel og við Suðurströnd.

Seltjarnarnes er útivistarperlan á höfuðborgarsvæðinu. Bæjarfélagið
leggur metnað sinn í að allir eigi kost á að njóta náttúrunnar og hannar
m.a. göngu- og hjólastíga með það í huga.

Framtíðin er björt.  Samkennd og samhugur ríkir meðal bæjarbúa á
Seltjarnarnesi.
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Til framtíðar

Samanlagðir skattar, fasteignaskattar, gjöld og gjald-
skrár verði áfram hagstæðust á Seltjarnarnesi miðað
við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.

Við munum lækka álagningarprósentu fasteignaskatts
um 5% í byrjun árs 2015, sem verður þá lægsta
álagningarprósenta á höfuðborgarsvæðinu.

Leikskólagjöld verða lækkuð um 25% og tómstunda-
styrkir með hverju barni hækkað í 50 þúsund krónur
í byrjun árs 2015.

Þjónusta bæjarins verði samræmd í þjónustuveri og
íbúar geti fylgst með afgreiðslu erinda sinna í gegnum
rafrænt Seltjarnarnes.

Íbúalýðræði verði fest í sessi með árlegum íbúa-
þingum.

„Opin gátt á Nesinu” - eitt símanúmer og eitt tölvu-
póstfang gildi fyrir öll erindi. Ekkert erindi er of lítið.

Íbúum verði boðin áskrift að fésbók og tölvupóstlistum
með fréttum af málaflokkum.

1. Fjármál og lýðræði
Seltjarnarnesbær stendur traustum fótum fjárhagslega. Skuldir svara
til einungis  55% af árlegum tekjum sem er eitt lægsta skuldahlutfall
hjá sveitarfélagi á öllu landinu.

Útsvarsprósentan á Seltjarnarnesi er sú lægsta á höfuðborgarsvæðinu
eða 13,66%. Fasteignaskattur er  0,21%,  lægsta hlutfallið á höfuð-
borgarsvæðinu. Hækkandi fasteignaverð gefur tilefni til að lækka
skattaprósentuna enn frekar og er það ráðgert.

Ráðdeild í fjármálum gerir bæjarfélaginu mögulegt að veita íbúum
öfluga grunnþjónustu, ekki síst barnafjölskyldum. Þannig voru tóm-
stundastyrkir hækkaðir í 30 þúsund krónur í ár, hæstu styrki af þessu
tagi á landinu.

Niðurstaða ársreiknings Seltjarnarness fyrir árið 2013 ber vitni um
ráðdeild og samfélagslega ábyrgð. Allar lykiltölur í rekstri bæjarins
staðfesta fjárhagslegan styrk bæjarins.

Markmið okkar sjálfstæðismanna á næstu árum er að halda álögum
á bæjarbúa í hófi  en veita áfram góða og öfluga þjónustu.

Sjálfstæðismenn hafa leitast við að koma hreyfingu á bygginga-
framkvæmdir á Hrólfsskálamel eftir því sem tækifæri gefast í samvinnu
við eigendur, enda er markmiðið að fjölga íbúum bæjarins á næstu
árum.  Við erum nú um 4.400 íbúar, en þurfum að verða 4.900-5.000 til
að innviðir bæjarins nýtist ennþá betur og standi enn frekar undir þeim
lífsgæðum sem við njótum og gerum kröfu til.

Nærþjónusta við íbúana og það að standa vörð um lífsgæðin er helsta
markmið Seltjarnarnesbæjar undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Það
skiptir máli hvernig þjónustan er veitt, hvernig staðið er að verki.
Gagnsæi í upplýsingagjöf til bæjarbúa auðveldar lífið og stefnt er að
því að hún verði enn meiri.

Seltjarnarnesbær verði æ meiri fyrirmynd annarra sveitarfélaga í nær-
þjónustu við íbúa, hún verði í senn persónuleg og komi til móts við
hagsmuni  bæjarbúa hverju sinni.

Þjónusta bæjarins verði sífellt endurmetin í ljósi niðurstaðna árlegra
viðhorfskannana meðal bæjarbúa.

Aldraðir eigi þess kost að búa
sem lengst á eigin heimili

Við munum lækka
álagningarprósentu fasteignaskatts

um 5% í byrjun árs 2015



2. Börn og unglingar
Grunnskóli Seltjarnarness mælist í hæsta gæðaflokki, þ.e. einn af 5-
10 bestu skólum landsins, á mælikvarða m.a.námsárangurs, vellíðanar
nemanda og ánægju foreldra. Markmið okkar er að gera góðan skóla
enn betri og tryggja að börn á Seltjarnarnesi komi sem best undirbúin
í framhaldsskóla.

Samvinna er á milli leikskóla og grunnskóla sem auðveldar börnum
aðlögun fyrsta árið í grunnskóla. Með samráði milli kennara á þessum
skólastigum verður áherslan aukin á þessa samvinnu, börnunum til
hagsbóta.

Skólaskjól grunnskólans verður eflt og sniðið að þörfum barna og
foreldra. Skólarnir, félagsmiðstöðin og íþróttaaðstaðan mynda heild
á Hrólfsskálamel og við Suðurströnd. Nábýlið er ómetanlegt fyrir skóla-
 og æskulýðsstarfið, þar sem skóla- og íþróttaklasi bæjarins myndar
heildstæða umgjörð um börn og unglinga.

Seltjarnarnesbær fær  í einkunn 4,2 af 5 mögulegum, þegar mæld er
ánægja með þjónustu við barnafjölskyldur, samkvæmt árlegri þjónustu-
könnun Capacent meðal sveitarfélaga.  Bærinn er þar í fyrsta sæti af
öllum sveitarfélögum landsins.

Árið 2011 var endurskoðuð skólastefna bæjarins samþykkt. Skýr stefna
og stöðugleiki skipta miklu máli í innra starfi skólanna. Stöðugt þarf
að fylgjast með hvernig til tekst með innri og ytri könnunum er stuðla
að enn meiri gæðum.
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Til framtíðar

Með markvissum hætti ber að endurskoða námskrár og kennsluhætti til að leitast við að ná sem bestum árangri í
skólastarfinu. Fylgjast þarf vel með þróun í námsárangri, viðhorfi nemenda til námsins og trú þeirra á eigin getu.
Skýr tengsl séu á milli skólanámskrár og skólastefnu.

Áhersla verði lögð á fjölbreytt nám í skólanámskrá.

Bilið milli lengdar fæðingarorlofs og leikskólavistar verði brúað í áföngum.

Niðurgreiðsla til foreldra sem nota þjónustu dagforeldra verður hækkuð þannig að kostnaður foreldra verði sá sami
og ef barnið væri á leikskóla bæjarins.

Skólaskjól verður eflt og þar ráðinn tómstundafulltrúi til starf til að móta enn frekar hlýlegt, öruggt og notalegt um-
hverfi í samvinnu við foreldra.

Markmiðum um samfellu í skóla- og æskulýðsstarfi verði áfram fylgt eftir af árvekni. Forvarnarstarf í samvinnu við
Gróttu verði eflt enn frekar.

Tómstundastyrkir með hverju barni
hækka í 50 þúsund krónur

Niðurgreiðsla til foreldra
sem nota þjónustu dagforeldra

verður hækkuð þannig
að kostnaður foreldra verði sá sami

og ef barnið væri í vistun
á leikskóla bæjarins
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3. Velferð íbúa og lýðheilsa
Seltjarnarnesbær leggur áherslu á að verða áfram leiðandi í skóla-,
æskulýðs- og íþróttastarfi á landsvísu, þar sem lögð er áhersla á jöfn
tækifæri, árangur og vellíðan.

Seltjarnarnesbær léttir kostnað barnafjölskyldna vegna íþrótta og
tómstundaiðju með því að hægt er að sækja um tómstundastyrk fyrir
hvert barn.

Vímuefnaneysla ungmenna er nánast óþekkt á Seltjarnarnesi. Öflugt
 forvarnarstarf skilar þeim árangri að reykingar, áfengis- og vímuefna-
neysla þekkist varla meðal grunnskólabarna.

Í íþróttum er stundum sagt að sóknin sé besta vörnin. Seltjarnarnesbær
er þekktur fyrir góða aðstöðu til íþróttaiðkana, bæði innanhúss og
utan. Auk fjölbreyttrar aðstöðu boltaíþrótta var hreystivöllur nýlega
settur upp við Valhúsaskóla.

Í sumarátaki bæjarins undanfarin ár hafa um 300 unglingar fengið
fjölbreytt störf hjá bænum. Er það liður í viðvarandi átaki bæjarins til
að tryggja að unga fólkið gangi ekki um atvinnulaust.  Vinnan er
skipulögð þannig að hluti hennar felur í sér fræðslu um náttúrufar og
dýralíf á Nesinu.

Bærinn hefur stutt ómetanlegt starf Íþróttafélagsins Gróttu frá upphafi
og leitast hefur verið við að hanna og byggja íþróttaaðstöðuna í bænum
upp sem allra best. Næsta verkefni sem skoða þarf er stækkun íþrótta-
miðstöðvar.

Seltjarnarnes stendur sig best á landsvísu í þjónustu við aldraða, sam-
kvæmt þjónustukönnun Capacent. Bærinn kappkostar að skipuleggja
nærþjónustu við aldraða í samráði við eldri borgara. Markmiðið er að
aldraðir eigi þess kost að búa sem lengst á eigin heimili í samræmi
við yfirlýsta stefnu félagasamtaka eldri borgara.

Samningur um byggingu hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi var undir-
ritaður við velferðarráðuneytið í árslok 2010. Mun Seltjarnarnesbær
leggja heimilinu til lóð og annast hönnun og byggingu. Heimilið mun
rísa við Safnatröð nálægt Nesi og býður staðsetningin upp á marga
kosti. Auk hjúkrunarrýma verður hvíldarinnlögn.

Seltjarnarnesbær leitast við að bjóða öldruðum trausta þjónustu sem
hentar aldurshópnum. Markmið félagsstarfs aldraðra er að fyrirbyggja
og draga úr félagslegri einangrun með því að bjóða upp á fjölþætt
félags- og tómstundastarf auk námskeiða.

Til framtíðar

Eitt gjald fyrir skólamáltíðir frá næsta hausti,
hádegisverð og ávöxt. Þannig viljum við
koma til móts við barnmargar fjölskyldur.
Hollt matarræði er ásamt hreyfingu kjarna-
atriði í bættri lýðheilsu.

Tómstundastyrkir hækka í 50 þúsund krónur
í byrjun árs 2015.

Aldraðir eigi þess kost að búa sem lengst
á eigin heimili.

Leikskólagjöld verða lækkuð um 25%

Skólaskjól
verður eflt og sniðið að þörfum

barna og foreldra
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4.  Menning, útivist og náttúra
Saga Seltjarnarness nær aftur til landnáms. Útræði og landbúnaður
hafa verið stunduð héðan frá fyrstu tíð. Vísun í þessa sögu er að finna
á skiltum meðfram ströndinni. Hér var fyrsta aðsetur landlæknis og
stríðsminjar úr síðari heimsstyrjöld má víða sjá.

Bókasafnið á Eiðistorgi er miðlægur vettvangur fræðslu um sögu og
náttúru svæðisins. Þá er bókasafnið miðstöð vaxandi menningarstarfs-
semi þar sem staðið er að myndlistarsýningum, fjölbreyttu fyrirlestra-
haldi og rithöfundakynningum.

Menningarstarf er veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið um kring.
Markmiðið er að efla áhuga, löngun og möguleika bæjarbúa að njóta
menningar.

Bæjarhátíðir, listræn sköpun ungs fólks og eldri borgara, hvorttveggja
undir leiðsögn fagfólks, ásamt sýningum og starfsemi safna og fræðslu-
setursins í Gróttu eru dæmi um menningarvirkni í bænum.

Seltjarnarnes býr yfir ríkri sérstöðu hvað náttúrufar varðar, aðgengi
að víðfeðmu óbyggðu svæði við bæjarfótinn og ríku fuglalífi. Grótta er
náttúruperla svo og vestursvæðin sem heimamenn og gestir notfæra
sér óspart til útivistar, heilsubótar og yndisauka.

Almenn samstaða er að verja vestursvæðin og viðhalda náttúrugæðum
þar óspilltum. Lagning hjóla- og göngustíga miðast við að auka og
bæta aðgengi almennings að náttúrunni.

Seltjarnarnes verður um ókomin ár náttúruperlan á höfuðborgar-
svæðinu.

Fræðasetrið í Gróttu er nýtt af skólum til að gera kennslu fjölbreyttari.
Örnefni eru sýnd á yfirlitsmyndum við göngustíga meðfram ströndinni.

Til framtíðar

Seltjarnarnesbær verður enn ábyrgari í stefnumótun á sviði umhverfismála, hætti notkun einnota plastpoka og
umbúða og setji sér markmið um frekari flokkun á sorpi.

Urtagarður með lækningajurtum var settur á fót  til að minnast þess að liðin voru 250 ár frá skipun Bjarna Pálssonar
í embætti landlæknis árið 1760.  Áformað er að stækka urtagarðinn í Nesi í sumar.

Endurgerð og endurhönnun göngustíga sem fellur vel að umhverfinu á vestursvæðunum er í undirbúningi.

Bærinn vinni áfram samkvæmt Staðardagskrá 21, sem er alþjóðlegt verkefni og vísar til mikilvægis þess að hafa
sjálfbæra þróun að leiðarljósi á 21. öld.  Verkefnið er fjölþætt og tekur til verndar, sjálfbærni og kynningar á umhverfis-
og náttúrugæðum.

Seltjarnarnesbær verður
enn ábyrgari í stefnumótun

á sviði umhverfismála,
hætti notkun einnota plastpoka

og umbúða
og setji sér markmið um frekari

flokkun á sorpi.



5. Öryggis- og skipulagsmál
Seltjarnarnes er eitt öruggasta búsetusvæði á landinu sé litið til tíðni
afbrota og slysa, samkvæmt nýjum niðurstöðum sem lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu hefur kynnt fyrir bæjarfélaginu.

Forvarnarstarf meðal ólíkra hópa í bæjarfélaginu skilar góðum
árangri.Slík samvinna endurspeglast í góðri umgengni ungmenna.

Öryggi í umferðinni og forvarnir gegn innbrotum eru stórir þættir í að
gera bæjarfélagið áfram að eftirsóknarverðu bæjarfélagi. Sl. vetur var
unnið að heildstæðri umferðaröryggisáætlun fyrir sveitarfélagið í
samráði við íbúa og hagsmunaaðila. Áætlunin verður kynnt nú í maí.

Í samræmi við vilja alls þorra íbúa hafa svæði á vestanverðu Nesinu
verið friðlýst.  Göngustígar, fræðsluskilti og fuglaskoðunarskýli, sem
nú er verið að reisa við Bakkatjörn, auka möguleika almennings til að
njóta svæðisins um ókomna framtíð.

Öll skipulagsvinna er í nánu samráði við íbúana. Lóðir sem áður voru
nýttar undir atvinnustarfsemi fara nú í samræmi við aðalskipulag
bæjarins undir íbúðabyggð, enda Seltjarnarnes einkar eftirsóttur
staður til að búa á.   Deiliskipulagsvinna fyrir fimm hverfi bæjarins
stendur yfir út frá því markmiði bæjarstjórnar að lokið verði í náinni
framtíð við deiliskipulag bæjarins í heild. Áhersla verður lögð á að
tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila á öllum stigum skipu-
lagsvinnunnar.

Bæjarstjórn hefur gert ráðstafanir að við Hrólfsskálamel 1 til 7 verða
byggðar 34 litlar tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir. Þetta
er gert til að mæta síaukinni eftirspurn eftir hagkvæmu húsnæði fyrir
fólk sem er að stofna heimili eða minnka við sig. Íbúðirnar verða
hannaðar með þarfir ungs fjölskyldufólks í huga, sem vill kaupa hér
sína fyrstu eða aðra íbúð, og fyrir eldra fólk sem kýs að minnka við
sig. Þá er hafin bygging á 23 íbúðum við Skerjabraut, sem einkum eru
ætlaðar  ungu fjölskyldufólki og hannaðar sem slíkar.

Við Bygggarða er skipulagsvinnu við hverfið lokið. Eftir samráðsfundi
með íbúum var deiliskipulagið samþykkt. Gert er ráð fyrir átta einbýlis-
húsum, fjórum raðhúsum með 4-6 íbúðum, með samtals allt að 24
íbúðum, svo og þremur fjölbýlishúsum með u.þ.b. 114 íbúðum. Þá gerir
skipulagi ráð fyrir opnu svæði utan lóða, m.a. göturými, göngustígum
og svæðið sem þjónar útivistar- og leikvallarþörf hverfisins.

Með fjölgun íbúa nýtast innviðir bæjarins betur til að standa undir
þeim lífsgæðum sem við njótum og gerum kröfu til.
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Til framtíðar

Bæta aðkomu að íþróttamiðstöð, sundlaug
og Félagsheimili í samráði við nýja umferðar-
öryggisáætlun.

Fleiri öryggismyndavélar verði settar upp í
bæjarfélaginu.

Haldið áfram að skipuleggja nágrannavörslu
í samvinnu við íbúa.

Umferðaröryggisáætlun sem kynnt var í maí
á þessu ári verður fylgt eftir.

Bærinn haldi áfram  samstarfi við Land-
læknisembættið um verkefnið „Öruggt
samfélag”.

Framboð af nýju húsnæði hefur aukist og
mun styrkja bæjarfélagið. Fleiri valkostir
m.a. fyrir ungt fólk verða í boði við upp-
byggingu á Iðunnarreit, Hrólfsskálamel og
Bygggarðasvæði.

Seltjarnarnesbær verður enn ábyrgari
í stefnumótun á sviði umhverfismála

Umferðaröryggisáætlun
sem kynnt var í maí á þesssu ári

verður fylgt eftir




