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Ég heiti Stefán Vagn Stefánsson og gef kost á mér í fyrsta sæti á lista Framsóknarflokksins í 
Norðvesturkjördæmi fyrir Alþingiskosningar 2021.

Ég er sonur Stefáns Guðmundssonar og Hrafnhildar Stefánsdóttur frá Sauðárkróki og er giftur Hrafnhildi Guðjónsdóttur 
félagsráðgjafa. Við eigum þrjú börn, þau Söru Líf, Atla Dag og Sigríði Hrafnhildi. Ég er fæddur og uppalinn á Sauðárkróki 
og bjó þar til 25 ára aldurs þar til ég hélt til höfuðborgarinnar til frekara náms og starfa.

Í dag starfa ég sem yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra og hef unnið þar síðan árið 2008. Fyrir þann 
tíma vann ég í lögreglunni í Reykjavík frá 1997, en frá árinu 2000 var ég í sérsveit Ríkislögreglustjóra og frá 2007 til 2008 
hjá greiningardeild Ríkislögreglustjóra. Árið 2006 fór ég til Afganistan á vegum utanríkisráðuneytisins sem friðargæsluliði 
og var þar til ársins 2007. Á þessum 23 árum í lögreglunni hef ég tekist á við mjög erfið og krefjandi verkefni. Ég mun alla 
tíð búa að þeirri reynslu sem þau hafa fært mér og hún hefur nýst mér í fjölmörgum verkefnum sem ég hef tekist á við á 
öðrum vettvangi, þ.á m. stjórnmálum.

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á stjórnmálum og hef sterkar skoðanir sem ég er ekki hræddur við að láta í ljós. Árið 2010 
gafst mér tækifæri til að taka sæti á lista Framsóknarflokksins í Skagafirði fyrir sveitarstjórnarkosningar og ég hef verið 
oddviti flokksins síðan þá, eða í um 11 ár. Allt það tímabil höfum við Framsóknarmenn verið í meirihluta. Ég hef starfað 
sem formaður byggðarráðs sveitarfélagsins frá 2010 til 2020 og gegni nú stöðu forseta sveitarstjórnar. Ég hef starfað 
í stjórn Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra á þessu tímabili og verið formaður þeirra samtaka í tvö ár. Í síðustu 
alþingiskosningum var í 3. sæti á lista Framsóknar og hef verið varaþingmaður þetta kjörtímabil.

Ég hef mikinn metnað til að vinna að þeim fjölmörgu verkefnum sem okkar bíða í Norðvesturkjördæmi en verkefnalistinn 
er langur og verkefnin fjölbreytt enda aðstæður og áherslur ólíkar á milli svæða. Reynsla mín úr sveitarstjórnarmálum mun 
án efa nýtast vel í verkefnum á Alþingi Íslendinga, fái ég stuðning til þess að sinna þeim. Ekki síður skiptir máli sú innsýn 
sem ég hef fengið í hlutverk þeirrar mikilvægu stoðar sem löggæsla og almannavarnir eru í samfélaginu. Ég tel mig hafa 
sýnt það á ellefu árum í sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar að í mér býr kraftur og áræðni til að koma verkum 
áfram og mun ég halda því áfram fyrir íbúa Norðvesturkjördæmis.

Stefán Vagn Stefánsson



gefur kost á sér í 1. – 2. sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi fyrir Alþingis
kosningarnar 2021

Frá árinu 2014 hef ég verið oddviti Framsóknarflokksins í Borgarbyggð og haft tækifæri til að sinna fjöl breytt um 
trúnaðarstörfum við ólíka málaflokka í tengslum við það. 

Þá sat ég í stjórn Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi í 6 ár og fékk þar jafnframt tækifæri til að vinna að sameigin
legum áherslumálum landsbyggðasamtakana. 

Að tengja saman hlekkina sem mynda gott samfélag
Reynslan síðustu ár hefur kennt mér að einn lykilþáttur stjórnmálanna er að rækta með sér þann eiginleika að geta horft 
á stóru myndina og greina samhengi hlutanna þegar kemur að ólíkum málaflokkum. Þá tel nauðsynlegt fyrir þá er starfa 
í stjórnmálum að tengja í störfum sínum saman alla þá hlekki sem móta gott samfélag, þar sem fjölbreytt atvinnulíf, 
umhverfi og velferð einstaklingsins hefur tækifæri til vaxtar. 

Sjónarmið mín er lúta að stuðningi við atvinnulífið um allt land samræmast þeim áherslum sem Framsóknarflokkurinn 
hefur unnið að síðustu áratugi, þar jafnvægis hefur verið gætt í verndun umhverfisins og skynsamlegri nálgun á uppbyggingu 
innviða sem treysta byggðir landsins. Sértækar aðgerðir í ákveðnum landshlutum með stórátaki í atvinnuuppbyggingu 
hafa skipt sköpun fyrir ákveðin svæði eins og við þekkjum og tryggt bæði atvinnu, bætt búsetuskilyrði og efnahagslegan 
bata fyrir íbúa ásamt því að skapa mikilvægar tekjur fyrir þjóðarbúið. 

Heilbrigði í efni og anda
Þá tel ég að eitt af brýnu verkefnum samtímans sé að leggja aukna áherslur á lýðheilsu þjóðarinnar. Tómstundir og 
íþróttir barna og heilbrigði í efni og anda, geðheilbrigðismál og tækifæri eldra fólks til betri lífsgæða svo eitt hvað sé nefnt. 
Áherslur í þessum málum munu skila sé margfalt til baka. 

Einnig er mikilvægt að við sem þjóð sínum framsækni þegar kemur að stuðningi við nýsköpun og þeim tæki færum sem 
felast í fjórðu iðnbyltingunni og tækniframförum.

Ég er búsett í Borgarnesi. Ein af sjö systkinum, börnum Eyglóar Lind Egilsdóttur. Ég er fædd árið 1976, er gift Vigfúsi 
Friðrikssyni verslunarmanni og saman eigum við þrjú börn. 

Ég er með BA próf í ferðamálafræði frá Háskólanum á Hólum og lýk nú í vor mastersgráður í forystu og stjórn un með 
áherslu á verkefnastjórnum frá Háskólanum á Bifröst.

Sú reynsla, þekking og innsýn sem mér hefur hlotnast á síðustu árum í sveitarstjórnarmálunum í samstarfi við öfl ugan 
hóp fólks úr ólíkum áttum hefur eflt áhuga minn enn frekar á því að starfa á þessum vettvangi.

Guðveig Lind Eyglóardóttir



Ég Halla Signý Kristjánsdóttir hef ákveðið að gefa áframhaldandi kost á mér í 1. 2. sæti á lista Fram
sóknar flokksins í Norðvesturkjördæmi. Ég bý í Holti í Önundarfirði

Með reynslu, þekkingu og þau verkefni sem ég hef unnið að á yfirstandandi kjörtímabili býð ég fram krafta mína til næstu 
fjögurra ára. Ég hef fengið tækifæri að vinna með samheldnum hópi þingflokks Framsóknarmanna sem leggur sig allan 
fram að leiða verkefnin áfram með samvinnu og festu. Mörg þeirra verkefna sem við löguðum upp með í upphafi kjörtímabils 
höfum við náð fram þrátt fyrir frá COVID 19. Það hefur verið ánægjulegt að starfa sem þingmaður kjördæmisins. Mín 
helstu baráttu og áhugamál hefur verið snúið að  byggðamálum, orkumálum, landbúnaði og velferðarmálum.

Ég er fædd á Flateyri 1. maí 1964. Alin upp á Brekku á Ingjaldssandi foreldrar mínir eru Kristján Guðmundsson bóndi og 
Árilía Jóhannesdóttir húsfreyja. Maki: Sigurður G. Sverrisson verkstjóri hjá Vegagerðinni á Ísafirði. Börnin eru fjögur og 
barnabörnin orðin jafnmörg og tvö væntanleg á því herrans ári 2021 og njóta því fæðingaorlofs með foreldrum sínum í 
12 mánuði. Lenging fæðingaorlofsins og ekki síst feðraorlofið er mál sem Framsóknarflokkurinn hefur stoltur fylgt eftir. 

Ég var á hérðasskólanum á Núpi og stundandi nám við MÍ. Tók BSpróf í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst 2005. 
Diplóma í opinberri stjórnsýslu HÍ 2011. Þegar ég hóf þingmennsku 2017 stundaði ég framhaldsnám í opinberri stjórnsýslu 
við HÍ.

Ég hef haft ýmsan starfa m.a. sem starfsmaður Sparisjóðs Bolungarvíkur. Leiðbeinandi við Grunnskóla Önundarfjarðar einn 
vetur. Sumarstörf hjá Sparisjóði Mýrasýslu tvö sumur. Bóndi á Kirkjubóli í Bjarnardal í Önundarfirði í tíu ár og fjármálastjóri 
Bolungarvíkurkaupstaðar 2005–2017. Alþingismaður Norðvesturkjördæmis fyrir Framsóknarflokkinn síðan 2017. Þetta 
kjörtímabil hef ég setið í atvinnunefnd sem annar varaformaður og einnig á ég sæti í velferðarnefnd. Sit í Vestnorræna 
ráðinu fyrir hönd Framsóknarflokksins og einnig í þverpólitískri Framtíðarnefnd á vegum forsætisráðuneytisins. Fyrir hönd 
Framsóknarflokksins sat ég í þverfaglegum starfshópi um gerð orkustefnu fyrir Ísland. Sú vinna hófst 2018 og lauk nú á 
haustdögum 2020.

Félagsstarf hefur alltaf verið mér hugleikin og var kjörin ung sem fulltrúi á fundi Stéttarsambands bænda er formaður 
Átthagafélagsins Vorblóms Ingjaldssandi og tekið þátt í samfélagslegum verkefnum í minni heimabyggð. Sat í stjórn 
Orkubús Vestfjarða í fjögur ár. Ég gekk í Framsóknarflokkinn 16 ára og hef sinnt þar félagsstarfi var m.a. ritstjóri Ísfirðings 
blaði framsóknamanna á Vestfjörðum. 

Halla Signý Kristjánsdóttir



Ég heiti Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og ég gef kost á mér í 2. sæti á lista Framsóknarflokksins í 
Norðvesturkjördæmi fyrir Alþingiskosningarnar 2021

Síðan ég var í grunnskóla hef ég haft gaman af stjórnmálum. Ég hóf að taka þátt í starfi Framsóknarflokksins á meðan 
ég var í menntaskóla og er í dag varaþingmaður flokksins í Norðvesturkjördæmi og hef verið formaður Sambands ungra 
Framsóknarmanna síðan 2018. Ég vil berjast fyrir hugsjónum mínum og vinna að því að bæta líf fólks  sama hvort að það 
viðkomi búsetu, menntun, kyni eða öðru.

Þau mál sem brenna helst á mér er jafnt aðgengi að námi, tækifæri fólks til atvinnu alls staðar á landinu og umhverfismál. 
Ég hef verið ötull talsmaður fjarnáms og starfa án staðsetningar. Ég vil að börn og ungmenni hafi öruggt aðgengi að 
íþróttum, tómstundum og félagsstörfum og að börn eigi möguleika á leikskólavist frá 1 árs aldri. Við eigum einnig að halda 
áfram að styðja við námsmenn og gefa þeim tækifæri á að sækja sér nám á sínum forsendum.

Þegar ég lít á stóru myndina þá vil ég að landið sé sem sjálfbærast. Við eigum að gera eins mikið og við getum til þess að 
vera með næga matvælaframleiðslu innanlands sem er einnig í hæsta gæðaflokki. Við ættum að stefna á að farartæki 
séu búin þeim búnaði að hægt sé að nýta íslenskt eldsneyti, eins og repju, rafmagn eða metan, og þar af leiðandi taka 
stórt skref í umhverfismálum.

Ég hef innilegan áhuga á að taka þátt í stjórnmálum og ég vil bjóða fram krafta mína til þess að bæta samfélag okkar 
næstu árin.

Ég er fædd 1996, stunda námi við Háskóla Íslands og er búsett í
Bakkakoti í Borgarbyggð ásamt fjölskyldu minni. Unnusti minn er Ólafur Daði
Birgisson og saman eigum við tvö börn. Ég hefur verið formaður Sambands ungra
Framsóknarmanna (SUF) síðan 2018 og er varaþingmaður Framsóknarflokksins í
Norðvesturkjördæmi. 

Frekari upplýsingar um mig og framboð mitt má finna á liljarannveig.is.

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir



býður sig fram í 23 sæti á lista Framsóknar til alþingiskosninga í NV kjördæmi

Ég hef ákveðið að bjóða mig fram í 23 sæti á lista Framsóknar til alþingiskosninga í NV kjördæmi fyrir komandi 
alþingiskosningar. Hafa margir komið að máli við mig á undanförnum vikum og nú er svo komið að ég tel mig tilbúna til 
að taka slaginn fyrir Framsókn.

Ég er fædd árið 1977 og uppalin á Bíldudal í hópi þriggja systra. Ég er þriggja barna móðir og sækja drengirnir mínir nám í 
Háskóla Íslands, annar í verkfræði og hinn í viðskiptafræði. Dóttir mín er búsett hjá föður sínum í Borgarnesi og sækir skóla 
þar. Að lokinni grunnskólagöngu minni lá leið mín á Laugarvatn þar sem ég sótti nám við Menntaskólann. Nokkru síðar á 
lífsleiðinni stundaði ég nám við Háskólann á Bifröst og útskrifaðist þaðan sem viðskiptafræðingur árið 2006.

Árið 2014 flutti ég aftur heim til Bíldudals til að taka þátt í uppbyggingu sem orðið hefur á svæðinu síðustu ár og hefur 
það verið í senn krefjandi og skemmtilegt verkefni.
Ég hef starfað sem skrifstofu og mannauðstjóri hjá Arnarlaxi síðustu árin en hef viðtæka reynslu úr atvinnulífinu 
ss. úr sjávarútvegi, landbúnaði og viðskiptum. Sú reynsla sem ég hef öðlast í atvinnulífinu tel ég geta nýst mjög vel í 
stjórnmálastarfinu. 

Í sveitastjórnarkosningunum 2018 leiddi ég lista Nýrrar Sýnar sem hlaut meirihluta atkvæða og felldi meirihluta 
Sjálfstæðisflokks sem hafði verið ráðandi í Vesturbyggð um langt skeið. Frá þeim tíma hef ég verið forseti bæjarstjórnar í 
Vesturbyggð og sit jafnframt í stjórn Vestfjarðastofu. Sveitarstjórnarmálin hafa verið mikill og góður skóli og aukið áhuga 
minn á frekari stjórnmálaþáttöku. Stjórnmálin eru gríðarlega mikilvæg og eru afl íbúanna til þess að koma á umbótum í 
samfélaginu. Ég tel mig geta verið góðan fulltrúa samfélagsins í því verkefni.

Ég brenn fyrir málefni landsbyggðarinnar s.s. atvinnumál, samgöngumál og jafnrétti til búsetu. Lykillinn að áframhaldandi 
góðu gengi er að mínu mati sá að kjörnir fulltrúar séu í góðum tengslum við íbúa og ekki síður fulltrúa atvinnulífs 
hvers svæðis og þar tel ég mig hafa mikinn styrk. Ég hef fundið mikla samleið með Framsókn þegar kemur að þessum 
áherslumálum. Íslenskt samfélag er einstakt. Tækifærin eru óþrjótandi og möguleikar einstaklinga og fyrirtækja til vaxtar 
og velgengni mikil. 

Með öflugu fólki til forystu í íslensku samfélagi eru okkur allir vegir færir og vil ég leggja mín lóð á þá vogarskál. 

Iða Marsibil Jónsdóttir 



3.sæti 

Ég er fæddur og uppalinn í Austur Húnavatnssýslu þar sem foreldrar mínir stunduðu sauðfjárbúskap í Finnstungu, 
Blöndu dal. Foreldrar mínir eru Halldór B. Maríasson fæddur og uppalin á Ísafirði og Áslaug F. Guðmundsdóttir fædd 
og uppalin í Finnstungu. Mínar ættir koma því báðar úr okkar kjördæmi og bara ansi góð blanda sjómanna og bænda, 
þó ég segi sjálfur frá . Í dag er ég búsettur ásamt fjölskyldu minni á Blönduósi þar sem við byggðum okkur hús árið 
2008. Konan mín er Þórdís Hauksdóttir fræðslustjóri AusturHúnavatnssýslu og saman eigum við fjögur börn á grunn og 
framhaldsskólaaldri. 

Ég er sagnfræðingur með framhaldsmenntun í uppeldis og menntunarfræðum auk kennsluréttinda. í dag starfa ég sem 
gæða og markaðsstjóri hjá Vilko ehf. auk þess að vera sveitarstjórnarfulltrúi á Blönduósi. Fyrri störf eru m.a. kennsla við 
Húnavallaskóla og framkvæmdastjóri í sláturhúsi SAH afurða á Blönduósi. Í gegnum menntun mína og störf tel ég mig 
hafa góða yfirsýn í málefnum landsbyggðar, atvinnulífs, menntunar ofl. 

Stefnumál mín eru helst atvinnumál í okkar kjördæmi sem ég tel vera undirstöðu allra annarra mikilvægra þátta. Aðrir 
þættir samfélags fylgja á eftir ef hjólum atvinnulífs er haldið gangandi. Margar atvinnugreinar eiga undir högg að sækja 
í kjördæminu eins og sjávarútvegur, landbúnaður og iðnaður. Þar er mikilvægt að styrkja grunnstoðir atvinnulífs á sama 
tíma og leitað er nýrra tækifæra. Ferðaþjónusta hefur verið vaxandi atvinnugrein seinustu ár en hún kemur ekki í staðinn 
fyrir aðra atvinnuvegi. Ferðaþjónusta á frekar að vera mikilvæg viðbót við þær grunnstoðir sem fyrir eru. Seinasta ár hefur 
verið lærdómsríkt á sviði ferðaþjónustu og áminning um að eggin geta ekki verið öll í sömu körfu þegar er á brattann 
að sækja. Þess vegna tel ég fjölbreytileika atvinnulífs mikilvægan þátt til hagsældar og framfara í dreifðari byggðum 
landsins. 

Norðvesturkjördæmi er stórt landsvæði með ólíkar áskoranir. Hvað varðar menntamál er aðgengi menntunar mjög 
mismunandi. Þeir sem ekki eru með aðgengi að framhalds og háskóla í nærumhverfi þurfa því að leggja í mikinn kostnað 
við skólagöngu barna sinna. Þetta á ekki bara við um skólagöngu í framhaldsskóla heldur geta klafar námslána verið eina 
leið ungs fólk til að sækja sér menntunar frá dreifðari byggðum. Það er ekki gott veganesti fyrir unga fólkið okkar að fara 
stórskuldugt út í lífið.  Auka þarf tækifæri til náms í kjördæminu öllu. Aðgengi að menntun þarf því að stórauka í okkar 
kjördæmi og ekki síst leggja ríkari áherslu á iðnnám.

Gunnar Tryggvi Halldórsson



3.4. sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi

Öflugt samfélag, sterkt atvinnulíf og traust búseta í þéttbýli og dreifbýli er ekkert náttúrulögmál. Við þurfum að vinna 
af krafti, skapa hagstæðar aðstæður og fjárfesta í samfélaginu. Meginástæða þess að ég býð mig fram er löngunin til 
þess að bæta lífsgæði og treysta lífsviðurværi fólks. Leggja mitt á vogarskálarnar til þess að veita öllum jöfn tækifæri 
til þess að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Ég vil taka þátt í að skapa félagslega sterkt og réttlátt samfélag sem 
heldur utanum þá sem þess þurfa. Ég vil vinna að því að skapa fjölbreytt atvinnutækifæri með eflingu nýsköpunar og 
skapandi greina. Ég vil að lagaumhverfi styðji enn frekar við frumframleiðslu og nýjar leiðir í verðmætasköpun, þannig 
að frumkvöðlar treysti sér til að grípa þau tækifæri sem eru til staðar. Ég sé ótal tækifæri til sjávar og sveita. Ég vil 
að eignarhaldi á bújörð fylgi ákveðnar skyld ur, þannig að landgæði á hverjum stað stuðli að aukinni atvinnusköpun, 
matvælaframleiðslu og eflingu byggðar í landinu.

Ég bý á Lækjamóti í Húnaþingi vestra, ásamt eiginkonu minni og tveimur börnum. Ég er bóndi og hestamaður af lífi 
og sál. Áhugamál mín eru hestamennska, búfjárrækt, söngur, göngur og réttir, útivist og félagsstörf. Ég er menntaður 
tamningamaður og reiðkennari frá Háskólanum á Hólum, hef lokið BS námi í búvísindum frá Landbúnaðarháskóla Íslands 
á Hvanneyri og stunda nú meistaranám í verkefnastjórnun (MPMnám) við Háskólann í Reykjavík. 

Ég hef verið sveitarstjórnarfulltrúi í Húnaþingi vestra frá árinu 2018, þar sem ég er hluti af hreinum meirihluta Blista 
Framsóknar. Ég sit í byggðarráði og gegndi þar formennsku frá 20192020. Þá hef ég  setið í félagsþjónustunefnd 
Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2018. 

Árið 2019 var ég skipaður, af félags og barnamálaráðherra, formaður nefndar um heildarendurskoðun laga um fæðingar 
og foreldraorlof,  sem afgreidd voru sem lög frá Alþingi nú fyrir jól. Sú vinna var gefandi og afar lærdómsrík. Ég hef verið 
formaður kjördæmissambands Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi síðastliðin tvö ár, en hef stigið tímabundið til 
hliðar úr stjórn þess á meðan á póstkosningunni stendur. Þá hef ég setið í Landsstjórn Framsóknarflokksins frá 2019.

Ég vil fá tækifæri til þess að gera gott samfélag enn betra með réttsýni, framsækni og vinnusemi að leiðarljósi. Þess 
vegna gef kost á mér í 3.4. sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi fyrir Alþingiskosningarnar 2021. Ég 
er athafnasamur og víðsýnn einstaklingur og horfi af bjartsýni fram á veginn, reiðubúinn til þess að takast á við þær 
áskoranir sem framundan eru.

Friðrik Már Sigurðsson



Ég heiti Tryggvi Gunnarsson, oftast kenndur við Flatey í Breiðafirði, og stefni á 3ja sætið á lista 
Framsóknarflokksins í NV kjördæmi fyrir næstu alþingiskosningar.

Ég er 57 ára skipstjóri með margskonar reynslu úr atvinnulífinu – sjómennsku, ferðaþjónustu, kvikmyndagerð, byggingar
vinnu og sveitastörf. Ég hef glímt við hjartasjúkdóm frá 36 ára aldri og hefur sú reynsla verið lærdómsrík og veitt mér 
innsýn í kjör og stöðu öryrkja. 

Hér á eftir eru mínar helstu áherslur:
Fólk á að geta dregið fram lífið á sómasamlegan hátt á lægstu launum og bótum. Þetta er skýlaus KRAFA.

Samgöngur eru lykilinn að blómlegri byggð á Íslandi, þetta vitum við ÖLL. Tryggja þarf búsetu, heilbrigðisþjónustu, 
menntun, frelsi og almenn lífskjör. Ef þetta væri í lagi hef ég ekki áhyggjur af landinu eða fólkinu sem það vill byggja.

Náttúruvernd, nú í ljósi alvarlegra aðstæðna. Setjum náttúru Íslands og alls heimsins undir sama hatt með skýru almennu 
regluverki og verndun. Ég hef þó engan áhuga á að opna leyfisbréf í hvert skipti sem ég þarf að fara undir ÆÐARKOLLU.

Ný stjórnarskrá? Upp úr skotgröfunum, finnum sameiginlegan grundvöll, tökum afstöðu og klárum SAMTALIÐ.

Evrópusambandið? Upp úr skotgröfunum, ræðum kosti og galla, heiðarlega, tökum afstöðu og út af borðinu með ÞRASIÐ.

Kvótakerfið, klofin þjóð! Upp úr skotgröfunum og lögum ástandið með öllum tiltækum ráðum. Þjóðin á fiskinn í SJÓNUM.

Barnavernd. Ég styð heilshugar nýjar áherslur sem barnamálaráðherra hefur verið í farabroddi með undanfarið, það starf 
verður honum ætíð til sóma. „Það minnsta sem þú getur gert er að koma vel fram við börn“ (Vigdís Grímsdóttir). Við erum 
því miður allt of mörg sem þekkjum annað. 

Ég er í sambúð með Elfu Hlín Sigrúnar Pétursdóttur og eigum við fimm ára gamla dóttur. Ég hef verið búsettur á Seyðisfirði 
síðustu 6 ár en ræturnar vestur eru mjög sterkar og fyrirferðarmiklar í mínu lífi. Ég sakna birtunnar, þrái frelsið og víðsýnið. 
Ég á hús í Stykkishólmi og gæti hæglega tekið mig upp með konu og barnið. Mig langar oft heim. 

Pólitík er stundum leiðinlegt argaþras sem er mikilvægt að breyta þannig að hún fæli ekki frá hinn almenna kjósanda. 
Okkur vantar alls konar fólk með nýjar áherslur og við þurfum skapa rými fyrir það. Ég þakka stuðninginn, vil vera ferskur 
og öðruvísi þingmaður. ÞAÐ MÁ. 

Ég er á Facebook, síminn minn er 8930000 og netfangið tryggvi@flatey.is, endilega hafið samband og kynnumst betur.

Kveðja góð, Tryggvi Gunnarsson Flateying í 3ja sætið. 

Tryggvi Gunnarsson



Gunnar Ásgrímsson sækist eftir 5.sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi fyrir alþingis
kosninar 2021

Ég er tvítugur háskólanemi sem alinn er upp á Sauðárkróki og á þar heima með foreldrum mínum, þeim Ásgrími Sigurbjörns 
og Guðrúnu Sighvats (eða bara Ása og Gurru eins og þau eru betur þekkt). Ásamt því að eiga heima á Króknum bý ég í 
Reykjavík þegar námið krefst þess en ég er á öðru ári í kennaranámi við Háskóla Íslands.

Ég hef verið virkur innan flokksins síðan 2018, byrjaði í varastjórn Sambands ungra Framsóknarmanna og sem formaður 
Félags ungra í Skagafirði. Er núna ritari SUF og hef umsjón með innra starfi sambandsins.

Þau málefni sem ég brenn fyrir eru meðal annara byggðamál, menntamál, og jafnréttismál. 

• Mikilvægt er að landið allt sé í byggð og þarf virkilega að lyfta Grettistaki í þeim málum. Ekki er bara mikilvægt að 
halda þéttbýli á landsbyggðinni í byggð, heldur líka dreifbýli. Það er bara gert með því að tryggja góðar samgöngur og 
að nýliðun eigi sér stað í bændastéttinni.

• Auka þarf verulega fjarnámsmöguleika í Háskólum landsins. Með auknu fjarnámi er hægt að tryggja að sem flestir 
hafi greiða leið að góðu námi óháð því hvar á landinu það býr.

• Ísland hefur lengi verið í fremstu röð þegar kemur að jafnréttismálum. Við þurfum að vinna enn betur að því að tryggja 
jafnrétti kynjanna. Einnig megum við ekki sofna á verðinum þegar kemur að málefnum hinsegins fólks, en þar ætti 
Ísland að vera leiðandi líkt og þegar kemur að jafnrétti kynjanna.

Ástæðan fyrir því að ég byrjaði í stjórnmálum er sú að mér fannst óréttlæti í því að þeir sem fæðast seinna á árinu fá 
ekki að taka þátt í kosningum jafnt jafnöldrum sínum sem fæðast snemma á árinu. Ég hef skrifað grein, samið ályktun, 
og unnið að tveimur umsögnum sem SUF hefur sent frá sér til samráðsgáttar. Núna í janúar fékk ég svo það tækifæri að 
koma fyrir Stjórnskipunnar og eftirlitsnefndar Alþingis til að útskýra nánar þessa hugmynd.

Hægt er að hafa samband við mig í tölvupósti eða í gegnum samfélagsmiðla:

Netfang: gunnarasgrimsson@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gunnar.asgrimsson
Instagram: @gunnarasgrims

Gunnar Ásgrímsson



Góðan dag ég heiti Ragnheiður Ingimundardóttir fædd 2.10.1955 og er fædd og uppalin í Kópavogi. Ég 
sækist eftir 56 sæti á lista Framsóknarflokksins í NV kjördæmi í alþingiskosningunum sem fara fram í 
september 2021. 

Ég gekk í grunnskóla í Kópavogi fór svo í Ármúlaskóla sem þá var Gagnfræðarskóli og tók þaðan gagnfræðarpróf var svo 
1 vetur í Húsmæðraskólanum að Varmalandi í Borgarfirði.

Var í sveit 10 sumur hér á Ströndunum hjá afa mínum og ömmu þeim Ragnheiði og Daníel sem bjuggu að Tröllatungu 
í Kirkjubólshrepp og hef ég þaðan örugglega smitast af því að verða framsóknarmaður og er mjög stolt af því. Er gift 
Sigurði Sveinssyni vélvirkja við eigum 3 uppkomin börn og 9 barnabörn Börnin mín eru Sveinn Oddur matreiðslumaður 
í Kópavogsskóla, Þuríður Sigurrós stútent og starfsmaður í sundlaug og Kristinn Ingi trésmiður búsettur í Noregi.  Við 
byrjuðum búskap á Akranesi áður en við fluttum að Hrófá í Strandabyggð og vorum þar bændur í mörg ár . Ég hef mikinn 
áhuga fyrir málefnum aldraðra og öryrkja aðalega þeirra kjörum sem eru ekki neitt sérstök núna, sem ég þekki af eigin 
raun því maðurinn minn er öryrki það er á mörkunum að folk geti lifað að eingöngu örorkubótum, einnig eru samgöngur á 
landsbyggðinni mikið baráttumál hjá mér og þá serstaklega hér á Vestfjörðum og sveitavegir í Nv kjördæmi sérstaklega 
út á Vatnsnes og fleiri vegir einnig verður að gera átak í því að breikka allar þessar einbreiðu brýr og næstum einbreiðu 
vegi amk í Dölunum þar sem varla er hægt að mæta stórum flutningabíl.Svo eru byggðamál mér líka hugleikin því eins 
og stendur finnst mér ekki gott hvað ungafólkið sækir í Reykjavík. Allavega fækkar fólki hér á Hólmavík og það er allt of 
lítið af nýsköpun hér og lítið um vinnu og ef fólk vill flytja hignað þá er ekkert um húsnæði því auðvita er ekkert byggt 
og mér finnst persónlega allt af mikið um að á þessum litlu stöðum séu þessi fínu íbúðarhús í eigu fólks sem býr í öðrum 
landshlutum og bara notuð á sumrin. Svo er það verslun í dreifbýli það er ekki í lagi að folk þurfi að keyra ca 300 km til 
að getað verslað vörur til daglegra nota á sama verði og folk á höfuðborgarsvæðinu, það er eins og þeir sem reka þessar 
verslanir séu ekki hannaðar nema fyrir ferðafólk 

Ég hef starfað í Framsóknarflokknum um árabil verið í 8 ár í stjórn Kjördæmissambandsins er í miðstjórn og formaður 
Framsóknarfélags Hólmavíkur, einnig er í í landstjórn LFK og.líka eldri framsóknarmanna. Stefna Framsóknar hefur ætíð 
höfðaða til mín . 

Ég hef starfað að mestu við verslunarstörf, unnið á elliheimilinu hér á Hólmavík , hjá Sýslumanni og hjá pósti og síma, 
einnig vinn ég líka stundum á Hóteli hér á sumrin,en núna undanfarin 10 ár sem verslunarstjóri í Vínbúðinni á Hólmavík.
Ég vona að þið kæru félagar að þið veitið mér brautargengi í 56 sæti Ragnheiður

Ragnheiður Ingimundardóttir 




