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Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
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7. TÖLUBLAÐ 1. ÁRGANGUR

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

Fánasmiðjan

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

Vír og lykkjur ehf

Umferðartafir
ÞINGMENN
SEM
NÍÐA
KONUR
EN
Hitaveitu &
eða dýr íbúð
gasskápar

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

s:5772020

HRÓSA SÉR FYRIR SPILLINGU

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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.

- HRÓSA EIGIN KLÆKJUM OG SPILLINGU VIÐ SKIPAN SENDIHERRA
- NÍÐA OG HLUTGERA ÞINGKONUR
- TALA NIÐRANDI UM ALMENNA BORGARA
- REYNDU AÐ LJÚGA UM AFHJÚPANIR
- TELJA SIGMUND DAVÍÐ OF GÓÐAN MANN

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.

Kristín Ingólfsdóttir

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.

fyrir jóla−

Láttu ekki stela af þér kútunum!

dagatalið!

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

ÍTARLEG YFIRFERÐ Á BLS 10, 11, 12 OG 14

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Tilvalinn

Gasskápar

- TÆPLEGA FJÖGURRA STUNDA UPPTAKA SEND Á DV, KVENNABLAÐIÐ OG STUNDINA

Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Nýr miði!

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

SINS!
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LEIÐARI
Stofnaður
verði klasi viðbragðsaðila

Borgarstjórnarkosningar

Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna vill að stofnaður
verði klasi allra viðbagðsaðila á landinu.
m þessa
helgi faramálþings
fram sveitarstjórnarkosningar.
Þetta er meðal
niðurstaða
Í Reykjavík
16 listar í framboði og hafa
sem landssambandið
hélt eru
síðastliðinn
aldreiviðbragðsaðilum
verið fleiri. Helmingur
þessara framboða
fimmtudag með
og
á væntanlega
ekki fræðilegan
á að fá kjörinn
fjallaði
um sameiginlega
fræðslu-möguleika
og
borgarfulltrúa, jafnvel
þó borgarfulltrúum fjölgi úr 15
þjálfunaraðstöðu
viðbragðsaðila.
í 23. Það er kynntu
ekk fyrrsínenþjálfunarúrslit liggja fyrir aðfararnótt
„Viðbragðsaðilar
fyrrum
en fyrir liggur hvernig
og sunnudag,
fræðslumál ogogjafnvel
töluðuekki
allir
meirihluti
verður
skipaður,
sem
skýrist
hvaða afgreiðslu
nauðsyn þess að koma á laggirnar
helstu ágreiningsmál
í þessarari
sameiginlegri
aðstöðu á þessu
sviði,“ kosningabaráttu fá.
áfram haldið
með Borgarlínu, verður áfram haldið
segirVerður
í tilkynningu
landssambandsins.
af krafti að byggja
íbúðirvar
og sú
þétta
„Niðurstaða
málþingsins
að byggð í miðborginni
og fá eldri
úrlausn sinna mála, verður
stofnaður
verðiborgar
klasi einhverja
viðbragðsaðila
þeimþróa
tryggðar
300 þúsund
til að
verkefnið
áfram, króna
leita lágmarkstekjur sem
raunar er kosningaloforð
ríkisstjórnarflokkanna sem
staðsetningar
og
fjármögnunar.
straxaðstöðu
og hún tók
viðervöldum á síðasta ári. Ef
Nýtasteinsofnaði
skal þá góðu
sem
eitthvað
er
óöruggt
í
þessum
heimi
til staðar hjá viðbragðsaðilum til og alls ekki hægt að
búabæta
sig undir
að aukaStéttarfélögin
samvinnu og
þjálfun.að leggja fram kröfur
í komandi kjarabaráttu
Landssamband
slökkviliðs- og nú
og hálfu ári áður en
samingatíminn rennur
út ereftir
þegar kominn órói í
sjúkraflutningamanna
mun óska
verkalýðshreyfinginga.
Hverji skyldi
það sæta í þetta
tilnefningum
frá viðbragðsaðilum
til
sinn. Jú,
ótrúlega
skyni skorpið ráð sem nefnist kjararáð
að ákveða
næstu
skref.“
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

U

“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”
SH Morgunblaðið

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

Jólagjön fyrir unglinginn
Gjafamiðar

fást á tix.is, Hagkaup
og Gaaraleikhúsinu

Hitaveitu &
gasskápar

Fáanleg í 12 litum

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Nánar um sölustaði á facebook

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

Hitaveituskápar

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

Gasskápar

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

Kjósum
samstöðu

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

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

www.veidikortid.is

00000
Sölustaðir:

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

Gaflaraleikhúsið
kynnir

www.101.is
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Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní

Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Atli Þór Fanndal,
netfang: atli@thorfanndal.com, sími: 888 2103 Blaðamaður: Ásgeir H Ingólfsson, netfang: asgeirhi@
gmail.com Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Upplag: 50.000 eintök. Dreifing: Íslandspóstur.
Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

Skráning og upplýsingar í síma 565 5900

Fríblaðinu er dreift í 50.000 eintökum í allar búðir í Reykjavík
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
og á Seltjarnarnesi

Göngugötur í miðborginni á aðventu

E

ins og undanfarin ár
verður
völdum
götum
í miðborginni breytt í
göngugötur hluta úr aðventunni.
Tímabil göngugatna í ár helst í
hendur við lengdan afgreiðslutíma
laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni
hlökkun
ogbvirðingu
sem
A-hlutitilReykja
víkur
orgar var
ég
fer
á
kjör
stað
í
hvert
sinn.
rekinn með ríflega átta milljarða
vík höfum
já
kHér
væðrií Reykja
niður
stöðu
fyrstu við
níuval
um
að kjósa
haldandi
uppmánuði
þessaumársáfram
sam
kvæmt árs
byggingu
borgarinnar,
áframhaldandi
hluta
reikningi
sem kynntur
var í
fram
tíðar
sýn,
fjölborgar
ráði
síðastálfram
iðinnhaldandi
fimmtudag.
breytni
borginni okkar
ogvíkur
áframÁrshlutaíreikningur
Reykja
haldandi
stjórn
borgar er stöðug
fyrir leika
tíma
biliðviðjanúar
borgarinnar.
síðast
nefndaniður
er ekki
- septem
ber Það
2018.
Rekstrar
síst
vægt
sama
tíma og
staðamikil
er já
kvæð því
um á8.166
milljónir
Sam
fylkingin
meiriskýrist
hlutann
króna
en hefur
niður
sleitt
taðan
meðal annars af hærri tekjum af
sölu byggingarréttar, sem var 3.099
milljónum króna umfram áætlun.
Rekstur
Reykjavíkurborgar
skiptist í A-hluta og B-hluta. Til
A-hluta telst starfsemi sem að hluta
eða öllu leyti er fjármögnuð með
skatttekjum. Um er að ræða Aðal
sjóð, sem heldur utan um rekstur
fagsviða og Eignasjóð.
Rekstrarniðurstaða samstæðu
Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta,
var já
kvæð um 15.243 milljónir
króna. Heildareignir samstæðunnar
námu í lok septem
ber 619.908
milljónum króna, heildar
skuldir
ásamt
skuldbindingum
voru
315.500 milljónir króna og eigið fé
var 304.409 milljónir króna.

Á

Átta milljarða plús

verslana í miðborginni og verður
því að þessu sinni frá 13. desember
til 23. desember.
Göngugötusvæðið verður eins
og áður Laugavegur og Bankastræti
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
tilefni af aldarafmæli
sjálfstæðis
og
í stjórn
kerfinu
og óbýður
stöðugListasafn
leika við
fullveldis
Íslands
stjórnar
far landsins.
er í höndum
Reykjavíkur
upp Það
á skemmtilegar
þess sem fer
hluta að
leiðsagnir
og fyrir
leiki hópi
fyrir meiri
fjölskyldurí
tryggja
vinnufriðinn,
leiða sam
stöðu
dag
1. desember.
Farið verður
í ratleik
líkra stjórnmálasiglingu
hópa með
misí óÁsmundarsafni,
um verk
munandi
skoðanir
og
koma
góðum
Kjarvals á Kjarvalsstöðum og boðið
kvæmd. leiðsögn um
erhlutum
upp íáfram
nýstárlega
fullveldissöguna þegar hjólað verður
á milli listaverka og minnismerkja í
samvinnu við félagið Hjólafærni.

milli Vatnsstígs og Þingholtsstrætis,
Skólavörðustígur
neðan
Bergstaðastrætis, Austurstræti auk
Veltusunds og Vallarstrætis og
Pósthússtræti með fyrirvara um að
Tryggvagata verði opin á tímabilinu.
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,
Fullveldisdagurinn:
Leitin
að
frá þvíÁsmundar
Samfylkingin
meirihlutaverki
fráhóf
1918
sam
fyrir
átta árum, einkennst af
Kl.starf
13.00
í Ásmundarsafni
sam
um að gera
góða borg
enn
Á stöðu
sýningunni
er sjónum
beint
Umferli
þann
stöðugleikaallt
verður
aðbetri.
öllum
listamannsins
frá
einnig kosið á laugar
daginn kemur.
Þá
tréskurðarnámi
hjá Ríkarði
Jónssyni
er
ekki
spurning
hver
er
best
til
þess
og til síðustu ára listamannsins. Sýnd
fallinn
leiðaí þá
stjórn.
eru
verkað
unnin
ýmis
efni þar á meðal
verk höggvin úr tré, steinsteypu og
brons. Á sýningunni eru jafnframt
frummyndir þekktra verka sem
stækkuð hafa verkið og sett upp víða
um land.

Listasafns Reykjavíkur
á fullveldisdaginn

Í

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

Ókeypis aðgangur
viðburðina.

er

á

Leiðsögn á hjóli um sögu
fullveldisins

alla

Kl. 10.15-12.00 - Hjólatúrinn hefst
tjórnir sveitarfélaganna á
á Hlemmi
höfuð
borgarsvæðinu
deila
Félagið
Hjólafærni
og Listasafn
nokkuð
lega saman
um hvar
Reykjavíkur
taka reglu
höndum
og
mest upp
er upp
byggingin,
er eru
bjóða
á hjólatúr
meðhvar
leiðsögn.
bygginga
lóðir lausar
til listaverka
umsóknir,
Hjólað
verður
á milli
hvar
er kannskisem
skintengjast
samlegast
og
minnisvarða
söguað
sækja um bygginga
lóð svo hraðast
fullveldisins
með ýmsum
hætti.
taki að verður
koma við
sér og
þaki
höfuðið.
Staldrað
sagtyfir
frá því
sem
Umaugu
það ber.
getur auðvitað verið deilt
fyrir
en Hagstofan birti nýlega tölur um

S

Siglt um sýningu Kjarvals í
fortíð og framtíð

Kl. 15.00 á Kjarvalsstöðum
Siglt um sýningu Kjarvals í fortíð
fjölgun
íbúa
í landinu undanfarið
og
framtíð
– fjölskylduleiðsögn
og
kjörtímabil. Samkvæmt íþeim
fjölgaði
Þingvallamósaíksmiðja
tengslum
umsýninguna
5605 manns
á höfuð
borgarvið
Jóhannes
S. Kjarval:
svæðinu. stórra vona. Jóhannes
...lífgjafi
Um helmingur
af þeimer fjölda
Sveinsson
Kjarval (1885-1972)
einn
bætist viðlistamaður
íbúatölu Reykja
víkur, og
eða
ástsælasti
þjóðarinnar
2795 manns.
Fjölgun
í hinum
bæjararfleifð
hans lifir
í fjölbreyttu
lífsverki
félögunum
er 773
í Mos
fellsbæ, 724
sem
nær yfir
fjölda
málverka
af
í Kópalandsins,
vogi, 709kynjaverum
í Hafnarfirði,
náttúru
sem479
þar í
Garðabæ
og 125 íá landinu.
Seltjarnarnesi.
leynast
og fólkinu

S!
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BIEBER OG BOTNRASSA Í BRETLANDI
EFTIR HARALD F. GÍSLASON
LEIÐARI

„SPENNA, HASAR
OG HAMINGJA!“
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

Ingveldur Geirsdóttir,
Morgunblaðinu
Nánar um sölustaði á facebook
(um Bieber og Botnrassa)

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
IG, nefnist
Mbl. um
Bieber og Botnrassa
sinn. Jú, ótrúlega skyni skorpið ráð sem
kjararáð
Í apríl sumar aftur.
hefur á þessu ári og hinu síðasta úthlutað þeim sem
Þá ómar söngur nýr.
síst skyldi himinháar lauahækkanir sem eru í engu
Í maí flytur fólkið
samræmi við þann stöðugleika sem lengi hefur verið
og fuglinn hreiður býr.
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn ýmissa
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun og fara
Í júní sest ei sólin.
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra. Ekki þarf
Þá brosir blómafjöld.
neinn að furða þó gremja sé ríkjandi í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja örugga leið
treysta á, eru það kosningaloforð!
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 þúsund manna
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

„Spennandi og grípandi, hún
heldur lesandanum algerlega við
EITT KORT
efnið.“

Kjósum
samstöðu

María Bjarkadóttir, bokmenntir.is
(um Bieber og Botnrassa)

34 VÖTN
7.900 kr.
„Spennandi, falleg og fyndin!“

Matthildur Beck,
Krakka-Kiljunni
Vatnaveiði
er fjölskylduvæn útivist.
(um BieberBörn
og Botnrassa)
yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
www.veidikortid.is
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Frí heimsending þegar pantað er á 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 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

Gaflaraleikhúsið
Hljómsveitin Botnrassa er á leið til Bretlands að keppa fyrir
kynnir
Íslands hönd um að komast á alheimstúr með sjálfum Justin Bieber.
Krakkarnir eru yfir sig spenntir en ein mamman er uggandi út af
fréttum af hugsanlegri hryðjuverkaógn. Þau reyna að hrista af sér
þessar áhyggjur en hver er alltaf að senda þeim þessa skrýtnu
tölvupósta frá netfanginu worldvictory@gmail.com?
Sjálfstætt framhald metsölubókarinnar Bieber og Botnrassa!

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

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

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

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

BJARTUR-VEROLD.IS

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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Glósubók ljóðskálds
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ljóða og ljóðaþýðinga, og bókin öll þemað en á tímabili dregur það Svo fylgir nístingssár saga um gamla
er ákveðinn vísir að ritgerð sem úr bókmenntagildinu – en þegar á konu sem missti einkadóttur, þar
mögulega verður aldrei skrifuð.
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eða sjálfsnámi. Eins og allar góðar ég velti fyrir mér hvort hún hafi heyrt var uppgötvað, ein af þessum konum
glósubækur blandast hér saman brandarann um að maður geti ekki sem var í skugga karlanna sem töldu
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Shakespeare, Emily Dickinson, Nikos „Ég vildi óska að ég gæti þýtt úr öllum Það sem er letrað í spjaldskrá hvers og
Kazantzakis og leikhúsgagnrýnandinn tungumálum heimsins. Ef ég fengi að eins.
Vivian Mercier kveðast á um ekkertið lifa að eilífu, myndi ég gera það.“
og möguleika þess.
Fyrir röskum áratug síðan kom út
Bókmenntasagan, líkt og aðrar bókaflokkurinn Svarta línan hjá
Maður verður vissulega örlítið sögur, er vissulega að mestu Bjarti, bækur sem allar dönsuðu á
ringlaður á köflum í þessum skrifuð af körlum en það er sterkur mörkum skáldskapar og fræða – og
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Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Fáanleg í 12 litum

Margar raddir Bókin birtir okkur margar raddir, bæði Magnúsar sjálfs, stórskálda
heimsbókmenntanna og dagbókarskrifa alþýðufólks. Stjarna bókarinnar er
þó Guðbjörg Jónsdóttir, húsfreyja á Broddanesi, sem slær mörgum höfundum
heimsbókmenntanna rækilega við.“
Nánar um sölustaði á facebook
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Set röraverksmiðja
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Við leitum að einstaklingi til starfa
við- ÍSLANDSPÓSTUR
kynningar- og
markaðssvið um land allt.
N1 - OLÍS
og veiðivöruverslanir

Frí heimsending
þegar pantaðverkefni
er á www.veidikortid.is.
fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf
við fjölbreytt
tengd
kynningu fyrirtækisins á innlendum og erlendum markaði.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Gaflaraleikhúsið
kynnir
• Uppsetning og hönnun á prentuðu kynningarefni.
• Innsetning og uppfærsla á efni fyrir vefsíðu.

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur:

• Kunnátta á Adobe Illustrator og Photoshop kerfin.
• Hafa góða þekkingu og reynslu af CMS kerfum á borð við Wordpress.
• Gott auga fyrir útliti og uppsetningu á texta og myndum.
• Sveigjanleiki og færni í samvinnu við aðra.
• Gott vald á bæði ritaðri og talaðri enskri og íslenskri tungu.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:
• Ferilskrá.
• Ferilmappa með samantekt af fyrri verkum.
• Mynd af umsækjanda.

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Áhugasamir sæki um fyrir 1. desember nk. Eingöngu er tekið við umsóknum á vef Set; set.is/atvinna.

Set hefur vottað gæðakerfi skv. ISO 9001 og hefur hlotið viðurkenningu

Creditinfo sem framúrskarandi fyrirtæki. Gott starfsumhverfi og mötuneyti
er á staðnum.

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

Set ehf. | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is
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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.

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.

AÐ Á NORÐAUSTURLANDI
ERU UM ÞAÐ BIL

Fáanleg í 12 litum

250.000
Nánar um sölustaði á facebook

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

PAPRIKUR RÆKTAÐAR
ÁR HVERT MEÐ
EITT KORT
Kjósum
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34 VÖTN
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7.900 kr.

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

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA

@ N4Grafík

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

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.

64

Reykjavíkurblaðið

26. maí2018
2018
1. desember

SKÝ
TIL AÐ ELDAST
Borgarstjórnarkosningar
LEIÐARI

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

Þriðja bók Arngunnur Árnadóttir hefur áður sent frá sér ljóðabókina Unglingar og
skáldsöguna Að heiman.
Fáanleg í 12 litum
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og sagannokkrum
sýnir og ævi
er sþað
því með
sjálfum,
keiðum
og
ákveðinnivið
tilfhlökkun
og virðingu
sem
nokkrum
angsefnum.
Á baksíðu
fer ávitnað
kjörstað
í hvert
sinn.
erégsvo
í eitt
ljóðið,
línur sem
Hér bókina
í Reykja
vík fremur:
höfum við val
kristalla
öðrum
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu
Um
þrítugt borgarinnar,
hverfa allir áframhaldandi
fram
tíðarsýn, áframhaldandi fjölinn
í hús
breytni
í fast
borginni
(öðru
nafni
eignir) okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar.
Það
síðast
nefnda
er ekki
Maður
veit ekki
hvort
ljóð
mælandi
sé
síst
mikil
vægt
því
á
sama
tíma
og
að tala um sjálfan sig eða jafnaldra sína,
fylkingin
hefur
leitt
meiri
enSam
þetta
súmmerar
ágæt
lega
upphlutann
rauða
þráðinn – að vinna úr minningum og
hugsa um það að eldast, strax um þrí
tugt.

Á

Inni í þessum fast
eignum búa enn
minningar, í öðru lífi eru þau:

Leiðiskrossar 12 volt,
24 volt og 32 volt.
Námskeið
í Grímugerð
Vönduð
íslensk
framleiðsla.

og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Skráning
og upplýsingar
í síma
565 5900
Skemmuvegi
34 - 200
Kóp.
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is

Símar: 554 0661 - 699 2502 - 897 4996

síung
á þessum dimma bar

Þetta er sterk
mynd af snemm
fullorðnu fólki, það
má keyra og kaupa
áfengi, en það er
enn með allt á láni.

Kjósum
Minningar
annarra hafasamstöðu
runnið saman við
er maður að tipla á konunni, skuggi, minningar.“

Það fyrra lýsir draumi um byggingar í
ókunnum borgum, en samt kunnug
legum:

okkar eigin og á
endanum verða
allar bækur um
okkur öll, þótt ekki
sé nema vegna
þess að við búum
í sama heimi og
í borginnihegðunar
á kjörtímabilinu hafa fjórir
þetta
forsætisráðherrar verið við völd í
landsmálunum. Svo
tíð stjórnarskipti,
mynstur
hefur
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
runnið
og uppnámssaman
í kringum við
einstaka
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra
skýin.
tafa á nauðsynlegum framfaramálum,

tilheyrandi kostnaðar við breytingar
í stjórn
kerfinu
stöðug
við
Þegar
á líður
ber síog
fellt ómeira
á leika
óræðum
stjórnar–farekki
landsins.
Þaðeftir
er í „þér“
höndum
söknuði
endi
lega
–
þess sem
fer fyrir
hópi
meirihluta að
heldur
öllu sem
tengist
„þér“:
tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu
málahópa með misEfólíkra
ég saknastjórn
einhvers
munandi
skoðanir
þá sakna ég ekki þín og koma góðum
hlutum
í fram
heldur
litar
og áfkvæmd.
erðar hlutanna
Minningarnar taka völdin, skáldið er
hugsi yfir þessari eyju sem hún býr á,
reynir að lesa í þessi ský. Hér er einnig
skemmtilegt skot á lesendur, bókum er
lýst sem:

Höfuðborgarsvæðið:

kunnuglegum borgum
með stökkbreytt hverfi
sem ég týnist í

Ég sagði vinkonu minni um daginn
frá því að mig hefði dreymt gamla
her
bergið mitt um nóttina, her
bergi
í sömu íbúð, ég hafði bara flutt á milli
her
bergja. Við komumst að þeirri
niðurstöðu að líklega tæki mann svona
tvo mánuði að byrja að dreyma um
staði sem maður hefði yfirgefið, hversu
langt sem maður hefði farið. Þegar
Það
ervegar
ekkiheil
sjálf
gefiðsem
aðmaður
slíkur
það er
hins
borg
stöðug
ríki landa
í borginni
ogeinser
yfir
gefurleiki
verður
fræðin að
skemmst
aðbreyttri.
minnast þess tímabils
flóknari,
stökk
sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
borgar
málanna.
Þá var
í þríJá,stjórn
mig hefur
nefni
lega dreymt
þennan
gang
skipt
um
meiri
hluta
með
tildraum sem lýst er í ljóði númer VI
heyrandi
raski
fyrir
stjórn
kerfið.
marg
oft – og
hann
virðist
vera
ansiSem
al
betur fer
hefur
sam
starfið
gengur,
fyrst
ég, vin
kona
míní borginni,
og ljóð
frá þvíkönnumst
Samfylkingin
meiri
hlutaskáldið
öll viðhóf
hann.
Þannig
sam
starf
fyrirljóðin
átta oft
árum,
eru
upp
áhalds
þau ein
semkennst
maðuraf
samstöðu
um
gerasem
góða
borgkom
enn
getur
speglað
sigað
í, þau
maður
betri.
Um aðþann
leika
verður
ekki
orðum
sjálfurstöðug
fyrr en
maður
las
einnig
kosiðannarra.
á laugardaginn kemur. Þá
þau
í orðum
er ekki spurning hver er best til þess
fallinn
leiða
stjórn.
Það
á líkaaðvið
umþá
næsta
ljóð, hugmynd
sem vitraðist mér þegar ég labbaði
fram hjá blokkum í fjarska, fékk ein
kennilegan hroll og áttaði mig á því
að draugagangur væri raunverulegur,
burtséð frá allri yfirnáttúru, hann byggi
einfaldlega í arkítektúrnum og áhrifum
okkar á hann. Í ljóðinu er rætt um
klisjuna „hús með sál“ og ýjað að því að
það sé bara annað orð yfir draugagang.

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík

(þetta sem maður raðar í hillur
til að segja: ég er þessi tegund
af intellektúal)
tjórnir sveitarfélaganna á
höfuð
borgar
svæðinu
deila
Tvö bestu
ljóðin
tengjast
hins vegar
nokkuðþemum
reglulega
um hvar
áðurnefndum
takmarkað,
en
mesttengjast
er uppþó
byggingin,
hvar
er eru
þau
bæði bak
síðuljóðinu
bygginga
lóðir
lausar
sóknir,
um
fólk sem
hverfur
inn ítilhús.um
Þau
eru
hvarviðer
kannski
skin
hlið
hlið,
númer VI
ogsam
VIIlegast
(en þaðað
sækja
umsett
bygginga
lóð
hraðast
eru
25 tölu
en nafn
laussvo
í bókinni)
aðminna
koma um
sér hús
þakisem
yfirfast
höfuðið.
ogtaki
fjalla
eignir,
Um það
auðvitað
verið
frekar
sem getur
vett
vang
drauga
gangs deilt
og
en Hagstofan birti nýlega tölur um
drauma.
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fjölgun míbúa
hegðunar
ynsturí landinu undanfarið
kjörtíma
bil. Sam
kvæmt
þeim fjölgaði
runnin
saman
við vegg
fóðrið
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu. annarra hafa runnið saman
Minningar
Um helmingur
af þeim verða
fjölda
við okkar
eigin og á endanum
bætist
við um
íbúaokkur
tölu Reykja
víkur,
allar
bækur
öll, þótt
ekki eða
sé
2795 vegna
manns.
Fjölgun
hinumí bæjarnema
þess
að viðí búum
sama
félögunum
773 í Mos
fellsbæ,
724
heimi
og þettaerhegðunar
mynstur
hefur
í Kópasaman
vogi, 709
í Hafnarfirði, 479 í
runnið
við skýin.
Garðabæ og 125 áÁsSel
tjarnar
nesi.son
geir
H Ingólfs

S!
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LEIÐARI

BorgarstjórnarkosningarTAKK FYRIR

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.

Spilli
vagninn
HIRÐIR RAFTÆKI
OG SPILLIEFNI

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

AÐ FLOKKA
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

Spillivagninn
slær í gegn

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

Borgarbúar hafa tekið þjónustu Spillivagnsins
opnum örmum og fyllt bílinn af efnum og tækjum sem komið
hefur verið til förgunar og
endurvinnslu á öruggan hátt.
laugardag göngum við til í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir

Á

Það er ekki sjálfgefið að slíkur
kosninga. Kosningarétturinn forsætisráðherrar verið við völd í stöðugleiki ríki í borginni og er
Þegar hafa fimm borgarhverfi af tíu
og um
eitt
tonn Svo
af efnum
er verið
ekki heimsótt
sjálfgefinn eins
lands
málunum.
tíð stjórnarskipti, skemmst að minnast þess tímabils
og
sagan
sýnir
og
er
það
því
með
sem
komið
hafa
til
vegna
uppljóstrana sem Sjálfstæðisflokkur kom síðast að
Sölustaðir:
og tækjum fráákveðinni
90 heimilum
hafa ratað í vagninn.
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
tilhlökkun og virðingu sem og uppnáms í kringum einstaka stjórn borgarmálanna. Þá var í þríFrí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra gang skipt um meirihluta með tilHér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
hirðir
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í Hvað
stjórnkerfinu
og óspillivagninn?
stöðugleika við frá því Samfylkingin hóf meirihlutaFyrstu hringferð Spillivagnsins lýkur fram
í byrjun
desember
tíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnar
far landsins.
• Smærri
raftækiÞað er í höndum samstarf fyrir átta árum, einkennst af
breytni
í borginni
sem fer fyrir hópi meirihluta að samstöðu um að gera góða borg enn
með heimsóknum í Árbæ og Grafarvog.
Hann
verðurokkar
næstog áfram- þess
• Tölvur
og síma
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu betri. Um þann stöðugleika verður
á ferðinni í apríl og maí. Ef förgunin þolir
enga bið
• Rafhlöður
oghópa
rafgeyma
borgarinnar.
Þaðtekur
síðastnefnda er ekki ólíkra
stjórnmála
með mis- einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
síst
mikil
vægt
því
á
sama
tíma
og
munandi
skoðanir
og
koma
góðum er ekki spurning hver er best til þess
•
Ljósaperur
og
hitamæla
næsta endurvinnslustöð við efnum og tækjum.
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.
fallinn að leiða þá stjórn.

00000

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Hér verður Spillivagninn í desember:
Árbær við Árbæjarlaug, þriðjudaginn 4. des. kl. 15–20
Grafarvogur við Spöngina, fimmtudaginn 6. des. kl. 15–20

Sjá nánar á: spillivagninn.reykjavik.is

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

• Málningu, bón, viðavörn, lím og lökk
• Hreinsiefni og lífræn leysiefni
• Stíflueyði
Höfuðborgarsvæðið:
• Eitur; skordýra-, rottu- og illgresis
• Olíu og feiti
• Ýmislegt fleira

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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Hvenær koma Borgarstjórnarkosningar
jólasveinarnir?
LEIÐARI

Í

vísum Jóhannesar úr Kötlum
segir að jólasveinarnir komi til
byggða þrettán dögum fyrir jól.
Það þýðir að fyrsti jólasveinninn
Stekkjarstaur kemur einhvern tímann
eftir miðnætti hinn 12. desember.
Íslensku jólasveinarnir þóttu lengi
vel ekki húsum hæfir en upp úr
fjórða áratug síðustu aldar tók það
breytingum. Segja má að sveinarnir
hafi fengið færi á að taka sig taki meðal
annars með aðstoð Ríkisútvarpsins.
„Þetta var bara menningarpólitísk
umræða,“ sagði Árni Björnsson
þjóðháttafræðingur
um
endurfæðingu íslenskra jólasveina
við Reykjavík vikublað árið 2014.
Árni Björn hefur ritað heilmikið um
íslenska þjóðhætti og menningu. Árni
sagði að í kringum stofnun útvarpsins
hafi sjálfsögð umræða átt sér stað um
hvort útvarpið ætti að vera með efni
fyrir börn. Í kjölfarið hafi svo þurft
að taka ákvörðun um jólaefni fyrir
Fáanleg í 12 litum
börnin.

Tóku sig taki og mættu á
jólaskemmtanir

„Fram til þessa höfðu jólasveinarnir
aldrei komið á jólatrésskemmtanir.
Þeir þóttu ekki húsum hæfir,“ segir
Árni. „Þeir voru raunar barnafælur.
Þetta er mikil breyting sem verður á
hlutverki jólasveinanna með tilkomu
útvarpsins. Þarna verða þeir ekki bara
barnafælur heldur líka skemmtiefni
fyrir börn.“ - Þetta er ótrúleg

eðlisbreyting. Áttu skýringu á þessu?
„Já þetta er stór breyting og tengist
með beinum hætti Ríkisútvarpinu.
Allt gerist þetta reyndar áður en
ég fæðist. Ég las það samt í blöðum
frá þessum tíma að menn voru ekki
sammála um þetta. Það er að segja fólk
var ekki visst um hvort jólasveinarnir
ættu að skemmta börnum. Þetta var
bara menningarpólitísk umræða sem
frá Sif
var Höfuðhandklæðin
að eiga sér stað. Niðurstaðan
er
sem sagt sú að þeir
inn í útvarpið
eru fara
saumuð
úr
og eftirgæðabómull.
það fara þeirLétt
að og
koma á
jólatrésskemmtanir.“
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
Í bókinni Saga daganna eftir Árna,
öllumsegir
aldri.
sem kom út áriðá1993,
að árið

Ekki lengur mannætur

1746 hafi í „Tilskipun um húsagann á
Íslandi“ verið fyrirskipað að nú skuli;
„sá heimskulegi vani sem hér og þar
skal hafa verið brúkanlegur í landinu,
að hræða börn með jólasveinum
eður vofum, aldeilis vera afskaffaður
[lagður niður].“ Þá segir að þegar líða
taki á 19. öld taki jólasveinarnir að
mildast eilítið.

Jólin koma

Árið 1932 kom út ljóðabókin
Jólin koma eftir Jóhannes úr Kötlum.
Í bókinni er ljóðið Jólasveinarnir
þar
Jóhannes
lýsir íslensku
Nánarsem
um sölustaði
á facebook
jólasveinunum þrettán. Óhætt er að
fullyrða að með ljóðinu hafi Jóhannes
fært nöfn og fjölda sveinanna í
fastar skorður. Ljóð Jóhannesar,
ásamt myndskreytingum Tryggva

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
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Knickerbocker. Sagan gekk út á að nefnd nokkur nafna en þess má geta
hnýta í hollenska fortíð New York- að þær Redda, Sledda, Flotsokka
borgar og þar með hinn hollenska og Flotnös eru þær kvenkyns
Sinterklaas. Þar var meðal annars jólasveinkur sem vitað er um.
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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
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Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
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tjórnir sveitarfélaganna á 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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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
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laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

Öruggir skiladagar
Til Evrópu:
13. des
14. des
14. des

Pakki til Evrópu
Pakki til Norðurlanda
Bréf til Evrópu

Brandenburg | sía

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Upplýsingar um afgreiðslutíma og aðra örugga
skiladaga má finna á postur.is/jol

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

Innanlands:
17. des
19. des

Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
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Bréf
tjórnir
Pakkarsveitarfélaganna

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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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
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Bragi Sveinsson. Í júlí baggi er bundinn
og hvað var sagt við þetta tilefni sagði
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Gunnar Bragi: „Já, ég man eftir þessu.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert
Buðuhefur
Ólafiverið
Við vorum að grínast með þetta.“
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja
örugga leið
treysta á, eru þaðÞau
kosningaloforð!
þingf lokksformanninn
Ólafur og Anna brugðu til sömu
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntarDV
náttúruhamfarir
greinir frá tilboði Sigmundar vopna og könnuðust ekki við tilboðið.
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120
þúsundGunnlaugssonar,
manna
Geir A.hefur
Guðsteinsson,
ritstjóri
Davíðs
formanns „Nei, hann
aldrei gert
það.
Miðflokksins, til Ólafar Ísleifssonar, Svona tilboð hefur ekki komið fram
þingmanns
Miðflokksins, enda eru allir ánægðir á sínum stað og
um
að
Ólafur
gæti
fengið uppteknir í sínum störfum. Ég hef oft
þingflokksformannsembætti ef hann hitt þessa menn og setið með þeim á
segði sig úr þingflokki Flokks fólksins spjalli. Við borðum stundum saman.
og kæmi yfir til miðflokksins. DV Svona tilboð hefur ekki komið fram.
sem ásamt Stundinni hefur upptöku Aldrei,“ sagði Ólafur við DV.
af umræðum þingmanna hefur
eftir Sigmundi að hann geti gengið Hlutgerðu þingkonur og
frá málinu „á morgun.“ ef Gunnar kölluðu klikkaðar, kuntur,
Bragi Sveinsson, þingflokksformaður guggur og apa
Miðflokksins, sé reiðubúinn. „Þú Þingmennirnir sex sameinuðust um
verður þingflokksformaður við erum sterkar skoðanir á útliti, atgervi og
að fara redda þér inn. Ég er ekki að persónu þingkvenna. Í samtalinu fara
grínast. Ég veit að ég er búinn að þeir ófögrum orðum um þingkonur
drekka töluvert af bjór en ég er til í sem þeir lýsa af kvenfyrirlitningu,
að gera þetta á morgun,“ hefur DV gera miklar athugasemdir við útlit
úr upptökinni. Bergþóri Ólasyni, þeirra, tala niður getu til starfa, vit
þingmanni Miðflokksins, virðist og geðheilsu. „Oddný er ekkert ágæt.
brugðið vegna tilboðsins. „Sko. Ég Hún er algjör apaköttur. Hún veit
hélt að ég væri að draga félaga mína ekki neitt, kann ekki neitt, getur ekki
til að tala skynsamlega…“ Sigmundur neitt,“ heyrist Gunnar Bragi segja um
svarar um hæl: „Welcome to politics Oddnýju Harðardóttur. Lilju Dögg
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Bergþór Ólason.“
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ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem og uppnáms í kringum einstaka stjórn borgarmálanna. Þá var í þríég fer á kjörstað í hvert sinn.
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra gang skipt um meirihluta með tilHér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
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þar sem
verða
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stjórn
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Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.
fallinn að leiða þá stjórn.
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VIÐ ÞÖKKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR
30 FARSÆL ÁR Í REKSTRI OG HORFUM
STOLTIR FRAM VEGINN.
Fáanleg í 12 litum
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korthafa.
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Flokkur fólksins vill þá burt

Gaflaraleikhúsið
kynnir

M12 FCOT
Fjölnota hjólsög
frá Milwaukee

Getur sagað járn, ryðfrítt stál, aðra
málma, gifs, trefja/plastefni og keramík.

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
Sveigjanlegt rafhlöðukerfi sem virkar
11 M12™
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með öllum Milwaukee
POWERSTATE™ mótor 20.000 RPM.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.
®

Verð
33.900og
kr.upplýsingar
(án rafhlöðu) í síma 565 5900
Skráning

og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is
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Næstar á þing fyrir Flokk fólksins

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,
Kolbrún
hvar
er Baldursdóttir,
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borgarfulltrúi
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sækja
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í klínískri
sálfræði.
Hún
er verið deilt
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fyrir Ólaf Ísleifsson.
envaraþingmaður
Hagstofan birti
nýlega tölur um

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
Heiða
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ára víkur, eða
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íbúatölu 36
Reykja
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flokk bæjar2795 manns.
Fjölgun
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í Suðurkjördæmi.
Heiða
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er 773 í Mos
fellsbæ, 724
erí varaþingmaður
Gautafirði, 479 í
Kópavogi, 709Karls
í Hafnar
Hjaltasonar.
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.

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
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samingatíminn rennur út er þegar kominn órói í þær borgar- bæjarstjórnir sem við eigum skilið.
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hefur
verið
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hreiður
Flokks fólksins, afsökunar á ummælum býr.
sínum á fimmtudag. „Ég ræddi
barist við að halda og nú nýlega fá forsvarsmenn
við Ingu ýmissa
Sæland í kvöld og bað hana afsökunar á framgöngu minni. Um
bæjarfélaga 600 þúsund króna launahækkun
og við
faraFlokk fólksins
Í júní sest
samstarfið
vil eiégsólin.
segja að það hefur verið með miklum
í launum langt upp fyrir forsætisráðherra.
Ekki
þarf árið, Þá
brosir
blómafjöld.samhljómur um marga hluti,“
ágætum
síðasta
enda
málefnalegur
neinn að furða þó gremja sé ríkjandiskrifar
í þjóðfélaginu,
Í júlí baggi er bundinn
hann á Facebook.
hvert fór jafnlaunastefnan?
og borðuð töðugjöld.
Nokkru furðu gætir að nánast ekkert hefur verið
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggjaKarl
örugga
á, eru Flokks
það kosningaloforð!
Gautileið
Hjaltason,treysta
þingmaður
fólksins, sendi frá sér yfirlýsingu
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntar náttúruhamfarir
þar sem hann biðst afsökunar á þeim ummælum sem hann lét falla. „Ég
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120 harma
þúsundummæli
mannasem ég lét falla á veitingastað fyrir
Geir stuttu
A. Guðsteinsson,
ritstjóri
síðan og hafa
birst
í nokkrum fjölmiðlum. Af því tilefni vil ég taka fram að ég er ekki á förum
úr Flokki fólksins, styð stefnu flokksins og ber traust til formanns hans, Ingu
þingmanni Miðflokksins. Þar lýsir
Sæland.“
Bergþór skoðunum sínum á Ingu
Sæland, formanni Flokks fólksins.
Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Miðflokksins, sagði í
Þetta virðist flokksfélögum Ingu ekki
Morgunútvarpi Rás 2 á fimmtudag að hann þurfi að biðja langan lista af fólki
þótt ástæða til að draga í land en
afsökunar. Fluttar hafa verið fréttair af tilraunum hans til bóta meðal annars
hún er sögð hafa grenjað sig á þing.
afsökunarbeiðni til Oddnýar Harðardóttur, þingmann Samfylkingarinnar,
Karl Gauti Hjaltason, þingmaður
sem hann kallaði apakött, Friðrik Ómar en hann lét lítt skiljanleg orð um
Flokks fólksins gefur í og lýsir Ingu
„smjör á smokknum“ falla um listamanninn. Þá sakaði hann Albertínu
sem óhæfum formanni. „Ólafur er
Friðbjörgu Elíasdóttur, þingkonu Samfylkingarinnar, um nauðgun en
örugglega sammála mér að Inga
hefur dregið í land þar. Eins og áður segir er listinn langur en Silja Dögg
Sæland getur þetta ekki.“ Þá sagði
Gunnarsdóttir sagði í fréttum RÚV að hún tæki við afsökunabeiðni í eigin
Gunnar Bragi: „Þið verðið að átta
persónu en ekki gegnum Facebook eða í fjölmiðlum.
ykkur á að þið getið ekki endalaust
látið madame Sæland grilla ykkur
Anna Kolbrún Árnadóttir, þingkona Miðflokksins, sagði í kvöldfréttum
eins og þið séuð ekki til,“ vitnar DV
RÚV á fimmtudag, að hún íhugi að segja af sér vegna málsins. „Ég á mér
í upptökurnar og segir Gunnar Braga
engar málsbætur, Ég tek fulla ábyrgð á mínum orðum í þessu. Ég hef eytt
hafa bætt við: „Eruð það þið sem
töluverðum hluta dagsins í það að biðja fólk afsökunar.“
munið njóta næstu kosninga eða
Inga?“ Samkvæmt DV munu hvorki
Miðflokkurinn hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem þingmennirni
Karl né Ólafur hafa komið formanni
fjórir biðjast afsökunar á hegðun sinni. „Við fjórir þingmenn Miðflokksins
sínum til varnar á meðan á samtali
sem sátum á hótelbarnum Klaustri í liðinni viku viljum biðja þá sem farið
þingmannanna stóð. Þá sagði Karl
var ónærgætnum orðum um í þeim einkasamtölum sem þar fóru fram
Gauti einnig: „Hún getur grenjað um
einlæglegrar afsökunar. Það var ekki ætlun okkar að meiða neinn og ljóst
þetta en getur ekki stjórnað.“
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þessum
hætti.“í kringum einstaka stjórn borgarmálanna. Þá var í þríég fer
á kjörstað ífyrir
hvert Landsdóm,
sinn.
stjórnmálamenn, leiða til ítrekaðra gang skipt um meirihluta með tilog
sakborning
í
Hér í Reykjavíkþegar
höfum
við var
val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
sendiherraembætti
hann
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við frá því Samfylkingin hóf meirihlutaframtíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum samstarf fyrir átta árum, einkennst af
breytni í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að samstöðu um að gera góða borg enn
haldandi stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu betri. Um þann stöðugleika verður
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með mis- einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
síst mikilvægt því á sama tíma og munandi skoðanir og koma góðum er ekki spurning hver er best til þess
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum í framkvæmd.
fallinn að leiða þá stjórn.

Skrópuðu til að drekka

Afsökunarbeiðnir

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

sem hann á í samskiptum við. „Það vitnar Stundin í upptökuna. Bergþór
hefur engin gugga teymt mig meira á gefur í: „Nú ætla ég að segja eitt sem
asnaeyrunum en hún, sem ég hef ekki er náttúrulega mjög dónalegt, en það
fengið að ríða“ sagði Bergþór Ólason fellur hratt á hana. Hún er miklu minna
flokksbróðir þeirra þá. „Ég er nýbúinn hot í ár en hún var bara fyrir tveimur
að kynnast henni. Þegar við hittumst árum síðan. Það er ótrúlegur munur.“
í skötuveislunni fyrir nokkrum árum Sigmundur tekur orðið: „Sigmundur
þá vissi ég ekki að hún væri til,“ Davíð: „Og á þeim forsendum segi
segir í frétt DV af samtalinu. Gunnar ég að hún hrynji niður listann.“
Bragi dregur nafn Silju Daggar Bergþór svarar „eðlilega“ Áslaug
Gunnarsdóttir í samtalið í umræðum Arna hefur svarað ummælunum með
um orðið „cunt“ sem ekki var sparað nokkuð snyrtilegum hætti en í samtali
er fjölskylduvæn
útivist.
í samtölum hópsins. Þá er þingkonaVatnaveiði
við RÚV
sagði hún þingmennina
Samfylkingarinnar Albertína sökuðBörn
„auðvitað
yngri en 14sigurvegara
ára veiða frítt sjálfa
með í
um kynferðisofbeldi samhliða því aðkorthafa.
fegurðarsamkeppni“ sem ótrúlegt
hæðst er af #MeToo byltingunni sem sé að „dæmi um útlit og atgervi
bæði Gunnar Bragi og Sigmundur þingkvenna, sem þeir starfa með.“
Davíð hafa sjálfir merkt sigwwíw.veidikortid.is
pólitískum tilgangi. Stundin greindi Sáu enga ástæðu til að verja
frá umræðum þar sem þingmenn fomanninn
Miðflokksins gengu harðast fram og „Þetta snýst allt um og ég held við
ljóst er að þeir telja rétt að þingkonum séum öll í þessum slag til að láta
refsist fyrir að vera ekki jafn „hot“ gott af okkur leiða og eru miklu
og áður. Umræðan virðist beinast að meiri líkur til að það gerist undir
Miðflokksins heldur en
Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem
0
0000merkjum
þó er ekki nefnd á nafn en Sigmundur Flokks fólksins, af því að þið eruð
Davíð gefur til kynna að frami hennar með þessa húrrandi klikkuðu kuntu
sem formann Flokks fólksins sem þið
í stjórnmálum sé fyrst og fremstSölustaðir:
- ÍSLANDSPÓSTUR
og veiðivöruverslanir
um landog
allt.
ráðið
ekki við. […]
Komið til okkar
vegna útlits og aldurs. „Þetta erN1 - OLÍS
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.
svona móment, ung kona, ungt fólk í búum til eitthvað ævintýralegt,“ hefur
Sjálfstæðisflokknum, lyftum henni,“ DV úr upptökunni eftir Bergþóri
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Helmingur aukningar
íbúafjöldans í Reykjavík
Rúnar Geirmundsson

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
Rúnarsson
sækja um byggingalóð Elís
svo
hraðast
taki að koma sér þaki yfir höfuðið.
Um það getur auðvitað verið deilt
en Hagstofan birti nýlega tölur um

Þorbergur Þórðarsson

fjölgun íbúa í landinu undanfarið
kjörtímabil. Samkvæmt þeim fjölgaði
um 5605 manns á höfuðborgarsvæðinu.
Um helmingur af þeim fjölda
bætist við íbúatölu Reykjavíkur, eða
Sigurður Rúnarsson
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

utanríkisráðherra. Á upptökunni
má heyra að Gunnar Bragi telur
sig hafa sýnt yfirburðar pólitíska
kænsku með því að skipa um leið
Árna Þór Sigurðsson, fyrrverandi
þingflokksformann VG, um leið.
Fáanleg í 12 litum
Meiningin með skipuninni var að
draga athygli frá skipan Geirs. „Og
það var ekki nóg með það að vinstri
græna liðið var brjálað, því Árni er
auðvitað ekkert annað en senditík
Steingríms. En plottið mitt var að
Geir yrði í skjólinu hjá Árna og það
virkaði ekki bara 100 prósent heldur
170 prósent því að Árni fékk allan
skítinn. Svo sagði Geir við mig löngu
seinna: „Þakka þér fyrir. Það var
enginn sem gagnrýndi mig.“ Og það
var málið, það gagnrýndi þetta nánast
enginn. Og það er bara vegna þess
að ég lét Árna taka allan slaginn,“ er
haft eftir Gunnari í frétt Stundarinnar

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
Höfuðhandklæðin frá Sif
af krafti að byggja íbúðir og þétta byggð í miðborginni eiga Sundabraut um Geldinganes og inn á Kjalarnes til
eru saumuð úr
og fá eldri borgar einhverja úrlausn sinna mála, verður einfaldlega að auðvelda flótta. Auðvitað óska ég eins og
gæðabómull. Létt og
þeim tryggðar 300 þúsund króna lágmarkstekjur sem aðrir Reykvíkingar þess ekki að til slíks hættuástands
þægileg í notkun og
raunar er kosningaloforð ríkisstjórnarflokkanna sem komi.
henta jafnt síðu sem
steinsofnaði strax og hún tók við völdum á síðasta ári. Ef
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fram að ráðherra er brotlegur „ef hann
skipta um flokk.“
um víðan völl en niðurstaðan var sú Hegningarlög og
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Eftir að upptakan varð opinber gengi eftir, þá ætti Gunnar inni hjá Í opinberum hegningarlögum má embættistakmörk sín“. Í lögunum
vildi Gunnar Bragi ekki kannast Sjálfstæðismönnum. […] Næsta skref finna kafla um „brot í opinberu kemur fram að „Hafi ráðherra
við að hafa misnotað ráðherrastöðu var að hitta Bjarna með Guðlaugi Þór. starfi“ Þar kemur fram að ef opinber jafnframt brotið gegn hinum almennu
sína með þessum hætti. Hann […] Bjarni má eiga það að hann fylgdi starfsmaður,
alþingismaður
eða hegningarlögum, skal hegning sú, sem
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laugardag göngum við til
kosninga. Kosningarétturinn
er ekki sjálfgefinn eins
og sagan sýnir og er það því með
ákveðinni tilhlökkun og virðingu sem
ég fer á kjörstað í hvert sinn.
Hér í Reykjavík höfum við val
um að kjósa um áframhaldandi uppbyggingu borgarinnar, áframhaldandi
framtíðarsýn, áframhaldandi fjölbreytni í borginni okkar og áframhaldandi stöðugleika við stjórn
borgarinnar. Það síðastnefnda er ekki
síst mikilvægt því á sama tíma og
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann

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

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

Höfuðborgarsvæðið:

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

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

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.

Þvottahúsinnréttingar

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 rennurbaðhErbErgisinnréttingar
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.
Eldhúsinnréttingar

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

fataskápar & rEnnihurðir

www.veidikortid.is

við gErum Þér
hagstætt tilbo
ð
í innréttingar,
í borginni á kjörtímabilinu hafa fjórir
Það er ekki sjálfgefið að slíkur
rafí tæstöðug
forsætisráðherrar verið við völd
og er
k
i, vleiki
askríkiminnast
oígborginni
landsmálunum. Svo tíð stjórnarskipti, skemmst að a
þess tímabils
blönsem
sem komið hafa til vegna uppljóstrana
síðast að
dunSjálfarstæðis
tæmálanna.
kflokkur
i kom
og uppnáms í kringum einstaka stjórn borgar
Þá var í þrí-

hágæða danskar innréttingar
Á
í öll hErbErgi hEimilisins
00000

Sölustaðir:

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

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

Gaflaraleikhúsið
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

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.

gang 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:
baðhErbErgisinnréttingar

Eldhúsinnréttingar

Helmingur aukningar
spEglar mEð
lÝsingu
íbúafjöldans
í lEd
Reykjavík

Þvottahúsinnréttingar

blöndunartæki

vaskar

Við erum með úrval blöndunartækja
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

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

fataskápar & rEnnihurðir

Eigum til mikið úrval af speglum með
led ljósum fyrir baðherbergið.
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
Króm
hvar er kannski skinsamlegast
að- fim.
bætist
viðtilíbúa
Mán.
kl. 09
18 tölu Reykjavíkur, eða
sækja um byggingalóð svo hraðast
2795
Fjölgun í hinum bæjarFöstudaga
kl.manns.
09 til 17
taki að koma sér þaki yfir höfuðið. félögunum er 773 í Mosfellsbæ, 724
Skráning Svört/grá
og upplýsingar í síma 565 5900
Laugardagar kl. 11 til 15
það getur auðvitað verið deilt í Kópavogi, 709 í Hafnarfirði, 479 í
• friform.is
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 Um
en Hagstofan birti nýlega tölur um Garðabæ og 125 á Seltjarnarnesi.

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
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hefur til unnið, tiltekin í einu lagi
Fatlað fólk og hinsegin
Alþingiskosninga. DV greinir frá
Þingmannahópurinn hefur ekki því að Inga hafi hringt í hann eftir
samkvæmt reglum 77. gr. almennra
aðeins skoðun á öðrum þingmönnum kosningarnar haustið 2017 með það
hegningarlaga.“ Sú grein fjallar um
og eigin pólitísku snilld því meðal fyrir augum að flokkarnir mynduðu
að hegning skuli almennt takmarkast
þeirra sem koma fyrir í samtölum bandalag. DV segir í fréttinni að
við það „hegningarákvæðis, sem
hópsins er Freyja Haraldsdóttir, blaðið hafi heimildir fyrir því að
þyngsta hegningu setur.“ Málshöfðun
þessa helgi fara fram
sveitarstjórnarkosningar.
og það helst
einum hafi dregið í land eftir
fyrrverandi þingkonabyggð,
og baráttukona
vegna brota ámráðherraábyrgð
fyrnist
„Ingaí Sæland
Í Reykjavík
listar í fyrir
framboði
og hafa
hvelli.
vinnudag
réttindum
fatlaðs
fólks,Eftir
fær venjulegan
um að hafa
alla jafna á þremur
árum.eru
Þeir16Bjarni
orðið var við óánægjuraddir
verið fleiri.
Helmingur
þessara
framboða
silast ég
umferðin
úthverfin
og samstarf. Samstarfið
sig
niðrandi
tal. „Veistu
nenni í við
Benediktsson,aldrei
Sigmundur
Davíð
og
fyrirhugað
á væntanlega
fræðilegan
möguleika
kjörinn
eiga aðeins
ekkiá að
að fáeyða
orku þar
í þetta,“
sagði þeir
Gunnar
Bragi sátuekki
saman
í ríkisstjórn
hafií hlut
hins sem
vegar verið frágengið en
borgarfulltrúa,
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15 leitað
búa var
í úthverfunum
eðaguggnað
eru á þegar á hólminn var
Freyja fjölgi
við DV
hennar Inga
til októberloka
árið jafnvel
2016. þó borgarfulltrúum
í 23. Það er ekk fyrr en úrslit liggjaviðbragða.
fyrir aðfararnótt
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í land komið.“
eða suður.
Ef
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dæma
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þeir sem
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og ég var mjög glaður,“
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séuborðuð
viðfang
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furðu
gætir að nánast ekkert
hefur
hefur Stundin
upptökunni.
orðaníðs
fólksverið
með mikil forréttindi. og segir „Það er þinn versti löstur hvað
rætt um Sundabraut sem þó átti að tryggja
örugga
leið
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Það er
alltumlykjandi
- alltaf.
ert alltof góður maður.“ Ólafur
úr höfðuðborgarsvæðinu ef óvæntarGerendur
náttúruhamfarir
í þessu tilviki eru valdhafar. Ísleifsson, samflokksmaður Ingu,
bökkuðu upp á að tæma þyrfti 120
þúsund
Geirvið
A. Guðsteinsson,
Alveg
óháðmanna
því hvar gerendur eru í bætir svo
„Af vinunumritstjóri
skulum
valdastiganum er ofbeldi af þeirra við þekkja þá.“
hálfu alvarlegt.“ Anna Kolbrún
Árnadóttir, þingkona Miðflokksins, Klaustur vinsæll staður
uppnefnir Freyju og kallar hana meðal þingmanna
„Freyju Eyju“. Í umræðunum lýsir Klaustur Downtown Bar er til húsa
Sigmundur Davíð „sérstökum áhuga“ í Kirkjuhvoli hliðina á þinghúsinu.
tveggja þingmanna á Freyju. „Þessir Staðurinn opnaði þar í desember árið
tveir menn eiga það sameiginlegt 2014 og er vinsæll samkomustaður
að hafa sérstakan áhuga á tveimur þingmanna. Barinn er þekktur fyrir
konum, Freyju og …“ Þá leikur einn gott úrval og rólega stemmingu. Í
þeirra hljóð í sel í samtalinu. Á öðrum kjölfar fréttanna sendu rekstraraðilar
tíma um kvöldið lætur Gunnar Bragi staðarins frá sér yfirlýsingu þar
út úr sér illskiljanleg ummæli um sem upptakan er hörmuð. „Vegna
„smjör á smokk“ Friðriks Ómars fréttaflutnings af upptökum á samtali
Hjörleifssyni tónlistarmanni sem er alþingismanna á Klaustur bar þann
20. nóvember vilja forsvarsmenn
samkynhneigður.
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skoðunar að allir séu „klikkuð kunta“, Bar harmar það að nafn staðarins
„fáviti“ eða „apaköttur“ svo tekin hafi verið dregið inn í fréttaflutning
séu dæmi um tungutak hópsins. Á af þessu máli enda sé það almennt
upptökunni má einnig finna einstaka stefna staðarins að fólki sé frjálst
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Hér í Reykjavík höfum við val tafa á nauðsynlegum framfaramálum, heyrandi raski fyrir stjórnkerfið. Sem
um að kjósa um áframhaldandi upp- tilheyrandi kostnaðar við breytingar betur fer hefur samstarfið í borginni,
byggingu borgarinnar, áframhaldandi í stjórnkerfinu og óstöðugleika við frá því Samfylkingin hóf meirihlutaframtíðarsýn, áframhaldandi fjöl- stjórnarfar landsins. Það er í höndum samstarf fyrir átta árum, einkennst af
Ko
breytni
í borginni okkar og áfram- þess sem fer fyrir hópi meirihluta að samstöðu um að gera góða borg enn
rt
tilv í fja
haldandi
stöðugleika við stjórn tryggja vinnufriðinn, leiða samstöðu betri. Um þann stöðugleika verður
l
jól alin lið
agj
borgarinnar.
Það síðastnefnda er ekki ólíkra stjórnmálahópa með mis- einnig kosið á laugardaginn kemur. Þá
öf
síst mikilvægt því á sama tíma og munandi
skoðanir og eru
komaí valdamiklum
góðum er ekki
spurning
hverskyldum
er best til
„Stjórnmálamenn
stöðum
og hafa
að þess
Samfylkingin hefur leitt meirihlutann hlutum
framkvæmd.
fallinn aðfyrir
leiðakosningar
þá stjórn.en þarna
gegna ígagnvart
okkur. Þau setja upp sparibrosið
held ég að þeirra rétta eðli hafi sýnt sig. Það á erindi við almenning,“ hefur
DV eftir aðilanum sem tók upp samtal þingmannana sex í frétt sem birtist
á föstudag. Sendandinn kallaði sig Marvin auk þess sem númerið 42 kom
fyrir í tölvupóstfanginu, hvort tveggja tilvísun í skáldsöguna Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy.
Marvin sendi upptökuna á þrjá fjölmiðla DV, Stundina og Kvennablaðið.

Borgarstjórnarkosningar
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Vilborg G. Hansen
hætt sem varamaður í
bankaráði Seðlabanki
Íslands

Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum
Vilborg G. Hansen, varamaður í bankaráði
Seðlabanka Íslands fyrir
á öllum aldri.
Miðflokkinn, sendi úrsögn sína til Steingríms J. Sigfússonar,
forseta

Alþingis, og Gylfa Magnússonar, formanns bankaráðs, á fimmtudag. Þá
segist hún hafa sent úrsögn úr Miðflokknum á flokkinn.
Bréf Vilborgar til forseta Alþingis

Úrsögn úr varamennsku í bankaráði Seðlabankans
Fáanleg í 12 litum

Forseti alþingis og formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands.
Ég undirrituð segi mig hér með úr varamannsku í bankaráðs Seðlabanka
þar sem mér er ómögulegt að styðja lengur þann flokk sem ég sit í umboði fyrir
eftir fréttir gærdagsins í Dv og Stundinni.
Vinsamlega staðfestið úrsögn mína.
Með vinsemd og virðingu
Vilborg G Hansen

Nánar um sölustaði á facebook
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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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Uppljóstrarinn

Gaflaraleikhúsið
kynnir

„fékk æluna upp í háls“

Fullorðinskort kr. 20.000
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000
Barnakort (11-17 ára) kr. 8.000
frítt fyrir 10 ára og yngri
Öllum vetrarkortum fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa,
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

Höfuðborgarsvæðið:

Helmingur aukningar
íbúafjöldans
í Reykjavík
Friðrik Ómar gerir
grín af
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Borgarstjórnarkosningar

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

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

m þessa helgi fara fram sveitarstjórnarkosningar.
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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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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Gaflaraleikhúsið
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Almennur þvottur
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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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Frábært
jólaverð

Útg

Hypervolt

69.990 kr.

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

OG Í NÁGRENNINU:
MIÐALDADAGAR Á GÁSUM
Frábært
HANDVERKSHÁTÍÐ
Í HRAFNAGILI Frábært
jólaverð
jólaverð
FISKIDAGURINN
24.990 kr. MIKLI Á DALVÍK 29.990 kr.
Hypershere
Vyper
• Nuddkúla með 3 stillingar á víbring sem
veitir nákvæma og djúpa bandvefslosun
• Fer dýpra inn í vöðvann
• Eykur blóðflæði
• Endurhlaðanleg Lithium-Ion rafhlaða

• Þrjár stillingar á víbring.
• Fer lengra inn í vöðvann og fer
betur með hann en venjuleg rúlla.
• Vyperinn er miklu fljótari að vinna
en venjuleg foamrúlla.
• Hefur fengið mikla umfjöllun, fjölda
verðlauna og viðurkenninga.

ÞÚ FINNUR ÞAÐ Á
VISITAKUREYRI.IS
Frábært
jólaverð

Frábært
jólaverð

1.990 6.990 kr.
Feetures sokkar
• Feetures eru með nálægt 40%
markaðshlutdeild í USA
• Feetures eru með „heel lock“ og
renna ekki niður, saumalaus
táhetta, sérgerðir fyrir vinstri og
hægri fót.
• Þrýstisokkarnir auka blóðflæðið í
gegnum vöðvann.
• Frábært við beinhimnubólgu og
öðrum festuvandamálum.

3.990 kr.*
Icespike hálkuskrúfur
Skrúfugaddar sem eru settir undir
hlaupaskó, vinnuskó og aðra skó sem nota
á í hálku.
• Endast yfir 800 kílómetra eða lengur en
nokkur önnur hálkuvörn
• Frábærir undir vöðlur og vinnuskó
• Skemma ekki skóna, ekkert mál að
skrúfa úr
* Verð kr. 3.990 ef við setjum undir skóna,
kr. 4.990 með skrúfjárni og auka skrúfum

Skór ársins!
Brooks skór

17.990 24.990 kr.

Frábært
jólaverð

7.990 kr.

Ofoos sandalar
Ofoos sandalinn er hannaður fyrir betri endurheimt
eftir erfiði. Loksins komin dúnamjúkur sandali sem
er góður fyrir fæturnar og á góðu verði.

• 37% meiri höggdempun en venjulegir foam skór
• Ofoom ýtir högginu við niðurstig út til hliðanna
• Minnkar álag á sárar fætur, hné og bak
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• Má þvo í þvottavél og fljóta í vatni
• Bakteríufráhrindandi fótbeð
Ghost er söluhæsti einstaki skórinn í
hlaupaverslunum í USA og í Evrópu 3. ár í röð.
Adrenline söluhæsti stöðugi skorinn 6. árið í röð.
Allir helstu skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá
Runners world síðustu þremur árum.
Frábærir skór á frábæru verði!

www.visitakureyri.is

VILTU AUGLÝSA Í REYKJARVÍKURBLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
www.gongugreining.is
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