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Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

ÚTSALAN ER HAFIN

Umferðartafir
eða dýr íbúð

30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum

s:5772020

Hitaveitu &
gasskápar
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fyrir sumarbústaði og heimili

S

amtök iðnaðarins, SI, áætla að 15 þúsund klukkustundum
sé dag hvern sóað í umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu.
Það samsvari 25 klukkustundum á íbúa á ári. Sigurður
Hannesson, framkvæmdastjóri SI, kallar eftir forgangsröðun í meira
mæli. Aukna áherslu þurfi að leggja á kostnaða- og ábatagreiningar
til að meta arðsemi fjárfestinga. Út frá því sé hægt að forgangsraða
framkvæmdum. SI eru ekki sannfærð um að þær vegaframkvæmdir
sem nú eru til umræðu séu þær arðbærustu og verulega þurfi að
bæta forgangsröðun vegaframkvæmda.
Síðasta ár var metár í bílaumferð og umferðartafir á
höfuðborgarsvæðinu náðu sögulegum hæðum. Umferð hefur aukist
samfara efnahagsuppsveiflunni en bifreiðaeign og akstur hefur
vaxið með fólksfjölgun og auknum kaupmætti ráðstöfunartekna

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

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

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

VersluninBelladonna

SKILTAGERÐ

Ljósakassar
Ljósaskilti
3D stafir

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

RANGTÚLKAR ÍTREKAÐ OPINBER GÖGN
Sjá umfjöllun á blaðsíðu 2

Hönnun
Ráðgjöf
Uppsetning
Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur
þannig þæginda og öryggis
Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is
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FJÁRMÁLARÁÐHERRA SEM
RANGTÚLKAR
ÍTREKAÐ
Borgarstjórnarkosningar
OPINBER GÖGN SAKAR NÚUAÐRA UM „EFTIRSANNLEIK“
LEIÐARI

F

ullyrðing Bjarna Benedikts
sonar, fjármálaráðherra og
formanns Sjálfstæðisflokksins,
í Kryddsíld Stöðvar 2, um að aðeins
1% starfi á lág
marks
taxta er röng.
Þá eru skýringar ráðherra frá því á
fimmtudag um hvað hann vildi meina
ekki í samræmi við ummælin. Þrátt
fyrir þetta sakar ráðherra þá sem leið
réttu röng um
mæli hans um stöðu
launafólks um að vera fólk „eftirsann
leikans“.

Kallar heildarlaun taxta

„Í þættinum var ég spurður að því
hvort ég gæti dregið fram lífið á lægstu
launum. Vísað var til þess að margir á
vinnumarkaði hefðu ekki úr öðru að
spila en lægstu launum og það væri
mjög erfitt að ná endum saman við þær
að
stæður. Spurningunni svaraði ég
neitandi. Ég treysti mér ekki til að reka
Fáanleg í 12 litum
heimilið fyrir eingöngu lægstu taxta,“

skrifaði ráðherra. „Í framhaldinu velti
ég upp þeirri spurningu hve margir
væru að draga fram lífið á lægsta
taxta ein
göngu. Ég spurði:,,Hvað er
hátt hlut
fall full
vinnandi á Ís
landi
sem starfar á lægsta taxta, á 300.000
krónum?“ Þessari spurningu svaraði
Höfuðhandklæðin
Sif,,Sam
ég með
því að benda áfráað:
kvæmt tölum eru
Hag
ssaumuð
tofunnar úrer það
1% af vinnu
markaðinum
sem
gæðabómull.
Létt
ogstarfar
á 300.000þægileg
króna lágím
arkstaxtanum.““
notkun
og
henta jafnt síðu sem

Rangt úlkar gögnin hug
stuttu hári og dömum
myndum
sínum í hag

áhöllum
aldri. á vef
Gögnin sem ráð
erra vísar
Hagstofunnar segja ekki til um það
hvort fólk starfar á lágmarkstaxta líkt
og Bjarni heldur fram. Þvert á móti
vísa gögnin til heildar
tekna launa
manna í fullu starfi. Þar kemur vissu
lega fram að aðeins um 1% er með
300 þúsund krónur eða minna á
mánuði. Hins vegar segir það ekki til

Nánar um sölustaði á facebook

SINS!

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
Sýningar í janúar

“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”
SH Morgunblaðið

17.
18.
24.
25.
31.

janúar
janúar
janúar
janúar
janúar

Uppselt Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Uppselt Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
örfáir miðar
örfáir miðar
örfáir miðar
w.veidikortid.is
ww

Hitaveitu &
gasskápar
00000

Sölustaðir:

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

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

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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Sigmundur Davíð Gunn taldi stöðuna
í dag; hann
hefðu
grunnlaun um og undir 300 þúsund laugsson, Bjarni og Ólöf Nordal.
jú, verið ungur árið 1990. „Almennt
krónum. Stefán Ólas
son, fé
lags
ættu allir Íslendingar að hafa það mun
fræðiprófessor við Háskola Íslands Ósannindi um Íslandspóst
betra í dag en á þessum samanburðar
kynningu á vef Fjár
mála
ráðu árum frá 1990. Um það verður varla
og sér
fræðingur hjá Eflingu stéttar Í til
ber síðast deilt. Kaup
fé
lagi, benti á í grein sem birtist í neytisins frá 14. septem
máttur hefur vaxið svo
Kjarnanum að samkvæmt launarann liðnum var dregin upp röng mynd mikið, lands
fram
leiðsla á Ís
landi er
málum Ís
lands
pósts. „Í til svo miklu betri. Ímyndið ykkur allar
sóknum Hagstofunnar hefðu tæplega af fjár
40 prósent full
vinnandi verka
fólks kynningunni er lausafjárvandi fyrir umbætur sem við höfum gert í sam
verið með umsamin lágmarkslaun tækisins rakinn til þess að tekjur af neyslunni, í ýmsum stuðningskerfum.
eða minna í grunnlaun árið 2017 og bréfasendingum vegna alþjónustu hafi Mætti ég nefna sem dæmi, fyrst barn
alls um 20 prósent á almenna vinnu dregist saman. Raunin er hins vegar eignir eru nefndar, að það var ekki til
sendingar innan einka fæðingarorlof á þeim tíma í því formi
markaðnum. Í skýringum Bjarna á sú að bréfa
lands
pósti við sem við þekkjum í dag. Fæðingaror
því hvað hann hafi ætlað sér að segja réttar hafa skilað Ís
farin ár auk lofssjóður, rétturinn til töku fæðingar
lætur ráðherra ekki nægja að leiðrétta varandi hagnaði undan
skipta
stofnun orlofs með þeim hætti sem við höfum
eigin röng ummæli heldur sakar for þess sem Póst- og fjar
ystu stéttafélaganna um skort á tryggð staðfesti fyrr á árinu að rekstrarvandi tryggt í dag í lögum var einfaldlega
við staðreyndir. „Engu að síður sé ég Íslandspósts væri ekki tilkominn ekki til staðar á samanburðartímanum.
að einstaka talsmenn launþega stíga vegna alþjónustuskyldna,“ segir í frétt Samt segir fólk að staða ungs fólks
fram og þykjast ætla að hrekja þennan Stundarinnar af málinu. Ráðherra er sé verri í dag en hún var þá. Ég segi:
málflutning. Það er ýmist gert með því persónugerð ráðuneytisins og ber því Eitt helsta hagsmunamál ungs fólks
að segja það villandi að tala um þessar ábyrgð á öllum gjörðum ráðuneytisins. er öflugt menntakerfi og geta þessa
staðreyndir og hefja svo umræðu um Í þessu tilfelli er þó vert að benda á að hagkerfis til að skapa ný, spennandi
eitthvað allt annað, grunnlaun, raun pólitískur aðstoðarmaður Bjarna er í störf. Á Íslandi mælist atvinnuleysi í
laun eða, líkt og Vilhjálmur Birgisson stjórn Íslandspósts og að þessar röngu algjöru lágmarki, samkvæmt nýjustu
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Fáanleg í 12 litum

TÓNSKÓLI HÖRPUNNAR:

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

byggð, og það helst í einum
hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
silast umferðin í úthverfin og
þar eiga aðeins þeir í hlut sem
búa í úthverfunum eða eru á
leið norður í land eða suður. Ef
svo bætast við allir þeir sem búa
vesturhluta borgarinnar sem og
Kópavogi og Garðabæ skapast
alvarlegt ástand. Þá væri gott að
eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
komi.
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
Í apríl sumar aftur.
Þá ómar söngur nýr.
Í maí flytur fólkið
og fuglinn hreiður býr.
Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.
treysta á, eru það kosningaloforð!

Gott nám fyrir sálina
Kjósum
Nánar um sölustaði á facebook
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urnar fyrir tónlistarnámi
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vilji. Ef fólk vill læra þá á það einbreytni í borginni okkar og áframþau eru einbeittari, skipulagðari og
faldlega að skella sér í nám. Það er
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allajafna hamingjusamari. Tónlistsvo gott fyrir sálina,“ segir Svanhvít.
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þess að læra á hljóðfæri og því
höfum við ekki vísað nemendum
frá, heldur þvert á móti tekið þeim
fagnandi,“ segir Svanhvít.
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Auk þess
kenna í höfustöðvunum í Spönginni er Tónskóli Hörpu-

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

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

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

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
í komandi
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barist
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nýlegaað
fá forsvarsmenn
ýmissa 6. janúar 2019 í Grafarvogs í fararbroddi hefst stuttu
en sunnudaginn
Fjárm
álaeftir
ef tilog
þess
þúsund
króna launahækkun
ogGrafarvogi:
fara
Í júní sest ei sólin.
Vesturbæ og
fyrir klukkan sex að brennunni, en
veljabæjarfélaga
þurfi utanað600
komandi
sérfræðinga
ítekinna
launumverk
langt
fyrir
Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
borinn verður eldur að kestinum kl.
til til
efna.upp
Mikil
vægtforsætisráðherra.
er að
furða um
þó gremja
ríkjandi
í þjóðfélaginu, Vesturbæjar,
Í júlí baggi er bundinn
Þrettándahátíð
18.00. Hljómsveitin Fjörkarlar taka þá
persneinn
ónuuppað
lýsingar
heimilissé
fang,
hvert
fór og
jafnlaunastefnan?
við á sviðinu og halda uppi fjöri ásamt
síma
númer
póst
fang fylgi feril Miðborgar og Hlíðaog borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert
hefur verið í Vesturbæjar, jólasveinum fram að flugeldasýningu
Þrettándahátíð
skránni.“
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja
örugga
treysta
á, eru þaðsem
kosningaloforð!
Miðborgar
og leið
Hlíða hefst
kl. 18.00
verður kl. 18.30.
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntarviðnáttúruhamfarir
Melaskóla, sunnudaginn 6. janúar.
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120
manna fjöldasöng undir Þrettándaganga
Geir A. Guðsteinsson,
ritstjóri
og gleði
Þarþúsund
leiða ungmenni
stjórn Sveins Bjarka og síðan verður Grafarholts
Í Grafarholti verður þrettándaganga
gengið með kyndla að brennunni á
laugardaginn 5. janúar með þeim
Ægisíðu.
Borinn verður eldur að kestinum fyrirvara að öll tilskilin leyfi fáist. Í
um kl. 18.30 og flugeldasýning verður fyrra var eftirfarandi dagskrá kynnt:
um kl. 18.50 sem er í samstarfi við KR- Safnast saman við Guðríðarkirkju
flugelda. Þá verður Rauði krossinn um kl. 18.30 og lagt af stað í blysför
með
Skólahljómsveit
með léttar veitingar til sölu gegn vægu kl.18.45
verði. Mögulega munu jólasveinarnir Grafarvogs í broddi fylkingar. Kyndlar
kíkja við áður en þeir leggja af stað verða seldir við Guðríðarkirkju og
í Leirdalnum. Um kl. 19.15 kveikir
heim til sín í fjöllin.
brennukóngurinn Júlíus Eyjólfsson
Þrettándagleði í Grafarvogi í glæsilegri brennu og jólasveinar
Í
Grafarvogi
verður
árleg taka lagið og skemmta börnunum.
þrettándagleði Grafarvogsbúa haldin Dagskránni lýkur um kl. 20:00 með
við Gufunesbæ, sunnudaginn 6. glæsilegri flugeldasýningu í boði
janúar. Kakó- og vöfflusala verður í FRAM.

Fjármálaeftirlitið leitar sérfræðinga sem
ekki starfa hjá eftirlitsskyldum aðilum

F

ME leitar nú sér
fæðinga sem
skipa má til bráða
birgðar
stjórnar yfir eftirlitsskyldum
aðilum ef þörf krefur. „Við sérstakar
aðstæður getur komið til þess að Fjár
mála
eftir
litið þurfi að kalla til sér
fræðinga utan stofnunarinnar til
Fáanleg í 12 litum
að sinna af
mörkuðum verk
efnum.
Fjár
mála
eftir
litið hefur til að mynda
heimild til að skipa sérfræðing til að
athuga tiltekna þætti í starfsemi eða
rekstri eftir
lits
skylds aðila eða til að
hafa að öðru leyti sértækt eftirlit með

eftir
lits
skyldum aðila. Þá hefur Fjár
mála
eftir
litið heimild til að skipa
bráðabirgðastjórn yfir eftirlitsskylda
aðila við sérstakar aðstæður o.fl,“ segir
í tilkynningu FME.
Í tilkynningu FME kemur fram að
tekið sé við ferilskrám þeirra sem gefa
kost á sér til slíkra starfa, auk þess sem
fyrirtæki geta gefið kost á tilteknum
starfsmönnum sínum til slíkra starfa
í gegnum tölvupóstfangið ferilskra@
fme.is. „Leitað er að einstaklingum með
fjölbreytta reynslu og þekkingu á sviði
Nánar um sölustaði á facebook

Þ

Smart einbýli
EITT KORT
34 VÖTN verði
á góðu
7.900 kr.

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

Kjósum
samstöðu

www.veidikortid.is

Á

laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og
sagan
sýnir og er það því með
Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
Árni Jón flytur
öll á kjörstað í hvert sinn.
ég fer
hús fyrir Húseiningu
Hér í Reykjavík höfum við val
á sérútbúnumum
vagni
að kjósa um áframhaldandi uppsem tekur allt að
byggingu
borgarinnar, áframhaldandi
120 m2 hús
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

00000

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

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

Höfuðborgarsvæðið:
Húseining býður fullbúin hús, allt frá
sumarhúsum upp í einbýlishús og eru
þau sett saman úr einingum sem
framleidd eru innandyra í verksmiðju
fyrirtækisins í Vogum.

Húsin eru 73m til 120m að stærð og
afhent á lóð kaupanda með öllum
gólfefnum, innréttingum,
heimilistækjum, hreinlætistækjum,
raflögnum og hita- og vatnskerfi.
2

2

Sem dæmi:
73m2 hús ásamt verönd, samtals 101m2,
alveg tilbúið m/sökklum og teikningum.

Námskeið í Grímugerð
Verð 24.600.000
og
grímuleik
fyrir 10 - 13 ára
Kynnið
ykkur framleiðsluvörur
Húseiningar á vef okkar
11 -22 júní

Hægt er að flytja inn í fullbúið hús á
fjórða degi eftir að það hefur verið sett
niður á sökkla!
» Traust og endingargóð hús fyrir
íslenskar aðstæður
» Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla
» Hagræðing við smíðina skilar sér í
hagstæðu verði

huseining.is

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

Hraunholti 1, 190 Vogum
Símar 770 5144 og 787 5144
kjartan@huseining.is / soffia@huseining.is

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

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

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

Borgarstjórnarkosningar

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

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

byggð, og það helst í einum
hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
silast umferðin í úthverfin og
þar eiga aðeins þeir í hlut sem
búa í úthverfunum eða eru á
leið norður í land eða suður. Ef
svo bætast við allir þeir sem búa
vesturhluta borgarinnar sem og
Kópavogi og Garðabæ skapast
alvarlegt ástand. Þá væri gott að
eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
komi.
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
Í apríl sumar aftur.
Þá ómar söngur nýr.
Í maí flytur fólkið
og fuglinn hreiður býr.
Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.
treysta á, eru það kosningaloforð!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

S!

Kjósum
samstöðu

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

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

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

S

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

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

ra
móta
skaupið 2018 var það
fyrsta sem hægt var að horfa
á í beinni út
sendingu með
enskum texta. Sem er frábært framtak
– en ég gat ekki af því gert að hugsa:
eiga út
lendingar samt eftir að skilja
eitt
hvað? Þótt þeir skilji orðin, eiga
þeir samt eftir að skilja sérviskulega
skandala þessarar klikkuðu þjóðar?

Íslandsblús, man eftir að hafa hugsað
þetta sjálfur gangandi á þessum sömu
Reykvísku götum. Maður kinkar kolli,
hlær ekki endilega mikið – þetta er frá
bært lag, en í sjálfu sér ekkert svakalega
fyndið. Þetta áramótaskaup er oft of
blúsað til að vera fyndið, stundum beitt
án þess endilega að vera fyndið. Góð
samfélagsádeila, minni kómedía.
Höfuðhandklæðin frá Sif
Sem er ekkieru
endi
lega slæmt,
saumuð
úr ára
mót snúast
um uppgjör
ekkert
gæðabómull.
Létt
og síður
en skemmtun
ogí notkun
er það og
hlut
verk
þægileg
skaupsins að vera beitt og greinandi
henta jafnt síðu sem
er ekkert síður mikil
vægt heldur en
stuttu hári og dömum
að vera
fyndið. Skaupið er raunar
mjög þétt framanáaf,öllum
vondualdri.
sketsarnir
koma ekki fyrr en dálítið er liðið á, og
rétt eins og á árinu sjálfu voru dóna
kallar og #metoo rauði þráðurinn. Það
er ágætis lausn að sleppa þar oftast að
fókusa um of á ákveðin atvik (þótt ýjað
sé að sumu), þetta rennur í staðinn
saman í einhverja dónakallasúpu. Þar
bregst hins vegar skaupsliðum nokkuð
oft listin og ófá dónakallaatriðin hvorki
sérlega fyndin né beitt. Borgarlínan og
andstaða við hana hefði líka átt að geta
orðið ríkuleg gullnáma gríns, en endaði
í einum andvana fæddum brandara, og
sama mátti segja um braggann fræga.

Eitt atriði skaupsins sýnir hins vegar
ágætlega að Íslendingar skilja þetta oft
ekkert sjálfir, þar sem skrif
stofu
blók
hleypur reglulega í tölvuna til að tékka
á Krakkafréttum til þess að geta verið
með í kaffistofuspjallinu.
Við sem horfum svo á skaupið
daginn eftir í útlöndum (af því í sið
menntuðum löndum eyðir engin heil
vita manneskja síðasta degi ársins í
sjón
varps
gláp) kinkum svo kolli yfir
upphafslaginu.
Fáanleg í 12 litum

aðeins hérna búa vil
í öðrum löndum ekkert skil
aldrei fílað sól og yl
Maður kinkar kolli fyrir framan
skjáinn og hugsar heim: „hvað eruð þið
eiginlega að hugsa?“ Fær samt um leið
öfugsnúna heimþrá, man eftir þessum
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m þessa
fram
sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Aldrei þessu
vanthelgi
eru fara
söng
atriðin
Reykjavík
16búðar
listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
hins vegar Íflest
frá
bær.eruVín
aldrei
verið
fleiri.
þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
lagið lýsir á
gæt
lega
upp
lifunHelmingur
okkar
fræðilegan
möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
gagnávvæntanlega
art illskiljanekki
legum
reglum (þótt
borgarfulltrúa,
þó borgarfulltrúum
fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
textinn
hafi raunar jafnvel
ekki verið
sérlega
í 23. Þaðoger flutningur
ekk fyrr ennokkurra
úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
ná
kvæmur)
sunnudag,
og jafnvel
ekkiá fyrr
en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
frægustu
homma
landsins
„Eru
meirihluti
verður
skipaður,
sem
skýrist
hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
hommar kannski menn“ er ein
fald
ágreiningsmál
í þessarari
lega helstu
stórkost
legur. Tilefnið,
blóðgjöf kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
áframkarl
haldið
með Borgarlínu,
samkVerður
ynhneigðra
manna,
er í raun verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
afat
byggja þetta
íbúðirerogmiklu
þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
auka
rkrafti
iði í að
at
riðinu,
og til
fáefni
eldrifyrir
borgar
einhverja
úrlausn
frekar
homma
landsins
til sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
300farinn
þúsund
þessþeim
að lítatryggðar
til baka yfir
veg, króna
þetta lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
raunar
erlag
kosningaloforð
ríkisstjórnarflokkanna
sem komi.
er eins
og þjóð
um óréttlæti for
tíðar,
hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
semsteinsofnaði
ekki er alvegstrax
horfiðogenn.
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
búa sig
Það Stéttarfélögin
er svo gott dæmi
umundir
gagnað leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
í komandi
og nú
virkni
skaupsins kjarabaráttu
að einmitt þetta
at hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
rennur
út hægri
er þegar kominn órói í þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
riði samingatíminn
hefur orðið helsta
bitbein
verkalýðshreyfinginga.
skyldi það sæta í þetta
manna,
kallað á
róður og Hverji
til marks
ótrúlega
skyni
ráð sem nefnist
kjararáð
Í apríl
sumar
Gagnvirknin
birtist líka
í flug
elda aftur.
frá þingi ungra sjálf
stæðis
manna er
um sinn.
vinstriJú,villu,
og af
hjúparskorpið
þar með
hefur
á þessu
ári hægri
og hinu
síðasta
þeim sem
Þá ómar
söngur
sölu
manninum
sem selur
dóna
lega nýr.
svo sömuleiðis hársbreidd frá sósíal
hvernig
sumir
íslenskir
menn
eru úthlutað
síst skyldi
lauahækkanir
sem eru
íelda
engu
Í maí flyturer
fólkiðrealismanum. Eitt beittasta atriðið er
flug
pakka. Brandarinn
á köflum
fastir í himinháar
hægrimennsku
Biblíu BDSM
samræmi
við
þann
stöðugleika
sem
lengi
hefur
verið
og
fuglinn
hreiður
Kona fer í stríð, um pólitíska veg
beltisins, með samkynhneigða meðal vísun í Vísis-fréttina „Auglýsti BDSM svobýr.
barist
við lað
ogÞað
nú nýlega
fá forsvarsmenn
partý í nafniýmissa
björgunarsveitar og kvíðir ferð okkar meinta vinstrisinnaða for
þeirra
náttúru
eguhalda
óvina.
má samt
600gagn
þúsund
krónaaðlaunahækkun
og fara Frétt frá
Í júní
ei sólin.
Áramótaskaupinu.“
þvísest
í ágúst
sætisráðherra. Aftur, ekkert svakalega
alvegbæjarfélaga
taka undir þá
rýni þeirra
launum
langt
fyrir
forsætisráðherra.
Ekki og
þarfmaður Þá
brosir
blómafjöld.
síðastliðnum
hefur
nánast
fyndið, en þeim mun beittara.
þettaí skaup
á það
til upp
að vera
óþarflega
neinn aðeins
furða
þó sgremja
ríkjandi
í þjóðfélaginu,
baggi er bundinn
björgunar
sveitarmanninnÍ júlígrunaðan
predikandi,
og loka
etninginséber
jafnlaunastefnan?
borðuð
töðugjöld.
svið
sett þetta
Besta at
riðið er svo ein
fald
lega
meðhvert
sér: fór
„flug
eldar menga.“ Sem er um það að hafa hreinlega og
furðufyndin
gætir eða
að beitt?
nánast ekkert
hefur
veriðað komast í skaupið.
allt saman
til þess
Klausturssenan, þar sem handritið var
rétt – enNokkru
er setningin
um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru þaðaðkosningaloforð!
mestu skrifað fyrir fram. Mögu
Ekkirætt
beint.
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
Loka
lagið er hins vegar undan lega höfum velt okkur meira upp úr
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120
þúsund um
manna
Geir
A. Guðsteinsson,
tekningin
þá reglu að tónlistarat Klausturs
málinu
en góðu hófiritstjóri
gegnir –
riðin virki, lagið er einfaldlega ekkert en á móti kemur að þetta er einfaldlega
sérstaklega gott – en hins vegar er vísir staðfesting á því að íslensk stjórnmál
að nokkuð áhugaverðu battli, þar sem eru stundum alveg jafn
mikil absúrd
tveir andstæðir pólar takast á, eitthvað kómedía og mann grunaði. Þarna
sem er þó aldrei tekið nógu langt. Lagið birtast ótal kjánalegir karlmenn, naktir
daðrar líka við að vera predikandi – í hjákátleika sínum og drepfyndnir og
en á móti kemur að það er merkilega sorglegir í senn.
niðurdrepandi, hér er lítið pepp á ferð,
„Kannski bætum við okkur þá“ er
Ef menn fá svo nóg af sósíalraun
laglína með áherslu á frekar vonlítið sæinu má alltaf kíkja á Krakkaskaupið.
„kannski“ – hér er ekkert kaþarsis í Þar er ekki heldur beinlínis verið að
lokin.
vinna með kómedíu
hefðina, heldur
birtist veröld fullorðinna Íslendinga
Stundum er skaupið svo hreinn börnunum eigin
lega frekar sem
sósíal
real
ismi, eins og þegar pólskir hryllingsmynd. Ekki einhver splatter,
verka
menn ræða bágar að
stæður heldur eins og ein af þessum ískyggi
sínar, sofandi í bílum og gámum og legu senum þar sem undir
liggjandi
á skíta
launum. Það mætti hrein
lega hryllingurinn yfir mögu
legum zom
ímynda sér að leikurum hafi einfald bíum og vampírum er alltaf undir
lega verið sagt að kjafta bara, það væri liggjandi og engum treystandi.
verið að skjóta heimildamynd. Atriðið
Ásgeir H Ingólfsson
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Kjósum
samstöðu

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

SÚrval af gæludýrafóðri

tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
Opiðtil8:30
– 17:30 virka
daga af þeim fjölda
byggingalóðir lausar
umsóknir,
Um helmingur
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjartaki að koma sér þaki yfir höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
35aí Kópa
– Sími
Um það SkólavörðuStíg
getur auðvitað verið deilt
vogi,552-3621
709 í Hafnarfirði, 479 í
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.

www.dagfinnur.is
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LEIÐARI

FRÍSKANDI
BRAGÐ!
Borgarstjórnarkosningar

U

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

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

byggð, og það helst í einum
hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
silast umferðin í úthverfin og
þar eiga aðeins þeir í hlut sem
búa í úthverfunum eða eru á
leið norður í land eða suður. Ef
svo bætast við allir þeir sem búa
vesturhluta borgarinnar sem og
Kópavogi og Garðabæ skapast
alvarlegt ástand. Þá væri gott að
eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
komi.
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
Í apríl sumar aftur.
Þá ómar söngur nýr.
Í maí flytur fólkið
og fuglinn hreiður býr.
Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.
treysta á, eru það kosningaloforð!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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Á

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
Námskeið í Grímugerð
TYGGÐU EXTRA EFTIR
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júníHVERJA MÁLTÍÐ
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is

S

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

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Borgarstjórnarkosningar
94% FYRIRTÆKJA ERU MEÐ
FÆRRI EN 10 STARFSMENN

U

Á

Fáanleg í 12 litum

rið 2017 voru yfir 30 þúsund
Höfuðhandklæðin
virk fyrir
tæki áfráÍs
lSif
andi með
rúm
lega
þúsund
eru134
saumuð
úr starfs
menn. Rekstrar
tekjur þessara
fyrirtækja
gæðabómull.
Létt og
námu rúm
lega 4.000
milljörðum
þægileg
í notkun
og króna.
Af virkum fyrirtækjum voru rúmlega
henta jafnt síðu sem
28 þúsund með færri en 10 starfsmenn
stuttu hári og dömum
(94% af heildinni). Hjá fyrir
tækjum
á öllum
aldri.
með færri en 10
starfs
menn starfa
tæp
lega 38 þúsund (28%), rekstrar
tekjur þessara fyrirtækja námu um 908
milljörðum króna (16%) og skiluðu þau
188 milljörðum (38%) í vergan rekstrar
af
gang (EBITDA). Til saman
burðar
voru einungis 179 fyrirtæki með 100
starfsmenn eða fleiri, hjá þeim störfuðu
51 þúsund starfsmenn (38%), rekstrar
tekjur námu 1.800 milljörðum króna
(45%) og vergur rekstrarafgangur var
210 milljarðar (43%).

Nánar um sölustaði á facebook

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

byggð, og það helst í einum
hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
silast umferðin í úthverfin og
þar eiga aðeins þeir í hlut sem
búa í úthverfunum eða eru á
leið norður í land eða suður. Ef
svo bætast við allir þeir sem búa
vesturhluta borgarinnar sem og
Kópavogi og Garðabæ skapast
alvarlegt ástand. Þá væri gott að
eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
komi.
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
Í apríl sumar aftur.
Þá ómar söngur nýr.
Í maí flytur fólkið
og fuglinn hreiður býr.
Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.
treysta á, eru það kosningaloforð!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

SINS!

Kjósum
samstöðu

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

Fyrirtækjaþjónusta
00000
Sölustaðir:

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir
Almennur þvottur

Á

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

Hreinsun og pressun

Úlpur, kápur
frakkar
Þaðog
er ekki
sjálfgefið

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

Dúkaþvottur og dúkaleiga
Helmingur
aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
byggingalóðir lausar til umsóknir,
Um helmingur af þeim fjölda
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast 2795 manns. Fjölgun í hinum bæjartaki að koma sér þaki yfir höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
Um það getur auðvitað verið deilt í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
stofan birti nýlega tölur um
Garðabæ
og 125 á Seltjarnarnesi.
STOFNAÐ
1953
Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • www.facebook.com/efnalauginbjorg • Sími: en
553Hag
1380

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

Borgarstjórnarkosningar

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

Fáanleg í 12 litum

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

byggð, og það helst í einum
hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
silast umferðin í úthverfin og
þar eiga aðeins þeir í hlut sem
búa í úthverfunum eða eru á
leið norður í land eða suður. Ef
svo bætast við allir þeir sem búa
vesturhluta borgarinnar sem og
Kópavogi og Garðabæ skapast
alvarlegt ástand. Þá væri gott að
eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
komi.
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
Í apríl sumar aftur.
Þá ómar söngur nýr.
Í maí flytur fólkið
og fuglinn hreiður býr.
Í júní sest ei sólin.
Þá brosir blómafjöld.
Í júlí baggi er bundinn
og borðuð töðugjöld.

Cover Iceland svalaog handriðalausnir
Kjósum
Nánar um sölustaði á facebook

B

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr. á norðurhveli jarðar býðst ár hvert.
jóðum venjuleg kerfi og einnig

sérhönnuð kerfi fyrir aðstæðÞannig eykur Cover notagildi svalVatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
ur þar sem krafist er sérstaks
anna og jafnframt verðmæti fastBörn yngri en 14 áraeignarinnar,“
veiða frítt meðsegir Þuríður.
styrkleika vegna vindálags
korthafa.
Cover Aluproducts hefur
verið
frumkvöðull í hönnun á glerbrautaÖryggi og hljóðeinangrun
prófílum síðan á níunda áratug
Glerið sem notað er í Cover-kerfin er
eidikortid
www.vorðið
síðustu aldar og er kerfið
vel.is
fjórum sinnum sterkara en venjulegt
þekkt um allan heim. Cover er finnskt
gler af sömu þykkt. „Öryggið felst
gæðafyrirtæki og hafa Íslendingar
í því að ef það brotnar þá molnar
tekið vel við sér því á aðeins þremþað í ótal litla mola í stað hvassra
ur árum hafa verið sett upp um yfir
stærri brota í venjulegu gleri. Einnig
fimm hundruð svalir og sólstofur um
geta glerjaðar svalir með einföldu
allt land. „Við erum með 00
glerhandriða
gleri minnkað hávaða að utan
umdag
7 göngum við til
laugar
00 0
lausnir fyrir verktaka með möguleika
desíbel. Og ef um er að ræða
2500 Kosningarétturinn
kosninga.
er ekki
fyrir svalalokun fyrir kaupendur íbúða. Herz-hávaða þá minnkar hljóðið
um sjálfgefinn eins
og
sagan
sýnir
og er það því með
Cover Iceland býður einnig
upp
á
13,5
desíbel,“
segir
Þuríður.
Sölustaðir:
- OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
kaup á heilum kerfum áN1hagstæðu
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hágæða kerfi
verði,“ segir Þuríður Kristín hjá Cover
í Reykjavík höfum við val
Hjólabúnaðurinn er eitt Hér
af aðalsIceland.
um að kjósa um áframhaldandi uppmerkjum Cover-glerbrautarkerfisins
borgarinnar, áframhaldandi
Hentar íslenskum aðstæðum
en hjólalegurnar gerabyggingu
glerbrautartíðarsýn,
Cover hentar sérstaklega vel við
kerfið afar þægilegt ífram
notkun.
Hjólináframhaldandi fjölbreytni
í borginni
íslenskar aðstæður þar sem getur
eru jafnstór að ofan og
neðan
sem okkar og áframhaldandi
stöðug
leika við stjórn
orðið ansi vindasamt, kalt og blautt
gerir það að verkum að Cover-svalaborgarinnar.
Það síðastnefnda er ekki
eins og við höfum mörg hver fenglokunarkerfið er skröltfrítt
og glerfleksíst mikil
vægt sem
því á sama tíma og
ið að reyna á eigin skinni bæði í allt
inn er algjörlega njörvaður
niður,
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann
sumar og líka síðasta vetur. Í dag
er nauðsyn hér á landi. Glerflekarnir
gera svo flestir íslenskir arkitektar og
hanga ekki í efri braut heldur renna
verkfræðingar kröfur um sérstakt
til á jafnstórum hjólum í efri og neðri
vindálagsþol því það hefur sýnt sig
braut sem tryggir jafnt álag og útiað hérlendis geta vindhviður orðið
lokar glamur og stirðleika.
afar snarpar og sterkar vegna ýmissa
landfræðilegra skilyrða. Cover Iceland Þarf ekki lengur að moka snjó
„Það nýjasta hjá okkur eru svo rennibýður meðal annars handrið og
hurðir og glerskálar með þaki. Einnig
svalalokunarkerfi sem er sérstaklega
er hægt að fá stök þök svo sem yfir
hannað og þróað kerfi fyrir íslenskt
tröppur og skýli við útidyr. Þá þarf
veðurfar og er sérstaklega vindþolið.
ekki að moka snjóinn úr tröppunum,“
Þá er glerið allt að 20 mm og 15 mm
segir Þuríður.
í svalalokum. Bilum milli glerja er
Nánari upplýsingar má nálgast á
lokað með PVC-þéttilista sem kemur
www.covericeland.is
í veg fyrir að snjór og vatn komist inn.
CoverIceland ehf.
Þannig býður Cover Iceland 100%
Auðbrekka 10, 200 Kópavogur
vatns- og vindþétt svalalokunarkerfi.
„Cover-svalalokunarkerfin
Skráning
og upplýsingarveita
í síma 565(+354)
5900519-7771 – 777-7001
skjólog
allan
ársins
hring
og
lengja
til
n
covericeland@covericeland.is
á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
muna þetta stutta sumar sem okkur

Á

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

treysta á, eru það kosningaloforð!

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

samstöðu

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

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

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

SINS!
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Reykjavíkurblaðið

Áhrifavaldar:

LEIÐARI

26. maí2019
2018
5. janúar

Borgarstjórnarkosningar
Tegund auglýsingar
eða nýtt starfsheiti?

A

ndrea
Guðmundsdóttir,
doktorsnemi í alþjóðasam
skipta- og fjölmiðlafræði
við City Uni
versity of Hong Kong
rannsakar svokallaða áhrifavalda,
hvað liggur að baki vin
sældum
þeirra og hvernig við getum skil
greint meðmæli þeirra um vöru og
þjónustu. Hún fór yfir rann
sóknir
sínar í fyrirlestrinum; „Áhrifavaldar!
Trúverðugir neytendur eða auglýs
endur?“ sem fór fram síðast
liðinn
föstudag á vegum MBA námsins við
Háskóla Íslands.
Sam
hliða námi hefur Andrea
kennt í háskólum Evrópu og Hong
Kong og unnið að rann
sóknum,
meðal annars fyrir UNESCO. Rann
sóknar
svið hennar tengist á
hrifum
fjölmiðla á samfélagslega og við
skipta
lega þætti, með á
herslu á
Fáanleg í 12 litum
hegðun neytenda og félagslega sál
fræði. Reykja
víkur
blaðið setti sig í
samband við Andreu til að fræðast
betur um rann
sóknar
vinnu hennar
og fyrirlesturinn.

Áhrifavald er fullt starf

„Er
lendis er mikið verið að
tala um áhrifavalda sem tegund af
villandi aug
lýsingum (e. decepti
veness in advertising)“ segir Andrea
og bætir við „hér á landi hafa Neyt
enda
sam
tökin lagt mikla á
herslu á
Höfuðhandklæðin
Sif
aukið
gagnsæi þegar umfrá
aug
lýsingar
er að ræða“ eneru
algsaumuð
engt er íúrdag að
færslur gæðabómull.
séu kostaðar. Létt
Mikil
vægt er
og
þó að skoða
hina í hliðina
málinu.
þægileg
notkunáog
„Það að vera á
hrifa
valdur er ekki
henta jafnt síðu sem
lengur áhugamál heldur er þetta full
og dömum
vinna stuttu
í dag oghári
skiljan
legt að þeir vilji
á
öllum
fá greitt fyrir sína vinnu“.aldri.
Andrea er
þó ekki að rannsaka þessa hluta máls
heldur leggur hún áherslu á sjónar
horn neyt
enda og í hverju traust
þeirra til á
hrifa
valda liggur. „Vin
sældir áhrifavalda stemma af því að
þeir eru venjulegt fólk, ekki fyrirtæki
eða auglýsendur. Þeir eru frekar eins
og neytendur að skrifa umsagnir á
Trip advisor. Traust neytenda gagn
vart áhrifavöldunum byggist á því og
er það einn lykilþáttur í þeirra vin
sældum“.

Nánar um sölustaði á facebook

U

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
fleiri.
HelmingurTraust
þessara framboða
silast umferðin í “Ég
úthverfin
Trúverðugaldrei
leiki verið
mikil
vægur
til áhrifavalda
er að og
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æið sem
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úr 15
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af mark
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mér
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langtvið
upp
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Ekki (e.
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Þá finnst
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þessar
að furða
gremja
séár“.
ríkjandi
í þjóðfélaginu,
baggi er bundinn
manneskja en núna er þessi týpa til
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áhrifavaldur vera Íájúlí
skalanum
semneinn
hafa verið
í gangiþóundan
farin
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð
töðugjöld.
í raunveruleikanum. Þetta gagnsæi
1-7?“. Mælikvarði Andreu
var einn
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert
verið
af þeimhefur
rann
sóknarþáttum sem hún er þess vegna mikilvægt til þess að
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja
á, eru
kosningaloforð!
grein fyrir að þetta er ekki raun
ræddi örugga
á fyrir
lleið
estrinum, treysta
en eins
og þaðgera
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntaráður
náttúruhamfarir
leikinn”. -Ertu að skoða hvaða
kom fram er hann ekki tilbúinn. veru
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120
Geir A.
Guðsteinsson,
ritstjóri
hefur
á sjálfsmynd?
„Nei
„Égþúsund
er ekki manna
búin að gera þennan skala áhrif þetta
en hann er í vinnslu, skiptir máli að ekki komin svo langt, rannsóknin er
gera svona kvarða því það sem gerir enn þá víðtæk en þetta er punktur
einhvern traustverðan eða aðlaðandi sem ég mun eflaust skoða þegar hún
er mismunandi eftir hvort þú ert stór er komin lengra. Fyrsta skrefið er að
stjarnan eða ekki, þú skoðar hversu upplýsa fólk, því það er mjög lítið
auð
velt er að sam
svara sig þessari vitað hvers vegna þetta fólk er svona
vin
sælt. Ég tel það vera þessi trú
manneskju“.
verðugleiki sem við ættum að geta
Alþjóðleg rannsókn byggð á
mælt”.
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
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Gaflaraleikhúsið
kynnir

Á

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

Kjósum
samstöðu

Þegar spurð út í rannsóknina og
hvort hún sé unnin frá ís
lenskum
áhrifavöldum eða í stærra samhengi
segir Andrea þetta vera al
þjóð
lega
rann
sókn sem byggir á vin
sælustu
áhrifavöldum í heiminum í dag. „Ég
er mest að skoða þá sem hafa flesta
fylgj
endur, einkum skoða það for
dæmi sem þeir sýna fyrir aðra áhrifa
valda. Ég er að einblína á þá sem
eru ekki frægir fyrir eitthvað annað
en það eru margar stjörnur sem eru
taldar vera á
hrifa
valdar. Ég er að
rannsaka einstaklinga sem hafa búið
sér til nafn út frá því að vera áhrifa
í borginni
á kjör
tímaað
bilinu
hafa
fjórir
valdar.
Ég er
mikið
skoða
Insta
forsætis
herrar
verið
gram
ográð
Youtu
be en
þaðvið
eru völd
tveir í
lands
málunum.
Svo tíð
stjórnarskipti,
vin
sælustu
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í dag”.
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á nauðsyn
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er ég
að fram
skoða
hvernig
tilrifa
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kostnaðar
við við
breytingar
áh
valdar eru
að bregðast
þeirri
í stjórn
ogsem
óstöðug
þróun
ogkerfinu
gagnr ýni
hefurleika
veriðvið
í
stjórnar
farverðug
landsins.
er í höndum
gangi.
Trú
leikiÞað
er mikil
vægur,
þess sem
fyriraðhópi
meirihluta
hvernig
eruferþeir
bregðast
við tilað
vinnu
friðinn,trú
leiða
sam
stöðu
aðtryggja
viðhalda
þessum
verðug
leika?
stjórnað
mála
hópa
misErólíkra
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þeir
tala með
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skoðanir
og
koma
góðum
uppáhalds vörur og séu að sýna fram
kvæmd.
á hlutum
daglegaí fram
notkun?
Vilja sýna að þeir
eru ekki bara að ráðleggja vörur og
þjónustu vegna þess að þeir fái borgað
fyrir það heldur eru þetta vörur sem
þeir nota og líka vel við” segir Andrea
og telur áhrifavalda vandlátari þegar
kemur að samstörfum við fyrirtæki.

Höfuðborgarsvæðið:

Þróun markaðarins með
auknu gagnsæi

- Heldur þú að áhrifavaldar séu
komnir til að vera? „Ég held að
markaðurinn muni sjatna, það er
mikið af nýju fólki og bloggurum sem
eru að koma inn í þetta núna, hluti af
þeim mun ná langt og hluti ekki. þrátt
fyrir að þessi hópur stækki hratt tel ég
mögulegt að hann muni á endanum
minnka og stærstu nöfnin standa
eftir. Þá þurfum við að skoða hvernig
við getum skil
greint þessa ein
stak
linga því á ákveðnum tímapunkti eru
þetta ekki lengur venjulegt fólk heldur
Þaðeiner
ekki sjálf
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að slíkur
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staklingar,
eða
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stöðug
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og er
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þá í rann
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Það
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með
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heyrandisegir
raskiAndrea
fyrir stjórn
kerfið.inn
Sem
miðlum”
og kemur
á
betur sam
fer khefur
starfið í borginni,
aukna
eppnisam
á markaðnum;
„Það
frá þvíerfiðarar
Samfylkingin
hóf
hlutaverður
fyrir ný
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að koma
starf fyrirFærri
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á sam
markaðinn.
en stærri
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þetta um
missa
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Um þann
stöðug
verður
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á, þetta
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og
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laugar
kemur.
Þá
þessum
eiginláeika
að daginn
geta sam
svarað
er
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spurning
hver
er
best
til
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sig við áhrifavaldinn”. Andrea telur þó
fallinnþróun
að leiða
þá mögu
stjórn.lega þar sem
önnur
vera
fyrirtæki hafa í auknum mæli leitað
til sérhæfðari áhrifavalda. „Þeir sem
eru kannski með færri fylgjendur en
sérhæfðari áheyrendahóp. Það er hin
þróunin á málinu. Annaðhvort stór
áhrifavaldur eða mjög sérhæfður”.

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
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S

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

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

4

11

Reykjavíkurblaðið

5. janúar 2019

26. maí 2018

LEIÐARI

Andrea Guðmundsdóttir,
doktorsnemi í alþjóðasamskiptaog fjölmiðlafræði við City
University of Hong Kong

Huda Kattan

Borgarstjórnarkosningar

Förðunarbloggari og eigandi snyrtivörumerkisins Huda
Beauty. Yfir 30 milljónir einstaklinga fylgja henni á
Instagram í dag.

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

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
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treysta á, eru það kosningaloforð!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
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www.veidikortid.is

Á

00000
Sölustaðir:

N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
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Gaflaraleikhúsið
GÖNGUM
kynnir

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

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

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

VEL UM LANDIÐ OKKAR
Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní

Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
www.utivist.is
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
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byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um
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kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
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2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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að tekur langan tíma að gera
bíómyndir, þannig að myndir
sem bók
stafl
ega fjalla um
fréttir ársins 2018 koma sjálf
sagt
ekki fyrr en eftir nokkur ár – það tók
til dæmis sjö ár að gera bíómyndir
um voðaverkin í Útey – og þá komu
tvær. En kvikmyndagerðarmenn
eru rétt eins og aðrir listamenn samt
furðu lunknir að tala beint inní sam
tímann, þótt óvart sé. Tilviljanirnar
eru sjaldnast tilviljanir. Hér eru því
örfá dæmi um hvernig bíómyndirnar
spegluðu árið 2018.

að bæta skaðann á meðan hann liggur
hjálparlaus í fleti sínu.

Kvikmyndagagnrýnendur kepptust
svo við að hrósa aðal
leikaranum
Daniel Day-Lewis og leik
stjóranum
Paul Thomas Ander
son fyrir
myndina, þrátt fyrir að aðalleikkonan
Vicky Krieps steli henni fagmannlega
af Day-Lewis og þrátt fyrir að titill
Höfuðhandklæðin
fráaðSif
myndarinnar
bendi til þess
Ander
son sé einmitt að
fjalla
um konurnar
á
eru
saumuð
úr
bak við gæðabómull.
tjöldin, en drauga
þræðir
Létt
og vísar
í þann þægileg
al
genga vana
viktoríanskra
í notkun
og
sauma
kvenna að halda á
fram að
henta jafnt síðu sem
sauma ósýnilega draugaþræði löngu
hári og dömum
eftir aðstuttu
vinnu lauk.
á öllum aldri.

Besta myndin um feðraveldið:
Fáanleg í 12 litum

Phantom Thread
Reynolds Woodcock er ein
hver
virtasti fatahönnuður heims, því þótt
konur sjái að mestu um að sauma
föt og elda, þá eru það iðulega karlar
heimsins sem verða frægir fyrir slíka
iðju. Woodcock býr enda í glæsihýsi á
mörgum hæðum með heila herdeild
kvenna til aðstoðar, bæði við vinnu og
aðra iðju – og þegar Woodcock veikist
og skemmir ó
vart brúð
kaupskjól
belgískrar prinsessu vinna auð
vitað
konurnar baki brotnu alla nóttina við

Besta myndin um húsnæðis
vandann:

The Florida Project
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myndin Toppen av ingenting kynnir
okkur fyrir for
dekraðri yfir
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vænt blokkar
í
búð.
Í ör
væntingu sinni yfir að öðlast
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GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
www.veidikortid.is
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Sölustaðir:

Gildir meðan
Á birgðir endast

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

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

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

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

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
VH/18- 04

SINS!

4
12

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

S

tjórnir sveitarfélaganna á fjölgun íbúa í landinu undanfarið
höfuðborgarsvæðinu
deila kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
nokkuð reglulega um hvar um 5605 manns á höfuðborgarmest er uppbyggingin, hvar er eru svæðinu.
Vel valið Um
fyrir húsið
þitt af þeim fjölda
byggingalóðir lausar til umsóknir,
helmingur
hvar er kannski skinsamlegast að bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast
2795·manns.
Fjölgun í hinum bæjarvolundarhus.is
Sími 864-2400
taki að koma sér þaki yfir höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Um það getur auðvitað verið deilt í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Gleðileg jól
og
farsælt
Borgarstjórnarkosningar
Ukomandi
Gleðilegt
nýtt
ár
nýtt ár
og þökkum samfylgdina
á
Reykjavíkurblaðið

13

26. maí 2018

LEIÐARI

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

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
En ekki ríkir neitt svartnætti í þjóðfélaginu. Nú
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
er að koma síðbúið sumar þar sem fagnað verður
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur aldarafmælis Sambandslaganna sem tryggu Íslandi
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en fullveldi, kjósandur ganga að kjörborðinu, en við fáum
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
Í apríl sumar aftur.
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
Þá ómar söngur nýr.
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
Í maí flytur fólkið
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
og fuglinn hreiður býr.
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin.
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að
tryggja örugga leið
treysta á, eru það kosningaloforð!
Tálknafjarðarhreppur
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

liðnu ári

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

www.malbika.is
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Kjósum
samstöðu

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

Súðavíkurhreppur

www.veidikortid.is
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Sölustaðir:

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

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

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

S

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

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Frost í kortunum?
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LEIÐARI
Ekki láta kuldann koma þér í vandræði
Komdu við og láttu mæla rafgeyminn þinn!

Borgarstjórnarkosningar

U
TUDOR

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar. byggð, og það helst í einum
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa hvelli. Eftir venjulegan vinnudag
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða silast umferðin í úthverfin og
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn þar eiga aðeins þeir í hlut sem
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15 búa í úthverfunum eða eru á
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt leið norður í land eða suður. Ef
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig svo bætast við allir þeir sem búa
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu vesturhluta borgarinnar sem og
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá. Kópavogi og Garðabæ skapast
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið alvarlegt ástand. Þá væri gott að
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna
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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.

Hra

Alltaf öruggt start
eftir kaldar nætur

EITT KORT
34 VÖTN
S k í ð a s7.900
v æ kr.
ðið Skarðsdal

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

frá 15. nóv. - 3. des.
www.veidikortid.is
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laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölKo
rt
breytni
í borginni okkar og áframti í fj
jól lvalin allið stöðugleika við stjórn
haldandi
agj
öf
borgarinnar.
Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

Velkomin á Sigló í vetrarfríið
Sölustaðir:

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Fullorðinskort
kr.daga
20.000
Opið
alla
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000

Skíðakennsla
og Brettakennsla
Barnakort (11-17
ára) kr. 8.000

frítt fyrir 10 ára og yngri
Skíðasvæðið
Sigló
Öllum vetrarkortumSkarðsdal
fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa,
www.skardsdalur.is
Námskeið
í Grímugerð
allar upplýsingar:
www.skardsdalur.is

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

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

Bestu myndirnar um ís
lenskan plebbisma:

Kjósum
samstöðu

Áður
nefndar Lady Bird og
Phantom Thread. Þær fengu saman
lagt ellefu óskar
stil
nefningar, önnur
þeirra var síðasta mynd virtasta leikara
okkar daga og fyrir þá síðari varð
Greta Gerwig aðeins fimmta konan
í sögunni til að fá óskarstilnefningu
fyrir leik
stjórn. Samt kom hvorug
myndin í almennar sýningar í íslensk
bíó, ef tvær sér-sýningar á þeirri fyrri
eru undan
skildar. Bíóin eru örugg
lega með einhverjar hagfræðilegar af
sakanir á reiðum höndum – en þetta
er því miður bara enn ein staðfesting
á viðvarandi kúltúrleysi og plebbisma
þeirra sem ráða yfir stærstu kvik
mynda
keðjum landsins. Bíó Para
dís gerir sitt, en því miður eiga þau
sjaldnast sýningar
réttinn á banda
í borginni
á kjör
tímabilinu hafa fjórir
rískum
óskars
myndum.
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti,
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
og uppnáms í kringum einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,
tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórnkerfinu og óstöðugleika við
stjórnarfar landsins. Það er í höndum
þess sem fer fyrir hópi meirihluta að
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
ólíkra stjórnmálahópa með mismunandi skoðanir og koma góðum
hlutum í framkvæmd.

Besta myndin um Tinder:

Adam
Adam er ungur strákur í Berlín sem
fer á Tinder-stefnumót. Nema hvað,
hann er bæði heyrnarlaus og mállaus,
sem flækir málin þegar stelpan sem
hann hittir reiknar með að hann segi
eitthvað. Einstaklega manneskjuleg og
falleg mynd frá íslensku leikstýrunni
Maríu Sólrúnu sem fékk glæpsamlega
litla athygli hérlendis.
Besta myndin um Wow Air:
Mission: Impossible – Fallout.
Titillinn segir allt sem þarf.
Ásgeir H Ingólfsson
Það er ekki sjálfgefið að slíkur
stöðugleiki ríki í borginni og er
skemmst að minnast þess tímabils
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
stjórn borgarmálanna. Þá var í þrígang skipt um meirihluta með tilheyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
betur fer hefur samstarfið í borginni,
frá því Samfylkingin hóf meirihlutasamstarf fyrir átta árum, einkennst af
samstöðu um að gera góða borg enn
betri. Um þann stöðugleika verður
einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn að leiða þá stjórn.

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

S

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

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

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

Fáanleg í 12 litum

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
Í Reykjavík eru 16 listar í framboði og hafa
aldrei verið fleiri. Helmingur þessara framboða
á væntanlega ekki fræðilegan möguleika á að fá kjörinn
borgarfulltrúa, jafnvel þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggja fyrir aðfararnótt
sunnudag, og jafnvel ekki fyrr en fyrir liggur hvernig
meirihluti verður skipaður, sem skýrist hvaða afgreiðslu
helstu ágreiningsmál í þessarari kosningabaráttu fá.
Verður áfram haldið með Borgarlínu, verður áfram haldið
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
eitthvað er óöruggt í þessum heimi og alls ekki hægt að
Stéttarfélögin búa sig undir að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu og nú hálfu ári áður en
samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í
verkalýðshreyfinginga. Hverji skyldi það sæta í þetta
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
hvert fór jafnlaunastefnan?
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna

AÐ

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.

ER SAMSTARFSVERKEFNI ORKUFYRIRTÆKJA
OG SVEITARFÉLAGA UM BÆTTA NÝTINGU
NÁTTÚRUAUÐLINDA Á NORÐAUSTURLANDI?
Nánar um sölustaði á facebook

treysta á, eru það kosningaloforð!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

S!

EITT KORT
MINNA Á MIKILVÆGI
34 VÖTN AUÐLINDANNA
7.900 kr.

STYRKJA ORKUNÝSKÖPUN OG
FJÖLNÝTINGU

Kjósum
samstöðu

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

00000
Sölustaðir:

AUKA SJÁLFBÆRNI MEÐ
ÞVERFAGLEGRI SAMVINNU
MARKAÐSETJA NORÐAUSTURLAND SEM
laugardag göngum
við til í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
UMHVERFISVÆNT
JARÐHITASVÆÐI

Á
STYÐA VIÐ RANNSÓKNIR OG

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

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

ÞEKKINGARSKÖPUN

Gaflaraleikhúsið
kynnir

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

GREINA OG KORTLEGGJA TÆKIFÆRI

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

Höfuðborgarsvæðið:

www.eimur.is

@ N4Grafík

facebook.com/eimurNA

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
instagram.com/eimur_iceland
11 -22 júní
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
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tjórnir sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu
deila
nokkuð reglulega um hvar
mest er uppbyggingin, hvar er eru
byggingalóðir lausar til umsóknir,
hvar er kannski skinsamlegast að
sækja um byggingalóð svo hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
2795 manns. Fjölgun í hinum bæjarfélögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.
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Ísland varð frjálst og fullvalda ríki með
gildistöku sambandslaganna 1. desember
1918. Segja má að þetta hafi verið einn
merkasti áfanginn í sjálfstæðisbaráttu
þjóðarinnar sem hafði þá staðið í nær eina
öld. Alþingi Íslendinga samþykkti haustið
2016 þingsályktun um hvernig fagna bæri
aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands
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Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Kristín Ingólfsdóttir
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