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Fánasmiðjan

FERÐAMENN ÁNÆGÐIR MEÐ REYKJAVÍK
Fánar, fánastangir
og aukahlutir

96,5% þátttakenda utanNúsumartíma
og til
92%
sumargesta
árið 2017 kváðust
er rétti tíminn
að koma
fánamálunum
í gott
stand.
myndu mæla með Reykjavík við
aðra.
Ánægja ferðamanna í Reykjavík
sumarið 2017 var minni en áður þótt enn mælist borgin afar vel. Töldu 85%
sumargesta og 91,5% gesta utan sumartíma upplifun sína af borginni hafa verið
frábæra eða góða. Einungis 1% sumargesta töldu hana slæma. Þetta kemur fram
skoðanakönnun sem Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar hefur gert fyrir
Höfuðborgarstofu.
Nánar á bls. 2

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
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Níu af tíu ferðamönnum
Borgarstjórnarkosningar
mæla
með Reykjavík
ÁU
LEIÐARI

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

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ
AÐ GERA Á MILLI LEIKJA?

VEIDIKORTID.IS

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

SINS!

EITT KORT
34 VÖTN
Notuð pallhýsi verð7.900
frá 650.000
kr.kr m/vsk

Til sölu
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Í Reykjavík
eruí 16
listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
 ægja
n
ferðamanna
Reykja
aldrei verið
fleiri.
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Hafa vinnustaðir
brugðist við #MeToo?
Kjósum

samstöðu

Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Vatnaveiði
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is
eðaerí fjölskylduvæn
síma 849-2220útivist.

Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.

Hitaveitu &
gasskápar
www.veidikortid.is

fyrir sumarbústaði og heimili
00000

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Sölustaðir:

N1 - OLÍS
- ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa
á lager.
Frí heimsending
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur,
bíla ofl.þegar pantað er á www.veidikortid.is.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gaflaraleikhúsið
Gasskápar kynnir
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

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

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

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

STEINGRÍMUR GEGN
FLOKKSLÍNUNNI

F

orseti Alþingis virðist hafa
laugardag göngum við til í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
Þaðorðið
er ekki
gefið að slíkur
í ísjálfmessunni
við
kosninga. Kosningarétturinn forsætisráðherrar verið við völd í stöðugatkvæðagreiðslu
leiki ríki í borginni vegna
og er
er ekki sjálfgefinn eins landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti, frumvarps
skemmst um
að Rafrettur
minnast og
þessáfyllingar
tímabils
og sagan sýnir og er það því með sem komið hafa til vegna uppljóstrana fyrir
sem rafrettur
Sjálfstæðisnú
flokkur
kom síðast
rétt fyrir
þinglokað
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem og uppnáms í kringum einstaka erstjórn
Þá var í þríhannborgar
kaus málanna.
gegn breytingatillögu
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra velferðarnefndar
gang skipt um sem
meiri
hluta
með
tillagt hefði
bann
Hér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, á heyrandi
fyrirá stjórn
kerfið. Sem
notkun raski
rafretta
veitingahúsum
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar og
beturskemmtistöðum.
fer hefur samstarfið
í borginni,
Ólafur
Þór
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við Gunnarsson,
frá því Samfylkingin
hóf meiri
þingmaður
VG, hlutavar
framtíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum framsögumaður
samstarf fyrir átta
árum,ásamt
einkennst
álitsins
þeimaf
breytni í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að Andrési
samstöðu
umJónssyni,
að gera Höllu
góða borg
enn
Inga
Signýju
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu Kristjánsdóttur,
betri. Um þann
stöðugFriðrikssyni
leika verður
Ásmundi
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með mis- og
einnig
kosiðÁrnasyni.
á laugardaginn kemur. Þá
Vilhjálmi
síst mikilvægt því á sama tíma og munandi skoðanir og koma góðum erAlmennt
ekki spurning
hver er best
þess
kusu þingmenn
VGtilmeð
Samfylkingin
hefur leitt meiri
hlutann
hlutum í fram
kvæmd.
fallinn að sem
leiða hefði
þá stjórn.
ýlega framkvæmdi
Halla
María Ólafsdóttir,
MPM
í verkefnastjórnun, tillögunni
takmarkað rétt
rannsókn meðal 100 stærstu vinnustaða landsins til að kanna hvort eigenda veitingahúsa og skemmtistaða
#metoo umræðan hafi haft áhrif á vinnustaðamenningu þeirra. til að heimila notkun rafretta á eigin
Niðurstöðurnar sýna meðal annars að rúmlega fjórðungur af þessum stærstu stöðum. Tvær undantekningar eru
vinnustöðum landsins hefur ekki framkvæmt áhættumat og 12 prósent hafa ekki þó í málinu því þeir Steingrímur og
unnið áætlun um forvarnir líkt og þeim er skylt að gera. Þá telja stjórnendur Kolbeinn Óttarsson Proppé kusu gegn
almennt að mikil áhersla sé lögð á jafnrétti kynjanna á þeirra vinnustöðum. tillögunni.
Þrátt fyrir það hefur um helmingur þeirra enga jafnlaunastefnu og 12 prósent
Nokkur galsi varð í þingsal vegna
enga jafnréttisstefnu sem þeim ber að hafa samkvæmt lögum. Rétt innan við atkvæðis Steingríms sem virtist ekki
helmingur vinnustaðanna hefur brugðist við #metoo umræðunni með því að átta sig á mistökunum. Á upptöku
bjóða upp á fræðslu og mótað eða breytt verkferlum. Um þriðjungur þeirra má heyra hlátur úr sal og forseti er
tjórnirhaldið
sveitar
félaganna
fjölgun hvort
íbúa hann
í landinu
undan
farið
hefur ekki gert neitt af því sem spurt var um, til dæmis
fund,
staðið fyrirá spurður
sé farinn
sjálfur
deila aðkjör
tímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
fræðslu, mótað eða breytt verkferlum eða stofnaðhöfuð
nefnd.borgarsvæðinu
„veipa“.
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
3. tölublað 1. árgangur
lóðir Ámundi
lausarÁmundason.
til umsóknir,
Um
helmingur
fjölda
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. bygginga
Ábyrgðarmaður:
Auglýsingastjóri:
Ámundi
Ámundason,af
sími:þeim
824-2466,
hvar
er kannski
skinsamlegast
bætist
netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190
& netfang:
auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri:að
Atli Þór
Fanndal,við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækjaIngibjörg
um bygginga
lóð netfang:
svo hraðast
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarnetfang: atli@thorfanndal.com, sími: 888 2103 Blaðamaður:
Ósk Ólafsdóttir,
ingaoskolafs@gmail.com.
taki aðÍslandspóstur.
koma sérVefútgáfa
þaki yfir
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Upplag: 50.000 eintök. Dreifing:
PDF:höfuðið.
www. fotspor.isfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Um það getur auðvitað verið deilt í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Fríblaðinu er dreift í 50.000 eintökum
í allar
í Reykjavík
og á Seltjarnarnesi
en Hag
stofanbúðir
birti ný
lega tölur um
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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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.

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.
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

S!

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

laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika 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
Söluaðilar
Motormax:
og
grímuleik
fyrir 10 - 13 ára
11 -22
júní
Toyota Kauptúni
Toyota Akureyri
Toyota Reykjanesbæ
Kauptúni
6 og upplýsingar
Baldursnesi
1 565 5900
Njarðarbraut 19
Skráning
í síma
Garðabæ
603
Akureyri
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is 260 Reykjanesbær
Sími: 570-5070
Sími 460-4300
Sími 420-6600

S

tjórnir sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
Toyota Selfossisækja um byggingalóð svo hraðast
Fossnesi 14
Kletthálsi
2 yfir höfuðið.
taki að koma
sér þaki
Um það 110
geturReykjavík
auðvitað verið deilt
800 Selfossi
birti nýlega tölur um
Sími 587-2000
Sími 480-8000 en Hagstofan

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímaMotormax
bil. Samkvæmtehf.
þeim fjölgaði
Vatnagarðar
12borgarum 5605
manns á höfuð
svæðinu.Sími: 545 4040
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarféÁrtorgi
lögunum1er 773 í Mosfellsbæ, 724
í 550
Kópavogi,
709 í Hafnarfirði, 479 í
Sauðárkrókur
Garða
og 125 á Seltjarnarnesi.
Símibæ
455-4500

SINS!
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2018
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Áttar sig ekki á gagnrýni
minnihlutans
Borgarstjórnarkosningar
LEIÐARI

P

ólitíska litrófið er heilmikið
í þessum nýja meirihluta,“
segir Þórdís Lóa Þórhallsdóttir,
oddviti Viðreisnar og formaður
borgarráðs í nýmynduðum meirihluta
Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og
VG, í samtali við Reykjavíkurblaðið.
Þórdís Lóa er mörgum kunn fyrir starf
sitt hjá Félagi kvenna í atvinnulífinu en
hún starfaði um árabil sem yfirmaður
hjá Reykjavíkurborg.

og vera alþjóðleg. Þannig að við gátum
unnið með þeim sem vilja vinna í þá
átt og það var alveg inni í myndinni. Ég
held að við hefðum getað átt mjög gott
samstarf með Sjálfstæðismönnum,
Miðflokknum, Flokki fólksins og
Sósíalistum.“ -Hvað veldur þá því að
þetta samstarf varð fyrir valinu? „Það
var meiri samtónn þar og þess vegna
byrjuðum við þar.“
Höfuðhandklæðin frá Sif
Minnihlutinn
eruósáttur
saumuðmeð
úr
Í kosningunum höfðu teiknast ráðaskipan
gæðabómull. Létt og
Breytingar
boðaðar
á
upp nokkuð skýrar pólitískar
þægilegeru
í notkun
og
blokkir. Viðreisn sem telur sig eins nefndaskipan borgarinnar í kjölfar
henta jafnt síðu sem
konar frjálslyndan hægrisinnaðan fjölgun borgarfulltrúa. Ein afleiðing
hári og dömum
breytinga
er að flokkarnir
miðjuflokk var því í þeirri stöðu þessarastuttu
á öllum aldri.
í öllum
að velja milli blokka. Annars vegar fá ekki áheyrnarfulltrúa
Samfylkingar, Pírata og VG með nefndum þar sem þeir hafa ekki
hugsanlegri aðkomu Sósíalista og svo fulltrúa. Þessi breyting hefur verið
Sjálfstæðisflokk, Miðflokk og Flokki harðlega gagnrýnd af minnihlutanum.
fólksins. „Það er áhugavert að vera Þórdís segist ekki átta sig alveg á
í þessari lykilstöðu sem við vorum gagnrýninni er Reykjavíkurblaðið
í eftir kosningar og ekki síst eftir að spurði hana út í málið. „Ég í rauninni
Sósíalistaflokkurinn ákvað að taka átta mig ekki alveg á því af hverju þeim
Fáanleg í 12 litum
ekki þátt í neinu samstarfi því þá finnst það ósanngjarnt. Það ganga
þrengdist staðan aðeins,“ segir Þórdís allir undir sömu reglu, litlir og stórir
Lóa. „Við fórum af stað og töluðum flokkar. Það er í rauninni niðurstaða
við alla oddvitana og áttum fundi með lýðræðisins sem segir hversu margir
nokkrum þeirra nokkrum sinnum. borgarfulltrúar fara inn í borgarstjórn
Það var mjög áhugavert að sjá þvert á og þannig fáum við líka aðgang að
pólitíska litrófið af því að nú talaði ég nefndum og ráðum. Mér finnst það
lýðræðislegt
bæði til hægri og vinstri. Þetta samtal bara
Nánar mjög
um sölustaði
á facebook eins og það
fór fram og meirihlutinn var ekki er núna. Það fá allir aðgang að öllum
beint sammála heldur með svipaðar gögnum, bæði fyrir og eftir fundi,
áherslur en út frá mismunandi algjörlega óháð stærð. Mér finnst í
sjónarmiðum. Það var mjög jákvætt.“ rauninni lýðræðið vera ansi gott eins
Hún segir samhljóminn með þessum og það er en mér finnst áhugavert að
flokkum hafa orðið til þess að taka þessa umræðu í borgarstjórn
viðræður hófust. „Við ákváðum eftir og mér finnst alveg eðlilegt að tala
þessa skoðun að fara í formlegar um þetta og heyra hver er pælingin.“
viðræður með Samfylkingu, Pírötum -Hefur þú áhyggjur að samstarfið
og VG og þegar við vorum búin að verði stirt á kjörtímabilinu vegna
taka þá formlegu ákvörðun að þá gekk þessa?
„Nei, þetta er eðlilegt. Það voru
það mjög vel, gott samtal, hópurinn
náði vel saman, hann var ólíkur og breytingar núna og við erum öll að
byrja og átta okkur á leikreglunum.
fjölbreyttur.“
Vatnaveiði
er fjölskylduvæn
útivist. sem
Þessi regla
með 23 borgarfulltrúa
Ánægð með sáttmálann
lögum
lægsti
samnefnari
Börnsamkvæmt
yngri en 14
ára er
veiða
frítt
með
„Það er mjög margt sem að ég erkorthafa.
af því sem Reykjavíkurborg má vera
ánægð með en ég er ánægðust með með, ef ég skil þessi lög rétt sem
hvað hópurinn er með gott samstarf voru sett, og gengur þvert yfir öll
sem við erum að fara að byggjaww
á. w.veid
sveitarfélög.
Þegar Reykjavíkurborg
ikortid.is
Það kom óvænt upp að við vorum öll tekur ákvörðun um þetta nýja
ótrúlega sammála í umhverfismálum fyrirkomulag þá reiknuðu þau út að
og við vildum taka mun ákveðnari það yrði meiri vinna á borgarfulltrúum
skref en hefur verið gert áður. Það og fyrstu varaborgarfulltrúum. Ég skil
kom mér líka virkilega skemmtilega það og finnst það ágætis regla af því
á óvart hvað við vildum öll taka að í gamla daga var það þannig að
jafnréttismálin alla leið. Við í Viðreisn
0 gast bara sótt fólk út í bæ og sett
0000þú
höfum haft miklar skoðanir á þessu þau í hvaða nefnd sem var, fólk sem
og erum með kjark og þor þegar það var kannski ekki með neitt umboð.
kemur að því að fara alla leið meðSölustaðir:
Ég sé eiginlega ekki hvar lýðræðið
og veiðivöruverslanir
allt.
það. Samfylkingin, Píratar og VinstriN1 - OLÍS
er -í ÍSLANDSPÓSTUR
því að þá ertu
að koma um
innlandalls
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
græn eru líka miklir jafnréttisflokkar. staðar, en þú færð allar upplýsingar.
Þegar við fórum að tala saman kom Svo hlýtur það að kosta mjög mikið,
í ljós að við vildum öll leiðrétta laun það er náttúrulega verið að passa upp
kvennastétta alla leið og fyrsta stigið á það að kostnaðurinn við pólitísku
er að forgangsraða kennurum og hliðina aukist ekki. En ég er ekki
leikskólakennurum. Auðvitað er búin að skoða þetta, þetta kom bara á
þetta ekki allt gert á einu kjörtímabili miðvikudag og mér finnst þetta bara
en ef við tökum ákveðin skref þá áhugavert.“
er svo skýrt hvert við erum að fara.
Svo er eitt sem fólk áttar sig kannski Staksteinar og fjárkúgun
Í sáttmála nýs meirihluta má
ekki á að þegar maður leiðréttir kjör
kvennastétta þá hefur það áhrif á finna klausu um Reykjavíkurflugvöll
allan láglaunahópinn. Það skiptir máli sem farið hefur misjafnlega í menn.
því að það er alltaf verið að tala um „Rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar
að hækka þessi lægstu laun. Ég var verður tryggt meðan unnið er
líka mjög ánægð fyrir hönd okkar í að undirbúningi nýs flugvallar í
Viðreisn hvað allir tóku vel í að taka nágrenni borgarinnar. Aðalskipulagi
atvinnulífið föstum tökum. Passa upp Vatnsmýrar verði breytt og lokun
á það því að nú erum við á ákveðnum flugvallarins seinkað þegar samningar
stað í hagsveiflunni og líklegast er hafa náðst við ríkið um borgarlínu sem
það nú eitthvað að breytast og þá styður við nauðsynlega uppbyggingu
viljum við vera með fjölbreytt og gott á Ártúnshöfða, í Elliðavogi, á Keldum
og í Keldnaholti.“ Málsgreinin
atvinnulíf.“
varð að umfjöllunarefni Staksteina:
-Kom aldrei til greina að vinna „Einhvern tíma hefði slík uppsetning
kallast fjárkúgun,“ segja Staksteinar.
með hinum flokkunum?
„Jú, það kom allt til greina hjá Borgarlína hefur verið umdeild,
Skráning
ognáttúrulega
upplýsingar
síma 565
5900 teiknast
svo íumdeild
að raunar
okkur í Viðreisn.
Við erum
meirihluti
og
minnihluti
hægrisinnaðurogmiðjuflokkur
með
á midasala@gaﬂaraleikhusid.is borgarinnar
mjög skýr gildi í frjálslyndi og jafnrétti upp í málinu. Meirihlutinn eru

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní

Það
m þessaer
helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
áhugavert
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
væntanlega
fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
aðá vera
í ekki
þessari
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
lykilstöðu
í 23. Það er ekksem
fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
viðmeirihluti
vorum
í eftir
verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál
kosningar
og í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
ekki
síst
eftir
af krafti
að byggja
íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
aðþeim
Sósíalistatryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar
er kosningaloforð
ríkisstjórnarflokkanna sem
flokkurinn
ákvað
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
aðeitthvað
takaer óöruggt
ekkií þessum
þáttheimi
í og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
neinu
samstarfi.
í komandi
kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en

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.

samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
skyldi það sæta í þetta
allt verkalýðshreyfinginga.
flokkar sem studdu ogHverji
boðuðu
sinn. Jú, ótrúlega
skyni skorpið
ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
Borgarlínu
en minnihlutinn
ekki.
á þessu við
ári og
hinu síðasta
Þá ómar söngur nýr.
Þótthefur
stuðningur
Borgarlínu
sé úthlutað þeim sem
skyldi himinháarríkisstjórnar
lauahækkanir sem eru í engu
Í maí flytur fólkið
hlutisíst
af stjórnarsáttmála
samræmi
við
þann
stöðugleika
sem
lengi
hefur
verið
og fuglinn hreiður býr.
Katrínar Jakobsdóttur virðist ekki
barist við
halda og ríkisins
nú nýlegahjá
fá forsvarsmenn ýmissa
einhugur
umaðaðkomu
bæjarfélagaBjarni
600 þúsund
króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin.
flokkunum.
Benediktsson,
í launum langthefur
upp ítrekað
fyrir forsætisráðherra.
Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
fjármálaráðherra,
talað
að furða
þó gremja
sé að
ríkjandi í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
gegnneinn
verkefninu
á þingi
og sagt
hvertríkið
fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
hvorki
né Reykjavíkurborg,
Nokkru furðu
að nánast
eða sveitarfélögin
þargætir
í kring,
hafi ekkert hefur verið
Sundabraut
þóundir
átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru það kosningaloforð!
sýntrætt
framum
á að
þau gætu sem
staðið
úr
höfðuðborgarsvæðinu
ef
óvæntar
náttúruhamfarir
borgarlínunni fjárhagslega.
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
„Það er í sjálfu sér ekki lengra
komið
í
samskiptum
þessara
aðila en svo að óskað var eftir því
bréflega af hálfu sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu að eiga samtal
um þessi mál við ríkið,“ sagði Bjarni
meðal annars á þingi um samskipti
ríkis og sveitarfélaga. Ummælin eru í
andstöðu við þau gögn sem þegar hafa
leyfi, rekstrarleyfi, heilbrigðisvottorð,
verið birt á vef Samtaka sveitarfélaga Atvinnumálin og Viðreisn
-Hvernig
birtast
aðaláherslur áfengisleyfi, og það þarf að einfalda
á höfuðborgarsvæðinu sem allt frá
árinu 2015 hafa unnið saman að Viðreisnar, t.d. atvinnumálin í þetta kerfi. Í dag er þetta mjög flókið
verkefninu ásamt vegagerðinni og sáttmálanum? „Þær birtast sérstaklega og það kostar mikinn pening og tíma
ráðuneyti. Á vef samtakanna má í því að við erum að taka ferðamálin. að vinna þetta og það kemur beint í
finna talsvert af gögnum um vinnuna Reyndar byrjuðum við á því að einfalda fangið á notandann sjálfan í verðum.
þar á meðal kostnaðar og mögulegar borgarkerfið og við erum að fækka um Þetta á við í raun um allt atvinnulífið.
fjármögnunarleiðir. Þórdís Lóa virðist tvö ráð. Eitt af þessum ráðum sem við Við ætlum að setja mikinn fókus á
ekki hafa miklar áhyggjur af túlkun erum að sameina við annað ráð er notandamiðaða þjónustu og gagnsæi
Staksteina á sáttmála meirihlutans. menningar- og ferðamálaráð og við og rafrænt umhverfi og þetta er
„Nei, nei, mér finnst þetta bara ætlum að taka ferðamálin aðeins út eitthvað sem Viðreisn og Píratar koma
skemmtilegt. Við erum skýr í fyrir það og taka umræðu og teikna mjög sterkt inn með. Þetta verður
sáttmálanum okkar að það þarf að vera upp hvernig við viljum vinna með risaverkefni sem verður í fanginu á
gott samtal við ríkið um ýmislegt. Við atvinnulífinu í borginni. Ekki bara Dóru sem formanni mannréttinda- og
sögðum þetta alla kosningabaráttuna, ferðaþjónustuna heldur líka nýsköpun, lýðræðisráðs og síðan hjá mér sem snýr
flestir flokkar vildu miklu meira verslun og þjónustu, mögulega að allri þjónustu. Það eru svona risastór
laugar
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Það sem
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við völdað í langt
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leiki
ríki kjörtímabili
í borginni svo
og aðer
maður
skoðarverið
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með
á þessu
verkefni. En
það er gaman
að fólk
hafi þegar
ekki sjálfgefinn eins það
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tíð ferli
stjórnar
skemmst íbúar
að minnast
þess tíma
bils
ermálunum.
ótrúlega Svo
flókið
að skipti,
fyrir notendur,
og fyrirtækin
finni
gaman aðer
sáttmálanum.“
og sagan sýnir og er það því með atvinnurekendur
sem komið hafaað
til sækja
vegnaum
uppalls
ljóstrana
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
kyns mun.“
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem og uppnáms í kringum einstaka stjórn borgarmálanna. Þá var í þríég fer á kjörstað í hvert sinn.
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra gang skipt um meirihluta með tilHér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við frá því Samfylkingin hóf meirihlutaframtíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum samstarf fyrir átta árum, einkennst af
breytni í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að samstöðu um að gera góða borg enn
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu betri. Um þann stöðugleika verður
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með mis- einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
síst mikilvægt því á sama tíma og munandi skoðanir og koma góðum er ekki spurning hver er best til þess
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.
fallinn að leiða þá stjórn.

Kjósum
samstöðu

Á

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
byggingalóðir lausar til umsóknir, GRÆNT
UmALLA
helmingur
LEIÐ af þeim fjölda
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjartaki að koma sér þaki yfir höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Um það getur auðvitað verið deilt í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Borgarstjórnarkosningar

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

dreglar

teppi

Fáanleg í 12 litum

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

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.

- gerir hús að heimili

harðparket

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

teppaflísar

vinylflísar
viðarparket

stigahúsateppi

Nánar um sölustaði á facebook

U

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

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

treysta á, eru það kosningaloforð!

dreglar

Sölustaðir:

klæðningarefni

00000

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Á

laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Kjósum
samstöðu

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

www.veidikortid.is

veggfóður

mottur

parket
gólflistar

S!
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í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika 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

Ármúli
32,félaganna
108 Reykjavík
tjórnir sveitar
á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila 1888
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
Sími 568

S

nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

um 5605
www.pog.is
svæðinu.

manns á höfuðborgar-

Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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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
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Íslands meðal stjórnenda 400 stærstu sem eru hærri verðbólguvæntingar en
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fyrirtækja landsins gefa til kynna skýra undanfarin ár.
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www.veidikortid.is
Skortur á starfsfólki minnkar lækkar töluvert og hefur ekki verið

00000
Sölustaðir:

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
Nánar um sölustaði á facebook
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is

Kjósum
samstöðu

lægri síðan árið 2014. 60% stjórnenda
telja aðstæður í atvinnulífinu góðar,
samanborið við 70% fyrir þremur
mánuðum síðan, og 12% telja þær
slæmar en 5% töldu svo þá. Innan
við helmingur stjórnenda fyrirtækja í
alþjóðlegri samkeppni telja aðstæður
góðar samanborið við tvo þriðju hluta
annarra stjórnenda.

Minnstu væntingar til
aðstæðna eftir 6 mánuði frá
upphafi

Væntingar stjórnenda til aðstæðna
í atvinnulífinu eftir sex mánuði eru
minni en þær hafa verið frá upphafi
laugardagþ.e.göngum
þessara mælinga,
minni enviðþærtil
kosninga.
Kosningarétturinn
voru í miðju
fjármálahruninu
fyrir
er árum.
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eins
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stjórnenda
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sýnir og
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ákveðinni
tilhlökkun
og virðingu
sem
við
30% í síðustu
könnun,
og aðeins
ég
fer
á
kjör
stað
í
hvert
sinn.
7% telja að þær batni. Væntingar
Hér í um
Reykja
vík höfum
við val
stjórnenda
aðstæður
eftir 6 mánuði
um áberandi
að kjósa um
áfram
upperu
minni
í haldandi
sjávarútvegi,
byggingu borgarinnar,
áframhaldandi
fjármálaþjónustu
og ferðaþjónustu
en
tíðaratvinnugreinum.
sýn, áframhaldandi
fjölí fram
öðrum
Væntingar
breytni í borginni
og breyst
áframstjórnenda
á þessu okkar
ári hafa
haldandi
stöðugbjartsýni
leika við
mikið
frá þeirri
sem stjórn
ríkt
borgarinnar.
Þaðár,
síðast
er ekki
hefur
undanfarin
sbr. nefnda
meðfylgjandi
síst mikilvægt því á sama tíma og
línurit.
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

Á

Minni skortur á starfsfólki

„

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Stjórnendur
búast við
3% verðbólgu
á næstu 12
mánuðum sem eru
hærri verðbólguvæntingar en
undanfarin ár.

Skortur á starfsfólki minnkar jafnt
og þétt. Einungis 27% telja sig búa við
skort samanborið við 42% fyrir ári
síðan. Skortur á starfsfólki er minni í
útflutningsgreinum og ferðaþjónustu
en öðrum greinum, en mestur skortur
á starfsfólki er í byggingariðnaði og
verslun.

starfa um tæplega 600 á næstu sex
mánuðum séu þessar niðurstöður
yfirfærðar á almenna vinnumarkaðinn
í heild. Mest fjölgun er fyrirhuguð
í ýmissi sérhæfðri þjónustu og
byggingarstarfsemi.

Starfsmönnum fjölgar hægar

félaganna
Væntatjórnir
vaxandisveitar
verðbólgu

Tæplega 30 þúsund starfsmenn
starfa hjá fyrirtækjunum í könnuninni.
Búast má við fjölgun starfsmanna hjá
fjórðungi fyrirtækjanna á næstu sex
mánuðum en fækkun hjá 16% þeirra.
Stjórnendur áætla að starfsmönnum
fjölgi mun hægar en undanfarin ár,
eða tæplega 0,5% samanborið við 1,52,0% undanfarin ár. Búast við fjölgun

Höfuðborgarsvæðið:

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang
skipt um
meirihluta með
Samtök
atvinnulífsins
eru tilí
heyrandi raski
stjórnkerfið.
Sem
samstarfi
við fyrir
Seðlabanka
Íslands
betur
fer hefur sam
starfiðá ístöðu
borginni,
um
reglubundna
könnun
og
frá því Samfylkingin
hóf meiri
hlutaframtíðarhorfum
stærstu
fyrirtækja
starf fyrirKönnunin
átta árum, ein
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geraer góða
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framkvæmd
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leika Minni
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hennar
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Gallup.
einnig kosið
daginn kemur.
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þess
í annað hvort skipti, en hin skiptin
leiða þá stjórn.
erfallinn
gerð aðítarlegri
könnun með 19
spurningum. Að þessu sinni var
könnunin gerð á tímabilinu 30. maí
til 5. júní 2018 og voru spurningar 9.
Í úrtaki voru 426 fyrirtæki sem teljast
stærst miðað við heildarlaunagreiðslur
og svöruðu 229, þannig að svarhlutfall
var 54%. Niðurstöður eru greindar
eftir
staðsetningu
fyrirtækis,
atvinnugrein, veltu, starfsmannafjölda
og hvort fyrirtækið starfi á
fjölgun íbúaeðaí innanlandsmarkaði.
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þeim
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Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
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Væntingar
stjórnenda
um
nokkuð
regluað
lega
um eða
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Borgarstjórnarkosningar
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Ofgnótt af notuðum fötum

Jarðarbúar
kaupa
sífellt
meira af nýjum fötum og er
talið að eftirspurnin eigi eftir að
þrefaldast til ársins 2050 ekki síst
vegna stækkandi millistéttar í
fjölmennustu löndum heims. Á
sama tíma dregur úr eftirspurn
eftir notuðum fatnaði. Í frétt á vef
BBC er fjallað um hið óhóflega
Fáanleg í 12 litum
magn af fötum sem gefin eru til
góðgerðarmála. Í Bretlandi fara um
10-20% í endursölu í verslunum
góðgerðarsamtaka. Restin er seld
til dreifingaraðila sem flokka
fötin og selja áfram til landa eins
og Pakistan og Malasíu þar sem
þau eru seld eða endurunnin. Nú
lítur hins vegar út fyrir að mörg
lönd hafi fengið sig fullsödd af
fatasendingum frá Vesturlöndum.
Rúanda, Kenía, Úganda, SuðurSúdan og Búrúndi tilkynntu nýlega
að þau myndu stöðva innflutning á
notuðum fötum frá og með 2019 en
Bandaríkin eru stærsti útflytjandi
heims á notuðum fötum.

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

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
hefur á Samanburður
þessu ári og hinu síðasta úthlutað
þeimþvísem
ómarí söngur
krónur með
að versla íÞá
Bónus
stað nýr.
en hæsta verðið var í í Kjörbúðinni
síst skyldi himinháar lauahækkanirIceland.
sem eruVörukarfa
í engu þessiÍ maí
flytur
fólkiðSandgerði þar sem það kostaði 2.109
inni
heldur
lítilli
samræmiávið
þann stöðugleika sem vörur
lengi eins
hefurogverið
og kjöt
fuglinn
hreiður
brauð, djús,
bollur,
kr.býr.
Litlu ódýrara var það í Hagkaup
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn
ýmissahandsápu og þvotta þar sem kílóverðið var 2.099 krónur.
banana,
Cheerios,
vörukörfu
með
12
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun
og fara
Í júní sest ei sólin.
efni en vörurnar
eru 12 talsins.
Munur á hæsta og lægsta verði á svína
í
launum
langt
upp
fyrir
forsætisráðherra.
Ekki
þarf
Þá brosir blómafjöld.
Sláandi
verð
m
unur
kótelettum var 64%, lægst var verðið
vörum sýnir að spara
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi Niður
í þjóðfélaginu,
Í júlí baggieru
er bundinn
stöður könnunarinnar
í Krónunni, 1.399 kr. kg en hæst var
máhvert
3.108
krónur með sláandi en þær sýna aðoggríðar
fór jafnlaunastefnan?
borðuð
töðugjöld.
legur
það í Iceland á 2.299 kr. Þá var 42%
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert
hefur var
verið
verðmunur
á flestum vörunum í eða 801 kr. verðmunur á ferskum laxi,
þvírættaðumversla
í Bónus
Sundabraut
sem þó áttiíað tryggja
öruggaÁleið
eru þaðlægsta
kosningaloforð!
könnuninni.
mörgumtreysta
vörumá, var
verðið var í Nettó, 1.898 kr. en
úr
höfðuðborgarsvæðinu
ef
óvæntar
náttúruhamfarir
yfir 40% verðmunur milli dýrasta og það hæsta í Iceland 2.698 kr. en Hag
stað
Iceland.
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120
þúsundval
manna
Geireinungis
A. Guðsteinsson,
ritstjóri
ó
dýrasta
kostarins og 70% verð kaup var
einni krónu
lægra
Lítil vörukarfa 3.108 kr. dýrari í munur var á fjórðungi varanna. 100% með 2.698 kr. kílóið. Mjög mikill verð
Iceland en í Bónus
verð
munur var á frosnu lamba
læri, munur var einnig á ávöxtum og græn
Saman
burður á lítilli vöru
körfu lægsta verðið mátti finna í Bónus og meti, drykkjar
vörum, þurr
vörum og
með 12 vörum sýnir að spara má 3.108 í Nettó þar sem það kostaði 1.098 kr. dósamat, brauði og kexmeti.

„

70% verðmunur á matvöru
N

ý verðkönnun Verðlags
eftirlits ASÍ sýnir að gríðar
legur verðmunur er á hinum
ýmsum vörum í öllum vöruflokkum. Í
52 tilvikum af 100 var yfir 40% munur
á hæsta og lægsta verði og í 24 til
vikum var verð
munurinn yfir 70%.
Iceland var oftast með hæsta verðið,
eða í 35 tilvikum af 100, en Bónus var
oftast með lægsta verðið, eða í 63 til
vikum
afsölustaði
100. Hag
kaup var sú verslun
Nánar um
á facebook
sem var næstoftast með hæsta verðið,
eða í 21 tilviki af 100. Verðkönnunin
var framkvæmd í 8 stærstu verslunum
landsins.

Kjósum
samstöðu

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

Innköllun á bjór

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
www.veidikortid.is
hefur innkallað Stella Artois bjór
í 330 ml glerflöskum vegna þess
að hann gæti innihaldið gleragnir.
Varan einskorðast við 330 ml
glerflöskur framleiddar í Belgíu af
AB InBev. Best fyrir dagsetningar:
06/12/18 og 07/03/19
00000
Dreifing: Vínbúðir ÁTVR,
Fríhöfnin
Keflavíkurflugvelli,
Fríhöfnin Reykjavíkurflugvelli.
Sölustaðir:
Viðskiptavinum sem hafa keypt N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
vöruna er bent á að neyta hennar
ekki og farga. Nánari upplýsingar
veitir Vínnes ehf. í síma 580 3800
og í gegnum netfangið info@
vinnes.is.

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Leiðsögn á Kjarvalsstöðum

Sérfræðingar
Listasafns
Reykjavíkur leiða gesti um
sögulegan hluta sýningarinnar
Einskismannsland - Ríkir þar
fegurðin ein? á Kjarvalsstöðum.
Þar er að finna málverk eftir 15
valinkunna listamenn af víðernum
landsins auk ljósmynda, skissa og
kvikmynda frá hálendinu.
Á sýningunni er sjónum
beint að verkum listamanna sem
endurspegla tengsl Íslendinga
við víðerni landsins og breytilegt
verðmætamat gagnvart náttúrunni.
Sýningin rekur sögu hugmynda
Íslendinga um víðerni landsins
með augum myndlistarmanna.
Leiðsögn á Kjarvalsstöðum alla
miðvikudaga kl. 12.30
Aðgöngumiði á safnið gildir.
Skráning
og Árskorts
upplýsingar í síma 565 5900
Frítt fyrir
handhafa
Listasafns og
Reykjavíkur
og
á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
Menningarkorts Reykjavíkur.

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní

Á

laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika 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

S

tjórnir sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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LEIKIR Á HM SÝNDIR
VÍÐA UM BORGINA
Borgarstjórnarkosningar
LEIÐARI

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.
Opnunarhátíð HM í Rússlandi

A

llir leikir HM verða sýndir á
HM-torginu við Ingólfs
torg
en þegar Ís
lendingar keppa
Fáanleg í 12 litum
verður einnig risaskjár í Hljómskála
garðinum. Ísland mætir Argentínu í
dag, laugardaginn 16. júní, Nígeríu
mönnum föstudaginn 22. júní og Kró

ötum þriðju
daginn 26. júní. Það er
ómögulegt að spá um úrslit núna og
hvort að leikir Íslendinga verða fleiri.
Það á svo eftir að koma í ljós hvort
veðurguðirnir verði borgarbúum hlið
hollir á meðan á leikjunum stendur
svo stemning skapist á HM-torgi og

Nánar um sölustaði á facebook

SINS!

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

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
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hátíð 2018 verður leiknum varpað á um velgengni Íslands. Bandaríski
kvikmyndatjald í Klúbbnum í beinni miðillinn Quartz birti nýlega stóra
út
sendingu frá Moskvu en hljóð umfjöllun um liðið þar sem fólk um
heimurinn, innblásinn af framvindu allan heim er hvatt til að halda með
leiksins, er mótaður á staðnum af Íslandi. Greinin talar sérstaklega til
Þórönnu Björnsdóttur. „Hér blandast Bandaríkjamanna sem eru ekki með
lág
vær og seiðandi rafhljóð saman að þessu sinni. Quartz bendir á að
við hvatningaróp áheyrenda, ákafar við fyrstu sýn virðist það óðs manns
lýsingar íþróttafréttamanna blandast æði að ætla að styðja lið sem talið er
vettvangshljóðritunum,
leikjakerfi hafa litla möguleika á að sigra. Þar
fótboltamannanna hefur möguleg er vitnað til saman
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spyrna er annars vegar, sé eitthvað til að standa með. Was
alin upp á fótboltavelli og í hljóm hington Post fjallar um liðið með
sveitargryfju en faðir hennar Björn svipuðum hætti og hvetur Banda
Th. Árnason, fagottleikari er fyrrum ríkja
menn sér
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landsliðsmaður í knattspyrnu og með Íslandi. Blaðið telur víst að al
fótboltaþjálfari. „Viðfangsefni Þór menningur muni falla fyrir liðinu.
önnu Björnsdóttur eru mörg og mis
munandi og taka á sig form í gegnum Ófrumlegt að halda með
ýmsa miðla. Verk hennar eru iðu Íslandi?
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tilverka. Þóranna er ötul við tónsmíðar leika hér og velja sér annað lið.
Hér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við frá því Samfylkingin hóf meirihlutaframtíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum samstarf fyrir átta árum, einkennst af
breytni í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að samstöðu um að gera góða borg enn
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu betri. Um þann stöðugleika verður
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með mis- einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
síst mikilvægt því á sama tíma og munandi skoðanir og koma góðum er ekki spurning hver er best til þess
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.
fallinn að leiða þá stjórn.
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Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

tjórnir
sveitar
félaganna
á fjölgun
íbúa árið
í landinu
undanfarið
Gríðarlegur
fjöldi fólks
fylgdist
með leik Íslands
og Englands
2016
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
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stuttu hári og dömum
á öllum aldri.
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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
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laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika verður
einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn að leiða þá stjórn.

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
18.900 í Reykjavík
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11 -22 júní
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tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
byggingalóðir lausar til umsóknir,
Um helmingur af þeim fjölda
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjar#landsmot2018 • www.landsmot.is
taki að koma sér þaki yfirfacebook.com/landsmothestamanna
höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Um það getur auðvitað verið deilt í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.

4
10

Reykjavíkurblaðið

26.júní
maí2018
2018
16.

Menningarleg
borg í sumar
Borgarstjórnarkosningar
LEIÐARI

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

SINS!
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góð stemning í Hljómskálagarðinum
EITT
KORT
þar sem leikir Íslendinga verða sýndir
risaskjá. Ísland mætir Argentínu
16. júní, Nígeríu
34álaugardaginn
VÖTN
föstudaginn 22. júní og Króatíu
þriðjudaginn 26. júní. Úrslitin munu
7.900
kr.
svo segja til um hvort að við munum

eykjavík verður iðandi af
mannlífi og spennandi
viðburðum í sumar og
ótal tækifæri til að koma saman
og upplifa borgarstemningu. Júní
verður uppfullur af uppákomum og
ættu allir að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi.

spila fleiri leiki. Allir leikir HM verða
Vatnaveiði
útivist.staðir
sýndir er
á fjölskylduvæn
Ingólfstorgi. Fleiri
Strákarnir okkar
þátt
mótsins
Börntaka
yngri
en í14gleðinni,
ára veiðaleikir
frítt með
Veðrið hefur ekki leikið viðkorthafa.
verða sýndir á BOX í Skeifunni,
borgarbúa það sem af er liðið af nýjum matarmarkaði, Vesturbærinn
sumri en það verður samt vonandi ætlar að slá upp risaskjá á flötinni

austan megin við Vesturbæjarlaugina
og einnig bjóða veitingastaðir um alla
borg til HM-veislu.

17. júní

Á 17. júní verður stór og
skemmtileg dagskrá með föstum
liðum eins og venjulega, skrúðgöngu,
tónleikum og ótal viðburðum fyrir
fjölskylduna. Dagskráin hefst kl.
10.00 með samhljómi kirkjuklukkna
í Reykjavík og síðan hefst
hátíðarguðsþjónusta í Dómkirkjunni.

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

laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

Kjósum
samstöðu

Hátíðarathöfn á vegum Alþingis
og
forsætisráðuneytisins
hefst
á Austurvelli kl. 11.10 en henni
verður sjónvarpað og útvarpað á
RÚV. Forseti Íslands, hr. Guðni Th.
Jóhannesson, leggur blómsveig frá
íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns
Sigurðssonar og forsætisráðherra,
Katrín
Jakobsdóttir
flytur
hátíðarræðu. Fjallkonan flytur ávarp
en ávallt hvílir leynd yfir því hver
hún er þar til á hátíðarathöfninni.
Að lokinni athöfn fer skrúðganga
frá Austurvelli í kirkjugarðinn
við Suðurgötu þar sem forseti
borgarstjórnar, Líf Magneudóttir,
leggur blómsveig frá Reykvíkingum
á leiði Jóns Sigurðssonar forseta og
Ingibjargar Einarsdóttur. Lúðrasveit
verkalýðsins leikur við athöfnina.
í borginni
á kjör
tímabilinu frá
hafa Fáki
fjórir
Skátar og
hestamenn
forsætis
ráðherrar kl.verið
völd í
leiða
skrúðgöngu
13 fráviðHlemmi
landsLaugaveg
málunum.og
Svo
tíð stjórnarskipti,
niður
í Hljómskálagarð.
sem komið hafa
til vegna uppljóstrana
Lúðrasveit
Reykjavíkur
leikur
og hljómsveit
uppnáms í allra
kringum
einstaka
og
landsmanna,
stjórnmálamenn,
leiða tilá ítrekaðra
Stuðmenn
reka lestina
pallbíl.
tafa á leiða
nauðsyn
legum
fram
faramálum,
Skátar
á sama
tíma
skrúðgöngu
tilheyrandi
kostnaðar
við breytingar
frá
Hagatorgi
í Hljómskálagarð.
í stjórnkerfinu
og leikur.
óstöðugleika við
Lúðrasveitin
Svanur
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess
sem fer fyrir hópi meirihluta
Hljómskálagarðurinn
verðurað
tryggja vinnu
leiða samstöðu
stútfullur
af friðinn,
uppákomum.
Þar
ólíkram.a.
stjórn
málaÍslands,
hópa með
misverða
Sirkus
listhópar
munandi
skoðanir
og
koma
góðum
Hins hússins og Götuleikhússins,
hlutum í framkvæmd.
skátaþrautabraut
og hoppukastalar.
Þar verða stórtónleikar og meðal þeirra

sem koma fram eru Heimilistónar,
Daði Freyr, hljómsveitin Ateria sem
sigraði Músíktilraunir í ár, Ronja
Ræningjadóttir, Floni og Aron Can
lýkur tónlistarveislunni kl. 18.
Í Hörpu verða tónlistaruppákomur
og Maxímús Músíkús að gefur rellur
og í Ráðhúsinu verður dansveisla frá
kl. 15.00 – 18.00.
Nánari dagskrá og tímasetningar
má finna á www.17juni.is.
Þeir sem vilja gera eitthvað
öðruvísi á 17. júní geta tekið þátt
í Degi hinna villtu blóma sem er
haldinn árlega víða um land. Það er
hluti af fræðsluverkefni Reykjavíkur:
Reykjavík - iðandi af lífi. Að þessu
er ekki
gefið að slíkur
sinniÞað
verður
það sjálf
strandlengjan
við
stöðugleiki
ríki í borginni
og er
Ægisíðu
í Vesturbæ
Reykjavíkur
skemmst að
minnast Þorbjörnsson
þess tímabils
skoðuð.
Hjörtur
sem Sjálfstæðisflokkur kom
síðast að
forstöðumaður
Grasagarðs
stjórn borgarog
málanna.
var í þríReykjavíkur
Snorri ÞáSigurðsson
gang skipt um
meiri
hlutaleiðsögn.
með tillíffræðingur
verða
með
heyrandi
fyrir stjórnkerfið.
Sem
Hist
er raski
við leikskólann
Sæborg
betur fer hefur
sunnudaginn
17.sam
júnístarfið
kl. 10.í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasam
starf fyrir átta árum, einkennst
Náttúruunnendur
innanaf
samstöðu um geta
að geratekið
góða borg
borgarinnar
þátt enn
í
betri. viðburðum
Um þann stöðug
leika verður
fleiri
fræðsluátaksins.
einnig kosið á laugar
daginn kemur.er
Þá
Umsjónarmaður
fræðsluátaksins
er
ekki
spurning
hver
er
best
til
þess
Snorri Sigurðsson, líffræðingur
fallinn að leiða þá stjórn.

Að elska náttúruna

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 reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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1

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

Von

ars

Ingólfstorg
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Lokanir gilda kl. 7-19

1

Morgunathöfn

Viðburðir

2

Harmónikkuball

Svið
Fáanleg í 12 litum

3

Sterkasti maður Íslands

LOKAÐ

Matarvagnar

WC

Týnd börn

Víðförull víkingafélag
Garðastræti
5 Bílasýning

Sjúkraskýli

6

Brúðubíllinn

Salerni

7

Skátaland

8

Stórtónleikar
Nánar um sölustaði á facebook

9

Sirkus Íslands

Rauði krossinn
Bílastæði og salerni
fyrir hreyfihamlaða

4

5

Skothús
vegur

Austurvöllur

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
Fríkirkju
íve23.
gur Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
Hallargarðurinn
sunnudag, og jafnvel ekki
fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
WC áfram haldið
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður
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
Tjörnin
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
Tjarfór jafnlaunastefnan?
Ísbjarnarflöt
narg
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byggð, og það helst í einum
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silast umferðin í úthverfin og
ta
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jarga í hlut sem
Sóley
búa í úthverfunum
eða eru á
leið norður í land eða suður. Ef WC
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
Hljómskálagarður
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.
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9

3

t

au

br

g
rin

H

Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.
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treysta á, eru það kosningaloforð!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
Upplýsingakort vegna 17. júní

S!

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

Sunnudagur 24. júní kl. 20 - Sigurðsson líffræðingur stýrir. Hist er
Elliðaárdalur.
við Elliðavatnsbæinn.
Hvernig lærum við að elska
náttúruna? Verkefnið okkar er að Hin villta Viðey
Sunnudagur 8. júlí kl. 13:30 - Vi
rækta sambandið við náttúruna
og lífið á jörðinni í heild. Gildi ðey
Að heimsækja Viðey nærir líkama
náttúrunnar mótast ekki aðeins af
sjónarhorni mannverunnar heldur og sál. Þar er mikil náttúrufegurð og
fjölskylduvæn
útivist.
auðugt er
lífríki
og áhugavert
samspil
alls sem lifir og hrærist á landi,Vatnaveiði
manns
og14náttúru
mótað
hafi, sjó og lofti. Gunnar HersveinnBörn
yngri en
ára veiðahefur
frítt með
sérkenni staðarins. Snorri Sigurðsson
heimspekingur leiðir náttúrustundkorthafa.
í Elliðaárdal og flytur hugvekju og líffræðingur leiðir göngu um eyjuna
gestir eru hvattir til að taka þátt. og fræðir gesti um það sem fyrir augu
ber. Ferjuferðir frá Skarfabakka eru
Dásamleg stund á Jónsmessukvöldi.
www.veidikortid.is
Hist verður við Rafveituheimilið í t.d. kl 12:15 og 13:15. Gangan hefst
við Viðeyjarstofu og er í samstarfi við
Elliðaárdal.
Borgarsögusafn.
Fuglaparadís við Elliðavatn
Ágústmánuður er skemmtilegur
Laugardagur 30. júní kl. 13 - og tveir stærstu viðburðirnir eru
Elliðavatn
Hinsegin dagar og Menningarnótt.
Fuglalífið í borginni er fjölbreytt
dagskrá kemur þegar nær
0
0000Nánari
og fangar hugann. Við Elliðavatn líður.
dvelja margar tegundir fugla þar á
Hinsegin dagar
meðal áhugaverðir vatnafuglar einsSölustaðir:
ÍSLANDSPÓSTURdagar
og veiðivöruverslanir
um landog
allt.
eru í ágúst
og flórgoði og himbrimi. Svæðið erN1 - OLÍS -Hinsegin
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
því tilvalið til fuglaskoðunar. Snorri ýmislegt skemmtilegt verður í boði þá.

Kjósum
samstöðu

Hápunktarnir eru opnunarviðburður
þar sem gleðirendur verða málaðar í
miðbænum, opnunarhátið Hinsegin
daga, Gleðigangan sjálf og svo
fjölskylduhátíð.
Málum
gleðirendur
opnunarviðburður í hádeginu 7.
ágúst.
Opnunarhátíð Hinsegin daga fimmtudagskvöldið 9. ágúst.
Gleðigangan,
útihátíð
og
Pride Party - laugardagur og
laugardagskvöld 11. ágúst.
Fjölskylduhátíð - sunnudagur 12.
ágúst
Menningarnótt er 18. ágúst og
enn er hægt að skrá viðburði til
þátttöku á www.menningarnott.is/
laugardag göngum við til
thatttokuskraning
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálf
Reykjavíkurborg
vill gefinn
hvetja eins
þá
og njóta
saganfjöldasamkoma
sýnir og er það
þvískilja
með
sem
til að
ákveðinni
hlökkunEinnig
og virðingu
sem
bílinn
eftirtilheima.
minnir
ég
fer
á
kjör
stað
í
hvert
sinn.
borgin á bílastæðahúsin.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

Á

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Gaflaraleikhúsið
Útskriftargjöfin fæst í Lín Design
kynnir

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika 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 fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
byggingalóðir lausar til umsóknir,
Um helmingur af þeim fjölda
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjartaki að koma sér þaki yfir höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Um það getur
auðvitað verið
deilt í Kópa
vogi, 709| íLINDESIGN.IS
Hafnarfirði, 479 í
GLERÁRTORGI
| SMÁRATORGI
| KRINGLAN
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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ÖBÍ
segir
fátæktarstefnu
misbjóða
Borgarstjórnarkosningar
LEIÐARI

Tengi hefur kynnt til sögunnar heildstætt og vottað
lagnakerfi fyrir neysluvatn og
hitalagnakerfi, en kerfið
nefnist Quick & Easy og er frá
fyrirtækinu Uponor sem er
gamalgróið evrópskt fyrirtæki
og framleiðir öll sín rör í
Svíþjóð. Við ræddum við
Björn Ágúst Björnsson í
lagnadeild Tengis sem fræddi
okkur um þessa nýjung hér á
landi.
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Helstu kostir þessa kerfis eru þeir
að samsetningarmáti þess er afar
einfaldur og öruggur og það því
mjög einfalt í notkun. Tengingar
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf,
sem kallast PE-Xa. Rörin eru rafkrossbundin sem gerir þau firnasterk en um leið þjál og meðfærileg
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
www.veidikortid.is
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laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika 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 reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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LEIÐARI

Borgarstjórnarkosningar

VIÐ VÆRUM
LÖNGU
U
HÆTT AÐ SENDA
FJÖLPÓST EF HANN
VIRKAÐI EKKI
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

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

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

- Árni Reynir Alfreðsson, markaðsstjóri BYKO

Kjósum
samstöðu

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

Á

laugardag göngum við til í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
kosninga. Kosningarétturinn forsætisráðherrar verið við völd í
er ekki sjálfgefinn eins landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
og
sagan
sýnir og er það því með sem komið hafa til vegna uppljóstrana
Sölustaðir:
og fjölpóstur
virkar einstaka
„Fjölpósturoghefur
verið afarumárangursrík
fyrir tilhlökkun og„Apótek
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR
veiðivöruverslanir
land allt.
áleið
kveðinni
virðinguLyfju
semeru um
og land
uppallt
náms
í kringum
Frí heimsending
þegarhjá
pantað
er á www.veidikortid.is.
vel til þess að koma
upplýsingum
um tilboð
okkur
Golfklúbbi
Mosfellsbæjar í okkar
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
stjórn
málamenn,
leiða og
til ítrekaðra
nýjungar til okkar viðskiptavina.“
markaðsstarfi síðustu 12 árin og er í raun Hér í Reykjavík höfum
við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
hornsteinn þess. Þekking og þjónusta starfsmanna
um að kjósa um áframhaldandi
upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar
Íris Gunnarsdóttir, markaðsstjóri Lyfju
Póstdreifingar hefur verið lykillinn að því
að nýta borgarinnar, á-fram
byggingu
haldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
takmarkað fjármagn til markaðsstarfs með
framtíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum
markvissum hætti og ná miklum árangri.“
breytni í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
- Gunnar Ingi Björnsson, framkvæmdastjóri
Golfklúbbs Mosfellsbæjar
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með missíst mikilvægt því á sama tíma og munandi skoðanir og koma góðum
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.

00000

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika verður
einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn að leiða þá stjórn.

Fjölpóstur er áhrifarík og persónuleg auglýsingaleið fyrir
Höfuðborgarsvæðið:
fyrirtæki sem vilja ná til fólks með vöru eða þjónustu.

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

Við dreifum snemma á morgnana inn á 80.000 heimili,
sex daga vikunnar, þar á meðal á laugardögum.

Hafðu samband og við skilum þinni auglýsingu á réttan stað.

S

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

Sími 585 8300 |

tjórnir sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
www.postdreifing.is
en Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Forsætisráðherra skipar framtíðarnefnd
LEIÐARI

Borgarstjórnarkosningar

settar á dagskrá í tengslum við mál
m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst
einum
efni ívinnu
markaðarins. Fyrir liggur
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan
vinnudag
að veru
legar breytingar verði í fram
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í tíðinni
úthverfin
og
og breytingar
eru þegar orðnar.
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir
hlut semlíka setja þessi mál á dag
„Viðí munum
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum
eru og
á tækniráðs, hvernig við
skráeða
vísinda
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land getum
eða suður.
veriðEf
á tánum þegar kemur að
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þróun
þeir sem
búa mála innan vísinda og
þessara
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar
sem
tæknigeiransogog síðan síðast en ekki síst
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ
verður skapast
sett á laggirnar framtíðarnefnd
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þáá væri
gott að
Alþingi.“
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda
flótta.
Auðvitað
óska ég eins
Borgar
laun
hugsanlega
til og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar at
þess
ekki að til slíks hættuástands
hugunar
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
Í maí síðastliðnum sagði forsætis
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt
svartnætti
þjóðfélaginu.
Nú
ráð
herra
svo aðí hún
teldi nefndina
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið
sumar
þar
sem
fagnað
verður
góðan vettvang til að skoða möguleika
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna
sem Hall
tryggu
á borgara
launum.
dóra Íslandi
Mogen
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur sen
ganga
að
við þings
fáumá
þing
mkjörborðinu,
aður Pírata fórenfyrir
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í þær borgar- bæjarstjórnir
sem
við eigum
skilið.
lyktunar
tillögu
á Alþingi
um könnun á
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
kostum borgaralauna og átti í dag sér
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
stakar umræður með forsætisráðherra
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
Þá ómar söngur nýr.
um málið á þinginu. „Megin hug
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
Í maí flytur fólkiðmyndin er að verðmæti náttúruauð
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
og fuglinn hreiður
býr.sem ekki hafa verið framleidd af
linda
barist
við skipa
að halda
og nú nýlega fá forsvarsmenn
ýmissa
Þing
menn
nefndina
Gríðarlegar
tæknibreytingar
neinum en sem fámennur hópur hefur
bæjarfélaga
600mun
þúsund
króna launahækkun
og fara
Í júní sest ei sólin.
framundan
Fram
tíðarnefnd
skila greinar
sölsað undir sig ætti að dreifast jafnt til
launum
fyrirráð
forsætisráðherra.
Ekki
Þá brosiráður
blómafjöld.
Forsætis
ráðþarf
herra
hefur
gerðí um
störf langt
sín tilupp
forsætis
herra
allra. Arðinn af þessum auðlindum sem
neinn
furða
þó
ríkjandi
í þjóðfélaginu,
er bundinn
boðað
skipun
framÍtjúlí
íðarbaggi
nefndar
árlega
sem að
mun
upp
lýsagremja
Alþingiséum
er í raun sameiginleg eign allra borgara
fór jafnlaunastefnan?
og borðuð
töðugjöld.
breytinga.
Við
störfhvert
nefndarinnar.
Nefndarmenn eru vegna komandi tækni
ætti að skattleggja og deila. Þessi arður,
furðu
gætirMc
aðCart
nánast
verið straum
skipta
þhefur
ing gerði
hvörf vegna eða laun, væru eðlilegur og meðfæddur
alþingisNokkru
mennirnir:
Smári
hy, ekkert
Sundabraut
sem
þódóttir,
átti að tryggja
örugga leiðað umtreysta
á,eeru
kosningaloforð!
tæknibreytinga
fjöllunar
fni þaðréttur
formrætt
aður,um
Líneik
Anna Sæ
vars
allra borgara,“ sagði Halldóra við
úr
höfðuðborgarsvæðinu
ef
óvæntar
náttúruhamfarir
liðinn febrúar. Þá sagði Katrín Vísi vegna málsins í maí. Katrín benti
varaformaður, Andrés Ingi Jónsson, síðast
á aðdóttir,
tæma Bryn
þyrfti 120
þúsund
ritstjóri
Jakobs
dóttir,manna
forsætisráðherra og for á samaGeir
Liljabökkuðu
Rafney upp
Magnús
tímaA.á Guðsteinsson,
að ekki hafi verið
settar
dís Haralds
dóttir, Njáll Trausti Frið maður VG, að nefndin yrði sett á lag fram raunhæfar leiðir um fjármögnun.
bertsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, girnar. „Við hyggjumst setja tækni Í samantekt upplýsingaskrifstofu Al
Gunnar Bragi Sveins
son, Þor
steinn breytingar á dagskrá hjá svokölluðum þingis árið 2016 hafi kostnaðurinn
Víglundsson, Logi Einarsson og Inga samráðsvettvangi um hagsæld sem er verið metinn á um tólf hundruð
Sæland. Unnur Brá Konráðsdóttir er samvinnuverkefni stjórnvalda, allra milljarða miðað við 300 þúsund króna
fulltrúi forsætisráðuneytisins og starfs þeirra flokka sem eiga sæti á Alþingi og lágmarkslaun. Líklegt er því að nefndin
vinnumarkaðarins,“ sagði ráðherra við muni fjalla um mögulegar leiðir til fjár
maður nefndarinnar.
RÚV í febrúar. Tæknibreytingar verði mögnunar borgaralauna.

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

F

orsætisráðherra hefur ákveðið
að
skipa
framtíðarnefnd.
Nefndinni er ætlað að fjalla um
helstu tæki
færi og ógnanir Ís
lands í
framtíðinni m.t.t. langtímabreytinga á
umgengni við náttúruna, lýðfræðilegra
breytinga og þeirra hröðu um
skipta
sem eru í vændum með síaukinni sjálf
virkni og tæknibreytingum.
Verkefni nefndarinnar verða eftir
farandi:
Áskoranir og tækifæri vegna tækni
breytinga, áhrif tækniframfara og hin
svokallaða fjórða iðnbylting.
Nefndin fjalli um þróun þeirra
meginstrauma sem koma til með að hafa

mótandi áhrif á samfélagið til framtíðar
einkum með hlið
sjón af þróun um
hverfismála og lýðfræðilegum þáttum.
Nefndin stuðli að upplýstri umræðu
um tækifæri og ógnanir framtíðarinnar
og verði virkur umræðuvettvangur um
framtíðarfræði.
Nánar um sölustaði á facebook

Nefndin fylgist með starfi vinnu
hópa Samráðsvettvangs um aukna hag
sæld og vinni úr niðurstöðum hópanna
ef við á. Formaður framtíðarnefndar á
sæti í Samráðsvettvangnum.
Nefndin taki til umfjöllunar niður
stöður Vísinda- og tækniráðs og vinni
úr niðurstöðum ráðsins ef við á.

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

Kjósum
samstöðu

Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
www.veidikortid.is
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Sölustaðir:

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

Á

laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

rur
mjólkurvö
Lífrænar
Gaflaraleikhúsið
kynnir
ár
í fimmtán

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika verður
einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn að leiða þá stjórn.

Í fimmtán ár hefur Biobú framleitt lífrænar mjólkurvörur sem notið hafa mikilla vinsælda. Vöruflokkum hefur fjölgað ár frá ári
Höfuðborgarsvæðið:
og sífellt bætast við spennandi og girnilegar nýjungar. Öll mjólk í okkar afurðir kemur frá tveimur búum, þ.e. Búlandi í Austur
Landeyjum og Neðra Hálsi í Kjós. Framleiðsla Biobú fer fram samkvæmt ströngustu reglum um lífræna landbúnaðarframleiðslu.
Kynnið ykkur vöruúrvalið á heimasíðu okkar, www.biobu.is.

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
298.123/05.18

SINS!
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Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
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tjórnir sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
Lífrænar
bætist við
íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795
manns.
Fjölgun í hinum bæjarmjólkurvörur
félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi,
709 í Hafnarfirði, 479 í
www.biobu.is
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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26. maí 2018

LEIÐARI

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.

ÁFRAM ÍSLAND
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

ppur

Nánar um sölustaði á facebook

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

S!

r

Kjósum
samstöðu

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

Tálknafjarðarhreppur

Bolungarvík
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

laugardag göngum við til í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
kosninga. Kosningarétturinn forsætisráðherrar verið við völd í
er ekki sjálfgefinn eins landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
og sagan sýnir og er það því með sem komið hafa til vegna uppljóstrana
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem og uppnáms í kringum einstaka
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
Hér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
framtíðarsýn, áframhaldandi
fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum
Stykkishólmur
breytni í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með missíst mikilvægt því á sama tíma og munandi skoðanir og koma góðum
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika verður
einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn að leiða þá stjórn.

Höfuðborgarsvæðið:
Súðavíkurhreppur

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 reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

Reykhólahreppur

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Dreift í 50.000 eintökum ókeypis í allar búðir í Reykjavík og á Seltjarnarnesi
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Ég A.er með

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
miði!
mótorhjólaNog
ýr snjósleðasætum.
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fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
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Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
ÞJÓÐLISTAHÁTÍÐIN VAKA
JÓNSMESSUHÁTÍÐ
LISTASUMAR
POLLAMÓT ÞÓRS OG N1 MÓTIÐ
THE COLOR RUN
Garð- ogHRÍSEYJARHÁTÍÐIN
tómstundakerrur
MEÐ
ÖLLU UM
Kerrur meðEIN
frábæra
aksturseiginleika
semVERSLÓ
auðvelt er AKUREYRARVAKA
að geyma uppá enda.

- mikið úrval aukahluta

Frá
139.000,m/vsk

Góð burðargeta og frábært úrval aukahluta
�l að auka notkunarmögleika kerrunnar.

OG Í NÁGRENNINU:
MIÐALDADAGAR Á GÁSUM
HANDVERKSHÁTÍÐ Í HRAFNAGILI
Frá Á DALVÍK
FISKIDAGURINN MIKLI
Sterkar iðnaðarkerrur
389.000,Sérstaklega öﬂugar og endingargóðar
m/vsk
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VISITAKUREYRI.IS
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REYKJAVÍKURBLAÐIÐ
röltir ekki um tóm listasöfn á virkum degi
ER DREIFT Í 42.000
lengur. Það er líf og það er það sem mun
EINTÖKUM Á ÖLL
hjálpa til við að halda ungu fólki á landinu.

kerrur. Fáanlegar úr stáli eða áli
og með mismunandi pallastærðir.

Innbyggð geymsluhólf

Flestar gerðir eru með:
- Lokuð hólf undir pallinum
- Verkfærakassa á drá�arbeislinu
- Rúma tvö samhliða Euro-bre�
- Hægt að nota sem ﬂatvagn

Innfelldar krækjur

Tækjakerrur

HEIMILI Í REYKJAVÍK

Ingibjörg Ósk Ólafsdóttir

Fjöldi botns�fa

Strandgult

- Sterkbyggðar kerrur með sturtueiginleika
- Aðeins 12° halli þegar keyrt er uppá pallinn
- Lágur þyngdarpunktur
Burðargeta allt að 2.835 kg.

Frá
1.069.000,m/vsk

Aðeins 12° halli

Frábærar

pizzur

Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:

Toyota Kauptúni Toyota Akureyri
Toyota Reykjanesbæ
Toyota Selfossi
Ártorgi 1
Kauptúni 6
Baldursnesi 1
Njarðarbraut 19
Fossnesi 14
Dalvegur 6-8
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110 Reykjavík
Garðabæ
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260 Reykjanesbær
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201 Kópavogur
Sími: 570-5070 U p pSími
l ý s460-4300
i n g a m i ð s t ö ð Sími
í H 420-6600
O F I | 6 0 0 A k u r e ySími
r i 480-8000
| S í m i : 4 5 0 Sími
1 0 5587-2000
0 | i n f o @ vSími
i s i t535-3500
a k u r e y r i . i s Sími 455-4500

www.visitakureyri.is
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