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

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

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

Umferðartafir 
eða dýr íbúð

Reykjavíkurblaðið
Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Nú einnig í Skipholti 70

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

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

Fánasmiðjan

s:5772020

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

GLEÐILEGA HINSEGIN HÁTÍÐ REYKJAVÍK
Hinsegin dagar ná hámarki í dag með Gleðigöngunni. Þar sameinast flóra 

hinsegin fólks, fjölskylda, vinir og 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. 

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 
verður á Klambratúni með skemmtiatriðum, leikjum og góðgæti fyrir unga sem 
aldna.

Nánar á bls. 10-11

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70

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

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 fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

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

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.
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3,1% atvinnuleysi í júní 

Vinnu markaðs rann sókn Hag
stofu Ís lands á ætlar að 209.700 
manns á aldrinum 16–74 ára 

hafi að jafnaði verið á vinnu markaði í 
júní 2018 og jafn gildir 84,0% at vinnu
þátt töku. Af þeim störfuðu 203.200 en 
6.400 án vinnu og í at vinnu leit. Hlut
fall starfandi af mann fjölda var 81,5% 
en hlut fall at vinnu lausra af vinnu afli 
var 3,1%. 

Saman burður mælinga á júní milli 
áranna 2017 og 2018 sýnir að vinnu
aflið jókst um 3.900 manns en hlut
fall þess af mann fjölda lækkaði um 
1,4 prósentu stig. Fjöldi starfandi jókst 
um 2.100 manns og hlut fall þeirra af 
mann fjölda lækkaði um 2,1 prósentu
stig. 

At vinnu lausir voru um 1.700 fleiri 
en í júní árið 2017 og hlut fall þeirra 
jókst um 0,8 prósentu stig milli ára. Alls 
voru 39.800 utan vinnu markaðar í júní 
2018 og hafði þeim fjölgað um 4.800 
manns frá því í júní 2017 þegar þeir 
voru 35.000.

SVO LÍTIÐ UM UM BÓTA
HREYFINGAR OG FRAM TÍÐAR SÝN
Meðlimir 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 
saman, og öll púslin séu bæði þekkt og 
aðgengileg. Sama fólk spyr sig reyndar oft af hverju umbótahreyfingarnar eyði 
svona mikilli orku í að rífast innbyrðis, sem veikir hreyfingarnar sem ættu þess í 
stað að reyna að hjálpa hver annarri, enda sammála um ýmislegt. Svarið við því 
á líklega eitthvað skylt við skort á framtíðarsýn.

Alvarlegustu vandamál samtímans eru: Í fyrsta lagi ójöfnuður sem gerir 
minna efnuðu fólki mun erfiðar fyrir með að lifa, dregur úr trausti í samfélaginu 
og lífsgæðum, ýtir undir líkamleg vandamál (t.d. offitu og háan blóðþrýsting). 
Í öðru lagi loftslagsbreytingar sem þegar eru byrjaðar að hafa mikil áhrif á líf 
fólks (t.d. með skógareldum og þurrkatíð). Í þriðja lagi stöðugt meira álag á 
óendurnýjanlegar auðlindir jarðar, sem munu verða uppurnar ef ekkert verður 
að gert, með miklum afleiðingum fyrir mannkyn. Í fjórða lagi veikt og sífellt 
veikara lýðræði.

Að auka jöfnuð, stöðva loftslagsbreytingar, gera mannkynið sjálfbærara og 
styrkja lýðræðið — þetta ættu íslenskar umbótahreyfingar að geta sameinast 
um, enda koma þessi vandamál okkur við: Við búum á jörðinni. Til þessa þarf 
framtíðarsýn.

Fyrst þó þetta: Fólk úr ólíkum stjórnmálahreyfingum, sem þó deilir vissum 
meginstefjum, t.d. um jöfnuð, þarf beinlínis að grafa stríðsöxina og hugsa um hitt 
umbótafólkið sem jafnoka sína og bandamenn, jafnvel þótt það sé ósammála um 
einhver misstór atriði eða hafi einhvern tímann deilt um eitthvað á netinu. Með 
öxina grafna má taka til óspilltra málanna: Fólk úr ólíkum hópum getur myndað 
framtíðarsýn sem það er sammála um, framtíðarsýn sem það deilir, framtíðarsýn 
sem það útvarpar. Þetta ólíka fólk, sem er í ólíkum stjórnmálaflokkum, getur 
auðvitað átt sín tilbrigði við framtíðarsýnina og getur áfram búið við ólíkt 
skipulag sinna flokka, enda sjálfsagt: Það þarf ekki að sameinast til að ná árangri, 
en það þarf sameiginlega framtíðarsýn og halda stríðsöxinni í jörðinni.

Með þessu á ég við að forðast að efna til ítrekaðra átaka sem veikja hreyfingarnar 
sem á endanum ganga að þeim dauðum. Fólk getur verið ósammála og ætti að 
vera það ef það eru góð rök til, en það skiptir þó máli hvernig gagnrýni er komið 
á framfæri og oftast má hún vera á vinalegu nótunum — ekki þarf öll gagnrýni 
að vera opinber heldur. Ítrekuð, hörð opinber átök grafa undan trausti.

Það má benda á eina hugmynd að stefi stærri framtíðarsýnar strax. Á Íslandi 
er mikið af fólki sem vill vinna minna en getur það ekki — launin fyrir fulla 
vinnu hrökkva varla fyrir nauðsynjum, hvað þá ef það ákveður að minnka 
starfshlutfallið sitt og tekur þá á sig launaskerðingu. Margir geta heldur ekki 
valið starfshlutfall. Stefið er: Gerum fólki kleift að velja sitt eigið starfshlutfall, 
aukum samtímis efnahagslegan jöfnuð, og þannig getur fólk valið að fá lægri 
laun, neyta minna og vinna skemmri vinnudag. Hvetjum fólk samtímis til að 
neyta minna. Þannig, þökk sé minni neyslu og auknum frítíma fólks, þá drögum 
við úr nýtingu auðlinda, losum minna af gróðurhúsalofttegundum og lífsgæði 
fólks aukast.

Höfundur er stjórnarmaður í Öldu, félagi um sjálfbærni og lýðræði. Alda býður 
umbótahreyfingum aðstoð við mótun framtíðarsýnar.

Þetta er eitt stef af mörgum sem þarf. Umbótahreyfingarnar verða að mynda stefin.
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Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

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

Mótun nýrrar 
menntastefnu

Vinna er hafin við að móta 
nýja menntastefnu Íslands 
til ársins 2030. Þetta kemur 

fram í tilkynningu stjórnarráðsins. 
„Menntastefna sú mun ávarpa og 
setja í forgang þær áskoranir sem 
íslenskt samfélag stendur frammi 
fyrir í mennta og velferðarmálum 
og hafa heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun til hliðsjónar.“  Að 
stefnumótuninni koma mennta 
og menningarmálaráðuneyti, 
velferðarráðuneyti, ráðuneyti 
félags og jafnréttismála og 
heilbrigðismála, samgöngu 
og sveitarstjórnarráðuneyti, 
Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Kennarasamband Íslands, 
Skólameistarafélag Íslands, 
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og þróun sl. ár og nú er 
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um allt land um menntun fyrir 
alla, sem lið í mótun nýrrar 
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haldnir á hverjum stað, hvor fyrir 
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Áttatíu ár eru frá því að ný súkkulaðitegund leit síðast dagsins ljós eða frá því að hvíta súkku-
laðið 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.

Kemur í verslanir þann 
18.08.18
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Drífa og Sverrir vilja forsetann

Tvö hafa boðað fram boð sitt til 
em bættis for seta Al þýðu sam
bands Ís lands en nýr for seti 

verður kjörinn á 43. þingi ASÍ 24.26. 
októ ber næst komandi. Drífa Snæ dal, 
fram kvæmda stjóri Starfs greina sam
bandsins, til kynnti á dögunum um 
fram boð sitt en áður hafði Sverrir 

Mar Alberts son, fram kvæmda stjóri 
AFLs starfs greina sam bands, boðað 
fram boð. Reykja víkur blaðið ræddi 
stutt lega við þau Drífu og Sverri um 
á herslur þeirra og fram boð. 

Æðsta vald ASÍ 
Æðsta vald í mál efnum ASÍ 

er í höndum þinga Al þýðu sam
bandsins sem haldin eru á tveggja 
ára fresti. Hvert aðildar fé lag á rétt á 
að senda a.m.k. einn full trúa á þing 
sam bandsins. Á þingið mæta þrjú 
hundruð full trúar launa fólks af öllu 
landinu til að móta heildar sam
tökunum stefnu og starfs á ætlun og 
velja þeim for ystu. Fjöldi þing full trúa 
er mældur í stærð aðildar fé laga ASÍ. 
For maður er því ekki kjörinn í beinni 
kosningu fé lags manna stéttar fé laga 
heldur full trúa hvers fé lags. 

Gylfi hættir 
Gylfi Arn björns son var kjörinn 

for seti ASÍ á 8. árs fundi Al þýðu sam
bandsins 24. októ ber 2008. Hann til
kynnti í lok júní að hann sæktist ekki 
eftir endur kjöri sem for seti. 

VR og Efling lang sam lega 
stærst 

Hjá ASÍ fengust þær upp lýsingar 
að um 300 full trúar stéttar fé laga fari 
með kosninga rétt á þingi ASÍ. VR 
og Efling fara með lang flesta full
trúa enda stærstu fé lög laun þega á 
landinu. Ná kvæmur fjöldi full trúa 
skýrist á næstu vikum. Fyrir tveimur 
árum hafði VR 83 full trúa og Efling 
50 af 300 full trúum. Al þýðu sam band 
Ís lands er stærsta fjölda hreyfing 
launa fólks á landinu. ASÍ er sam band 
rúm lega 48 stéttar fé laga á al mennum 
vinnu markaði. Um tveir þriðju 
hlutar launa manna í skipu lögðum 
sam tökum á Ís landi eru í ASÍ.

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Gæðarúm í miklu úrvali

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUMLÁTTU ÞÉR 

LÍÐA VEL

SPJÓTIN STANDA 
AÐ STJÓRNVÖLDUM
- Hvers vegna á kvaðst þú að bjóða þig 
fram sem for seta ASÍ? Þetta hafði nú 
verið að gerjast í tölu vert langan tíma, 
ég fékk nokkrar á skoranir til að bjóða 
mig fram í þetta em bætti og lofaði fólki 
að hugsa um það og þetta varð niður
staðan. 
Ég er með þessa á herslu, bar áttuna 
gegn fé lags legum undir boðum. Ég hef 
mikinn á huga á að efla eftir lits kerfi, 
bæði varðandi fé lags leg undir boð og 
vinnu vernd og það er eitt hvað sem 
við þurfum virki lega að fara að spýta í 
lófana með og er hagur okkar allra því 
að við töpum öll á fé lags legum undir
boðum á vinnu markaði. Öryggi starfs
fólks á vinnu stöðum er eitt hvað sem 
mér hefur verið hug leikið líka þannig 
að það er nóg að taka í verk efnunum 
fram undan. 

- Núna hefur verið mikill á greiningur 
innan ASÍ og það gefur auga leið að for-
maður kemur inn í erfiðar að stæður, 
hvernig telur þú best að vinna úr 
þessum á greiningi? Ég tel best að vinna 
úr honum með stífu og góðu sam ráði. 
Það að þessi lýð ræðis legu vinnu brögð 
séu höfð í heiðri, en líka þurfum við 
að gera okkur grein fyrir því að við 
þurfum að þola á kveðinn á greining 
innan okkar raða. Það er ekkert nema 
eðli legt að það sé á greiningur um leiðir 
og að ferðir af því að þetta eru þrátt 
fyrir allt stærstu fjölda sam tök á Ís landi. 
En stærsta verk efnið verður kannski 
að leiða öllum fyrir sjónir að okkar 
mark mið og okkar verk efni séu sam
eigin leg. Það er eðli legt að það renni 
blóðið í fólki sem starfar fyrir verka
lýðs hreyfinguna. Að reyna að forðast 
per sónu leg átök en það er ekkert nema 
eðli legt að það séu hug mynda fræði
leg átök. Við erum með sam eigin lega 
hags muni. Það er það sem þarf að ein
blína á. 

- Hvernig leggst haustið í þig í ljósi 
þess að það er von á á tökum á vinnu-
markaðinum? Ég hef ekki viljað segja 
að það sé von á á tökum, það á bara eftir 
að koma í ljós hvort að það verði. Hins 
vegar er ljóst að verka lýðs hreyfingin er 
til búin í átök ef til kemur en það er í 
höndum við semj enda okkar og stjórn
valda hvort að það verði átök á vinnu
markaði. Það á ekki að fara í átök bara 
út af á tökum, heldur að ef að við sjáum 
að við náum ekki mark miðum okkar 
án á taka þá forðumst við þau ekki. Á 
þessum tíma punkti er ekki rétt að vera 
að boða ein hver átök. Það er mikið 
á byrgðar hlut verk að fara að stefna fólki 
í átök þannig að það þarf að vera skýr 
sam eigin leg mark mið með þeim. 

- Hvaða mál efni finnst þér mikil-
vægast að leggja á herslu á í kjara-

við ræðunum? Við höfum verið að 
gagn rýna það harka lega að skatt kerfið 
hefur ekki verið notað sem skyldi til að 
jafna kjör á Ís landi. Þannig að það eru 
spjótin sem standa að stjórn völdum. 
Það þarf að taka á fé lags legum undir
boðum og það þarf að taka á hús næðis
markaðinum líka og síðan er þetta bara 
að leið rétta kjör fólks. Við búum við 
það enn þann dag í dag að fólk sem 
vinnur átta tíma vinnu dag getur ekki 
séð fyrir sér á laununum sínum og það 
er að sjálf sögðu ó á sættan legt fyrir þá 
ein stak linga sem eru í þeirri stöðu og 
fyrir okkur sem sam fé lag að það við
gangist. 

- Hvernig myndir þú sjá fyrir þér að 
leggja grunninn að því að laga þetta? 
Það er í rauninni í höndum aðildar fé
laga. ASÍ gerir ekki kjara samninga, það 
eru aðildar fé lög ASÍ sem gera það. En 
verk efni ASÍ er að sam ræma sjónar
mið, reyna leiða fólk saman. Þetta 
er vett vangur fyrir fé lögin að koma 
saman með sínar kröfu gerðir. Hvernig 
kröfu gerðin lítur svo út á endanum, og 
kröfu gerðirnar sem verða senni lega 
nokkrar, er í höndum aðildar fé laganna 
og lands sam bandanna innan ASÍ. 

- Finnst þér rétt að fara í ein hverja 
endur skoðun á starfi stéttar fé laga 
í ljósi um ræðu um að þau séu ekki 
nægi lega opin fyrir þátt töku hins al-
menna launa manns? Þau eru svona 
misopin fyrir al mennt launa fólk. Ég 
held að margir geri sér ekki grein 
fyrir því hvað mörg fé lög eru lýð
ræðis lega rekin og margir séu að taka 
þátt í þeim. Þannig að það er svona 
allur gangur á því. En auð vitað eiga 
heildar sam tök launa fólks, ASÍ og 
starfs greina sam böndin að vera í sem 
mestu sam ráði og sam tali við bæði 
náttúru lega al menning, al mennt 
launa fólk og önnur fé laga sam tök, 
önnur hags muna sam tök fólks. Þá 
nefnir maður sam tök eins og Ör
yrkja banda lagið, önnur stéttar fé lög 
og svo fram vegis þannig að það er 
hægt að opna og auka lýð ræðið með 
alls konar þannig að ferðum líka. Og 
að sjálf sögðu setja tóninn fyrir það 
að launa fólk eigi beina að komu að 
mótun kröfu gerða og mótun stefnu. 

- Hvernig hófst bar átta þín í kjara-
pólitík? Ég var for maður Iðn nema
sam bands Ís lands þegar það var og 
hét á árunum ’96’98. Síðan var ég hjá 
Kvenna at hvarfinu og síðan hjá Vinstri 
grænum. Ég hef menntað mig og sú 
menntun sem ég hef aflað mér hefur 
alltaf verið í vinnu markaðs og verka
lýðs málum. Það má eigin lega segja það 
að þetta hefur verið stef í mínu full
orðins lífi.

Drífa Snædal

Framhald á bls. 6
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Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Léttir á verknum
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Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur, innihalda parasetamól sem tilheyrir flokki ly�a sem kallast verkjalyf. Paratabs er notað gegn vægum til

miðlungi miklum verkjum og til að lækka hita. Töfluna skal gleypa með glasi af vatni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.

Leitið til læknis eða ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

„ASÍ Á AÐ SÆKJA ALLT SITT UMBOÐ 
OG VALD TIL AÐILDARFÉLAGANNA“
- Hvers vegna á kvaðst 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 
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.

- Núna hefur verið mikill ágreiningur 
innan ASÍ og það gefur augaleið 
að formaður kemur inn í erfiðar 
aðstæður, hvernig telur þú best 
að vinna úr þessum ágreiningi? 
Forysta Alþýðusambandsins og 
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 verið rægðir og illa talað um 
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 

Sverrir Mar Albertssonn

umræðu og treysta dómgreind fólks. 
Forystumenn, hverjir sem það verða, 
verða alltaf umdeildir og geta átt von 
á alls kyns umræðum um sig og sinn 
karakter. Það hefur alltaf verið. Það 
eru oft átök á milli skoðanasterkra 
einstaklinga þannig að menn hafa 
tekist hart á um málefni og það verður 
þannig áfram.

- Hvernig leggst haustið í þig í ljósi 
þess að það er von á átökum á 
vinnumarkaðinum? Það er ljóst að 
það eru blikur á lofti í báðar áttir. 
Og annað, við gefum okkur að 
það verða mikil átök en hins vegar 
hefur ekkert félag kynnt kröfugerð 
sína. Við erum í dálítið skrítnum 
aðstæðum, við erum með harkalegar 
yfirlýsingar forystumanna að haustið 
verði harkalegt en það liggja engar 
kröfugerðir fyrir ennþá. Hins vegar 
er ljóst að framkoma stjórnvalda 
síðustu ár hefur magnað upp reiði 
hjá ákveðnum hópum hjá okkur 
og aukið líkurnar á því að það 
verði harkalegt haust. Ég held að 
stór hluti af hreyfingunni sé alveg 
tilbúinn í vinnudeilur en það þarf 
að vinna alla undirbúningsvinnu 
rétt og menn þurfa að vera vissir um 
það, áður en þeir ganga mjög langt, 
að þeir séu raunverulega að tala 
máli sinna félagsmanna. En á hinn 
bóginn, valdið liggur hjá félögunum. 
Alþýðusamband Íslands getur ekki 
boðað verkföll og hefur aldrei gert, 
það eru félögin sem boða verkföllin. 
Veturinn leggst ekkert mjög vel í 
mig, ég held að þetta verði erfiður 
vetur, ég held að það verði harðar 
deilur og menn þurfa bara að lenda 
standandi í. Það sem er grátlegt við 
þetta er að ríkisvaldið það er búið að 
koma okkur í erfiða aðstöðu með því 
að auka alltaf skattbyrði á tekjulægstu 
hópana. Þá eykst alltaf þrýstingurinn 
á launahækkanir en þær hverfa 
jafnharðan inn í skattbyrðina. Svo 
eru menn með yfirlýsingar um það 
að menn eigi að beina kröfunum 
að atvinnurekendum en ekki 
stjórnvöldum en það er dálítið 
hjáróma þegar það eru stjórnvöld 
sem eyðileggja kjarasamningana.

- Hvaða málefni finnst þér 
mikilvægast að leggja áherslu á í 
kjaraviðræðunum? Mitt sjónarmið 
er að það eru aðildarfélög 
Alþýðusambandsins sem eiga að leiða 

sína kjarasamninga þannig að þær 
skoðanir sem ég hef á því hvað eiga 
að vera aðalatriði í kjarasamningum, 
það er kannski meira teorískt heldur 
en annað. Það sem er áhyggjuefnið 
fyrir okkur öll hlýtur að vera að það 
er bara minnkandi samneysla, það 
er að segja að við erum að koma því 
þannig fyrir að heilbrigðisþjónusta er 
ekki orðin sjálfsögð og eðlileg, það 
eru húsnæðisvandamál og annað. En 
auðvitað í grunninn er takmarkið í 
kjarasamningum launahækkanir. En 
það er þessi breyting á samfélaginu, 
við höfum talað um að við séum 
norrænt velferðarsamfélag og við 
erum alltaf fjarlægast það meira 
og meira með hverju árinu. Það er 
kannski stóra áhyggjuefnið.

- Finnst þér rétt að fara í einhverja 
endurskoðun á starfi stéttarfélaga 
í ljósi umræðu um að þau séu ekki 
nægilega opin fyrir þátttöku hins 
almenna launamanns? Málefni hvers 
stéttarfélags er bara málefni hvers 
stéttarfélags fyrir sig. Hreyfingin 
hefur lengi sætt gagnrýni fyrir að 
vera klíka og fáir aðilar koma að 
ákvörðunum og annað slíkt. Við erum 
að horfa á tvö stærstu stéttarfélögin 
núna með splunkunýja formenn sem 
ég get ekki séð að hafi verið að berjast 
við harða klíku. Þau bara bjóða sig 
fram til starfa eftir reglum síns félags, 
þau vinna kosningar þannig að ég 
held að félögin séu bara miklu opnari 
heldur en almenningur heldur. 
Þetta er frasi sem hefur gengið vel 

en ég held að verkalýðsfélögin séu 
miklu opnari en fólk gerir sér grein 
fyrir. Það hefur miklu frekar verið 
vandamál hjá félögunum í gegnum 
tíðina að fá fólk til starfa heldur en 
að halda fólki í burtu og félagsmenn 
hjá okkur sem hafa gefið kost á sér að 
gerast trúnaðarmenn á vinnustöðum 
og annað slíkt eru yfirleitt reknir 
jafnharðan inn í annað starf. 

- Hvernig hófst barátta þín í 
kjarapólitík? Ég var mjög ungur 
maður í stjórn Blaðamannafélags 
Íslands þegar ég var blaðamaður en 
það stóð stutt. Ég var mjög duglegur 
við að gagnrýna allt og alla, ég var 
kosinn inn í stjórn og svo mætti 
ég aldrei á stjórnarfundi þannig 
að mér var hent út aftur þar. Það 
var af sömu ástæðu og það gengur 
oft illa að fá ungt fólk inn, ég var 
bara ungur maður með heimili og 
börn og vinna mikið. Síðan vann 
ég hjá Alþýðusambandinu við 
útgáfustörf í nokkur ár en var þá 
ekki í neinum félagslegum störfum, 
bara útgáfumálum. Svo kemur langt 
hlé þangað til ég er orðinn sjómaður 
og varð þá trúnaðarmaður á bát og 
fer þá aftur að skipta mér af svona 
hlutum. Síðan fer ég erlendis og 
var sjómaður í Noregi í mörg ár, 
kem til baka á Kárahnjúka og sá þá 
auglýsingu í blaði um starf hjá AFLi 
starfsmannafélagi, ég þurfti nú að 
byrja á því að fletta upp hvað væri, 
sótti um það starf og fékk það og hef 
verið hjá AFLi síðan. 

Ferðamönnum fjölgar enn

Ferða mönnum fjölgar enn þó 
hægst hafi á því eftir mikla 
hlut falls lega aukningu síðustu 

ár. Heildar fjöldi ferða manna í júlí 
nam 278.613 sem er 2,5% fjölgun 
miðað við sama tíma í fyrra. 

Einungis hefur mælst fækkun 
í apríl og nam hún 3,9% miðað 
við apríl 2017. Þetta kemur fram í 
greiningu Hag fræði deildar Lands
bankans. Fyrstu 7 mánuði ársins nam 
fjöldi er lendra ferða manna tæp lega 
1.306 þúsund manns borið saman við 
1.245 þúsund á sama tíma bili í fyrra 
og nemur aukningin 4,9% milli ára. 
Til saman burðar nam fjölgunin 33% á 
fyrstu sjö mánuðum ársins 2017 borið 
saman við sama tíma bil árið áður. 
Hlut falls lega fjölgaði ferða mönnum 
mest í maí þegar þeim fjölgaði um 

13,2%. Í nóvember fór fjölgunin í 
fyrsta skiptið undir tveggja stafa 
tölu frá því í nóvember 2011. Síðan 
í nóvember hefur fjölgunin verið 
undir tveggja stafa tölu ef frá er talinn 
maí. Aukinn ferða manna straumur í 
júlí skýrist einungis af fjölgun banda

rískra ferða manna. Þeim fjölgaði um 
rúm 22 þúsund milli ára borið saman 
við heildar fjölgun er lendra ferða
manna upp á tæp 6.700. Hefði fjöldi 
banda rískra ferða manna staðið í stað 
milli ára hefði mælst heildar fækkun 
er lendra ferða manna upp á 8%.

 

Optima Premium T 65 FL 
Ver 10.990.000 me vsk

Optima Premium T 70 F 
Ver 11.850.000 me vsk

 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir 
Hobby húsbílar 
og hjólhýsi

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakk-
myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 560LU Excellent  - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr 
Verð skráð og með virðisaukaskatti.  Athugið að verð  
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL 
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F 
Verð 11.850.000 með vsk

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 öxla-  
verð 4.300.000 kr. með vsk.
Með: Þrjár kojur, ALDE hitun, USB, gólfhiti, TFT aðgerðaskjá,  
rafgeymakerfi, 24” LED sjónvarpi, sjónvarpshatti og sólarsellu. Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blind-

gardínur, Loftkæling, bakk- myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá 
dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

TILBOÐHobbý húsbílar 
og hjólhýsi

Húsbíll Hobby Optima Premium T 65 FL
 Verð 10.990.000 með vsk.

Húsbíll Hobby Optima Premium T 70 FL
 Verð 11.850.000 með vsk.



7   11. ágúst 20184   26. maí 2018Reykjavíkurblaðið

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

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

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

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

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

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

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

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

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

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

 

Optima Premium T 65 FL 
Ver 10.990.000 me vsk

Optima Premium T 70 F 
Ver 11.850.000 me vsk

 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir 
Hobby húsbílar 
og hjólhýsi

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakk-
myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 560LU Excellent  - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr 
Verð skráð og með virðisaukaskatti.  Athugið að verð  
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL 
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F 
Verð 11.850.000 með vsk

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 öxla-  
verð 4.300.000 kr. með vsk.
Með: Þrjár kojur, ALDE hitun, USB, gólfhiti, TFT aðgerðaskjá,  
rafgeymakerfi, 24” LED sjónvarpi, sjónvarpshatti og sólarsellu. Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blind-

gardínur, Loftkæling, bakk- myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá 
dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

TILBOÐHobbý húsbílar 
og hjólhýsi

Húsbíll Hobby Optima Premium T 65 FL
 Verð 10.990.000 með vsk.

Húsbíll Hobby Optima Premium T 70 FL
 Verð 11.850.000 með vsk.
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Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

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

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

„LJÓST ER AÐ ALDREI HEFUR VERIÐ 
ERFIÐARA AÐ KAUPA FYRSTU ÍBÚÐ“

Hækkandi fast eigna og leigu
verð langt um fram hækkun 
launa á samt tak markaðs að

gangs að láns fé veldur því að lík lega 
hefur aldrei verið erfiðara að eignast 
fyrstu íbúð. Þetta kemur fram í efna
hags yfir liti VR sem birt var í júní 
síðast liðnum. Greiningin er upp færð 
út gáfa á efna hags yfir liti frá árinu 
2016. Þá fjallaði fé lagið um hversu 
erfitt væri að kaupa fyrstu fast eign. 
Út tekt fé lagsins nær yfir árið 2017. 
„Niður staðan þá var sú að á undan
gengnum 20 árum eða svo hefði aldrei 
verið erfiðara að eignast fyrstu íbúð. 
Nokkrir þættir lágu þar að baki. Verð 
á fjöl býli sem hlut fall af launum var 
sögu lega nokkuð hátt. Það var erfiðara 
að leggja fyrir því leiga var mun stærri 
hluti tekna árið 2015 en ára tugina 
tvo á undan. Þá var að gengi að láns fé 
miðlungs gott, þ.e. að gengið var verra 
en árin rétt fyrir hrun 2008 en betra 
m.v. að gengið tíunda ára tugnum.“ 

Staðan versnað síðast liðin ár 
„Á undan förnum tveimur árum hefur 
staðan versnað. Út borguð laun 25  
34 ára hafa ekki haldið í við hækkun 
verðs á fjöl býli frá árinu 2012. [Mynd 
með um fjölluninni] sýnir hversu 
hátt verð á fjöl býli er af út borguðum 
launum 25  34 ára. Árið 2017 var 
hlut fallið hærra en nokkru sinni áður. 
Það þýðir að þrátt fyrir hækkun launa 
undan farin ár hefur sú hækkun ekki 
náð að halda í við hækkun fast eigna
verðs á höfuð borgar svæðinu fyrir við
komandi aldur.“ 

Fleira kemur til 
Hækkun fast eigna verðs segir ekki 
alla söguna. Einnig þarf að líta til 
stöðunnar á leigu markaði en hún segir 
meðal annars til um það hversu erfitt 

getur verið að leggja til hliðar fyrir út
borgun á fyrstu eign. „Frá 1997 til 2017 
hefur leiga sem hlut fall af út borguðum 
launum 25  34 ára hækkað um 80%,“ 
segir í greiningu VR. Þó kemur fram 
að leiga hafi ekki hækkað jafn hratt og 
áður. „Undan farin tvö ár eru þó vís
bendingar um að leiga hafi al mennt 
ekki hækkað um fram út borguð laun 
fólks á aldrinum 25 34 ára.“ 

Að gengi að láns fé á bóta vant 
en hefur verið verra 
Í kjöl far efna hags hruns árið 2008 var 
að gengi að láns fé tak markað nokkuð. 
Þetta hefur á hrif á getu fólks til að fjár
festa í íbúð. „Frá 2004 og fram að hruni 
voru í boði 100% lán, þ.e. lán taki þurfti 
ekki að leggja neitt út við kaup á fast
eign. Slíkt auð veldaði veru lega kaup 
á fast eign en olli einnig stærstu fast
eigna bólu sem orðið hefur á Ís landi. Þá 
var einnig í boði að fá láns veð, þ.e. að 
fá veð í annarri eign en þeirri sem fjár
fest var í. Þannig gátu t.d. for eldrar veitt 
börnum veð í sinni eign til að auð velda 
fyrstu kaup. Lítið er um slík lán í dag og 
eru þau með nokkuð hærri vöxtum þar 
sem þau eru í boði.“ 

Leigj enda málum fjölgar 
Fyrir spurnum vegna leigu mála hefur 
fjölgað mikið undan farin ár en Neyt
enda sam tökin hafa lið sinnt leigj
endum frá árinu 2011 þegar gerður var 
þjónustu samningur við vel ferðar ráðu
neytið. Þetta kemur fram í til kynningu 
frá sam tökunum. Þá eru reifuð nokkur 
dæmi um þau mál sem leigj endur þurfa 
að eiga við. Deilur vegna trygginga 
eru meðal al gengra úr lausnar efna. Þá 
kemur fram í til kynningu sam takanna 
að dæmi séu til þar sem leigj endur 
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fyrir tæki hafi farið fækkandi.

REYKJAVÍKURBLAÐIÐ
AUGLÝSINGASÍMINN ER 5781190
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

innbyggðum gufugleypi

Opið: 
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18  
Lokað á laugardögum í sumar. 

SpAnhellubORð með

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

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.

ÞÝSK VeRðlAunAhönnun

Sjá myndbönd á friform.is

5 ára ábyrgð á öllum raftækjum

TÆKNIBYLTING
InnByggðuR gufugLeypIR í heLLuBORðI.

MeiRA pláSS, engin fitA, BetRA lOft.

fRÁbÆR
nÝjung
enginn hÁfuR 
eKKeRt VeSen



10   11. ágúst 20184   26. maí 2018Reykjavíkurblaðið

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

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

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

GLEÐI OG GLAUMUR Á HINSEGIN DÖGUM

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

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

Fánasmiðjan

s:5772020

Í dag, laugardaginn 11. ágúst, nær 
hátíð Hinsegin daga hámarki 
með Gleðigöngunni. Í henni 

sameinast lesbíur, hommar, tví og 
pankynhneigðir, trans fólk, intersex 
fólk og aðrir hinsegin einstaklingar í 
einum hópi ásamt fjölskyldum sínum 
og vinum til að staðfesta tilveru sína 
og minna á baráttumál sín. 

Uppstilling og gönguleið
Uppstilling göngunnar verður frá 
kl. 12 á Sæbraut, austan Faxagötu, 
í nágrenni tónlistarhússins Hörpu. 
Gangan leggur af stað frá gatnamótum 
Sæbrautar og Faxagötu stundvíslega kl. 
14. Gengið verður eftir Kalkofnsvegi, 
Lækjargötu, Fríkirkjuvegi og endað 
á Sóleyjargötu. Þá taka við glæsilegir 
útitónleikar í Hljómskálagarðinum. 
Seinna um kvöldið verður Reykjavík 
Pride Partý með Páli Óskari haldið 
í Gamla bíó. Aðgangseyrir er 3500 
kr. nema pantaður hafi verið miði í 
forsölu. 

Götulokanir í miðborg í dag
Götulokanir sem verða í gildi 
í miðborginni í tengslum við 
Gleðigöngu Hinsegin daga og 

útihátíð í Hljómskálagarðinum 
má sjá á vef hinsegin daga. Á síðu 
Hinsegin daga biður forsvarsfólk 
Hinsegin daga hagsmunaaðila í 
miðborginni velvirðingar á þeim 
truflunum sem hátíðin kann að 
valda. „Íbúar Reykjavíkur og gestir 
eru beðnir að sýna samstarfsvilja og 
umburðarlyndi og hvattir til að nýta 
sér eftirfarandi leiðir til að komast til 
og frá miðborginni: Strætó gengur 
allan daginn. Athugið breytta áætlun 
á meðan götulokunum stendur – 
sjá heimasíðu strætó, www.straeto.
is. Í miðborginni eru bílastæðahús 
sem oft hafa verið illa nýtt á meðan 
hátíðahöldunum stendur og engin 
ástæða er til að leggja bílum ólöglega.“

Kaupfélag Hinsegin daga er staðsett 
að Suðurgötu 3 í húsakynnum 
Samtakanna ‘78 og gegnir því 
hlutverki að vera upplýsinga og 
þjónustumiðstöð hátíðarinnar sem og 
verslun með hinsegin varning. Hægt 
er að nálgast miða á viðburði og Pride 
passa sem keyptir voru í vefverslun. 
Einnig er hægt er að fá fána, 
skreytingar, fatnað og skart. Vörusala 
í kaupfélaginu og í Gleðigöngu 

Hinsegin daga hefur um árabil verið 
ein helsta fjáröflun Hinsegin daga. 
Opið verður laugardag 11. ágúst, kl: 
10:0013:00 en lokað sunnudaginn 12. 
ágúst.

Fyrstu hinsegin hátíðarhöldin voru 
í júní 1993 þegar lesbíur og hommar 
héldu í fyrsta sinn út á götur. Árið 
eftir endurtóku þau leikinn en hlé 
varð til ársins 1999. Í júní 1999 var 
haldin útihátíð á Ingólfstorgi með 
1500 gestum viðstöddum og hefur 
hátíðin vaxið gífurlega og eru nú um 
70 þúsund þátttakendur ár hvert. 
Hinsegin dagar eru orðnir 6 daga 
menningarhátíð og ein af þremur 
stærstu útihátíðum þjóðarinnar. 

Lag hinsegin daga heitir Loksins 
og er flutt af Andreu Gylfadóttur 
og Hinsegin kórnum. Höfundur 
lags og texta er Helga Margrét 
Marzellíusardóttir, stjórnandi 
Hinsegin kórsins. 

Hægt er að hlusta á lagið og ná í það á 
mp3 formi á heimasíðu Hinsegin daga 
 www.hinsegindagar.is/lag/.

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.

Laugardagur 11. ágúst 

Bubblubröns á Geira 
Smart
Kl: 12:00
Hverfisgata 30, 101 
Reykjavík
Verð: 3890 kr.
Gleðigangan
Kl: 14:00
Hefst við Sæbraut, austan 
Faxagötu
Gengið verður eftir 
Kalkofnsvegi, Lækjargötu, 
Fríkirkjuvegi og endað á 
Sóleyjargötu.
Ókeypis aðgangur

OFF VENUE
Garðpartý Grjótaþorpsins
Kl: 14:00
Mjóstræti 14b, 101 
Reykjavík
Ókeypis aðgangur

Útihátíð í  
Hljómskálagarðinum
Kl: 15:30
Hljómskálagarðurinn
Ókeypis aðgangur

OFF VENUE
Ástin er allskonar
Kl: 17:00
Hannesarholt
Grundarstíg 10, 101 
Reykjavík
Verð: 3500 kr.

OFF VENUE
Pride Party
Kl: 20:00
Kiki
Laugavegi 22, 101 Reykjavík
Ókeypis aðgangur

OFF VENUE
PRIDE partý Gauksins 
2018
Kl: 22:00
Gaukurinn
Tryggvagata 22, 101 
Reykjavík
Ókeypis aðgangur

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

Sunnudagur 12. ágúst 

Regnbogaþráður
Kl: 13:00
Þjóðminjasafni Íslands

Suðurgata 41, 101 Reykjavík
Ókeypis aðgangur

AA – Hinsegin 
hátíðarfundur
Kl: 13:00
Tjarnargata 20, 101 
Reykjavík
Ókeypis aðgangur

Regnbogahátíð 
fjölskyldunnar
Kl: 14:00
Klambratún
Ókeypis aðgangur

Þynnkubíó: Kinky Boots
Kl: 17:00
Stúdentakjallaranum
Sæmundargötu 4, 101 
Reykjavík
Ókeypis aðgangur

OFF VENUE
Sunday Hangover Funday
Kl: 20:00
Kiki
Laugavegi 22, 101 Reykjavík
Ókeypis aðgangur
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Loksins í Fjarða byggð. Gísli 
á Upp sölum, ein vin sælasta 
sýning Kómedíu leik hússins á 

Ísa firði frá upp hafi hefur verið sýnd yfir 
320 sinnum um allt land og var nokkur 
hluti þeirra sýninga í Þjóð leik húsinu, 
oftast fyrir fullu húsi. Það er sveitungi 
Gísla, Vest firðingurinn Elfar Logi 
Hannes son frá Dýra firði, sem túlkar 
ein búann víð fræga í leik stjórn annars 
sveitunga, Þrastar Leós Gunnars sonar 
leikara og leik stjóra. 

„Svona er nú leik húsið ævin týra legt og 
ó vænt. Þú veist aldrei áður en þú leggur 
af stað hvert leikurinn mun leiða þig. 
Eina sem þú getur gert er að smæla og 
feta hina ein stöku leik hús slóð hverju 
sinni,“ segir Elfar Logi glaður í bragði. 
„Við höfum verið svo lán söm að fá að 
ferðast um land allt með sýninguna og 
það verður gaman að koma aftur austur, 
því þar var og er enn mikill á hugi fyrir 
þessari lang lífu og fróð legu sýningu 
sem hefur verið á fjölunum síðan í 
febrúar 2005. Gísli hefur meira að 
segja verið sýndur í fæðingar þorpi sínu 

Súrna dal í Noregi“. Í dag er leikurinn 
lang oftast sýndur í Hauka dal í Dýra
firði, nánar til tekið á Gísla stöðum æva 
gömlu fé lags heimili sem hefur verið 
breytt listi lega að innan í víkinga skála. 
„En sýningin passar inn víða og maður 
er orðinn nokkur sleipur í textanum,“ 
segir Elfar. 

Sýningin hefur hlotið mikið lof gagn
rýn enda og á horf enda, þar sem Halla 
Þór laug Óskars dóttir gagn rýnandi 
Víð sjár sagði meðal annars: „Elfar Logi 
er ein stak lega sann færandi í hlut verki 
Gísla og málar upp mynd af manninum 

af virðingu. Ein leikurinn um Gísla 
á Upp sölum er næmt og fal legt verk 
sem snertir við á horf endum. Við fangs
efninu er sýnd virðing og verður til 
þess að Gísli fær að ferðast um landið 
eins og hann hafði sjálfur viljað.“ 

Tvær sýningar í Fjarða byggð: 
Föstu daginn 13. apríl kl. 20:00 í Egils
búð, Nes kaup stað .Laugar daginn 14. 
apríl kl. 20:00 í Val höll, Eski firði 
,,Kómedíu leik húsið hefur á undan
förnum árum unnið mikil vægt þrek
virki þegar kemur að því að efla og 
lífga menningu, ekki einasta á lands
byggðinni heldur á landinu öllu. 
Elfar Logi hvílir á kafl ega vel og fal
lega í karakter Gísla á Upp sölum sem 
og hverju andar taki sýningarinnar." 
Kvenna blaðið  Jakob S. Jóns son 

Tón list sýningarinnar er samin og flutt 
af Svavari Knút en lýsingu hannaði 
Magnús Arnar Sigurðs son. Við
burðurinn er sam starfs verk efni Tón
listar mið stöðvar Austur lands, Vina Val
hallar og Hljóð ker fa leigu Austur lands.

Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Vottaður hífi- og festingabúnaður 

Námskeið um notkun á hífibúnaði 

Skoðanir og eftirlit á hífibúnaði 

Hífi- og festingabúnaður

Hinn sívinsæli Gísli heimsækir Fjarðabyggð

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flott föt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58
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„Elfar Logi 
er ein stak-

lega sann færandi í 
hlut verki Gísla og 
málar upp mynd 
af manninum af 
virðingu.
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

MENNINGARNÓTT UM NÆSTU HELGI

Suðurhrauni 12b - 210 Garðabæ | 545 4600 | Fax 545 4601 | metal@metal.is

Gleðigangan er hápunktur Hinsegin daga. Í henni sameinast lesbíur, 
hommar, tví- og pankynhneigðir, trans fólk, intersex fólk og aðrir 
hinsegin einstaklingar í einum hópi ásamt fjölskyldum sínum og vinum 
til að staðfesta tilveru sína og minna á baráttumál sín.

Menningar nótt er af mælis
há tíð Reykja víkur borgar 
og verður haldin þann 18. 

ágúst 2018. Menningar nótt er há tíð 
sem allir borgar búar skapa og upp lifa 
saman, úti á torgum og götum mið
borgarinnar, í bak görðum og söfnum, 
fyrir tækjum og ekki síst í húsunum í 
bænum. 

Mark mið Menningar nætur er að 
hvetja borgar búa til þátt töku með 
því að beina kast ljósinu að því fjöl
breytta og ríku lega fram boði af 
menningar við burðum og kraft mikilli 
menningar starf semi sem borgin hefur 
upp á að bjóða. Dag skráin er gestum 
að kostnaðar lausu og þar með séð til 
þess að allir gestir geti notið kraft
mikils menningar lífs og góðrar sam
veru.

Borgarbúar bjóða í 
vöfflukaffi
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.

Þétt dagskrá
Að vanda verður af nægu 
að taka á hátíðinni. Meðal 
viðburða eru Fullveldismaraþon 
Reykjavíkurakademíunnar. Hér er 
um einskonar fyrirlestramaraþon 
að ræða þar sem ýmsar hliðar og 
saga fullveldisins eru til umfjöllunar. 
Fyrirlesarar eru þeir Egill Arnarson 
heimspekingur og ritstjóri: Fullt vald 
á fullveldinu? Guðjón Friðriksson 

sagnfræðingur: Alþýðuflokkurinn og 
fullveldið 1918 Gunnar Hersveinn 
Sigursteinsson rithöfundur: 
Þjóðgildin: fótakefli Íslendinga 
Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir 
siðfræðingur: Fullveldi  takmarkanir 
og áskoranir Dr. Steinunn J 
Kristjánsdóttir fornleifafræðingur: 
Fullveldisfólkið Dr. Haukur 
Arnþórsson stjórnsýslufræðingur: 
Alþingi 1918 Þorleifur Hauksson 
íslensku og bókmenntafræðingur: 
Ljóðmál á fullveldistíma. Kolbeinn 
Óttarsson Proppé sagnfræðingur og 
alþingismaður: Sleit þjóðernisvitundin 
barnsskónum? Gylfi Gunnlaugsson 
bókmenntafræðingur  Björn 
S. Stefánsson dr. scient.: Álit 
tjáð i atkvæðagreiðslu Steinunn 
Jóhannesdóttir rithöfundur: 
Fullveldisbarnið faðir minn

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 
sýninguna Melckmeyt 1659 sem fjallar 
um neðansjávarfornleifarannsókn á 
hollenska kaupskipinu Melckmeyt 
sem strandaði og sökk á Breiðafirði 
og liggur þar enn neðansjávar. Fiskur  
fæst á Messanum sem er staðsettur 
á fyrstu hæð Sjóminjasafnsins. 
Ókeypis aðgangur bæði á safnið og 
í varðskipið Óðin og allir velkomnir.  
Dagskrá hátíðarinnar má finna á 
menningarnott.is/dagskra
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Allir dagforeldrar fái öryggishnapp

Starfshópur, 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 því að bjóða þeim húsnæði á 
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 

leggur til að dagforeldrum standi 
til boða aðgengi að símenntun 
og faglegu samstarfi við leikskóla 
með barnið í brennidepli. Tillaga 
er um betra aðgengi dagforeldra af 
erlendum uppruna að námsefni. 
Reykjavíkurborg hafi forgöngu í 
samvinnu við velferðarráðuneytið 
og Samband íslenskra sveitarfélaga 
um að námsefni á grunnnámskeiðið 
vegna daggæslu verði þýtt á ensku og 
pólsku.

Samhliða tillögum um styrki er 
einnig lagt til að við endurskoðun á 

reglugerð um daggæslu verði eftirlit 
og þjónusta með dagforeldrum 
aukin. Þá myndi heilbrigðiseftirlitið 
veita starfsleyfi til daggæslu hvort 
sem um er að ræða að dagforeldri 
starfi eitt eða að tveir dagforeldrar 
starfi saman. Daggæsluráðgjafar 
á þjónustumiðstöðvum færu að 
lágmarki í tvær heimsóknir á ári til 
dagforeldra, leiðbeina og veita ráðgjöf. 
Tillaga er um að Reykjavíkurborg geri 
kröfu um að dagforeldrar séu með 
öryggishnapp tengdan þjónustuborði 
á öryggismiðstöð. Önnur tillaga 
er sú að ytra mat á daggæslu verði 

innleitt. Matið byggi á gæðaviðmiðum 
sem unnin voru í samráði við félög 
dagforeldra á árunum 20152016. 

Fækkun á dagforeldrum og 
mannekla leikskólastarfsfólks hefur 
gert foreldrum erfitt fyrir síðustu 
tvö ár. „Bent hefur verið á það 
að meðan svo mikill munur er á 
kostnaði við að hafa annars vegar 
barnhjá dagforeldrum og hins vegar 
í leikskóla sé þjónusta dagforeldra 
ekki raunhæfur valkostur fyrir marga 
foreldra. Foreldrar þiggja pláss í 
leikskóla þegar það býðst þó svo sumir 
þeirra kjósi frekar að hafa barnið 
áfram í dagvistun hjá dagforeldri sbr. 
fyrrnefnd könnun meðal foreldra.
Starfshópurinn er hlynntur því 
að foreldrar hafi valkost varðandi 
daggæslu fyrir litlu börnin. Því leggur 
hann til ofangreindar tillögur sem 
ættu að geta styrkt dagforeldrakerfið 
og fest það í sessi sem öruggan valkost 
fyrir foreldra ungra barna.“

Næsta skref er að kostnaðarmeta og 
forgangsraða tillögum starfshópsins 
og er stefnt að því að áætlun þar um 
verði lögð fyrir skóla og frístundaráð 
í ágúst. Starfshópinn skipa Þórlaug 
Borg Ágústsdóttir, formaður hópsins, 
Steinunn Hjartardóttir, starfsmaður 
hópsins, Sigríður Marteinsdóttir, 
verkefnastjóri á skrifstofu SFS, Guðný 
Ólafsdóttir, fulltrúi Barnavistunar, 
Halldóra Björk Þórarinsdóttir, fulltrúi 
Barnsins, Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir, 
fulltrúi foreldra, Arna Hrönn 
Aradóttir, daggæsluráðgjafi, Kjartan 
Magnússon, borgarfulltrúi og Elín 
Norðmann, lögfræðingur á skrifstofu 
SFS.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

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

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

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

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu 
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.    
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

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

Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

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

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita 
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem 
kemur skemmtilega á óvart.

Nú er rétti tíminn til að huga að heitum 
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum 
við nú á sértilboði þessa vinsælu 
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

„Viltu árita pyntingartækið mitt?“

Hver er Ameríka? Þetta 
er sér kenni leg spurning 
sem Sacha Baron Cohen 

leggur fram í sam nefndum 
þáttum. Er Ameríka Berni e 
Sanders eða Dick Chen ey, er hún 
raun veru leika þátta stjörnur sem 
þykjast fara til Afríku að hjálpa 
bág stöddum börnum, er hún 
mosku hatandi smá bæjar fólk 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
þátta stjórnandinn hömlu lausi Ali G í 
bresku sjón varpi um alda mótin – per
sóna hvers hömlu leysi snerist í raun 
minnst um hann sjálfan, heldur að af
hjúpa við mælendurna – sumir héldu 
kúlinu, aðrir urðu með virkir með 
vit leysunni og enn aðrir urðu sér til 
skammar. Á hrif 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 af væmin 
séu fleiri, víðs vegar um heiminn. 

Seinna fór auka per sóna úr 
þáttunum, Borat, fram úr Ali G í vin
sældum og lík lega náði frægð Cohens 
há marki með myndinni um Borat 
fyrir tólf árum síðan – en eftir það fór 
að halla undan fæti, for múlan fór að 
verða þreytt og út þynnt og svona grín 
datt hrein lega úr tísku. 

Sjálfs hatandi hvítir menn og 
kúka lista menn 

En svona eftir á að hyggja þá var 

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Um nýjasta sjónvarpsþátt Sacha Baron Cohen, Who is America?

heimurinn ekki nærri jafn klikkaður 
þá og nú. Pólitíkusar á borð við 
Theresu May, Boris John son og 
Donald Trump voru enn þá jaðar
fígúrur í stjórn málum heimsins. Ali 
G og Borat voru á sínum tíma ýktar 
grín fígúrur – í dag væru þeir sjálf sagt 
virðu legir stjórn mála menn. Á standið 
í Ameríku hrein lega öskraði á gott 
kombakk frá Sacha Baron Cohen og 
Who is America er svarið. 

Þegar þetta er skrifað er búið að 
sýna fjóra þætti af sjö og Cohen hefur 
brugðið sér í líki sex mis munandi 
ýkta karaktera, fjóra af þeim mætti 
lík lega stað setja hægra megin á hinu 
pólitíska rófi og tvo vinstra megin. 
Karakterarnir eru mis góðir – finnska 
Youtu bestjarnan OM GWhizz
BoyOMG! hefur til dæmis að eins 
birst einu sinni og hann þarf ekkert að 
birtast aftur. 

Kúka lista maðurinn Rick Sher
man, sem er ný lega laus úr fangelsi, 
hefur líka bara birst einu sinni. Það 
eina skipti sýndi að stundum er svarið 
við spurningu þáttanna ein fald lega að 
Ameríka sé vissu lega skrítin en um 
leið vina leg og skilnings rík, því þótt 
at riðið sé drep fyndið kemur enginn 
illa út úr því. Lista verka salinn Christy 
virkar þvert á móti af skap lega hjálp leg 
og skilnings rík. 

Per sóna Erran Mor ad, Ísraeli sem 
sér hæfir sig í bar áttu gegn hryðju
verkum, er svo traustasti liðs maður 
þáttanna. Það virðist vera hægt að láta 
fólk gera hvað sem er ef því er sagt 
að það sé í nafni þess að bregðast við 
yfir vofandi ógn, hvort sem það er að 
hvetja til byssu eignar þriggja ára barna 
eða nota sjálfu prik til þess að njósna 
undir búrkur arabískra kvenna, sem 
við mælandinn er sann færður um að 
sé mjög lík lega hryðju verka maður. 
Morrad er líka nógu sann færandi til 

þess að fá þrjá stuðnings menn Trump 
og haturs menn mexí kanskra inn flytj
enda til þess að klæða sig upp í píku
brók og kvenkjól til þess að góma vafa
sama Mexíkana, sem þeir ætla allt illt. 

En fátt jafnast þó á við sam tal 
Morrad við Dick Chen ey, fyrrum 
varnar mála ráð herra, sem verður 
vafa lítið al ræmt í sjón varps sögunni. 
Þar svarar Chen ey spurningum um 
upp á halds stríðið af þeim sem hann 
hóf, tekur fram að þeir tali ekki um 
pyntingar heldur þróaðri yfir heyrslur 
og á ritar tækin sem Morrad notar við 
vatna pyntingar (wa ter boarding). 

Dr. Nira CainN'Degeocello, sem 
að eigin sögn er sjálfs hatandi hvítur 
maður, sem tveimur vikum eftir „að 
kosningunum var stolið frá for setanum 
okkar Hillary Clin ton tókst mér að rífa 
mig upp úr rúminu og hjóla nú um 
Banda ríkin í þeim til gangi að heila 
okkar brotnu þjóð.“ Þessi öfga kenndi 
vinstri maður er mis tækari sem per sóna 
en Morrad, en at riðin með honum geta 
verið stór kost leg þegar vel tekst til. Eins 
og þegar hann heldur langa tölu yfir 
í búum deyjandi krumma skuðs og segir 
þeim að hann viti um fjár festa sem vilja 
fjár festa fyrir tæp lega 400 milljónir 
dollara. Allir klappa en tónninn breytist 
þegar í ljós kemur að fjár festingin er 
moska, sú stærsta sinnar tegundar utan 
MiðAustur landa. 

Pyntingatól áritað Dick Cheney, fyrrum varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, áritar tæki sem ætluð eru til vatnapyntinga.

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.

Raunveruleikasjónvarpsstjarnan Gio Monaldo (Cohen) sannfærir 
raunveruleikastjörnuna Corrine Olympios um að tala um reynslu sína (sem engin er) 
af því að hjálpa börnum í Afríku með ebólu. Seinna fær hann hana til þess að hvetja 
fólk til þess að styðja við þjálfun barnahermanna.

„Þessi 
öfgakenndi 

vinstrimaður 
er mistækari 
sem persóna en 
Morrad, en atriðin 
með honum geta 
verið stórkostleg 
þegar vel tekst til.

Að heila Ameríku 
En máski er Cohen ekki að leika 

nema að litlu leyti þegar hann er í 
hlut verki Dr. Nira. Jú, vissu lega eru 
þeir ger ólíkir karakterar – en er mark
miðið mögu lega það sama, að heila 
Ameríku? 

Til þess notar Cohen ein fald
lega þá að ferð sem lista menn sem og 
blaða menn – og hann dansar þarna á 
mörkunum – hafa trúað á í gegnum 
árin, að spyrja spurninga. Spurningin 
hver er Ameríka er kyndug, hver 
en ekki hvað, eins og heims álfa geti 
verið ein stak lingur. En svarið er auð
vitað að hún er margar mann eskjur 
og Cohen reynir að gefa okkur fjöl
breyti leg svör. Ef til vill ekki nógu fjöl
breyti leg, spurningin er í raun „Hver 
er gróteska Ameríka?“ – með fá einum 
undan tekningum. Það falla ekki allir 
í gryfjurnar sem Cohen grefur þeim 
og sumir komast vel frá sjónar spilinu 
og það á við um pólitíkusa bæði frá 
vinstri og hægri, hvað svo sem má 
segja um þá annars. 

Þættirnir eru góðir en mis tækir en 
formið þýðir að þeir verða alltaf mis
tækir og það er að vissu leyti á kveðin 
heiðar leiki í því að halda því þannig 
og birta ekki bara at riðin þar sem við
mælendurnir falla í gildrurnar. Hins 
vegar hefði verið for vitni legt að sjá 
meiri breidd, bæði sjá fleiri vinstri
menn og miðju menn. Flestir pólitískir 
við mælendur eru jú repúblikanar af 
hægri væng flokksins, en einnig hefði 
verið gaman að fá líka stór borgar hip
stera, þjóð laga söngvara og há skóla
prófessora sem við mælendur og svo 
mætti lengi telja, til þess að breikka 
myndina og komast nær svarinu við 
spurningu þáttarins. 

Það yrði vissu lega tölu vert annar 
þáttur – mögu lega ekki jafn fyndinn, 
það er erfitt að segja, en hugsan lega 
á huga verðari. En út frá þáttunum eins 
og þeir eru – hvað er svarið? Jú, lík lega 
þetta: Ameríka er ein hver sem hægt að 
plata til að gera hvað sem er.

Texti: Ásgeir H Ingólfsson
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

GRÆNT ALLA LEIÐ
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GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is
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Frábærar 

pizzur

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

Það er sorglegt að sjá hversu mikil 
mannekla er á leikskólum. Ég leyfi 
mér að efast um að það sé vegna þess 
að starfið sé leiðinlegt eða óáhugavert, 
frekar tel ég að þetta sé spurning 
um álag og lág laun. Að vinna með 
börnum er nefnilega gefandi en 
ótrúlega erfitt, andlega og líkamlega. 
Langir vinnudagar á lágum launum 
taka sinn toll og fólk brennur 
auðveldlega út. 

Ég vildi óska að stjórnvöld sæju 
virðið í því að fjárfesta í börnunum 
okkar með því að hlúa að þeim og bjóða 
þeim allt það besta frá fyrsta degi. Bara 
sem dæmi: ljósmæður, dagforeldra, 
leikskólakennara, grunnskólakennara 
og aðgang án biðtíma að allri þeirri 
heilbrigðisþjónustu sem þau gætu 
þurft. Til að það sé hægt þarf að 
sýna þessum stéttum, svokölluðu 
kvennastéttum, tilhlýðilega virðingu 
og borga þeim laun sem hægt er að 
lifa af miðað við 37,5 klukkustunda 
vinnuviku. 

Börn eiga skilið stöðugleika og 
áhyggjuleysi. Foreldrar eiga það 
reyndar líka skilið, að sjálfsögðu. 
En punkturinn er að traust og 
áhyggjulaus æska barna skilar 
sér í heilsteyptari og heilbrigðari 
fullorðnum einstaklingum. Við 
eigum ekki öll börn, og það er allt í 
lagi að kjósa sér að eiga ekki börn, 
en við vorum eitt sinn öll börn. Við 
eigum þetta skilið sem samfélag. 
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