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Fánasmiðjan

GLEÐILEGA HINSEGIN HÁTÍÐ REYKJAVÍK
Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Hinsegin dagar ná hámarki
í dagtíminn
með til
Gleðigöngunni.
Þar sameinast flóra
Nú er rétti
að koma fánamálunum
stand.
hinsegin fólks, fjölskylda, vinir ogí gott
stuðningsfólk
í skrúðgöngu til að fagna
fjölbreytileika lífsins, minna á mannréttindi og vekja athygli á baráttumálum.
Gangan leggur af stað frá gatnamótum Sæbrautar og Faxagötu kl. 14. Gengið
verður eftir Kalkofnsvegi, Lækjargötu, Fríkirkjuvegi og endað á Sóleyjargötu. Þá
taka við glæsilegir útitónleikar í Hljómskálagarðinum.

Umferðartafir
eða dýr íbúð

Mikil og fjölbreytt dagskrá er í gangi um helgina. Fjölmörg teiti verða haldin
í kvöld, Reykjavík Pride Partý með Páli Óskari í Gamla bíói, Pride party á Kiki
og PRIDE party Gauksins á Gauknum. Fyrir þreytta er þynnkubíó á sunnudag
í Stúdentakjallaranum og myndin Kinky Boots sýnd. Á Kiki verður Sunday
Hangover Funday með gestgjöfunum Miss Gloria Hole og Miss Whoop Whoop.
Fyrir þá hressari er hægt að kíkja á Regnbogahátíð fjölskyldunnar
sem haldin
s:5772020
verður á Klambratúni með skemmtiatriðum, leikjum og góðgæti fyrir unga sem
aldna.

Hitaveitu &
gasskápar

Nánar á bls. 10-11

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
16, 110enReykjavík
það talist góð stjórn Bíldshöfða
umferðarmála borgarinnar
margir helstuumferðarframkvæmdir nýverið eru þrengingar gatna.

Barnabílstólar í úrvali
úrvali
Barnabílstólar í úrvali

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.

Bílasmið
Bílasmiðurinn
hf
Bílasmi
Gasskápar

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.

ekki stela
af þér kútunum!
Sími:Láttu567
2330
- www.bilasmidurinn.is

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 23

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

Kjöreign fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár

Dan Wiium Hdl, lögg.
fasteignasali, Sími 896-4013

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson Lögg.
fasteignasali, sími 844-6353

Rakel Salóme Eydal
Skjalagerð

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Kjöreign ehf - Ármúla 21 - 108 Reykjavík
Sími: 533-4040 - www.kjoreign.is

SINS!
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FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Höfuðhandklæðin
frá Sif
Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029,
www.bergsteinar.is
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Hitaveitu &
gasskápar

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi

Fáanleg í 12 litum

Hitaveituskápar

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

Nánar um sölustaði á facebook

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

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

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

Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
00000 henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
á öllum aldri.
Sölustaðir:

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Fáanleg í 12 litum

maí2018
2018
11.26.
ágúst

3,1% atvinnuleysi í júní
LEIÐARI

Borgarstjórnarkosningar

VU

innumarkaðsrannsókn Hag
sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
stofum
Ísþessa
lands helgi
áætlarfara
aðfram
209.700
Í Reykjavík
eru16–74
16 listar
manns
á aldrinum
ára í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
aldrei
fleiri.
Helmingur
þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
hafi að jafnaði
veriðverið
á vinnu
markaði
í
væntanlega
möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
júní á2018
og jafngekki
ildir fræðilegan
84,0% atvinnu
jafnvel 203.200
þó borgarfulltrúum
fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
þátttborgarfulltrúa,
öku. Af þeim störfuðu
en
Það erogekk
fyrr
enleit.
úrslit
liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
6.400í 23.
án vinnu
í at
vinnu
Hlut
sunnudag,af og
jafnvel
en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
fall starfandi
mann
fjöldaekki
var fyrr
81,5%
meirihluti
verður
skipaður,
sem
skýrist
hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
en hlutfall atvinnulausra af vinnuafli
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
var 3,1%.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
af krafti
að byggja
íbúðir
og þétta
Saman
burður
mælinga
á júní
milli byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá
eldriogborgar
einhverja
úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
áranna
2017
2018 sýnir
að vinnu
þúsund
afliðþeim
jókst tryggðar
um 3.900300
manns
en króna
hlut lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
kosningaloforð
ríkisstjórnarflokkanna
sem komi.
fall raunar
þess af ermann
fjölda lækkaði
um
steinsofnaði
hún tók við
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
1,4 prósentu
stig. strax
Fjöldiogstarfandi
jókstvöldum á síðasta ári. Ef
eitthvað
er
óöruggt
í
þessum
heimi
og
alls
ekki
hægt
að
er
að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
um 2.100 manns og hlutfall þeirra af
Stéttarfélögin
búa2,1sigprósentu
undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
mannfjölda
lækkaði um
stig.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.
At
vinnulausir voru
um 1.700
fleiri
skyldi það sæta í þetta
en íverkalýðshreyfinginga.
júní árið 2017 og hlutHverji
fall þeirra
Jú, prósentu
ótrúlega sskyni
skorpið
ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
jókstsinn.
um 0,8
tig milli
ára. Alls
þessuvinnu
ári m
ogarkaðar
hinu síðasta
Þá ómar söngur nýr.
voruhefur
39.800á utan
í júní úthlutað þeim sem
himinháar
sem eru í engu
Í maí flytur fólkið
2018síst
og skyldi
hafði þeim
fjölgað lauahækkanir
um 4.800
samræmi
við
þann
stöðugleika
sem
lengi
hefur
verið
og fuglinn hreiður býr.
manns frá því í júní 2017 þegar þeir
við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
vorubarist
35.000.
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin.
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru það kosningaloforð!
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
eðlimir
hinna
ýmsu
umbótahreyfinga hafa undanfarna
áratugi spurt sig: Af hverju gengur
okkur svona illa að ná árangri? Oftast er fátt
um svör. Sjaldnast er þó rætt um hvernig
umbótahreyfingar nútímans hafa ekki
sameiginlega framtíðarsýn um hvernig megi
leysa margvíslegan vanda okkar tíma —
jafnvel þótt slíkri framtíðarsýn megi púsla
inna er hafin við að móta
saman, og öll púslin séu bæði þekkt og
nýja menntastefnu Íslands
aðgengileg. Sama fólk spyr sig reyndar oft af hverju umbótahreyfingarnar eyði
til ársins 2030. Þetta kemur
svona mikilli orku í að rífast innbyrðis, sem veikir hreyfingarnar sem ættu þess í
fram í tilkynningu stjórnarráðsins.
stað að reyna að hjálpa hver annarri, enda sammála um ýmislegt. Svarið við því
„Menntastefna sú mun ávarpa og
á líklega eitthvað skylt við skort á framtíðarsýn.
setja í forgang þær áskoranir sem
íslenskt samfélag stendur frammi
Alvarlegustu vandamál samtímans eru: Í fyrsta lagi ójöfnuður sem gerir
fyrir í mennta- og velferðarmálum
minna efnuðu fólki mun erfiðar fyrir með að lifa, dregur úr trausti í samfélaginu
og
hafa
heimsmarkmið
og lífsgæðum, ýtir undir líkamleg vandamál (t.d. offitu og háan blóðþrýsting).
Sameinuðu
þjóðanna
um
Í öðru lagi loftslagsbreytingar sem þegar eru byrjaðar að hafa mikil áhrif á líf
sjálfbæra þróun til hliðsjónar.“ Að
fólks (t.d. með skógareldum og þurrkatíð). Í þriðja lagi stöðugt meira álag á
stefnumótuninni koma menntaóendurnýjanlegar auðlindir jarðar, sem munu verða uppurnar ef ekkert verður
og
menningarmálaráðuneyti,
að gert, með miklum afleiðingum fyrir mannkyn. Í fjórða lagi veikt og sífellt
velferðarráðuneyti,
ráðuneyti
veikara lýðræði.
félags- og jafnréttismála og
heilbrigðismála,
samgönguAð auka jöfnuð, stöðva loftslagsbreytingar, gera mannkynið sjálfbærara og
laugar
dag göngum við til styrkja
í borginni
á kjör—
tíma
bilinu
hafaíslenskar
fjórir umbótahreyfingar
Það er ekki sjálf
gefið sameinast
að slíkur
og
sveitarstjórnarráðuneyti,
lýðræðið
þetta
ættu
að geta
kosninga.
rétturinn um,
forsætis
herrar
við völd
leiki áríki
í borginni
Samband
íslenskraKosninga
sveitarfélaga,
endaráð
koma
þessiverið
vandamál
okkurí við:stöðug
Við búum
jörðinni.
Til þessaog
þarfer
er ekki sjálfgefinn
eins framtíðarsýn.
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti, skemmst að minnast þess tímabils
Kennarasamband
Íslands,
og
sagan sýnir og er þaðÍslands,
því með sem komið hafa til vegna uppljóstrana sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
Skólameistarafélag
ásamtökin
kveðinni tilHeimili
hlökkun og virðingu
sem ogFyrst
uppþó
náms
kringum
einstaka
stjórn borgarmálanna.
Þá var
í þrískóli og
þetta:í Fólk
úr ólíkum
stjórnmálahreyfingum,
sem þó deilir
vissum
ég
fer
á
kjör
stað
í
hvert
sinn.
stjórn
mála
menn,
leiða
til
í
trekaðra
gang
skipt
um
meiri
hluta
með
tilHáskóli Íslands fyrir hönd
meginstefjum, t.d. um jöfnuð, þarf beinlínis að grafa stríðsöxina og hugsa um hitt
Hér í Reykjavík höfum við val umbótafólkið
tafa á nauðsyn
legum
framsína
faraog
málum,
heyrandi
raski
stjórn
kerfið. um
Sem
kennaramenntastofnana.
sem
jafnoka
bandamenn,
jafnvel
þóttfyrir
það sé
ósammála
um að kjósa um áframhaldandi upp- einhver
tilheyrandi
kostnaðar
beturdeilt
fer hefur
samstarfið
í borginni,
misstór
atriði eðavið
hafibreytingar
einhvern tímann
um eitthvað
á netinu.
Með
byggingu
áframnýrrar
haldandi öxina
í stjórn
kerfinu
og til
óstöðug
leika
við Fólk
frá því
Samfylkingin
meiri
hluta„Eitt borgarinnar,
af markmiðum
grafna
má taka
óspilltra
málanna:
úr ólíkum
hópumhóf
getur
myndað
fram
tíðarsýn, verður
áframhaldandi
fjöl- framtíðarsýn
stjórnarfar landsins.
Það
er í höndum
samstarf sem
fyrirþað
áttadeilir,
árum,framtíðarsýn
einkennst af
menntastefnu
að tryggja
sem það er
sammála
um, framtíðarsýn
breytni
okkar og líti
áframþessþað
semútvarpar.
fer fyrir Þetta
hópi ólíka
meirihluta
að ersam
stöðu um
að gera góða borg
enn
að allir í í borginni
skólasamfélaginu
á
sem
fólk, sem
í ólíkum
stjórnmálaflokkum,
getur
haldandi
leika við sem
stjórn auðvitað
tryggja vinnu
leiða
stöðu betri. ogUm
þann
stöðug
leika
skólastarf stöðug
án aðgreiningar
átt sínfriðinn,
tilbrigði
viðsam
framtíðarsýnina
getur
áfram
búið
við verður
ólíkt
borgarinnar.
Það síðastnefnda fyrir
er ekki skipulag
ólíkra sinna
stjórnflokka,
málahópa
með miseinnig
á laugardaginn
Þá
grundvöll gæðamenntunar
enda sjálfsagt:
Það þarf
ekkikosið
að sameinast
til að nákemur.
árangri,
síst
mikil
vægt
því
á
sama
tíma
og
munandi
skoðanir
og
koma
góðum
er
ekki
spurning
hver
er
best
til
þess
alla nemendur í samræmi við
en það þarf sameiginlega framtíðarsýn og halda stríðsöxinni í jörðinni.
Sam
fylkingin hefur
leitt meirihlutann
hlutum í framkvæmd.
fallinn að leiða þá stjórn.
alþjóðlegar
skuldbindingar.
Sú
stefna, kennd við menntun fyrir
Með þessu á ég við að forðast að efna til ítrekaðra átaka sem veikja hreyfingarnar
alla, hefur verið í endurmati
sem á endanum ganga að þeim dauðum. Fólk getur verið ósammála og ætti að
og þróun sl. ár og nú er
vera það ef það eru góð rök til, en það skiptir þó máli hvernig gagnrýni er komið
starfandi stýrihópur, á breiðum
á framfæri og oftast má hún vera á vinalegu nótunum — ekki þarf öll gagnrýni
samstarfsgrundvelli, sem leiða
að vera opinber heldur. Ítrekuð, hörð opinber átök grafa undan trausti.
mun þá vinnu áfram.“
Það má benda á eina hugmynd að stefi stærri framtíðarsýnar strax. Á Íslandi
Nú á haustmánuðum 2018
er mikið af fólki sem vill vinna minna en getur það ekki — launin fyrir fulla
gengst stýrihópur þessi fyrir 23
vinnu hrökkva varla fyrir nauðsynjum, hvað þá ef það ákveður að minnka
fræðslu- og umræðufundum
starfshlutfallið sitt og tekur þá á sig launaskerðingu. Margir geta heldur ekki
tjórnir sveitar
laganna
á kleift
fjölgun
í landinu
undanfarið
um allt land um menntun fyrir
valið starfshlutfall.
Stefiðféer:
Gerum fólki
að íbúa
velja sitt
eigið starfshlutfall,
borgar
svæðinu jöfnuð,
deila ogkjör
tímabil.
Sam
kvæmt
alla, sem lið í mótun nýrrar
aukum höfuð
samtímis
efnahagslegan
þannig
getur
fólk
valiðþeim
að fáfjölgaði
lægri
nokkuð
lega um
hvarvinnudag.
um 5605
manns
höfuðborgarmenntastefnu. Tveir fundir verða
laun, neyta
minnareglu
og vinna
skemmri
Hvetjum
fólk ásamtímis
til að
mestminna.
er uppÞannig,
byggingin,
er eru
haldnir á hverjum stað, hvor fyrir
neyta
þökkhvar
sé minni
neyslusvæðinu.
og auknum frítíma fólks, þá drögum
bygginga
lóðir
lausar
til
um
sóknir,
Um helmingur af þeim
fjölda
sinn markhóp. Fyrri fundurinn
við úr nýtingu auðlinda, losum minna af gróðurhúsalofttegundum
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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
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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.

Gaflaraleikhúsið Kemur í verslanir þann
kynnir

18.08.18

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.

Áttatíu ár eru frá því að ný súkkulaðitegund leit síðast dagsins Höfuðborgarsvæðið:
ljós eða frá því að hvíta súkkulaðið var kynnt til sögunnar. Nói Síríus er með fyrstu súkkulaðiframleiðendum heims til að
setja þetta fagurbleika súkkulaði á markað. Rúbínsúkkulaði er 100% náttúruleg afurð unnin úr
rúbínrauðum kakóbaunum og er Síríus Rúbínsúkkulaðið framleitt í takmörkuðu magni.

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
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11 -22 júní
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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
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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við þurfum virkilega að fara að spýta í er að sjálfsögðu óásættanlegt fyrir þá
lófana með og er hagur okkar allra því einstaklinga sem eru í þeirri stöðu og
að við töpum öll á félagslegum undir fyrir okkur sem samfélag að það við
boðum á vinnumarkaði. Öryggi starfs gangist.
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
fólks á vinnustöðum er eitthvað sem
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
mér hefur verið hugleikið líka þannig - Hvernig myndir þú sjá fyrir þér að
að það er nóg að taka í verkefnunum leggja grunninn að því að laga þetta?
framundan.
Það er í rauninni í höndum aðildarfé
laga. ASÍ gerir ekki kjarasamninga, það
Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
- Núna hefur verið mikill ágreiningur eru aðildarfélög ASÍ sem gera það. En
innan ASÍ og það gefur augaleið að for verkefni ASÍ er að samræma sjónar
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
maður kemur inn í erfiðar aðstæður, mið, reyna leiða fólk saman. Þetta
korthafa.
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úr honum með stífu og góðu samráði. kröfugerðin lítur svo út á endanum, og
www.veidikortid.is
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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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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

Léttir á verknum
S

tjórnir

sveitarfélaganna

á

fjölgun íbúa í landinu undanfarið

taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.

höfuð
borgar
deila til kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
500 mg filmuhúðaðar töflur, innihalda parasetamól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast verkjalyf.
Paratabs
ersvæðinu
notað gegn vægum
NámskeiðParatabs
í Grímugerð
nokkuð
reglu
lega
um
hvar
um
5605 manns á höfuðborgarmiðlungi miklum verkjum og til að lækka hita. Töfluna skal gleypa með glasi af vatni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir
notkun
lyfsins.
mest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
og grímuleik
fyrir
10
13
ára
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
byggingalóðir lausar til umsóknir,
Um helmingur af þeim fjölda
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
11 -22 júní
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjar-
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Borgarstjórnarkosningar
„ASÍ Á AÐ SÆKJA ALLT SITT
UMBOÐ
U
OG VALD TIL AÐILDARFÉLAGANNA“
- Hvers vegna ákvaðst þú að bjóða
þig fram sem for
seta ASÍ? Mín
upplifun er sú að Alþýðusamband
Íslands og verkalýðshreyfingin glíma
við talsverðan vanda núna og hefur
verið hart deilt á forystu sambandsins,
stundum sanngjarnt og stundum
ósanngjarnt. Ég tel það steðji að
ákveðin hætta og ég tel mikilvægt að
við stoppum við og endurskoðum
aðeins okkar starfsaðferðir. Ég á
ákveðnar hugmyndir um það. Ég hef
setið í miðstjórnum í ein 8 ár þannig
að þegar ég sá að það var tómarúm
að myndast og Gylfi myndi ekki gefa
kost á sér aftur þá ákvað ég að bjóða
fram mína starfskrafta. Ég vildi ekki
vera einn af þeim sem situr út í horni
og segir að svona eigi að gera hlutina
Fáanleg í 12 litum
heldur segja að nú er ég tilbúinn að
gera þá sjálfur. Í framhaldi af þessu þá
held ég að það sé alveg nauðsynlegt að
við leitum aðeins aftur til upprunans,
það er að segja að Alþýðusambandið
byggir á aðildarfélögunum, allt
valdið er hjá aðildarfélögunum og
við þurfum að efla þau. Félögin eru
grunneiningarnar og það eiga að
vera sterku einingarnar okkar. ASÍ
á að sækja allt sitt umboð og vald til
aðildarfélaganna. Það hefur kannski

verið frekar mikið síðustu árin að fara
með ákvarðanirnar frá ASÍ og niður
en ég vil að þær komi að neðan og
upp.
Höfuðhandklæðin frá Sif
- Núna hefur verið
ágreiningur
eru mikill
saumuð
úr
innan ASÍ
og það gefur
augaleið
gæðabómull.
Létt og
að formaður
kemur
inn íogerfiðar
þægileg
í notkun
aðstæður, hvernig telur þú best
henta jafnt síðu sem
að vinna úr þessum ágreiningi?
hári og dömum
Forystastuttu
Alþýðusambandsins
og
á öllum aldri.
forysta verkalýðsfélaga
á Íslandi
hefur alltaf verið mjög umdeild.
Það er ekkert nýtt. Það eina sem er
nýtt er að það eru aðrir fjölmiðlar,
breytingar í samfélagsmiðlum, fyrir
70 árum þá áttum við náttúrulega
ekki Facebook, Instagram og Twitter.
Forystufólk verkalýðshreyfinganna
hefur alltaf verið harðlega gagnrýnt,
mjög umdeildir einstaklingar því að
verkalýðsbarátta er hagsmunabarátta
sem hleypur á hundruðum milljóna
króna. Þeir sem eru að verja sína
hagsmuni beita öllum ráðum.
Forystumenn í verkalýðsfélögum hafa
alltaf
rægðir
og illa talað um
Nánar verið
um sölustaði
á facebook
þá, illa fjallað um þá. Það er ekkert
nýtt. Hvernig ætlum við að ráða við
það - það er ekkert hægt að ráða
við það. Það þarf bara að taka þessa
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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
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A. Guðsteinsson,
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alveg 120
fyrir
okkurmanna
öll hlýtur að vera að það að halda
fólki
í burtu og félagsmenn
tilbúinn í vinnudeilur en það þarf er bara minnkandi samneysla, það hjá okkur sem hafa gefið kost á sér að
að vinna alla undirbúningsvinnu er að segja að við erum að koma því gerast trúnaðarmenn á vinnustöðum
rétt og menn þurfa að vera vissir um þannig fyrir að heilbrigðisþjónusta er og annað slíkt eru yfirleitt reknir
það, áður en þeir ganga mjög langt, ekki orðin sjálfsögð og eðlileg, það jafnharðan inn í annað starf.
að þeir séu raunverulega að tala eru húsnæðisvandamál og annað. En
máli sinna félagsmanna. En á hinn auðvitað í grunninn er takmarkið í - Hvernig hófst barátta þín í
bóginn, valdið liggur hjá félögunum. kjarasamningum launahækkanir. En kjarapólitík? Ég var mjög ungur
Alþýðusamband Íslands getur ekki það er þessi breyting á samfélaginu, maður í stjórn Blaðamannafélags
boðað verkföll og hefur aldrei gert, við höfum talað um að við séum Íslands þegar ég var blaðamaður en
það eru félögin sem boða verkföllin. norrænt velferðarsamfélag og við það stóð stutt. Ég var mjög duglegur
Veturinn leggst ekkert mjög vel í erum alltaf fjarlægast það meira við að gagnrýna allt og alla, ég var
mig, ég held að þetta verði erfiður og meira með hverju árinu. Það er kosinn inn í stjórn og svo mætti
vetur, ég held að það verði harðar kannski stóra áhyggjuefnið.
ég aldrei á stjórnarfundi þannig
deilur og menn þurfa bara að lenda
að mér var hent út aftur þar. Það
standandi í. Það sem er grátlegt við - Finnst þér rétt að fara í einhverja var af sömu ástæðu og það gengur
þetta er að ríkisvaldið það er búið að endurskoðun á starfi stéttarfélaga oft illa að fá ungt fólk inn, ég var
koma okkur í erfiða aðstöðu með því í ljósi umræðu um að þau séu ekki bara ungur maður með heimili og
að auka alltaf skattbyrði á tekjulægstu nægilega opin fyrir þátttöku hins börn og vinna mikið. Síðan vann
hópana. Þá eykst alltaf þrýstingurinn almenna launamanns? Málefni hvers ég hjá Alþýðusambandinu við
á launahækkanir en þær hverfa stéttarfélags er bara málefni hvers útgáfustörf í nokkur ár en var þá
jafnharðan inn í skattbyrðina. Svo stéttarfélags fyrir sig. Hreyfingin ekki í neinum félagslegum störfum,
eru menn með yfirlýsingar um það hefur lengi sætt gagnrýni fyrir að bara útgáfumálum. Svo kemur langt
að menn eigi að beina kröfunum vera klíka og fáir aðilar koma að hlé þangað til ég er orðinn sjómaður
að atvinnurekendum en ekki ákvörðunum og annað slíkt. Við erum og varð þá trúnaðarmaður á bát og
stjórnvöldum en það er dálítið að horfa á tvö stærstu stéttarfélögin fer þá aftur að skipta mér af svona
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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
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Ferðamönnum fjölgar enn

F

Einungis hefur mælst fækkun
í apríl og nam hún 3,9% miðað
við apríl 2017. Þetta kemur fram í
greiningu Hagfræðideildar Lands
bankans. Fyrstu 7 mánuði ársins nam
fjöldi erlendra ferðamanna tæplega
1.306 þúsund manns borið saman við
1.245 þúsund á sama tímabili í fyrra
og nemur aukningin 4,9% milli ára.
Til samanburðar nam fjölgunin 33% á
fyrstu sjö mánuðum ársins 2017 borið
saman við sama tíma
bil árið áður.
Hlutfallslega fjölgaði ferðamönnum
mest í maí þegar þeim fjölgaði um

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
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fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
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Iðnaðarmenn og aðrir,
Nýtt á Íslandi frá
LEIÐARI
kerrurnar frá
hafa
kerrum
Borgarstjórnarkosningar
margsannað sig á Íslandi!

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
Höfuðhandklæðin frá Sif
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
eru saumuð úr
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
gæðabómull. Létt og
Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
þægileg
í
notkun
og
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
henta jafnt síðu sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
stuttu hári og dömum
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
á öllum aldri.
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
Fáanleg í 12 litum
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
í launum
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.án vsk. 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
Nánar um sölustaði á facebook
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
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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

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

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

Kjósum
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Hobbý
húsbílar
TILBOÐ
H
og hjólhýsi
o
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

Nýr Hobby til afgreiðslu á 1-2 vikum
p 560UL Premium - verð 4.380.000 kr. með vsk.
Með: Rafgeymakerfi, sólarsellu, 24” sjónvarpi, sjónvarpshatti,
rúmbreytisetti í stórt rúm, 2000 kg burðargetu, stærri dekkjum
225/70R15C.
p 560KMFE DeLuxe Edition - 3.950.000 kr. með vsk.
Með: Þrjár kojur, USB, gólfhiti, TFT aðgerðaskjá, rafgeymakerfi,
24” LED sjónvarpi, sjónvarpshatti, sólarsellu og 1750kg burðargetu.
p 650KMFE DeLuxe Edition tveggja öxlaverð 4.300.000 kr. með vsk.
Með: Þrjár kojur, ALDE hitun, USB, gólfhiti, TFT aðgerðaskjá,
rafgeymakerfi, 24” LED sjónvarpi, sjónvarpshatti og sólarsellu.

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

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.

è
Húsbíll
Hobby
Optima Premium
Höfuðborgarsvæðið:
Optima
Premium
T 65 FLT 65 FL
è
Verð
10.990.000
vsk vsk.
Ver 10.990.000 me með
è
è
è
è
Húsbíll Hobby
Optima
Premium
Optima
Premium
T T7070
FFL félaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
tjórnir
sveitar
11.850.000
è
höfuð
borgar
svæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
Ver Verð
11.850.000
memeð
vskvsk.
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarè
mest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

bygginga
lóðir lausar
til umsóknir,
UmMarkisa,
helmingur
af þeim fjölda
Nýir 2018
árgerðir með mikið af
aukabúnaði:
16” álfelgur,
Hjólagrind,
blindV
e
hvar
er
kannski
skin
sam
legast
að
bætist
við
í
búa
tölu
Reykja
gardínur,eru
Loftkæling, bakk- myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá víkur, eða
sækjatilum
byggingalóð
svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjardráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir
afgreiðslu
fljótt.
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Borgarstjórnarkosningar
„LJÓST ER AÐ ALDREI
HEFUR VERIÐ
U
ERFIÐARA AÐ KAUPA
FYRSTU ÍBÚÐ“
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.

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

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
norður
í land getur
eða suður.
Ef leggja til hliðar fyrir út
ækkandi fastleið
eignaog leigu
verið að
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggurverð
hvernig
svofram
bætast
við allir borgun
þeir sem
búa eign. „Frá 1997 til 2017
langt um
hækkun
á fyrstu
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
sem sem
og hlutfall af útborguðum
launa ásamt vesturhluta
takmarkaðs borgarinnar
að hefur leiga
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu
Kópavogi
og
gangs að lánsfé fá.
veldur
því að lík
legaGarðabæ
launumskapast
25 - 34 ára hækkað um 80%,“
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður
alvarlegt
ástand. Þásegir
værií gott
að VR. Þó kemur fram
hefur áfram
aldreihaldið
verið erfiðara
að eignast
greiningu
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð
í miðborginni
eigafram
Sundabraut
og hækkað
inn á Kjalarnes
fyrstu
íbúð. Þetta kemur
í efna umaðGeldinganes
leiga hafi ekki
jafn hratttilog
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna
auðvelda
Auðvitað
óska
hags
ymála,
fir
liti verður
VR sem einfaldlega
birt var í að
júní
áður.flótta.
„Undan
farin tvö
ár ég
erueins
þó og
vís
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur
aðrirerReykvíkingar
þess ekki að
síðastliðnum. sem
Greiningin
uppfærð bendingar
umtilaðslíks
leigahættuástands
hafi almennt
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna
komi.
útgáfa á efnasem
hagsyfir
liti frá árinu ekki hækkað umfram útborguð laun
steinsofnaði strax og hún tók við völdum
á síðasta
ári. Ef fé
ríkir neitt
þjóðfélaginu.
Nú
2016.
Þá fjallaði
lagiðEnumekki
hversu
fólks svartnætti
á aldrinum í2534 ára.“
eitthvað er óöruggt í þessum heimi ogerfitt
alls ekki
hægt
að
er
að
koma
síðbúið
sumar
þar
sem
fagnað
verður
væri að kaupa fyrstu fasteign.
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja
kröfurnær aldarafmælis
Sambandslaganna
sem fé
tryggu
Aðgengi að láns
ábótaÍslandi
vant
Út
tektfram
fé
lagsins
yfir árið 2017.
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu
áristaðan
áður þáenvar fullveldi,
kjósandur en
ganga
að kjörborðinu,
hefur
verið verraen við fáum
„Niður
sú að á undan
samingatíminn rennur út er þegargengnum
kominn20órói
bæjarstjórnir
sem
viðhags
eigum
skilið.
Í kjölfar
efna
hruns
árið 2008 var
árumí eðaþær
svoborgarhefði aldrei
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi verið
það sæta
í þetta
erfiðara
að eignast fyrstu íbúð. aðgengi að lánsfé takmarkað nokkuð.
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem
nefnistþættir
kjararáð
Í apríl
Þetta hefur áhrif á getu fólks til að fjár
Nokkrir
lágu þar að
baki.sumar
Verð aftur.
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað
ómar söngur
festa í íbúð. „Frá 2004 og fram að hruni
á fjölbýliþeim
sem sem
hlutfall afÞá
launum
var nýr.
síst skyldi himinháar lauahækkanirsögu
semlega
erunokkuð
í enguhátt. ÞaðÍ maí
flytur fólkiðvoru í boði 100% lán, þ.e. lántaki þurfti
var erfiðara
samræmi við þann stöðugleika sem að
lengi
hefur
ogmun
fuglinn
hreiður
býr.
ekki
að leggja neitt út við kaup á fast
leggja
fyrirverið
því leiga var
stærri
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn
veldaði veru
lega kaup
hluti teknaýmissa
árið 2015 en ára
tugina eign. Slíkt auð
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun
og Þá
fara
Í júníaðsest
eifésólin.
á fasteign en olli einnig stærstu fast
tvo á undan.
var aðgengi
láns
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra.
Ekki
Þá brosir
blómafjöld.
eignabólu sem orðið hefur á Íslandi. Þá
miðlungs
gott, þarf
þ.e. aðgengið
var verra
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi
í þjóðfélaginu,
Í júlíen
baggi
er bundinn
var einnig í boði að fá lánsveð, þ.e. að
en árin
rétt fyrir hrun 2008
betra
hvert fór jafnlaunastefnan?
borðuð töðugjöld.
fá veð í annarri eign en þeirri sem fjár
m.v. aðgengið tíunda áratog
ugnum.“
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
fest var í. Þannig gátu t.d. foreldrar veitt
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru þaðbörnum
kosningaloforð!
veð í sinni eign til að auðvelda
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
fyrstu kaup. Lítið er um slík lán í dag og
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
Guðsteinsson,
ritstjóriþar
eru þauGeir
meðA.
nokkuð
hærri vöxtum
sem þau eru í boði.“

H

Leigjendamálum fjölgar

SINS!

Kjósum
samstöðu

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

Staðan versnað síðastliðin ár

„Á undanförnum tveimur árum hefur
staðan versnað. Útborguð laun 25 34 ára hafa ekki haldið í við hækkun
verðs á fjölbýli frá árinu 2012. [Mynd
með um
fjölluninni] sýnir hversu
hátt verð á fjölbýli er af útborguðum
launum 25 - 34 ára. Árið 2017 var
hlutfallið hærra en nokkru sinni áður.
Það þýðir að þrátt fyrir hækkun launa
undanfarin ár hefur sú hækkun ekki
náð að halda í við hækkun fasteigna
verðs á höfuðborgarsvæðinu fyrir við
komandi aldur.“

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

Fyrirspurnum vegna leigumála hefur
fjölgað mikið undanfarin ár en Neyt
endasamtökin hafa liðsinnt leigj
endum frá árinu 2011 þegar gerður var
þjónustusamningur við velferðarráðu
neytið. Þetta kemur fram í tilkynningu
frá samtökunum. Þá eru reifuð nokkur
dæmi um þau mál sem leigjendur þurfa
að eiga við. Deilur vegna trygginga
eru meðal algengra úrlausnarefna. Þá
kemur fram í tilkynningu samtakanna
að dæmi séu til þar sem leigj
endur
ákveða að láta frekar brjóta á sér en
að sækja rétt sinn til fulls af ótta við að
missa íbúð.

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

Fleira kemur til

í borginnifast
á kjör
tíma
bilinu
hafa ekki
fjórir
Hækkun
eigna
verðs
segir
forsætis
ráðherrar
völdtil í
alla
söguna.
Einnigverið
þarf við
að líta
landsmálunum.
Svo
tíð stjórnar
stöðunnar
á leigum
arkaði
en hún skipti,
segir
sem komið
til vegna
uppljóstrana
meðal
annarshafa
til um
það hversu
erfitt
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.

Fyrstu íbúðarkaupum fjölga

Þrátt fyrir á
skoranir hefur fyrstu
íbúðarkaupum fjölgað að undanförnu.
Í nýrri mánaðarskýrslu Íbúðarlána
sjóðs fyrir ágústmánuð kemur fram að
fyrstu íbúðarkaup hafa ekki verið fleiri
Þaðárser
ekki sjálf
gefið
slíkur
innan
fjórðungs
síðan
að að
minnsta
stöðug
leiki2008.
ríki Þáí segir
borginni
og aðer
kosti
árið
einnig
að þar
minnast
þess tímabils
íbskemmst
úðarkaupum
sem kaupandinn
er
semtæki
Sjálfhafi
stæðis
flokkur
kom síðast að
fyrir
farið
fækkandi.
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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fRÁbÆR
nÝjung
enginn hÁfuR
eKKeRt VeSen

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

TÆKNIBYLTING

InnByggðuR gufugLeypIR í heLLuBORðI.
pláSS, engin fitA, BetRA lOft.
FáanlegMeiRA
í 12 litum
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LEIÐARI

Borgarstjórnarkosningar

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

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.
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Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.
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Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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SpAnhellubORð með
kynnir
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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

innbyggðum gufugleypi
ÞÝSK VeRðlAunAhönnun
lOSnAðu Við hÁfinn

Þýska hönnunarfyrirtækið BORA hefur unnið til
margra verðlauna fyrir BORA spanhelluborðin sem eru
með innbyggðum gufugleypi. Sparaðu pláss njóttu
hreins lofts þegar þú eldar og losnaðu við fitu sem sest
um allt eldhús sem fylgir eldamennskunni.

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
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tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
5 ára ábyrgð á öllum raftækjum
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
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarLokað
á laugardögum
sumar.
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709
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og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
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Hinn sívinsæli Gísli heimsækir Fjarðabyggð
Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
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Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook
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HVAÐ, HVENÆR OG HVAR?
Það hefur verið mikil dagskrá síðustu viku í tilefni Hinsegin daga. Nóg er þó eftir af alls
kyns uppákomum. og mikið um að vera alla helgina.
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Flott föt,
fyrir flottar konur
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Sóleyjargötu.
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.
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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.

Reykjavík Pride Partý
Höfuðborgarsvæðið:
Kl: 23:00
Gamla bíó
Ingólfsstræti 2a, 101
Reykjavík
Verð: 2500 kr. í forsölu
3500
á deginum
tjórnirkr. sveitar
félaganna á

Þynnkubíó: Kinky Boots
Kl: 17:00
Stúdentakjallaranum
Sæmundargötu 4, 101
Reykjavík
Ókeypis
aðgangur
fjölgun íbúa
í landinu undanfarið

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
Sunnudagur
12. ágúst
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
Regnbogaþráður
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Kl:
Um13:00
það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti Íslands
nýlega tölur um
Þjóðminjasafni

kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarOFF
VENUE
svæðinu.
Sunday
Hangover
Um helmingur
af Funday
þeim fjölda
bætist
við íbúatölu Reykjavíkur, eða
Kl:
20:00
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarKiki
félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709
Hafnar
firði, 479 í
Laugavegi
22, í101
Reykjavík
Garðabæ og
125 á Seltjarnarnesi.
Ókeypis
aðgangur
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Borgarstjórnarkosningar

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

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 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 þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
Þá ómar söngur nýr.
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
Í maí flytur fólkið
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
og fuglinn hreiður býr.
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin.
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru það kosningaloforð!
úr höfðuðborgarsvæðinu
ef
óvæntar
náttúruhamfarir
Gleðigangan er hápunktur Hinsegin daga. Í henni sameinast lesbíur,
bökkuðu upp á að tæma
þyrftitví120og
þúsund
manna
Geir
A. Guðsteinsson,
hommar,
pankynhneigðir,
trans fólk, intersex
fólk
og aðrir ritstjóri

hinsegin einstaklingar í einum hópi ásamt fjölskyldum sínum og vinum
til að staðfesta tilveru sína og minna á baráttumál sín.

S!

Kjósum
samstöðu

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

MENNINGARNÓTT UM NÆSTU HELGI
M

er fjölskylduvæn
útivist. og
enningarnótt er afmælisVatnaveiði
sagnfræðingur:
Alþýðuflokkurinn
hátíð ReykjavíkurborgarBörn
fullveldið
1918
yngri en 14
ára Gunnar
veiða fríttHersveinn
með
og verður haldin þann 18.korthafa.
Sigursteinsson
rithöfundur:
ágúst 2018. Menningarnótt er hátíð Þjóðgildin:
fótakefli
Íslendinga
sem allir borgarbúar skapa og upplifa Dr.
Sólveig
Anna
Bóasdóttir
saman, úti á torgum og götum mið
siðfræðingur: Fullveldi - takmarkanir
www.veidikortid.is
borgarinnar, í bakgörðum og söfnum, og áskoranir Dr. Steinunn J
fyrirtækjum og ekki síst í húsunum í Kristjánsdóttir
fornleifafræðingur:
bænum.
Fullveldisfólkið
Dr.
Haukur
Arnþórsson
stjórnsýslufræðingur:
Mark
mið Menningar
nætur er að Alþingi 1918 Þorleifur Hauksson
hvetja borgar
búa til þátt
töku með íslensku- og bókmenntafræðingur:
því að beina kastljósinu að því fjöl
á fullveldistíma. Kolbeinn
0
0000Ljóðmál
breytta og ríku
lega fram
boði af Óttarsson Proppé sagnfræðingur og
menningarviðburðum og kraftmikilli alþingismaður: Sleit þjóðernisvitundin
menningarstarfsemi sem borgin hefurSölustaðir:
barnsskónum? Gylfi Gunnlaugsson
- ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir umBjörn
land allt.
upp á að bjóða. Dagskráin er gestumN1 - OLÍS
bókmenntafræðingur
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
að kostnaðarlausu og þar með séð til S. Stefánsson dr. scient.: Álit
þess að allir gestir geti notið kraft tjáð i atkvæðagreiðslu Steinunn
mikils menningarlífs og góðrar sam Jóhannesdóttir
rithöfundur:
veru.
Fullveldisbarnið faðir minn

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Borgarbúar bjóða í
vöff lukaffi

Hefð er fyrir því að íbúar miðbæjarins
bjóði samborgurum til vöfflukaffis
á Menningarnótt. Þessari hefð
verður viðhaldið í ár eins og önnur.
Áhugasamir geta skráð viðburðinn
hjá Reykjavíkurborg. Borgin útvegar
hráefni en skilyrði er að þú sért íbúi
í miðborginni eða á hátíðarsvæði
Menningarnætur. Áhugasömum er
bent á að senda póst á menningarnott@
reykjavik.is, fyrir 18. ágúst.

Fiskur og fólk í
Sjóminjasafninu

Sjóminjasafnið í Reykjavík opnaði
nýverið hina glænýju sýningu Fiskur
& fólk: sjósókn í 150 ár sem fjallar
um sögu fiskveiða á Íslandi, frá því
árabátarnir viku fyrir stórskipaútgerð
á síðustu áratugum 19. aldar og
allt fram yfir aldamótin 2000.
Sagan er sögð frá sjónarhóli stærsta
útgerðarbæjar landsins, Reykjavíkur,
og sett fram á lifandi hátt með gripum
og textum, myndum og leikjum.
Á neðri hæð safnsins er að finna
Þétt dagskrá
sýninguna Melckmeyt 1659 sem fjallar
Að vanda verður af nægu um neðansjávarfornleifarannsókn á
að taka á hátíðinni. Meðal hollenska kaupskipinu Melckmeyt
viðburða eru Fullveldismaraþon sem strandaði og sökk á Breiðafirði
Reykjavíkurakademíunnar. Hér er og liggur þar enn neðansjávar. Fiskur
um einskonar fyrirlestramaraþon fæst á Messanum sem er staðsettur
að ræða þar sem ýmsar hliðar og á fyrstu hæð Sjóminjasafnsins.
saga fullveldisins eru til umfjöllunar. Ókeypis aðgangur bæði á safnið og
Skráning
og upplýsingar
í símaÓðin
565
Fyrirlesarar
eru þeir Egill
Arnarson í varðskipið
og 5900
allir velkomnir.
heimspekingurog
og á
ritstjóri:
Fullt
vald
Dagskrá
hátíðarinnar
midasala@gaﬂaraleikhusid.is má finna á
á fullveldinu? Guðjón Friðriksson menningarnott.is/dagskra

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 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
vitað |verið
í Kópa
709 í Hafnarfirði, 479 í
Suðurhrauni 12b - 210 Garðabæ
545auð
4600
Fax deilt
545 4601
| vogi,
metal@metal.is
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.

SINS!
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Allir dagforeldrar
fái
öryggishnapp
Borgarstjórnarkosningar
LEIÐARI

innleitt. Matið byggi á gæðaviðmiðum
m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst
í einum
sem unnin
voru í samráði við félög
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan
vinnudag
dagforeldra
á árunum 2015-2016.
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir íFækkun
hlut sem á dagforeldrum og
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum
eða eru leikskólastarfsfólks
á
mannekla
hefur
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land gert
eða suður.
Ef erfitt fyrir síðustu
foreldrum
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir tvö
þeir ár.
sem„Bent
búa hefur verið á það
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar
sem
að meðan og
svo mikill munur er á
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ
skapast
kostnaði
við að hafa annars vegar
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þábarnhjá
væri gott
að
dagforeldrum
og hins vegar
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut umí Geldinganes
inn á Kjalarnes
til
leikskóla séogþjónusta
dagforeldra
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda
Auðvitað
óska ég
einsmarga
og
ekki flótta.
raunhæfur
valkostur
fyrir
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar foreldra.
þess ekki Foreldrar
að til slíks þiggja
hættuástands
pláss í
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
leikskóla þegar það býðst þó svo sumir
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt
í þjóðfélaginu.
Nú
þeirrasvartnætti
kjósi frekar
að hafa barnið
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið
sumar
þar
sem
fagnað
verður
áfram í dagvistun hjá dagforeldri sbr.
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna
sem tryggu
fyrrnefnd könnun
meðal Íslandi
foreldra.
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur Starfshópurinn
ganga að kjörborðinu,
en við fáumþví
er hlynntur
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í þær borgar- bæjarstjórnir
sem við hafi
eigumvalkost
skilið. varðandi
að foreldrar
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
daggæslu fyrir litlu börnin. Því leggur
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
hann til ofangreindar tillögur sem
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
Þá ómar söngur nýr.
ættu að geta styrkt dagforeldrakerfið
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
Í maí flytur fólkiðog fest það í sessi sem öruggan valkost
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
og fuglinn hreiður
býr.foreldra ungra barna.“
fyrir
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin. Næsta skref er að kostnaðarmeta og
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
forgangsraða tillögum starfshópsins
neinn
þó gremja standi
sé ríkjandi
í þjóðfélaginu,
júlí baggi
er bundinn
leggur
til að
að furða
dagforeldrum
reglugerð
um daggæslu Íverði
eftirlit
og er stefnt að því að áætlun þar um
jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
til hvert
boða fóraðgengi
að símenntun og þjónusta með dagforeldrum
verði lögð fyrir skóla- og frístundaráð
Nokkru
furðu gætir
að nánast ekkert
verið heilbrigðiseftirlitið í ágúst. Starfshópinn skipa Þórlaug
og faglegu
samstarfi
við leikskóla
aukin. hefur
Þá myndi
um Sundabraut
sem þó
átti að tryggja
örugga leiðtil daggæslu
treysta hvort
á, eru þaðBorg
kosningaloforð!
meðrætt
barnið
í brennidepli.
Tillaga
veita starfsleyfi
Ágústsdóttir, formaður hópsins,
úr
höfðuðborgarsvæðinu
ef
óvæntar
náttúruhamfarir
er um betra aðgengi dagforeldra af sem um er að ræða að dagforeldri Steinunn Hjartardóttir, starfsmaður
bökkuðuuppruna
upp á aðaðtæma
þyrfti 120
þúsund
manna
Geir Sigríður
A. Guðsteinsson,
ritstjóri
erlendum
námsefni.
starfi
eitt eða
að tveir dagforeldrar hópsins,
Marteinsdóttir,
Reykjavíkurborg hafi forgöngu í starfi saman. Daggæsluráðgjafar verkefnastjóri á skrifstofu SFS, Guðný
samvinnu við velferðarráðuneytið á þjónustumiðstöðvum færu að Ólafsdóttir, fulltrúi Barnavistunar,
og Samband íslenskra sveitarfélaga lágmarki í tvær heimsóknir á ári til Halldóra Björk Þórarinsdóttir, fulltrúi
um að námsefni á grunnnámskeiðið dagforeldra, leiðbeina og veita ráðgjöf. Barnsins, Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir,
vegna daggæslu verði þýtt á ensku og Tillaga er um að Reykjavíkurborg geri fulltrúi foreldra, Arna Hrönn
pólsku.
kröfu um að dagforeldrar séu með Aradóttir, daggæsluráðgjafi, Kjartan
öryggishnapp tengdan þjónustuborði Magnússon, borgarfulltrúi og Elín
Samhliða tillögum um styrki er á öryggismiðstöð. Önnur tillaga Norðmann, lögfræðingur á skrifstofu
einnig lagt til að við endurskoðun á er sú að ytra mat á daggæslu verði SFS.

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

S

tarfshópur, undir formennsku
Þórlaugar B. Ágústsdóttur, hefur
kynnt fyrir skóla- og frístundaráði
Reykjavíkur tillögur sínar um
endurskoðun, þróun og breytingar á
dagforeldraþjónustu í Reykjavík. Meðal
þess sem starfshópurinn leggur til eru
aðgerðir til að bæta stöðu dagforeldra,
til að mynda með leigu á húsakynnum
og styrkjum til náms og starfs. Einnig er
lagt til að niðurgreiðslur til dagforeldra
hækki í áföngum þannig að kostnaður
foreldra sem vista börn sín hjá
dagforeldrum verði sambærilegri við
það ef barn væri á leikskóla.

Tillaga er um að Reykjavíkurborg
stuðli að því að fjölga þeim
dagforeldrum sem starfa tveir saman
með
að bjóða
þeim húsnæði á
Nánar því
um sölustaði
á facebook
hóflegu leiguverði undir starfsemina.
Í skýrslunni eru einnig tillögur
um að ýmsa styrki til dagforeldra,
aðstöðustyrk fyrir húsnæði og
aðbúnað, stofnstyrk upp á 300 þúsund
til að auka nýliðun í starfsstéttinni,
námsstyrk fyrir eldvarnar- og
slysavarnarnámskeið
sem og
grunnnámskeið sem er skilyrði fyrir
leyfisveitingu.
Starfshópurinn

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

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
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
AB VARAHLUTIR
– UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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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GRETTISLAUG
Á
TILBOÐI
Borgarstjórnarkosningar

13

26. maí 2018

LEIÐARI

U

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
Við hjá NormX
höfum
framleitt
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
silast umferðin
í úthverfin
og heita
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fápotta
kjörinn fyrir
þar íslenskar
eiga aðeins þeir
í hlut semí yfir 30 ár.
aðstæður
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
Við bjóðum
fjölda
gerða
og lita
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
leið norður
í land
eða suður.
Ef ásamt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu
fá. Kópavogi
og Garðabæ
glæsilegum
heitum
potti skapast
á verði sem
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
kemur skemmtilega
óvart. og inn á Kjalarnes til
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
eiga Sundabraut umá Geldinganes
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
Núsem
er rétti
tíminn til að huga að heitum
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna
komi.
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
potti fyrir
sumarið. Þess vegna bjóðum
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 framvið
kröfur
sem tryggu Íslandi
nú áaldarafmælis
sértilboðiSambandslaganna
þessa vinsælu
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
gerðbæjarstjórnir
með vönduðu
loki.skilið.
samingatíminn rennur út er þegar kominnGrettislaug
órói í þær borgarsem við eigum
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
Þá ómar söngur nýr.
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu GrÍ maí flytur fólkið
ettislahreiður
ug mbýr.
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
og fuglinn
eð loki
á
a
ðeins kr.
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin.
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru það kosningaloforð!
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

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

272.000

Nánar um sölustaði á facebook

S!
Snorralaug

Gvendarlaug

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Kjósum
samstöðu

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

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

www.veidikortid.is

Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.

Á

laugardag göngum
við til
Þetta er nýr kostur á íslenskum
markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu
fagnað
00000
kosninga.á Kosninga
rétturinn
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum
vef okkar.
er ekki sjálfgefinn eins
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt
því
að velja þá
og
sagan
sýnir og er það því með
hústegund sem hentar.Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

ég fer á kjörstað í hvert sinn.

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki
er valin, þ.e.
Hér í Reykjavík höfum við val
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem
tiltekur
umdeiliskipulag
að kjósa um áfram
haldandi upphvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð byggingu
og hæðborgarinnar,
hússins.áframhaldandi

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!
Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.

í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
Það er ekki sjálfgefið að slíkur
forsætisráðherrar verið við völd í stöðugleiki ríki í borginni og er
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti, skemmst að minnast þess tímabils
sem komið hafa til vegna uppljóstrana sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
og uppnáms í kringum einstaka stjórn borgarmálanna. Þá var í þrístjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra gang skipt um meirihluta með tiltafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við frá því Samfylkingin hóf meirihlutastjórnarfar landsins. Það er í höndum samstarf fyrir átta árum, einkennst af
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að samstöðu um að gera góða borg enn
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu betri. Um þann stöðugleika verður
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
ólíkra stjórnmálahópa með mis- einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
einbýlishús
í nýrri
verksmiðju
aðekki
Hraunholti
munandi
skoðanir
og koma
góðum er
spurning hver er best til þess
hlutum
í framkvæmd.
fallinn
að leiða
þá stjórn.
1. Vogum.
Húseining bíður upp
á gott
úrval
af

húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
Höfuðborgarsvæðið:
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli

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
SÓL - sumarhús

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

KÓSÝ - smáhýsi

tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu Twin
deila Wall
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 Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

SINS!
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„Viltu árita pyntingartækið
mitt?“
Borgarstjórnarkosningar

„

LEIÐARI

Um nýjasta sjónvarpsþátt Sacha Baron Cohen, Who is America?

H

ver er Ameríka? Þetta
er sérkennileg spurning
sem Sacha Baron Cohen
leggur fram í sam
nefndum
þáttum. Er Ameríka Berni
e
Sanders eða Dick Cheney, er hún
raunveruleikaþáttastjörnur sem
þykjast fara til Afríku að hjálpa
bág
stöddum börnum, er hún
moskuhatandi smábæjarfólk eða
rappandi blökku
menn, er hún
allt þetta eða ekkert af þessu?

Áður en við reynum að svara þeirri
spurningu betur er rétt að spyrja: Hver
er Sacha Baron Cohen? Cohen varð
frægur þegar hann birtist sem spjall
þáttastjórnandinn hömlulausi Ali G í
bresku sjónvarpi um aldamótin – per
sóna hvers hömluleysi snerist í raun
minnst um hann sjálfan, heldur að af
hjúpa viðmælendurna – sumir héldu
Fáanleg í 12 litum
kúlinu, aðrir urðu með
virkir með
vitleysunni og enn aðrir urðu sér til
skammar. Áhrif Ali náðu alla leið til
Ís
lands þar sem Erpur Ey
vindar
son
endur
tók for
múluna í gervi Johnny
National og ég efa ekki að afkvæmin
séu fleiri, víðs vegar um heiminn.

Þessi
öfgakenndi
vinstrimaður
er mistækari
Höfuðhandklæðin
sem
persóna frá
enSif
eru saumuð úr
Morrad,
en atriðin
gæðabómull.
Létt og
þægileg
í
notkun
og
með honum geta
henta jafnt síðu sem
verið
stórkostleg
stuttu
hári og dömum
öllum aldri.
þegar velátekst
til.

Seinna fór auka
per
sóna úr
þáttunum, Borat, fram úr Ali G í vin
sældum og líklega náði frægð Cohens
há
marki með myndinni um Borat
fyrir tólf árum síðan – en eftir það fór
að halla undan fæti, formúlan fór að
verða þreytt og útþynnt og svona grín
datt hreinlega úr tísku.

Sjálfshatandi hvítir menn og
kúkalistamenn

En svona eftir á að hyggja þá var

Nánar um sölustaði á facebook

Járnabakkar
Járnabindingavörur
EITT KORT
34 VÖTN
kr.rúllur 1.4 mm
• Bindivír 1 7.900
mm U hankir og

Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar Vatnaveiði
á undirslegnar
einnig harðir
erplötur,
fjölskylduvæn
útivist.
• U listar á ull
eða
plasteinangrun
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
• Járnstólalengjur,
sterkir og góðir stólar frá 50 mm
korthafa.
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir
eidikortid.is
www.v

00000

Vír
og lykkjur ehf
Sölustaðir:

N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR
og veiðivöruverslanir um land allt.
www.viroglykkjur.is
- viroglykkjur@internet.is
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
772-3200/692-8027

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

Námskeið í Grímugerð
Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE
og
grímuleik
fyrir
10 - 13 ára
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar
11 -22 júní
– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Skráning og upplýsingar

í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

U

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 þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
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Kúkalistamaður Cohen bregður sér í líki listamannsins Rick Sherman, sem hér er
mættur í gallerí til þess að kynna kúkalistaverkin sem hann gerði í fangelsinu.
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Höfuðborgarsvæðið:

Að heila Ameríku

En máski er Cohen ekki að leika
nema að litlu leyti þegar hann er í
hlutverki Dr. Nira. Jú, vissulega eru
þeir gerólíkir karakterar – en er mark
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Borgarstjórnarkosningar
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.

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.
Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
á öllum aldri.
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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
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
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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
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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Ísland varð frjálst og fullvalda ríki með
gildistöku sambandslaganna 1. desember
1918. Segja má að þetta hafi verið einn
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