Vorið er vinstri-grænt

Stefnuskrá VG í Mosfellsbæ 2014

Ágætu Mosfellingar!
Enn á ný er komið að kosningum;
seinasta dag maímánaðar göngum við
að kjörborðinu og veljum það fólk og
stjórnmálaafl sem við treystum best til
að stýra sveitarfélaginu okkar.
Undanfarin tvö kjörtímabil hafa
vinstri-græn gert sig gildandi við
stjórn Mosfellsbæjar og sem fyrr
erum við mætt til leiks með öflugan
framboðslista. Hann er skipaður fólki
með ólíka lífsreynslu að baki en byggir
á sömu grunngildum þar sem félagslegt
réttlæti og umhverfismál eru sett á
oddinn.
Ágætu Mosfellingar! Það er mikilvægt
að rödd VG fái að heyrast kröftuglega
á komandi kjörtímabili. Þess vegna
hvetjum við ykkur til að fylkja ykkur
um lista vinstri-grænna þann 31. maí
næstkomandi.
Vorið er vinstri grænt!
Frambjóðendur VG í Mosfellsbæ.

1.

Bjarki Bjarnason,
framhaldsskólakennari, rithöfundur
og leiðsögumaður,
f. 1952.

10.

Jóhanna B.
Magnúsdóttir,
garðyrkjufræðingur,
f. 1946.

2.

Bryndís
Brynjarsdóttir,
varabæjarfulltrúi,
grunnskólakennari
og myndlistarkona,
f. 1968.

11.

Höskuldur Þráinsson, prófessor,
f. 1946.

3.

Ólafur Snorri
Rafnsson,
íþróttakennari,
f. 1982.

12.

Katharina Knoche,
deildarstjóri í
ferðaþjónustu,
f. 1980.

4.

Íris Hólm Jónsdóttir,
tónlistarkona og
textasmiður,
f. 1989.

5.

Bragi Páll
Sigurðarson, skáld
og sjómaður,
f. 1984.

13.

14.

Ólafur Gunnarsson,
véltæknifræðingur,
formaður VG-Mos,
f. 1940.

Þórhildur
Pétursdóttir,
þjóðfræðinemi,
f. 1960.

6.

Halla Fróðadóttir,
lýtalæknir, f. 1973.

15.

7.

8.

9.

Högni Snær
Hauksson, fisksali,
f. 1980.

Harpa Lilja
Júníusdóttir,
starfsmaður á
leikskóla, f. 1987.

Magnús Örn
Friðjónsson,
sjúkraþjálfari,
f. 1961.

16.

17.

18.

Elísabet
Kristjánsdóttir,
kennari, f. 1939.

Karl Tómasson,
forseti bæjarstjórnar
og tónlistarmaður,
f. 1964.

Guðmundur Rúnar Marta Hauksdóttir,
Guðbjarnarson,
sjúkraliði, f. 1951.
símsmiður, f. 1954.
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Fræðslumál
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Vinstri-græn vilja...

Vinstri-græn vilja stuðla að öflugu skólastarfi enda er það ein af grunnstoðum
samfélagsins. Í skólasamfélaginu eiga öll
börn að fá að þroskast og dafna, óháð
námsgetu og efnahag forráðamanna, og
innan skólans þarf að ríkja félagslegt
réttlæti og jöfnuður. VG vill stilla
leikskólagjöldum í hóf og stefna að því
að þau verði felld niður.

að mótað verði enn nánar
framtíðarskipulag fyrir
skólamannvirki bæjarins.

Á þessu kjörtímabili var ný og glæsileg
framhaldsskólabygging reist í Mosfellsbæ
og tveir nýir leikskólar teknir í notkun.
Uppbygging skólamannvirkja í rúmlega
níu þúsund manna bæjarfélagi þarf að
vera í stöðugri skoðun. Húsnæðisvandi
grunnskólanna hefur verið leystur með
skammtímalausnum og brýnt að finna
fljótt skynsamlegar framtíðarlausnir.

að verð á skólamáltíðum sé hóflegt
og lögð áhersla á heilsueflandi fæði.

leggja mikla áherslu á baráttuna
gegn einelti.
að leikskólagjöldum verði stillt í hóf
og stefnt að því að þau verði felld
niður.

leggja mikla áherslu á sérkennslu,
verkmenntun, jafnréttis- og
umhverfisfræðslu í skólum bæjarins.
styðja við öflugt starf Framhaldsskóla
Mosfellsbæjar.
efla símenntun fyrir alla aldurshópa í
bæjarfélaginu.

Íþrótta- og
tómstundamál
Í öllum sveitarfélögum er öflugt
íþrótta- og tómstundastarf nauðsynlegt
og mikilvægt fyrir heilsu og vellíðan
íbúanna. Þetta starf hefur einnig mikið
forvarnagildi. Þessi veigamikli þáttur í
samfélaginu byggist á náinni samvinnu
félagasamtaka og bæjarfélagsins.
Aðstaða til íþrótta- og tómstundaiðkunar
er góð í Mosfellsbæ en sífellt er þörf á
að bæta hana í stækkandi bæjarfélagi
og nú er byggingu á nýju íþróttahúsi
nær lokið. VG vill styrkja stoðir alls
íþróttalífs í bæjarfélaginu, þar á meðal
á sviði almenningsíþrótta. Vinstri-græn
vilja stilla allri gjaldtöku fyrir íþróttaog tómstundastarf í hóf og hækka
frístundaávísanir.

Vinstri-græn vilja...
styrkja samstarfið við íþrótta- og
tómstundafélög fyrir alla aldurshópa.
að frístundaávísanir verði hækkaðar.
efla hlut almenningsíþrótta í bænum,
meðal annars með því að bjóða upp á
fjölskyldutíma í íþróttahúsinu.
að áfram verði gengið frá merktum
göngu- og reiðleiðum í Mosfellsbæ.
kanna af kostgæfni byggingu á
fjölnota íþróttahúsi.
huga að framtíðarhúsnæði fyrir
skátafélagið Mosverja.
styrkja félagsstarf ungmenna í Bólinu
og efla samstarf við ungmennaráð
Mosfellsbæjar.
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Atvinnumál /
ferðamál
VG vill standa vörð um og efla atvinnulíf
bæjarins og skapa vænlegt umhverfi fyrir
verslun og þjónustu en það hefur meðal
annars verið gert með því að lækka gjöld
á atvinnulóðum. Mosfellsbær er fyrsta
heilsueflandi samfélagið á Íslandi og það mun
styrkja atvinnulíf bæjarins til frambúðar.
Nálægðin við langstærsta þéttbýliskjarna
landsins skapar ákveðin sóknarfæri fyrir
Mosfellinga til atvinnusköpunar, þar á
meðal á sviði ferðamála. Fjölbreytt og öflug
ferðaþjónusta hefur margfeldisáhrif innan
bæjarins í verslun og þjónustu. Vinstrigræn vilja efla ferðaþjónustu í Mosfellsbæ
í samvinnu við fyrirtæki, einstaklinga og
nýstofnað Ferðamálafélag Mosfellsbæjar.
Kynningarbæklingur um Mosfellsbæ var gefinn
út á kjörtímabilinu en öll kynningarmál verða
að vera í stöðugri endurskoðun.
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Vinstri-græn vilja...
vinna áfram að atvinnuuppbyggingu
í bænum, meðal annars með því
að bjóða upp á atvinnulóðir á
sanngirnisverði.
að Mosfellsbær annist upplýsingagjöf til ferðafólks allan ársins hring
og leiti bestu leiðanna til að koma
þeim upplýsingum á framfæri.
að Mosfellsbær styðji við bakið
á nýstofnuðu ferðamálafélagi í
bænum.
gera sögu heita vatnsins í sveitinni
hærra undir höfði, meðal annars
með því að kanna möguleika á að
endurheimta Reykjalaug.
styðja dyggilega við hugmyndina
um byggingu landnámsbæjar í landi
Selholts.

Velferðarmál /
jafnréttismál
Allir eiga að hafa sama rétt á lífsgæðum,
óháð aldri, heilsu, fötlun, þjóðerni eða
trú. Vinstri-græn vilja að velferðarkerfið
sinni þörfum hvers og eins og tryggi öllum
þátttöku í samfélaginu. Málefni fatlaðra
færðust yfir til sveitarfélaga á þessu
kjörtímabili og eðlilegt að málefni eldra
fólks verði einnig á forræði sveitarfélaga
en ekki ríkisins.
Nýtt og glæsilegt hjúkrunarheimili var tekið
í notkun í Mosfellsbæ á kjörtímabilinu og
einnig félagsaðstaða fyrir eldri borgara.
Lýðheilsumál eru hugðarefni vinstri-grænna
og fögnum við því að Mosfellsbær sé fyrsta
sveitarfélagið sem skilgreinir sig sem
heilsueflandi samfélag. Sveitarstjórnum ber
að tryggja jafnrétti kynjanna í öllu starfi og
uppræta kynbundinn launamun.

Vinstri-græn vilja...
standa vörð um markvissa
fjölskyldustefnu hjá Mosfellsbæ.
að félagslegum íbúðum í bænum
verði fjölgað.
skapa grundvöll fyrir meira
framboði á leiguhúsnæði.
stuðla að öflugu forvarnastarfi í
samvinnu við skólasamfélagið,
heilsugæsluna, lögreglu og
foreldra.
styðja við heilsueflandi samfélag
í Mosfellsbæ.
stuðla að bestu útfærslunni á
heimahjúkrun og félagslegri
heimaþjónustu.
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Umhverfismál /
skipulagsmál
Vinstri-græn leggja mikla áherslu á að
vandað verði til verka í skipulagsmálum
og þau unnin í nánu samráði við íbúana.
Umhverfis- og skipulagsmál eru nátengd
og skipulag þarf ævinlega að taka mið af
umhverfissjónarmiðum.
Virðing fyrir náttúrunni er forsenda fyrir
skynsamlegri landnýtingu sem eykur á
lífsgæði og stuðlar að betri lýðheilsu.
Heimsbyggð og heimabyggð er í raun og
veru eitt og hið sama og nauðsynlegt að
horfa heildrænt á umhverfismálin, hvort
sem um er að ræða loftslagsbreytingar
eða endurvinnslu á heimilissorpi.
Undir formennsku VG á kjörtímabilinu
hefur umhverfisnefnd Mosfellsbæjar
komið fjöldanum öllum af mikilvægum
málum í höfn. Má þar nefna að blátunnan
var tekin í notkun, tvö fossasvæði friðlýst
og bann lagt við akstri á Úlfarsfelli.

Vinstri-græn vilja...
að Mosfellsbær haldi sínu yfirbragði,
byggð verði lágreist og umvafin
leiksvæðum og ósnortinni náttúru eftir
því sem kostur er.
að framboð á byggingarlóðum verði
í samræmi við eftirspurn.
að ævinlega verði tekið tillit til
umhverfisþátta við skipulag og
mannvirkjagerð.
þétta net hjóla-, reið- og göngustíga í
bænum og að vistvænar samgöngur
(hjólreiðar og almenningsvagnar) verði
valkostur fyrir alla bæjarbúa í daglegu lífi.
vinna áfram að uppbyggingu
Ævintýragarðsins.
auka flokkun á heimilissorpi.
skilgreina betur hvar er heimilt/óheimilt
að aka á einstökum vegslóðum í landi
Mosfellsbæjar.

Menningarmál
Í fjölmennu samfélagi, líkt og Mosfellsbæ,
er fjölskrúðugt menningarlíf nauðsynleg
kjölfesta. Í þeim efnum taka allir höndum
saman: Einstaklingar, félagasamtök,
skólasamfélagið, fyrirtæki og bæjaryfirvöld.
Vinstri-græn vilja að sveitarfélagið
styðji áfram myndarlega við fjölbreytta
menningarstarfsemi og hún verði eitt af
aðalsmerkjum bæjarins. Sá stuðningur
skilar sér margfalt til baka í auðugra
samfélagi.
Á menningarsviðinu eigum við
Mosfellingar mikil sóknarfæri sem byggjast
á náttúrunni, sögunni og nálægðinni
við langstærsta þéttbýliskjarna landsins
en þó fyrst og fremst í mannauðnum í
okkur sjálfum. Árvissir atburðir, til dæmis
þrettándagleði og bæjarhátíð, setja sterkan
svip á bæjarlífið. Á kjörtímabilinu var
félagsheimilið Hlégarður endurbætt að
utan og stefnumótun í menningarmálum
var lokið árið 2012.

Vinstri-græn vilja...
styðja dyggilega við fjölskrúðugt
menningarlíf í Mosfellsbæ.
að útileikhúsið í Álafosskvos verði
endurbyggt með nýju leiksviði.
endurbæta Hlégarð að innan og
að húsið verði nýtt betur sem
menningarmiðstöð.
að gert verði ráð fyrir útlistaverkum
við hönnun og skipulagningu á
mannvirkjum á vegum bæjarins.
finna framtíðarhlutverk fyrir
Brúarlandshúsið.
halda á lofti hugmyndinni um
sýningu/safn þar sem Íslandssagan
yrði sögð með sögu Mosfellsbæjar
sem útgangspunkt.
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Stjórnsýsla og
fjármál
Traustur fjárhagur sveitarfélaga
er forsendan fyrir nauðsynlegum
framkvæmdum og öflugri þjónustu
við íbúana. Gætt hefur verið mikils
aðhalds í fjármálum Mosfellsbæjar á
kjörtímabilinu og unnið af ábyrgð og
stefnufestu. Þrátt fyrir mikil umsvif á
vegum bæjarins hefur skuldahlutfallið
lækkað. Fjárhagsstaða Mosfellsbæjar
er mjög viðunandi og vinstri-græn vilja
stuðla að því að hún verði enn betri.
Síðustu tvö kjörtímabil hefur VG átt
mikið og gott samstarf við starfsfólk
Mosfellsbæjar sem sýnir metnað og
fagmennsku í starfi sínu. Saman mynda
stjórnmálamenn og starfsfólk eina
liðsheild sem skilar þeim góða árangri
sem raun ber vitni.
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Vinstri-græn vilja...
sýna áframhaldandi aðhald og
hagsýni í rekstri bæjarfélagsins.
að gjöldum á bæjarbúa verði stillt
í hóf, einkum á barnafjölskyldur.
að rekstur á stofnunum
Mosfellsbæjar verði á vegum
bæjarins, ekki einkaaðila.

Íbúalýðræði
Þátttaka íbúa í ákvarðanatöku er
mjög mikilvæg í sveitarfélögum.
Öll stefnumótun þarf að byggja á
samskiptum sveitarstjórnar og íbúa
þar sem sjónarmið eru vegin og metin,
ekki síst við stórar ákvarðanir. Efla þarf
upplýsingagjöf til íbúa og gegnsæi í
stjórnsýslunni enda er það forsenda
virkrar þátttöku. Lýðræðisstefna
Mosfellsbæjar var samþykkt árið 2011
og hægt er að hlýða á upptökur af
bæjarstjórnarfundum á netinu.

tryggja gagnvirkt upplýsingastreymi
milli bæjaryfirvalda og íbúa um
stjórnsýslu bæjarins.
bæta íbúagáttina á heimasíðu
Mosfellsbæjar.
að nefndir bæjarins haldi að
minnsta kosti einn fund árlega sem
er opinn almenningi.
bæta lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar
með því að gera ritun fundargerða
nákvæmari og helstu fylgigögn
dagskrármála verði sett á netið.

Kosningamiðstöð VG í Kjarna er opin sem hér segir:
Mánudaga – föstudaga, kl. 17-19.
Laugardaga, kl. 10-12.
Þar verður kosningakaffi á kjördag en kosningavaka
vinstri-grænna verður á Hvíta riddaranum um kvöldið.

baksíða.
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Vorið er vinstri-grænt

