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1. tölublað 1. árgangur

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

Reykjavík –
sögustaður
við Sund

s:5772020

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

L

ækartorg hefur löngum verið sá staður sem Reykvíkingar
og gestir þeirra sækja til, ekki síst á góðviðrisdögum og
þar hafa ófáir útifundir verið haldnir. Torgið hefur borið
þetta nafn síðan árið 1848. Mörg sögufrægustu hús borgarinnar
eru í miðbænum. Framan Hallgrímskirkju efst á myndinni
liggur Skólavörðustígur en hann er kenndur við Skólavörðuna,

sem Skólavörðuholt heitir líka eftir, sem stúdentar við Lærða
skólann hlóðu nokkurn veginn þar sem nú er Hallgrímskirkja.
Við götuna er fjöldi fyrirtækja og íbúða og þar var gamalt fangelsi
en starfsemi þess hefur verið aflögð. Framtíðarnotkun þess hefur
ekki verið ákveðin.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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LEIÐARI

Kynbundinn launamunur er tímaskekkja
Útgáfufyrirtækið Fótspor ehf, sem Ámundi Ámundason stýrir af
miklum dugnaði, gefur nú út þetta blað, Reykjavíkurblaðið, sem
kemur nú fyrir augu Reykvíkinga í fyrsta sinn. Blaðið verður borið
út til allra íbúa höfuðborgarinnar. Fyrsta tölublaðið ber töluverðan
svip af því að borgarstjórnarkosningar eru í nánd, og í blaðinu má
lesa svör alllestra framboða við spurningum sem fyrir þau voru lögð.
Tvö félög sem höfðu tilkynnt að þau mundu bjóða fram lista sýndu
ekki áhuga á að kynna lesendum blaðsins viðhorf sín til þeirra mála sem spurt var um.
Framundan er 1. maí, baráttudagur verkalýðsins. Slagkraftur þessa dags og sú athygli
sem hann fær með baráttusöngum og barátturæðum fyrir bættum kjörum auk kröfuganga hefur dofnað verulega. Þeir allra hörðustu og stéttvísustu syngja jafnvel saman
alþjóðlega baráttusönginn, Internationalinn. Kannski nálægð sveitarstjórnarkosninga
efli baráttuþrekið fyrir bættum kjörum, ekki veitir af. Launamisrétti er því miður enn til
staðar þrátt fyrir að einhverjar kannanir leiði í ljós að kaupmáttur sé eitthvað betri en
hann var. Verkalýðshreyfingin sýndi þá skynsemi að segja ekki upp samningum nú fyrir
skömmu þegar ýmsir töldu tilefni til, heldur er nú þegar farið að undirbúa kjarabaráttuna
og reyna að samningaþolið þegar kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði verða
lausir um næstu áramót. Nýlega var gert samkomulag um breytingar á kjarasamningi
Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um lífeyrismál frá 12. desember 1995,
en hann á uppruna sinn í samkomulagi aðila frá árinu 1969. Sá tonn sem þarna hljómaði
í samskiptum verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda boðar vonandi að ásættanlegir kjarasamningar verða undirritaðir um næstu áramót, tími langra setu við samningaborð er einfaldlega liðin, nú eru aðrir tímar en þeir sem t.d. voru í byrjun sjöunda áratugs
síðaustu aldar þegar mánaðarlangt allsherjarverkfall skók undirstöðurnar í þjóðlífinu og
færðu jafnleg launþegum engar kjarabætur þegar grannt er skoðað og skekkti verulega afkomu margra atvinnufyrirtækja.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Spurt og svarað í borgarpólitíkinni

B

orgarstjórnarkosningar fara fram laugardaginn 26. maí nk og hafa aldrei fleiri framboð séð dagsins ljós, eða 12
talsins. Borgarfulltrúum verður við þessar kosningar fjölgað í 23 talsins. Frestur er þó ekki útrunninn svo auðvitað
kann þeim enn að fjölga. Framboðslistar hafa verið kynntir af 12 þeim 14 sem hafa tilkynnt að framboðslisti
verður borinn fram tímanlega. Öllum 14 framboðunum var boðið að svara neðangreinum spurningum og kynna þar með
skoðanir sínar, en tvö þekktust það ekki, eða svörðuðu ekki. Þetta eru Kvennaframboðið og og Frelsisflokkurinn . Svörin
birtast hér aftar í Reykjavíkurblaðinu.
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.Hvaða mál verður forgangsmál
framboðsins í borgarstjórnar
kosningunum 26. maí nk.?
Eru fylgjandi á
formum um
borgarlínu? rökstyddu svarið.
Sinnir Reykjavíkurborg skyldum sínum sem höfuð
borg
landsins?

Viltu auka samstarfið við ná
grannasveitarfélögin Kópavog,
Hafnarfjörð, Seltjarnarnes og
Mosfellsbæ, ef svo er, hvernig? Líka
rökstyðja svarið ef ekki á að auka sam
starfið.
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Koma viðræður um sameiningu
við eitt eða fleiri þeirra til
greina?
Áform um eru bæði á teikni
borðinu og hafa komið til fram
kvæmda um íbúðabyggingar,

Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
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Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri og oddviti
Samfylkingarinnar

#1

For
gangs
málin eru fjögur. Í
fyrsta lagi samgöngumálin.
Til að bæta þau þarf borgar
línu strax og Miklabraut í stokk. Í öðru
lagimálefni barnafólks. Við ætlum að reisa
nýja leikskóla, nýjar viðbyggingar og nýjar
ungbarnadeildir við leikskóla um alla borg
á næsta kjörtímabili til að tryggja öllum
12-18 mánaða börn inn á leikskóla á kjör
tíma
bilinu. Í þriðja lagi hús
næðis
málin.
Auk áherslu á fjölgun íbúða og að tryggja
öruggar leigu- og búseturéttaríbúðirætlum
við að út
hluta lóðum fyrir eitt þúsund
hag
kvæmar í
búðir sem einkum veðri
hugsaðar
fyrir ungt fólk og fyrstu kaup
endur á völdum stöðum í borginni. Í fjórða
lagi viljum við að Reykjavík sé borg fyrir
alla og tryggi jöfn tækifæri fólks á öllum
aldri til þátttöku í samfélaginu. Allir eiga að
hafa jöfn tækifæri í Reykjavík.
Já. Íbúum höfuðborgar
svæðisins mun fjölga um
70.000 hið minnsta til ársins
2040. Til þess að tryggja að umferðin fari
ekki í stopp verðum við aðefla almennings
samgöngur og tryggja góða og fjölbreytta
valkosti í samgöngum.Borgarlína er besta
leiðin í þessu efni, hún léttir á umferðinni
og eftir því sem fleiri velja borgarlína mun
skapast aukið rými á götunum. Borgar
lína erumhverfisvænn samgöngumáti sem
ekur um í sérrými, með hárri komutíðni
og að
gengi
legum vögnum. Borgar
lína er
niðurstaða margra ára vinnu okkar bestu
sérfræðinga, kjörinna fulltrúa og embættis
manna þvert á flokka og sveitarfélög. Ef allt
gengur að óskum geta framkvæmdir við
borgarlínu hafist á næsta ári.
Sannarlega. Höfuðborgar
hlutverkið hefur ekki verið
skil
greint en í stjórnar
sátt
málum núverandi og síðustu ríkisstjórnar
kemur fram að þau vilji skilgreina hlutverk
Reykjavíkur sem höfuðborgar. Borgin sinnir
ýmiskonar þjónustu sem höfuðborg.Þar má
bæði vísa til mennta- og menningarmála,
auk velferðarmála af öllu tagi. Velferðarút
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m.a. í Úlfarsárdal. Hvað er æskilegt að
byggðar verði margar íbúðir á næsta
kjörtímabili, bæði söluíbúðir og leigu
íbúðir, og í hvaða bæjarhlutum? Ef
ekki í Úlfarsárdal, þá hvar helst?
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Eru menntamálin í hættu vegna
mögulegs kennaraskorts þar sem
endurnýjun kennarastéttarinnar
er ekki nægjanleg?
Fyrir
sjáan
legur er skortur á
leikskólakennurum ef ekkert
verður að gert, ekki síst vegna
óánægju leikskólakennara með laun
eins og hjá kennurum Er forsvaran
legt aðhafast ekkert?
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Rætt hefur verið við
Knatts pyr nus amb and
Ís
lands um byggingu
þjóðarleikvangs fyrir knattspyrnuna.
Á að ráðast í slíkar framkvæmdir með
stuðningi ríkisvaldsins og einnig hafa
Körfuknattleikssamband Íslands og
Handknattleikssamband Íslands sett
fram svipaðar óskir. Hver af afstaða
þín til þessa máls?
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Á að byggja nýjan Land
spítala við Hringbraut eða
á að finna nýja staðsetningu
og ef það er þín skoðun, þá hvar?
Tengist þín afstaða til þessa máls m.a.
framtíð Reykjavíkurflugvallar?
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Á Reykja
víkur
borg að auka
stuðningin við íþróttastarf
semi í borginni? Tals
verður
stuðningur er við FRAM um þessar
mundir vegna upp
byggingar í
Úlfarsárdal en sitja þá önnur íþrótta
félög í borginni á hakanum að þínu
mati?

Sunda
braut, t.d. um
Geldinganes upp á Kjalar
nes, hefur verið til um
ræðu árum saman. Viltu að málið
verði for
gangs
mál í næstu borgar
stjórn og ef hún verður lögð, hvar og
hvernig viltu að hún verði lögð, t.d.
með jargöngum, brúargerð eða með
öðrum hætti?

gjöld borgarinnar eru miklu mun hærri en
annarra sveitarfélaga og félagslegt húsnæði
miklu umfangsmeira. Stúdentaíbúðir í
Reykjavík eru að stórum hluta heimili ungs
fólks af lands
byggðinni. Reykja
vík rekur
ýmis úr
ræði fyrir úti
gangs
fólk sem eru
hvergi annarstaðar í boði, auk ýmissar sér
hæfðrar þjónustu, s.s. á sviði sérkennslu og
sérskóla.Þá er ónefndur Fjölskyldu- og hús
dýragarðurinn sem allt höfuðborgarsvæðið
sækir heim, Borgarleikshúsið, Sinfóníu
hljómsveit Íslands,Harpan, Laugardals
höll, Laugardalsvöllur og svo mætti lengi
telja. Stæstra atvinnusvæði landsinsog það
svæði sem skapar mestar gjaldeyristekur er
náttúrlega miðborg Reykjavíkur.
Sam
fylkingin styður náið
samstarf á höfuðborgar
svæðinu enda er það eitt bú
setu, atvinnu- og þjónustusvæði.Samstarf
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu
hefur sjaldan eða aldrei verið einsnáið og
þétt. Við erum í góðu samstarfi í gegnum
rekstur Strætó og Sorpu, um svæðisskipu
lag og borgarlínu en auðvitað mætti sam
starfið vera meira. Það mætti vel hugsa sér
að starfa meira saman í velferðarþjónustu,
húsnæðismálum,
menntamálum
og
annarri grunnþjónustu.

Það plan gengur vel enmikilvægt að til við
bótar þurfi sérstaklega að huga að íbúðum
fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem
markaðurinn er alls ekki að sinna.
Það þarf að bregðast við yfir
vofandi kennara
skorti, bæði
til langs tíma og skamms
tíma. Þess vegna lögðum við fram að
gerðaráætlun í 31 lið í desembermánuði
síðastliðnum til þess að leysa þennan vanda.
Tillögurnar eru í fjórum meginflokkum. Í
fyrsta lagi með bættu starfsumhverfi, í öðru
lagi með breytingum á inntaki og skipulagi
kennaranáms, þriðja lagi aukinni nýliðun
kennara samhliða fjölgun kennaranema og
loks öflugri starfsþróun. Allar aðgerðirnar
má nálgast inn á vef borgarinnar reykjavik.
is
Kjör leikskólakennara og
grunnskólakennara
hafa
verið bætt í á
föngum á
undan
förnum árum en frekari að
gerða
varðandi starfs
að
stæður og kjör er þörf.
Við höfum þegar sam
þykkt fjór
tán að
gerðir í mars
mánuði síðast
liðnum. Þær
eru að ungbarnadeildum verði fjölgað um
helming í haust, leikskólaplássum fjölgað
um 750-800, 5-6 nýir leik
skólar verði
byggðir á næstu árum á upp
byggingar
svæðum og að bilið milli fæðingarorlofs
og leikskóla verði brúað í borginni. Fjár
veitingar vegna þessara að
gerða eru 632
milljónir á þessu ári og 1.100 milljónir árið
2019 í nýjar fjárfestingar og rekstur. Hluti
þessara aðgerða taka á leikskólakennara
skorti en við megum heldur ekki gleyma
ófaglærðu starfsfólki sem er afar mikilvægir
starfskraftar í leikskólum borgarinnar. Það
er langtímaverkefni að klára það verkefni
sem R-listinn hóf sem er að tryggja öllum
börnum 12-18 mánaða pláss á leikskólum
– og það ætlum við að gera á næsta kjör
tímabili.
Önnur hverfi sitja alls
ekki á hakanum heldur
hafa íþróttamálin aldrei
verið í jafnmikilli sókn í borginni. Stærstu
samningarnir, auk samningsins við Fram
eru samningar við ÍR um mikla upp
byggingu í Breið
holti fyrir knatt
spyrnu,
frjálsar íþróttir, handbolta, körfubolta
og fimleika og Fjölni um uppbyggingu í
Grafar
vogi fyrir fim
leika, hand
bolta og
körfuboota. Þá er verið að endurnýja Fylkis
völl og Víkingsvöll, auk þess sem unnið er
að þróun svæða KR, Vals og Þróttar í sam
vinnu við félögin.#10 Það er of snemmt að
segja til um hvort ráðist verði í þjóðarleik
vang en við höfum tekið þátt í þeirri vinnu

#4
#5

Já.
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Aðalskipulag borgarinnar
gerir ráð fyrir að 14.500
í
búðir byggist til ársins
2030 á fjöl
breyttum svæðum sem mæta
búsetuóskum borgarbúa. Stærsta upp
byggingarskeið í sögu borgarinnar stendur
yfir.Upp
bygging í
búða er mjög víða,
meðal annars í Úlfarsárdal. Nú þegar er
upp
bygging á reitum frá Keilu
granda, á
Hlíðar
enda, Vatns
mýri, í Kvosinni, upp
með Hverfisgötu, í Holtum, Hlíðum, upp
með Lauga
vegi að Suður
lands
braut, við
Kirkjusand, Efstaleiti, Vogunum, Bryggju
hverfi, Höfðunum, í Árbænum, Breiðholti,
Í Spönginni í Grafar
holti og á mörgum
stöðum í Úlfarsárdal.Heildaryfirlit má
finna á www.ibudauppbygging.is Jafnvægi
er að nást á húsnæðismarkaði en það er
engu að síður ljóst að áfram þarf að byggja
upp af krafti. Hlutverk borgarinnar er að
tryggja að það sem fer í uppbyggingu sé
fjölbreytt og sinni þeim ólíku þörfum sem
þarf að mæta í samfélaginu. Auk þess að
samþykkja skipulag og úthluta lóðum fyrir
eignar
í
búðir hefur borgin því verið að
vinna að fjölgun félagslegra íbúða, íbúða
fyrir stúdenta, eldri borgara og búseturétt.
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Grandatilboð
Gasgrill
GEM 320, eldunarsvæði:
2774 cm2.

Reiðhjólafylgihlutir

BYKO

3

Inni- og
útiljós

Grandatilboð

Blómapottar

Gasgrill
MONARCH 320.

48.995
50657511

Almennt verð: 69.995

GRANDI

34.995
50657519

Almennt verð: 49.995

ER 10 ÁRA!

Afmælistilboð gilda aðeins í verslun Granda 26.-30. apríl
Grandatilboð
Rafhlöðuborvél
PSB 18V, tvær Li 2,5 Ah
rafhlöður, hleðslutæki og
taska.

Grandatilboð
Pallaolía

27.745

Glær eða gyllt, 3l.

1.995
Grandatilboð

74864134

Almennt verð: 36.995

80602501/2

Grandatilboð
Ferðataska
Cabin case.

8.395
41114756

Almennt verð: 11.995

Almennt verð: 2.495

Matarstell
Hvítt - 30stk.

Grandatilboð

Grandatilboð

4.375

Verkfærasett

Rafhlöðuborvél

41100119

12V sett 5stk, 3x2,0Ah
rafhlöður, í L-BOXX tösku.

PSR 18V, tvær Li 2,5 Ah
rafhlöður, hleðslutæki og
taska.

Almennt verð: 7.295

47.445

22.495

74874154

Almennt verð: 72.995

74864131

Almennt verð: 29.995

Grandatilboð
Ferðagasgrill
G-600. Blátt eða svart.

Garðbekkur
ISLANDIC, tveggja eða þriggja sæta.
Verð frá:

18.895
0291473/4

Almennt verð frá: 26.995

OPIÐ
VIRKA DAGA 8-18
LAUGARDAGA 10-18
SUNNUDAGA 10-16

vö

tt

2,4
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Grandatilboð

n a ra r
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17.495
50632099/100

Almennt verð: 24.995

Grandatilboð
Blómaker
Gagnvarin fura, margar stærðir.
Verð frá:

3.045
0291460 - 1537

Almennt verð frá: 3.795

Við grillum
pylsur í dag
laugardag
frá 13-15

3

afsláttur

25%
afsláttur

mottur &
dreglar

k íl ó

k íl ó

Almennt verð: 4.995

30%
afsláttur

25%
afsláttur 30%

8,8

n a ra r

KOMDU Í HEIMSÓKN!

Tilboð gilda aðeins í verslun BYKO Granda til 30. apríl eða á meðan
birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl.

Skófla og kústur

tt
vö

b re n

Grandatilboð

k íl ó

Reykjavíkurblaðið
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ásamt ríkinu og KSÍ. Sú vinna hefur gengið
vel og næsta skref er að greina mismunandi
sviðsmyndir. Í því skyni á að stofna undir
búnings
fé
lag um málið. Borgin hefur
fengið erindi frá HSÍ og KKÍ um að huga
að þörfum sérsambandanna og Laugardals
höll sem þjóðarleikvangi þeirra og hefur
verið tekið undir að það verði skoðað með
aðkomu menntamálaráðuneytisins.
Já.Frekari uppbygging
spítalans hefur þegar
verið boðin út. Fyrir
liggja ótal skýrslur um málið sem allar eru á
einu máli um að besta staðsetning spítalans
sé við Hring
braut.Stað
setning spítalans
tengist stað
setningu flug
vallarins ekki,
sem sést best á því að þeir flokkar sem vilja
flytja spítalann vilja gjarnan hafa flugvöllin
á á
fram í Vatns
mýrinni. Mér finnst oft
gleymast að með uppbyggingu þekkingar
svæðis í samspili háskólanna og spítalans
skapast einstakt tækifæri til að byggja upp
atvinnusvæðimeð ótal sprota- þekkingarog tæknifyrirtækjum sem mynda samfellda
heild ogeykur sam
keppnis
hæfni landsins
og tækifæri ungs fólks í borginni til fram
tíðar.
Það liggur fyrir að
Sundabrautverður á
ytri leið í göngum. Það
varð niður
staða eftir ítar
legt sam
ráð við
íbúa og aðra hagsmunaaðila. Það má um
leið ekki gleymast að Sundabraut er ríkis
framkvæmd og ríkinu hefur ekki tekist að
fjármagna Sundabraut. Boltinn er því þar.
Sveitar
fé
lögin og Vega
gerðin hafa hins
vegar í sam
einingu for
gangs
raðað sam
gönguframkvæmdum og þar eru borgar
lína og Miklabraut í stokk efst á blaði.
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Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
oddviti Viðreisnar

#1

Viðreisn leggur áherslu á að
einfaldara líf fyrir íbúa. Gott
daglegt líf, góð hverfi og góða
borg. Einfaldara líf tengist skipulags
og samgöngumálum, þéttingu borgar,
samfellu skóla, frí og tómstunda. Öflugu

og góðu menntakerfi og lífsgæðum íbúa
með því að styðja við öflugt og fjölbreyt
atvinnulíf.
Við
erum
fylgjandi
borgarlínu, enda um vel
úthugsað samstarfsverkefni
sveitarfélaga höfuðborgasvæðisins að
ræða. Það verður að gera viðeigandi
ráðstafanir
vegna
gríðarmikillar
fólksfjölgunar næstu ár og áratugi og
borgarlína gegnir lykilhlutverki þar að
okkar mati, samhliða þéttingu byggðar.
Reykjavíkurborg
er
meginástæðan fyrir því að
fólk kýs að mennta sig og
búa hér. Upp að vissu marki sinnir hún
sínum skyldum, en það má og ætti gera
betur, sérstaklega ef litið er til næstu
kjörtímabila.
Já,
Viðreisn
trúir
á
öflugt og gott samstarf
milli
sveitarfélaga
á
höfuðborgarsvæðisins. Í dag er þegar
samstarf í gegnum byggðarsamlög.
Að sameina sveitarfélög er
ekki á dagskrá hjá Viðreisn
en við erum ávallt áhugasöm
um samstarf, samvinnu og samþættingu
verkefna.
Við teljum afar mikilvægt
að tryggja áfram framgang
uppbyggingar í Úlfarsárdal,
klára að byggja upp húsnæði, íþróttasvæði
og skóla.
Kennaskortur er nú þegar
að verða að veruleika. Við
vitum að aðsókn í námið
hefur hrunið á síðustu árum, meðalaldur
í stéttinni er hár og kennarar eru í auknum
mæli að hætta í skólum og snúa sér að
öðrum störfum. Við verðum að byrja á
því að huga að þeim kennurum sem eru
enn starfandi því kennaraskortur verður
ekki einungis leystur með nýliðun. Til
þess að halda þeim kennurum sem enn
eru starfandi og fá kennara sem hafa nú
þegar snúið sér að öðrum störfum aftur
inn í skólana þurfum við að grípa til
aðgerða. Þær aðgerðir sem þarf að fara í
eru að hækka laun, bæta starfsaðstæður
og aðbúnað, draga úr miðstýringu og auka
faglegt frelsi kennara. Þannig gerum við
skólana eftirsóknarverðari vinnustöðum.
Það verður að ráðast í
úrbætur og helst ekki
seinna en fyrir áratugi
síðan. Leikskólastarfsmenn eru með lág
laun, álag á þeim er mikið og þeir hafa
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lítið svigrúm til þess að bæta við sig
fagþekkingu. Ef haldið verður áfram á
sömu braut höfum við verulegar áhyggjur
af því að leikskólarnir hraðversni.
Öll
íþróttastarfsemi
á
höfuðborgasvæðinu
er
mikilvæg.
Viðreisn
leggur mikla áherslu á öfluga íþrótta
og tómstundarstarfsemi.
Líta verður
heildstætt til allra félaga.
Nýr þjóðarleikvangur
gæti verið mikil prýði
fyrir borgina. Hins
vegar þarf borgarsjóður þarf að halda
vel á spöðunum næstu misseri og okkar
áætlanir gera ekki ráð fyrir að borgin
komi inn í slíkt verkefni með beinum
fjárframlögum. Stefna okkar er hins vegar
að liðka fyrir leyfamálum í tengslum við
hvers kyns framkvæmdir og myndi það
nýtast öllum nýframkvæmdum, stórum
sem smáum.
Viðreisn er fylgjandi því
að lokið verði við áform
um uppbyggingu nýs
þjóðarspítala við Hringbraut. Þessi afstaða
tengist ekki spurningunni um framtíð
Reykjavíkurflugvallar.
Sundabraut er ekki
forgangsmál
hjá
Viðreisn.
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Nei. Eins og rekstri Reykja
víkurborgar er háttað í dag og
undanfarin átta ár finnst því
tæpast stað. Einblýnt er á þrengingarstefnu
með þéttingu byggðar og að gera fólki erfitt
fyrir að komast á milli staða í borginni. Nú
verandi meirihluti leggur allt undir til að
hindra samgöngur til og frá borginni. Ber
þar hæst að vilja flugvöllinn burt úr Vatns
mýrinni og að leggja stein í götu Sunda
brautar.
Auð
vitað á að auka sam
starfið enn frekar við þessi
n ág r a n n as v e i t a rf él ö g
borgarinnar enn frekar. Ég hef sagt opin
berlega að það eigi sér stað gríðarleg sóun
á skattfé að reka svo mörg sveitarfélög á
þessu litla landssvæði. Samstarf milli opin
berra aðila einkennist oft þrætum um hver
á að borga hvað og hvers vegna. Þess vegna
er svo erfitt að gera breytingar á kerfinu og
ríkjandi skipulagi.
Ég er opin fyrir sameiningu
sveitar
fé
laga á þessu svæði.
Við erum að borga allt of
mikið í rekstur þeirra. Meiri samvinna er
lykillinn að því að seinna kæmi hagræðing
til greina.
Mið
flokkurinn ætlar að
byggja upp Úlfarársdalinn
og byrja á því verki strax.
Inn
viðirnir eru til staðar nú þegar. Við
lítum líka til uppbyggingar Keldnalandsins
og ætlum að fara fram á það við ríkið að
borgin fái landið keypt á undirverði eins og
gert var með Vífilstaðalandið. Eins á borgin
mikið land á Kjalar
nesi og brátt verður
Geldinganes skipulagt. Mikil uppsöfnuð
þörf er fyrir nýju húsnæði og þörfin á næsta
kjörtímabili er hátt í 10.000 íbúðir.
Börnin okkar eru í hættu vegna
ástandsins í grunnskólum
borgarinnar. Miðflokkurinn
ætlar að setja nemandann í fyrsta sæti. Það
er ríkissins að mennta fleiri kennara. Það
voru mistök að lengja kennaranámið og ná
ætlaðri launahækkun fram á þann hátt. Nú
verandi kerfi býður upp á skort á kennurum
og því verður að breyta.
Nei, það er ekki for
svaran
legt. Miðflokkurinn ætlar að
endurskipuleggja starfsemi
leikskólanna og finna bestun í rekstri þeirra.
Reykjavík er höfuðborg landsins og verður
að sýna fyrirmyndar fordæmi hvernig búið
er að ungum börnum.
Á
síðasta
rekstrar
ári
borgarinnar fóru um 10
milljarðar króna í íþrótta og
tómstundamál hjá borginni. Því fjármagni
er vel varið því hreyfing, heilbrigði og for
varnir eru einkunnarorð Miðflokksins.
Við styðjum áframhaldandi uppbyggingu
á þessari starf
semi og ætlum að tryggja
hækkun frístundakorts úr 50.000 í 80.000
krónur. Sú hækkun má þó ekki valda því að
tómstundastarf hækki um sömu upphæð
og skili sér ekki til fjölskyldna/barna.
Þessar hug
myndir eru
á slíku byrjunar
stigi
að tæpast er tímabært
að leggja fram skoðun á málinu. Eitt er þó
víst að Miðflokkurinn kemur til með að tala
fyrir einu, stóru fjölnota íþróttamannvirki.
Ekki verður hægt að fara í þetta verk nema
með aðkomu ríkissins.
Nýtt þjóðarsjúkrahús á
að rísa á Keldum. Það
er stefna Mið
flokksins í
Reykjavík og leggjum við mikla áherslu á
svo verði. Við verðum að snúa umferðinni
við og leysa þá umferðarhnúta sem fyrir
eru. Slík verður aldrei gert með því sem
kallað er borgarlína. Við þurfum róttækar
breytingar og þor til að viður
kenna að
stjórnvöld liðinna áratuga hafa farið villu
vegar með hug
myndir um upp
byggingu
Lands
spítalans við Hring
braut. Þessi
skoðun okkar hefur ekkert með Reykja
víkurflugvöll að gera. Hann er og verður í
Vatnsmýrinni vegna öryggissjónarmiða.
Já, Mið
flokkurinn vill
að Sunda
braut verði
forgangsmál
eftir
kosningar. Það er með ólíkindum hversu
lengi málið hafi dregist og mörg lof
orð
svikin. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagði
við sameiningu Kjalarness og Reykjavíkur
að Sundabraut væri forsenda sameiningar.

#4

#11

#5

#12

#6

Vigdís Hauksdóttir
oddviti Miðflokksins
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Forgangsmál er að endurskoða
rekstrarumhverfib orgarinnar
og skil
greina lög
bundið hlut
verk Reykja
víkur og for
gangs
raða fjár
magni í grunnstoðir.
Miðflokkurinn í Reykjavík
ætlar að efla al
mennings
sam
gögur og bið
stöðvar á
höfuðborgarsvæðinu en hafnar núverandi
áformum um borgarlínu. Allir sem hafa
lög
heimili í Reykja
vík fá Strætó gjald
frjálsan sem viðleitni í að auka hlutdeild
almennings samgangna í borginni.

BorðtennisBorð
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Borðtennis

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

er fyrir alla!

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715

Síðan eru liðin 20 ár. Miðflokkurinn hefur
skoðað gangnaleiðina svokölluðu en telur
best að færustu sérfræðingum verði falið
að koma með lausnir sem halda. Slíkt má
þó ekki tefja fyrir framgangi Sundabrautar.
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Eyþór Arnalds

oddviti Sjálfstæðisflokksins

#1

Við ætlum að bæta lífsgæði í
Reykjavíkurborg og forgangs
raða í þágu grunn
þjónustu.
Við ætlum að tryggja öllum börnum leik
skólapláss frá 18 mánaða aldri og styðja
betur við dag
for
eldra
kerfið. Við leggjum
áherslu á heildstæðar lausnir í samgöngu
málum og stór
aukið fram
boð hús
næði
slóða á hagstæðum svæðum. Við ætlum að
lækka álögur á íbúa, einfalda stjórnkerfið
og hreinsa borgina. Við viljum lágmarka
svifryk og gera Reykjavík að leiðandi borg
í grænum áherslum.
Sjálfstæðisflokkurinn leggjur
ríka á
herslu á bættar al
menningssamgöngur.
Það
verður veigamikill þáttur í því að leysa sam
gönguvanda borgarinnar. Illa hefur verið
staðið að málaflokknum síðustu árin, nauð
synlegar úrbætur hafa setið á hakanum og
ferðum með almenningssamgöngum hefur
ekki fjölgað hlutfallslega. Þessu viljum við
breyta, en verkefnið þarf að nálgast af skyn
semi og ábyrgð. Áform um Borgarlínu eru
enn á hugmyndastigi. Kostnaður við verk
efnið er óljós og aðkoma annarra sveitarfé
laga ekki fastskorðuð. Það er því enn óljóst
hvaða kostnað borgarbúar munu bera af
verk
efninu. Af þeim sökum er á þessu
stigi ekki unnt að taka afgerandi afstöðu til
hugmyndar um Borgarlínu eins og hún er
kynnt í dag . En stórar fjárfestingar þarf að
nálgast af ábyrgð. Við teljum til að mynda
ekki ráðlegt að skuldsetja borgarsjóð vegna
verkefnisins með þeim hætti sem önnur
framboð hafa lagt til. Nú hefur komið fram
að ríkissjóður mun ekki axla þessa fjárhags
legu skuldbindingu fyrir Reykjavíkurborg.
Í saman
burði við stærstu
sveitarfélög landsins mælast
lífsgæði hvað verst í Reykja
vík. Það er áhyggjuefni. Rekjavík hefur til
að mynda dregist aftur úr nágrannasveitar
félögunum hvað varðar uppbyggingu hús
næðis. Borgin er ekki leiðandi í skólastarfi.
Hún býður óáreiðanlega grunnþjónustu.
Hún nýtir ekki stærðarhagkvæmni í rekstri.
Reykjavík er ekki í forystu. Ætli Reykja
vík að standast sam
keppni við er
lendar
borgir um ungt fólk og atgervi þarf að gera
breytingar. Við viljum bæta þjónustu og
auka metnað í starfsemi borgarinnar. Við
viljum að Reykja
vík verði besti bú
setu
kosturinn. Höfuðborg í forystu.
Það þarf að bæta sam
starf
sveitarfélaganna í samgöngu
málum og skipulagsmálum.
Sveitarfélögin eiga að hafa milliliðalaust
samtal um þessi mál sem og önnur, til að
mynda menntamál, velferðarmál og hús
næðismál.
Sveitarfélögin eru mörg á Ís
landi. Það eru rök fyrir sam
einingum.
Áform um eru bæði á teikni
borðinu og hafa komið til
framkvæmda um íbúða
byggingar, m.a. í Úlfarsár
dal. Hvað er
æskilegt að byggðar verði margar íbúðir
á næsta kjörtímabili, bæði söluíbúðir og
leigu
í
búðir, og í hvaða bæjar
hlutum? Ef
ekki í Úlfarsárdal, þá hvar helst? Það þarf að
klára Úlfarsárdal sem hverfi, en óvissa um
hverfið og hægagangur hefur spillt fyrir.
Uppsöfnuð þörf fyrir íbúðir í Reykjavík er
mjög mikil. Eftirspurn er eftir fjölbreyttum
búsetukostum og þarf Reykjavík að mæta
þeim öllum. Við ætlum að stuðla að því
að 2.000 íbúðir verði byggðar árlega. Við
viljum leyfa hagstæðar einingar í Örfiris
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Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS
Reykjavíkurblaðið
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Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Einfaldur miði
Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
6 15.000.000
Aðalvinningur
6 3.000.000
Aðalvinningur
40 2.000.000
Vinningar
208
150.000
Vinningar
1.248
50.000
Vinningar
5.200
20.000
Vinningar
19.050
10.000

Samtals 25.758

Tvöfaldur miði
Samtals
90.000.000
18.000.000
80.000.000
31.200.000
62.400.000
104.000.000
190.500.000

576.100.000

Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
12 15.000.000
Aðalvinningur
12 3.000.000
Aðalvinningur
80 2.000.000
Vinningar
416
150.000
Vinningar
2.496
50.000
Vinningar
10.400
20.000
Vinningar
38.100
10.000

Samtals 51.516

Samtals
180.000.000
36.000.000
160.000.000
62.400.000
124.800.000
208.000.000
381.000.000

1.152.200.000

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí
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Reykjavíkurblaðið
Framhald af síðu 4

ey í Vesturbænum, byggja upp Keldur með
þjónustu, stofnunum og fyrir
tækjum. Leið
rétta þann markaðsbrest sem leitt hefur til þess
að fjölmargir hafa flutt annað þvert á vilja sinn.
Það þarf að fara í átak svo fjölga
megi þeim sem skrá sig til náms
í kennara
fræðum. Að þessu
þarf að vinna með ríki og kennarafélögum,
milliliðalaust og af metnaði. Byggja þarf upp
traust á milli aðila og hér á Reykjavík að vera
leiðandi. Menntamálin eiga að vera í forgangi
enda byggja þau undirstöður framtíðarinnar.
Það er ó
for
svaran
legt að að
hafast ekkert. Líkt og gildir um
grunnskólakennara, þarf stór
á
tak í sam
starfi ríkis og sveitar
fé
laga um
fjölgun faglærðra á leikskólum. Til þess þarf
vitundavakningu og heildstæða endurskoðun
á kjara
málum leik
skóla
kennara. Til dæmis
með endurskoðun vinnutíma og markvissum
endur
bótum á starfs
um
hverfi. Við viljum
einnig auka hlut annarra fag
stétta á leik
skólum, til að mynda þeirra sem hlotið hafa
menntun í listgreinum, tónlist eða íþróttum.
Eins þarf að gera betur við ófaglærða starfs
menn leikskólanna. Við leggjum áherslu á að
hækka lægstu launin, en það verður lykilþáttur
í lausn mannekluvanda leikskólanna og kemur
fólki úr fátækragildru.
Það er mikilvægt að styðja betur
við í
þróttastars
semi í hverfum
borgarinnar. Sum þeirra eru á
borð við stærstu sveitarfélög landsins og eiga
að hafa aðstöðu sem sómi er að. Miðað við
fólksfjölda eru íþróttamannvirki færri hér á
íbúa en í nágrannasveitarfélögunum og er víða
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hægt að gera betur.
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Okkar afstaða er að setja
hverfin í forgang. Vinna
með íþróttafélögunum
í borginni. Ríkið hefur verið að skoða þessa
stóru framkvæmd en við leggjum áherslu á að
framkvæmdin, ef af verður, bitni á engan hátt á
uppbyggingu í hverfum borgarinnar.
Sjálfstæðisflokkurinn vill
að ráðist verði í staðar
val
fyrir framtíðarstaðsetningu
sjúkrastarfssemi í Reykjavík. Við viljum ljúka
þeim framkvæmdum sem eru komnar á fram
kvæmda
stig við Hring
braut. Við viljum að
Reykjavík skipuleggi Keldur sem ákjósanlegt
svæði fyrir stofnanir og fyrirtæki. Þar getur
Reykjavík teflt fram góðum kostum fyrir upp
byggingu.
Sunda
braut var tekin
af dag
skrá af nú
verandi
borgarstjóra
með
samningi við ríkið árið 2012. Þetta viljum
við endurskoða. Við boðum stórátak í sam
göngumálum og leggjum áherslu á fjölbreyttar
lausnir.
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Vinstri græn leggja sér
staka
á
herslu á eftir
farandi mála
flokka í komandi kosningum:
Velferð og menntun, jafnrétti og jöfnuð og
um
hverfis
vernd. Við ætlum að bæta að
búnað, aðgengi og þjónustu við eldra fólk
og taka á þeim bráðavanda sem blasir við í
mönnun á leikskólum borgarinnar og m.a.
leysa hann með því að bæta kjör fjölmennra
kvennastétta sem halda uppi starfinu þar. Þá
ætlum við að stíga ákveðnari og stærri skref
í umhverfismálum og þá sér í lagi með fjöl
þættum aðgerðum til að bregðast við lofts
lagsbreytingum af mannavöldum.
Já, Borgar
lína og visvænar
samgöngur eru nauðsynlegar
til þess að Reykjavík geti náð
mark
miðum sínum í lofts
lags
málum og
á sviði um
hverfis
verndar. Tíðari og betur
skipulagðar almenningssamgöngur eru enn
fremur forsenda þess að við getum dregið úr
svifryksmengun og örplastsmengun, sem er
að yfirgnæfandi hluta komin frá umferð og
götum. Góðar almenningssamgöngur eru
líka jöfnunartæki. Þá er vistvæn borgarlína
nauðsynleg svo hægt sé að létta á umferð á
stofnbrautum borgarinnar og til að stytta tafir
í umferðinni. Miðað við spár um fjölgun íbúa
á höfuðborgarsvæðinu þá er fyrirséð að tafir
og mengun vegna aukinnar umferðar verða
talsvert meiri í nálægri framtíð án borgarlínu.
Já. Reykja
vík fer óðum
stækkandi og orð
stír hennar
þekkist um allan heim. Hér er
blómlegt menningarlíf, nýsköpun, fjölbreytt
mannlíf og mesta íbúafjölgun í 30 ár. Allt
eru þetta vitnisburður um styrk borgarinnar.
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Reykja
vík er leiðandi á sviði friðar, kven
frelsis og jöfnuðar - og getur haldið áfram
að gera betur í þeim efnum. Huga verður
í meira mæli að upp
byggingu inn
viða og
ferðamannastaða ásamt því að gera Reykjavík
að eftirsóttri borg fyrir fjölbreytta atvinnu
starfsemi. Borg þangað sem fólk flytur til að
mennta sig, vinna og stunda listsköpun, því
þar er hagkvæmt og gott að búa, tækifærin
jöfn og lífsgæði mikil. Við stefnum í hraðbyri
þangað ef við höldum rétt á spöðunum.
Sveitarfélögin á höfuðborgar
svæðinu þurfa að eiga með sér
mun meira og víðtækara sam
starf í náttúruverndar- og umhverfismálum.
Við Vinstri græn viljum að sveitarfélögin á
höfuð
borgar
svæðinu hafi með sér þéttara
samsamstarf um Bláfjallafólkvang og einnig
viljum við að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir
samstarfi sveitarfélaganna á Suðvesturhorni
landsins um stofnun eldfjallaþjóðgarðs. Sam
starf sem hefur heppnast vel er t.d. áform um
uppbyggingu borgarlínu og tengingu hjóla
stíga en einnig á sviði sorphirðu og flokkunar
- en það má gera betur í þeim efnum. Svæðis
skipulagið á höfuðborgarsvæðinu 2015-2040
er einnig til marks um að sveitarfélögin geti
og eigi að hafa með sér gott og náið samstarf
um hið stóra og smáa. Höfuðborgarsvæðið er
t.d. eitt atvinnusvæði og þar geta leynst mý
mörg tækifæri til samstarfs í framtíðinni.
Vinstrihreyfingin grænt fram
boð telur að öll sameiningará
form sveitarfélaga eigi að koma
frá þeim sjálfum eftir samtal og samráð við
íbúa. Sameiningar á ekki að þvinga í gegn.
Hins vegar má ávallt meta og skoða tækifærin
sem felast í sameiningum, samlegðaráhrifin
og efnahagslegt og skipulagslegt hagkvæmni
sameininga. Við Vinstri græn óttumst ekki
að meta og ræða hugmyndir um sameiningu
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Gert er ráð fyrir að Aðalskipu
lag gerir ráð fyrir að rúmlega
5000 íbúðir verði byggðar og
teknar í notkun á næstu fjórum árum. Það
gerir um 1200-1400 íbúðir á ári. Það er hins
vegar ljóst að það þarf að byggja þarf meira
til að mæta uppsafnaðri þörf. Í því sambandi
höfum við í Vinstri grænum höfum lagt
áherslu á fjölbreytt búsetuform og leigufélög
sem ekki eru rekin í hagnaðarsjónarmiði, við
höfum lagt áherslu á félagslega blöndun um
alla borg og að ráðist verði í stórfellda upp
byggingu í félagslega húsnæðiskerfinu.
Það þarf að ráðast í samstilltar
aðgerðir ríkis, sveitarfélaga,
Kennarasambandsins og há
skólanna til að fjölga grunnskólakennurum,
en líka að reyna að ná til þeirra þúsunda
grunn
skóla
kennara sem farnir eru á hinn
almenna vinnumarkað, og fá þá til að koma
aftur til starfa í skólunum. Til þess þarf að
bæta starfsskilyrði og kjör kennara.
Augljóslega ekki. Auk þess sem
vandi leikskólanna er ekki að
eins vegna óánægju leikskóla
kennara, því nær tveir þriðju starfsmanna
leikskóla eru ófaglærðir starfsmenn. Saman
bera þessar stóru kvenna
stéttir starf leik
skólanna á herðum sér. Við í Vinstri grænum
leggjum áherslu á að skortur á starfsfólki á
leik
skólum borgarinnar verði ekki leystur
nema með því að hækka laun þessara stétta,
ekki síður en að minnka álag með fjölgun
starfs
fólks, styttingu vinnu
vikunnar og
öðrum aðgerðum.
Það þarf að gæta jafnræðis í
uppbyggingu
íþróttamann
virkja fyrir börn og ungt fólk
og gæta jafnræðis í fjárveitingum til íþrótta
félaga í borginni. Hins vegar verður einnig
að gæta þess að íþróttastarf barna verði ekki
of einsleitt og íþróttagreinum verði gert jafn
hátt undir höfði s.s. eins og sundi, fimleikum,
karate, dansi og svo framvegis. Börn og ungt
fólk eiga að fá tækifæri til að finna og stunda
íþrótt við sitt hæfi og gæta þarf kynjasjóna
miða í öllu íþróttastarfi borgarinnar og að
það halli ekki á kynin. Því þarf ávallt að rýna
uppbyggingu íþróttamannvirkja innan hverfa
með heildstæðum hætti og með þarfir barna
og ungs fólks í forgrunni.
Vinstri græn vilja halda
á
fram að skoða þær
sviðsmyndir sem lagðar
hafa verið fyrir og niður
stöður starfs
hóps
sem er í 10 liðum. Það þarf að opna umræðu
og samráð á grundvelli gagnanna og skoða
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alla þætti málsins - bæði hvað varðar aðkomu
borgarinnar en líka ríkisins. Því fylgja vissu
lega tækifæri fyrir alla landsmenn að eignast
þjóðar
leik
vang og það gagnast í
þrótta
hreyfingunni í landinu, börnum og ungu
fólki, en við þurfum að standa vel að undir
búningi og vanda til allra verka og hafa skýr
markmið um tilgang og hvert skuli haldið í
þessu verkefni.
Afstaða
Vinstri
hreyfingarinnar
græns
framboðs er að bygging nýs
Landspítala þoli enga bið. Sú afstaða byggist
al
farið á mikil
vægi nýs Land
spítala fyrir
heilbrigðiskerfið. Framkvæmdir eru þegar
hafnar við Hringbraut og þeim ber að ljúka
án frekari tafa. Það verður að nást víðtæk
sátt um staðsetningu innanlandsflugvallar
sem hentar bæði höfuð
borgar
svæðinu og
landsbyggðinni. Það er hins vegar gríðarstórt
hags
muna
mál Reyk
víkinga að byggt verði
þéttar í borginni og er það m.t.t. til þjónustu,
almenningssamgangna, umhverfisverndar,
loftgæða o.s.frv. og því er mikilvægt að þetta
svæði verði byggt upp í náinni framtíð. Málin
þurfa því að leysast hratt og vel.
Stórar vegaframkvæmdir
eru ekki forgangsmál
Vinstri grænna á næsta
kjör
tíma
bili. Mun brýnna er t.d. að leysa
mönnunar
vanda leik
skólanna og annarra
áríðandi verkefna sem snúa t.d. að innviða
uppbyggingu í borginni en að leggja Sunda
braut. Þegar kemur að sam
göngu
málum
er efling vist
vænna sam
göngu
máta mun
brýnni en nýjar stofnbrautir. Ef ráðist verður
í Sundabraut verður að skoða vandlega um
hverfisáhrifin af framkvæmdinni og þjóða
hags
lega hag
kvæmni. Það er hins vegar á
könnu ríkisvaldsins að hafa yfirumsjón með
Sundabraut og tilurð hennar.
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.
Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

www.silestone.com
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Dóra Björt Guðjónsdóttir
oddviti Pírata
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Píratar vilja borg fyrir alla.
Húsnæði er okkar stóra mál.
Það segir sig sjálft. Við erum
að keppa við borgir nágrannalandanna
og ungt fólk verður að geta og vilja búa
hér. Þess vegna leggjum við áherslu á
að bæta kjör og áhrif ungs fólks. Öll
skulum við hafa aðgengi að þjónustu.
Það er lýðræðislegur réttur allra að taka
þátt. Píratar leggja áherslu á jaðarsetta
hópa: fatlað fólk, innflytjendur og
fátækt fólk. Stórbæta þarf samráð við
fólk svo að þörfum allra sé betur mætt.
Lýðræði er grunnstef Pírata og leiðarstef
velferðaráherslu okkar. Við viljum styrkja
stöðu barnafjölskyldna með því að stytta
vinnuvikuna, lengja fæðingarorlofið,
fjölga dagvistunarúrræðum og styrkja
skólakerfið. Píratar furða sig á hugmyndum
um að byggja upp húsnæði fyrir ungt fólk
við jaðar borgarinnar þar sem engin tengsl
eru við almenningssamgöngur, sem ungt
fólk vill gjarnan nýta sér. Það þykir okkur
dæmi um mikla vanvirðingu fyrir þörfum
ungs fólks. Píratar styðja Borgarlínu enda
betri almenningssamgöngur velferðarmál,
efnahagsmál og mikilvægt umhverfismál.
Borgarlína snýst um frelsi einstaklinga
til að eigin ferðamáta. Borgarlína kemur
þeim sem nota einkabílinn vel. Píratar
hafna tilraunum til að mála Borgarlínu
upp sem aðför að einkabílnum. Slíkt tal er
blekking.
Já, og við viljum gera meira
ef eitthvað er. Borgarlína
er málefni sem Píratar
styðja enda risastórt hagsmunamál.
Metnaðarleysi í almenningssamgöngum
er ekki sú pólitík sem Píratar stunda
Reykjavíkurborg
stendur
sig vel að mörgu leyti þó
sannarlega megi gera enn
betur. Reykjavíkurborg býður upp á
ódýrasta leikskólaplássið, er leiðandi þegar
kemur að styttingu vinnuvikunnar og er nú
á hraðferð með að snjallvæða sig sem þýðir
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Reykjavíkurblaðið

ÓSKUM LAUNÞEGUM TIL HAMINGJU MEÐ BARÁTTUDAGINN

PÍRATAR

VELKOMIN Í 1. MAÍ-KAFFI PÍRATA Á VEITINGASTAÐNUM BERGSSON VIÐ TEMPLARASUND
Húsið opnar klukkan 15.00 að kröfugöngunni lokinni og við eigum skemmtilega stund
saman. Píratar í Reykjavík bjóða öllum félögum og fjölskyldum þeirra að fagna með sér á
baráttudegi verkalýðsins.
Boðið verður upp á kaffi, köku, kleinur og flatkökur.
Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata í Reykjavík, og Rannveig Ernudóttir sem skipar 4.
sæti á lista Pírata í Reykjavík ávarpa kaffisamsætið og ræða um hvernig við getum saman
gert samfélagið okkar betra.
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að verkefni eru leyst með hagkvæmari
hætti en áður. Á kjörtímabilinu var
samþykkt upplýsingastefna sem er til
fyrirmyndar og byggist meðal annars á
traustri upplýsingamiðlun, skilvirkni,
notendamiðuðu aðgengi að upplýsingum
og opnum gögnum. Höfuðborgin hefur
þó engar lögformlegar skyldur um fram
önnur sveitarfélög en Píratar vilja að
sjálfsögðu að Reykjavík sé höfuðborg sem
við getum öll verið stolt af.
Já, samstarf er mikilvægt
þar sem þetta er í raun
einn
byggðakjarni
og
atvinnusvæði. Borgarlína er gott dæmi um
slíkt samstarf enda samþykkt í samstarfi
allra sveitarfélaga. Samstarf hefur gengið
vel til dæmis í skipulagsmálum þar
sem sveitarfélögin koma sér saman um
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, svo
reka sveitarfélögin í sameiningu Strætó og
Sorpu. Það er farið að verða aðkallandi
að byggja á þessum grunni í fleiri
málaflokkum, svo sem umhverfismálum
og velferðarmálum. Í umhverfismálum
þarf að samræma framtíðarstefnu og
aðgerðir betur og í velferðarmálum þarf að
dreifa álaginu betur. Sveitarfélögin þurfa
öll að axla sína ábyrgð.
Þetta er ekki eitthvað sem
við leggjum áherslu á að svo
stöddu en allt er opið ef vilji
er fyrir hendi.
Þetta er lykilatriði Pírata og
já við ætlum okkur að ráðast
í þetta verk af hörku. Krísan
á húsnæðismarkaði tengist getu okkar
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til að byggja sem er minni en gengur og
gerist í nágrannalöndunum. Í Reykjavík
er geta verktaka að byggja í mesta lagi
1000 íbúðir ár hvert í Reykjavík og 2000
á höfuðborgarsvæðinu. Það verður því
að auka framleiðni og Píratar hafa sett
sér áætlun um hvernig það skal gera. Við
styðjum þróun nýrrar byggingartækni,
s.s. fjöldaframleiddar einingar til þess að
auka framleiðni á byggingarmarkaði og
fjölda íbúða sem byggðar eru ár hvert. Við
leggjum ríkari áherslu á þéttingu byggðar
á áhrifasvæði Borgarlínu en núverandi
áætlanir gera ráð fyrir.
Já, menntamálin eru raunar
í stórhættu. Það er vandamál
hversu lítil eftirspurn er eftir
kennaranámi og það er vandamál að
fjölmargir kennarar velji að stunda aðra
vinnu en kennslu. Píratar leggja áherslu á að
bæta þurfi kjör kennara og vinnuaðstæður.
Markmiðið með menntakerfinu er að
uppfræða virka og öfluga lýðræðisborgara
og það er fásinna að halda því fram að þetta
takist þegar aðstæður og kjör kennara eru
svo slæmar að þeir geta ekki verið virkir
lýðræðisborgarar og lifað góðu lífi sjálfir.
Það er óboðlegt og dýrt
að aðhafast ekkert. Við
verðum að búa til hvata til
að fá fleiri í leikskólakennaranám og til
starfa í leikskólum með því meðal annars
að styðja við áframhaldandi styttingu
vinnuvikunnar og hækka launin. Píratar
eru heilshugar að baki því að leysa þessi
mál.
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Það er vissulega þannig að
fjárhagslegur fókus er settur
á tiltekin verkefni hverju
sinni, enda er ekki hægt að taka mörg
stórátök samtímis. Önnur íþróttafélög
sitja þó ekki á hakanum, enda er ekki
verið að skerða þeirra hlut til að sinna
þessum stórverkefnum sem eru í gangi,
sbr. Fram og ÍR. Að þessu sögðu þá tel ég
ekki að það ætti að auka bein fjárframlög
til félaganna si svona, heldur þarf það
að vera alveg ljóst til hvaða verkefna
ætti að veita fénu. Það er á vettvangi
félaganna að taka frumkvæðið að því í
samstarfi við borgina. Dæmi um verkefni,
umfram nauðsynlegar framkvæmdir og
viðhald, sem ég tel að myndu hafa mikil
áhrif eru t.d. efling frístundarútunnar,
hækkun frístundastyrkja og styrkir til
almenningsíþróttadeilda.
Hér er mikilvægt
að hafa báða fætur
á jörðinni og vinna
raunhæft, út frá faglegu mati á þörf til
framtíðar. Halda þarf áhættu hins opinbera
af slíkum framkvæmdum í lágmarki.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið er
að vinna reglugerð um þjóðarleikvanga.
Borgin er auðvitað ekki beinlínis ábyrg
fyrir byggingu þjóðarleikvanga en mun
vinna að verkefninu ásamt knattspyrnu-,
handknattleiks-,
körfuboltaog
frjálsíþróttasamböndunum. Þess má
auðvitað geta að það er ekki gefið að
þjóðarleikvangar þurfi að vera í Reykjavík,
eðlilegt væri að önnur sveitarfélög á
höfuðborgarsvæðinu séu dregin að
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borðinu auk borgarinnar, bæði hvað
fjármögnun og staðsetningu varðar.
Samþykkt stefna Pírata
er að gerð verði opin,
fagleg staðarvalsgreining
á helstu mögulegum staðsetningum fyrir
nýja Landspítalann á höfuðborgarsvæðinu.
Ég styð hana enda tel ég að þetta myndi
styðja vel við upplýsta ákvarðanatöku í
málinu. Það er mjög skynsamlegt að skoða
vandlega hvar framtíðarsjúkrahús eigi að
standa.
Sundabraut
hefur
verið í umræðunni frá
1981 en framkvæmd
hennar hefur ávallt strandað á fjármagni
frá ríkinu. Sundabraut er inni á gildandi
aðalskipulagi og því er ekkert því til
fyrirstöðu að ráðast í hana ef gert hefur
verið fullnægjandi umhverfismat, samráð
haft við íbúa og fjármagn kemur frá ríkinu.
Það er forgangsmál að nýta fjármuni
í uppbyggingu samgöngumannvirkja
þannig að þeir nýtist sem flestum, styðji
við þéttingu byggðar og gefi íbúum
raunhæft val um að nýta sér vistvæna
samgöngumáta. Að öllum líkindum
fljótlegast og hagkvæmast að hafa
Sundabraut í steyptum stokk sem er sökkt
á botn Grafarvogsins, milli Sundahafnar
og Gufuness. Í gegnum Gufunes verður
Sundabraut á landi en út á Álfsnes og
Kjalarnes er líklegast að hún verði á brú.
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Kolbrún Baldursdóttir
oddviti Flokks fólksins
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is

Við setjum fólkið í fyrsta sæti!
Börnin eru fjársjóður framtíðar
Við viljum vernda fjölskylduna
og gera allt til að gefa foreldrum val á að vera
lengur heima með barni sínu. Greiða for
eldri það sama og borgarsjóður greiðir með
hverju barni til gæslu hjá dagmóður allt þar
til barnið hefur náð tveggja ára aldri. Gjald
frjálsar máltíðir í grunnskólum borgarinnar,
ekkert barn á að vera svangt vegna fátæktar.
Gjaldfrjáls frístundaheimili fyrir efnaminni
foreldra. Mæta námsþörfum allra barna án
tillits til færni þeirra og getu (Skóli án að
greiningar er ekki að virka) Allir eiga að út
skrifast læsir úr 10. bekk. Að leita allra leiða til
að vinna gegn einelti Bæta sálfræðiþjónustu
og útrýma biðlistum. Öll börn hafi aðgang að
talmeinafræðingi. Byggja börnunum okkar
bjarta og betri framtíð. Við viljum burt með
lóðar
skort, v•
Vinda ofan af nú
verandi okri á lóðasölu borgarinnar og gefa
einstaklingum og fjölskyldum tækifæri til
að kaupa sér lóð og eignast draumaheimilið.
Byggja öflugt félagslegt húsnæðiskerfi í sam
vinnu við ríkið og lífeyrissjóði Friðhelgi og
öryggi heimilisins er forsendan að hamingju
barnanna okkar Veita ölduruðum áhyggju
laust ævikvöld. Þótt við séum orðin gömul
þá eigum við sama rétt til lífsins eins og
þegar við vorum ung og byggðum landið
okkar. Við eigum ekki að vera lítilsvirt sem
aldraðir og skilin eftir í úrræðaleysi stjórn
valda inn á sjúkra
húsum þegar við erum
tilbúin að fara heim. Við eigum ekki að vera
skilin frá maka okkar og ástvinum af því að
stjórnvöldum er sama um okkur. Aldraðir
eru líka fólk. Flokkur fólksins setur allt fólk
í fyrst sæti. Berjast fyrir hagsmunum öryrkja.
Aðgengi öryrkja alls staðar í borginni. Ör
yrkjar eru líka fólk sem eiga sín mannréttindi
skilyrðislaust. Sáttmáli sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks er leiðarljós Flokks
fólksins.
Þegar ráðast á í svo kostnaðar
sama fram
kvæmdir sem
borgarlína er og það á kostnað
ríkissjóðs að stærstum hluta, þá er lágmark
að vera með fjármögnun í verkefnið. Fjár
málaráðherra hefur þegar sagt það sem segja
þarf hvað borgarlínu varðar, það er ekkert í
núverandi fjármálaáætlun sem getur stutt
kosningarloforð Samfylkingar um Borgar
línu. EKKERT. Fyrir utan það er borgar
lína algjörlega úr öllum takti við raunveru
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leikann, Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn.
Nei. Borgin mismunar þegnum
sínum eftir stétt og stöðu. Hér
hafa skort lóðir sem hefur or
sakað algjört öngþveiti á fasteignamarkaði.
Í
búða
verð hefur rokið upp úr öllu valdi,
leiguverð er algjörlega óforbetranlegt, Það
vantar þúsundir og aftur þúsundir íbúða í
borginni til að uppfylla eftirspurn á húsnæði.
Reykjavík er borg auðjöfra og ferðamanna.
Almenningur í borginni hefur verið settur út
í horn og allur réttur þeirra til mannsæmandi
lífs hefur verið fótum troðinn. Borgin hefur
flæmt ýmsa atvinnustarfsemi burt yfir í ná
granna
sveitar
fé
lögin. Fólkið er að hrekjast
burt líka í leit að búsetu annars staðar.
Við viljum gera miklu meira
en að skoða aukið stam
starf
á milli sveitar
fé
laganna, við
viljum skoða sam
einingu þessara sveitar
fé
laga. Sam
einingu fylgir mikil hag
ræðing
og sparnaður í allri yfirbyggingu og rekstri
sveitarfélagsins. Sameiningin myndi um
leið bæta stór
kost
lega afkomu efna
minna
fólks, barna
fjöl
skyldna, ör
yrkja og eldri
borgara sem margir eru á hrakhólum, eru
á vergangi og ná ekki endum saman. Í raun
er þetta allt eitt svæði, við erum klofvega,
með annan fótinn í Reykjavík og hinn í ná
grannasveitarfélagi. Stjórnsýslan einkennist
af spillingu og sjálftöku, engin vill sleppa
hendi af valdastöðu sinni, þrátt fyrir að það
gæti haft gífurlega jákvæð áhrif út í samfé
lagið þegar heildarmyndin er skoðuð. Þess í
stað sjáum við sameiningu sveitafélaga út um
landsbyggðina þótt tugir kílómetra skilji þau
bæjarfélög að. Því þá ekki að skoða það fyrir
alvöru hér þar sem sveitarfélögin raunveru
lega liggja saman.
Flokkur fólksins segir já við
sameiningu nágrannasveitarfé
laganna.
Nú skortir um 18.000 íbúðir
eins og fram kemur í nýlegri
skýrslu Íbúðarlánasjóðs. Við
viljum mæta þörfinni en verðum einnig að
vera raunsæ. Flokkur fólksins vill ganga til
samvinnu við ríki og lífeyrissjóði um að fjár
magna húsnæði fyrir fjölskyldur og alla þá
sem eru að berjast í bökkum og eiga í erfið
leikum með að ná endum saman. 101 Reykja
vík stefnan sem rekin er af borgarstjórn er
aðeins fyrir ríka fólkið og ferðamenn. Við
viljum nota öll svæði sem hægt er til að byggja
hagkvæmar íbúðir og vinda ofan af núverandi
okri á lóðasölu borgarinnar. Aðalatriðið er að
það verði ráðist með hraði í að skapa öllum
borgarbúum og þeim sem í borginni vilja búa
öruggt húsaskjól. Það er algjörlega ólíðandi
að fólk skuli búa hér í tjöldum og/eða í engu
húsaskjóli. Það er okkar að tryggja öllum þak
yfir höfuðið.
Já, við horfum fram á gífurlegan
skort á grunnskólakennurum og
er sá skortur þegar farin að gera
vart við sig. Lenging kennaranámsins ásamt
allt of lágra launa kennara miðað við mennta
kröfur, eru að höggva risa skarð í stéttina.
Flokkur fólksins vill gefa for
eldrum val á að vera lengur
heima með barni sínu með því
að greiða foreldri sömu upphæð og borgar
sjóður greiðir nú fyrir barnið hjá dagmóður.
Þannig viljum við brúa bilið frá því töku
fæðingarorlofs lýkur þar til barnið hefur náð
tveggja ára aldri. Þetta mun að öllum líkindum
breyta stöðunni hjá dag
mæðrum og leik
skólum. Þetta er fjölskylduvæn manneskjuleg
leið sem á að standa öllum þeim til boða sem
hana vilja velja.
Reykjavíkurborg á skilyrðis
laust að auka við íþróttastarfs
semi í borginni með því að gera
öllum grunn
skóla
börnum kleift að stunda
íþróttir við hæfi algjörlega óháð efnahag. Það
er ólíðandi að efnaminni foreldrar geti ekki
veitt börnunum sínum að
gang til í
þrótta
iðkunar vegna fátæktar. Íþróttafélagið Fram
er í þeirri sérstöku aðstöðu að hafa misst alla
áður rótgróna aðstöðu sína og starfssemi í
Safamýrinni. Félagið var tekið upp með rótum
og gróðursett á nýjum stað. Við viljum svo
sannarlega hlúa að þeirri starfssemi og hjálpa
þeim við að festa rætur og blómstra sem aldrei
fyrr.
Við erum sannar
lega
stolt af öllum þeim frá
bæru íþróttahetjum sem
við eigum. Eins og fjárhagsstaða borgarinnar
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A L LT S E M Þ Ú ÞA R F T. E N G U O FAU K I Ð.
Það eru breyttir tímar. Meira er ekki lengur allt.
Volvo XC40 hefur allt sem þú þarft. Engu er ofaukið.
Framúrstefnuleg hönnunin og nýstárleg tæknin gera þennan jeppa alveg einstakan.
Svo mjög að hann hefur verið valinn bíll ársins í Evrópu 2018.
Komdu á frumsýningu á þessum stórkostlega jeppa í nýjum,
glæsilegum Volvo sýningarsal laugardaginn 28. apríl kl. 12-16 að Bíldshöfða 6.
Volvo XC40 D4 190 hestöfl AWD sjálfskiptur
Verð frá 5.990.000 kr.
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er, svo við tölum ekki um grátinn í ríkis
valdinu þar sem allir innviðir eru meira og
minna í molum, þá sættum við okkur við
þá aðstöðu sem nú er í boði. Fólkið verður
alltaf í fyrsta sæti hjá Flokki fólksins. Flokkur
fólksins styður því engar stórar framkvæmdir
s.s. þjóðarleikvang meðan ekki tekst að út
rýma fátækt. Við sýnum ábyrgð í fjármálum
og gleymum því ekki að borgin er stórskuldug
í boði Dags B. Eggertssonar og stjórnar hans.
Flokkur fólksins hefði viljað
spítalann á nýjum og hag
kvæmari stað með tilliti til
alls. Annars er þetta málefni ríkis frekar en
borgar. Flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni á
meðan ekkert skynsamara er í boði og akkúrat
engir peningar til að tala um eitthvað annað.
Við
erum
Flokkur
fólksins og ekkert er
mikil
vægara en öryggi
og hagsæld borgaranna. Þess vegna er Sunda
braut í forgangi hjá okkur. Sundabraut mun
létta á um
ferð, eyða um
ferðarteppu, greiða
leið okkar út úr bænum ef einhverjar hamfarir
verða. Sundabraut er þó á kostnað ríkissjóðs
að mestu leiti og ekkert gert nema með sam
vinnu ríkis og borgar.
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Launaleiðrétting fyrir kennara.
Frítt í strætó í eitt ár sem til
raunaverkefni.
Við sláum ekki borgarlínu út
af borðinu en viljum prófa
ódýrari lausn fyrst sem er frítt
í strætó. Sú lausn gæti þjónað sama tilgangi
og borgarlínan en á hagkvæmari hátt.
Ekki nógu vel, t.d. með þeirri
stefnu meiri
hluta borgar
stjórnar að vilja flug
völlinn
burt úr Vatnsmýrinni.
Framsóknarflokkurinn
er
samvinnuflokkur og hvetur
til samvinnu á öllum sviðum.
Aukin samvinna felur í sér meira samtal og
samráð við nágrannasveitafélögin.
Já þær koma til greina þar sem
slíkt getur verið hagkvæmt.

Framsóknarflokkurinn vill
halda á
fram upp
byggingu í
Úlfarsárdal. Einnig á Keldna
holti og á Geldingarnesi.
Já.

oddviti Framsóknarflokksins
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Nei.

Það á að hugsa vel um upp
byggingu á í
þrótta
starfi alls
staðar í borginni. Forgangs
raða þarf uppbyggingu eftir því hvar þörfin
er mest og þannig að gætt sé að jafnræði
meðal íþróttafélaga.

Ingvar Mar Jónsson
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Framsóknarflokkurinn
er hlynntur allri upp
byggingu í þágu íþrótta.
Mikilvægt er að íþróttamannvirki standist
alþjóðlegar kröfur.
Við teljum að öll stór
verk
efni eins og upp
bygging nýs Land
spítala
eigi að vera í stöðugri endurskoðun með til
liti til breyttra aðstæðna. Eðlilegast væri að
færustu sérfræðingar skoðuðu á ný staðar
val fyrir nýjan Landspítala með tilliti til
breyttra forsenda, frá því að ákvörðun var
tekin um uppbyggingu við Hringbraut. Við
viljum svo vinna í samræmi við þeirra mat
á staðsetningu nýs spítala.
Framsóknarflokkurinn
styður lagningu Sunda
brautar og vill að hún
verði lögð á eins hagkvæman hátt og mögu
legt er og í samvinnu við sérfræðinga Vega
gerðarinnar.

Þorvaldur Þorvaldsson

oddviti Alþýðufylkingarinnar
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Í einu orði sagt: velferðarmál en í víðum skilningi. Við viljum
ekki að velferðarkerfið virki sem
ölmusa fyrir þá verst settu, heldur viljum
við velferð fyrir alla. Meðal annars viljum
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við að félagslega fjármagnað og félagslega
rekið húsnæðiskerfi tryggi öllum sem það
vilja húsnæði við hæfi á lægsta verði. Við
viljum líka að vel
ferðar
svið Reykja
víkur
borgar komi strax upp öllum þeim húsakosti
sem þarf til að geta eytt biðlistum fatlaðra
eftir búsetuúrræðum. Framfærsla verður að
duga fyrir mann
sæmandi lífi. Og borgin,
þessi líklega stærsti láglaunavinnustaður
landsins, þarf að hækka laun lágt launaðra
borgarstarfsmanna verulega - og til að halda
kerfinu við efnið viljum við að munurinn á
hæstu og lægstu launum hjá borginni verði
ekki meiri en tvöfaldur. Já, og við krefjumst
þess að vinnuvika borgarstarfsmanna verði
stytt. Það er búið að rannsaka nóg, nú þarf
bara að gera.
Al
þýðu
fylkingin er í sjálfu
sér hlynnt borgar
línu, en
með fyrir
vörum þó: Í fyrsta
lagi viljum við skoða það af alvöru að gera
neðanjarðarlest á teinum í stað stórra vagna á
malbiki ofanjarðar. Í öðru lagi viljum við hafa
fargjöld mjög lág, helst engin - og það ætti að
koma til framkvæmda í strætó strax í dag. Í
þriðja lagi ætti allt saman að vera fjármagnað
félagslega, þ.e. án vaxtakröfu af lánum, til að
spara samfélaginu óhemjuútgjöld.
Höfuð
borg landsins ætti að
vera flagg
skip í vel
ferðar
málum. Hér hefur fjöldi
heimilislausra tvöfaldast á kjörtímabilinu, og
á síðasta kjörtímabili tvöfaldaðist hann líka.
Framfærsla borgarinnar er rangnefni - dugar
ekki til framfærslu. Húsnæðisverð hækkar
bara og hækkar. Þannig að nei, þessum
skyldum sínum er borgin ekki að sinna.
Eðlilegt væri að aðalskipulag
einnar byggðar - sem höfuð
borgar
svæðið er - væri ein
heild. Þannig að auðvitað viljum við stuðla
að því. Margt er þegar unnið í samstarfi, og
er það vel.
Ef nágrannasveitarfélög vilja
sam
einast Reykja
vík sér Al
þýðufylkingin ekki fyrirfram
neina meinbugi á því.
Úlfarsár
dalur er bara eitt af
svæðunum þar sem er nóg
pláss. Það mætti líka nefna
Keldur, sunnanverðan Laugardal, Fossvog,
Geldinganes o.fl. o.fl. sem oft hefur verið
talið upp. Íbúðalánasjóður hefur reiknað að
borgin sé u.þ.b. 9000 íbúðum á eftir eftir
spurninni síðan í hruninu. Við viljum byrja
á að byggja þær, og síðan nóg að auki til
að hafa að jafnaði dálítið offramboð á hús
næði. Það mundi þrýsta niður spekúlatífum
hækkunum á hús
næðis
verði og auk þess
værum við betur í stakk búin til að mæta
óvæntum áföllum, eins og t.d. Vestmanna
eyjagosi.
Já, það gefur auga leið. Kaup og
kjör og starfsaðstæður kennara
eru í engu sam
ræmi við
kröfurnar til þeirra um menntun og vinnu
framlag. Núverandi yfirvöld - bæði borgar
og ríkis - hafa langtímum saman látið reka á
reiðanum. Staðreyndin er sú að vVið höfum
ekki efni á því að láta menntakerfið okkar
hrynja meira. Þeir sem hafa fengið tækifæri
til að leysa málin, og hafa samt ekki gert það,
eru ekki trúverðugir nú, þegar þeir þykjast
aftur ætla að leysa málin. En það eru hinir
borgaralegu flokkarnir reyndar ekki heldur.
Staða leikskólakennara sýnir
bara hvar í for
gangs
röðinni
börn eru í alvörunni hjá nú
verandi meirihluta. Það talar sínu máli að það
sé ekki hægt að manna leikskólana. Lausnin
hlýtur að kosta peninga - annars mundi ekki
standa á henni. Þannig að það þarf að bæta
kaup og kjör þar, eins og á öðrum skóla
stigum. En reyndar ætti að stefna að því
að fæðingarorlof yrði lengra og börn ættu
helst að vera sem allra mest með foreldrum
sínum fyrstu tvö árin. Þannig að fyrst: byggja
upp leikskólakerfið, síðan: fækka börnum á
hverjum leikskóla með því að gera foreldrum
kleift að vera lengur heima með þeim.
Trúlega er eðlilegt að íþrótta
félag sem stendur í bygginga
framkvæmdum fái einhverja
fyrirgreiðslu umfram íþróttafélög sem hafa
byggt fyrir löngu. Alþýðufylkingin er hlynnt
opinberum styrkjum til íþróttafélaga, en sem
flokkur heldur hún ekki með einhverju einu
félagi.
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Alþýðufylkingin hefur
ekki myndað sér skoðun
á því máli.
Alþýðufylkingin er hlynnt
áframhaldandi
upp
byggingu Landspítalans
við Hringbraut. Sjálfsagt að er byrja strax
að skoða líka og undirbúa fleiri kosti fyrir
fram
tíðina. Við teljum ekki skyn
sam
legt
að flytja Reykja
víkur
flug
völl burt meðan
ekki er fundinn betri staður, enda er hann
samgöngumiðstöð höfuðborgarinnar, til
að þjóna öllu landinu, og er ekki einka
mál Reykvíkinga. Ekki það, að hávaðinn af
honum getur verið þreytandi.
Alþýðufylkingin hefur
ekki
mótað
stefnu
varðandi Sundabraut og
ekki hvaða form væri hentugast. Þó vildum
við gjarnan sjá byggð í Geldinganesi - og þá
væri trúlegt að Sundabraut mundi af hag
kvæmnisástæðum verða sjálfsögð a.m.k.
þangað. Þar að auki vitum við af áhyggjum
um ó
full
nægjandi rýmingar
leiðir út úr
borginni og tökum þær alvarlega, þannig
að Sundabraut alla leið upp að Hvalfjarðar
göngum væri kannski það réttasta. Líklega
er Sundabraut eina stofnbrautin sem vantar í
vegakerfi Reykjavíkur eins og hún er nú. Hún
þarf þegar til kemur að liggja um Grafarvog
og Geldinganes um tvær brýr yfir Álfsnes og
upp á Kjalarnes. Í hina áttina kemur til greina
brú að Sundabakka eða jafnvel göng að enda
Kringlu
mýrar
brautar. Þetta fer m.a. eftir
jarðfræðilegum aðstæðum. Forgangsröðin
er óráðin af hálfu Alþýðufylkingarinnar.
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Sósíalistaflokki Íslands
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Að hinir verst stöddu
í Reykja
vík fái sæti við
borðið í ákvarðanatöku
borgarinnar.
Allar
almenningssam
göngur ættu að miðast
við þau okkar sem minnst
hafa, enda eru þær bráðnauðsynlegar
þeim sem ekki hafa marga peninga.
Hönnun þeirra og efling ætti að vera
undir handleiðslu fólks sem notar þær
nú þegar. Vandamálin sem þau hafa
bent á eru há fargjöld, fáar ferðir og óá
reiðanlegt leiðakerfi.
Í þeirri góðærisbylgju
sem er sögð eiga sér stað
í Reykja
vík hefur stór
hluti íbúa verið skilinn út
undan og
hagsmunir þeirra ekki hafðir í huga
við ákvörðunartöku. Láglaunastefna
borgarinnar, fjármálavæðing frístunda,
ránfuglavæðing leigumarkaðarins og
lélegt aðgengi efnaminni einstaklinga
að menningu, eru til marks um að
hinir verst stöddu fá ekki að vera með
í ráðum.
Samstarf um umbætur
á húsnæðismarkaði og
önnur brýn verk
efni er
gott og gilt. Samstaða hinna verst settu
og aukin völd þeirra í stjórnsýslu er
forgangsverkefni okkar.
Öllum er mikil
vægt að
hafa stjórn á sínu nærsam
félagi. Íbúar Reykjavíkur
telja um þriðjung landsmanna. Sósíal
istar vilja flytja völdin nær fólkinu, ekki
fjær.
Reykjavíkurborg
ætti
að setja á fót sitt eigið
byggingarfélag og standa
fyrir stórfelldri uppbyggingu félags
legs íbúðakerfis, með það fyrir augum
að koma ódýrum íbúðum sem hraðast
í umferð, án aðkomu gróða
sinnaðra
verktaka. Smíði húsanna ætti að fara
eftir þörfum þeirra hópa sem smíðað er
fyrir, og þeir ættu að vera með í ráðum
við skipulagningu verkefnisins. Þar eru
fremst í röð þau hundruð barnafjöl
skyldna sem enn eru á skammarlega
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Ashkenazy á Listahátíð
Reykjavíkurblaðið

28. apríl 2018
hæggengum biðlistum eftir félagslegu
húsnæði.
Kjör kennara þurfa að
batna svo mann
sæmandi
og eftirsóknarverðar að
stæður skapist fyrir þá. Niðurlæging
umönnunar- og uppeldisstétta getur
ekki annað en haft áhrif á þá umönnun
sem þær veita, auk þess að vera ekki
mannlegu samfélagi sæmandi.
Það er ekki for
svaran
legt að forráðamenn
borgarinnar
bendi
fingrum þegar talað er um kjör starfs
manna þeirra. Launin sem Reykja
víkurborg greiðir þurfa að vera nægi
lega há svo hægt sé að lifa af þeim.
Reykjavíkurborg
ætti
að tryggja jafnt að
gengi
barna í borginni að tóm
stundum, óháð fjár
hag heimilisins.
Byggja þarf upp sjálf
stæða stjórn
íþróttamála í samvinnu við borgarbúa
og leggja af núverandi kerfi þar sem
stjórnmálafólk skammtar fé.
Allar góðar hug
myndir eru at
hygli
verðar.
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Um
ræðan um stað
setningu
spítalans
hefur lengi verið notuð
til að slá uppbyggingu hans á frest. Það
er forgangsmál að hann verði smíðaður
án þess að það komi til enn frekari
nefndar
funda og skýrslu
gerða. Heil
brigðiskerfið má ekki við frekari töfum
á uppbyggingu.
Sam
göngur eiga að
vera öllum aðgengi
legar og smíðaðar í
þágu fólks, ekki verk
taka. For
gangs
mál Sósíalistaflokksins eru þó fyrst og
fremst valdefling borgarbúa og upp
fylling grunn
þarfa þeirra; hús
næði,
matur, heilsa og menntun.
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ásamt u.þ.b. 1 milljón á hvert heimili og
er það var
lega á
ætlaður kostnaður. Það
kostar 1.5 milljarð að leggja 1,2 km. af
borgar
línu. Það kostar 1.500 milljónir
að leggja 1.2. km. Á meðan ekki er hægt
að laga holurnar í götunum. Við viljum
nýtingu á samgöngum borgarinnar risa
vagnar sem taka 150 manns sem eiga
að ganga á tveggja mínútna fresti, við
spyrjum hvar er allt þetta fólk á þessum
bletti? Ef einhver borgarbúi getur svarað
því þá fyndist okkur mjög gott að fá þær
upplýsingar. Rekstur borgarlínu og hvað
mun kosta neytendur að nýta sér hana er
á huldu.
Reykjavíkurborg gerir það
ekki í dag að mati fram
bjóðenda
Höfuðborgar
listans. Höfuðborg landsins hefur algjör
lega brugðist í
búum með því að mæta
ekki eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Pisa
könnun nær ekki mark
miðum OECD.
Kannanir á vegum sveitar
fé
laga hafa
komið verst út hjá Reykjavíkurborg í öllum
málaflokkum enda hætti Reykjavíkurborg
að taka þátt í þessum könnunum; svarið
var í
búar Reykja
víkur væru svo kröfu
harðir. Mengun í borginni er ólíðandi en
svar valdhafa við því var að auka daga þar
sem mengun mætti fara yfir viðmiðunar
mörk. Bílaumferð og bílaeign hefur aukist
í Reykjavík og talað er um að það sé svo
mikið af bílum en enginn talar um að
ekkert hafi verið gert í gatnagerð síðustu
árin í borginni. Kennurum, leik
skóla
menntuðum og þeim sem sinna okkar
mikilvægasta auði er haldið í gíslingu enda
fækkar fólki í þessum störfum ár frá ári.
Á meðan
útsvars og
skattg reið
endur í Reykja
vík eru að borga meiri
hluta samgangna og annarra gjalda fyrir
önnur sveitar
fé
lög og lé
legir samningar
eru gerðir og Reykjavík og íbúar þeirra
sitja eftir í þjónustu og missa útsvars og
skattgreiðendur til annarra sveitarfélaga,
myndum við halda að hagur Reykvíkinga
væri sameining þessara sveitarfélaga.
En höfuð
borg sem er vel stjórnað for
gangsraðar fjármunum og verkefnum og
heldur fast í fyrirtæki og einstaklinga sem
borga skatta og skyldur, getur lifað góðu
lífi og verið heimsborg ef rétt er haldið á
spilunum. Við hjá Höfuðborgarlistanum
viljum kröfuharða íbúa vegna þess að það
mun veita okkur aðhald þegar við förum
að stjórna borginni. Við teljum að ef
borginni er vel stjórnað til framtíðar með
þarfir íbúa að leiðarljósi þurfi hún ekki að
sameinast öðrum sveitarfélögum.
Við
hjá
Höfuð
borgar
listanum ætlum að byggja
10.000 þúsund . í
búðir á
kjörtímabilinu í Grafarholti, Úlfarsár
dal, Norðlingaholti og Kjalarnesi ásamt
að skipu
leggja nýja byggð á Geldinga
nesi. Munum við byggja 2 til 3000 þúsund
íbúðir fyrir fyrstu kaupendur. Við munum
blanda þessari byggð inn í þessi hverfi sem
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mun styrkja innviði hverfanna og munum
við þá í kjöl
farið geta
byggt íþrótta
hús,
ladimir
Ashkenazy
stýrir
sundlaugar
og bætt samgöngur Íslands
til muna.á
Sinfóníuhljómsveit
En Þessi Listahátíð
hverfi hafaí því
miður setið
á
Reykjavík
á mið
hakanum síðustu ár: Þarna býr fólk sem
vikudaginn kemur, 25. maí. Franski
er að borga fullt útsvar og skatta eins og
verðlaunapíanistinn, JeanEfflam
hverfin séu fullmótuð.
Bavouzet, kemur einnig fram á tón
Höfuðborgarlistinn
leggur
leikunum en hann þykir einn fremsti
mikla á
herslu á for
gangs
túlkandi franskrar
píanótónlistar í
röðun fjármuna skattgreið
heiminum
nú
um
stundir.
Hannmunum
kemur
enda. Með sterkri fjármálastjórn
reglulega
með
helstu
hljóm
við
ná tökumfram
á verk
efninu,
bæta að
búnað
sveitum
heims ogGælu
þeirverk
Ashkenazy
eiga
og
laun kennara.
efnum verður
saman
langt
samstarf
á tónleikapall
rutt
úr vegi
og lé
legir samningum
og verk
inum. ýtt
Bavouzet
píanókonsert
efnum
til hliðarleikur
eða lögð
niður ef þauí
Gdúr
Ravel báúa
hljómleik
skila
séreftir
ekkiMaurice
beint til borgar
og fram
tíðar
hags
uni þeirra. En er
börnin
okkar
er
unum.
Ámefnisskránni
einnig
sjötta
mannauður okkar til framtíðar og við hjá
Höfuð
borgar
listanum viljum að fólkið
sem er að mennta börn okkar til framtíðar
séu ánægðir starfsmenn. Höfuðborgar
listinn hefur kynnt sér ítarlega leikskóla
og dagvistunar
mál í borginni.
Viðnálgast
ætlum
ú þegar
sumarfríin
að hækka laun
kennara
þannig
er leik
umskóla
að gera
að næla
séraðí
þeir njóti sömu
réttinda og
kennarar Út
yngri
spenanndi
lesningu.
er
nem
enda. Þessu
munum við Hælið,
hjá Höfuð
kominn
sáfræðitryllirinn
eftir
borgar
listanum beita okkur fyrir tafar
sænska
glæpasagnahöfundinn Johan
laust.
Theorin, en bókin hefur verið í efstu
Höfuðborgarlistinn vill byrja
sætum met
á að laga innviðina á leik
skólanum. Við viljum bæta
núverandi leikskólakerfi áður en við áður
en við förum útvíkka kerfið frekar með óá
byrgum hætti. Við viljum bjóða foreldrum
val í sérstakri fjölskyldustefnu sem gengur
út á að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og
að tveggja ára aldri barna með sérststökum
greiðslum.
Höfuðborgarlistinn
vill
auka hreyfingu leik
skóla
barna, grunnskólabarna og
unglinga bæði innan skóla sem utan og
munum við fara í sérstakt íþróttaátak í
öllum leik og grunn- og gagnfræðiskólum
landsins. Við viljum styrkja börn okkar á
líkama og sál. Sérstakur systkinafsláttur
verður veittur öllum börnum sem stunda
einhvers konar íþróttir í Reykjavík. Allar
rannsóknir sýna að hreyfing og gott matar
æði er grunn
stoð heil
brigðs líkama og
sálar og munum við taka á næringarþætti
og mataræði í skólum í leiðinni.
morgun, sunnudag,
býður
Höfuðb orgarl istinn
Skákakademía
Reykjavíkur
á að sinna skyldum
upp á fræðslu ogsínum
leiðsögn
um heim
sem höfuð
borg
skákslistarinnar
fyrir
alla
aldurshópa
landsins og vera samkeppnisfær við aðrar
milli kl.á 13
og 15
í Borgarbókasafninu
þjóðir
heims
vísu.
Við viljum byggja
Árbæ.þúsund
Fræðslan
er hugsuð
jafnt
fyrir
20.000
manna
yfirbyggðan
þjóðar
þá vsem
vilja nýst
læragetur
mannganginn
og
leik
ang sem
öllum í
þrótta
greinum
landsins.
hina sem
hyggjast skerpa á kunnáttu
setninghefur
LandStefán
spítala
sinni í skákinni.Stað
Umsjón
er á
kveðin nú þegar af
yfirvöldum. Þar á meðal
byggist sú á
kvörðun á stað
setningu við
flugvöllinn í Reykjavík. Höfuðborgar
listinn
gagnrýnir
forgangsröðun á þessu
ýningin
ÞORSKASTRÍÐIN,
FOR
verkeCOD’S
fni þar SAKE
sem þaðí Sjóminjasafninu,
hefði alltaf átt að
byrja
á lausn á sam
göngumum
álumpólitískar
svæðisins
Grandagarði,
fjallar
fyrst.
EnÍslendinga
í ljósi stöðunnar
og þeirrar
deilur
og Breta
um stað
fisk
reyndar
að búið
er að loka svo
kallaðri
veiðiréttindi
á Íslandsmiðum
á árunum
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neyðar
braut, höfum við á
huga á að
kanna
for
s
endur
þess
að
byggja
spítalann
sinfónía Ludwigs van Beethoven
og
áRómeó
hæðinaog
í sátt
íbúa
á svæðinu,
til að
Júlíavið
eftir
Peter
Tchaikovsky.
ná Vladimir
fram auknu Ashkenazy
rekstrarhagræði
betri
varog aðal
nýtingu á borgar
landinu. Þannig væri
hvatamaður að stofnun Listahátíðar
mögulega hægt að ná sögulegri sátt um
í Reykjavík árið 1970 og er heiðurs
bæði spítalann og flugvöllinn og auka veg
forseti hátíðarinnar. Hann er einnig
og virðingu Reykjavíkur sem höfuðborgar
heiðursstjórnandi Sinfóníuhljóm
landsins. Það má ekki gleyma því að sam
sveitarbyggingu
Íslands og
hefur
stjórnað
hliða
Sunda
brautar
og hljóm
frekar
sveitinni
árlega
í
meira
en
áratug,
en
tengingu Reykjavíkur við nágrannasveita
37lögármeð
eru síðan
hann stjórnaði
hljóm
fé
brúartengingum,
er mögu
legt
sveitinni
á Listahátíð.
millitíð
að
auka afksíðast
öst gatna
kerfisins til Ímuna.
inni hefur hann stjórnað
öllum
helstu
Höfuðb orgarl istinn
hljómsveitum heimsbyggðarinnar
og
vill byggja Sundar
skráð nafn sitt í braut
tónlistarsöguna
tafar
laust ogsem
er
hljómsveitarstjóri
píanóvirtúós.
það
forgangsverkefniog
listans
samfara þeim
10.000 þús.í
búðum sem við ætlum að
byggja á kjörtímabilinu. Við munum byrja
frá Kjalarnesinu og tengjast Mosfellsbæ,
Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal. Nú
verandi vald
hafar vilja ekki Sunda
braut
og
eru
nú
þegar
búnir
að
loka
á
k
jósan
sölulista Eymundsson undanfarið.
legum
borgar
listinn
mun
Einnigleiðum.
er óhættHöfuð
að mæla
með
Aðeins
fara
tafar
lausteftir
í þaðsænska
með sérmetsöluhöf
fræðingum að
einni
nótt
finna
bestuSimonu
leiðina hugsuð
til lang
tíma ár
undinn
Ahrnstedt.
„Mjög
fram í tíman í sátt við núverandi íbúa og
vel skrifuð, blæbrigðarík og flott
umhverfi.
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Góðar bækur í fríið
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saga, krydduð

krassandi eró
tík og ástar
þrá,“ skrifaði
gagnrýnandi
Literatur
magazinet.
A n n a r
gagnrýn
andi skrif
aði: „Mæli
Guðmundur Þorleifsson
Oddviti Íslensku þjóðfylkingarinnar
frekar með
þessari en
50 gráum
Forgangsmál okkar
er að draga
skuggum.“
til baka lóð undir
Uglamosku
gefur í
Reykjavík og aftur
kalla leyfi
bækurnar
fyrir breytingum á bænahúsi
út.múslíma í

Íslenska þjóðfylkingin hafnar borgarlínu,
nýtum fjármuni betur. Búum til mislæg
gatnamót svo umferð geti komist óhindrað
leiðar sinnar, það minkar mengun
Íslenska
þjóðfylkingin
hafnar borgar
línu, en vill
taka upp aðrar leiðir til að
auka vægi almenningssamganga. Þá telur
Íslenska þjóðfylkingin ábyrðalaust að gera
almenningssamgöngur gjaldfrjálsar með
öllu, þar sem greiðslur þeirra sem minna
munu nota þessa þjónustu og svo ferða
menn yrðu einnig gjald
frjálsir. Aftur á
móti
leggur
Ís
lenska þjóð
fylkingin það
Vladimir
Ashkenazy.
til að allir nemendur, hvort heldur um er
Hljómleikarnir
hefjast
klukkan
19:30
að ræða
á grunnskóla
stigi sem
og á fram
halds
skólasMiðasala
tigi verði á gjald
frjálsir. Þetta
í Hörpu.
harpa.is.
myndi leiða til þess að almenningssam
göngur yrðu ungu fólki eðli
legar og til
lengri tíma litið val um sam
göngu
máta
innan borgarinnar, þegar námi lyki. Þá
myndi gjaldfrjáls aðgangur að strædó leiða
til þess að þeir er komnir væru á fram
haldsskólastig hefðu þann valmöguleika
að komast til og frá skóla án þess að þurfa
að nota til þess einkabifreið. Það myndi
leiða til minni mengunar, minna sliti á
götum, minka um
ferða
hnúta á helstu
annatímum sem og minna álagi á nem
endur. Til þess að þetta markmið náist
þarf að auka tíðni vagnanna, sem einnig
myndi auka notanda gildi þeirra gagnvart
almenningi sem gjarnan vildu geta notið
þeirra.
Í ýmsu mætti borgin standa
sig betur. Við teljum það
skyldu
höfuðborgarinnar
að hlúa betur að flugvellinum í Reykjavík
og andúð stjórnmálaflokkana í Reykjavík
á staðsetningu flugvallarins vera óábyrg.
Hana má skilja sem fálæti gagnvart hlut
verki borgarinnar sem höfuðborgar og fá
læti til landsbyggðarinnar.
Samstarf milli sveitarfélaga
er nauð
syn
legt og mikil
vægt. Samstarf er nú þegar
t erá komin
þó nokkuð
ýmsum bókin
sviðumÞjóðaplágan
og það er vel.
Íslam
eftir Hege
í
Flokkurinn
er Storhaug
ekki sann
umMagnúsar
nauðsyn þess
að
íslenskri færður
þýðingu
Þórs
þessi sveitar
fé
lögkom
séu út
endi
Hafsteinssonar.
Bókin
í
legaNoregi
sameinuð.
upplárs
ýsingar
í lokÝmsar
síðasta
og benda
varð
til strax
að sveitar
félög með í
búafjölda átelur
borð
metsölubók.
Storhaug
við,aðtilsiðmenning
dæmis, Kópa
v
og
og
Hafnar
fj
örð
og lýðræði í Evrópu
séumuni
mjög
kvæmar
eigahag
undir
högg rekstrar
að sækjaeiningar.
vegna
Flokkurinn
ekki sann
færður um
að
íslamskraer bókstafstrúarafla,
sem
því fylgi endilega sparnaður að sameina
séu í stöðugu stríði gegn konum,
sveitarfélögin höfuðborginni enda sjáum
gyðingum, samkynhneigðum, frjáls
við að borginni hefur verið skipt upp í
lyndum múslimum og öllum sem
einingar með sín hverfa ráð sem kosta
hafna undirgefni við kennisetningar
framkvæmdastjóra og annan mannskap.
íslamstrúar.
Það er greini
leg þörf á
íbúðarbyggingum og telst
mönnum til að það þurfi að
koma til úthlutunnar lóða undir nokkur
þúsund lóðir. Ís
lenska þjóð
fylkingin
leggur áherslu á að þessum lóðum verði
úthlutað á kostnaðarverði, en fyrir byggt í
samningum að þær geti ekki farið í brask.
Þá er Íslenska þjóðfylkingin standa fyrir
raunverulegri þarfagreiningu á húsnæðis
Varðskipsmenn á Ægi beittu fyrst togvíraFramhald á síðu 12
klippum árið 1972.
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Fyrirtæki
ÞjóðaFyrirtæki
Fyrirtæki húsFélög
plágan
húsFélög

#1Við gerum tilboð
húsFélög
í reglubundna r
Íslam

Við gerum tilboð
í reglubundna ræsti
#4
ykkur
að
sími 89sími
89 89
566
ykkur að kostnaðarlausu.
89 566 Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu
Ú kostnaðarlausu
Öskjuhlíð en þar er meðal annars búið
að sam
þykkja að megi byggja kall
t
urn
við húsið. Helstu stefnu
mál okkar eru
líka: Höfnum þéttingu byggðar á kostnað
grænna svæða; Gerum í
búum kleift að
eignast þak yfir höfuðið. Endur
vekjum
verkamannabústaðakerfið; Gerum Reykja
vík fjölskylduvænni með opnun leikskóla
og róluvalla: Gerum Reykjavík fjölskyldu
vænni með skipulagningu opinna svæða,
það eykur lífs
gæði borgar
búa; Ís
lenska
þjóð
fylkingin hafnar borgar
línu en vill
nýta það fjármagn sem Vegagerðin lætur
af hendi rakna til upp
byggingar mis
lægra
gatna
móta,velkomnir
þannig að
um
ferð
Bergsson.
Allir
og enginn
geti
ó
hindrað farið eftir aðal
stof
næðum
aðgangseyrir.
borgarinnar; Gjald
frjálst verði í strætó
fyrir alla sem stunda skóla á höfuðborgar
svæðinu, minkum mengun; Flytjum
stofnannir borgarinnar úr mið
bænum í
út
hverfi,
það þætti
er skyn
sam
legt;sögu,
Hreinsum
ljósi
á ýmsa
þessarar
suma
götur
reglu
lega, þaðer minkar
ryk.
lítt þekkta.
Sýningin
afrakstursvif
vinnu
Heilsu
vernd í fyrir
rúmi; Aldraðir
eiga
meistaranema
í hagnýtri
menningar
skilið
hvið
yggju
laust æfi
kvöld,í samstarfi
byggjum
miðluná
Háskóla
Íslands
hjúkrunar
heimili og Reykjavíkur.
íbúðir fyrir aldraða;
við Borgarsögusafn
Safnið

w.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/ netfang: thrif@centrum.is
ykkur að kostnaðarlausu.
ími 89
89 566/ www.thrif.net

ww.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu
ykkur að kostnaðarlausu.
Björg
Kristín Sigþórsdóttir
Oddviti Höfuðborgarlistans

#1

Höfuðborgarlistinn
leggur
höfuðáherslu á íbúðamál
ungs fólks fjölskyldufólks og
einstaklinga.Við ætlum að byggja 10.000
þúsund íbúðir á kjörtímabilinu. Mengun
fari aldrei yfir viðmiðunarmörk. Strætó
gangi á 5 til 7 mínútna fresti.
Höfuðborgarlistinn
telur
Borgarlínu afar óábyrgt
verkefni gagnvart útsvarsog skattgreiðendum Reykjavíkur. Innviða
skattar munu leggjast á íbúa Reykjavíkur

#2

Skákkennsla í Árbæ

Á
#10

CMT sagarblöð og
fræsitennur Sýning um þorskastríðin

#6

#11
S

1958–1976. Á sýningunni er varpað

er opið kl. 10–17.

Einkarekið Apótek

#5

#6

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Framhald af síðu 11
vanda borgarinnar, þar sem sam
vinnu
byggingarfélög og verkamannabústaða
kerfi verði endurvakið til hagsbóta fyrir
almenning.
Já, þar þarf að stíga inn í og
endurskoða starfsaðstæður
kennara. Þá er það stefna Ís
lensku þjóðfylkingarinnar að leggja niður
núverandi kerfi, þar sem blandaðir bekkir
eru, en taka upp aftur skipta bekki eftir
hæfi hvers nemanda fyrir sig. Það hefur
sýnt sig hér og á hinum norðurlöndunum
að það kerfi sem fylgt hefur verið undan
farin ár er ekki að skila þeim árangri sem
ætlast var til. Með upptöku árangurtengt
kerfi verður minna álag á kennurum og
þeirra starfs
um
hverfi verður betra, sem
stuðlar að því að kennarar ílengjast í starfi.

#7

#8
#9
uppnám.

Nei, hér þarf að grípa inn í,
en án þess að setja samninga
á almennum vinnumarkaði í

Það er alltaf mark
mið
borgarinnar að dreifa fjár
magni til íþróttaiðkana sem
réttlátast út. Það skilja öll íþróttafélög að
þegar nýtt hverfi rís, þarf að beina auknu
fjármagi í þann stað meðan á uppbyggingu
stendur, saman ber uppbyggingu þegar ÍR
svæðið var byggt og þegar Fylkis svæðið
var byggt. Þetta má eftir sem áður ekki
leiða til þess að önnur svæði svelti. Gera
þarf einnig ráð fyrir að svæði til útivistar
og íþróttaiðkana utan viðkomandi svæða,
verði að
gengi
leg fyrir þá sem ekki eru
innan félagasamtaka en vilja njóta þess að

geta stundað heilbrigða hreyfingu.
Hér þarf að fara fram
þarfagreining
og
skoðanakönnun, hvort
hinn al
menni borgar
búi sé til
búinn að
setja fjármagn í viðkomandi framkvæmd,
jú, það er á endanum hann sem borgar
brúsann.
Íslenska þjóðfylkingin
mun leggja það til, fái
hún til þess umboð frá
kjós
endum Reykja
víkur, að hefja strax
viðræður við ríkisvaldið um að færa nú
verandi stað
setningu lands
spítala upp
að Rauða
vatni. Þar er ein
falt að koma
fyrir stofnbrautum að helstu tengilínum
gatna
kerfisins sem myndu tryggja að
gengi
bæði
sjúkraflutningsþjónustu,

#10
#11

sem og þá sem ynnu og vildu heimsækja
sjúklinga. Þar er hægt að koma fyrir mið
lægri byggingu sem myndi þjónusta allar
deildir, teikningar er hægt að fá frá hinum
norðurlöndunum svo byggingatafir á að
nýtt sjúkrahús gæti risið sem fyrst. Þarna
væri komin stofnun sem yrði viðhaldsfrítt
næstu árin, án myglu og annars óþæginda.
Borgarstjórn ætti að gera samning um að
borgin tæki yfir húsnæðið við Fossvog og
gera hann að hjúkrunarheimili, þá væri
hægt að byggja í Fossvogi þjónustu íbúðir
fyrir aldraða, sem gætu nýtt sér þjónustu
frá fyrir
huguðu hjúgrunar
rími.. Lóðir
og byggingar við Hringbraut mætti selja,
og myndi hagnaður af þeim ganga upp í
byggingu á nýja sjúkrahúsinu.

#12

VILTU AUGLÝSA Í
REYKJARVÍKURBLAÐINU?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190
& NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Íslenska þjóðfylkingin
leggur á
herslu á að
endur
skoðun á gatna
og umferðamannvirkjum í Reykjavík verði
hraðað sem fyrst í samráði við Vegagerð
Ríkisins. Það er í stefnu Ís
lensku þjóð
fylkingarinnar að það beri að stefna að
sem fyrst að hefja framkvæmdir við mis
læg gatnamót eftir endilangri Miklubraut
og Hringbraut. Gott er að stefna að Sunda
braut, en til þess þarf endurmat frá Vega
gerðinni, þar sem núverandi meirihluti er
búin að eyðileggja þann möguleika sem
Vegagerðin var búin að samþykkja. Því er
útséð með það að Sundabraut verður ekki
á dagskrá á næsta kjörtímabili, hvað svo
sem aðrir flokkar lofa.
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VIÐ VÆRUM LÖNGU
HÆTT AÐ SENDA
FJÖLPÓST EF HANN
VIRKAÐI EKKI

„Með fjölpósti er hægt að koma skýrum
skilaboðum til viðskiptavina með einföldum
og áhrifaríkum hætti.
Við hjá BYKO höfum notast við fjölpóst í fjölbreyttri
mynd í markaðsstarfi okkar í gegnum tíðina með
afar góðum árangri.“

„ELKO blaðinu er dreift vikulega á öll heimili
landsins og er eitt mest lesna blað landsins.
Fjölpóstur er hornsteinninn í okkar kynningarstarfi
og þar af leiðandi mikilvægt fyrir okkur að geta
treyst á örugga og trausta þjónustu Póstdreifingar.“
- Bragi Þór Antoníusson, markaðssjóri ELKO

- Árni Reynir Alfreðsson, markaðsstjóri BYKO

„Fjölpóstur hefur verið afar árangursrík leið fyrir
okkur hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar í okkar
markaðsstarfi síðustu 12 árin og er í raun
hornsteinn þess. Þekking og þjónusta starfsmanna
Póstdreifingar hefur verið lykillinn að því að nýta
takmarkað fjármagn til markaðsstarfs með
markvissum hætti og ná miklum árangri.“

„Apótek Lyfju eru um land allt og fjölpóstur virkar
vel til þess að koma upplýsingum um tilboð og
nýjungar til okkar viðskiptavina.“
- Íris Gunnarsdóttir, markaðsstjóri Lyfju

- Gunnar Ingi Björnsson, framkvæmdastjóri
Golfklúbbs Mosfellsbæjar

Fjölpóstur er áhrifarík og persónuleg auglýsingaleið fyrir
fyrirtæki sem vilja ná til fólks með vöru eða þjónustu.
Við dreifum snemma á morgnana inn á 80.000 heimili,
sex daga vikunnar, þar á meðal á laugardögum.
Hafðu samband og við skilum þinni auglýsingu á réttan stað.

Sími 585 8300 | www.postdreifing.is
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Quick & Easy hjá Tengi
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Nýtt á athygli
Íslandi frá
Nýtt lagnakerfi vekur

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tengi hefur kynnt til sögunnar heildstætt og vottað
lagnakerfi fyrir neysluvatn og
hitalagnakerfi, en kerfið
nefnist Quick & Easy og er frá
fyrirtækinu Uponor sem er
gamalgróið evrópskt fyrirtæki
og framleiðir öll sín rör í
Svíþjóð. Við ræddum við
Björn Ágúst Björnsson í
lagnadeild Tengis sem fræddi
okkur um þessa nýjung hér á
landi.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,

kerrum

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,

opnanleg að framan.og
Verðöruggt
kr. 431.452, - án vsk.
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.
Afkastamikið
Helstu kostir þessa kerfis eru þeir
að samsetningarmáti þess er afar
einfaldur og öruggur og það því
mjög einfalt í notkun. Tengingar
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf,
sem kallast PE-Xa. Rörin eru rafkrossbundin sem gerir þau firnasterk en um leið þjál og meðfærileg
í uppsetningu. Þá eru rörin tengd
við nippil með þeim hætti að
vatnsrásin þrengist ekki og er allt
750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
að 38%
minna þrýstifall í þessu
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.
kerfi miðað við pressutengi í öðrum kerfum.
„Ég starfaði um nokkurra ára Björn Ágúst Björnsson, sölumaður í lagnadeild Tengis og pípulagningameistari. „Þetta kerfi er vottað sem ein heild og mætir ítrustu kröfum um frágang
skeið í Noregi og þar kynntist ég lagna í votrými.“
þessari lausn sem við hjá Tengi
höfum verið að kynna undanfarinn
mánuð og munum áfram gera á
næstunni. Við efndum til kynning- selja Q&E kerfið í verslunum okk- og ég er þess fullviss að Q&E kerf- að auka breiddina á markaðnum hefur kerfið verið í sölu á heimsarfunda sl. haust og þar mættu á ar hér í Kópavogi og á Akureyri og ið frá Uponor á eftir að ná góðri og gefa fagmönnum kost á að vísu í mörg ár,“ segir Björn Ágúst.
annað hundrað fagaðilar og hönn- byrjað er að koma því fyrir í ný- útbreiðslu hér á landi. Með því er kynnast
því nýjasta
á þessu
Smi ðjuv
eg i 40,
gulsviði.
gata , Kópavo g i
750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
Startrailer 750kg, gerð 1280,
Rör í rör kerfi
uðir ogopnanleg
er óhætt
að segja
að þeim
stöðum á Verðégkr: ekki
aðánsegja
Þó varan sé ný hér á Íslandi þá á
að framan.
Verð kr: 169.355.án vsk. byggingum á mörgum
mál: 205x109,5x30cm.
120.888,vsk. að önnur kerfi séu
leist afar vel á. Við erum byrjuð að landinu. Fagmenn eru afar ánægðir úrelt, heldur erum við með þessu Q&E að baki yfir 20 ára þróun og Q&E kerfið er rör í rör kerfi fyrir
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Við styðjum heilshugar

FIT
FFI
ITA
IIT
TTA
A

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

yðjum heilshugar
Við styðjum heilshugar

yrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfr hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Verkalýðsfélag Akranes
Hafmeyjan

Stálskip ehf

Hvalur
Útvegsmannafélag
Útvegsmannafélag
Reykjavíkur
Hornafjarðar
vélstjóra og málmtæknimanna

F é l ag

F é l a g v é l s t j ó r a Útvegsmannafélag
og málmtæknimanna

Útvegsmannafélag
Hornafjarðar

Útvegsmannafélag
Reykjavíkur

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

Hafnarfjarðar

Félag
hrefnuveiðimanna

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

SELTJARNARNESBÆR

Fiskmarkaður
ÞórshaFnar
S E L T J A R N A R N ELaunafls
SBÆR
Bifreiðaverkstæði
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is

Opnunartímar
mán.-fim: 8:00-17:00
fös: 8:00-16:00

xx. tölublað xx. árgangur

Reykjavíkurblaðið

ði!

Nýr mi

Dreift í 50.000 eintökum ókeypis í allar búðir í Reykjavík og á Seltjarnarnesi

Lundur 7-13
www.bygg.is

NÝTT Í SÖLU
Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

Fossvogsdalnum í Kópavogi

GLEÐILEGT SUMAR!

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum
í Lundi 7-13 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 101,9-196,8 fm. Íbúðirnar
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og
vönduðum AEG eldhústækjum.

REYKJAVÍKURBLAÐIÐ
óskar
lesendum sínum gleðilegs sumars.
Vonandi verður sumarið blítt og
gjöfult um allt land og eykur þar
með yndishag eins og segir í ljóði
Steingríms Thorsteinssonar.

Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum.

Síðustu nýju íbúðirnar í fjölbýli í Lundinum

Naustavör 16-18 & 20

Sumar eftir Steingrím
Thorsteinsson.
Nú er sumar,
gleðjist gumar,
gaman er í dag;
brosir veröld víða,
veðurlagsins blíða
eykur yndishag.

Skoð
teiknin ið
ar
á byggg
.is

1. tölublað 1. árgangur

www.bygg.is

Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 ,
103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími:
824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang:
auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Geir A.
Guðsteinsson, sími: 840-9555 & netfang:
geirgudsteinsson@simnet.is. Prentun:
Ísafoldarprentsmiðja.
Upplag: 42.000 eintök. Dreifing: Póstdreifing.
Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

NÝTT Í SÖLU

ENNEMM / SIA / NM68891

REYKJAVÍKURBLAÐIÐ
ER DREIFT Í 42.000
EINTÖKUM Á ÖLL
HEIMILI Í REYKJAVÍK

öflugur liðstyrkur

Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 4ra hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 16-18
og 3ja hæða fjölbýli við Naustavör 20 í Kópavogi. Íbúðirnar eru
123-210 fm, 3ja til 5 herbergja. Íbúðirnar eru með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG
eldhústækjum.

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 34 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

VILTU AUGLÝSA Í REYKJARVÍKURBLAÐINU?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

