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Fánasmiðjan

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

Umferðartafir
eða dýr íbúð

s:5772020

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

S

amtök 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.

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

2

VALD ÞAR
Reykjavíkurblaðið

26. maí 2018

UMBÆTUR ÞU
XP - PÍRATAR

RF AÐHALD
26. maí 2018

Reykjavíkurblaðið

DÓRA BJÖRT GUÐJÓNSDÓTTIR
1. SÆTI Í REYKJAVÍK

URFA ATKVÆÐI

3

4

Reykjavíkurblaðið

26. maí 2018

LEIÐARI

Borgarstjórnarkosningar

U
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

m 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

INS!

Kjósum
samstöðu

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
www.veidikortid.is

00000
Sölustaðir:

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Á

laugar
dag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálf
gefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykja
vík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi upp
byggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjöl
breytni í borginni okkar og á
fram
haldandi stöðug
leika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikil
vægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
for
sætis
ráð
herrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og upp
náms í kringum ein
staka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórn
kerfinu og ó
stöðug
leika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mis
munandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálf
gefið að slíkur
stöðug
leiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tíma
bils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrí
gang skipt um meiri
hluta með til
heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihluta
samstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðug
leika verður
einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn að leiða þá stjórn.

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is

S

tjórnir sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglu
lega um hvar
mest er uppbyggingin, 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 Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undan
farið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuð
borgar
svæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjar
félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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HLEMMUR ORÐINN GLÆSILEGUR MATARMARKAÐUR
F
Hlemmur hefur vissulega skipt um útlit til hins betra eftir breytingarnar í matarmarkað.

yrir um tíu árum var farið af stað
með verkefnið Hlemmur plús sem
gerði ráð fyrir miklum breytingum
í kringum Hlemm
svæðið. Eftir að þær
breytingar áttu sér stað með mikilli fjölgun
íbúða í nokkur hundruð metra radíus í
kringum Hlemm, þá fórum við í að breyta
Hlemmi í matarmarkað. Eftir að við sáum
hversu vel Mathöllin er að ganga, þá var
ákveðið að fara í samkeppni um svæðið í
kringum Hlemm, hvernig við getum notað
svæðið enn betur. Við fengum tillögurnar
inn í vikunni og það er ótrúlega gaman
að sjá hvernig arkitektarnir teikna sig inn
í svæðið sem nær yfir Rauðarárstíg og að
torginu þar sem Klyfja
hestur Sigur
jóns
Ólafssonar stendur og upp að Laugavegi til
austurs. Tillögurnar eru fjölbreyttar en allar
gera þær ráð fyrir markaðs
stemmningu
við torgið og að gamli Norðurpóllinn verði
aftur fluttur á sinn stað - sem var fyrsta
kaffi
hús bæjarins. Mjög spennandi allt
saman og verður örugglega til þess að bæta
mannlíf enn frekar á þessum frábæra stað
sem lengi hefur verið ein helsta miðstöð
samgangna á höfuðborgarsvæðinu.

Leit að samstarfsaðilum

Hagkvæmt húsnæði
Reykjavíkurborg leitar að samstarfsaðilum um uppbyggingu á hagkvæmu
húsnæði á völdum reitum í borginni.

Angelique Kelley, formaður Samtaka
kvenna af erlendum uppruna.

Mannréttindaverðlaun
Reykjavíkurborgar

S

am
tök kvenna af er
lendum
uppruna hlutu Mannréttinda
verðlaun Reykjavíkurborgar
2018 á mann
réttinda
degi Reykja
vikurborgar. Mannréttindaverðlaunin
eru veitt þeim einstaklingum, félaga
samtökum eða stofnunum sem hafa á
eftirtektarverðan hátt staðið vörð um
mannréttindi tiltekinna hópa. Mark
miðið með mannréttindadeginum er
að vekja athygli á þeim málum sem
varða mannréttindi borgarbúa og á
mannréttindastefnu
Reykjavíkur
borgar.
Sam
tökin hafa staðið að vitundar
vakningu á stöðu kvenna af erlendum
upp
runa á Ís
landi. Sögur þeirra í
tengslum við #Metoo hafa vakið fólk
til umhugsunar um sérstaklega við
kvæma stöðu þessa hóps innan ís
lensks samfélags. Þær hafa sýnt hug
rekki og styrk, verið fyrirmyndir og
öflugt tengslanet þeirra hefur orðið afl
til þjóðfélagsbreytinga. Samtökin hafa
skapað mikilvægan vettvang og sam
stöðuafl fyrir konur alls staðar að úr
heiminum, sem búsettar eru á Íslandi,
til þess að láta raddir sínar heyrast.
Verð
launin að þessu sinni eru 600
þúsund krónur.
Loga Sigurfinnssyni, forstöðumanni
Sundhallarinnar og Laugardals
laugar, voru afhent við sama tækifæri
hvatningarverðlaun mannréttinda
ráðs Reykjavíkurborgar. Hvatningar
verðlaunin eru veitt fyrir þróunar- og
nýbreytnistarf einstaklinga, borgar
stofnanna og fyrirtækja á sviði mann
réttindamála. Logi hlýtur verðlaunin
fyrir að hafa með frum
kvæði og
dugnaði tryggt jafnt aðgengi fyrir alla
að sundstöðunum. Þá hlaut verkefnið
Móttaka nýrra íbúa verðlaunin fyrir
að taka heildstætt á móti fjölskyldum
með annað móðurmál en íslensku og
veita fræðslu um hvernig þjónusta
borgarinnar virkar innan hverfis.
Samstarfsaðilar eru Árbæjarskóli, Ár
sel og Þjónustumiðstöð Árbæjar og
Grafarholts.

10 milljóna króna
styrk í endurbætur

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

R

íkisstjórnin 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.
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Nýtt þjóðarsjúkrahús á nýjum stað
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.

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

Aldrei skoðað að byggja
frá grunni

S

tjórnendur Landspítalans sem
og margir aðrir hafa í hart
nær tíu ár haldið því fram að
uppbygging spítalans við Hringbraut
hafi alltaf haft vinninginn í staðar
vals
greiningum. Þessu hefur verið
haldið að þingmönnum, ráðherrum
og almenningi. Staðreyndin er sú að
þetta er ekki rétt. Á þessum röngu
fullyrðingum virðast stjórnmála
menn hafa byggt afstöðu sína. Strax

eftir alda
mót, fyrir 18 árum, var
sér
fræðingum falið það af
markaða
verkefni, að meta við hvaða af þrem
núverandi sjúkrahúsum væri heppi
legast að byggja nýjan Land
spítala
til mjög langrar fram
tíðar. Niður
staða sérfræðinganna var ekki ein
róma eins og haldið hefur verið fram.
Sumir vildu byggja við Hring
braut
og aðrir við Fossvog. Á sama tíma
komu sterk rök frá sérfræðingum um

að heppilegast væri að byggja nýtt
sjúkrahús frá grunni.
Undir það tók meðal annarra Lækna
ráð Landspítalans sem í greinargerð á
árinu 2004 óskaði eftir því að staðar
valið yrði endurskoðað og taldi best
að byggja nýtt sjúkrahús frá grunni.
Hjúkrunar
ráð Land
spítalans var á
sömu skoðun og vildi einnig að nýtt
sjúkrahús yrði byggt frá grunni. Er

Hilmar Björnsson arkitekt segir að
sá kostur að byggja nýtt sjúkrahús
frá grunni, hafi aldrei verið skoðaður
og greindur af heilbrigðisyfirvöldum.
Á haust
dögum 2009 komu fram
vel rökstuddar óskir um að staðar
valsgreining yrði gerð þar sem upp
bygging við Hringbraut og Fossvog
yrði borin saman við byggingu nýs
sjúkrahúss frá grunni. Því var hafnað
á þeirri forsendu að það væri orðið of
seint.
Þegar nýtt aðalskipulag Reykjavíkur
2010-2030 var samþykkt árið 2013,
jukust kröfurnar um endur
mat á
staðsetningu
þjóðarsjúkrahússins.
Þessar kröfur komu fram m.a. vegna
þess að skipulagslegt umhverfi gjör
breyttist og að
gengi að spítalanum
við Hringbraut fullnægði ekki lengur
forsendum staðarvalsins. Grund
vallarforsendur höfðu breyst.

Bif reiðagöng felld út

Þeim óskum var hafnað með þeim
rökum að engar umferðarlegar for
sendur hefðu breyst frá gamla aðal
skipu
laginu AR2001-2024. En ef
kortin eru skoðuð þá blasir við að
fern bifreiðagöng hafa verið felld úr

skipulaginu innan borgarmarkanna
sem öll stefndu í átt að spítalanum
við Hringbraut. Það eru Holtsgöng,
Öskjuhlíðargöng, göng undir Kópa
vog úr Mjódd auk Miklu
brautar í
stokk, alls um 6,4 km á lengd. Þar
fyrir utan voru felld úr skipulagi 8
mislæg gatnamót og Reykjavíkur
flug
völlur þurrkaður út. Þrátt fyrir
þetta halda menn því fram að ekkert
hafi breyst varðandi að
gengi að
sjúkrahúsinu. Það stenst ekki.
Hilmar segir það skyldu stjórnvalda
áður en lengra er haldið að axla
ábyrgð og láta fara fram greiningu
á hvort betra og hag
kvæmara sé
að halda upp
byggingu við Hring
braut áfram 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
mikilvæga mál.

Búta saumur við Hringbraut

Hilmar Björnsson segist sannfærður
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 standendur og verða eftir
sóttari vinnu
staður fyrir lækna og
hjúkrunarfólk en gamli staðurinn við
Hringbraut getur nokkurntíma orðið.

Mesta íbúaf jölgun
Reykjav ík í tæp 30 ár

Í
búum Reykja
víkur fjölgaði um
2,4% árið 2017, eða tæplega 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 undanfarna áratugi, sem hafa
ein
kennst af fremur hóf
stilltum
vexti. Fjölgunin er einnig vel yfir
langtímaviðmiði
aðalskipulags,
þar sem gengið er út frá tæplega
1% meðalvexti á ári til ársins 2030.
Í einstökum hverfum er fjölgunin
mest í Úlfarsárdal eða rúm 38%
en þar hefur verið byggt mikið á
undan
förnum árum. Í Hamra
hverfi í Grafarvogi fjölgar einnig
um rúm 12% en þar skýrir upp
bygging í Bryggjuhverfi fjölgunina
en þar eru 280 íbúðir að byggjast
upp. Íbúafjölgun í Bryggjuhverfinu
sjálfu er tæp 30%. Fækkun íbúa á
svæðinu innan Hring
brautar er
aðeins lítilsháttar, 0,07% í Gamla
Vesturbænum en 0,34% í Austur
bænum.

Stytting vinnuv ikunnar

Skýrsla um styttingu vinnu
vikunnar hjá Reykja
víkur
borg á
árunum 2015-2017 sýnir já
kvæð
á
hrif verk
efnisins um styttingu
vinnuvikunnar þó að það birtist
með ólíkum hætti á mismunandi
starfsstöðvum. Fyrsti áfangi verk
efnis um styttingu vinnuvikunnar
án launa
skerðingar hófst í mars
2015 hjá Skrif
stofu þjónustu
mið
stöðvar Ár
bæjar og Grafar
holts og Barnaverndar en haustið
2016 bættust við leikskólinn Hof,
Laugardalslaug og heimaþjónusta
og heima
hjúkrun í efri byggð.
Með því að fjölga vinnu
stöðum
var hægt að dýpka rann
sóknina
og kanna möguleg áhrif styttingar
vinnu
vikunnar á ó
líkum starfs
stöðum.
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Ofurtæknivætt stjörnuver opnað í hitaveitutanki við Perluna

D

agur B. Eggerts
son borgar
stjóri, Gunnar Gunnars
son
for
stjóri Perlu Norðursins
og Inga Dóra Hrólfs
dóttir fram
kvæmdastjóri Veitna undirrituðu
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 glæsilega 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 stjörnuverið
í hitaveitutankinum er hluti af um
fangsmiklum endurbótum á Perlunni
sem hefur fengið nýtt hlutverk sem
náttúrusafn og miðstöð upplifunar í
Reykjavík.
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 fyrirbæri alheimsins. Í stjörnu
veri Perlunnar munu sex staf
rænir
skjá
varpar varpa 8K mynd í bestu
fáan
legu gæðum á hvelfinguna og
hljóðkerfi af fullkomnustu gerð opna
gestum nýja sýn á norður
ljós og
náttúru Íslands. Áhersla er lögð á hug
hrif við hönnun stjörnuversins. Gestir
þess munu upplifa norðurljósin í forsal
áður en þeir ganga inn í sjálft stjörnu
verið. Stjörnuver Perlunnar tekur 150
manns í sæti og eru stólar sérstaklega
gerðir til að tryggja þægindi gesta.
Fyrsta sýningin sem Perla Norðursins,
leigutaki Perlunnar, áætlar að sýna í
nýja stjörnuverinu sýnir náttúruperlur
Ís
lands á ein
stakan hátt. Sýningin
er sér
stak
lega samin og fram
leidd
af Perlunni og hinu heims
þekkta
Bowen Productions, sem sérhæfir sig
í myndum fyrir stjörnuver. Önnur slík
sýning um undraheim norðurljósanna
verður frumsýnd á haustmánuðum.
Laugardaginn
fyrir
hvítasunnu
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 hlutverk sem
sýningarrými.
Náttúruminjasafn Íslands 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

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

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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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

,,Áhyggjuefni að það fari vaxandi að
launþegar séu þvingaðir í verktöku“

A

lþýðusamband
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.

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

-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.

pílukast

er fyrir alla!

- 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

Síðumúla 35 (gengið inn að aftan) - Sími 568 3920 & 897 1715
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,,Munum leggja fram okkar
kröfugerð vegna kjarasamninga
strax eftir sumarfrí“

R

afi ðnaðarsamband
Íslands
er landssamband stéttarfé
laga rafi
ðnaðar
manna, sem
eru Félag íslenskra rafvirkja 1.700 fé
lagsmenn, Félag rafeindavirkja 800
félagsmenn, Félag íslenskra síma
manna 800 félagsmenn, Rafvirkjafélag
Norðurlands 200 félagsmenn, Félag
rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 150 fé
lagsmenn, Rafi ðnaðarfélag Suðurnesja

120 félagsmenn, Félag sýningarmanna
við kvikmyndahús 30 félagsmenn, og
Félag tæknifólks í rafiðnaði 1.500 fé
lagsmenn. Heildarfjöldi félagsmanna
er um 5.400. Sam
bandið er starfs
greinasamband sem í eru allir laun
þegar sem starfa í rafiðnaðargeiranum,
hvort sem þeir hafa löggilt sveinspróf
eða ekki. Allur félagslegur rekstur er í
höndum sambandsins ásamt umsjón

eigna, sjóða og gerð kjarasamninga er
samstarfsverkefni aðildarfélaga og RSÍ.
Rafi ðnaðarsambands Íslands var
stofnað árið 1970 til að mynda sam
starfsvettvang fyrir rafi ðnaðarfélög.
Einnig voru stofnuð landshlutafélög og
þannig voru samskiptaleiðirnar efldar
til muna og búin til sterkari heild.

HANDPJÓNAÐAR
PEYSUR Í ÚRVALI
• VELJUM ÍSLENSKT •

...eða prjónið
þær sjálf.
Allt sem þarf
á einum stað.

Skólavörðustígur 19 • Borgartún 31 • S: +354 552 1890 • handknitted.is
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- Sem ein heild verða félagsmenn í Raf
iðnaðarsambandi væntanlega sterkari í
allri kjarabaráttu?
,,Sem ein heild erum við miklu sterari
við samningaborðið gagnvart atvinnu
rekendum, bæði rafvirkjar, rafvéla
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 eitthvað lengur,“ segir
Kristján Þórður Snæ
bjarnar
son, for
maður Rafi ðnaðarsambandsins.
,,Það er gríðarleg gremja meðal okkar
félagsmanna vegna stöðunnar nú þegar
við fylgjumst með kjara
ráði hækka
laun alþingismanna og margra opin
berra embættismanna í efstu stöðum
ríkis
stofnana um
tals
vert, eða allt að
4%, jafnvel meira, sem og í stjórnum
hlutafélaga á vinnumarkaði. Það er því
ljóst að félagsmenn í Rafiðnaðarsam
bandinu vilja láta sverfa til stáls þegar
kjara
samningar verða lausir. Það er
síðan alltaf spurning hvaða kjarakröfur
eru raunhæfar. Fyrst að alþingismenn
sætta sig við að laun þeirra hækki með
þessum hætti geta þeir ekki sagt að það
sé ekki hægt fyrir aðra þegna þessa
þjóðfélags.“
Kröfugerðin vegna kjarasamninga að
mestu tilbúin

Er byrjað nú þegar að móta
kröfugerðina?

,,Forsendar kjarasamninga eru brosnar
en við byrjuðum undir
búning að
kröfugerð í maímánuði 2017 og kröu
gerðin er þegar klár að langmestu leiti.
Við höfum þegar átt fund með Sam
tökum atvinnulífsins og rætt þar stöðu
á bókunum sem voru gerðar við síðustu
samninga og eru enn í gildi. Við höfum
tilkynnt Samtökum atvinnulífsins að
við munum leggja fram okkar kröfu
gerð vegna kjarasamninga strax eftir
sumarfrí, líklega í september en launa
kröfur munu koma síðar.
Mér finnst afar ólíklegt að félög innan
Alþýðusambands Íslands komi saman
sem heild að samingaborðinu sökum
þess að félögin eru misjafnlega langt
komin í undirbúningnum. Ég tel að
Rafi
ðnaðar
sam
bandið eitt af fáum
stéttarfélögum sem er byrjað á þessum
undirbúningi að einhverju marki. Ég
tel að okkar staða sé að mörgu leiti
vænlega ef við göngum einir fram til
samninga frekar en í of stórum hópi.
Það felast tölu
verð sóknar
færi í því.
Tími stórra regnhlífarsamtaka eins og
ASÍ er þó alls ekki liðinn og vonandi
kemur sá tími ekki. Stærstu áfangarnir
hafa þrátt fyrir allt náðst fyrir tilstilli
Alþýðusambandsins 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 ðnaðarsambandið þarf væntanlega
að verða á tánum til að fylgjast með
öllum nýjunum á þessum markaði. Er
þetta stöðugt viðfangsefni?
,,Menntamál hafa alltaf verið afar mikil
vægur málaflokkur. Við höfum um ára
tuga skeið lagt áherslu á menntunina og
ekki síður eftirsímenntun og að kynna
tækni
breytingar í okkar starfi, sem
hafa alltaf verið miklar. Tækniþróunin
byrjar í rafiðnaðinum svo okkar félags
menn þurfa þar með stöðugt að vera á
tánum til að halda sér við efnið, fylgjast
með nýjungum. Starfræktur er mjög
öflugur menntunar
skóli, Rafiðnaðar
skólinn, og jafnframt er lögð áhersla
á grunnmentunina og höfum starfað
í góðu sam
bandi við fé
laga okkar á
Norðurlöndunum í hartnær fjóra ára
tugi þar sem margir okkar félagsmanna
hafa sótt sér menntun.Unnið hefur
verið að því að hafa námsskrár í grunn
menntun sambærilegar við það sem er
á hinum Norður
löndunum. Raf
virki
sem lýkur námi hér er samþykktur í til

vinnu, t.d. í Noregi og er raunar mjög
eftirsóttur þar.“
- Hvernig er endur
nýjun í raf
virkjaog rafvélavirkjastéttinni í dag. Er góð
aðsókn í nám í iðn- og verkemennta
skólana, eða fara fara mun fleiri í bók
nám í menntaskólum?
,,Endurnýjun í stéttinni er þokkaleg og
með betra móti en í mörgum öðrum
iðn
greinum. Það er mikill skortur á
nemendum sem velja iðnnám en það er
mikil áhersla lögð á það í dag í þjóðfé
laginu að nemendur sæki sér bóknám,
t.d. stúdentspróf, að loknu skyldunámi
í grunnskóla. Í stað þess að velja sér
iðn
grein að loknu stídents
prófi væri
að mörgu leiti eðli
legra að velja sér
iðngrein og ljúka jafnframt stúdents
prófi en það er möguleiki að gera það.
Kannski mættu stéttar
fé
lög iðnaðar
manna vera duglegri að kynna fyrir
grunnskólnemum kosti þess að fara í
iðnnám og draga það ekki þar til í 10.
bekk grunnskóla eins og alsiða er í dag
heldur byrja í 8. og 9. bekk og kveikja
þar á
hugann. Frá árinu 2005 hefur
Rafi ðnaðarsambandið verið að útbúa
kynningarefni fyrir þennan hóp.
Ný
lega var um 70 ný
sveinum í raf
virkjun afhent sveinsbréf en árlega eru
útskrifaðir um það bil 130 núsveinar.
Við vitum ekki ná
kvæm
lega hvað
þessir nýsveinar taka sér fyrir hendur,
flestir hefja störf í greininni, sumir fara
í framhaldsnmám, t.d. háskólanám
tengt faginu, s.s. í rafmagnsverkfræði
en í því námi er rafvirkjun gríðarlega
góður grunnur.“

Nýsveintar í sterkstraumi fá
afhenta persónulása

,,Við erum að láta öryggismál okkar
stöðugt meira varða og afhendum ný
sveinum í sterkstraumi persónulása en
það er einn lás fyrir hvern einstakling
og einn lykill að lásnum. Þegar við
komandi fer að vinna í sterkstraums
búnaði er hægt að stöðva hann þannig
að ekki sé hægt að gangsetja hann aftur
meðan verið er að vinna í honum.
Á næstu mánuðum munum við af
henda þeim sem eru að vinna í sterk
straumi sambærilega lása í samstarfi
við atvinnurekendur og auka þannig
öryggisvitund í okkar fagi.“
Kristján Þórður segir að stöðugt sé
unnið að því að draga úr kostnaði við
að fara í iðnnám og bjóða öllum sem
fara í rafiðnaðarnám ókeypis námsefni.
Þar gegnir www.rafbok.is mikil
vægu
hlut
verki en allar bækurnar eru þar
inni. RSÍ gefur öllum sem byrja í raf
iðnaðarnámi spjaldtölvu og það hefur
verið gert á annað ár. Spjaldtölvurnar
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
rafrænt námsefni í höndunum. Þetta
hefur mælst gríðarlega vel fyrir.
- Er náms
efnið sem boðið er upp á
nægjanlega nútímavænt?
,,Kennslan hefur þróast að mörgu
leiti í takt við kröfur tímans, en ég tel
að sjálfsögðu að það mætti gera betur
á ýmsum sviðum, t.d. hvað varðar
kennslu
að
ferðir og að ein
hverju leiti
líka hvað varðar námsefni. Skólarnir
sem kenna rafiðnað 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
bóknámi,“ segir Kristján Þórður Snæ
bjarnarson formaður RSÍ.

Áhættumatskerfi

Rafi ðnaðarskólinn, Rafi ðnaðarsam
bandið og Samtök rafverktaka skrifuðu
ný
lega undir samning við Vinnu
eftirlitið um að unnið verði að því að
gera áhættumatskerfi fyrir félagsmenn
Rafi ðnaðarsambandsins. Í símaappi
verður hægt að gera áhættumat sem
tengjast því verkefni sem viðkomandi
er að fram
kvæmda á hverjum tíma.
Þetta er liður í auknu öryggi sem RSÍ er
að vinna að fyrir sína félagsmenn.
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hæggengum biðlistum eftir félagslegu
húsnæði.
Kjör kennara þurfa að
batna svo mannsæmandi
og eftirsóknarverðar aðstæður 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 forsvaranlegt að forráðamenn
borgarinnar
bendi
fingrum þegar talað er um kjör starfsmanna þeirra. Launin sem Reykjavíkurborg greiðir þurfa að vera nægilega há svo hægt sé að lifa af þeim.
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Samgöngur eiga að
vera öllum aðgengilegar og smíðaðar í
þágu fólks, ekki verktaka. Forgangsmál Sósíalistaflokksins eru þó fyrst og
fremst valdefling borgarbúa og uppfylling grunnþarfa þeirra; húsnæði,
matur, heilsa og menntun.
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ásamt u.þ.b. 1 milljón á hvert heimili og
er það varlega áætlaður kostnaður. Það
kostar 1.5 milljarð að leggja 1,2 km. af
borgarlínu. 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 risavagnar 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 frambjóðenda
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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 höfuðborg sem er vel stjórnað forgangsraðar 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.
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mun styrkja innviði hverfanna og munum
við þá í kjölfarið geta byggt íþróttahús,
sundlaugar og bætt samgöngur til muna.
En Þessi hverfi hafa því miður setið á
hakanum síðustu ár: Þarna býr fólk sem
er að borga fullt útsvar og skatta eins og
hverfin séu fullmótuð.
Höfuðborgarlistinn
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við ná tökum á verkefninu, bæta aðbúnað
og laun kennara. Gæluverkefnum verður
rutt úr vegi og lélegir samningum og verkefnum ýtt til hliðar eða lögð niður ef þau
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vík. rými.
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á þessu
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að
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átt að
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standa
byrja
á lausn áþetta
samgöngu
málumað
svæðisins
okkurEní íþví
halda uppi
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og ermenningar
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semi,
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kallaðri
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Áfram Reykjavík
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neyðarbraut, höfum við áhuga á að
kanna forsendur þess að byggja spítalann
á hæðina í sátt við íbúa á svæðinu, til að
ná fram auknu rekstrarhagræði og betri
nýtingu á borgarlandinu. Þannig væri
mögulega hægt að ná sögulegri sátt um
bæði spítalann og flugvöllinn og auka veg
og virðingu Reykjavíkur sem höfuðborgar
landsins. Það má ekki gleyma því að samhliða byggingu Sundabrautar og frekar
tengingu Reykjavíkur við nágrannasveitafélög með brúartengingum, er mögulegt
að auka afköst gatnakerfisins til muna.
Höfuð borgar listinn
vill byggja Sundarbraut tafarlaust og er
það forgangsverkefni listans samfara þeim
10.000 þús.íbúðum sem við ætlum að
byggja á kjörtímabilinu. Við munum byrja
frá Kjalarnesinu og tengjast Mosfellsbæ,
Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal. Núverandi valdhafar vilja ekki Sundabraut
og eru nú þegar búnir að loka ákjósanlegum leiðum. Höfuðborgarlistinn mun
fara tafarlaust í það með sérfræðingum að
finna bestu leiðina hugsuð til langtíma ár
fram í tíman í sátt við núverandi íbúa og
umhverfi.
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Nýjar lóðir
við
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Byggingarréttur fyrir 400 íbúðir í Úlfarsárdal:
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Guðmundur Þorleifsson
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Björg Kristín Sigþórsdóttir
Oddviti Höfuðborgarlistans
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Höfuðborgarlistinn
leggur
höfuðáherslu á íbúðamál
ungs fólks fjölskyldufólks og
einstaklinga.Við ætlum að byggja 10.000
þúsund íbúðir á kjörtímabilinu. Mengun
nnan yfir
tíðarvið
verður
Ásmörk.
mundar
salur
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miðunar
Strætó
Freyju
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Reykjavíkur.
viðaer að munu
hafa leggjast
lítið ákaffi
hús
á víkur
neðri
skattar
íbúa
Reykja

hæðinni þar sem gestir geti skeggrætt
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þegar Ragnar í Smára gaf Alþýðusam
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segir Aðalheiður Magnúsdóttir.
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sem
blasa
líka:
Höfnum íþéttingu
byggðar
á kostnað
við borgarbúum
í þeirra
nánasta
grænna
svæða; Gerum
íbúum kleift
að
umhverfi.
er aðEndur
verðavekjum
meiri
eignast
þakReykjavík
yfir höfuðið.
borg.manna
Hverfin
erukerfið;
að lifna
við
með
verka
bústaða
Gerum
Reykjafjölbreyttari
nærþjónustu.
Hvarvetna
vík
fjölskylduvænni
með opnun
leikskóla
sjáum
við Gerum
þróastReykja
kraftmikla
og
og
róluvalla:
vík fjölskyldunútímalega
borg
sem er
fjölbreytt,
vænni
með skipu
lagningu
opinna
svæða,
skemmtileg
oggæði
lifandi
í samræmi
við
það
eykur lífs
borgar
búa; Íslenska
framtíðarsýn
borgarinnar.
þjóð
fylkingin hafnar
borgarlínuOgen við
vill
viljum
áfram
að Vega
styðja
við þessa
nýta
þaðhalda
fjármagn
sem
gerðin
lætur
þróun.
af
hendi rakna til uppbyggingar mis-

lægra gatnamóta, þannig að umferð
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næsta kjörtímabili
eruí
stofnannir
borgarinnar
úr miðbænum
gríðarleg
tækifæri
aðlegt;
festa
í sessi
út
hverfi, það
er skyntil
sam
Hreinsum
þær breytingar
að verða
götur
reglulega, sem
það eru
minkar
svifryk.í
borginni
og við
þurfum
umboð
Heilsu
vernd
í fyrir
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Aldraðir
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geta
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byggjum
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borgarinnar skiptir máli fyrir okkar öll.

Einkarekið Apótek

Íslenska þjóðfylkingin hafnar borgarlínu,
nýtum fjármuni betur. Búum til mislæg
gatnamót svo umferð geti komist óhindrað
leiðar sinnar, það minkar mengun
Íslenska
þjóðfylkingin
hafnar borgarlínu, 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 ferðamenn yrðu einnig gjaldfrjálsir. Aftur á
móti leggur Íslenska þjóðfylkingin það
til að allir nemendur, hvort heldur um er
að ræða á grunnskólastigi sem og á framhaldsskólastigi verði gjaldfrjálsir. Þetta
myndi leiða til þess að almenningssamgöngur yrðu ungu fólki eðlilegar og til
lengri tíma litið val um samgöngumáta
innan borgarinnar, þegar námi lyki. Þá
myndi gjaldfrjáls aðgangur að strædó leiða
til þess að þeir er komnir væru á framhaldsskólastig 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 umferðahnúta á helstu
annatímum sem og minna álagi á nemendur. 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.
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Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
Framhald á síðu 12

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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KVENNAKÓR REYKJAVÍKUR:

METNAÐARFULL SÖNGSKRÁ
Á AFMÆLISTÓNLEIKUM

FOSSVOGSLAUG
ER FRAMFARAMÁL

S

amanlögð útgjöld Reykjavíkur
borgar hafa vaxið að meðaltali
um 70% frá 2011 undir stjórn
vinstri flokkanna í borginni á meðan
meðaltalshækkun vísitölu neysluverðs
hefur hækkað um 23%. Athygli vekur
að svið miðlægar stjórnsýslu hækkar
um 83%.
H a gr æ ð i n g a r
er þörf og ætlar
M i ðf l o k k u r i n n
að
endurskoða
rekstraru mh verf i
borgarinnar, skil
greina hvert lög
bundið
hlutverk
Reykjav íkurb orgar
er og forgangsraða
fjár
magni í grunn
stoðir. Traust fjár
málastjórnun
er
forsenda
góðrar

þjónustu við borgarbúa.
Ég óska eftir stuðningi þínum við
Miðflokkinn
í
borgarstjórnar
kosningunum, settu X við M.
Vigdís Hauksdóttir
oddviti Miðflokksins í Reykjavík

F

ossvogslaug 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.

K

vennakór 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.

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.

Gerum enn betur í Reykjavík!
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Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

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.

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.

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

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

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

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

ÁGÚST

9.–12. SUMAR Á SELFOSSI
11. BRÚARHLAUPIÐ

12. DELLUDAGUR
12. VEIÐIDAGUR
FJÖLSKYLDUNNAR Í ÖLFUSÁ
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Tíðkast barnaþrælkun við
framleiðslu rafmagnsbíla?

E K K I V E R A Í F Ý LU
Walex efnavörur fyrir ferðasalerni

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

Gönguferðin þín er á utivist.is

r barnaþrælkun og misnotkun
vinnuafls algengari 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
framleiðsla þeirra hafi slæm áhrif á
nýtingu auðlinda. Einnig hefur verið
talað um að við vinnslu á efnum fyrir
rafhlöðurnar í rafbílana sé notað
vinnu
afl sem flokkast undir mis
notkun og barnaþrælkun.Það er mjög
dapurlegt ef börn eru notuð á þann
hátt. Þannig að maður spyr sig ef svo
er, getum við ekið um á rafbíl með
góðri samvisku?
Áður hefur verið skrifað um hvernig
kóbalt (Co) vinnsla fer fram Þessa
hliðarmálms er mest aflað í námum
í Kongó. Kóbalt er lykilþáttur í fram
leiðslu liþíum (lit
hium) rafhlaðna
sem m.a. eru notaðar í rafb ílum. Raf
hlöðurnar sem flestir raf
magns
bílar
nota, innihalda um 20 prósent kóbalt.
Liþíum rafhlöður eru einnig notaðar
í fjölda annarra raf
einda
tækja, til
dæmis í farsímum, snjalltölvum, far
tölvum o.fl.
Það eru mörg ár síðan Am
ne
sty
International varaði við námuvinnslu
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 fátækt verkafólk
sem vann allt að 24 klukkustundir í
myrkum námunum, án verk
færa á
litlum sem engum launum.
Kínverjar sem eiga meirihluta þessara
náma og stjórna þeim, fá til liðs við
sig ,,ættar
höfðingja“" sem not
færa
sér ódýrt og oftast ólöglegt vinnuafl
sér til á
vinnings. Kín
verjarnir hafa

lítin áhuga á að laga þetta svo það
er ekki auðvelt að snúa við þessari
þróun. Fyrir Kongó, má líkja þessari
þróun við nútíma Klondike tímabil,
eða jafn
vel gull
æði. Klondi
ke gull
æðið er kennt við bæinn Klondike og
samnefnt hérað í norðvestur Kanada
þar sem gull fannst 1896 og það dreif
að yfir 100.000 manns í leit að skjót
fengnum auð en aðeins örfáir þénuðu.
Gullæðið á þessum slóðum leið undir
lok strax 1899.
Verð á kóbalti hefur hækkað verulega
en frá desember 2016 til desember
2017 hækkaði verðið um 120%, en gull
hækkaði aðeins um 9% á þessu tíma
bili sem dæmi. Það grunn
efni sem
hækkaði mest í verði ásamt kóbalti, á
sama tímabili, var palladíum, sem er
notað í skartgripi 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.
Volkswagen bílaverksmiðjurnar hafa
þeir tekið hart á kóbalt fram
leið
endum eftir viðvaranir Amnesty og
krafist fulls gagnsæis á framleiðslunni
og farið fram á upp
runa
vott
orð
efnanna.
Hvernig skyldu kín
verskir strætis
vagnar sem eru á götunum vera
framleiddir? Með eða án gagnsæis?
Hver strætisvagn hefur rafhlöðu sem
er á bilinu 320kWh til 400kWh að
stærð. Miðað við það má áætla 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 framleiðslu
rafhlaðanna í þá, án eftir
lits með
barnaþrælkun.

Hundar blessaðir í Guðríðarkirkju

www.utivist.is

Fjölbreyttar ferðir bíða þín
 Gönguferðir

 Langar ferðir

 Bækistöðvaferðir

 Hjólaferðir
 Jeppaferðir

 Stuttar ferðir
 Jöklaferðir

 Fjallaferðir
 Fjöruferðir
Opið alla virka daga kl. 12-17

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 562 1000 - utivist@utivist.is

Þ

að hlýtur að teljast til undantekninga að venjuleg húsdýr séu blessuð, s.s.
kýr, hestar, kindur eða svín. Það gerist hins vegar stundum þegar gæludýr
eiga í hlut. Á vordögum var gæludýraeigendum boðið upp á að láta blessa
hunda í Guðríðarkirkju í Grafarvogi og komu þó nokkrir þangað til þess að láta
hunda njóta blessunar.
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ÓSKUM SJÓMÖNNUM
TIL HAMINGJU MEÐ
SJÓMANNADAGINN

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Þingfundur á
Þingvöllum
18. júlí 2018
Ís
land varð frjálst og full
valda ríki með
gildistöku sambandslaganna 1. desember
1918. Segja má að þetta hafi verið einn
merkasti áfanginn í sjálfstæðisbaráttu
þjóðarinnar sem hafði þá staðið í nær eina
öld. Alþingi Íslendinga samþykkti haustið
2016 þingsályktun um hvernig fagna bæri
aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands
þar sem lögð er áhersla á menningu og
tungu sem og þátttöku landsmanna. Í sam
ræmi við það er 100 ára fullveldisafmæli nú
fagnað um land allt með fjölbreyttri dag
skrá.
Tveir há
punktar verða á af
mælis
árinu:
Full
veldis
dagurinn, 1. desember, verður
haldinn hátíðlegur um allt land í samstarfi
við háskóla, sveitarfélög og fólkið í landinu.
Einnig mun ríkis
stjórn Ís
lands standa
fyrir dagskrá í tilefni dagsins. Þann 18. júlí
verður haldinn há
tíðar
fundur Al
þingis á
Þingvöllum en þann dag var samningum
um full
veldi Ís
lands lokið með undir
ritun sambandslaganna sem tóku gildi 1.
desember 1918.
Þingfundurinn 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 fyrirframskipulagður þar sem
ætlunin er að samþykkja ályktun sem full
samstaða er um.
Stefnt er að því að hafa alla umgjörð þing
fundarins þennan dag hóflega og látlausa
enda ekki um að ræða þjóðhátíð í hefð
bundnum skilningi. Bein sjón
varps
út
sending verður frá þingfundinum og öllum
lands
mönnum gefst þannig kostur á að
fylgjast með þótt allir séu að sjálfsögðu vel
komnir á staðinn.
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