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Samtök iðnaðarins, SI, áætla að 15 þúsund klukkustundum 
sé dag hvern sóað í umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu. 
Það samsvari 25 klukkustundum á íbúa á ári. Sigurður 

Hannesson, framkvæmdastjóri SI, kallar eftir forgangsröðun í meira 
mæli. Aukna áherslu þurfi að leggja á kostnaða- og ábatagreiningar 
til að meta arðsemi fjárfestinga. Út frá því sé hægt að forgangsraða 
framkvæmdum. SI eru ekki sannfærð um að þær vegaframkvæmdir 
sem nú eru til umræðu séu þær arðbærustu og verulega þurfi að 
bæta forgangsröðun vegaframkvæmda.
Síðasta ár var metár í bílaumferð og umferðartafir á 
höfuðborgarsvæðinu náðu sögulegum hæðum. Umferð hefur aukist 
samfara efnahagsuppsveiflunni en bifreiðaeign og akstur hefur 
vaxið með fólksfjölgun og auknum kaupmætti ráðstöfunartekna 

heimilanna. Þá fara ferðamenn stóran hluta sinna ferða á bifreiðum 
og hefur hlutur þeirra í umferðinni farið vaxandi á síðustu árum. Lítið 
lóðaframboð nær miðju höfuðborgarsvæðisins og tafir í uppbyggingu 
hefur kallað á vöxt í jöðrum þess til að mæta íbúðaþörf borgarbúa. 
Þetta hefur verið sjálfstæð uppspretta aukinnar umferðar. Aukinni 
umferð hefur ekki verið mætt með samgöngubótum og afleiðingin 
er umferðartafir, mengun og allt of háar slysatölur með tilheyrandi 
kostnaði fyrir fyrirtæki, heimili og samfélagið allt. Tengsl ferðatíma 
og fasteignaverðs verða æ sýnilegri. Segja má að höfuðborgarbúum 
standi almennt tvennt til boða, þ.e. að búa í dýru húsnæði í miðborg 
Reykjavíkur eða sitja löngum stundum í umferðartöfum. Varla getur 
það talist góð stjórn umferðarmála borgarinnar en margir helstu 
umferðarframkvæmdir nýverið eru þrengingar gatna.

Umferðartafir 
eða dýr íbúð

Reykjavíkurblaðið
Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Nú einnig í Skipholti 70

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

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.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaflaraleikhusid.is

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa 
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða 

á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn 
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt 
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig 
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu 
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. 
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið 
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni 
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður 
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem 
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem 
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef 
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að

Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur 
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en 
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í 
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta 
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð 
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem 
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu 
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið 
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa 
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara 
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf 
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu, 
hvert fór jafnlaunastefnan?

Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið 
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið 
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir 
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna 

byggð, og það helst í einum 
hvelli. Eftir venjulegan vinnudag 
silast umferðin í úthverfin og 
þar eiga aðeins þeir í hlut sem 
búa í úthverfunum eða eru á 
leið norður í land eða suður. Ef 
svo bætast við allir þeir sem búa 
vesturhluta borgarinnar sem og 
Kópavogi og Garðabæ skapast 
alvarlegt ástand. Þá væri gott að 
eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til 
einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og 
aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands 
komi.

En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú 
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður 
aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi 
fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum 
þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.

Í apríl sumar aftur.
Þá ómar söngur nýr.
Í maí flytur fólkið
og fuglinn hreiður býr.

Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

Á laugar dag göngum við til 
kosninga. Kosninga rétturinn 
er ekki sjálf gefinn eins 

og sagan sýnir og er það því með 
á kveðinni til hlökkun og virðingu sem 
ég fer á kjör stað í hvert sinn. 

Hér í Reykja vík höfum við val 
um að kjósa um á fram haldandi upp-
byggingu borgarinnar, á fram haldandi 
fram tíðar sýn, á fram haldandi fjöl-
breytni í borginni okkar og á fram-
haldandi stöðug leika við stjórn 
borgarinnar. Það síðast nefnda er ekki 
síst mikil vægt því á sama tíma og 
Sam fylkingin hefur leitt meiri hlutann 

í borginni á kjör tíma bilinu hafa fjórir 
for sætis ráð herrar verið við völd í 
lands málunum. Svo tíð stjórnar skipti, 
sem komið hafa til vegna upp ljóstrana 
og upp náms í kringum ein staka 
stjórn mála menn, leiða til í trekaðra 
tafa á nauð syn legum fram fara málum, 
til heyrandi kostnaðar við breytingar 
í stjórn kerfinu og ó stöðug leika við 
stjórnar far landsins. Það er í höndum 
þess sem fer fyrir hópi meiri hluta að 
tryggja vinnu friðinn, leiða sam stöðu 
ó líkra stjórn mála hópa með mis-
munandi skoðanir og koma góðum 
hlutum í fram kvæmd. 

Það er ekki sjálf gefið að slíkur 
stöðug leiki ríki í borginni og er 
skemmst að minnast þess tíma bils 
sem Sjálf stæðis flokkur kom síðast að 
stjórn borgar málanna. Þá var í þrí-
gang skipt um meiri hluta með til-
heyrandi raski fyrir stjórn kerfið. Sem 
betur fer hefur sam starfið í borginni, 
frá því Sam fylkingin hóf meiri hluta-
sam starf fyrir átta árum, ein kennst af 
sam stöðu um að gera góða borg enn 
betri. Um þann stöðug leika verður 
einnig kosið á laugar daginn kemur. Þá 
er ekki spurning hver er best til þess 
fallinn að leiða þá stjórn.

Stjórnir sveitar fé laganna á 
höfuð borgar svæðinu deila 
nokkuð reglu lega um hvar 

mest er upp byggingin, hvar er eru 
bygginga lóðir lausar til um sóknir, 
hvar er kannski skin sam legast að 
sækja um bygginga lóð svo hraðast 
taki að koma sér þaki yfir höfuðið. 
Um það getur auð vitað verið deilt 
en Hag stofan birti ný lega tölur um 

fjölgun íbúa í landinu undan farið 
kjör tíma bil. Sam kvæmt þeim fjölgaði 
um 5605 manns á höfuð borgar-
svæðinu. 

Um helmingur af þeim fjölda 
bætist við í búa tölu Reykja víkur, eða 
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjar-
fé lögunum er 773 í Mos fells bæ, 724 
í Kópa vogi, 709 í Hafnar firði, 479 í 
Garða bæ og 125 á Sel tjarnar nesi.

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

gæðabómull. Létt og 
þægileg í notkun og 
henta jafnt síðu sem 

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.
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Hagkvæmt húsnæði

Leit að samstarfsaðilum

Reykjavíkurborg leitar að samstarfsaðilum um uppbyggingu á hagkvæmu 

húsnæði á völdum reitum í borginni. 

Í vetur auglýsti Reykjavíkurborg eftir hugmyndum til að auka framboð á hagkvæmu 

húsnæði fyrir meðal annars ungt fólk og fyrstu kaupendur. 68 aðilar sendu inn 

hugmyndir og voru þær meðal annars kynntar á málþingi í Ráðhúsi Reykjavíkur. Nú er 

komið að öðrum fasa verkefnisins þar sem umsóknir um reiti sem lýsa uppbyggingu á 

tilteknum svæðum verða metnar á grundvelli matslíkans. 

Reitirnir sem um ræðir eru í Úlfarsárdal, á Kjalarnesi, í Gufunesi, í Bryggjuhverfi við 

Elliðaárvog, við Stýrimannaskólann, á Veðurstofureit og í Skerjafirði. Skipulag þessara 

svæða er mislangt á veg komið. Gert er ráð fyrir því að samstarfsaðilar komi inn í 

þróunar- og deiliskipulagsvinnu og geti þannig haft áhrif á endanlegt deiliskipulag. 

Umsóknir skal senda í síðasta lagi 20. júní 2018. 

Nánari upplýsingar um verkefnið ásamt matsblaði má finna á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/hagkvaemt-husnaedi

HLEMMUR ORÐINN GLÆSILEGUR MATARMARKAÐUR
Fyrir um tíu árum var farið af stað 

með verk efnið Hlemmur plús sem 
gerði ráð fyrir miklum breytingum 

í kringum Hlemm svæðið. Eftir að þær 
breytingar áttu sér stað með mikilli fjölgun 
í búða í nokkur hundruð metra radíus í 
kringum Hlemm, þá fórum við í að breyta 
Hlemmi í matar markað. Eftir að við sáum 
hversu vel Mat höllin er að ganga, þá var 
á kveðið að fara í sam keppni um svæðið í 
kringum Hlemm, hvernig við getum notað 
svæðið enn betur. Við fengum til lögurnar 
inn í vikunni og það er ó trú lega gaman 
að sjá hvernig arki tektarnir teikna sig inn 
í svæðið sem nær yfir Rauðar ár stíg og að 
torginu þar sem Klyfja hestur Sigur jóns 
Ólafs sonar stendur og upp að Lauga vegi til 
austurs. Til lögurnar eru fjöl breyttar en allar 
gera þær ráð fyrir markaðs stemmningu 
við torgið og að gamli Norður póllinn verði 
aftur fluttur á sinn stað - sem var fyrsta 
kaffi hús bæjarins. Mjög spennandi allt 
saman og verður örugg lega til þess að bæta 
mann líf enn frekar á þessum frá bæra stað 
sem lengi hefur verið ein helsta mið stöð 
sam gangna á höfuð borgar svæðinu.

Sam tök kvenna af er lendum 
upp runa hlutu Mann réttinda-
verð laun Reykja víkur borgar 

2018 á mann réttinda degi Reykja-
vikur borgar. Mann réttinda verð launin 
eru veitt þeim ein stak lingum, fé laga-
sam tökum eða stofnunum sem hafa á 
eftir tektar verðan hátt staðið vörð um 
mann réttindi til tekinna hópa. Mark-
miðið með mann réttinda deginum er 
að vekja at hygli á þeim málum sem 
varða mann réttindi borgar búa og á 
mann réttinda stefnu Reykja víkur-
borgar. 
Sam tökin hafa staðið að vitundar-
vakningu á stöðu kvenna af er lendum 
upp runa á Ís landi. Sögur þeirra í 
tengslum við #Met oo hafa vakið fólk 
til um hugsunar um sér stak lega við-
kvæma stöðu þessa hóps innan ís-
lensks sam fé lags. Þær hafa sýnt hug-
rekki og styrk, verið fyrir myndir og 
öflugt tengsla net þeirra hefur orðið afl 
til þjóð fé lags breytinga. Sam tökin hafa 
skapað mikil vægan vett vang og sam-
stöðu afl fyrir konur alls staðar að úr 
heiminum, sem bú settar eru á Ís landi, 
til þess að láta raddir sínar heyrast. 
Verð launin að þessu sinni eru 600 
þúsund krónur. 
Loga Sigur finns syni, for stöðu manni 
Sund hallarinnar og Laugar dals-
laugar, voru af ent við sama tæki færi 
hvatningar verð laun mann réttinda-
ráðs Reykja víkur borgar. Hvatningar-
verð launin eru veitt fyrir þróunar- og 
ný breytni starf ein stak linga, borgar-
stofnanna og fyrir tækja á sviði mann-
réttinda mála. Logi hlýtur verð launin 
fyrir að hafa með frum kvæði og 
dugnaði tryggt jafnt að gengi fyrir alla 
að sund stöðunum. Þá hlaut verk efnið 
Mót taka nýrra íbúa verð launin fyrir 
að taka heild stætt á móti fjöl skyldum 
með annað móður mál en ís lensku og 
veita fræðslu um hvernig þjónusta 
borgarinnar virkar innan hverfis. 
Sam starfs aðilar eru Ár bæjar skóli, Ár-
sel og Þjónustu mið stöð Ár bæjar og 
Grafar holts.

Ríkisstjórnin mun leggja til 
10 milljónir króna vegna 
endurbóta á Norræna húsinu 

í tilefni af 50 ára afmæli hússins. 
Fjárframlagið verður nýtt til að byggja 
lágreistan hvítan múrvegg sem snúa 
mundi að Sæmundargötu. Áætlað 
er að veggurinn verði tilbúinn fyrir 
afmælisdag hússins sem er 24. ágúst 
nk.
Norræna húsið var opnað 1968 
og hefur verið lifandi miðstöð 
norrænnar samvinnu og menningar 
á Íslandi allar götu síðan. Í tilefni 
afmælisins hefur verið ráðist í 
margvíslegar endurbætur á húsinu 
og umhverfi þess og hefur Norræna 
ráðherranefndin, Norræna húsið 
sjálft og Reykjavíkurborg staðið 
straum af kostnaði vegna þess. Ísland 
tekur við formennsku í Norrænu 
ráðherranefndinni um næstu áramót 
og gegnir henni árið 2019.

Hlemmur hefur vissulega skipt um útlit til hins betra eftir breytingarnar í matarmarkað.

Mannréttindaverðlaun 
Reykjavíkurborgar

10 milljóna króna  
styrk í endurbætur

Angelique Kelley, formaður Samtaka 
kvenna af erlendum uppruna.
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Nýtt þjóðarsjúkrahús á nýjum stað

Stjórn endur Land spítalans sem 
og margir aðrir hafa í hart-
nær tíu ár haldið því fram að 

upp bygging spítalans við Hring braut 
hafi alltaf haft vinninginn í staðar-
vals greiningum. Þessu hefur verið 
haldið að þing mönnum, ráð herrum 
og al menningi. Stað reyndin er sú að 
þetta er ekki rétt. Á þessum röngu 
full yrðingum virðast stjórn mála-
menn hafa byggt af stöðu sína. Strax 

eftir alda mót, fyrir 18 árum, var 
sér fræðingum falið það af markaða 
verk efni, að meta við hvaða af þrem 
nú verandi sjúkra húsum væri heppi-
legast að byggja nýjan Land spítala 
til mjög langrar fram tíðar. Niður-
staða sér fræðinganna var ekki ein-
róma eins og haldið hefur verið fram. 
Sumir vildu byggja við Hring braut 
og aðrir við Foss vog. Á sama tíma 
komu sterk rök frá sér fræðingum um 

að heppi legast væri að byggja nýtt 
sjúkra hús frá grunni. 

Undir það tók meðal annarra Lækna-
ráð Land spítalans sem í greinar gerð á 
árinu 2004 óskaði eftir því að staðar-
valið yrði endur skoðað og taldi best 
að byggja nýtt sjúkra hús frá grunni. 
Hjúkrunar ráð Land spítalans var á 
sömu skoðun og vildi einnig að nýtt 
sjúkra hús yrði byggt frá grunni. Er-

lendu ráð gjafarnir EMENTOR töldu 
árið 2001 að best væri að byggja við 
í Foss vogi ef ekki væri vilji til að 
byggja nýtt sjúkra hús frá grunni, sem 
væri besti kosturinn. 

Aldrei skoðað að byggja  
frá grunni 
Hilmar Björns son arki tekt segir að 
sá kostur að byggja nýtt sjúkra hús 
frá grunni, hafi aldrei verið skoðaður 
og greindur af heil brigðis yfir völdum. 
Á haust dögum 2009 komu fram 
vel rök studdar óskir um að staðar-
vals greining yrði gerð þar sem upp-
bygging við Hring braut og Foss vog 
yrði borin saman við byggingu nýs 
sjúkra húss frá grunni. Því var hafnað 
á þeirri for sendu að það væri orðið of 
seint. 
Þegar nýtt aðal skipu lag Reykja víkur 
2010-2030 var sam þykkt árið 2013, 
jukust kröfurnar um endur mat á 
stað setningu þjóðar sjúkra hússins. 
Þessar kröfur komu fram m.a. vegna 
þess að skipu lags legt um hverfi gjör-
breyttist og að gengi að spítalanum 
við Hring braut full nægði ekki lengur 
for sendum staðar valsins. Grund-
vallar for sendur höfðu breyst. 

Bif reiða göng felld út 
Þeim óskum var hafnað með þeim 
rökum að engar um ferðar legar for-
sendur hefðu breyst frá gamla aðal-
skipu laginu AR2001-2024. En ef 
kortin eru skoðuð þá blasir við að 
fern bif reiða göng hafa verið felld úr 

skipu laginu innan borgar markanna 
sem öll stefndu í átt að spítalanum 
við Hring braut. Það eru Holts göng, 
Öskju hlíðar göng, göng undir Kópa-
vog úr Mjódd auk Miklu brautar í 
stokk, alls um 6,4 km á lengd. Þar 
fyrir utan voru felld úr skipu lagi 8 
mis læg gatna mót og Reykja víkur-
flug völlur þurrkaður út. Þrátt fyrir 
þetta halda menn því fram að ekkert 
hafi breyst varðandi að gengi að 
sjúkra húsinu. Það stenst ekki. 
Hilmar segir það skyldu stjórn valda 
áður en lengra er haldið að axla 
á byrgð og láta fara fram greiningu 
á hvort betra og hag kvæmara sé 
að halda upp byggingu við Hring-
braut á fram eða byggja nýjan spítala 
á nýjum stað. Öðru vísi náist ekki 
nauð syn leg sátt og sann færing og 
sam staða með þjóðinni um þetta 
mikil væga mál. 

Búta saumur við Hring braut 
Hilmar Björns son segist sann færður 
um að nýr spítali á nýjum stað sé 
skyn sam legur kostur. Hann muni 
verða betri, ó dýrari og öruggari 
en búta saumurinn við Hring braut. 
Hann mun losa sjúk linga undan 
miklum ó þægindum á byggingar-
tímanum og þeim tíma sem tekur 
að endur nýja gömlu húsin. Hann 
mun verða að gengi legri fyrir sjúk-
linga og að stand endur og verða eftir-
sóttari vinnu staður fyrir lækna og 
hjúkrunar fólk en gamli staðurinn við 
Hring braut getur nokkurn tíma orðið.

Horft heim að Keldum. Líklega er það mmun betri kostur á byggja á Keldum og landsvæði er þar það mikið að byggingar á 
svæðinu gætu sem best fengið að standa þar áfram og þar rekin sú rannsóknarstarfsemi sem þar hefur verið um árabil.

Mesta í búa fjölgun  
Reykja vík í tæp 30 ár 
Í búum Reykja víkur fjölgaði um 
2,4% árið 2017, eða tæp lega 3000 
manns. Fjölgunin er sú mesta á 
einu ári í Reykja vík síðan 1988, 
þegar Grafar vogurinn var að 
byggjast upp. Um er að ræða veru-
lega breytingu frá því sem verið 
hefur undan farna ára tugi, sem hafa 
ein kennst af fremur hóf stilltum 
vexti. Fjölgunin er einnig vel yfir 
lang tíma við miði aðal skipu lags, 
þar sem gengið er út frá tæp lega 
1% meðal vexti á ári til ársins 2030. 
Í ein stökum hverfum er fjölgunin 
mest í Úlfarsár dal eða rúm 38% 
en þar hefur verið byggt mikið á 
undan förnum árum. Í Hamra-
hverfi í Grafar vogi fjölgar einnig 
um rúm 12% en þar skýrir upp-
bygging í Bryggju hverfi fjölgunina 
en þar eru 280 í búðir að byggjast 
upp. Í búa fjölgun í Bryggju hverfinu 
sjálfu er tæp 30%. Fækkun íbúa á 
svæðinu innan Hring brautar er 
að eins lítils háttar, 0,07% í Gamla 
Vestur bænum en 0,34% í Austur-
bænum. 

Stytting vinnu vikunnar 
Skýrsla um styttingu vinnu-
vikunnar hjá Reykja víkur borg á 
árunum 2015-2017 sýnir já kvæð 
á hrif verk efnisins um styttingu 
vinnu vikunnar þó að það birtist 
með ó líkum hætti á mis munandi 
starfs stöðvum. Fyrsti á fangi verk-
efnis um styttingu vinnu vikunnar 
án launa skerðingar hófst í mars 
2015 hjá Skrif stofu þjónustu-
mið stöðvar Ár bæjar og Grafar-
holts og Barna verndar en haustið 
2016 bættust við leik skólinn Hof, 
Laugar dals laug og heima þjónusta 
og heima hjúkrun í efri byggð. 
Með því að fjölga vinnu stöðum 
var hægt að dýpka rann sóknina 
og kanna mögu leg á hrif styttingar 
vinnu vikunnar á ó líkum starfs-
stöðum. 
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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. www.silestone.com

Ofurtæknivætt stjörnuver opnað í hitaveitutanki við Perluna

Dagur B. Eggerts son borgar-
stjóri, Gunnar Gunnars son 
for stjóri Perlu Norðursins 

og Inga Dóra Hrólfs dóttir fram-
kvæmda stjóri Veitna undir rituðu 
fyrr í mánuðinum samning um kaup 
Reykja víkur borgar á tveimur hita-
veitu tönkum við Perluna. Annar 
tankurinn er nú þegar nýttur undir ís-
helli og glæsi lega sýningu um jöklana 
á Ís landi. Hinn verður inn réttaður 
í sumar fyrir stjörnu ver sem mun 
nýta nýjustu tækni til að sýna himin-
geiminn sem Perla Norðursins mun 
opna í haust og er vinna við það þegar 
hafin. 

Annars vegar var undir ritaður 
samningur um kaup Reykja víkur-
borgar á tönkunum og hins vegar 
samningur við Perlu Norðursins um 
leigu á hús næðinu sem bætist við 
ört stækkandi sýningar rými fyrir-
tækisins í Perlunni. Nýja stjörnu verið 
í hita veitutankinum er hluti af um-
fangs miklum endur bótum á Perlunni 
sem hefur fengið nýtt hlut verk sem 
náttúru safn og mið stöð upp lifunar í 
Reykja vík. 
Í stjörnu verinu verður boðið upp 
á sýndar heim þar sem á horf endur 
sitja inni í hvelfingu og fræðast um 
stjörnur, reiki stjörnur, tunglið og 

önnur fyrir bæri al heimsins. Í stjörnu-
veri Perlunnar munu sex staf rænir 
skjá varpar varpa 8K mynd í bestu 
fáan legu gæðum á hvelfinguna og 
hljóð kerfi af full komnustu gerð opna 
gestum nýja sýn á norður ljós og 
náttúru Ís lands. Á hersla er lögð á hug-
hrif við hönnun stjörnu versins. Gestir 
þess munu upp lifa norður ljósin í for sal 
áður en þeir ganga inn í sjálft stjörnu-
verið. Stjörnu ver Perlunnar tekur 150 
manns í sæti og eru stólar sér stak lega 
gerðir til að tryggja þægindi gesta. 
Fyrsta sýningin sem Perla Norðursins, 
leigu taki Perlunnar, á ætlar að sýna í 
nýja stjörnu verinu sýnir náttúru perlur 
Ís lands á ein stakan hátt. Sýningin 
er sér stak lega samin og fram leidd 
af Perlunni og hinu heims þekkta 
Bowen Productions, sem sér hæfir sig 
í myndum fyrir stjörnu ver. Önnur slík 
sýning um undra heim norður ljósanna 
verður frum sýnd á haust mánuðum. 
Laugar daginn fyrir hvíta sunnu 
var opnaður annar á fangi náttúru-
sýningar í Perlunni undir nafninu 
,,Undur ís lenskrar náttúru.“ Þar 
er hægt að upp lifa eld gos og jarð-
skjálfta og sjá syndandi hvali undir 
gólfinu. Níu metra há eftir mynd af 
Látra bjargi klæðir einn af veggjum 
hita veitutankanna í Perlunni sem 
er nú óðum að fá nýtt hlut verk sem 
sýningar rými. 
Náttúru minja safn Ís lands mun síðan 
opna sýningu um Vatn í náttúru Ís-
lands í desember.

Nýtt íþróttahús og glæsileg 
æfingasundlaug við 
Klettaskóla
Fjölmenni var við athöfn í Klettaskóla 
þegar nýtt og glæsilegt íþróttahús 
og æfingasundlaug fyrir fatlaða 
nemendur var tekin í notkun. 
Skólakórinn söng við athöfnina. 
Borgarstjóri sagði m.a. af þessu tilefni; 
„Þessi nýbygging markar tímamót 
fyrir bæði nemendur og starfsfólk 
í Klettaskóla. Hér er ekki bara risin 
glæsileg viðbygging sem fellur vel 
inn í umhverfið, heldur uppfyllir 
íþróttahúsið og sundlaugaraðstaðan 
allar nútímakröfur um aðgengi 
og þjálfun fyrir fatlaða nemendur 
og gjörbyltir aðstöðu þeirra til 
íþróttaiðkunar.“ Nýr íþróttasalur 
er 1.755 fermetrar og búinn 
margvíslegum æfingatækjum. Í 
sundlaugarsalnum eru tvær laugar og 
einn stór pottur.

Jafnréttisstefna Fram
Einstaklingum líður betur í umhverfi 
þar sem jafnrétti ríkir. Þar sem 
kynjamisrétti fær að skjóta rótum 
eru oft ríkjandi aðrir fordómar 
sem t.d. tengjast uppruna eða aldri. 
Hugmyndir um það hvað sé við hæfi 
að stelpur geri annars vegar og strákar 
hins vegar eru hamlandi. Þar sem 
raunverulegt jafnrétti ríkir fá allir 
einstaklingar að njóta sín og blómstra. 
Knattspyrnufélagið FRAM stuðlar að 
jöfnum tækifærum sinna félagsmanna 
og mismunar ekki vegna kynferðis, 
uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, 
aldurs, fötlunar, þjóðernis, 
trúarbragða, skoðana, litarháttar eða 
annarrar stöðu. Íþróttafélagið leggur 
áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu 
starfi. Niðurlægjandi framkoma svo 
sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg 
áreitni, illt umtal og ósæmilegar 
vígsluathafnir er ekki liðin innan 
félagsins.
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,,Áhyggjuefni að það fari vaxandi að 
launþegar séu þvingaðir í verktöku“

Alþýðusamband Íslands 
er stærsta fjöldahreyfing 
launafólks á landinu. Um 

tveir þriðju hlutar launamanna í 
skipulögðum samtökum á Íslandi eru 
í ASÍ. Alþýðusambandið berst fyrir 
bættum kjörum félagsmanna sinna 
og stendur vörð um réttindi þeirra. Í 
ASÍ eru 48 aðildarfélög með um 120 
þúsund félagsmenn.

Fullyrða má að verkalýðshreyfingin 
hafi að verulegu leyti byggt upp það 
velferðarkerfi sem Íslendingar njóta 
góðs af í dag, samstaðan og fjöldinn 
gerir henni kleift að hafa pólitísk 
áhrif og móta þjóðfélagið að þörfum 
fólksins. ASÍ gerir kröfu um úrbætur, 
völd og áhrif fyrir hönd félaga sinna. 
ASÍ-þing verður haldið í haust og 
þar verður umræða um öll helstu 
stefnumál Alþýðusambandsins en 
sérstaklega verður umræða um 
stefnumál ASÍ og áhrif tæknibreytinga 
á störf fólks, ráðningasamningar sem 
eru í dag margir hverjir afar ótryggir 
og stöðugt flóknari. Heilbrigðismálin 
verða einnig á dagskrá og með hvaða 
hætti stjórnvöld koma að þeim en 
þjóðin er stöðugt að eldast og þá verða 
heibrigðismál stöðugt mikilvægari.. 
,,Húsnæðismálin hafa verið 
mjög fyrirferðarmikil í okkar 
umræðu, einkum eftir að 
verkamannabústaðakerfið var lagt af 
í upphafi aldarinnar og nú erum við 
komin af stað aftur með lögunum um 
almennar íbúðir og stofnun Bjargs 
íbúðafélags í samstarfi við BSRB,“ 
segir Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ.

- Fyrir nokkrum misserum  var gerður 
samningur við Reykjavíkurborg 
um byggingu 1.000 íbúða fyrir þá 
tekjulægri. Hvernig gengur það?
,,Það er komið í gang, fyrsta 
skóflustungan var tekin í Grafarvogi 
við Spöngina í mars og í lok apríl í 
Úlfarsárdal og fleira fylgir í kjölfarið,“ 
segir Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ. 
Þetta verða allt að 700 íbúðir sem við 
setjum í gang á þessu ári, en við sáum 
að það var ekki mikil hreyfing í þá átt 

að sinna þörfum þeirra lægra launuðu 
og því viljum við koma að því að byggja 
hagkvæmar leiguíbúðir fyrir þennan 
hóp og fengum BSRB til liðs við 
okkur. Því var Bjarg íbúðafélag stofnað 
þar sem ríkisvaldið leggur til 18% í 
stofnkostnað og sveitarfélögin 12% 
og með því náum við að niðurgreiða 
stofnkostnaðinn um 30%. Við erum 
fyrst og fremst á byggja hagkvæmar 
íbúðir, nýta fermetrana betur og með 
þessu breiða samstarfi er kostnaður 
við byggingarnar lágmarkaður.
Við fáum bæði arkitekta og verktaka 
til meira samstarfs til að auka 
hagkvæmnina á hönnunarstiginu, 
þannig verður kostnaður við 
bygginguna talsvert lægri. Ákvörðun 
um leiguverð ákvarðast af því hver 
kostnaðurinn við byggingu hússins 
er, en við höldum honum í lágmarki, 
ekki á að hagnast á þessu á kostnað 
leigutaka, en auvitða verður félagið 
að standa undir sínum útgjödlum 
við framkvæmdina,“ segir Gylfi 
Arnbjörnsson.

- Nokkur umræða hefur verið að 
undanförnu í tengslum við ASÍ-þing 
sem verður í haust að stór stéttarfélög 
hugleiði jafnvel að ganga úr ASÍ. Er það 
ekki áhyggjuefni?
,,Vissulega verður að horfa til þess ef 
einstaka stéttarfélög sjá lausn í því að 
fara út úr sambandinu. Ég tel að þau 
félög sem hafa rætt þetta verði að gera 
það á félagslegum grunni og það sé 
hagkvæmt fyrir félaga viðkomandi 
stéttarfélags.“

Mörg stéttarfélög vilja semja 
beint við atvinnurekendur
- Stéttarfélog eins og 
Rafiðnaðarsambandið hafa sagt að þau 
ætli ekki að setjast að samningaborðinu 
með ASÍ heldur semja beint við 
atvinnurekendur. Veikir það ekki 
samstöðuna?
,,Alþýðusambandið hefur ekki 
gert kjarasamninga um árabil því 
samningsrétturinn er í höndum 
aðildarfélaganna. Landssamböndin 
hafa stundum komið sameiginlega 

að samningaborðinu fyrir hönd sinna 
aðildarfélaga og ná þannig samstöðu 
um einhverja launastefnu. Það tókst 
ekki við gerð samninganna vorið 
2015, en í október það ár sameinuðust 
þau um rammasamkomulagið við SA 
og stjórnvöld ásamt BSRB. Samningar 
eru lausir um næstu áramót en ekki 
hefur verið rætt hvort félög vilja fara 
að samningaborðinu undir hatti ASÍ 
og mér sýnist stemmningin vera fyrir 
dreifðari samningum. Í sumarbyrjun 

munum við ræða þetta, einkum 
hvernig hreyfingin ætlar að standa að 
mótun krafna um ýmis sameiginleg 
mál gagnvart bæði atvinnurekendum 
og stjórnvöldum. Það bendir ýmislegt 
til þess að það verði meiri harka í öllum 
kjaraviðræðum eftir næstu áramót, 
ákvarðanir kjararáðs á undanförnum 
árum ráða þar miklu og hefur víða 
hleypt illu blóði í félagsmenn ASÍ. 
Það er einnig áhyggjuefni að það fari 
vaxandi að launþegar séu þvingaðir 

í verktöku og þeir samningar eru 
jafnvel ekki skriflegir.
Stefnumörkum ríkisstjórnarinnar 
bendir til þess að hún vilji gera sitt 
til þess að samningar náist, en það 
svigrúm sem stjórnvöld setja um sínar 
áætlanir  finnst mér ekki mikið. Þess 
vegna held ég að það verði erfitt að ná 
ásættanlegri niðurstöðu. Endurskoða 
þarf skattkerfið því að á undanförnum 
árum hafa skattar verið hækkaðir 
verulega hjá þeim tekjulægstu á sama 
tíma og þeir hafa lækkað hjá þeim 
efna- og tekjumeiri í þjóðfélaginu 
og það hefur komið niður á getu 
ríkissjóðs til að halda uppi eðlilegri 
þjónustu, t.d. á heilbrigðissviðinu.“

- Sífellt er það nefnt að mennt sé 
máttur. Styðjið þið við bakið á 
félagsmönnum ASÍ til þess að þeir fái 
tækifæri til að mennta sig?
,,Við viljum gefa öllum tækifæri til að 
endurmennta sig og halda sinni færni 
í sínu fagi. Í þeirri tæknibyltingu 
sem við búum nú við er nauðsynlegt 
að gefa fólki tækifæri til að sækja 
menntun og gera það hæfara á 
vinnumarkaðnum og verða þannig 
óháðari einstaka atvinnurekendum 
og sjálfstæðari við val á vinnu 
Aðildarfélögin styðja dyggilega 
við bakið á sínum félagsmönnum 
varðandi símenntun.“

Hægfara umbótastefna
-Á ASÍ-þingi í haust verður kosin ný 
stjórn. Áttu von á líflegu þingi? 
,,Annars vegar tel ég mikilvægt að 
þingið fjalli um stefnu okkar og innri 
málefni og það þarf auðvitað að 
manna forystuna til að fylgja þeirri 
stefnu eftir. Hvort ég sækist eftir 
endurkjöri kemur í ljós seinna. Ég 
er fylgjandi hægfara umbótastefnu 
sem m.a. á að tryggja okkar fólki 
réttmæta hlutdeild í þeirri velferð 
sem nú virðist vera og skiptingu 
þeirra verðmæta sem hafa skapast. 
Misskipting tekna hefur aukist og 
ríkisstjórnin hefur verið að skapa 
það m.a. með skattastefnuni, hækkun 
hæstu launa, lækkun barna- og 
húsnæðisbóta og fleiru og taka 
þannig til baka þann ávinning sem 
verkalýðshreyfingin hefur verið að 
ná á undanförnum árum,“ segir Gylfi 
Arnbjörnsson, forseti ASÍ.
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,,Munum leggja fram okkar 
kröfugerð vegna kjarasamninga 
strax eftir sumarfrí“

Rafi ðnaðar sam band Ís lands 
er lands sam band stéttar fé-
laga rafi ðnaðar manna, sem 

eru Fé lag ís lenskra raf virkja 1.700 fé-
lags menn, Fé lag raf einda virkja 800 
fé lags menn, Fé lag ís lenskra síma-
manna 800 fé lags menn, Raf virkja fé lag 
Norður lands 200 fé lags menn, Fé lag 
rafi ðnaðar manna á Suður landi 150 fé-
lags menn, Rafi ðnaðar fé lag Suður nesja 

120 fé lags menn, Fé lag sýningar manna 
við kvik mynda hús 30 fé lags menn, og 
Fé lag tækni fólks í rafi ðnaði 1.500 fé-
lags menn. Heildar fjöldi fé lags manna 
er um 5.400. Sam bandið er starfs-
greina sam band sem í eru allir laun-
þegar sem starfa í rafi ðnaðar geiranum, 
hvort sem þeir hafa lög gilt sveins próf 
eða ekki. Allur fé lags legur rekstur er í 
höndum sam bandsins á samt um sjón 

eigna, sjóða og gerð kjara samninga er 
sam starfs verk efni aðildar fé laga og RSÍ. 

Rafi ðnaðar sam bands Ís lands var 
stofnað árið 1970 til að mynda sam-
starfs vett vang fyrir rafi ðnaðar fé lög. 
Einnig voru stofnuð lands hluta fé lög og 
þannig voru sam skipta leiðirnar efldar 
til muna og búin til sterkari heild. 

- Sem ein heild verða fé lags menn í Raf-
iðnaðar sam bandi væntan lega sterkari í 
allri kjara bar áttu? 
,,Sem ein heild erum við miklu sterari 
við samninga borðið gagn vart at vinnu-
rek endum, bæði raf virkjar, raf véla-
virkjar, tækni fólk og fleiri í þessum 
mark hópi. Staðan núna er þannig 
að kjara samningar gilda út þetta ár. 
Í byrjun árs 2019 verða nánast allir 
okkar kjara samningar lausir, ör fáir 
samningar gilda eitt hvað lengur,“ segir 
Kristján Þórður Snæ bjarnar son, for-
maður Rafi ðnaðar sam bandsins. 
,,Það er gríðar leg gremja meðal okkar 
fé lags manna vegna stöðunnar nú þegar 
við fylgjumst með kjara ráði hækka 
laun al þingis manna og margra opin-
berra em bættis manna í efstu stöðum 
ríkis stofnana um tals vert, eða allt að 
4%, jafn vel meira, sem og í stjórnum 
hluta fé laga á vinnu markaði. Það er því 
ljóst að fé lags menn í Rafi ðnaðar sam-
bandinu vilja láta sverfa til stáls þegar 
kjara samningar verða lausir. Það er 
síðan alltaf spurning hvaða kjara kröfur 
eru raun hæfar. Fyrst að al þingis menn 
sætta sig við að laun þeirra hækki með 
þessum hætti geta þeir ekki sagt að það 
sé ekki hægt fyrir aðra þegna þessa 
þjóð fé lags.“ 

Kröfu gerðin vegna kjara samninga að 
mestu til búin 

Er byrjað nú þegar að móta 
kröfu gerðina? 
,,For sendar kjara samninga eru brosnar 
en við byrjuðum undir búning að 
kröfu gerð í maí mánuði 2017 og kröu-
gerðin er þegar klár að lang mestu leiti. 
Við höfum þegar átt fund með Sam-
tökum at vinnu lífsins og rætt þar stöðu 
á bókunum sem voru gerðar við síðustu 
samninga og eru enn í gildi. Við höfum 
til kynnt Sam tökum at vinnu lífsins að 
við munum leggja fram okkar kröfu-
gerð vegna kjara samninga strax eftir 
sumar frí, lík lega í septem ber en launa-
kröfur munu koma síðar. 
Mér finnst afar ó lík legt að fé lög innan 
Al þýðu sam bands Ís lands komi saman 
sem heild að saminga borðinu sökum 
þess að fé lögin eru mis jafn lega langt 
komin í undir búningnum. Ég tel að 
Rafi ðnaðar sam bandið eitt af fáum 
stéttar fé lögum sem er byrjað á þessum 
undir búningi að ein hverju marki. Ég 
tel að okkar staða sé að mörgu leiti 
væn lega ef við göngum einir fram til 
samninga frekar en í of stórum hópi. 
Það felast tölu verð sóknar færi í því. 
Tími stórra regn hlífar sam taka eins og 
ASÍ er þó alls ekki liðinn og vonandi 
kemur sá tími ekki. Stærstu á fangarnir 
hafa þrátt fyrir allt náðst fyrir til stilli 
Al þýðu sam bandsins en til þess að svo 
sé þarf að vera sam staða um hvaða 
leiðir eigi að fara.“ 

- Mennta mál eru at riði sem allaf 
er verið að vinna í. Auknar kröfur 
eru gerðar til aukinnar menntunnar 
iðnaðar manna og stéttar fé lag eins og 
Rafi ðnaðar sam bandið þarf væntan lega 
að verða á tánum til að fylgjast með 
öllum nýjunum á þessum markaði. Er 
þetta stöðugt við fangs efni? 
,,Mennta mál hafa alltaf verið afar mikil-
vægur mála flokkur. Við höfum um ára-
tuga skeið lagt á herslu á menntunina og 
ekki síður eftir símenntun og að kynna 
tækni breytingar í okkar starfi, sem 
hafa alltaf verið miklar. Tækni þróunin 
byrjar í rafi ðnaðinum svo okkar fé lags-
menn þurfa þar með stöðugt að vera á 
tánum til að halda sér við efnið, fylgjast 
með nýjungum. Starf ræktur er mjög 
öflugur menntunar skóli, Rafi ðnaðar-
skólinn, og jafn framt er lögð á hersla 
á grunn mentunina og höfum starfað 
í góðu sam bandi við fé laga okkar á 
Norður löndunum í hart nær fjóra ára-
tugi þar sem margir okkar fé lags manna 
hafa sótt sér menntun.Unnið hefur 
verið að því að hafa náms skrár í grunn-
menntun sam bæri legar við það sem er 
á hinum Norður löndunum. Raf virki 
sem lýkur námi hér er sam þykktur í til 

vinnu, t.d. í Noregi og er raunar mjög 
eftir sóttur þar.“ 

- Hvernig er endur nýjun í raf virkja- 
og raf véla virkja stéttinni í dag. Er góð 
að sókn í nám í iðn- og verke mennta-
skólana, eða fara fara mun fleiri í bók-
nám í mennta skólum? 
,,Endur nýjun í stéttinni er þokka leg og 
með betra móti en í mörgum öðrum 
iðn greinum. Það er mikill skortur á 
nem endum sem velja iðn nám en það er 
mikil á hersla lögð á það í dag í þjóð fé-
laginu að nem endur sæki sér bók nám, 
t.d. stúdents próf, að loknu skyldu námi 
í grunn skóla. Í stað þess að velja sér 
iðn grein að loknu stídents prófi væri 
að mörgu leiti eðli legra að velja sér 
iðn grein og ljúka jafn framt stúdents-
prófi en það er mögu leiki að gera það. 
Kannski mættu stéttar fé lög iðnaðar-
manna vera dug legri að kynna fyrir 
grunn skólnemum kosti þess að fara í 
iðn nám og draga það ekki þar til í 10. 
bekk grunn skóla eins og al siða er í dag 
heldur byrja í 8. og 9. bekk og kveikja 
þar á hugann. Frá árinu 2005 hefur 
Rafi ðnaðar sam bandið verið að út búa 
kynningar efni fyrir þennan hóp. 
Ný lega var um 70 ný sveinum í raf-
virkjun af ent sveins bréf en ár lega eru 
út skrifaðir um það bil 130 nú sveinar. 
Við vitum ekki ná kvæm lega hvað 
þessir ný sveinar taka sér fyrir hendur, 
flestir hefja störf í greininni, sumir fara 
í fram halds n mám, t.d. há skóla nám 
tengt faginu, s.s. í raf magns verk fræði 
en í því námi er raf virkjun gríðar lega 
góður grunnur.“ 

Ný sveintar í sterk straumi fá 
af henta per sónu lása 
,,Við erum að láta öryggis mál okkar 
stöðugt meira varða og af endum ný-
sveinum í sterk straumi per sónu lása en 
það er einn lás fyrir hvern ein stak ling 
og einn lykill að lásnum. Þegar við-
komandi fer að vinna í sterk straums-
búnaði er hægt að stöðva hann þannig 
að ekki sé hægt að gang setja hann aftur 
meðan verið er að vinna í honum. 
Á næstu mánuðum munum við af-
henda þeim sem eru að vinna í sterk-
straumi sam bæri lega lása í sam starfi 
við at vinnu rek endur og auka þannig 
öryggis vitund í okkar fagi.“ 
Kristján Þórður segir að stöðugt sé 
unnið að því að draga úr kostnaði við 
að fara í iðn nám og bjóða öllum sem 
fara í rafi ðnaðar nám ó keypis náms efni. 
Þar gegnir www.rafb ok.is mikil vægu 
hlut verki en allar bækurnar eru þar 
inni. RSÍ gefur öllum sem byrja í raf-
iðnaðar námi spjald tölvu og það hefur 
verið gert á annað ár. Spjald tölvurnar 
eru lið lega 1.400 talsins sem gefnar 
hafa verið. Með því er verið að tryggja 
að allir sitji við sama borð og séu með 
raf rænt náms efni í höndunum. Þetta 
hefur mælst gríðar lega vel fyrir. 

- Er náms efnið sem boðið er upp á 
nægjan lega nú tíma vænt? 
,,Kennslan hefur þróast að mörgu 
leiti í takt við kröfur tímans, en ég tel 
að sjálf sögðu að það mætti gera betur 
á ýmsum sviðum, t.d. hvað varðar 
kennslu að ferðir og að ein hverju leiti 
líka hvað varðar náms efni. Skólarnir 
sem kenna rafi ðnað hafa fylgt þóun 
tímans nokkuð vel en oft veldur fjár-
skortur eðli legri þróun og tækja-
kaupum. Kennslu stundir eru oftast 
dýrari í iðn námi en í hefð bundnu 
bók námi,“ segir Kristján Þórður Snæ-
bjarnar son for maður RSÍ. 

Á hættu mats kerfi 
Rafi ðnaðar skólinn, Rafi ðnaðar sam-
bandið og Sam tök raf verk taka skrifuðu 
ný lega undir samning við Vinnu-
eftir litið um að unnið verði að því að 
gera á hættu mats kerfi fyrir fé lags menn 
Rafi ðnaðar sam bandsins. Í síma appi 
verður hægt að gera á hættu mat sem 
tengjast því verk efni sem við komandi 
er að fram kvæmda á hverjum tíma.
Þetta er liður í auknu öryggi sem RSÍ er 
að vinna að fyrir sína fé lags menn.
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Kosningarnar á laugardag 
skipta miklu máli fyrir 
framtíð Reykjavíkur og í 

kosningabaráttu síðustu vikna hafa 
kristallast mjög ólíkar hugmyndir um 
þróun borgarinnar. Á undanförnum 
árum höfum við verið að leiða 
breytingar í Reykjavík sem blasa 
við borgarbúum í þeirra nánasta 
umhverfi. Reykjavík er að verða meiri 
borg. Hverfin eru að lifna við með 
fjölbreyttari nærþjónustu. Hvarvetna 
sjáum við þróast kraftmikla og 
nútímalega borg sem er fjölbreytt, 
skemmtileg og lifandi í samræmi við 
framtíðarsýn borgarinnar. Og við 
viljum halda áfram að styðja við þessa 
þróun.

Þinn stuðningur skiptir máli

Til þess þurfum við á þínum stuðningi 
að halda í kosningunum þann 
26. maí. Á næsta kjörtímabili eru 
gríðarleg tækifæri til að festa í sessi 
þær breytingar sem eru að verða í 
borginni og við þurfum skýrt umboð í 
kosningunum til að geta haldið áfram 
á sömu braut með Reykjavík. Þróun 
borgarinnar skiptir máli fyrir okkar öll. 

Við viljum við hefja framkvæmdir við 
Borgarlínu strax og setja Miklubraut 
í stokk. Við viljum halda áfram að 
leiða mesta uppbyggingarskeið í sögu 
borgarinnar með áherslu á hagkvæmt 
húsnæði á spennandi stöðum um alla 
borg. Við viljum klára uppbyggingu 
leikskólana með því að bjóða 12 til 18 
mánaða börnum leikskólapláss í fyrsta 
skipti. Og síðast en ekki síst viljum við 
að Reykjavík verði áfram borg fyrir 
okkur öll.

Kosið um framtíð Reykjavíkur

Framtíðarsýn Samfylkinginnar 
í Reykjavík er skýr. Við erum 
stolt af því og höfum fundið fyrir 
miklum meðbyr meðal borgarbúa í 
kosningabaráttunni. Kosningarnar 
á laugardaginn snúast um framtíð 
Reykjavíkur og hverjum við treystum 
til að leiða breiðan meirihluta í 
Reykjavík þar kraftmikil uppbygging 
á sér stað, þar sem við þróum græna, 
lifandi og fjölbreytta borg saman. 
Borg fyrir okkur öll. Við viljum halda 
ótrauð áfram. Áfram Reykjavík!

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

Innan tíðar verður Ás mundar salur 
við Freyju götu á Skóla vörðu holti 
opnaður að nýju eftir endur bætur 

sem tóku um eitt og hálft ár. Salurinn 
verður sem fyrr helgaður listum og 
menningu en draumur eig endanna 
er að hafa lítið kaffi hús á neðri 
hæðinni þar sem gestir geti skegg rætt 

menningar mál yfir kaffi bolla. 
Ás mundur Sveins son mynd höggvari 
lét reisa Ás mundar sal upp úr 1933 og 
bjó þar fyrst sjálfur og var með sína 
eigin vinnu stofu. Það var svo tölu-
vert seinna sem Lista safn ASÍ flutti 
í hús næðið en það safn var stofnað 
þegar Ragnar í Smára gaf Al þýðu sam-

bandinu sitt eigið mál verka safn, með 
þeim skil yrðum að sam bandið kæmi 
verkunum á fram færi við vinnandi 
fólk. 
Árið 2016 var Ás mundar salur aug-
lýstur til sölu. Eftir að eins viku hafði 
Al þýðu sam bandið sam þykkt til boð 
hjónanna Sigur björns Þor kels sonar 
og Aðal heiðar Magnús dóttur, sem 
hljóðaði upp á 168 milljónir króna. 
Eftir kaupin lýsti Sam band ís lenskra 
mynd listar manna á hyggjum af því 
að húsið yrði ekki nýtt undir lista- og 
menningar starf semi, en þær á hyggjur 
virðast hafa verið ó þarfar. 

„Við höfum alltaf hrifist af þessu húsi 
og vorum á þessum tíma að leita að 
ein hverju hús næði fyrir menningar-
starf semi og list skapandi rými. Þannig 
að þetta féll ó sköp fal lega í hendurnar 
á okkur. Við vorum af skap lega glöð að 
við fengum þetta og ætlum að standa 
okkur í því að halda uppi hér góðri 
starf semi og menningar starf semi, 
segir Aðal heiður Magnús dóttir.

Reykja víkur borg aug lýsti ný-
lega opið út boð á byggingar-
rétti fyrir 255 í búðir við 

Leiru tjörn í Úlfarsár dal og hafa til boð 
verið opnuð. Auk lóða í al mennu út-
boði hefur byggingar rétti fyrir 148 
í búðir verið ráð stafað. Bú seti og Bjarg 
í búða fé lag sem rekin eru án hagnaðar-
mark miða hafa fengið vil yrði fyrir 
lóðum við Leir tjörn og einnig hefur 
verið tekin frá lóð fyrir verk efni 
Reykja víkur borgar um hag kvæmt 
hús næði fyrir fyrstu kaup endur. Á 
þessum lóðum verða um 148 í búðir. 
Alls eru því rúm lega 400 í búðir að 
fara í upp byggingu í Úlfarsár dal sem 
verður 1.300 í búða hverfi þegar allt er 
upp byggt. Aðrar lóðir eru nú þegar 
seldar. 

Í búðirnar 255 skiptast á nokkrar hús-
gerðir og er breyti legt eftir hús gerð 
hvort ein staklingar og/eða lög aðilar 
geta boðið í þær. Skiptingin er eftir-
farandi: 
• Fjöl býli, 151 íbúð - lög aðilar 
• Rað hús, 48 í búðir – ein staklingar og 
lög aðilar á nokkrum lóðum 
• Par hús, 4 í búðir - ein staklingar 
• Ein býlis hús, 32 ein býli - ein staklingar 
• Tví býlis hús/ein býlis hús, 20 í búðir - 
ein staklingar 

Úlfarsár dalur býður gott að gengi að 
fjöl breyttum úti vistar- og náttúru-
svæðum með ein stöku sam spili 
fjallsins, dalsins og árinnar. Gróður 
á úti vistar svæði við Leir tjörn mun 
taka mið af að stæðum en við bakka 

tjarnarinnar verður leitast við að 
endur heimta náttúr legt gróður lendi 
með á herslu á gróður setningu ís-
lenskra tegunda, til dæmis víði kjarr og 
engja gras. Vatni verður veitt í tjörnina 
með blá grænum ofan vatns lausnum. 
Við Leir tjörn verður úti vistar stígur 
sem tengist stíga kerfi Úlfars fells. 
Neðst í dalnum við Úlfars á er glæsi-
legt mann virki í byggingu sem hýsa 
mun skóla, leik skóla, menningar mið-
stöð, bóka safn, sund laug og í þrótta-
mann virki. Nú þegar hefur hluti 
byggingarinnar verið tekinn í notkun 
og næsti á fangi verður tekinn í notkun 
næsta haust. Upp bygging á í þrótta-
svæðisins er vel á veg komin og ný 
úti sund laug verður tekin í notkun árið 
2021.

Áfram Reykjavík

Byggingarréttur fyrir 400 íbúðir í Úlfarsárdal:

ÁSMUNDARSALUR OPNAÐUR AÐ NÝJU

Nýjar lóðir við Leirtjörn
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Framhald á síðu 12

hæg gengum bið listum eftir fé lags legu 
hús næði. 

#7 Kjör kennara þurfa að 
batna svo mann sæmandi 
og eftir sóknar verðar að-

stæður skapist fyrir þá. Niður læging 
um önnunar- og upp eldis stétta getur 
ekki annað en haft á hrif á þá um önnun 
sem þær veita, auk þess að vera ekki 
mann legu sam fé lagi sæmandi. 

#8 Það er ekki for svaran-
legt að for ráða menn 
borgarinnar bendi 

fingrum þegar talað er um kjör starfs-
manna þeirra. Launin sem Reykja-
víkur borg greiðir þurfa að vera nægi-
lega há svo hægt sé að lifa af þeim. 

#9 Reykja víkur borg ætti 
að tryggja jafnt að gengi 
barna í borginni að tóm-

stundum, óháð fjár hag heimilisins. 
Byggja þarf upp sjálf stæða stjórn 
í þrótta mála í sam vinnu við borgar búa 
og leggja af nú verandi kerfi þar sem 
stjórn mála fólk skammtar fé. 

#10 Allar góðar hug-
myndir eru at hygli 
verðar. 

#11 Um ræðan um stað-
setningu spítalans 
hefur lengi verið notuð 

til að slá upp byggingu hans á frest. Það 
er for gangs mál að hann verði smíðaður 
án þess að það komi til enn frekari 
nefndar funda og skýrslu gerða. Heil-
brigðis kerfið má ekki við frekari töfum 
á upp byggingu. 

#12 Sam göngur eiga að 
vera öllum að gengi-
legar og smíðaðar í 

þágu fólks, ekki verk taka. For gangs-
mál Sósíal ista flokksins eru þó fyrst og 
fremst vald efling borgar búa og upp-
fylling grunn þarfa þeirra; hús næði, 
matur, heilsa og menntun.

Björg Kristín Sigþórsdóttir
Oddviti Höfuðborgarlistans

#1 Höfuð borgar listinn leggur 
höfuð á herslu á í búða mál 
ungs fólks fjöl skyldu fólks og 

ein stak linga.Við ætlum að byggja 10.000 
þúsund í búðir á kjör tíma bilinu. Mengun 
fari aldrei yfir við miðunar mörk. Strætó 
gangi á 5 til 7 mínútna fresti. 

#2 Höfuð borgar listinn telur 
Borgar línu afar ó á byrgt 
verk efni gagn vart út svars- 

og skatt greið endum Reykja víkur. Inn viða-
skattar munu leggjast á íbúa Reykja víkur 

á samt 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 sam göngum 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 ein hver borgar búi getur svarað 
því þá fyndist okkur mjög gott að fá þær 
upp lýsingar. Rekstur borgar línu og hvað 
mun kosta neyt endur að nýta sér hana er 
á huldu. 

#3 Reykja víkur borg gerir það 
ekki í dag að mati fram-
bjóð enda Höfuð borgar-

listans. Höfuð borg landsins hefur al gjör-
lega brugðist í búum með því að mæta 
ekki eftir spurn eftir í búðar hús næði. Pisa 
könnun nær ekki mark miðum OECD. 
Kannanir á vegum sveitar fé laga hafa 
komið verst út hjá Reykja víkur borg í öllum 
mála flokkum enda hætti Reykja víkur borg 
að taka þátt í þessum könnunum; svarið 
var í búar Reykja víkur væru svo kröfu-
harðir. Mengun í borginni er ó líðandi en 
svar vald hafa við því var að auka daga þar 
sem mengun mætti fara yfir við miðunar-
mörk. Bíla um ferð og bíla eign hefur aukist 
í Reykja vík og talað er um að það sé svo 
mikið af bílum en enginn talar um að 
ekkert hafi verið gert í gatna gerð síðustu 
árin í borginni. Kennurum, leik skóla-
menntuðum og þeim sem sinna okkar 
mikil vægasta auði er haldið í gíslingu enda 
fækkar fólki í þessum störfum ár frá ári. 

#4&5 Á meðan 
út svars og 
skatt greið-

endur í Reykja vík eru að borga meiri-
hluta sam gangna og annarra gjalda fyrir 
önnur sveitar fé lög og lé legir samningar 
eru gerðir og Reykja vík og í búar þeirra 
sitja eftir í þjónustu og missa út svars og 
skatt greið endur til annarra sveitar fé laga, 
myndum við halda að hagur Reyk víkinga 
væri sam eining þessara sveitar fé laga. 
En höfuð borg sem er vel stjórnað for-
gangs raðar fjár munum og verk efnum og 
heldur fast í fyrir tæki og ein stak linga sem 
borga skatta og skyldur, getur lifað góðu 
lífi og verið heims borg ef rétt er haldið á 
spilunum. Við hjá Höfuð borgar listanum 
viljum kröfu harða íbúa vegna þess að það 
mun veita okkur að hald þegar við förum 
að stjórna borginni. Við teljum að ef 
borginni er vel stjórnað til fram tíðar með 
þarfir íbúa að leiðar ljósi þurfi hún ekki að 
sam einast öðrum sveitar fé lögum. 

#6 Við hjá Höfuð borgar-
listanum ætlum að byggja 
10.000 þúsund . í búðir á 

kjör tíma bilinu í Grafar holti, Úlfarsár-
dal, Norð linga holti og Kjalar nesi á samt 
að skipu leggja nýja byggð á Geldinga-
nesi. Munum við byggja 2 til 3000 þúsund 
í búðir fyrir fyrstu kaup endur. Við munum 
blanda þessari byggð inn í þessi hverfi sem 

Guðmundur Þorleifsson
Oddviti Íslensku þjóðfylkingarinnar

#1 For gangs mál okkar er að draga 
til baka lóð undir mosku í 
Reykja vík og aftur kalla leyfi 

fyrir breytingum á bæna húsi múslíma í 
Öskju hlíð 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 
verka manna bú staða kerfið; Gerum Reykja-
vík fjöl skyldu vænni með opnun leik skóla 
og rólu valla: Gerum Reykja vík fjöl skyldu-
vænni með skipu lagningu opinna svæða, 
það eykur lífs gæði borgar búa; Ís lenska 
þjóð fylkingin hafnar borgar línu en vill 
nýta það fjár magn sem Vega gerðin lætur 
af hendi rakna til upp byggingar  mis-
lægra gatna móta, þannig að um ferð 
geti ó hindrað farið eftir aðal stof næðum 
borgarinnar; Gjald frjálst verði í strætó 
fyrir alla sem stunda skóla á höfuð borgar-
svæðinu, minkum mengun; Flytjum 
stofnannir borgarinnar úr mið bænum í 
út hverfi, það er skyn sam legt; Hreinsum 
götur reglu lega, það minkar svif ryk. 
Heilsu vernd í fyrir rúmi; Aldraðir eiga 
skilið á hyggju laust æfi kvöld, byggjum 
hjúkrunar heimili og í búðir fyrir aldraða; 

Ís lenska þjóð fylkingin hafnar borgar línu, 
nýtum fjár muni betur. Búum til mis læg 
gatna mót svo um ferð geti komist ó hindrað 
leiðar sinnar, það minkar mengun 

#2 Ís lenska þjóð fylkingin 
hafnar borgar línu, en vill 
taka upp aðrar leiðir til að 

auka vægi al mennings sam ganga. Þá telur 
Ís lenska þjóð fylkingin á byrða laust að gera 
al mennings sam göngur gjald frjálsar 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 
til að allir nem endur, hvort heldur um er 
að ræða á grunn skóla stigi sem og á fram-
halds skóla stigi verði gjald frjálsir. Þetta 
myndi leiða til þess að al mennings sam-
göngur yrðu ungu fólki eðli legar og til 
lengri tíma litið val um sam göngu máta 
innan borgarinnar, þegar námi lyki. Þá 
myndi gjald frjáls að gangur að strædó leiða 
til þess að þeir er komnir væru á fram-
halds skóla stig hefðu þann val mögu leika 
að komast til og frá skóla án þess að þurfa 
að nota til þess einka bif reið. Það myndi 
leiða til minni mengunar, minna sliti á 
götum, minka um ferða hnúta á helstu 
anna tímum sem og minna á lagi á nem-
endur. Til þess að þetta mark mið náist 
þarf að auka tíðni vagnanna, sem einnig 
myndi auka notanda gildi þeirra gagn vart 
al menningi sem gjarnan vildu geta notið 
þeirra. 

#3 Í ýmsu mætti borgin standa 
sig betur. Við teljum það 
skyldu höfuð borgarinnar 

að hlúa betur að flug vellinum í Reykja vík 
og and úð stjórn mála flokkana í Reykja vík 
á stað setningu flug vallarins vera ó á byrg. 
Hana má skilja sem fá læti gagn vart hlut-
verki borgarinnar sem höfuð borgar og fá-
læti til lands byggðarinnar. 

#4 Sam starf milli sveitar fé laga 
er nauð syn legt og mikil-
vægt. Sam starf er nú þegar 

þó nokkuð á ýmsum sviðum og það er vel. 

#5 Flokkurinn er ekki sann-
færður um nauð syn þess að 
þessi sveitar fé lög séu endi-

lega sam einuð. Ýmsar upp lýsingar benda 
til að sveitar fé lög með í búa fjölda á borð 
við, til dæmis, Kópa vog og Hafnar fjörð 
séu mjög hag kvæmar rekstrar einingar. 
Flokkurinn er ekki sann færður um að 
því fylgi endi lega sparnaður að sam eina 
sveitar fé lögin höfuð borginni enda sjáum 
við að borginni hefur verið skipt upp í 
einingar með sín hverfa ráð sem kosta 
fram kvæmda stjóra og annan mann skap. 

#6 Það er greini leg þörf á 
í búðar byggingum og telst 
mönnum til að það þurfi að 

koma til út hlutunnar lóða undir nokkur 
þúsund lóðir. Ís lenska þjóð fylkingin 
leggur á herslu á að þessum lóðum verði 
út hlutað á kostnaðar verði, en fyrir byggt í 
samningum að þær geti ekki farið í brask. 
Þá er Ís lenska þjóð fylkingin standa fyrir 
raun veru legri þar fa greiningu á hús næðis-

mun styrkja inn viði hverfanna og munum 
við þá í kjöl farið geta byggt í þrótta hús, 
sund laugar og bætt sam göngur til muna. 
En Þessi hverfi hafa því miður setið á 
hakanum síðustu ár: Þarna býr fólk sem 
er að borga fullt út svar og skatta eins og 
hverfin séu full mótuð. 

#7 Höfuð borgar listinn leggur 
mikla á herslu á for gangs-
röðun fjár muna skatt greið-

enda. Með sterkri fjár mála stjórn munum 
við ná tökum á verk efninu, bæta að búnað 
og laun kennara. Gælu verk efnum verður 
rutt úr vegi og lé legir samningum og verk-
efnum ýtt til hliðar eða lögð niður ef þau 
skila sér ekki beint til borgar búa og fram-
tíðar hags muni þeirra. En börnin okkar er 
mann auður okkar til fram tíðar og við hjá 
Höfuð borgar listanum viljum að fólkið 
sem er að mennta börn okkar til fram tíðar 
séu á nægðir starfs menn. Höfuð borgar-
listinn hefur kynnt sér ítar lega leik skóla 
og dag vistunar mál í borginni. Við ætlum 
að hækka laun leik skóla kennara þannig að 
þeir njóti sömu réttinda og kennarar yngri 
nem enda. Þessu munum við hjá Höfuð-
borgar listanum beita okkur fyrir tafar-
laust. 

#8 Höfuð borgar listinn vill byrja 
á að laga inn viðina á leik-
skólanum. Við viljum bæta 

nú verandi leik skóla kerfi áður en við áður 
en við förum út víkka kerfið frekar með ó á-
byrgum hætti. Við viljum bjóða for eldrum 
val í sér stakri fjöl skyldu stefnu sem gengur 
út á að brúa bilið á milli fæðingar or lofs og 
að tveggja ára aldri barna með sér st stökum 
greiðslum. 

#9 Höfuð borgar listinn vill 
auka hreyfingu leik skóla-
barna, grunn skóla barna og 

ung linga bæði innan skóla sem utan og 
munum við fara í sér stakt í þrótta á tak í 
öllum leik og grunn- og gagn fræði skólum 
landsins. Við viljum styrkja börn okkar á 
líkama og sál. Sér stakur syst kin af sláttur 
verður veittur öllum börnum sem stunda 
ein hvers konar í þróttir í Reykja vík. Allar 
rann sóknir sýna að hreyfing og gott matar-
æði er grunn stoð heil brigðs líkama og 
sálar og munum við taka á næringar þætti 
og matar æði í skólum í leiðinni. 

#10 Höfuð  borgar listinn 
á að sinna skyldum 
sínum sem höfuð borg 

landsins og vera sam keppnis fær við aðrar 
þjóðir á heims vísu. Við viljum byggja 
20.000 þúsund manna yfir byggðan þjóðar-
leik vang sem nýst getur öllum í þrótta-
greinum landsins. 

#11 Stað setning Land spítala 
er á kveðin nú þegar af 
yfir völdum. Þar á meðal 

byggist sú á kvörðun á stað setningu við 
flug völlinn í Reykja vík. Höfuð borgar-
listinn gagn rýnir for gangs röðun á þessu 
verk efni þar sem það hefði alltaf átt að 
byrja á lausn á sam göngu málum svæðisins 
fyrst. En í ljósi stöðunnar og þeirrar stað-
reyndar að búið er að loka svo kallaðri 

neyðar braut, höfum við á huga á að 
kanna for sendur þess að byggja spítalann 
á hæðina í sátt við íbúa á svæðinu, til að 
ná fram auknu rekstrar hag ræði og betri 
nýtingu á borgar landinu. Þannig væri 
mögu lega hægt að ná sögu legri sátt um 
bæði spítalann og flug völlinn og auka veg 
og virðingu Reykja víkur sem höfuð borgar 
landsins. Það má ekki gleyma því að sam-
hliða byggingu Sunda brautar og frekar 
tengingu Reykja víkur við ná granna sveita-
fé lög með brúar tengingum, er mögu legt 
að auka afk öst gatna kerfisins til muna. 

#12 Höfuð  borgar l ist inn 
vill byggja Sundar-
braut tafar laust og er 

það for gangs verk efni listans sam fara þeim 
10.000 þús.í búðum sem við ætlum að 
byggja á kjör tíma bilinu. Við munum byrja 
frá Kjalar nesinu og tengjast Mos fells bæ, 
Grafar vogi, Grafar holti, Úlfarsár dal. Nú-
verandi vald hafar vilja ekki Sunda braut 
og eru nú þegar búnir að loka á kjósan-
legum leiðum. Höfuð borgar listinn mun 
fara tafar laust í það með sér fræðingum að 
finna bestu leiðina hugsuð til lang tíma ár 
fram í tíman í sátt við nú verandi íbúa og 
um hverfi.
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Útgjaldasukk  
liðinna 8 ára

Saman lögð út gjöld Reykja víkur-
borgar hafa vaxið að meðal tali 
um 70% frá 2011 undir stjórn 

vinstri flokkanna í borginni á meðan 
meðal tals hækkun vísi tölu neyslu verðs 
hefur hækkað um 23%. At hygli vekur 
að svið mið lægar stjórn sýslu hækkar 
um 83%. 
H a g  r æ ð i n g a r 
er þörf og ætlar 
M i ð  f l o k k u r i n n 
að endur skoða 
rekstrar  um hverf i 
borgarinnar, skil-
greina hvert lög-
bundið hlut verk 
Reykja víkur borgar 
er og for gangs raða 
fjár magni í grunn-
stoðir. Traust fjár-
mála stjórnun er 
for senda góðrar 

þjónustu við borgar búa. 
Ég óska eftir stuðningi þínum við 
Mið flokkinn í borgar stjórnar-
kosningunum, settu X við M. 

Vig dís Hauks dóttir 
odd viti Mið flokksins í Reykja vík

Fossvogslaug er lífgæða- og 
framfaramál. Með tilkomu 
hennar væru öll hverfi 

borgarinnar komin í göngu- eða 
hjólafæri frá næstu sundlaug. Við 
höfum verið í miklu og góðu samstarfi 
við Kópavog um málið og raunar líka 
um brú frá Kársnesi yfir í Nauthólsvík. 
Laugin mun verða um miðbik 
útivistarsvæðisins í Fossvogsdal, 
milli Snælandsskóla í Kópavogi og 
Fossvogsskóla þannig að hún nýtist 
vel í skólasund. Næsta skref verður 
að festa laugina í sessi í deiliskipulagi 
og efna til hönnunarsamkeppni um 
útfærsluna.

Gert er ráð fyrir að bæði skref verði 
stigin í samstarfi borgarinnar og 
Kópavogs. Þetta verkefni nýtur mikils 
stuðnings í Fossvogshverfinu og verður 
gaman af báðum bæjarfélögunum að 
vinna að framgangi þess. 

Kvennakór Reykjavíkur er 25 
ára um þessar mundir og 
hélt upp á þau tímamót með 

tónleikum í Seljakirkju laugardaginn 
5. maí sl. Rósa Kristín Benediktsdóttir, 
formaður kórsins, segir að söngskráin 
muni hafi samanstaðið samanstanda af 
ýmsum lögum sem kvennakórinn hafi 
sungið á þessum árum auk þess sem 
hann söng nokkur ný lög. Auk þess 
að syngja á tónleikum hefur kórinn 
sungið við ýmis önnur tækifæri, s.s. 
við afmæli og aðrar uppákomur. Segja 
má að Kvennakór Reykjavík sé að 
vissu leiti falin perla.

,,Gerð var könnun á því hvað 
kórfélagar vildu syngja á þessum 

tónleikum og í framhaldi af því kom 
afmælisnefnd fram með það prógram 
sem áheyrendur fengu að heyra 5. 
maí, gömul lög, ný lög og krefjandi 
verkefni sem kórstjórinn hefur verið 
að æfa með okkur, ballöður, bæði 
íslenskar og erlendar. Við höfum 
einnig verið að æfa að dansa með 
söngnum, vera með rtyhmaklapp sem 
tengist spænsku lagi og einnig vorum 
við m.a. með lög frá Ungverjalandi, 
þaðan sem kórstjórinn kemur. Einnig 
sungum við afar ómstrítt lag sem 
var mjög krefjandi en féll vonandi 
tónleikagestum vel í geð.  Ómurinn 
fór út um allt en svo mættust tónarnir 
aftur á réttum stöðum,“ segir Rósa 
Kristín Benediktsdóttir formaður.

FOSSVOGSLAUG 
ER FRAMFARAMÁL

KVENNAKÓR REYKJAVÍKUR:

METNAÐARFULL SÖNGSKRÁ 
Á AFMÆLISTÓNLEIKUM

Gerum enn betur í Reykjavík!

Gerum átak í uppbyggingu hleðslustöðva

Gerum Reykjavík
Vinstri græna

Kosningaskrifstofa:
Þingholtsstræti 27, 101 Reykjavík
Upplýsingar og akstur á kjörstað
í síma 775 9243
Kosningakaffi á kjördag:
12:00 - 17:00
Kosningavaka á Karolínustofu,
Hótel Borg, 21:30 - 01:00.
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JÚNÍ
3. SJÓMANNADAGURINN

8.–10. KÓTELETTAN 2018

17. JÚNÍ Í ÁRBORG 2018

23. JÓNSMESSUHÁTÍÐIN  
Á EYRARBAKKA

22. – 24.LANDSMÓT  
FORNBÍLAKLÚBBS ÍSLANDS

JÚLÍ
6.–8.BRYGGJUHÁTÍÐ  
Á STOKKSEYRI

14. STEFNUMÓT  
VIÐ MÚLATORG 

ÁGÚST
9.–12. SUMAR Á SELFOSSI

11. BRÚARHLAUPIÐ 

12. DELLUDAGUR

12. VEIÐIDAGUR  
FJÖLSKYLDUNNAR Í ÖLFUSÁ

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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Gönguferðin þín er á utivist.is

Fjölbreyttar ferðir bíða þín
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 Langar ferðir
 Stuttar ferðir
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Opið alla virka daga kl. 12-17

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

Tíðkast barnaþrælkun við 
framleiðslu rafmagnsbíla?

Er barna þrælkun og mis notkun 
vinnu afls al gengari við fram-
leiðslu á raf magns bílum en 

öðrum hlutum? Mikið hefur verið 
fjallað um hvort raf magns bílar séu 
í raun um hverfis vænir og hvort að 
fram leiðsla þeirra hafi slæm á hrif á 
nýtingu auð linda. Einnig hefur verið 
talað um að við vinnslu á efnum fyrir 
raf löðurnar í rafb ílana sé notað 
vinnu afl sem flokkast undir mis-
notkun og barna þrælkun.Það er mjög 
dapur legt ef börn eru notuð á þann 
hátt. Þannig að maður spyr sig ef svo 
er, getum við ekið um á rafb íl með 
góðri sam visku? 
Áður hefur verið skrifað um hvernig 
kóbalt (Co) vinnsla fer fram Þessa 
hliðar málms er mest aflað í námum 
í Kongó. Kóbalt er lykil þáttur í fram-
leiðslu liþíum (lit hium) raf laðna 
sem m.a. eru notaðar í rafb ílum. Raf-
hlöðurnar sem flestir raf magns bílar 
nota, inni halda um 20 prósent kóbalt. 
Liþíum raf löður eru einnig notaðar 
í fjölda annarra raf einda tækja, til 
dæmis í far símum, snjall tölvum, far-
tölvum o.fl. 
Það eru mörg ár síðan Am ne sty 
International varaði við námu vinnslu-
að ferðunum í Kongó, þar sem yfir 
helmingur kóbalt vinnslu heimsins 
fer fram. Þeir vöruðu við því að börn 
væru notuð til að vinna kóbaltið. Þetta 
átti einnig við um að fá tækt verka fólk 
sem vann allt að 24 klukku stundir í 
myrkum námunum, án verk færa á 
litlum sem engum launum. 
Kín verjar sem eiga meiri hluta þessara 
náma og stjórna þeim, fá til liðs við 
sig ,,ættar höfðingja“" sem not færa 
sér ó dýrt og oftast ó lög legt vinnu afl 
sér til á vinnings. Kín verjarnir hafa 

lítin á huga á að laga þetta svo það 
er ekki auð velt að snúa við þessari 
þróun. Fyrir Kongó, má líkja þessari 
þróun við nú tíma Klondi ke tíma bil, 
eða jafn vel gull æði. Klondi ke gull-
æðið er kennt við bæinn Klondi ke og 
sam nefnt hérað í norð vestur Kanada 
þar sem gull fannst 1896 og það dreif 
að yfir 100.000 manns í leit að skjót-
fengnum auð en að eins ör fáir þénuðu. 
Gull æðið á þessum slóðum leið undir 
lok strax 1899. 
Verð á kóbalti hefur hækkað veru lega 
en frá desember 2016 til desember 
2017 hækkaði verðið um 120%, en gull 
hækkaði að eins um 9% á þessu tíma-
bili sem dæmi. Það grunn efni sem 
hækkaði mest í verði á samt kóbalti, á 
sama tíma bili, var palladíum, sem er 
notað í skart gripi og klukkur. Verðið á 
því jókst „bara“ um 51% á sama tíma-
bili. Árið 2017 var verðið á kóbalti um 
40.000 dollara á hvert tonn, en nú er 
það um 88.000 dollara á hvert tonn. 
Volkswa gen bíla verk smiðjurnar hafa 
þeir tekið hart á kóbalt fram leið-
endum eftir við varanir Am ne sty og 
krafist fulls gagn sæis á fram leiðslunni 
og farið fram á upp runa vott orð 
efnanna. 
Hvernig skyldu kín verskir strætis-
vagnar sem eru á götunum vera 
fram leiddir? Með eða án gagn sæis? 
Hver strætis vagn hefur raf löðu sem 
er á bilinu 320kWh til 400kWh að 
stærð. Miðað við það má á ætla að 
það séu um 135 kg af kóbolti í raf-
hlöðu hvers vagns. Þetta þýðir að þar 
sem eru 14 vagnar á götunum á Ís-
landi þá gerir þetta u.þ.b 1,9 tonn af 
kóbolti sem hafa farið í fram leiðslu 
raf laðanna í þá, án eftir lits með 
barna þrælkun.

Hundar blessaðir í Guðríðarkirkju

Það hlýtur að teljast til undan tekninga að venju leg hús dýr séu blessuð, s.s. 
kýr, hestar, kindur eða svín. Það gerist hins vegar stundum þegar gælu dýr 
eiga í hlut. Á vor dögum var gælu dýra eig endum boðið upp á að láta blessa 

hunda í Guð ríðar kirkju í Grafar vogi og komu þó nokkrir þangað til þess að láta 
hunda njóta blessunar.
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Þingfundur á 
Þingvöllum 
18. júlí 2018
Ís land varð frjálst og full valda ríki með 
gildis töku sam bands laganna 1. desember 
1918. Segja má að þetta hafi verið einn 
merkasti á fanginn í sjálf stæðis bar áttu 
þjóðarinnar sem hafði þá staðið í nær eina 
öld. Al þingi Ís lendinga sam þykkti haustið 
2016 þings á lyktun um hvernig fagna bæri 
aldar af mæli sjálf stæðis og full veldis Ís lands 
þar sem lögð er á hersla á menningu og 
tungu sem og þátt töku lands manna. Í sam-
ræmi við það er 100 ára full veldis af mæli nú 
fagnað um land allt með fjöl breyttri dag-
skrá. 
Tveir há punktar verða á af mælis árinu: 
Full veldis dagurinn, 1. desember, verður 
haldinn há tíð legur um allt land í sam starfi 
við há skóla, sveitar fé lög og fólkið í landinu. 
Einnig mun ríkis stjórn Ís lands standa 
fyrir dag skrá í til efni dagsins. Þann 18. júlí 
verður haldinn há tíðar fundur Al þingis á 
Þing völlum en þann dag var samningum 
um full veldi Ís lands lokið með undir-
ritun sam bands laganna sem tóku gildi 1. 
desember 1918. 
Þing fundurinn er hugsaður eins og fundir 
á Þing völlum hafa verið á há tíðar- og 
minningar stundum í sögu þjóðarinnar. 
Fundurinn verður undir berum himni 
á sér stak lega byggðum þing palli. Þing-
fundurinn er fyrir fram skipu lagður þar sem 
ætlunin er að sam þykkja á lyktun sem full 
sam staða er um. 
Stefnt er að því að hafa alla um gjörð þing-
fundarins þennan dag hófl ega og lát lausa 
enda ekki um að ræða þjóð há tíð í hefð-
bundnum skilningi. Bein sjón varps út-
sending verður frá þing fundinum og öllum 
lands mönnum gefst þannig kostur á að 
fylgjast með þótt allir séu að sjálf sögðu vel-
komnir á staðinn.


