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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!

Dan Wium Hdl, lögg. 
fasteignasali,  
sími 896-4013

Ólafur Guðmundsson 
Hdl, lögg. fasteignasali 
sími 896-4013

Þórarinn Friðriksson 
Lögg. fasteignasali, 
sími 844-6353

Rakel Salóme Eydal  
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Ásta María Benónýsdóttir  
Lögg. fasteignasali, fjármál

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

• 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
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Ársskýrsla lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 2017 
er nýkomin út. Fram kom að hegningarlagabrotum 
fjölgaði frá árinu áður. Hæst bar að þrjú morð voru 

framin í umdæminu og fjögur banaslys urðu. Tilkynningar 
vegna kynferðisbrota jukust og rekur lögreglan það til #metoo-
byltingarinnar. Þjófnaðir, innbrot og umferðarlagabrot voru með 

svipaða tíðni og síðustu ár en aukning var í fíkniefnabrotum. 
Lögreglan lét framkvæma  viðhorfskönnun snemma sumars 2017 
og kom í ljós að íbúum höfuðborgarsvæðisins líður almennt eins 
og þeir séu öruggir einir á gangi innan síns hverfis, eftir að dimma 
tekur. Einnig var almenn ánægja með störf lögreglunnar.

Nánar á bls. 4.

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

ÞRJÚ MORÐMÁL Á SÍÐASTA ÁRI
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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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Búið að ráða í 96% stöðugilda
Sam kvæmt til kynningu frá Reykja-

víkur borg er búið að ráða í 96% stöðu-
gilda í leik skóla, grunn skólum og 
frí stunda mið stöðvum borgarinnar. 
Þessi niður staða var kynnt skóla- og 
frí stunda ráði á fundi ráðsins þann 11. 
septem ber. Staðan er mun betri en 
á sama tíma í fyrra sam kvæmt upp-
lýsingum frá Reykja víkur borg. 

Búið er að ráða í 96% allra stöðu-
gilda í 62 leik skólum borgarinnar, en 
um 56 stöðu gildi eru ó mönnuð. Á 
sama tíma í fyrra átti eftir að ráða í um 
120 stöðu gildi. Staðan hefur engu að 
síður á hrif á hve nær hefja má að lögun 
um 90 barna sem fengið hafa vistun í 
leik skólunum. 

Í 36 grunn skólum hefur verið ráðið 
í 99% allra stöðu gilda, en 25 stöðu-
gildi eru ó mönnuð. Á sama tíma í fyrra 
vantaði fólk í tæp lega 60 stöðu gildi í 
grunn skólunum. 

Á 39 frí stunda heimili er búið að 
ráða í 77% stöðu gilda en ó ráðið er í 
rösk lega 80 stöðu gildi sem jafn gildir 
167 starfs mönnum í hálft starf. Á sama 
tíma í fyrra vantaði 226 starfs menn í 
114 stöðu gildi. Rúm lega þúsund börn 
bíða eftir því að komast inn á frí stunda-
heimili.

NÝR SAMNINGUR VIÐ 
BORGARLEIKHÚSIÐ

Fulltrúar Leikfélags Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar hafa undirritað 
samning um framlengingu til þriggja ára um rekstur Borgarleikhússins. 
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, og Eggert Benedikt Guðmundsson, 

formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur, undirrituðu samninginn ásamt 
Kristínu Eysteinsdóttur, leikhússtjóra Borgarleikhússins.

“Öflugt menningarlíf eykur lífsgæði borgarbúa og með samningnum er 
borgarbúum gert kleift að njóta fjölbreyttra sviðslista. Starfið í Borgarleikhúsinu 
einkennist af miklum metnaði og eru gestir um 200 þúsund á ári hverju,” segir 
Dagur B. Eggertsson. “Í samningnum er sérstaklega kveðið á um að áhersla skuli 
lögð á listuppeldi barna og ungmenna og er ánægjulegt að sjá hve leikhúsið hefur 
sinnt því hlutverki vel í gegnum árin enda er barnamenning mikilvægur hluti 
af öllu menningarstarfi,” bætir Dagur við en í samningnum er tekið fram að 
listauppeldi barna og ungmenna sé sinnt sérstaklega.    

Markmiðið samningsins er að í Reykjavík sé rekið fjölbreytt og metnaðarfullt 
leikhús þar sem er sköpuð og sýnd leiklist í hæsta gæðaflokki. Einnig er tekið 
fram að Borgarleikhúsið verði lifandi vettvangur nýsköpunar og kynningar 
á íslenskri leiklist þar sem erlendri klassík og samtímaleiklist eru einnig gerð 
góð skil og að tryggja samfellu og framþróun í öflugu leiklistarstarfi. Þannig á 
starfið í Borgarleikhúsinu að höfða til borgarbúa og gera þeim kleift að njóta 
fjölbreyttra sviðslista.    

Kristín Eysteinsdóttir, Borgarleikhússtjóri, segir að samningurinn tryggi 
rekstrargrundvöll leikhússins og geri starfsfólki kleift að halda áfram því góða 
starfi sem hefur verið unnið í leikhúsinu síðustu ár. “Við erum afar þakklát fyrir 
meðbyr síðustu ára og horfum björtum augum fram á veginn. Við hlökkum til 
að örva hug og hjörtu áhorfenda á komandi leikári og þökkum Reykjavíkurborg 
fyrir gott samstarf og mikilvægan stuðning.

84 milljónir í 
breytingar á 
borgar stjórnar sal

Reykja víkur borg á ætlar að 
kostnaður vegna breytinga á 
borgar stjórnar salnum, meðal 
annars vegna fjölgun kjörinna full-
trúa, kosti um 84 milljónir. Þetta 
kem ur fram í svari skrif  stofu eigna 
og at vinnu þró un ar við fyr ir  spurn 
borg ar ráðs full  trúa Sjálf  stæðis -
flokks ins sem lagt var fram á fundi 
borg ar ráðs síðast liðinn fimmtu-
dag. 

Borgar stjórnar full trúum fjölgaði 
úr 15 í 23 í fyrr á árinu. Til að 
mæta þeirri fjölgun þarf að gera 
nokkrar breytingar á salnum, þar á 
meðal smíða nýtt fundar borð fyrir 
borgar full trúa. Kostnaðar á ætlun 
borgarinnar vegna þess er rúm lega 
27 milljónir. Þá er unnið að upp-
setningu nýs fundaum sjónar kerfis 
sem kostar um 34 milljónir sem og 
við haldi á salnum sem setið hefur á 
hakanum.
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gæðabómull. Létt og 
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FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

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

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin viðskiptalausn
í áskrift - Microsoft 

Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda 
bókhaldskerfi landsins í 

mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúið bókhaldskerfi, hýsing og afritun 
í Azure skýjaþjónustu Microsoft í áskrift 
ásamt sérlausnum frá Wise á verði frá kr. 

9.900 á mánuði. 
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
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Eftirlitsmyndavélum lögreglu fjölgað í miðbænum

Árs skýrsla lög reglu stjórans á 
höfuð borgar svæðinu 2017 
kom út í vikunni. Hegningar-

laga- og sér refsi laga brotum fjölgaði í 
um dæminu frá 2016. Hegningar laga-
brot voru um 9500 og sér refsi laga-
brot voru ná lægt 4000. Sam kvæmt 
skýrslunni fjölgaði til kynningum um 
líkams á rásir frá því árinu áður voru 
skráð brot tæp lega 1300. Hátt hlut-
fall al var legra líkams á rása á sér stað 
í mið borg Reykja víkur um helgar og 
hefur lög reglan brugðist við því með 
auknu eftir liti á á lags tímum og fjölgun 
öryggis mynda véla. 

Þrjú morð 
Þrjú morð voru framin á höfuð-
borgar svæðinu 2017. Síðustu ár hafa 
verið að jafnaði um 1-2 morð ár-
lega í um dæminu. Mál Birnu Brjáns-
dóttur hélt þjóðinni í heljar greipum í 
byrjun árs 2017. Mikil leit var gerð að 
henni þegar hún skilaði sér ekki heim 
eftir skemmtun í mið bænum. Rann-
sókn leiddi til þess að þrír úr á höfn 
á græn lenskum togara voru færðir í 
gæslu varð hald. Mála lok urðu sú að 
Thomas Møller Ol sen var dæmdur í 
19 ára fangelsi fyrir morðið á Birnu 
og fíkni efna brot. Í byrjun desember 
lést maður á þrí tugs aldri eftir að veist 
var að honum á Austur velli með hníf. 
Í septem ber varð kona á fimm tugs aldri 
fyrir hrotta legri líkams á rás á heimili og 
lést hún af á verkum sínum. 

Inn brot dag legt mál 
Inn brot og þjófnaðir voru dag legt mál 
hjá lög reglunni og þjófnaðar brot voru 
um 4200. Dreifðust til kynningarnar 
jafnt og þétt yfir árið en þó með 
aukningu yfir sumar lok og fram á 
haust. Lík lega er aukning í reið hjóla-
þjófnuðum á stæðan fyrir því. Um 300 
öku tækjum var stolið það árið og segir 
lög reglan brýnt að muna að læsa bif-
reiðum. Að meðal tali var til kynnt um 
75 inn brot á mánuði og um þriðjungur 
þeirra voru inn brot á heimili. Virðist 
sem al gengast sé að þjófar sækist í verð-
mæti úr ein býlis húsum. Í skýrslunni 
þakkar lög reglan al menningi fyrir að-
stoð við að upp lýsa þjófnaðar mál og 
vill jafn framt í treka að hafa augun opin 
fyrir gylli boðum á ýmsum síðum á 
netinu því um mögu legt þýfi gæti verið 
að ræða. 

Svika hrappar 
Stórt fjár svika mál var til rann sóknar 

2017 þegar karl maður á fimm tugs aldri 
svindlaði peninga frá ein stak lingum. 
Hann nýtti sér ein býlis hús sem hann 
hafði til um ráða og leigði það út án 
leyfis frá eig anda hússins. Hann krafði 
fólk um greiðslur en nýju í búarnir 
fengu aldrei af not af húsinu. Hafði 
maðurinn leikið þennan leik áður og 
við frekari rann sókn á málinu komu 
upp fleiri svika mál. Hann var dæmdur 
í 12 mánaða fangelsi. Ýmis fjár svika mál 
komu upp það árið og fjölgaði þeim 
lítil lega milli ára. Mis notkun kredit-
korta og falsaðir peninga seðlar eru 
dæmi um slík mál. Rán á höfuð borgar-
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#met oo á hrifin 
Til kynning á kyn ferðis brotum jókst 
2017 og telur lög reglan það vera vegna 
á hrifa frá #met oo-byltingunni. Bárust 
lög reglunni um 300 til kynningar og 
var um helmingur þeirra nauðganir. 
Konur voru oftast brota þolar. Bar áttan 
gegn heimilis of eldi fékk aukið vægi 
hjá lög reglunni 2014 og voru gerðar 
breytingar á verk lagi og skráningu 
þessara mála. Málum í þessum flokki 
hafa aukist milli ára. Bjarkar hlíð, mið-
stöð fyrir þol endur of eldis, opnaði í 
febrúar 2017. Um er að ræða þróunar-
verk efni til ársins 2019 og megin mark-
miðið er að brota þolar fái þá þjónustu 
sem þarf í kjöl far of eldis. Bjarkar hlíð 
er stað sett í sam nefndu húsi við Bú-
staða veg. 

Al menn öryggis til finning 
Í skýrslunni er farið yfir notkun lög-
reglunnar á sam fé lags miðlum. Lög-
reglan hefur kallað eftir upp lýsingum 
um á kveðin mál og kemur fram að 
það sé oft með góðum árangri. Um 
86 þúsund líkar við Face book síðu 
lög reglunnar. Í við horfs könnun Lög-
reglunnar á höfuð borgar svæðinu 
kemur fram að 9 af hverjum 10 
höfuð borgar búum sögðust vera 
öruggir einir á gangi í eigin hverfi eftir 
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á höfuð borgar svæðinu á síðustu 
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m.kr. sem fóru til þessara mála.

Söngskólinn í Reykjavík

Námskeið haustsins eru að hefjast!
Einnig er hægt að fá einkatíma í söng - fjöldi tíma samkomulag

SÖNGNÁMSKEIÐ

Nánari upplýsingar

www.songskolinn.is   /   ☎ 552-7366

Allir geta fundið eitthvað fræðandi og skemmtilegt við sitt hæfi!

• Fyrir fólk á öllum aldri:
  Sem undirbúningur fyrir frekara söngnám 
  eða tómstundagaman fyrir söngáhugafólk

• Kennslutímar:
  Morguntímar / Síðdegistímar / Kvöldtímar

• Söngtækni:
  Raddbeiting / Túlkun / Einsöngur / Raddaður söngur

• Tónmennt:
  Tónfræði / Tónheyrnarþjálfun / Nótnalestur
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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.

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

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

blöndunartæki
Við erum með úrval blöndunartækja 
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

SPEGlar MEÐ lEd lÝSinGu
Eigum til mikið úrval af speglum með 
led ljósum fyrir baðherbergið.

VaSkar
Eigum til margar tegundir af vöskum, 
bæði stál, hvíta og svarta. 

styrkur - ending - gæði

innrÉttinGar
HÁGæÐa danSkar

OPiÐ: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

allar baÐHErbErGiSinnrÉttinGar 
OG ÞVOttaHÚSinnrÉttinGar 

fÁSt MEÐ 20% afSlætti 
Út SEPtEMbEr 2018

GÓÐ kauP
nÚ Er laG aÐ GEra

Við gerum þér 
hagstætt tilboð í innréttingar, 
vaska og blöndunartæki

- afSlÁttur -
20% 

í SEPtEMbEr 2018

ÞVOttaHÚSinnrÉttinGar baÐHErbErGiSinnrÉttinGar

Króm

Svört/grá
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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.

REYKVÍKINGAR ÁNÆGÐIR MEÐ GÖNGUGÖTUR

Sjö af hverjum tíu segjast 
á nægðir með göngu götur í 
nýrri könnun sem unnin var 

fyrir Reykja víkur borg. Á nægjan hefur 
aukist milli ára. Í meiri hluta sátt mála 
Sam fylkingar, Við reisnar, Pírata og 
VG er kveðið á um að Lauga vegur 
verði göngu gata allt árið. Alls telja 
77% íbúa að göngu göturnar hafi já-
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en 8% telja að þær hafa nei kvæð á hrif. 
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Austur stræti, Veltu sundi og Vallar-
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strætis og Hafnar strætis. 

Maskína ehf. fram kvæmdi annað 
árið í röð könnun meðal íbúa Reykja-

víkur á við horfi til göngu gatna í mið-
borginni. 71% svar enda segjast nú 
já kvæðir gagn vart göngu götunum en 
11% eru nei kvæðir. Já kvæðnin eykst 
eftir því sem fólk fer oftar á göngu-
götu svæðið og eins í síðustu könnun 
eru í búar í Mið borg og Hlíðum já-
kvæðastir allra. Ekki er mikill munur 
á af stöðu kynjanna til göngu gatnanna 
þó eru fleiri karlar en konur sem eru 
mjög já kvæðir með þetta fyrir komu-
lag. 

25% vilja göngugötur allt 
árið
Að spurðir um tíma bil göngu gatna, 
frá 1. maí til 1. októ ber, segja tæp-
lega 40% að tíma bilið sé hæfi lega 
langt, 30% vilja lengja tíma bilið og 
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göngu götum, sem er sama hlut fall og 
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Könnunin fór fram á netinu dagana 
26. júlí til 22. ágúst. Svar endur 
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aldrinum 18-75 ára úr öllum hverfum 
borgarinnar. Skýrslan hefur verið 
kynnt í skipu lags- og sam göngu ráði 
Reykja víkur borgar sem fylgdi því eftir 
með sam hljómandi bókun: „Full trúar 
ráðsins lýsa á nægju með niður stöður 
skýrslunnar. Skýrslan sýnir stöðug-
leika milli ára og á fram haldandi 
á nægju meiri hluta borgar búa með 
fyrir komu lagið. Það vekur at hygli að 
ein göngu 11% borgar búa lýsa ó á nægju 
með göngu götur. Ráðið mun vinna 
á fram að þróun verk efnisins en hafa 
í huga sveigjan leika með hlið sjón af 
sér tækum þörfum. Mark miðið verði 
ætíð að bæta mann líf og skapa á fram 
mann vænt um hverfi í mið borg."
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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.
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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.

KULNUN Í STARFI EYKST SÍFELLT
Mögulega væri unnt að 

bæta lífskjör hér á landi 
umtalsvert án þess að laun 

þyrftu að hækka mikið með því að stytta 
vinnutíma,“ segir í efnahagsskýrslu 
Gylfa Zoega um stöðu efnahagsmála 
vegna komandi kjarasamninga. 
Í skýrslunni er fjallað um stöðu 
efnahagsmála í víðu samhengi. Meðal 
áhugaverðra upplýsinga skýrslunnar 
er sú staðreynd að þrátt fyrir að 
lífsgæði séu almennt há á Íslandi hefur 
kulnun og þreyta vegna álags að aukist 
verulega undanfarin ár. „Langur 
vinnudagur skerðir tómstundir 
og fækkar samverustundum með 
fjölskyldu. Kulnun í starfi er einnig 
að verða algengara vandamál,“ segir í 
skýrslunni.

Vaxandi vandamál
Í ársskýrslu VR 2017–2018 kemur 
t.d. fram að greiðslur úr sjúkrasjóði 
hafi vaxið mikið frá árinu 2011. „Stór 
hluti útgjaldaaukningarinnar kemur 
til vegna aukins álags, kulnunar 
og geðrænna vandamála. Útgjöld 
vegna geðraskana jukust um 325% 
frá 2006 umfram hækkun launa. 
Einnig má benda á að í ársskýrslu 
starfsendurhæfingarsjóðsins VIRK 
árið 2018 kemur fram skýr mynd 
af áhrifum langvinns álags á 
vinnumarkaði og að eftirtektarvert 
er að tveir þriðju hlutar þeirra sem 
leita til VIRK eru konur,“ segir í 
efnahagsskýrslu Gylfa.

Vinnum meir en flestir
Vikulegar vinnustundir eru að 
meðaltali 39,2 hér á landi sem er það 
hæsta á Norðurlöndum. Í Póllandi eru 
vinnustundir fleiri en vinnustundir eru 
færri í öllum öðrum Evrópulöndum 
en næst á eftir er Ísland. Að meðaltali 
vinna Íslendingar sex klukkustundum 
lengur í viku hverri en Danir og einnig 
meira en Finnar, Norðmenn og Svíar.

Vísbendingar eru um að mikil streita 
og langur vinnudagur bitni meira 
en áður á heilsufari fólks. Útgjöld 
stéttarfélaga vegna forfalla sökum 
kulnunar í starfi hafa aukist og fólk 
kvartar undan álagi og streitu í starfi. 
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK 
birtir í ársskýrslu sinni árið 2018 skýra 
mynd af áhrifum langvinns álags og 
kulnunar á vinnumarkaði. Tveir þriðju 
hlutar þeirra sem leita til VIRK eru 
konur og undanfarin ár hefur færst í 
vöxt að fólk með háskólamenntun leiti 
þangað. 

Fleira en laun hefur áhrif
Þrátt fyrir almenna velmegun eru 
ýmsir þættir sem hafa neikvæð áhrif á 
lífsgæði: Hátt fasteignaverð geri ungu 
fólki erfitt fyrir að koma þaki yfir 
höfuðið, háir vextir á fasteignalánum 
geri það erfitt að ná endum saman 
í lok mánaðar og vísbendingar eru 
um að streita valdi kulnun í starfi 
og þar með fjölgun veikindadaga. 
„Hugsanlega er álag mikið og erfitt 
fyrir stóra hópa að ná endum saman 
þótt tekjur séu háar. Þannig má vera 
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sé lágt hér á landi þá nýtist lægstu 
launin verr vegna þess að stærri hluti 
þeirra fari í húsnæðiskostnað sem sé 
mikill hér á landi. Afleiðingin verður 
þá lengri vinnutími þeirra sem eru á 
lægri launum og minni lífsgæði.“

Stéttarfélögin vara við 
kulnun
Umræða um kulnun hefur aukist 
talsvert að undanförnu. VR hefur 
meðal annars hafið herferð til 
eigin félagsmanna þar sem fólk er 
beðið um að skoða og virða eigin 
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líkamleg og sálræn, t.a.m. langvarandi 
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og daglegu vafstri. 

Hvíld er ekki bara svefn
„Algeng orsök kulnunar er of mikil 
vinna. Viðkomandi hleður á sig 
verkefnum eða setur ekki nægilega 
skýr mörk, ofmetur jafnvel hvað 
hann eða hún ræður við. Jafnframt 
er hætt við að viðkomandi hvílist 
ekki nægilega, fái ónógan svefn 
og sé of önnum kafinn til að njóta 
gæðastunda eða gera það sem veitir 
honum lífsfyllingu. Það er ekki pláss 
fyrir neitt annað en að "sofa-vinna-
borða." Síðustu ár hefur vitund um 
kulnun farið vaxandi og úrræði eru 
fleiri en þau hafa verið. Í alvarlegum 
tilfellum er ráðlegt að leita til fagfólks, 
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MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

1. Hvíldu þig 
Mundu að þú átt rétt á 11 klukku stunda sam
felldum hvíldar tíma á hverjum sólar hring. 
Notaður hann til að hvílast, nærast og njóta 
lífsins. 

2. Gerðu vinnuna betri 
Skipu leggðu vinnuna eins vel og þú getur og 
ekki taka að þér verk efni sem þú ræður ekki við. 
Skiptu með þér verkum. Reyndu að finna til gang 
í því sem þú tekur þér fyrir hendur. Hafðu vinnu
að stöðuna þægi lega og vist lega. 

3. Hreyfðu þig dag lega 
Það er mikil vægt að kíkja eitt hvað út og njóta 
dags birtunnar á hverjum degi, sér stak lega í 
skamm deginu. 

4. Sparaðu tækin 
Tölvan og síminn geta truflað mann meira en 
maður tekur eftir. Það getur reynst vel að taka 
sér pásu frá tækninni á hverjum degi. 

5. Hlúðu að undir stöðunum 
Mundu hvað skiptir þig mestu máli í lífinu og 
taktu frá tíma til að vera með vinum og ást vinum 
eða til að sinna á huga málum.

AT RIÐI SEM ALLIR GETA TIL EINKAÐ SÉR  

TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR KULNUN: 
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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.Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 

allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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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.
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Fjár laga frum varp fyrir árið 2019 
var fram á Al þingi í vikunni. 
Sam kvæmt til kynningu fjár-

mála ráðu neytisins er gert er ráð fyrir 
að af gangur á heildar af omu ríkis-
sjóðs verði 1% af vergri lands fram-
leiðslu árið 2019 eða um 29 milljarðar 
króna. Þetta er í sam ræmi við af omu-
mark mið fjár mála stefnunnar og fjár-
mála á ætlunarinnar, en rekstur ríkis-
sjóðs hefur verið já kvæður síðustu 
ár þrátt fyrir veru legan vöxt út gjalda, 
sér stak lega til heil brigðis mála og fé-
lags-, trygginga- og hús næðis mála. 

Alls aukast heildar gjöld ríkis sjóðs 
milli ára um 7% að nafn virði, eða um 
rífl ega 55 milljarða króna, en á móti 
er gert ráð fyrir að heildar tekjur ríkis-
sjóðs aukist um tæp lega 52 milljarða. 
Er ljóst að þetta er við efri mörk 
mögu legs út gjalda vaxtar. Við þeim 
vexti verður brugðist með reglu legu 
endur mati á út gjöldum til þess að 
unnt sé að tryggja sem bestu ráð stöfun 
fjár muna. 

Fram lög til heil brigðis mála verða 
aukin á árinu 2019 og vega þar þyngst 
fram kvæmdir við nýjan Land spítala 
en á ætlað er að verja 7,2 ma.kr. til 
þeirra á næsta ári. Auk þess verða 
fram lög aukin vegna byggingar og 
rekstrar hjúkrunar heimila. Hækkun 
fram laga til heil brigðis mála milli 2018 
og 2019 nemur 12,6 milljörðum króna 
að frá töldum launa- og verð lags-
hækkunum. Aukið er við fram lög til 
fé lags-, hús næðis- og trygginga mála 
en þar nemur heildar hækkunin 13,3 
ma.kr. að frá töldum launa- og verð-
lags hækkunum. 

Til við bótar við upp byggingu nýs 
Land spítala við Hring braut er gert ráð 
fyrir 5,5 milljarða króna aukningu til 
sam göngu mála sem skýrist fyrst og 
fremst af sér stöku á taki í sam göngu-
málum á árunum 2019-2021 sem fjár-
magnað verður með tíma bundnum 
um fram arð greiðslum fjár mála fyrir-
tækja líkt og boðað var í gildandi 
fjár  mála  á ætlun. Gert er ráð fyrir að 
fram lög til sam göngu- og fjar skipta -

mála verði aukin um 9% á árinu 2019 
en fram lög til mála flokksins verða ríf-
lega 43,6 ma.kr. Af öðrum stærri fjár-
festingar verk efnum má nefna fyrstu 
fram lög til kaupa á nýjum þyrlum 
fyrir Land helgis gæsluna, sem gert er 
ráð fyrir að verði af entar árið 2022, 
auk upp byggingar Húss ís lenskunnar. 

Á næsta ári er gert ráð fyrir að 
stuðningur vegna hús næðis aukist 
um rúm lega 900 milljónir króna. Þá 
verður stuðningurinn alls um 25,4 
milljarðar króna en hann er veittur 
eftir nokkrum ó líkum leiðum, svo 
sem í formi hús næðis bóta, stofn fram-
laga til byggingar al mennra í búða 
og vaxta bóta. Einnig er hús næðis-
stuðningur veittur með skatta styrkjum 
vegna al menns sér eignar  sparnaðar úr-
ræðis og stuðnings til fyrstu kaupa, 
auk undan þágu leigu tekna frá skatti, 
af sláttar á stimpil gjöldum vegna fyrstu 
kaupa og endur greiðslu á virðis auka-
skatti til byggj enda vegna sölu og leigu 
í búðar hús næðis og til fast eigna eig-
enda vegna við halds vinnu. 

Á næsta ári verður unnið að fyrstu 
á föngum í breytingum á sam spili 
tekju skatts- og bóta kerfa, sem er eitt 
af stefnu málum ríkis stjórnarinnar. Í 
febrúar lýsti ríkis stjórnin því yfir að 
í tengslum við endur skoðun kjara-
samninga á al mennum markaði yrði 
hafin endur skoðun á tekju skatts-
kerfinu með á herslu á lækkun skatt-
byrði og mögu legar breytingar á fyrir-
komu lagi per sónu af sláttar og sam spili 
við bóta kerfi sem ætlað er að styðja 
við tekju lægri hópa. Því er sam hliða 
frum varpi til fjár laga lagt til að gripið 
verði til að gerða sem miða að því 
að liðka fyrir samningum á vinnu-
markaði. 

Lagt er til að per sónu af sláttur hækki 
um 1 prósentu stig um fram lög bundna 
12 mánaða hækkun vísi tölu neyslu-
verðs á árinu 2019. Jafn framt er gert 
ráð fyrir því að hækkun þrepa marka 
efra skatt þreps verði miðuð við vísi-
tölu neyslu verðs, en tenging marka 
efra þrepsins við vísi tölu launa skapar 

á kveðið mis ræmi þar sem per sónu -
af sláttur inn og þar með skatt leysis-
mörkin fylgja vísi tölu neyslu verðs. 
Við því er nú brugðist með því að festa 
mörk efra þrepsins við vísi tölu verð-
lags. Við þetta verður jafn ræði milli 
ó líkra tekju hópa gagn vart skatt kerfinu 
meira og skatt greiðslur al mennings 
lækka um 1,7 ma.kr. 

Sam hliða hækkun per sónu af sláttar og 
tengingu þrep marka efra skatt þreps 
við vísi tölu neyslu  verðs verða barna-
bætur hækkaðar veru lega, eða sem 
svarar til 1,6 ma.kr. frá gildandi fjár-
lögum. Það felur í sér 16% hækkun 
milli áranna 2018 og 2019. Auk 
hækkunar fjár hæða og við miðunar-
marka skerðingar barna bóta er í 
fjár lögum gert ráð fyrir nýju þrepi 
skerðingar á barna bótum sem er ætlað 
að tryggja að hækkunin skili sér fyrst 
og fremst til lág tekju- og lægri milli-
tekju hópa. Vaxta bætur hækka einnig, 
um sem nemur 13% frá á ætlaðri út-
komu 2018. 

Í tengslum við fram lagningu fjár laga-
frum varps fyrir árið 2019 er lagt til að 
trygginga r gjald lækki í árs byrjun 2019 
um 0,25 prósentu stig og aftur um 0,25 
prósentu stig í árs byrjun 2020. Saman-
lagt þýðir þetta um 9,3% lækkun 
á gjaldinu. Er að gerðinni ætlað að 
stuðla að jafn vægi á vinnu markaði og 
því að launa hækkanir á næsta ári leiði 
síður til verð bólgu. 

Þrátt fyrir að hægist á vexti er hann enn 
um tals verður og tals vert meiri en flest 
þróuð hag kerfi í Evrópu geta vænst. 
Staða efna hags mála telst góð á flesta 
mæli kvarða eins og endur   speglast í 
mati láns hæfis fyrir tækjanna á ríkis-
sjóði, en láns hæfis ein kunn Ís lands 
hefur jafnt og þétt hækkað síðustu 
ár og er nú metin A/A-1 og A hjá 
S&P Global og Fitch, með stöðugum 
horfum en A3 með já kvæðum horfum 
hjá Moo dy‘s. Nú verandi ein kunnir 
grund vallast á háum þjóðar tekjum, 
sterkum stofnunum, góðum lífs -
kjörum og við skipta um hverfi. 

FLOTT FÖT, 
FYRIR FLOTTAR KONUR

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
 www.belladonna.is
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– 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
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•  SVIKIN LOFORÐ UM AFNÁM VSK Á BÓKUM
•  150 MILLJÓNA HÆKKUN VEGNA FJÖLGUNAR AÐSTOÐARMANNA RÁÐHERRA
•  HÚSNÆÐISSTYRKUR EYKST UM 900 MILLJÓNIR EN HEFUR LÆKKAÐ UM 8 
MILLJARÐA FRÁ 2010 ÞRÁTT FYRIR HÆKKANDI HÚSNÆÐISVERÐ
•  ÚTVARPSGJALD HÆKKAR

PERSÓNUAFSLÁTTUR HÆKKAR 
UM 1% UMFRAM LÖGBUNDNA 
VÍSITÖLUHÆKKUN
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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.
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Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Þorbergur Þórðarsson

Elís Rúnarsson

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Umræða um fjárlagafrumvarpið

Ágúst Ólafur 
Ágústsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar 
í andsvari til 
fjármálaráðherra.

Þeir fjármunir sem eiga að renna til 
öryrkja duga einungis fyrir þriðjungi 
af því sem það kostar að afnema 
hina svokölluðu krónu á móti krónu 
skerðingu. Aukningin til aldraðra 
er fyrst og fremst vegna fjölgunar í 
þeim hópi. Það er engin stórsókn til 
að mæta bágum kjörum til þess hóps. 
Enn og aftur sjáum við því að öryrkjar 
og eldri borgarar þurfa að bíða enn eitt 
árið eftir réttlæti og nauðsynlegum 
kjarabótum.

Háskólarnir, lítum á þá. Þeir fá 
enn þá helmingi minna en það sem 
var lofað í stjórnarsáttmálanum. 
Og framhaldsskólarnir, lítum á þá. 
Samkvæmt þessu fjárlagafrumvarpi er 
lækkun á framlagi til þeirra á milli ára.

Lítum á sjúkrahúsþjónustuna. 
Hún fær 2,5 milljarða. Gott og vel, en 
það er rúmlega helmingi minna en 
það sem forsvarsmenn Landspítalans 
sögðu fyrir nokkrum mánuðum að 
spítalinn þyrfti bara til að tryggja 
lágmarksþjónustu.

Aftur talar ráðherrann um 
forgangsröðun. Það er sérkennileg 
forgangsröðun fyrir þessa þjóð að 
sjá að lækka á veiðileyfagjöld milli 
ára um helmingi hærri upphæð en 
það sem þessi ríkisstjórn tímir að 
setja í hækkun persónuafsláttarins 
sem er 500 kr. — 500 kr. eru viðbótin 
sem þessi ríkisstjórn er tilbúin að 
hækka persónuafsláttinn um umfram 
verðlag.

Birgir Þórarinsson, 
þingmaður Miðflokksins 
í andsvari til 
fjármálaráðherra

Aðeins varðandi vaxtabæturnar. 
Hæstv. ráðherra boðar hækkun 
vaxtabóta í frumvarpinu. Niðurstaðan 
er hins vegar sú að hér er í raun ekki 
um neina hækkun að ræða. Það sést 
reyndar svart á hvítu í frumvarpinu 
þar sem vaxtabæturnar verða 3,4 
milljarðar en voru 4 milljarðar í fyrra. 
Hin mikla hækkun á húsnæðisverði 
undanfarið ár hefur étið upp 
vaxtabæturnar og er einn helsti 
skerðingarþáttur vaxtabóta hækkun á 
verðmæti eignar.

Frá árinu 2010 hafa vaxtabætur 
lækkað um rúma 8 milljarða kr. og 
þeim fjölskyldum sem eiga rétt á þeim 
fækkað um rúm 30.000. Það er því 
búið að taka vaxtabæturnar af fjölda 
fólks. Ekki er að finna raunverulegt 
peningasjóðsstreymi í þessari boðuðu 
hækkun vaxtabótanna. Á sama tíma 
fá sífellt færri vaxtabætur vegna 
íbúðarhúsnæðis. Þá hafa fasteignagjöld 
sem sveitarfélögin leggja á hækkað 
um meira en 50% vegna gríðarlegra 
hækkana á húsnæðisverði.

Þorsteinn Víglundsson, 
þingmaður Viðreisnar, í 
andsvari við ráðherra.

Herra forseti. Ég vil þakka hæstv. 
fjármálaráðherra fyrir yfirferð yfir 
fjárlagafrumvarpið fyrir næsta ár. Hann 
fór mikinn um þann mikla árangur 
sem náðst hefur í ríkisfjármálum, 
hvernig útgjöld sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu hefðu lækkað, sem 
er vissulega er rétt en hann bar þau 
saman við þau útgjöld sem voru í 
miðju hruni þegar við tókum á okkur á 
þriðja hundrað milljarða í aukaútgjöld. 
Ég held að það sé ekki sérlega góður 
viðmiðunarpunktur á mælikvarða.

Það sem er öllu merkilegra er 
að sama ræða hefur verið flutt áður 
í þessum sal. Hún var sennilega 
mjög keimlík fyrir fjárlagaumræðu 
ársins 2008. Hún var sennilega mjög 
keimlík þegar flutt var ræða fyrir 
fjárlagavinnuna árið 2000.

Þetta er íslenska sveiflan. Þetta er 
sá tímapunktur í hagsveiflunni þar 
sem ríkissjóður kann varla aura sinna 
tal. Það streymir inn í ríkissjóð því að 
allir skattstofnar hans eru í hápunkti. 
Einkaneysla er í hápunkti. Fjárfesting 
atvinnulífsins er í hápunkti. Fjárfesting 
í íbúðarhúsnæði er í hápunkti og svo 
mætti áfram telja. Allt eru það þættir 
sem skila ríkissjóði gríðarlega miklum 
tekjum. Það er ekki sérstaklega 
merkilegur árangur í íslensku 
sveiflunni að skila ríkissjóði með 
afgangi á þessum tímapunkti. Það er 
hins vegar alveg sérstaklega merkilegur 
árangur að ná að eyða öllum þeim 
peningum.

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, 
sagði í kvöldfréttum RÚV þann 11. september að 
fjárlagafrumvarpið valdi henni vonbrigðum. 

„Það er bara allt of lítið fyrir okkar fólk hér,“ sagði hún. „Ef við t.d. 
horfum bara á persónuafsláttinn þá hækkar hann mjög takmarkað. 
Hækkunin á honum dugir ekki til þess að halda í við launaþróun. Ef við 
horfum t.d. á þá hækkun barnabóta sem þarna er vissulega til staðar þá er 
hún bara alls ekki nógu mikil til þess að bæta fyrir þau skemmdarverk sem 
hafa verið unnin á því kerfi. Húsnæðismálin. Hækkunin á vaxtabótum 
sýnist mér ekki einu sinni duga til þess að bæta fyrir þá lækkun sem varð 
milli síðustu tveggja ára. Og þessi hækkun á húsnæðisstuðningi sem talað 
er um er bara mjög snautleg,“ sagði Sólveig Anna í fréttum RÚV í tilefni 
þess að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar var kynnt.

Elísabet Brynjarsdóttir, forseti Stúdentaráðs, 
 í yfirlýsingu vegna fjárlagafrumvarps

„Ljóst er að fjármagn á hvern nemenda mun ekki aukast, ef miða má frumvarpið, nema að fækkun nemenda 
á háskólastigi eigi sér stað. Aðgangstakmarkanir eiga, að mati Stúdentaráðs, einungis að vera teknar upp þegar 
markmið þeirra er að auka gæði náms með hagsmuni nemenda að leiðarljósi en ekki til þess að bæta upp fyrir 
skort á fjármagni til háskólastigsins, þegar ríkisstjórn getur ekki staðið við gefin loforð. Að sama skapi er vert að 
benda á að nemendum á háskólastigi hefur fækkað síðustu ár og að Norðurlöndin mennta nú hlutfallslega fleiri 
einstaklinga á háskólastigi en Ísland. Það síðasta sem ríkisstjórnin ætti að vilja er að breikka þetta bil milli Íslands 
og Norðurlandanna enn frekar; þvert á móti ætti hún að stuðla að frekari menntun, sem ríkisstjórnin telur forsendu 
framfara í stjórnarsáttmála sínum.“
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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.

Umboðsmaður barna krefur 
menntamálaráðherra svara

Stjórn völdum ber að tryggja 
rétt þeirra barna sem sækjast 
eftir því að stunda nám í 

fram halds skóla fram að 18 ára 
aldri,“ skrifar Salvör Nor dal, um-
boðs maður barna, í bréfi til mennta- 
og menningar mála ráð herra vegna 
endur tekinna á bendinga um mál 
barna á fræðslu skyldu aldri sem 
sækjast eftir því að halda á fram 
námi eftir náms hlé eða verið neituð 
skóla vist vegna sla krar mætingar 
eða náms árangurs. Um boðs maður 
bendir ráð herra á í bréfinu að yfir-
völd hafa fræðslu skyldu gagn vart 
hópnum. 

„Um boðs manni barna berast 
reglu lega á bendingar um mál barna 
sem eru á fræðslu skyldu aldri og 
sækjast eftir því að halda á fram námi 
eftir að hafa áður hætt eða verið 
meinað um á fram haldandi skóla-

vist. Oftar en ekki er á stæða þess að 
börnin fá ekki lengur að sækja fram-
halds nám í til teknum fram halds-
skóla sú að þau hafi verið með slaka 
mætingu eða ekki náð full nægjandi 
náms árangri. Dæmi eru um að 
börn hafi tekið á fanga í fjar námi frá 
öðrum skóla til að auka mögu leika 
sína á að halda á fram náms göngu 
sinni og sýna þannig á huga á á fram-
haldandi námi. Eftir sem áður virðist 
vera erfitt fyrir börn í þessari stöðu 
að komast aftur inn í dag skóla þrátt 
fyrir að hafa sýnt skýran vilja til þess 
að stunda nám. Í ljósi réttinda barna 
til menntunar og fræðslu skyldu 
stjórn valda fram að 18 ára aldri 
vaknar sú spurning hvað í raun felist 
í fræðslu skyldunni ef börn í þessari 
stöðu fá ekki á fram haldandi skóla-
vist í ein hverjum fram halds skóla 
og hvaða skuld bindingar fræðslu-
skyldan sem lög fest var árið 2008 

leggi á fram halds skólana um fram 
það sem áður var,“ skrifar Salvör í 
bréfinu. 

„Í 2. mgr. 76. gr. stjórnar skrá, sbr. 
lög nr. 33/1944 kemur fram að öllum 
skuli tryggður réttur til al mennrar 
menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 
Einnig er kveðið á um rétt barna 
til grunn- og fram halds menntunar 
við hæfi í 28. gr. Barna sátt málans, 
sbr. lög nr. 19/2013. Þá er fræðslu-
skylda stjórn valda lög fest í 32. gr. 
laga um fram halds skóla nr. 92/2008 
en þar segir að öll börn sem lokið 
hafa grunn skóla námi eða náð 16 ára 
aldri eigi rétt á að hefja nám í fram-
halds skóla og jafn framt rétt á því að 
stunda nám í fram halds skóla til 18 
ára aldurs. 

Í greinar gerð í frum varpi því sem 
varð að lögum um fram halds skóla, 

nr. 92/2008 kemur fram að styrkja eigi 
rétt nem enda til skóla vistar og náms 
m.a. með fræðslu skyldu stjórn valda 
til 18 ára aldurs. „Rökin fyrir því að 
kveða á um fræðslu skyldu fyrir börn 
á þessum aldri fremur en skóla skyldu 
voru sú að virða stig vaxandi rétt barna 
til að taka sjálf stæðar á kvarðanir um 
á fram haldandi nám eða starfs þjálfun. 
Ekki var þó ætlunin að gera minni 
kröfur til stjórn valda þegar kemur 
að menntun barna á fram halds skóla-
aldri. Þvert á móti er á réttað í at-
huga semdum í greinar gerð með fyrr-
nefndu frum varpi að fræðslu skyldan 
leggi þá skyldu á mennta mála ráðu-
neytið að tryggja að fyrir hendi sé 
svig rúm sem gefi öllum börnum sem 
eftir því leita kost á náms vist í fram-
halds skóla. Jafn framt er tekið fram í 
greinar gerð að nem endum er ætlað að 
virða þær skyldur sem fylgja náms vist 
í fram halds skóla, en þær lúta að skóla-

sókn, hegðun og um gengni, náms-
mati, fram vindu og próf reglum, að 
skóla reglur séu virtar o.s.frv,“ skrifar 
Salvör. „Stjórn völdum ber að tryggja 
rétt þeirra barna sem sækjast eftir því 
að stunda nám í fram halds skóla fram 
að 18 ára aldri. Í ljósi framan greinds 
óskar um boðs maður barna eftir 
svörum ráðu neytisins við því hvernig 
fræðslu skyldan er tryggð í fram-
kvæmd og hvernig réttur barna til að 
komast inn og stunda nám í fram-
halds skóla er virtur. Einnig óskar um-
boðs maður sér stak lega eftir svörum 
við því hvernig tryggt sé að börnum 
á fræðslu skyldu aldri sem vísað hefur 
verið úr fram halds skóla eða hafa áður 
hætt námi ein hverra hluta vegna, geti 
fengið skóla vist í fram halds skóla að 
nýju ef þau leita eftir henni, líkt og 
þau eiga rétt á sam kvæmt 32. gr. fram-
halds skóla laga og 28. gr. Barna sátt-
málans.“ 

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

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

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

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

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

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

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

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

Umboðsmaður barna krefur 
menntamálaráðherra svara

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 
í Vogum. Húseining býður 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 frá 22,7 milljónum

Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að 
leiðarljósi, og ekki síst þarfir kaupendanna. Húsin eru 
73m2, þar að auki er 28m2 verönd með heitum potti.
Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga, 
fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En einnig fyrir 
bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í að koma 
upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt. 

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju 
með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin til flutnings 
í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi 
byggingastað. 

Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og 
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem 
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í 
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir 
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

Verð við verksmiðjudyr 
fyrir utan flutning aðeins 
kr. 22.760.000 með vsk.

veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34
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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.

Bjórþambandi Dani og ungstirni frá Hollywood

Að venju mæta ýmsir góðir 
gestir á Al þjóð lega kvik-
mynda há tíð í Reykja vík, sem 

hefst þann 27. septem ber. Frægasti 
leikari Norður landa og ungstirni 
úr Hollywood eru meðal gesta há-
tíðarinnar í ár, en hún er nú haldin í 
fimm tánda skipti. 

Þegar gengið er um Kastrup-flug-
völl í Kaup manna höfn blasir þar 
við manni flenni stór mynd af Mads 
Mikkel sen, svolgrandi Carls berg-
bjór. Stærsti leikari Norður landa og 
þekktasti bjórinn á sömu mynd. Þótt 
Mads hafi mögu lega frekar vafa saman 
smekk á bjór (eða hafi fengið sví virði-
lega vel borgað fyrir mynda tökuna) 
þá hefur hann góðan smekk á hlut-
verkum – að minnsta kosti þegar 
myndirnar eru evrópskar. 

Stjarna hans skein hvað skærast 
í upp hafi ára tugar, þegar mynd 
með honum í aðal hlut verki var til-
nefnd sem besta er lenda myndin á 
Óskarnum tvö ár í röð og fyrir þá 
seinni var hann valinn besti leikarinn 
á kvik mynda há tíðinni í Cannes. Eftir 
að hafa séð þessar tvær með stuttu 
milli bili þá í hugaði ég al var lega hvort 
Mikkel sen væri að stimpla sig inn sem 
besti leikari sam tímans. 

Fyrri myndin var Kóngaglenna 
(En kongeli ge af ær e), þar sem hann 

leikur þýskan lækni Dana konungs, 
Stru en see, sem er þó öllu upp teknari 
af ástar sam bandi sínu við ó hamingju-
sama drottninguna. Þau trúa bæði á 
upp lýsinguna, þótt sú Dan mörk sem 
þau byggja virðist ræki lega föst í neti 
myrkra mið alda. Þrátt fyrir ástar-
málin þá verður hann á endanum 
banda maður konungs, sem hefur í 
raun hvorki vilja né burði til að sinna 
skyldum sínum, og þannig verður 
Stru en se í raun skugga konungur Dan-
merkur og kemur á ýmsum fram-
förum. 

Þetta er af skap lega góður aldar-
spegill á Dan mörku á tjándu 
aldarinnar og myndin sýnir líka vel 
bæði breyskni og gæsku allra aðal per-
sónanna þriggja. Hún forðast auk þess 
að falla í flestar gryfjur kónga fólks-
myndanna á borð við The Qu een og 
The King‘s Speech, and lausrar kvik-
mynda greinar sem ég oftast hata eins 
og allir al vöru lýð ræðis sinnar. 

Mads og Shailene mæta til Reykjavíkur

Það var svo lítt þekkt sænsk leik-
kona sem lék drottninguna, Alicia 
Vikander, sem síðar meir hefur hlotið 
Óskars verð laun og er nú mögu lega 
frægasta leik kona Norður landa. 

Seinni myndin var var Veiðin (Jag-
ten), ein magnaðasta mynd síðari ára 
og há tindur ferils Mikkel sens hingað 
til. Hann leikur þar leik skóla kennara 
sem er rang lega á sakaður um að hafa 
mis notað eitt barnið og verður í kjöl-
farið brenni merktur í litla smá bænum 
sem hann býr í. Myndin sýnir vel 
hvernig mis tök í með ferð svona mála 
getur undið upp á sig og hvernig smá-
bæjar menning getur orðið þegar hún 
er hvað eitruðust. Thomas Vin ter berg 
leik stýrir myndinni, en hann hafði 
ára tug fyrr gert Festen, sem fjallaði 
um sekan kyn ferðis brota mann sem 
kemst ekki upp um fyrr en ára tugum 
síðar. Þannig eru myndirnar á ein-
kenni legan hátt sitt hvor hliðin á sama 
pening. Það sem situr þó mest í manni 
er magnaður Mikkel sen, sem sýnir 
okkur hvernig jafn vel sterkustu menn 
geta brotnað þegar mann orði þeirra er 
rústað. 

Hins vegar er eins og Hollywood 
viti ekki alveg hvað þeir eigi að gera 
við hann Mads. Hann var vissu lega 
á gætis Bond-skúrkur í Casino Roya-
le, en af ein hverjum á stæðum á kváðu 
hand rits höfundar þeirra annars á gætu 
mynda Doctor Strange og Star Wars: 
Rogu e One að láta per sónur Mikkel-
sen fá allar verstu línurnar. 

Hann ræður samt vel við að leika 
á ensku – eins og hann sýndi í danska 
vestranum The Salvation. Þetta er svo 
sem ekki frum legasti vestri í heimi, 
þetta hefndar þema er ekkert nýtt 
– en hins vegar er hann ansi frum-
legur í byrjun þegar við sjáum danska 
fjöl skyldu mæta í villta vestrið. Það 

vill nefni lega oft gleymast í gömlu 
vestrunum að þetta voru land nema-
byggðir, sem allra þjóða kvikindi úr 
gömlu Evrópu heim sóttu í leit að 
betra lífi, og enskan engan veginn 
jafn al mennt töluð og seinna meir. 
En þótt efnið sé kannski ekki frum-
legt er Mikkel sen þarna í essinu sínu 
sem kvik mynda stjarna sem getur 
haldið á horf andanum við efnið með 
stjörnu skininu einu saman. Eins hefur 
hann hlotið lof fyrir að leika Hannibal 
Lecter í sjón varps þáttunum Hannibal 
og næst á dag skrá er Chaos Walking, 
sem margir telja með betri fantasíu-
bók menntum síðari ára. Svo er bara 
að sjá hvort myndin verði jafn góð. 

Ungstirni í leit að rétta hlut
verkinu 

Mikkel sen er meðal verð launa-
hafa RIFF og þangað mætir leik konan 
Shai lene Woodl ey til að vera í einni af 
dóm nefndum há tíðarinnar, auk þess 
að vera með masterclass á há tíðinni. 

Woodl ey er ein efni legasta leik kona 
Hollywood en satt best að segja gæti 
Mikkel sen kennt henni ýmis legt um 
hlut verka val. Henni skaut hratt upp á 
stjörnu himininn og enn sem komið er 
þá eru tvö fyrstu bíó hlut verkin hennar 

Jagten Mads Mikkelsen var valinn besti leikarinn á kvikmyndahátíðinni í Cannes fyrir hlutverk sitt í Jagten

Flugvallarbjór Mads Mikkelsen auglýsir bjór á Kastrupflugvelli

„Hins vegar 
er eins og 

Hollywood viti 
ekki alveg hvað 
þeir eigi að gera 
við hann Mads.

þau lang bestu. Hún var mögnuð sem 
ung lings dóttir Geor ge Cloon ey í The 
Descendants og ekki síðri í einni bestu 
og van metnustu ung linga mynd þessa 
ára tugar, The Spectacular Now. Hún 
er tölu vert frægari fyrir aðra ung-
linga mynd sem kom seinna, The Fault 
in Our Stars, sem er svo sem ágæt en 
ó þarfl ega væmin á köflum og 

engan veginn jafn mögnuð og sú 
fyrr nefnda. 

Þegar þarna var komið sögu var 
hún ó sjaldan út nefnd arft aki Jenni-
fer Lawrence, sem efni legasta unga 
leik kona Banda ríkjanna, og það var 
í sjálfu sér alveg verð skuldað, en þó 
ein kenni legt að því leyti að það er 
bara eitt ár á milli þeirra. Eftir nokkur 
á huga verð hlut verk í byrjun ferilsins 
varð Lawrence súper stjarna með 
ung lingafantasíu seríunni The Hun-
ger Games, sem þrátt fyrir ýmsa galla 
þegar á leið voru heilt yfir fínustu 
fantasíur. Woodl ey virtist ætla að feta 
sömu braut með Divergent. Því miður 
reyndist sú mynd alveg skelfi leg, eins 
og dauft ljós rit af Hungur leikjunum og 
þrátt fyrir að fáir hafi verið upp numdir 
yfir fyrstu myndinni var hún búinn að 
skrifa upp á að leika í hinum tveimur 
líka. 

Hún var samt það besta við þessa 
annars slöppu fanta síu, rétt eins og 
hún er það besta við þá frekar mis-
heppnuðu mynd Baltasar Kormáks, 
Adrift. Hæfi leikarnir eru því sannar-
lega enn til staðar, það vantar bara 
réttu hlut verkin. 

Heiðurs gestur há tíðarinnar er svo 
litháíski til rauna kvik mynda gerðar-
maðurinn Jonas Mekas og það munu 
vafa lítið ein hverjir merki legir gestir 
bætast við áður en blaðið fer í prentun. 
Dag skrá há tíðarinnar verður væntan-
lega til kynnt á heima síðu há tíðarinnar 
fljót lega eftir að blaðið kemur út.

Texti: Ásgeir H Ingólfsson

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

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

Fánasmiðjan

s:5772020

Spennandi, opinská og grenjandi fyndin sýning 
um allt það sem að við þorum ekki að tala um

Frumsýning 14. október 
í Gaaraleikhúsinu í Hafnarrði

Miðapantanir á Tix.is og midasala@gaaraleikhúsið

Frumraunin Eftir eitt smáhlutverk og langan feril í sjónvarpi var The Descendants 
fyrsta alvöru bíómynd Woodley – og hún var tilnefnd til Golden Globe verðlauna 
fyrir magnaða frammistöðu sem dóttir ekkilsins George Clooney.
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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.

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
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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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Tækni og reyndar hendur fara vel saman

Ísafold er ein stærsta prentsmiðja landsins og þjónustar 
daglega stóran hóp viðskiptavina. Verkefni okkar eru 

jafn fjölbreytt og viðskiptavinir okkar eru margir. Allt frá 
einföldum nafnspjöldum til bæklinga sem dreift er á öll 
heimili landsins. Bækur, tímarit, bæklingar og umbúðir. 

Við komum hugmyndum þínum í framkvæmd.

Hafðu samband og við klárum þetta saman.

Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu.  Við erum aðilar að Rammasamningi Ríkiskaupa og Rammasamningi Reykjavíkurborgar.
Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.
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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

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.

4. tölublað 1. árgangur

REYKJAVÍKURBLAÐIÐ
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Samfélag 
kulnandi 
vinnufíkla

Um ræðan um kulnun í starfi 
er sí fellt há værari. Mér 
finnst það ekkert skrítið. Ís-

lendingar vinna nefni lega enn þá eins 
og í upp hafi iðn byltingarinnar. Ég er 
sjálf sek um þetta, hef tekið mig til og 
sagt já við verk efnum þótt að ég sé í 
tveimur vinnum fyrir. Sér kenni legt 
er það þó hversu hratt launin brenna 
upp, ekki lifi ég neinum lúxus líf stíl. 
Það er bara svo dýrt að vera til. Hús-
næði, matar inn kaup, sam göngur og 
heilsu gæsla eru grunn þarfir okkar. 
Minni tími til að sinna þessu vegna 
meiri vinnu þýðir einnig hærri út-
gjöld: skyndi biti og aðrar reddingar 
telja hratt og buddan léttist og streita 
í botni. Sam visku bitið nagar mann á 
hol. 

Mig grunar samt að það sé líka 
önnur á stæða fyrir því að við Ís-
lendingar erum að brenna út. 

Vinna er hluti af okkar sjálfs-
mynd. Við tökum stolt úr dugnaði 
og dugnaðurinn mælist oftar en ekki 
í hversu mörg verk efni við hlöðum 
á okkur. Fyrir utan vinnu þá er líka 
sam fé lags miðla pressa á að halda 
hið full komna heimili, með heima-
löguðu bakk elsi og merkja vörum, 
mara þonum og meistara gráðum. Við 
gerum samt engum greiða með því 
að bugast undan á lagi og brenna út. 
Ekki sam fé laginu, ekki fjöl skyldunni 
og alls ekki okkur sjálfum. Hlúum að 
okkur og hvort öðru. Gefum okkur 
tíma. Gefum öðrum tíma. Og hjálpi 
mér allir heilagir, elsku stjórn endur 
og yfir menn: Gefið starfs fólkinu 
ykkar tíma.

Jurtir, steinefni 
og vítamín

Fæst í næsta apóteki eða 
heilsuvöruverslun 

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

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


