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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.
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Bragðgott, hollt og næringarríkt 

fóður fyrir HUNDA og KETTI

Kaupthinking 
Bls. 14

Vistaverur
Bls. 9

Fræ
Bls. 12

MIÐFLOKKURINN KALLAR KONUR 
TIL ÁBYRGÐAR Í KLAUSTURSMÁLI
Þingmenn Miðflokksins kalla Báru til ábyrgðar. Tvær konur, fulltrúi í 
bankaráði og oddviti hættu í flokknum vegna Klaustursþingmanna en 
þau sitja áfram.

Opnun N26 í 
upphafi desember 
vakti litla athygli
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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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“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”

SH Morgunblaðið

Jólagjön fyrir unglinginn

Gjafamiðar

fást á tix.is, Hagkaup 
og Gaaraleikhúsinu

„Látum hvergi bugast í 
baráttunni gegn ótta og hatri“

Dagur B. Eggerts son borgar
stjóri Reykja víkur sendi á 
mið viku dag sam úðar kveðju 

til Roland Ries, borgar stjóra Strass
borgar og íbúa vegna voða verkanna í 
mið bæ borgarinnar að kvöldi þriðju
dags. 

Cher if Chekatt maðurinn sem 
grunaður er um að hafa myrt alla vega 
þrjá og sært þrettán var skotinn til 
bana í á tökum við lög reglu að kvöldi 
fimmtu dags. 

“Fyrir hönd Reyk víkinga, vil ég 
votta þér mína dýpstu sam úð vegna 
þeirra vof veif egu at burða sem áttu 
sér stað í Stras bourg [að kvöldi 
þriðju dags],“ segi í bréfi borgar

stjóra. Dagur hvetur Ries til að fylkja 
borgar búum um grunn gildi og bar
áttu gegn hatri og ótta. „Núna sem 
aldrei fyrr þurfum við að standa 
vörð um þau grunn gildi sem sam fé
lög okkar byggja á. Við látum hvergi 
bugast í bar áttunni gegn ótta og hatri 
og upp hefjum kær leika og um burðar
lyndi. Hjörtu okkar og hugsanir eru 
með fórnar lömbunum, í búum Stras
bourg og öllum þeim sem eiga um 
sárt að binda vegna þessara ó skiljan
legu voða verka.“ 

Tæp lega 800 þúsund búa í Strass
borg og svæðinu í kring. Borgin er 
við landa mæri Þýska lands og er að
setur þings Evrópu sam bandsins.

Fjórir þing menn Mið fokksins 
vilja að Bára Hall dórs dóttir, 
sem tók upp sjálf ól hópsins 

á Klaustri, verði kölluð til á byrgðar. 
Bára hefur verið kölluð til vitnis 
á mánu dag um eigið brot. Þing
mennirnir, sem sjálfir hafa ekki sagst 
ætla að segja af sér og hunsuðu boð 
stjórn skipunar og eftir lits nefndar 
um að mæta fyrir nefndina, hafa því 
snúið vörn í sókn gegn sam fé lagi þar 
sem full trúar lög gjafans komast ekki 
upp með að sitja að sumbli og níða 
konur, hin segin fólk og fatlaða milli 
þess sem slegið er um sig með sögum 
af skiptidílum og spillingu. 

Konur taka á byrgð 
Áður hafa tvær konur sagt sig 

frá störfum fyrir Mið fokkinn vegna 
málsins. Vil borg G. Han sen, vara
maður í banka ráði Seðla banka Ís
lands, sagði sig frá störfum fyrir 
Mið fokkinn vegna málsins. Í sam
tali við Reykja víkur blaðið sagðist 

hún ein fald lega ekki hafa treyst sér 
til að vinna í um boði þessa fólks og 
fokksins eftir upp á komuna. Þá hefur 
Helga Kristín Haug Jóns dóttir, sem 
var odd viti Mið fokksins á Akra nesi, 
hætti í Mið fokknum vegna málsins. 
Helga greindi frá á kvörðun sinni á 
Face book fyrir rúmri viku. „Ég er 
bara miður mín yfir hegðun manna 
og um ræðunni síðustu daga. Eftir að 
hafa hlustað á upp tökur af svo kallaða 
Klausturs máli þá get ég ekki annað 
en skorað á þá sem eiga hlut að máli 
að segja af sér þing mennsku og axla 
á byrgð,“ skrifaði Helga. 

Þing mennirnir sem um ræðir 
virðast þó ekki sam mála fyrr verandi 
fokks fé lögum sínum en á þeim er 
ekki farar snið. Sig mundur Davíð 
Gunn laugs son, for maður Mið

fokksins, gaf meðal annars til kynna í 
við tali á Bylgjunni skömmu eftir upp
ljóstrunina að til væri fjöldinn allur af 
upp tökum af stjórn mála mönnum að 
segja mun verri hluti. Þá bauðst hann 
til að vitna til um inni hald slíkra upp
taka. 

Mið f lokkurinn lofar her ferð 
„Skýrslu taka yfir mann eskju sem 

gerðist sek um eða tók á sig sök um 
hlerun er einungis einn liður í nauð
syn legri gagna öfun. Við reiknum 
fast lega með því að ýmis legt eigi eftir 
að koma fram,“ segir á Face book
síðu fokksins. „Rétt ein stak linga til 
frið helgi ber alltaf að virða og er það 
okkar helsti út gangs punktur. Ekki er 
búið að á kæra neinn og ekki að fara 
fram á bætur frá neinum.“

 „Við reiknum 
fastlega með því 

að ýmislegt eigi 
eftir að koma fram. 
Rétt einstaklinga 
til friðhelgi ber 
alltaf að virða og 
er það okkar helsti 
útgangspunktur.
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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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Laugarnar í Reykjavík

Heilsubót
um jólin

SUNDKORT 
ER GÓÐ
JÓLAGJÖF

Sími: 411 5000 • www.itr.is

Upplýsingar um afgreiðslutíma sundstaða 
um jól og áramót er að finna á www.itr.is

Framkvæmdum við Bæjartorg og 
Tryggvagötu að ljúka

Göngu svæðið á Bæjar torgi og 
Tryggva götu tengist göngu
götunum í mið borginni nú 

fyrir jólin, sem og göngu leiðum um 
Hafnar torg. Fram kvæmdum við 
Bæjar torg og endur gerð Tryggva götu 
er að ljúka. Í vikunni voru girðingar 
færðar til að opna svæðið fyrir 
gangandi um ferð. Enn um sinn verður 
Tryggva gata frá Lækjar torgi að Póst
hús stræti lokuð bíla um ferð og er það 

einkum vegna endur nýjunar húss á 
lóðinni Hafnar stræti 18. 

Stein bryggjan verður vinnu svæði 
eitt hvað á fram, en mögu legt er að 
ganga með fram Toll húsinu. Á kveðið 
var að endur hanna götuna eftir að 
komið var niður á gömlu stein
bryggjuna sem þarna liggur undir og 
verður hún gerð sýni leg. 

Aksturs stefnu um Hafnar stræti 
verður breytt á föstu dag þannig að 
ekið verður á nýjan leik til austurs 
frá Naustum að Póst hús stræti. Tví
stefna verður um Tryggva götu að 
Póst hús stræti til að auð velda að komu 
byggingum og bíla stæðum, en eins 
og áður segir lokað fyrir bíla um ferð á 
Tryggva götu milli Lækjar götu og Póst
hús strætis.

ÞÝSKUR ‘BANKI’ OPNAÐI Á 
ÍSLANDI ÞANN 5. DESEMBER

Það er sönn ánægja að tilkynna 
að við erum nú í 24 löndum, 
þar á meðal Íslandi og 

Liechtenstein,“ tísti þýski netbankinn 
N26 í byrjun desembermánaðar án 
þess að nokkra athygli vekti hér á 
landi.

Fjallað var um áhuga N26 á að 
opna fyrir þjónustu sína hér á landi 
um miðjan október. Hæpið er að kalla 
N26 eiginlegan banka. Fyrirtækið 
rekur engin útibú og sinnir ekki 
hefðbundinni bankaþjónustu utan 
þess að geyma fé og gefa út kort. 

Á Íslandi er N26 ekki hluti af 
miðlægu kerfi Reiknistofu bankanna, 
styður ekki íslenska krónu og er ekki 
með efni sitt á Íslensku. Millifærslur 
á reikninga N26 verða því að fara í 
gegnum Swift, Iban eða SEPA kerfi til 
alþjóðamillifærsla.

Aðalsmerki N26 er einfalt og 
þægilegt bankaapp þar sem meðal 
annas er hægt að stofna safnkörfur 
undir hverjum reikning. Þá bíður 
bankinn afar hagstætt gengi í 
gjaldeyraviðskiptum.

Reykjavíkurblaðið leitaðist eftir 
viðtali við fulltrúa N26 þegar þjónusta 
bankans opnaði á Íslandi. Þeirri beiðni 
var að lokum hafnað vegna anna. Þá 
var spurningum blaðsins sem sendar 
voru á almannatengla fyrirtækisins 

ekki svarað. Meðal þess sem blaðið 
spurði N26 er hvort einhver starfsemi 
myndi fylgja opnun á þjónustu 
fyrirtækisins á Íslandi. Hvort N26 
hefði í hyggju að nýta Reiknistofu 
bankanna til millifærsla sem koma 
frá Íslandi og hvort reikningurinn 
muni virka með íslenskri krónu en í 
dag styður N26 tæplega 20 gjaldmiðla. 
Eins og áður segir bárust engin svör. 
Þá voru forsvarsmenn N26 spurðir hví 
þeir hefðu valið Ísland sem sinn næsta 
markað.

Við vinnslu umfjöllunarinnar 
var sótt um bankareikning hjá 
N26. Ferlið er nokkuð ólíkt því sem 
Íslendingar sem hingað til hafa sáttir 
lifað við bankareikninga á Íslandi 
einu landa. Umsóknin fer fram í 
gegnum app fyrirtækisins en senda 
þarf stafrænt afrit af vegabréfi eða 
opinberum skilríkjum ásamt sjálfu. 
Ferlið er tiltölulega einfalt. Við lok 
umsóknarinnar kemur fram að 
debetkort verði sent í pósti og taki um 
14 daga. App bankans er einfalt og ætti 
því ekki að fækjast fyrir nokkrum. 

Síðustu tíðindi frá N26 bankanum 
áður en Reykjavíkurblaðið fór í 
prentun var tilkynning um að tafist 
hefði að senda kortið vegna umsóknar 
um nýjan reikning. Afending 
kortsins gæti því tekið lengri tíma en 
upphafega var lofað.
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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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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 34 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

NÝTT Í SÖLUStrikið 1

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sjáland í Garðabæ

íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja til 5 hæða fjölbýlishúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar íbúum 60 ára og eldri. 
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja og 84-174,2 fm. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás 
og vönduðum AEG eldhústækjum.

Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
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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-
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í borginni á kjör tíma bilinu hafa fjórir 
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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.

Ör yrkja banda lag Ís lands hefur 
vakið at hygli á full yrðingum 
Katrínar Jakobs dóttur for

sætis ráð herra um kjara bætur til ör
orku líf eyris þega sem hljóða svo; „Ég 
tek undir með hv. þing manni að það 
er einn af við kvæmustu hópum sam
fé lagsins. Það er þess vegna sem sú 
ríkis stjórn sem nú situr hefur aukið 
fram lög. Ef fjár lögin verða að lögum 
hér eins og þau líta út nú eftir 2. umr. 
hafa fram lög til þessa hóps aukist um 
9 milljarða í tvennum fjár lögum sem 
lögð hafa verið fram af þessari ríkis
stjórn“. 

Banda lagið ekki orðið vart 
við milljarðana eða kjara
bæturnar 

Á vef síðu Ör yrkja banda lag Ís lands 
kemur fram að banda lagið „kannaðist 
hvorki við alla þessa milljarða sem 
for sætis ráð herra sagði að hefðu farið 
í kjara bætur til ör orku líf eyris þega, og 
það gerðu ör yrkjar úti í sam fé laginu 
ekki heldur. Enda fundust ekki þessar 
ríf egu kjara bætur, þrátt fyrir mikla leit 
ÖBÍ“. Ör yrkja banda lag Ís lands sendi 
beiðni til þriggja ráðu neyta og skrif
stofu Vinstri grænna, þar sem óskað 
var eftir út skýringum á því hvernig 
þessir fjár munir hafa bætt kjör ör yrkja 
og hvernig komið sé til móts við tekju
lægri hópa. Ráðu neytin sem ÖBÍ sendi 
beiðni á voru for sætis ráðu neytið, fjár
mála og efna hags ráðu neytið og fé lags 
og jafn réttis mála ráðu neytið. 

436 milljónir fóru í við bótar
hækkun 

Svar for sætis ráðu neytisins, undir
ritað af Ágústi Geir Ágústs syni, hljóðar 
svo: „Af þessum rúm lega 9 milljörðum 
fara um 37% eða 3,3 milljarðar í hreinar 
við bætur til að bæta kjör ör yrkja. Það 
eru annars vegar 436 milljónir á þessu 
ári sem fóru í við bótar bóta hækkun 
(2,4% um fram 4,7% hækkun) til að 
hækka bætur þeirra ör yrkja sem halda 
einir heimili í 300 þúsund krónur. Hins 
vegar eru það 2,9 milljarðar árið 2019 
í fyrir hugaðar kerfis breytingar til að 
bæta kjör ör orku líf eyris þega.“ 

Stjórn völd í trekað lofað 
milljörðum 

ÖBÍ bendir einnig á vef síðu sinni 
að „hækkanir vegna verð lags og það 
sem kallað er fram lag vegna breytinga 
á al manna trygginga kerfi kann að fela 
í sér kjara leið réttingu. Hún er hins 
vegar ekki í hendi. Langt í frá, enda er 
ör yrkjum enn gert að bíða, í þetta sinn 
eftir því að til búnar verði út línur að 
nýju kerfi al manna trygginga. Rétt er 
einnig að benda á að stjórn völd höfðu 
í trekað lofað fjórum milljörðum 
króna til þess, jafnt í fjár mála á ætlun 
sem því fjár laga frum varpi sem lagt 
var fram í haust. Stjórn ÖBÍ lítur á 
af greiðslu annarrar um ræðu um fjár
laga frum varpið sem al var leg svik við 
gefin lof orð og krefst þess að þeir 4 
milljarðar sem lofað var að settir yrðu 
í al manna trygginga kerfið til að hefja 
leið réttingar á kjörum ör yrkja skili sér 
án tafar“. 

Út gjöld sem hafa ekki  
skilað sér 

Í færslunni segir einnig að Ágúst 
Geir, skrif stofu stjóri í for sætis ráðu
neytinu „hafi bent á í svar sínu, að 
aftur á móti hafi níu milljörðum króna 
verið varið til mála fokks ör orku líf
eyris þega. Eins og banda lagið hefur 
áður komist að, eru þeir fjár munir að 
meira eða minna leyti bundin út gjöld 
sem skila sér ekki til ör orku líf eyris
þega í formi kjara bóta. Í öllu falli er 
ljóst að þessi full yrðing for sætis ráð
herra um níu milljarða aukningu til 
við kvæmasta hóps sam fé lagsins stenst 
ekki skoðun“.

Nám á heilbrigðissviði
Heilbrigðisritarar, læknaritarar
lyfjatæknar, heilsunuddarar, sjúkraliðar, 
tanntæknar, viðbótarnám til stúdentsprófs.

Listnám
Nýsköpun- og listgreinar.

Bóknám
Félagsgreinar, íþrótta- og heilbrigðisgreinar, 
raungreinar, tungumál, viðskiptagreinar,
afreksíþróttalína.

Fjarnám
Haust, vor og summarönn  í flestum 
bóklegum námsgreinum

Ný tækifæri
Halda áfram í námi

Hefja nám                     

Sími: 5258800  -  www.fa.is 

ÖBÍ SEGIR FULLYRÐINGAR KATRÍNAR INNISTÆÐULAUSAR

 „kannaðist hvorki 
við alla þessa 

milljarða sem 
forsætisráðherra 
sagði að hefðu farið 
í kjarabætur til 
örorkulífeyrisþega, 
og það gerðu 
öryrkjar úti í 
samfélaginu ekki 
heldur“
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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.

GEFÐU
GLEÐISTUND
UM JÓLIN 
Gjafakort í Þjóðleikhúsið er 
ávísun á upplifun og ævintýri
 
Það er einfalt að ganga frá 
kaupunum á leikhusid.is
eða í síma 551 1200
 
Vegna fyrirtækjasölu eða 
stærri hópa sendu okkur línu 
á midasala@leikhusid.is
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Veröld sem er – enn þá

Vistarverur Hauks 
Ingvarssonar er ljóðabók 
um loftslagsbreytingar. Það 

hljómar ekkert sérstaklega vel, sú 
lýsing hljómar eins og mikilvæg 
bók frekar en góð bók – en bækur 
eru sjaldnast mikilvægar nema þær 
séu góðar, í þeim sé einhver galdur. 
Sem betur fer er þessi bók Hauks 
rammgöldrótt – og fyrsta galdurinn 
má finna strax framan á kápunni.

Á kápumyndinni mætast hýbýli 
manna og ísbjarna. Hús sem verið er 
að rífa, ísjaki á hvolfi. Það er haf á milli 
þessara mynda, en þær ríma samt – 
og það er galdur bókarinnar sjálfrar, 
náttúran og borgin ríma. Enda ljóst að 
ef náttúran tortímist, þá gerir borgin 

það líka.

hugarveröldin
hefur sína sérstöku landfræði
sem er nátengd líkamanum

Þessar línur kjarna stef bókarinnar 
öðrum fremur, sem og galdurinn sem 
Haukur nær að framkalla – hann nær 
einhvern veginn að beintengja sig við 
þessa hugarlandafræði líkama okkar. 
Okkar stofublómanna. Maður áttar sig 
nefnilega á því við lestur bókarinnar að 
ein helsta ástæða þess að erfitt er að fá 
fólk til þess að taka loftslagsbreytingar 
nógu alvarlega er hversu fjarlægar þær 
eru. Þær eru eins og stríð í fjarlægum 
heimshluta, eitthvað sem kemur 
okkur ekki við, okkur sem sitjum í 

hlýjum húsum og lesum ljóðabækur á 
meðan vindurinn gaufar á glugga. Við 
getum jafnvel sloppið nánast alveg við 
skrattans vindinn ef við eigum bíl og 
aðgang að bílskúr og bílakjallara. Fyrir 
okkur er náttúran of fjarri til þess að 
vera raunveruleg ógn. Og því fjær sem 
hún er, því líklegra er að það sé í okkar 
valdi að breyta einhverju. En ef þú átt 
hlýtt hús, bíl og einkaþotu þá trufar 
náttúran þig aldrei.

Afsakið predikunina, þessa gildru 
fellur Haukur aldrei í. En vandinn 
við náttúruna í lífi nútímamannsins 
er hvað hún er exótísk. Sá sem yrkir 
um náttúruna hljómar iðulega eins 
og ævintýramaður, náttúrubarn, 
vísindamaður eða frumbyggi í eyrum 

okkar borgarbarnanna. En 
einhvern veginn tekst Hauk 
að sameina þessa heima, 
finna tenginguna, yrkja um 
náttúru húsa og hreindýra í 
sama ljóðinu.

Dýragarður í Berlín verður 
skriftastóll manna og dýra, 
staður þar sem þau geta trúð 
hvort öðru fyrir áhyggjum 
sínum. En stundum er enginn 
til að hringja í. Í mögnuðu 
ljóði reynir miðaldra maður, 
munaðarlaus í tungumálinu, 
að takast á við frumstæðan 
ótta.

kannastu við þá
tilfinningu að
taka upp símann
en vita ekki hvert þú
átt að hringja?

Þetta er vissulega ljóð um 
bældan karlmann, í aðra röndina, 
en ekkert síður ljóð um okkur 
öll, óháð kyni eða bælingu, hvert 
eigum við eiginlega að hringja? Það 
er sama hvern maður kýs, það er 
enginn að fara að gera neitt í þessu. 
Draumaríkisstjórnin okkar getur 
lagað fest annað, en hvernig afstýrir 
hún heimsendi?

Heimsendaóttinn er auðvitað ekki 
nýtt umfjöllunarefni. Hér eru ótal 
sokknar og fallnar borgir, hér er ort 
um Róm og Hiroshima, Chernobyl 
og Detroit, Sovétríkin og Nóafóð. 
Ljóðmælandi lýsir því hvernig honum 
finnist að innra með honum „séu 
fornar leifar Sovétríkjanna“ og þegar 
maðurinn og Guð renna saman í einni 
tortímingarveru hljómar stemman

að elska
er að sökkva

Sökkva borgum, sökkva heimi. 
Þessar fornu sem og nýlegu vísanir 
fylla mann bjartsýni sem og svartsýni 
í senn, heimsveldi falla, heimar falla, 
en við lifðum samt af. Lifum við þetta 
ekki af líka? En samt, það lifðu þetta 
ekki allir af – og þetta er einmitt 
sönnun þess hve rækilega heiminum 
getur verið kollvarpað á svipstundu.

ég segi það engum
en inní mér sökk skip

ég horfði á slysið
og reyndi ekki að bjarga neinum

Skipið er að sökkva inn í okkur 
öllum. Við erum inni í skipinu, jafnvel 
þótt við höfum læst okkur inni í 
notalegri káetunni.

Ásgeir H Ingólfsson

Ljósmynd Gassi.

Verðlaunahöfundur 
Haukur Ingvarsson fékk 
bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar fyrir bókina, 
verðskuldað, enda langt síðan 
þessi rýnir hefur lesið jafn 
magnaða ljóðabók.

Auðbrekku 27, Kópavogi
www.bilasprautun.is
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU
AUÐUR HAFSTEINSDÓTTIR FIÐLUEINLEIKUR 
BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON ORGEL
STJÓRNANDI: HÖRÐUR ÁSKELSSON

FLYTJENDUR:

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 37.STARFSÁR

JÓLATÓNLEIKAR 
MÓTETTUKÓRS HALLGRÍMSKIRKJU

Jólatónlistarhátíð í Hallgrímskirkju 2018

HÁTÍÐARMESSA Á FYRSTA SUNNUDEGI Í AÐVENTU
2. DES. KL. 11 
Hátíðarmessa á fyrsta sunnudegi í aðventu við upphaf 
nýs kirkjuárs. Dr. Sigurður Árni Þórðarson og sr. Irma Sjöfn 
Óskarsdóttir þjóna fyrir altari. Jólasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar 
hefst formlega í messunni og einnig verður haldið upp á 70 ára 
afmæli kapellunnar í kórkjallara Hallgrímskirkju. 
Hrífandi aðventutónlist flutt og kveikt á fyrsta aðventukertinu. 
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur undir stjórn Harðar 
Áskelssonar. Björn Steinar Sólbergsson leikur á Klais-
orgel Hallgrímskirkju. Barnastarf. 37. starfsár Listvinafélags 
Hallgrímskirkju hefst með hátíðarmessunni.

SÝNINGAROPNUN SIGURBORGAR STEFÁNSDÓTTUR 
„AÐRIR SÁLMAR”
2. DES. KL. 12.15 VIÐ 
MESSULOK
Sigurborg Stefánsdóttir sýnir ný 
verk í forkirkju Hallgrímskirkju. 
Umsögn listakonunnar: „Skáldað í 
pappír–eins konar ljóðræn útfærsla 
á sköpunarverkinu.” Sýningarstjóri 
er Rósa Gísladóttir. Sýningin stendur 
til 4. mars 2019. Aðgangur ókeypis- 
allir velkomnir.

HÁDEGISJÓLATÓNLEIKAR 
MEÐ SCHOLA CANTORUM

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og midi.is og við innganginn.    listvinafelag.is

HRÍFANDI OG HÁTÍÐLEG JÓLASTEMMNING Í FAGURLEGA SKREYTTRI KIRKJUNNI!
SUNNUDAGINN 2. DES. KL. 17 
ÞRIÐJUDAGINN 4. DES. KL. 20
Á hinum árlegu og sívinsælu jólatónleikum Mótettukórs Hallgrímskirkju er í ár boðið upp á 
undurfallega tónlist þar sem áhersla er lögð á undur og dulúð jólanna í bland við þekkta aðventu-
og jólasálma. 

Meðal annarra fagurra verka er Íslandsfrumflutningur á Magnificat eftir Sigurð Sævarsson, Slá 
þú hjartans hörpustrengi eftir J.S. Bach og hið hrífandi O magnum mysterium eftir Olav Gjelo, 
þ.s. fiðlueinleikur fléttast saman við a cappella kórsönginn. Auður Hafsteinsdóttir, einn fremsti 
fiðluleikari landsins, leikur einnig í samleik með Klais-orgelinu.

KAMMERKÓRINN SCHOLA CANTORUM FLYTUR FJÖLBREYTTA JÓLASÖNGVA OG 
JÓLASÁLMA
21. DES. FÖSTUDAGUR KL. 12
Góður tími til að fylla sálina friði og hátíðleika jólanna undir fögrum söng kórsins, þegar 
jólahelgin er að ganga í garð.
Flytjendur: SCHOLA CANTORUM, kammerkór Hallgrímskirkju og einsöngvarar úr röðum 
kórfélaga. Stjórnandi er Hörður Áskelsson. Heitt súkkulaði í suðursal að tónleikunum loknum.
Aðgangseyrir: 3.000 kr., afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi 
Hallgrímskirkju

HÁTÍÐARTÓNLIST FYRIR 2 TROMPETA OG ORGEL
30. DES. SUNNUDAGUR KL.17 
31. DES. GAMLÁRSDAGUR KL. 16 ATH. NÝ TÍMASETNING!
Tveir afburða ungir íslenskir trompetleikarar koma frá New York og París til að færa okkur 
hátíðarstemmningu áramótanna í samleik við Klais- orgelið. Einir vinsælustu tónleikar ársins eru 
nú haldnir í 26. sinn. 
Flytjendur: Baldvin Oddsson trompetleikari, Jóhann Nardeau trompetleikari og Björn Steinar 
Sólbergsson orgelleikari.
Aðgangseyrir: 4.500 kr. 50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi 
Hallgrímskirkju.

HÁTÍÐARHLJÓMAR VIÐ ÁRAMÓT 

ORGELTÓNLEIKAR MEÐ LÁRU BRYNDÍSI
16. DES. SUNNUDAGUR KL. 17
Lára Bryndís Eggertsdóttir organisti Hjallakirkju flytur stemningsríka 
orgeltónlist eftir J.S. Bach, Corelli, Daquin, Brahms, Guilmant og 
Pietro Yon.
Aðgangseyrir: 3.000 kr., afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í 
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Í NÁLÆGÐ JÓLA
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búa í úthverfunum eða eru á 
leið norður í land eða suður. Ef 
svo bætast við allir þeir sem búa 
vesturhluta borgarinnar sem og 
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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 
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Hraust og hress

Heilsuhóparnir hefjast aftur 14. janúar 
 
 Kjarnakonur kl. 11 þriðjudaga og fimmtudaga tækjaþjálfun konur - ÖRFÁ PLÁSS LAUS

Kraftajötnar kl. 10 þriðjudaga og fimmtudaga tækjaþjálfun karlar - FULLT
Morgunhanar kl. 9 þriðjudaga og fimmtudaga tækjaþjálfun blandaður hópur - LAUS PLÁSS
Vatnaliljur mánudaga og miðvikudaga kl. 11.30 vatnsleikfimi - ÖRFÁ PLÁSS LAUS
 

Verð á 12 vikna tækjaþjálfun 49.000 KR.
Verð á 12 vikna vatnsleikfimi 35.000 KR.
Allir tímar í Hátúni, 105 Reykjavík. Gott aðgengi og næg bílastæði.
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Stuð milli stríða og framkvæmda

Niðurstöður í 
hönnunarsamkeppni á 
viðbyggingu stjórnarráðsins 

voru kynntar í síðustu viku og ekki eru 
á allt sáttir um ágæti byggingarinnar. 
„Var þetta teiknað í AusturÞýskalandi 
um 1980? Þetta er ekki í neinu 

samhengi við neitt á þessu svæði. 
Bara ekkert! Það eina sem er gott við 
þetta hús er að er að það sést illa frá 
götunni“ hefur Eyjan eftir Jóhannesi 
Þóri Skúlasyni, framkvæmdastjóra 
Samtaka ferðaþjónustunnar 
og fyrrverandi aðstoðarmanni 

Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. 
Viðskiptafræðingurinn Ragnar 
Önundarson segir bygginguna 
minna sig á söngleikinn Litlu 
hryllingsbúðina.

Ráðhús Reykjavíkur, Harpa, 

Hvalfjarðargöngin, Sundabraut og 
framkvæmdir á Holtsvallargötu eru allt 
dæmi um framkvæmdir sem vægast 
sagt fengu misjafnar undirtektir. 
Framkvæmdir og skipulagsmál vilja 
oft vekja miklar umræður og hörð 
viðbrögð. Reykjavíkurblaðið ræddi 

við fimm einstaklinga með þekkingu 
á sviði stjórnmála, arkitektúrs og 
skipulagsmála. Varpaði var fram 
spurningunni; Hvers vegna vekja 
framkvæmdir upp svo mikinn áhuga 
og deilur? 

Breytingar eru erfiðar
„Fólk virðist almennt vera svolítið 

á móti breytingum, ekki einungis hér 
á Íslandi“ segir Auður Styrkársdóttir, 
stjórnmálafræðingur. „Sjónarspil 
mannsins gæti spilað mikið inn í 
það, að sjá þessar hröðu breytingar 
á umhverfinu gerir fólk almennt 
vart um sig þar til það hefur kannað 
þetta nýja í bak og fyrir“. Magnea F. 
Guðmundsdóttir, arkitekt, er sammála 
því að viðhorfin séu ekki séríslensk: 
„Ég held að umræðan sé ekkert 
verri hér en annars staðar, hef fylgst 
svolítið með þeim í t.d. Bretlandi 
og Hollandi. Umræður og mótmæli 
íbúa eru mjög lituð af NIMBYisma 
eða ‘ekki í mínum bakgarði’ viðhorfi. 
Fólk vill uppbyggingu og þétta byggð 
en ekki endilega við hliðina á sér. Það 
er algengt viðhorf, skiljanlegt að fólki 
bregður þegar á að fara byggja í næsta 
húsi.“

 Skortur á málefnalegum 
umræðum

„Ekkert óeðlilegt að það 
myndist ákveðin spenna í kringum 
framkvæmdir. Það væri óeðlilegt 
ef það myndi ekki spretta upp 
umræður“ vill arkitektinn Anna 
María Bogadóttir meina. „Áskorunin 
er kannski að móta vettvanginn betur 

Auður Styrkársdóttir
Stjórnmálafræðingur að mennt, með 
doktorspróf í því fagi. Starfaði lengi sem 
forstöðumaður Kvennasögusafns Íslands en 
er nú pensjónisti. 
„Smekkur fólks er auðvitað misjafn”.

Sigrún Alba 
Sigurðardóttir
Forseti hönnunar- og arkitektúrdeildar  
Listaháskóla Íslands
„Mér finnst mjög sérstakt að það sé 
lítil umræða um heildarmyndina. 
Það skiptir líka máli að horfa á þetta 
400 ár fram í tímann, á byggingin að 
fá að standa í 400 ár?”

Magnea F. Guðmundsdóttir 
Arkitekt, stofnandi Teiknistofunnar 
Stiku og umsjónarmaður Aðfararinnar, 
hlaðvarpsþáttar um skipulagsmál á 
Kjarnanum.

„Umræðan þyrfti að vera á 
jákvæðum forsendum, uppbygging 

snýst ekki bara um skuggavarp eða 
útsýnisskerðingu”.

Sigríður Kristjánsdóttir
Dósent í skipulagsfræði við 
Landbúnaðarháskóla Íslands
„Held það sé jákvætt og áhugavert 
að fólk hafi sterkar skoðanir, það er 
vöntun á skipulagsmálum á Íslandi og 
þess vegna fagna ég þessari umræðu”.

Anna María Bogadóttir
Arkitekt á og rekur stofnuna ÚRBANISTAN 
og er lektor Listaháskóla Íslands.
„Hver á áherslan að vera? Það er 
kannski kjarninn í þessum deilum 

sem spretta upp, hver á að halda utan 
um taumana og hvernig getum við nýtt 

sérfræðinýtinguna?”.

Byggingin sem hlaut 1. verðlaun. Hönnuð af  Ásmundi Hrafn Sturlusyni og Steinþóri Kára Kárasyni hjá KURTOGPÍ. Garðar 
Snæbjörnsson, Jóhanna Høeg Sigurðardóttir og Ólafur Baldvin Jónsson komu einnig að verkefninu
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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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Sjálfstætt 
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Opnunar-
tímar:

Virka daga 
09.00-19.00
Laugardaga 
10.00-16.00
Sunnudaga 
12.00-16.00

Viðbygging stjórnarráðsins
„En svona í alvörunni, hvað er fókið 
við að byggja annað hús í sama stíl 
aftan við íkonískasta hús miðbæjarins? 
Seriouslý?“ Er haft eftir Jóhannesi Þóri 
Skúlasyni í umfjöllun Eyjunnar.

Harpa tónlistarhús
“Ætla má að bílastæðin undir 
tónlistarhöllinni Hörpu eigi eftir 
að hafa mikil áhrif á verðlagningu 
stöðugjalda í borginni almennt. 
Bílastæðakjallarinn undir Hörpu 
var mjög dýr í byggingu enda neðan 
sjávarmáls”. Segir í umfjöllun FÍB

Borgarlínan
“Borgarlína og fuglest eru úrelt þar 
sem sjálfakandi leigubílar munu 
taka yfir almenningssamgöngur með 
ógnarhraða á næstu árum” segir Frosti 
Sigurjónsson rekstrarhagfræðingur og 
fyrrverandi alþingismaður í umfjöllun 
á Vísi

Ráðhús Reykjavíkur 
“Stefnir í umferðalegt öngþveiti  
Yfirþyrmandi bílastæðisvandi blasir 
við í SuðurKvos eftir að upplýst 
er, að ekki reynist unnt að útvega 
250 almenningsbílastæði í kjallara 
ráðhússins”. Segir í umfjöllun Tímans

Perlan
“Húsið er hannað um leið og það 
er byggt og það er verið að hanna 
það langt fram á þetta ár. Þannig 
þarf í sjálfu sér enga að undra þó að 
heildaráætlunin fari fram úr áætlun”. 
Er haft eftir Gunnari H. Kristinssyni í 
umfjöllun DV

Staðsetning 
Reykjavíkurflugvallar
„Á þetta virkilega að vera eina leiðin til 
að lenda í Reykjavík? Miðfokkurinn 
stendur vörð um fugvöllinn í 
Vatnsmýrinni, hann er hjarta allra 
landsmanna”.  Er haft eftir Vigdísi 
Hauksdóttur í kosningamyndbandi 
Miðfokksins.

Hvalfjarðargöngin
„Því er haldið fram, að Hvalfjarðargöng 
muni efa byggð og styrkja atvinnulíf 
ofan Hvalfjarðar. Um það verður 
ekkert fullyrt og á því eru tvær 
hliðar eins og öðrum málum.” Segir í 
umfjöllun Verktækni

Þrenging á Grensásvegi 
„Gjörsamlega óskiljanlegt að fara 
í þessa framkvæmd sem EKKERT 
kallar á að gera núna, eins og fjárhagur 
Reykjavíkurborgar er. Taprekstur 
sem aldrei fyrr og niðurskurður í 
grunnþjónustu barna og eldri borgara”. 
Segir Ólafur Kristinn Guðmundsson í 
bloggfærslu.

fyrir samræður en oft fara þær í 
þennan með eða á móti farveg. Það er 
bara allt of mikil einföldun fyrir svona 
fókið umfangsefni sem að þróun 
borgarinnar er. Það vantar líka meiri 
umræður um eðli og tilgang verkefna 
en þar eigum við rosalega langt í land“. 

Sigríður Kristjánsdóttir, dósent í 
skipulagsfræði við LBHÍ, gaf út bókina 
Nordic Experiences of Sustainble 
Planning: Policy and Practices 
sem fjallar um skipulagsmál á 
norðurlöndum út frá sjálfbærri þróun. 
„Í einum kafanum fjallar danskur 
kollegi minn um skipulagsmenningu, 
fyrirbæri sem við erum hugsanlega 
byrjuð að þróa hér á Íslandi. Það er 
þessi hefð fyrir að takast á um þessi 
málefni, ná einhverri sátt, vinna 
saman og síðan, mjög mikilvægt 
í svona framkvæmdum, að fá alla 
hagsmunaaðila að borðinu og ná 
góðri umræðu“.

Teikningar geta verið villandi
„Mér finnst þessi gagnrýni og 

umræðan öll í kringum viðbyggingu 
stjórnarráðsins einkennast svolítið 
af því að fólk sér arkitektúr einungis 
sem eitthvað sjónrænt fyrirbæri, 
sem er alger synd“ segir Sigrún Alba 
Sigurðardóttir, forseti hönnunar og 
arkitektúrdeildar LHÍ og bætir við: 
„sú tillaga sem var valin vinnur mikið 
með virkni og fæði byggingarinnar. 
Arkitektúr hefur margþætt áhrif 
og má þar nefna samskipti fólks, 
efniskennd, hljóðhönnun og lýsingu. 
Oft skila þessir þættir sér ekki í 
kynningarmyndunum en bygging 
er ekki það sama og teikning“. 
Anna tekur undir og telur ákveðnar 
tegundir þrívíddarteikningar af 
hönnunartillögum oft villandi og fela 

í sér ákveðna lygi. „Þær eru fyrst og 
fremst notaðar til að kynna og selja 
hönnunina“.

Misjafnt hverjir stýra 
umræðunni

„Þeir sem sitja í 
samkeppnisnefndum eru færir um að 
sjá þessa þætti í gegnum teikningarnar. 
Þess vegna er svo erfitt fyrir fólk sem 
eru ekki fagaðilar að leggja dóm á 
þetta og ættum við að hlusta meira á 
rök dómnefndar, það mætti færa þau 
meira fram í umræðunni“ segir Sigrún 
og bætir við: „Oft virðist umræðan 
stýrast svolítið af fjölmiðlum og 
þeim neikvæðu athugasemdum 
sem þeir grípa á lofti í stað þess 
að ræða við fagaðila eða sjálfan 
arkitektinn“. Sigríður vill meina að 
umræðan stjórnist oft af pólitíkinni: 
„Stjórnmálamenn vilja beina 
umræðunni í takt við kosningaloforð, 
þeir vilja tryggja sér atkvæði fyrir 

næstu kosningar“. 

Forsendur þurfa að vera 
skýrari

„Ég hef stundum ekki endilega 
verið efins um hönnunina sjálfa heldur 
meira forsendur framkvæmdanna, 
fyrir hvað er byggingin og hefur það 
áhrif á umhverfið? Það skiptir máli að 
gera grein fyrir tilgangi hennar í stóra 
samhenginu” segir Anna og tekur 
Magnea undir: „Erfitt að saka fólk að 
kynna sér hlutina ekki nógu vel því oft 
eru þeir ekki settir í þann búning sem 
almenningur skilur, sérfræðingur þarf 
að lesa úr teikningum og oft fylgir mjög 
fókinn texti og greinargerðir. Það 
vantar að setja þetta á mannamál og 
líka að forsendurnar séu kynntar, hver 
eru gæðin í auknu byggingamagni, 
hvað gefur það hverfinu eða borginni? 
Þó að það rýri útsýni, hvað kemur í 
staðinn?”

- Alfa

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, afhenti KURTOGPÍ fyrstu verðlaun fyrir 
samkeppni um viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið

Forsætisráðherra afhenti verðlaun og opnaði sýningu á 
tillögum um viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið

Al þingi sam þykkti á lyktun í 
októ ber 2016 þar sem m.a. 
var kveðið á um að fela ríkis

stjórninni að efna til sam keppi um 
hönnun við byggingar við Stjórnar
ráðs húsið og skipu lag Stjórnar ráðs
reits. Þings á lyktunin var sam þykkt í 
til efni aldar af mælis sjálf stæðis og full
veldis Ís lands árið 2018. 

Fram kvæmda sýsla ríkisins hefur 
annast fram kvæmd sam keppninnar 
fyrir hönd for sætis ráðu neytisins. Alls 
bárust þrjá tíu til lögur um hönnun 
við byggingar við Stjórnar ráðs húsið og 
átta til lögur í sam keppnina um skipu
lag Stjórnar ráðs reits. 

Katrín Jakobs dóttir, for sætis ráð

herra, af enti verð laun fyrir hönd 
ríkis stjórnarinnar og opnaði sýningu á 
til lögum í sam keppni um við byggingu 
við Stjórnar ráðs húsið og skipu lag 
Stjórnar ráðs reits í Safna húsinu. 

Sýning á sam keppnis til lögum 
stendur yfir frá 4.  31. desember 2018, 
í Safna húsinu að Hverfis götu 15.
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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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Fyrirtækjaþjónusta Gluggatjöld og áklæði Úlpur, kápur og frakkar

Almennur þvottur Hreinsun og pressun Dúkaþvottur og dúkaleiga

Fjölbreytt þjónusta í 65 ár

Sólarlandaferðir og kvennasögur
Fræ sem frjóvga myrkrið eftir Evu 

Rún Snorra dóttur er ljóða bók 
með verndar gyðju. Það er hún 

Baubó, gleymd gyðja sem er lýst svo í 
upp hafi bókar: „Hún kom á sorg legustu 
augna blikunum í helgi at höfnum og harm
leikjum og sýndi á sér píkuna til að létta 
stemninguna. Hún táknar gaman samt og 
leikandi kyn frelsi kvenna.“ 

Þegar best lætur gegnir bókin ekki svo 
ó svipuðu hlut verki og Baubó, en því miður 
er eins og Baubó vakni ekki fyrr en um 
miðja bók. Þetta er nefni lega tví skipt bók, 
í tveimur hlutum, gjör ó líkum – þeir gerast 
meira að segja á sitt hvorri öldinni, sá fyrri 
árið 1999 og sá síðari í nú tímanum. 

Fyrri hlutinn ber titilinn „Far til að 
sýna öllum heima“ og gerist að mestu á 
spænskri sólar strönd – og þar er farið inn 
í allar klisjurnar og fátt spennandi gert 
með þær. Fátt er í heiminum ó ljóð rænna 
en Ís lendingar á sólar strönd, en jafn vel þar 
gæti nú samt alveg fundist eitt hvað gull, 
en það finnst ekki hér. Ekki fyrr en alveg 
undir lok kafans þegar við fáum nokkuð 
lunkna sam fara sin fóníu, á tján sam farir í 
einu ljóði, góðar og vondar, nærandi og 
heilandi en líka skemmandi og tæmandi. 
En mögu lega er sú sem ekki varð sú sem 
mestu skipti: „Sam farir við stelpuna í 
fram köllunar stofunni ef þú hefðir bara 
þorað að segja eitt hvað.“ 

Maður áttar sig betur á því í seinni 
hlutanum hvað stelpan í fram köllunar
stofunni skipti hana miklu máli, þegar 
hún er komin út úr skápnum – og orðin 
full orðin, jafn vel mið aldra. Seinni hlutinn 
er fjöl breyttari og betur ortur, miklu 

betri bók ein fald lega, og ein kennist af 
prósa ljóðum og nokkrum mynd ljóðum. 
Fókusinn er svo fyrst og fremst á tvennu; 
því að vera lesbía og, eftir því sem á líður, 
því að vera kona. 

Í upp hafi seinni hlutans talar hún um 
leyndar mál. „En þegar við loksins greinum 
frá þeim er eins og massi þeirra gufi upp, 
þau fuðra upp í munninum á okkur. Verða 
jafn vel annar lega skondin og veðruð af 
tímanum eins og lit ríkir trúðar á gömlum 
af mælis kortum.“ 

Og hver veit, mögu lega var fyrri hlutinn 
bara þessir lit ríku trúðar? Ljóðið „Píkan á 
Þorra blóti“ er svo upp gjör við smá bæjar
Ís land, það að koma út úr skápnum en þó 
sér stak lega ólgandi skemmti leg frelsis yfir
lýsing. 

„Aur skriða“ er svo merki lega öfugt 
#met oo ljóð og upp taktinum af þeirri bar
áttu og annarri kvenna bar áttu er á gæt lega 
lýst í „Stelpur,“ sem hefst á orðunum: 

Líf okkar er salerni 
þar sem er ekki rusla fata 
og líkur með orðunum: 
Innri stíflur okkar við það að bresta 
með há vaða sem skekur alla til vistina. 

„Vin átta kvenna“ er systra ljóð 
„Stelpna,“ þar sem þeirri vin áttu er lýst 
sem ei lífðar vél: „Innra gang verk allra sam
fé laga. Vin áttu okkar halda engin mörk, 
engin landa mæri, engar um ferðar reglur, 
engin skrif nnska, boð orð eða lóða mörk.“ 

For mæðurnar fá líka sitt ljóð, „Vofur 
sauma klúbbana“ og þar er eigin lega 
skemmti legast að fá forna gælu nafna hefð 
alla upp á borðið í einu, það er heil kyn slóð 
bara í þessum nöfnum; Sísí, Dódó, Dídí, 
Pússí, Gógó, Lóló og Bíbí. 

Síðustu tvö ljóðin taka svo utan um 
lífið allt, saman ber titlana: „Til barna“ og 
„Að deyja“ – og það næst síðasta er ein fald
lega það besta í bókinni. Þetta er óður um 
sárs aukann og mikil vægi hans: 

Farið ekki á mis við sárs aukann. 
Varist það að deyfa ykkur og tæta 
gera ykkur ónæm og aft engd því að lifa. 
Þegar lífið ber ykkur ofur liði, grátið. 

Að því loknu er loka ljóðið svo eðli legt 
fram hald. „Að deyja.“ 

Ás geir H. Ingólfs son
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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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Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

 GLEÐILEG JÓL OG 
FARSÆLT KOMANDI ÁR.

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.
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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.

Einstaklega góðar og  
ljúffengar pönnukökur ÚT FYRIR ENDIMÖRK 

SKYNSEMINNAR

Kaupthinking - Bankinn sem 
átti sig sjálfur
Þórður Snær Júlíusson
Veröld 2018
368 bls.

Bar áttan gegn upp gjöri á 
hruninu var hafin áður en 
blekið hafði þornað á þjóð

nýtingu Glitnis. Gríðar legir fjár
hags legir, pólitískir og per sónu
legir hags munir eru að baki því að 
ýta undir mýtur og bein línis rangar 
sögu skoðanir og til gátur. Við höfum 
öll heyrt þær: Davíð Odds son gerði 
allt rétt! Út lendingar ollu hruninu, 
Norður löndin og Banda ríkin sviku 
okkur. Flat skjár kaup al mennings 
keyrðu allt um koll og ó raun hæfar 
kröfur al mennings um lífs gæði. Það er 
því ein stak lega já kvætt að bók Þórðar 
Snæs Kaup t hinking hafi ekki að eins 
komi út heldur sé viku eftir viku á 
met sölu lista yfir mest seldu bækur 
jóla bóka fóðsins. 

Kaup t hinking er ein stak lega vel 
skrifuð bók sem þrátt fyrir þá fyrir
sjáan legu í þrótt kjöl fróðra snobbara 
að slá um sig með yfir lýsingum um 
að hafa nú vitað þetta allt áður er stút
full af nýjum upp lýsingum um eina 
stærstu svika myllu okkar tíma; Ís
lensku bankana og þá Kaup þing sér
tak lega. Mestu skiptir þó að bókin 
setur margt í þægi legt og ein falt sam
hengi og gefur les endum færi á að 
endur lifa hina spreng hlægi legu skurð
goða dýrkun banka manna og fylgi
sveina þeirra á árunum fyrir hrun. 
Nægi lega langt er um liðið nú tíu 
árum eftir hrun að hægt er að hlæja að 
allra besta gríninu og um leið draga af 
því lær dóm. 

Kaup t hinking er vel skrifuð og 
þægi leg af estrar. Höfundurinn hefði 
raunar mátt ganga lengra í að gera 
grín að kjána látum banka strákanna 

sem töldu sig fjótari, snjallari og betri 
en aðra. Þrátt fyrir fjöldann allan af 
nýju sam hengi og upp ljóstrunum, þar 
á meðal um lunda féttuna frægu þar 
sem Ólafur Ólafs son í Sam skipum, 
Kaup þings menn og feiri stálu 
Búnaðar bankanum af al menningi 
sem og að vitnað er í rann sókna gögn 
og yfir heyrslur sem ekki hafa áður 
birst, verð ég að segja að stóra stundin 
við lestur bókarinnar er lýsing á lyftu
menningu bankans. Í Kaup þingi 
þóttu æðstu stjórn endur bankans svo 
miklir guðir að þeir höfðu á unnið 
sér þá virðingu að þurfa ekki að deila 
lyftu með venju legu fólki. Ætli banka
strákarnir hafi þó talið sig al þýðu lega 
og af sprengi stétt lauss sam fé lags? 

Bókin fjallar ekki að eins um við
skipta gjörninga heldur firringu og 
berg mál rang hug mynda hóps um 
sjálfan sig. Slíkar sögur skipta máli í 
upp gjörinu við hrunið. Það er nefni
lega ekki bara efna hags þrengingar 
heldur sá tíma punktur sögunnar þar 
sem ís lensk valda og við skipta stétt 
hrundi undan þunga eigin spillingar 
og kúltúr s leysis. Þess vegna er það 
ein mitt svo á nægju legt að bók Þórðar 
Snæs sé með sölu hæstu bókum um 
þessar mundir. Það er sönnun þess 
að þrátt fyrir heilan iðnað hrun saf
neitunar fjár magnaðan af út gerðinni, 
auð mönnum, stjórn málum og með 
stuldi úr sjóðum al mennings er bar
áttan um að sópa yfir hrunið töpuð. 
Þeir sem byrjuðu að kyrja „horfum 
fram á við og hættum að líta í bak
spegilinn“ á mið viku dag eftir Guð 
blessi Ís land eru að tapa. 

Ég tel ljóst að Kaup t hinking má 
vel njóta út belgdur af brim söltum 
jóla mat, gúffandi í sig konfekti og 
sumblandi jóla öl eftir að hafa opnað 
jóla pakkana. Fullt hús stiga enda 
bókin „beyond normal thinking“ 

Atli Þór Fann dal

VELJUM ÍSLENSKT

Skólavörðustígur 19 & Borgartún 31
s: 552 1890   
handknitted.is

ALLAR 
OKKAR
PEYSUR ERU
PRJÓNAÐAR
Á ÍSLANDI

HANDPRJÓNASAMBAND
ÍSLANDS



15   15. desember 20184   26. maí 2018Reykjavíkurblaðið

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára

11 -22 júní

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

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

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

Borgarstjórnarkosningar
Um þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 treysta á, eru það kosningaloforð! 

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kjósum 
samstöðu

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar  
íbúafjöldans í Reykjavík

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

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

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Tilvaldar jólagjafi r

Gleðileg jól
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 

103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. 

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 

824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: 

auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri:  Geir A.

Guðsteinsson, sími: 840-9555 & netfang: 

geirgudsteinsson@simnet.is. Prentun: 
Ísafoldarprentsmiðja.  

Upplag: 42.000 eintök. Dreifing: Póstdreifing. 

Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

REYKJAVÍKURBLAÐIÐ 
ER DREIFT Í 42.000 
EINTÖKUM Á ÖLL 
HEIMILI Í REYKJAVÍK

www.visitakureyri . is

AKUREYRI
NOKKRIR STÓRIR 
VIÐBURÐIR Í SUMAR:
 

 

OG Í NÁGRENNINU:

 

MIÐALDADAGAR Á GÁSUM

HANDVERKSHÁTÍÐ Í HRAFNAGILI

FISKIDAGURINN MIKLI Á DALVÍK

ÞÚ FINNUR ÞAÐ Á 
VISITAKUREYRI.IS

ÞJÓÐLISTAHÁTÍÐIN VAKA

JÓNSMESSUHÁTÍÐ

LISTASUMAR

POLLAMÓT ÞÓRS OG N1 MÓTIÐ

THE COLOR RUN

HRÍSEYJARHÁTÍÐIN

EIN MEÐ ÖLLU UM VERSLÓ

AKUREYRARVAKA
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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.
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Bárubrenna

Sigmundur og fylgifiskar sakna 
samfélagsins gamla þar sem 
klaustursins menn gátu setið 

að stútskýringum án athugasemda 
áheyrenda. „Rétt einstaklinga til 
friðhelgi ber alltaf að virða,“ segja 
áhyggjufullir menn ábúðarfullir 
og velta fyrir sér hvort ekki sé nú 
eftirsóknarverðara að búa í samfélagi 
siðferðisviðmiða Sigmundar en 
hennar Báru.

Það er spurningin sem við 
eigum að spyrja okkur eða eins og 
Sigmundur Davíð sagði nú einmitt 
sjálfur á Bylgjunni er hann var inntu 
eftir þeirri skoðun meirihlutans að 
klaustursins menn ættu að hætta á 
þingi.  „Reyndar má þá fylgja sögunni 
að ég hugsa á öllum tímapunktum 
hafi mikill meirihluti landsmanna 
vilja að ég segði af mér sama hvort 
eitthvað var um að vera eða ekki.“

Hugsið ykkur samfélag þar 
sem Sigmundur tæki mark á 
siðferðisvitund annarra? Ó hve litlaus 
er sú tilvera sem ekki boðar stórsmelli 
eins og panamaskjöl, íslenska kúrinn 
og klausturshjal.

Viljum við búa í samfélagi þar sem 
fulltrúar löggjafans geta ekki gert sér 
glaðan dag með bakkusi og illmælgi á 
náunganum?

Ég segi að sjálfsögðu nei.

Aðgát skal höfð í nærveru sálar  
 Báru á bálið!

Gleðileg jól frá 
Siðgæðislögreglunni

Dreift í 42.000 eintökum í allar íbúðir í Reykjavík og á Seltjarnarnesi

Hallveigarstíg 10a 
101 Reykjavík • s. 551 2112

www.ungfruingoda.is

Fallegir 
leðurhanskar 

og lúffur

Verð frá 
5.900kr

Tilvalin 
jólagjöf

www.gongugreining.is

Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

FRÁBÆRAR JÓLAGJAFIR 
frá Eins og fætur toga

Gjafakort   Eins og fætur toga
Frábær jólagjöf!

GJAFAKORT

Handhafi þessa gjafakorts fær vöruúttekt 

og/eða þjónustu að verðmæti

Útgáfudagur
Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 - 108 Reykjavík • Bæjarlind 4 - 201 Kópavogi - Sími 55 77 100

www.gongugreining.is

Ghost er söluhæsti einstaki skórinn í 
hlaupaverslunum  í USA  og í Evrópu 3. ár í röð. 
Adrenline söluhæsti stöðugi skorinn 6. árið í röð.
Allir helstu skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá 
Runners world síðustu þremur árum. 
Frábærir skór á frábæru verði!

Skór ársins! Ofoos sandalar
Ofoos sandalinn er hannaður fyrir betri endurheimt 
eftir erfiði. Loksins komin dúnamjúkur sandali sem 
er góður fyrir fæturnar og á góðu verði.
• 37% meiri höggdempun en venjulegir foam skór
• Ofoom ýtir högginu við niðurstig út til hliðanna
• Minnkar álag á sárar fætur, hné og bak
• Lokaðar foam sellur loka á táfýlu
• Má þvo í þvottavél og fljóta í vatni
• Bakteríufráhrindandi fótbeð

7.990 kr.

Frábært 
jólaverð

17.990 - 
24.990 kr.

Brooks skór

Feetures sokkar 
• Feetures eru með nálægt 40% 

markaðshlutdeild í USA 
• Feetures eru með „heel lock“ og 

renna ekki niður, saumalaus 
táhetta, sérgerðir fyrir vinstri og 
hægri fót.

• Þrýstisokkarnir auka blóðflæðið í 
gegnum vöðvann. 

• Frábært við beinhimnubólgu og 
öðrum festuvandamálum.

1.990 - 
6.990 kr.

Frábært 
jólaverð

Hypershere
• Nuddkúla með 3 stillingar á  víbring sem 

veitir nákvæma og djúpa bandvefslosun
• Fer dýpra inn í vöðvann 
• Eykur blóðflæði
• Endurhlaðanleg Lithium-Ion rafhlaða 

24.990 kr.

Frábært 
jólaverð

Vyper
• Þrjár stillingar á víbring.
• Fer lengra inn í vöðvann og fer 

betur með hann en venjuleg rúlla. 
• Vyperinn er miklu fljótari að vinna 

en venjuleg foamrúlla. 
• Hefur fengið mikla umfjöllun, fjölda 

verðlauna og viðurkenninga.

Icespike hálkuskrúfur
Skrúfugaddar sem eru settir undir 
hlaupaskó, vinnuskó og aðra skó sem nota 
á í hálku.
• Endast yfir 800 kílómetra eða lengur en 

nokkur önnur hálkuvörn
• Frábærir undir vöðlur og vinnuskó
• Skemma ekki skóna, ekkert mál að 

skrúfa úr
* Verð kr. 3.990 ef við setjum undir skóna, 

kr. 4.990 með skrúfjárni og auka skrúfum

29.990 kr.

Frábært 
jólaverð

Hypervolt
Einstök víbrandi nuddbyssa. 
Hypervolt er fyrsta alvöru græjan á viðráðanlegu 
verði sem þú getur notað til að nudda auma vöðva, 
frábær hvort sem er fyrir einstaklinga eða 
meðferðaraðila. 

69.990 kr.

Frábært 
jólaverð

3.990 kr.*

Frábært 
jólaverð
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