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Afþreying fyrir börnin í sumar
Það er mikilvægt að hafa ofan af fyrir börnunum í sumar
núna þegar styttist í að skólarnir fari í sumarfrí.
Að venju er margt í boði, frístundastarfið hjá borginni er
alltaf vinsælt og nefna má að Myndlistaskóli Reykjavíkur
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Þjónustuaðili

er með mjög mörg, fjölbreytt og spennandi námskeið í
boði fyrir börnin í sumar. Og þar ættu öll börn að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi.
Sjá nánar á bls. 19

R
Reykj
kjavík
ík sem virkar
i k ffyrir
i G
Grafarv
f vog
Sundabraut strax
Við viljum að borgin standi við
gerða samninga um Sundabraut
og hefji framkvæmdir strax.
xdreykjavik.is

Eﬂum nærþjónustuna
Við viljum eﬂa Grafarvog sem öﬂugt
þjónustuhverﬁ og veita stofnstyrki
til þeirra, sem hefja starfsemi í
auðum rýmum í verslunarkjörnum.
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Við viljum hefja uppbyggingu
húsnæðis í Staðarhverﬁ.
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Gleðilegt sumar

Eins og svo oft áður lætur sumarið bíða eftir sér og
margir bíða óþolinmóðir eftir betra og hlýrra veðri.
Samkvæmt dagatalinu er um hálfur mánuður liðinn af
sumri og gróður er óðum að taka við sér.
Þegar þessar línur eru skrifaðar er líklegt að sumarið
hefjist fyrir alvöru um komndi helgi þegar spáð er
hlýindum og allt að 15 stiga hita.
Það eru kosningar framundan. Kosningabaráttan hefur
verið afskaplega litlaus og lítið farið fyrir frambjóðendum. Alltaf hafa þó frambjóðendur mikla trú á hverfablöðum okkar og senda okkur margar greinar sem við
verðum að sjálfsögðu að birta hvort sem lesendur hafa
áhuga á pólitík eða ekki. Kosningar eru jú aðeins á fjögurra ára fresti yfirleitt. Það verður spennandi að sjá
hvort núverandi meirihluti í Reykjavík heldur velli eða
hvort hann fellur í öðrum kosningunum í röð. Það
verður líka spennandi að sjá hvort Viðreisn hjálpar núverandi meirihluta aftur til valda. Það verður líka mjög
spennandi að fylgjast með framgangi Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins og reyndar allra annarra flokka.
Margir flokkanna og frambjóðendur eru duglegir við
að auglýsa í blöðum okkar og forsvarsmenn flokkanna,
sem og margra fyrirtækja, gera sér grein fyrir því að
hverfablöðin eru mjög mikið lesin og því ákjósanlegur
vettvangur fyrir þá sem vilja koma sínum málum á
framfæri við lesendur.
Fyrir mjög mörgum árum voru margir spekingar sem
spáðu því að prentmiðlar væru á grafarbakkanum og að
samfélagsmiðlar væru að taka öll völd. Tíminn hefur
afsannað þessar spár. Prentmiðlar sem fara varlega í
reksturinn og vanda sig og eru heiðarlegir eiga mjög
góða möguleika á bjartri framtíð til margra ára.
Við vonum að nýhafið sumar verði okkur öllum gott
og lesendum óskum við gleðilegs sumars. Stefán Kristjánsson

gv@skrautas.is

Björn Gíslason skipar 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins
fyrir borgarstjórnarkosningarnar 14. maí:

Íþróttaðstaða í heimsklassa 
sjálfsögð mannréttindi barna
Íþrótta- og æskulýðsmál hafa lengi átt
hug minn allan. Þegar ég hætti í slökkviliðinu árið 2016 gafst enn frekari tími
til þess að sinna þessari ástríðu minni.
Það var því stór stund þegar nýr og
glæsilegur knattspyrnuvöllur var vígður
í Árbænum - mínu heimahverfi sumarið
2018. Sömu sælutilfinningu upplifði ég
sama ár þegar sérstök rafíþróttadeild hóf
starfsemi sína í Árbænum.
Ég þekki hversu jákvæð áhrif íþróttaog tómstundastarf hefur á börn og ungmenni. Hreyfing og íþróttir eru nefnilega stór þáttur í heilbrigðum uppvexti.
Rétt eins og skólagangan sjálf. Íþróttamannvirki eru þess vegna mikilvægir
innviðir, alveg eins og skólahúsnæði eða
vegakerfið.
Innviðum hefur almennt ekki verið
sinnt sem skyldi í stjórnartíð vinstri
meirihlutans sem stjórnað hefur í
Reykjavík  með örstuttum hléum  í
tæp þrjátíu ár, og dugar í þeim efnum að
nefna viðvarandi viðhaldsleysi á skólahúsnæði og öðrum fasteignum á vegum
borgarinnar.
Þótt aðstaða sumra íþróttafélaga sé til
fyrirmyndar, er það þó svo að önnur
hverfi hafa fallið langt á eftir. Samanburður við nágrannasveitar-félögin er
okkur heldur ekki hagfelldur. Kópavogur er með fleiri yfirbyggða knattspyrnuvelli í fullri stærð en Reykjavík.
Uppbygging íþróttainnviða er fjárfesting sem skilar sér

ur ekki að efnilegt íþróttafólk úr
þessum hverfum og fleirum í
Reykjavík, þurfi að fara bæjarenda á milli, eða í nágrannasveitarfélög til að stunda íþrótt sína.
Ekki þarf að fjölyrða um samfélagslega gagnsemi íþrótta og
hreyfingar. Uppbygging íþróttainnviða er fjárfesting sem skilar
sér í bættri andlegri og líkamlegri heilsu borgarbúa, með tilheyrandi sparnaði fyrir heilbrigðiskerfið.
Viðunandi
íþróttaaðstaða er einfaldlega
þjóðhagslega hagkvæm framkvæmd.
Það eru sjálfsögð mannréttindi barna að geta gengið að
fyrsta flokks íþróttainnviðum
innan sinna hverfa. Við eigum að
tryggja börnum jafnt aðgengi að
íþróttaaðstöðu, óháð búsetu.
Sjálfstæðisflokkurinn vill ráðast
í stórfellt átak í uppbyggingu
íþróttaaðstöðu í Reykjavík, og
Björn Gíslason borgarfullttrúi Sjálfstæðis- tryggja viðunandi aðstöðu í öllum hverfum. Þannig sinnum við
flokksins í Reykjavík.
þörfum allra  afreksfólks og
þeirra sem stunda hreyfingu á
Íþróttaaðstaða í mörgum borgarhverfsínum forsendum.
um er hreinlega óboðleg og hefur verið
leyft að drabbast niður. Nægir þar að
Höfundur er borgarfulltrúi og skipar
nefna Laugardalinn  þar sem löngu er
5. sæti á framboðslista Sjálfstæðisorðið tímabært að byggja fullnægjandi
flokksins fyrir borgarstjórnaríþróttahús fyrir íþróttafélögin og
kosningarnar í Reykjavík.
skólana. Sama gildir um vesturbæinn,
þar sem aðstaðan annar hvergi nærri
þeim fjölda sem í hana sækir. Það geng-
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Fjöltefli Helga Áss í Rimas
skóla 28. apríl síðastliðinn.

Veljum XD laugardaginn 14. maí
Ve
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Frábær árangur
hjá íshokkístrákunum
í Fjölni
- góður árangur Fjölnis á Scania Cup og
í úrslit í Grill 66 deildinni

Heimsmeistaramót karla í íshokkí fór
fram dagana 18. - 23. Apríl síðastliðinn
í Skautahöllinni í Laugardal, þátttökuþjóðir auk Íslands voru Mexíkó,
Búlgaría, Belgía og Georgía. Tveir
Fjölnismenn voru í liðinu en það voru
þeir Róbert Freyr Pálsson, fyrirliði íslenska liðsins, og Viggó Hlynsson. Íslenska liðinu gekk frábærlega á mótinu
og átti Róbert m.a. 2 stoðsendingar.
Strákarnir fóru sáttir af ísnum með
gullið og þar með fer Ísland upp um
deild á næsta tímabili. Ísland verður því
í A deild á næsta tímabili.
Heimsmeistaramót U18 alþjóða íshokkísambandsins fór fram í Istanbúl
11. - 18. apríl síðastliðinn. Þátt-

tökuþjóðir á mótinu voru Ísland,
Mexíkó, Ísrael, Belgía, Kínverska Taipei og Tyrkland. Fjölnir átti 8 fulltrúa í
íslenska liðinu sem stóð sig frábærlega
og komu heim með bronsverðlaun.
Þetta voru þeir Arnar Smári Karvelsson,
Freyr Magnusson Waage, Haukur Freyr
Karvelsson, Kristján Hróar Jóhannesson, Orri Steinn Valdimarsson, Viggó
Hlynsson, Viktor Jan Mojzyszek og
Þórir Hermannsson Aspar. Viktor Jan
Mojzyszek skoraði 1 mark sem var
fyrsta mark mótsins í leik gegn Belgíu.
Viggó Hlynsson var valin besti
leikmaður leiksins gegn Ísrael og gegn
Taiwan en hann skoraði 4 mörk á
mótinu og var með 6 stoðsendingar.
Kristján Hróar Jóhannesson var valin

Fjölnismenn úr Íslenska U18 landsliðshópnum á HM.
besti leikmaður leiksins á móti Tyrklandi. Arnar Smári Karvelsson skoraði 1
mark í leik gegn Ísrael. Íslenska liðið
vann alla sína leiki nema gegn kínverska Taipei (Taiwan) en fyrir þann
leik var ísland jafnt á stigum með Taiwan og Belgíu. Strákarnir komu heim
með bronsið þar sem markatala skar úr
um sigurvergara mótsins. Við erum stolt
af strákunum okkar, þeirra árangri og
óskum þeim og U18 landsliði drengja til
hamingju með bronsið!

allar umferðir hafa verið spilaðar kemst
efsta liðið beint upp um deild, næstu
fjögur lið þurfa að spila um eitt laust
sæti í efstu deild. Strákarnir tryggðu sér
sæti í undanúrslitum en þeir enduðu í
þriðja sæti þegar öllum umferðum var
lokið. Í undanúrslitum mættu þeir Þór
Akureyri en vinna þurfti tvo leiki til að
fara áfram í úrslit og vann Fjölnisliðið

fyrstu tvo leikina og var því komið
áfram í úrslit. Í úrslitaeinvíginu mæta
Fjölnismenn ÍRingum og þegar þessi
frétt er skrifuð hafa liðin spilað tvo leiki
og er staðan 1-1. Vinna þarf þrjá leiki til
að sigra einvígið og þar með tryggja sér
sæti í efstu deild að ári. Spennandi
verður að fylgjast með næstu leikjum
hjá strákunum. Nánar í næsta blaði.

Scania Cup
Um páskana fór stór hópur Fjölnis-

Íslenska karlalandsliðið vann gull á HM karla.

Lið Fjölnis sem keppti á Scania Cup í Svíþjóð um páskana. Ferðin heppnaðist
mjög vel í alla staði.

Kjósum Sjálfstæðisflokkinn 14. maí og
tryggjum að hinn baráttuglaði Helgi Ásss
nái kjöri í borgarstjórn

krakka til Svíþjóðar til að keppa á
körfuboltamótinu Scania Cup. Fjölnir
átti tvö lið á mótinu en bæði 7. flokkur
stúlkna og 7. flokkur drengja var með
lið á mótinu. Mótið fór fram í borginni
Södertälje sem er nálægt höfuðborginni
Stokkhólmi. Að vera boðið að keppa á
erlendu móti er frábært tækifæri og
mikil upplifun og reynsla sem krakkarnir og þjálfarar hafa í farteskinu eftir
þessa ferð. Keppnisferðin ýtti undir enn
frekari liðsheild og gaman var að fylgjast með hvað krakkarnir eru flottir og
miklir vinir. Mikil stemning myndaðist
meðal Fjölniskrakkanna á mótinu og
fóru stelpurnar að hvetja strákana í sínum leikjum og öfugt. Gaman var fyrir
liðin að fá að keppa við nýja mótherja
og gátu þau sannarlega sýnt hvað í þau
er spunnið. Þessi reynsla á eftir að efla
þau sem framtíðarleikmenn félagsins.
Milli leikja var skemmtileg dagskrá fyrir hópinn, þar sem m.a. var farið á vísindasafn, dýragarð og skemmtilega
veitingastaði. Þessi ferð á eftir að skila
minningum fyrir lífstíð.
Meistaraflokkur karla í handbolta
í úrslit Grill 66 deildar
Meistaraflokkur karla í handbolta
hefur átt gott tímabil í vetur en keppnin
í Grill 66 deildinni hefur verið mikil,
sérstaklega milli efstu liðanna. Þegar

Fjölnir og ÍR mætast í úrslitum í Grill 66 deildinni. Staðan í einvíginu e 1-1.

Öflugir stuðningsmenn Fjölnis.
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Við getum
lært margt
af sögunni

- Stefán Pálsson skipar 2. sæti á
lista VG í Reykjavík
Sagnfræðingurinn og fótboltaáhugamaðurinn Stefán Pálsson er í öðru
sæti sæti á framboðslista Vinstri
grænna í Reykjavík og gerir atlögu að
sæti í borgarstjórn. Grafarvogsblaðið
heyrði í Stefáni sem gaf sér stutta hvíld
frá kosningaslagnum.
- Ertu innfæddur Reykvíkingur?
Já, mitt fólk hefur meira og minna
búið í Reykjavík síðustu hundrað árin
og langafi sat meira að segja í bæjarstjórn fyrir Sósíalistaflokkinn gamla.
En það er nú smá vestfirskt blóð í mér,
sem ég reyni að halda til haga og svo er
ég tengdasonur Norðfjarðar. Annars
ólst ég upp í Vesturbænum og kláraði
bæði Mela- og Hagaskóla. Mér tókst
hins vegar að losna við KR-bakteríuna
og gerðist Framari eins og afi minn,
Haraldur Steinþórsson sem var fyrrum
formaður Fram. Síðar fluttist ég í
Norðurmýrina og loks Hlíðarnar og
þarf því að þola að yngri sonurinn sé
grjótharður Valsari og nánast með lögheimili á Hlíðarenda.
- Hvenær ákvaðstu að fara í
framboð?
Ég hef verið viðloðandi pólitík frá
táningsaldri en lét alltaf nægja að vera á
bak við tjöldin. Á allra síðustu árum
hefur hins vegar áhuginn á borgarmálum aukist jafnt og þétt. Mig grunar að
það tengist því að síðustu árin hef ég
gert mikið af því að stjórna sögugöngum vítt og breitt um Reykjavík. Sagan
er alls staðar og getur sífellt komið
manni á óvart. Þannig er Grafarvogurinn í miklu uppáhaldi hjá mér, þar sem
alls konar áform hafa verið uppi í gegnum tíðina, allt frá því að vilja dýpka
hann, fylla hann upp eða breyta í kyrrlátt bátalón!
Í tengslum við þessar göngur hef ég
drukkið í mig sögu borgarinnar og áttað
mig á því hvað mér þykir í raun vænt

um Reykjavík. Skilningur á þróunarsögu Reykjavíkur er líka góður bakgrunnur fyrir störf að borgarmálum.
Við eigum að læra af því sem vel hefur
tekist og forðast að endurtaka mistökin.
- Hvað sér ykkar framboð fyrir sér í
húsnæðismálum?
Húsnæðismálin eru í eldlínunni í
þessum kosningum og frambjóðendur
eru spurðir um þau hvar sem við förum.
Við bendum á að oftrúin á að frjálsi
markaðurinn muni einn og sér leysa
málin hafi brugðist. Það er mikilvægt
að borgin stigi með ákveðnari hætti inn
í málaflokkinn og á ekki að hika við að
byggja sjálf. Þetta verkefni höfum við
kallað Reykjavíkurbústaði, þar sem
horft er til fyrirmynda á borð við Helsinki og Vínarborg. Við eigum að
tryggja hagkvæmt leiguhúsnæði fyrir
almenning í eigu Reykjavíkur.
- Hver eru önnur helstu áherslumálin?
Vinstri græn eru flokkur sem hefur
alltaf lagt höfuðáherslu á umhverfismál. Þar eru loftslagsmálin risavaxið
viðfangsefni og möguleikar sveitarfélaga til að hafa áhrif þar á afar miklir.
Við viljum flýta fyrir orkuskiptum og
gera almenningssamgöngur að raunhæfum valkosti fyrir okkur öll. Borgarlínuverkefnið er einn stærsti áfanginn á
þeirri leið.
Annað mál sem mér finnst mikilvægt
að nefna er að borgin komi að stofnun
Vísindaveraldar, þar sem börn á öllum
aldri geta fræðst um vísindi- og tækni á
lifandi hátt. Slíkt setur væri að okkar
mati mikilvægt framlag til menntakerfisins auk þess að vera frábær afþreying
fyrir fjölskyldur eins og reynslan sýnir
erlendis frá. Endanleg staðsetning liggur vitaskuld ekki fyrir, en Keldnaholtið
gæti verið frábær kostur.

Stefán Pálsson er í öðru sæti á framboðslista Vinstri grænna í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar á laugardaginn.
- En eru einhver málefni sem snúa
sérstaklega að Grafarvogsbúum?
Við leggjum áherslu á mikilvægi
þess að fólk í öllum hverfum borgarinn-

ar geti notið náttúru í nærumhverfi
sínu. Það eru fáar óspilltar fjörur í
Reykjavík, en víða umhverfis Grafarvogshverfið hefur tekist að halda í
ýmsar slíkar. Við erum verndunarflokk-

ur og viljum sérstaklega horfa til Kollafjarðareyjanna í því samhengi. Það er
til dæmis alveg magnað að Viðey sé
ekki friðlýst. Því viljum við breyta.

Rauntímamæling biðlista
- eftir Mörtu Guðjónsdóttur sem skipar 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins

Viðreisn, Samfylking, Píratar og
Vinstri græn gerðu með sér meirihlutasáttmála um stjórn borgarinnar fyrir kjörtímabilið 2018-2022. Þar segir m.a. að
brúa eigi bilið milli fæðingarorlofs og
leikskóla. Sú brúarsmíð hefur farið í
handaskolum eins og best sést á biðlistum mörg hundruð barna sem ekki fá inni
á leikskólum borgarinnar.
Þannig hefur staðan verið á kjörtímabilinu og þannig er hún enn, þegar því er
að ljúka. Markmiðið var skýrt: Að
tryggja öllum börnum frá 12 mánaða
aldri leikskólavist á þessu kjörtímabili.
Enn er langt í land að þetta markmið náist og þegar börn fá loks leikskólavist, oft
eftir langa bið, er alls ekki tryggt að þau
fái inni á leikskóla síns eigin hverfis.
Sú algenga staðreynd rímar illa við
það slagorð borgaryfirvalda, að borgarbúar eigi að hafa aðgengi að allri

nærþjónustu í sínu hverfi.
Frosið Mælaborð
Þá segir í sama sáttmála að auka eigi
enn frekar gagnsæi í stjórnsýslunni og
því verði sem fyrst lokið með m.a.
Mælaborði Reykjavíkur, enda verði þar
að finna helstu tölulegar upplýsingar um
þjónustu borgarinnar við borgarbúa. En
Mælaborðið hefur því miður verið frosið
nánast allt kjörtímabilið og þar því litlar
upplýsangar að fá. Þar er t.d. hvergi að
finna upplýsingar um biðlista eftir leikskólavist, né þá heldur hvernig þeir styttast eða lengjast eftir atvikum, frá degi til
dags, þannig að foreldrar geti fylgst með
nákvæmlega hvar börnin þeirra eru í
röðinni. Slíkar upplýsingar hljóta samt
að vera afar þýðingarmiklar fyrir foreldra, því þær eru mikilvægar vísbendingar um það hvort foreldrar þurfi þá
sjálf að grípa til mjög tímabundinna, eða
langvarandi ráðstafana. Það gagnast for-

eldrum lítið, að slíkur listi sé lagður fram,
einungis tvisar til þrisvar á ári, í skóla- og
frístundaráði,til upplýsingar fyrir kjörna
fulltrúa.
Mikilvægar upplýsinga
Leikskólavist barna lýtur að mikilvægri grunnþjónustu við borgarbúa. Það
er því sjálfsögð krafa að upplýsingar um
slíka þjónustu séu ítarlegar, aðgengilegar
og oft uppfærðar.
Til að auka gagnsæi og gera
stjórnsýsluna skilvirkari að þessu leyti
lagði ég til í skóla- og frístundaráði
Reykjavíkur, í fyrra að upplýsingar um
laus leikskólarými og stöðu biðlistans
verði settar í Mælaborðið á vef Reykjavíkurborgar og hann þá gerður nothæfur
fyrir borgarbúa. Þar komi fram aðgengilegar, sundurgreindar og auðskiljanlegar
upplýsingar eftir leikskólum og hverfum,
um stöðu biðlista og laus leikskólarými.
Ennfremur að þessar upplýsingar verði

uppfærðar um leið og breytingar verða.
Markmiðið með tillögunni er að sjálfsögðu að auðvelda foreldrum aðgengi að
upplýsingum, og gera stjórnsýsluna
gagnsærri og skilvirkari. Slíkt fyrirkomulag myndi spara foreldrum tíma og
mikla fyrirhöfn, og draga úr álagi leikskólanna og skóla- og frístundasviðs.
Tillaga mín og örlög hennar
En hvað skyldi hafa orðið um þessa
tillögu mína? Jú, afgreiðslu hennar var
fyrst frestað. Hún var síðan tekin fyrir,
þremur mánuðum síðar og afgreidd með
eftirfarandi hætti: Skóla- og frístundaráð leggur til að tillögunni um
upplýsingar um leikskólarými verði
vísað til starfshóps um Mælaborð borgarbúa á vegum fjármála- og áhættustýringarsviðs borgarinnar. Við þessa þulu er
því að bæta að síðan hefur ekkert heyrst
frá tillögunni né starfshópnum. Ekkert
hefur því verið gert í málinu.

Marta Guðjónsdóttir.
Það er löngu orðið tímabært að
Reykjavíkurborg tileinki sér nútímalegri
vinnubrögð sem tryggi skilvirkari, gagnvirkari og persónulegri þjónustu og
upplýsingargjöf til borgarbúa.
Höfundur:Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og skipar 4. sæti
á framboðslista Sjálfstæðisflokks-ins
fyrir borgarstjórnarkosningarnar

Stefán Pálsson
Í borgina!
Verið velkomin í kosningakaffi í VG Portið
Bankastræti 2 á kjördag frá 12-17
Vantar þig skutl á kjörstað?
Hringdu þá í síma 893-7861

Kynnið ykkur stefnuna
Read the manifesto
Przeczytaj deklarację programu

x22.vg.is

14. maí
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Öflugri úthverfi
- eftir Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokks í Reykjavík

Sjálfstæðisflokkurinn vill að borgin verði endurskipulögð á forsendum
hverfanna  á grundvelli sérstöðu
þeirra og styrkleika. Borgarhverfi
verði skipulögð með það fyrir augum
að unnt verði að nálgast helstu verslun og þjónustu í 15 mínútna göngufæri. Forsenda 15 mínútna hverfa er
blönduð byggð hvar íbúðarhúsnæði,
vinnustaðir og þjónusta eru í nálægð
hvert við annað. Fjölgun vinnustaða í
austurhluta borgarinnar mun ýta undir
þessa þróun og hafa jákvæð áhrif á
samgöngur í borginni.
Leitum ekki langt yfir skammt
Reykjavík stendur á tímamótum spennandi umrótstímum sem kalla
munu á breytingar. Við lærðum margt
tímum heimsfaraldurs og samkomutakmarkana. Fleiri þurftu að reiða sig
á nærumhverfið til að þjóna daglegum þörfum. Borgarhverfin urðu áður
óþekkt þungamiðja í hversdagslegu

lífi fólks.
Aukinn fjöldi fólks sinnti störfum
og námi frá heimili sínu. Vafalaust
verður aukin fjarvinna og fjarnám
varanleg afleiðing heimsfaraldurs.
Starfsmenn munu verja fleiri vinnudögum innan hverfa. Námsmenn
munu verja fleiri námsstundum innan
hverfa. Frekari forsendur skapast fyrir fjölbreytta hverfisþjónustu  fólk
mun síður vilja sækja langt yfir
skammt.
Miðbær í öllum hverfum
Víða um borg standa hverfiskjarnar
og mega margir þeirra muna fífil sinn
fegurri. Sjálfstæðisflokkurinn vill
glæða kjarnana fyrra lífi með því að
virkja einkaframtak og bæta skipulag.
Borgin veiti atvinnurekendum sem
hefja starfsemi í auðum hverfiskjörnum, styrki sem samsvara niðurfellingu opinberra gjalda í tvö ár. Þannig

má skapa aukið mannlíf innan hverfa,
efla nærþjónustu og einfalda daglegt
líf íbúanna  tryggja öllum hverfum
sinn eigin miðbæ.
Aukin uppbygging innan úthverfa
Borgarskipulag hefur órjúfanleg
áhrif á lífsgæði. Það er samofið
lýðheilsu og fjölbreyttum félagslegum þáttum. Með 15 mínútna hverfum
má stytta
ferðatíma og bæta
lýðheilsu - gera fleirum kleift að
sinna erindum gangandi eða hjólandi.
Með lifandi nærþjónustu má ýta undir
samskipti ólíkra þjóðfélagshópa draga úr einsemd og félagslegri einangrun  skapa lifandi umhverfi þar
sem fólk mætist og þekkist.
En svo efla megi úthverfin og
skapa auknar forsendur fyrir meiri
þjónustu, þarf að veita aukið svigrúm
til uppbyggingar innan hverfa sem

Fjárfestum í góðri heilsu
eldri Reykvíkinga

hafa til þess
svigrúm.
Mikilvægt er
að öll uppbygging fari
fram í góðri
sátt við íbúa
og umhverfi.
Reykjavík
þar sem fólki
líður vel
Sjálfstæð- Hildur Björnsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
isflokkurinn
og borgarstjóraefni flokksins.
vill Reykjavík
sem
býður frelsi
og val. Fjölstyður við framtakssemi og fagnar
breytta borg fyrir fjölbreytt fólk. hugmyndaauðgi. Borg sem setur
Reykjavík sem mætir alls kyns þörf- þjónustu við fólk í forgrunn. Reykjaum. Sjálfbær hverfi með öflugri vík þar sem fólki líður vel.
nærþjónustu. Borgarskipulag sem
stuðlar að samskiptum. Reykjavík
Hildur Björnsdóttir, oddviti
sem bannar minna og leyfir meira 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

- eftir Helga Áss Grétarsson og Jórunni Pálu Jónasdóttur,
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins
Það er fyrirsjáanlegt að hlutfall eldri
íbúa mun fara vaxandi á næstu árum, sbr.
t.d. nýjasta mannspjöldaspá Hagstofunnar. Gangi sú spá eftir um breytingar á aldurssamsetningu mannfjöldans mun hlutfall íbúa yfir 65 ára verða yfir 20% árið
2037 og yfir 25% árið 2064. Hlutfallið er
nú um 14%. Þá mun meðalævilengd karla
og kvenna (við fæðingu) fara hækkandi.
Af þessum ástæðum þarf að leggja aukin kraft í heilsueflingu aldraðra og er
framtíðarsýnin sú að ríki og sveitarfélög
sjái til þess að sú vinna verði markviss,
sbr. t.d. niðurstöðu starfshóps heilbrigðisráðuneytisins frá janúar 2021 um
heilsueflingu eldri borgara. Hver svo sem
hin opinbera stefnumótun sé þá ber hver
og einn ábyrgð á eigin heilsu. Sveitarfélög
hafa það hins vegar í hendi sér að auðga
tækifæri íbúa sinna til heilsueflingar.
Nýleg tillaga Sjálfstæðisflokksins í
borgarstjórn
Á fundi borgarstjórnar 4. maí 2022

lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins
til að Reykjavíkurborg bjóði íbúum 65 ára
og eldri að taka þátt í markvissri heilsueflingu. Tillagan fékk jákvæðar undirtektir
þvert á stjórnmálaflokka og var vísað
áfram til fagsviða borgarinnar til frekari
úrvinnslu.
Til þess verður að líta að heilsuefling
65 ára og eldri snýst ekki aðeins um
styrktaræfingarnar sjálfar heldur einnig að
fræða og efla einstaklingana í því að vera
meðvitaðir um eigin heilsu og vita hverju
þeir eigi að fylgjast með og hvetja til
umræðu um málið. Markviss hvatning til
heilsueflingar er til þess fallin að auka
lífsgæði á meðal eldri íbúa og er þáttur í
að gera fólki kleyft að búa sem lengst
heima hjá sér ásamt því að vera fyrirbyggjandi gegn ýmsum lífstílstengdum
sjúkdómum. Bætt heilsa eldri íbúa skiptir
ekki einungis gríðarlega miklu máli fyrir
einstaklingana sjálfa og aðstandendur

þeirra heldur er hún líka þjóðhagslega
hagkvæm vegna forvarnargildis síns.
Mögulegar útfærslur
Í öðrum sveitarfélögum hafa samstarfsverkefni gefið góða raun, það er til dæmis
í Grindavík, Vestmannaeyjum, Reykjanesbæ og Hafnarfirði. Þessi sveitarfélög
eru í samstarfi við Janus heilsueflingu sem
miðar að því að draga úr öldrunareinkennum þannig að einstaklingar geti verið
lengur sjálfstæðir í sínum daglegu athöfnum og að seinka innlögn á dvalar- eða
hjúkrunarheimili.
Þá má nefna að ýmis íþróttafélög í
Reykjavík hafa tekið boltann og boðið
upp á heilsueflingu, til dæmis Fylkir,
Kraftur í KR og vítamín í Valsheimilinu.
Þá er boðið upp á innigöngu í Egilshöll og
hjá ÍR.
Skoða mætti að veita tekjutengdan

Helgi Áss Grétarsson.

Jórunn Pála Jónasdóttir.

íþróttastyrkur fyrir eldri íbúa. Í Hafnarfirði
er veittur slíkur styrkur að fjárhæð 4000
kr. á mánuði. Það þarf að vera fyrir alla að
eiga kost á því að vera í heilsueflingu og
styrkur af þessu tagi er hvati, eitthvað sem
kemur við budduna.

tímasetta aðgerðaráætlun.

Hver eru næstu skref hjá Reykjavíkurborg?
Að minnsta kosti tvisvar sinnum hefur
verið skipað í starfshópa á vegum borgarstjórnar sem hafa fengið það verkefni að
gera úttekt á heilsueflingu aldraðra í
Reykjavík og kortleggja heilsueflandi
aðgerðir. Starfshóparnir skiluðu af sér
áhugaverðum skýrslum og eitthvað hefur
verið gert, sem er vel. En hvergi er hægt
að sjá með heildstæðum hætti hvað er í
boði fyrir eldri íbúa í Reykjavíkurborg eða

Greinarhöfundar binda vonir við að í
kjölfar ofangreindrar tillögu Sjálfstæðisflokksins muni Reykjavíkurborg taki fastari tökum utan um þetta verkefni. Tryggja
verður bæði aðgengi að heilsueflingu í
hverju hverfi fyrir sig og sömuleiðis vettvang þar sem nálgast má allar upplýsingar
á einum stað, til dæmis á heimasíðu borgarinnar og með auglýsingum. Loks þarf
að verða farsæl framvinda í samstarfi ríkis
og sveitarfélaga í samstarfsverkefni um
heilsueflingu fyrir eldri íbúa.
Helgi Áss skipar 7. sæti og Jórunn
Pála 9. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem haldnar verða
14. maí 2022.
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Grafarholtsblaðið

Er ekki bara best að leyfa
Bónusverslun við Bauhaus?
- eftir Helga Áss Grétarsson sem skipar 7. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins

Borgarskipulag verður að feta
ákveðið einstigi eigi það að virka sem
skyldi. Auðvitað á að taka mið af
kraumandi potti hugmynda um hvernig
borg geti þróast á farsælan hátt, en
háleitar hugsjónir um framtíðina mega
ekki vera slíkar að það hindri fólk í að
láta hversdaginn ganga upp.
Sitjandi meirihluti í borgarstjórn
Reykjavíkur hefur því miður fallið í þá
gryfju að etja einstökum hópum í
borginni upp hver á móti öðrum eftir
því hvernig þeir kjósa að haga sínu lífi.
Oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík
nefndi
þetta
einhvern
tíma
menningarstríð. Það er réttnefni.
Skipulagssaga Grafarholts
rifjuð upp
Á opnum íbúafundi í Úlfarsárdal
hinn 16. febrúar sl. var borgarstjóri
spurður út í skort á matvöruverslunum í
Grafarholti
og
Úlfarsárdal
en
viðkomandi fyrirspyrjandi vildi helst
verslun í hverfið þar sem íbúar gætu
labbað til og frá. Í svari borgarstjóra
rifjaði hann m.a. upp skipulagssaga
Grafarholts, en R-listinn skipulagði það
hverfi, og vísaði hann til þess að ...það
var gert ráð fyrir hverfiskjarna inn í
miðju [en] síðan fyrir eiginlega
pennaglöp í aðalskipulaginu þá höfðu
menn ekki áttað sig á því að það var í

raun óbeint leyfilegt að vera með búð í
jaðri hverfisins.
Þessi handvömm í skipulagi gerðu að
verkum að í jaðri Grafarholts
(Þjóðhildarstígsreiturinn, þar sem
Krónan og KFC eru meðal annars)
hefur um langt árabil verið starfræktur
fremur smár verslunarkjarni. Eftir að sá
kjarni hóf starfsemi sína reyndist
útilokað að koma á fullnægjandi
atvinnu- og verslunarrekstri í gang í
miðju hverfisins við Kirkjustétt.
Útilokað hefur því verið að miðjusetja
verslunarstarfsemina í Grafarholti
sjálfu.
Hvað sagði borgarstjóri um Bónus
í Bauhaus?
Svo sem rakið var í grein minni í
fjórða
og
síðasta
tbl.
Grafarholtsblaðsins (apríl 2022) þá er í
gildandi skipulagi eingöngu gert ráð
fyrir fremur litlu húsnæði fyrir
matvöruverslun í Úlfarsárdal og
ólíklegt að þar rísi upp verslun öflugrar
matvörukeðju.
Í því samhengi er upplýsandi að á
áðurnefndum íbúafundi lýsti einn
fundargesta því að hann færi núna í
Garðabæ til að versla í matinn og kom
furðu sinni á framfæri á því að Bónus
væri ekki leyft að starfa næst Bauhaus

en bæði fyrirtækin
hafa óskað eftir
slíkri
skipulagsbreytingu.
Um þetta atriði
sagði borgarstjóri
m.a. ef við viljum
verslunina inn í
hverfinu þá eigum
við að fara varlega
að leyfa hana í
útjaðri hverfisins
vegna þess að þetta
vinnur hvað gegn
öðru. Því næst
ræddi borgarstjóra
um þá hugmynd að
lítil verslunarhúsnæði inn í hverfum
væri nú til dags
eftirsóknarverð og
mögulega
sæju
matvörukveðjur
sóknarfæri þar, t.d.
hefði Bónus komið
lítilli
matvöruverslun á fót í
Skipholti.

verið að tala um hverfi sem hefur
töluvert fleiri íbúa ásamt því að mun
meira af ferðamönnum dveljast þar
tímabundið.
Það er því eins og bera saman epli og
appelsínu
að
bera
saman
rekstrarskilyrði lítillar lágvöruverslunar
í Skipholti annars vegar og í
Úlfarsárdal hins vegar.
Spurningunni sem þarf að svara
Sá sem heldur hér á penna er að
starfa í stjórnmálum til að leysa
raunveruleg vandamál sem venjulegt
fólk upplifir á hverjum degi. Fordómar
gagnvart notkun einkaökutækja  þegar
enginn annar raunhæfur valkostur er
fyrir hendi - eiga ekki að girða fyrir það
að skipulagi sé breytt og stórri Bónusverslun sé leyft að hefja göngu sína í
nálægð við Bauhaus.
Bílastæðin þar eru næg og breyting á
skipulagi í þessa veru er eina nærtæka
leiðin til að slá margar flugur í einu
höggi.

Helgi Áss Grétarsson skipar 7. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarEinmitt það já. kosningum.
Er það virkilega svo að verslunar- verslunar í Úlfars-árdal?
reksturinn í Skip-holti sé samanAugljóst má vera að í Skipholti er
burðarhæfur við rekstur lágvöru-

Það ætti því að vera best að leyfa
Bónus-verslun við Bauhaus.
Helgi Áss skipar 7. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir
borgarstjórnarkosningarnar sem
haldnar verða 14. maí 2022.
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Borgarlína - klárum dæmið!

GV

- eftir Birki Ingibjartsson sem skipar 8. sæti á lista Samfylkingarinnar

Undirbúningur við gerð Borgarlínunnar er á fullri ferð. Alþjóðlegt
hönnunarteymi á vegum Vegagerðarinnar og Betri samgangna ohf. vinnur
að hönnun göturýmis Borgarlínunnar.
Innan skipulags- og samgöngudeilda
Reykjavíkur eru til skoðunar þær
breytingar á skipulagi og samgöngum sem Borgarlínan kallar á.
Samhliða er verið að skilgreina hvernig við tryggjum gæði þeirra borg-

arrýma og gatna sem Borgarlínan
liggur um. Samkvæmt áætlun munu
framkvæmdir við fyrstu lotu Borgarlínunnar hefjast strax á næsta ári.
Með Borgarlínunni munu skapast
nýjar tengingar milli hverfa, borgarhluta og til annara sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu. Tengingar sem
eru á forsendum gangandi og hjólandi vegfarenda og þar sem almenn-

ingssamgöngur eru í forgrunni. Til
verða nýir möguleikar til að ferðast
um borgina með fjölbreyttum hætti
sem styttir vegalengdir fyrir borgarbúa og dregur úr hlutdeild einkabílsins í ferðum þeirra - hvort sem fólk
kýs í auknum mæli að labba, hjóla
eða treysta á Borgarlínuna.
Á næstu fjórum árum mun Borgarlínan og framkvæmdir henni tengdar

ÞAR SEM VENJULEGA FÓLKIÐ
KEMUR TIL AÐ SIGRA
keiluhollin.is

s. 5 11 53 00

vera mikið til umfjöllunar. Það sama
gildir um allar helstu ákvarðanir sem
teknar verða um það hvernig kerfið
mun virka fyrir notendur þess. Í
mörgum tilvikum verður tekist á um
hvernig borgarumhverfi við mótum
með þeim framkvæmdum og
innviðauppbyggingu sem felast í
verkefninu. Skiptir þar máli að setja
upplifun borgarbúa í forgrunn en
velja um leið lausnir sem horfa til
framtíðar og stuðla að umhverfisvænu borgarumhverfi. Við verðum að
taka frá meira pláss fyrir gróður,
grænar áherslur og mannlífið.
Áætlað er að íbúum á höfuðborgarsvæðinu muni fjölga um 70.000
manns á næstu 15 árum. Breyttar
ferðavenjur innan borgarinnar eru
lykilatriði í að tryggja að samgöngur
muni einfaldlega virka með auknum
íbúafjölda á svæðinu. Eru breyttar
ferðavenjur um leið lykilatriði í að
tryggja að við getum staðið við
alþjóðlegar loftslagsskuldbindingar
okkar. Borgarlínan er eina raunhæfa
lausnin til að þau markmið gangi eftir.
Í ljósi mikilvægi verkefnisins
verðum við að standa vörð um kjarna
Borgarlínunnar í allri þeirri ákvarðanatöku sem framundan er. Mikill
metnaður hefur verið settur í undirbúning Borgarlínunnar á liðnum árum en nú er komið að því að ákveða
útfærsluna. Þann 14. maí næstkomandi verður gengið til borgarstjórnarkosninga. Þar skiptir máli að til starfa
í borgarstjórn veljist fólk og flokkar
sem til að byrja með hafa trú á Borgarlínunni. Að hafa skilning á umfangi

Birkir Ingibjartsson.
verkefnisins og þeim tækifærum sem
því fylgir er ekki síður mikilvægt.
Við í Samfylkingunni vitum að því
fylgir mikil ábyrgð að móta umhverfi
borgarinnar. Við munum gæta þess
að hvergi verði slegið af þeim
gæðum sem Borgarlínan þarf að hafa
eða kröfum okkar um gott og heilnæmt umhverfi fyrir fólkið í borginni.
Birkir Ingibjartsson, arkitekt og
verkefnastjóri hjá borgarskipulagi
Reykjavíkur skipar 8. sæti á lista
Samfylkingarinnar
í Reykjavík fyrir komandi
borgarstjórnarkosningar
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Grafarvogur - Hverfi lífsgæða
- eftir Söru Björgu Sigurðardóttur varaborgarfulltrúa sem
skipar 7. sæti á lista Samfylkingarinnar

Í borginni eru margir staðir til að
næra sál og líkama. Mörgum finnst gott
að ganga, finna lyktina af náttúrunni og
njóta útsýnis. Öðrum finnst skemmtilegra að hjóla, vera í síbreytilegu umhverfi innan borgarmarkanna, hjóla
meðfram sjónum með vindinn í fangið,

upplifa sólsetur með sjávarlykt eða
horfa á borgina vakna í hversdagsleikann í upphafi vinnuviku. Á síðustu tíu
árum hefur orðið umbreyting á
ferðavenjum borgarbúa eftir mikla uppbyggingu á innviðum hjólastíga og með
tilkomu rafhjóla. Á síðasta kjörtímabili

var tekin pólitísk ákvörðun í ráðhúsinu,
undir forystu Samfylkingar, að forgangsraða fjármunum í hjólreiðainnviði
fyrir fjölbreytta vistvæna ferðamáta,
fyrst með hjólreiðaáætlun 2015-2020 og
svo var samþykkt ný hjólreiðaáætlun
sem gildir fyrir árin 2021-2025.
Tröppu þrek upp Svarthöfða
Íbúar í Grafarvogi eru mjög heppnir
með stígakerfið sitt og samhliða sjárvarsíðunni er kominn geggjaður strandstígur fyrir Gufuneshöfða. Þetta er án
vafa einn fallegasti stígur borgarinnar
enda hægt að setjast niður á bekki og
njóta útsýnis yfir Viðey og borgarinnar
frá sjónarhorni sem ekki allir hafa séð.
Aðgreindur stígur fyrir gangandi og
hjólandi upp Svarthöfða er frábær
viðbót en þar geta vaskir tekið gott
tröppuþrek, kerrupúl eða hjólaþol og
notið útsýnis yfir borgina. Frábær
viðbót fyrir útivistarperluna Grafarvog.

Útf
tfararþjónusta
í yﬁ
ﬁr 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | u t ffor.is
.

VIÐ ÞJÓNUM ALL AN SÓL AR HR INGIN N

Öflug uppbygging í þágu barna og
ungmenna í hverfinu
Mikil uppbygging hefur verið síðustu
tvö kjörtímabil í þágu íþrótta við Egilshöll en svæðið er eitt glæsilegasta íþróttasvæði landsins sem telur m.a. þar
knatthús í fullri stærð, það eina sinnar
tegundar í borginni, fimleikahús ásamt
Skautasvelli. Á þessu kjörtímabili bættist síðan við íþróttahús fyrir inniíþróttir.
Fimleikahúsið var mjög mikilvæg
viðbót við þessa frábæru aðstöðu því þá
fjölgaði stúlkum marktækt í Grafarvogi
í þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi. Það
skiptir gríðarlega miklu máli hvaða
íþróttaframboð er veitt í hverfum borg-

arinnar þegar horft er til þátttöku beggja
kynja og þarna skilaði sér sú uppbygging í beinni fjölgun stúlkna í fimleikum.
Austurheiðar - Hin nýja Heiðmörk
Reykvíkinga

GV
með ólík áhugamál sem gætu notið útivistar og náttúru án þess að ganga á
gjafir náttúrunnar. Við sjáum fyrir okkar
hópa eins og hestafólk, fjalla hjólreiðamenn, göngu og utanvegahlaup
jafnvel
vetraríþróttir
eins
og
gönguskíði. Mikilvægt er að ákvarða og
skilgreina legu helstu vegtenginga og
göngu-, hjóla og reiðleiða um svæðið,
styrkja tengingu byggðar við útivistarsvæði og aðliggjandi svæða eins og
Rauðavatn þannig að hægt verði að
stunda fjölbreytta útivist allt árið um
kring.

Fjárfesting í sterkari og sjálfbærari hverfum
Samfylkingin hefur sterka og skýra
framtíðarsýn á þróun hverfa
borgarinnar. Við viljum forgangsraða fjármagni í þau
hverfi sem fyrir eru og nýta þá
innviði sem búið er að fjárfesta
í eins og dæmin sanna með
uppbyggingu
íþróttamannvirkja við Egilshöll og þéttara
neti stíga. Sterkir hverfiskjarnar
gegna þar veigamiklu hlutverki
með blandaðri byggð, fjölbreyttri þjónustu og gegnir
Spöngin lykilhlutverki í Grafarvoginum enda er hún hugsuð
sem áfangastaður hverfisins við
Borgarlínu. Við viljum skapa
áframhaldandi umgjörð fyrir
enn sterkari og sjálfbærari
Grafarvogi þar sem margvísleg
þjónusta er í göngu- og hjólafjarlægð og fimmtán mínútna
hverfið verður til með minni
umferð, betri loftgæðum og
meira öryggi fyrir gangandi og
hjólandi. Grafarvogur framtíðar
Sara Björg Sigurðardóttir er vara- er að fæðast.
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og skipar 7.
sæti á lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosHöfundur er varaborgarningarnar í Reykjavík þann 14. maí 2022.
fulltrúi Samfylkingarinnar, búsett í Breiðholti og skipar 7. sæti á lista
Við í Samfylkingunni viljum efla
Samfylkingar fyrir
Austurheiðar með markvissari hætti
borgarstjórnarkosningarnar
sem fjölbreytt og aðgengilegt útivist14. maí 2022.
arsvæði fyrir borgarbúa á öllum aldri
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Fjölhæfur verðlaunanemandi á listnámsbraut í
Borgarholtsskóla

Borgarholtsskóli hefur á að skipa afskaplega fjölhæfum og hæfileikaríkum
nemendum. Einn þeirra hefur þó skarað

verulega fram úr á þessari önn en það er
Íris Þöll Hróbjartsdóttir. Íris Þöll stundar nám á listnámsbraut, nánar tiltekið í

kvikmyndagerð, og er hún á fyrsta ári.
Íris Þöll tók þátt smásagnasamkeppni
Félags enskukennara á Íslandi (FEKÍ)
og gerði sér lítið fyrir og fór með sigur
af hólmi í keppninni með smásögunni
2241. Fimmtudaginn 3. mars tók hún
við verðlaunum fyrir fyrsta sætið í
flokki framhaldsskóla á Bessastöðum úr
hendi Elizu Reid forsetafrúar.
Nemendur Borgarholtsskóla hafa
verið einstaklega sigursælir í smásagnasamkeppni FEKÍ, sem haldin er á hverju
ári og hafa sögur frá þeim oft lent í
þremur fyrstu sætunum og er þetta í
þriðja sinn sem nemendur Borgó bera
sigur úr býtum.
Kvikmyndahátíð framhaldsskólanna
stóð yfir dagana 19. og 20. mars. Fjórir
nemendur Borgó sendu inn myndir og
var Íris Þöll ein af þeim. Er skemmst frá
því að segja að hún kom, sá og sigraði
og hlaut verðlaun fyrir bestu myndina.
Mynd Írisar Þallar heitir Móðurmissir.
Dómnefndin var skipuð Árna Filippussyni kvikmyndatökumanni, Kristínu Jóhannesdóttur leikstjóra, Ólafi Darra
Ólafssyni leikara, Ragnari Bragasyni
leikstjóra og Valdísi Óskarsdóttur klippara.

Íris Þöll með verðlaun fyrir bestu kvikmyndina.

Að lokum tók Íris Þöll þátt í söngkeppni Borgarholtsskóla, vann hana og
var því fulltrúi skólans í Söngkeppni

Íris Þöll með Elizu Reid forsetafrú.

framhaldskólanna sem haldin var á
Húsavík 3. apríl s.l. Íris Þöll flutti lagið
Feeling good í útsetningu hljómsveitarinnar Muse. Flutti hún sitt atriði af öryggi og stóð sig með glæsibrag þrátt
fyrir að hafa ekki náð í verðlaunasæti að
þessu sinni.

Borgarholtsskóli er stoltur af því að
hafa svo hæfileikaríkan nemenda innan
sinna raða og það verður áhugavert að
fylgjast með þessari kornungu stúlku í
framtíðinni.

GULLNESTI
Ódýri ísinn
Grillið í
Grafarvogi

Grillið í Grafarvogi - Gylfaflöt 1 - Sími: 567-7974
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Reykjavík fyrir
okkur öll
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- eftir Heiðu Björgu Hilmisdóttur sem skipar
2. sætið á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík
Hólmar Björn Sigþórsson
S
Löggiltur
gg
faste
eignasali
g

Sími: 893 3276 | holmar@helgafellfasteignasala.is
g
g
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Reykjavíkurborg hefur á liðnu kjörtímabili stóraukið framlög til velferðarmála, sett sér bæði lýðheilsustefnu og
velferðarstefnu. Við höfum lagt áherslu
á geðheilsu og öflugan stuðning við
börn og fjölskyldur í vanda en líka að
stuðla að aukinni vellíðan íbúa almennt.
Stuðningsþjónusta hefur verið efld en
hun veitir fjölmörgum m.a börnum
tækifæri til að taka þátt í frístundum,
stykja sig og sína hæfileika. Halda þarf
áfram á þessari braut, hækka frístundastyrkinn og fjárfesta í innviðum í gömlum hverfum þannig að umgjörð um
mikilvæga þjónustu við börn og fjölskyldur verði betri og öruggari. Það
ætlar Samfylkingin áfram að gera á
sama tíma byggjast upp ný hverfi innan
borgarmarkanna.
Ég er því stolt af þeim skrefum sem
við í meirihluta borgarstjórnar höfum
tekið á þessu kjörtímabili til að stuðla
að velferð reykvíkinga en það er mikilvægt að halda áfram.
Börn og fjölskyldur
Smþykkt var aðgerðaáætlun gegn
sára fátækt þar sem ein stærsta aðgerðin
var að tryggja börnum notenda fjárhagsaðstoðar gjaldfrjálsa, leikskóla og
dvöl á frístundaheimili auk skólamáltíða. Áður höfðum við lækkað
greiðslur þannig að barnmargar fjöl-

an stuðning sem veittur er hratt og vel í
umhverfi barnanna. Fjárframlög til
skóla hafa verið hækkuð og eru nú einnig ákvörðuð út frá félagslegri samsetningu hverfis þannig að þar sem áskoranir eru meiri sé til fjármagn til að mæta
þeim.

Heiða Björg Hilmisdóttir er í 2. sæti á
lista Samfylkingar í Reykjavík.
skyldur greiða nú aðeins námsgjald fyrir eitt barn og fæðisgjald fyrir tvö börn,
þvert á skólastig óháð barnafjölda.
Námsgögn eru nú afhent í skólunum,
unglingar fá spjaldtölvur og þar geta
börn nálgast túrvörur. Á þessu ári er
verið að innleiða breytt verklag í þjónustu við börn sem þurfa aukinn stuðning
um alla borg, það felur í sér þverfagleg-

Eldra fólk
Á kjörtímabilinu höfum við eflt
heimaþjónustu og heimahjúkrun með
aukinni teymisvinnu til að mæta sértækum þörfum fólks og auka lífsgæði
þeirra. Um leið og við munum að flest
eldra fólk er heilsuhraust og vil hafa
nóg fyrir stafni. Við ætlum að halda
áfram að styrkja félagsmiðstöðvar eldri
borgara og þróa eins konar samfélagshús sem er opið öllum til að eiga góð og
uppbyggileg samskipti, fræðast og
sinna hugðarefnum sínum. Auk þess
sem aðgangur að sundlaugum er gjaldfrjáls og einungis þarf að greiða einu
sinni inn á safn á ári til að fá árskort að
listasöfnum Reykjavíkur.
Minn draumur er að á Islandi þróist
velferðarsamfélag sem styður hratt og
vel við fólk sem þarf stuðning. Þar er
Reykjavík mikilvægur hlekkur og óendanlega mikilvægt að henni sé stýrt af
fólki sem aðhyllist jöfnuð og jafnrétti.
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Málefnum Grafarvogs þarf að sinna í borgarstjórn
- eftir Kjartan Magnússon

Ágæti Grafarvogsbúi!
Ég hvet þig til að greiða því framboði
atkvæði í borgarstjórnarkosningunum, sem
líklegast er til að vinna að málefnum Grafarvogs og Reykjavíkurborgar í heild.
Grafarvogsbúar hafa fundið fyrir því að
stjórnun margra mikilvægra málaflokka er
ábótavant hjá borginni. Núverandi borgarstjórnarmeirihluti er áhugalítill um málefni
hverfisins og það mætir oft afgangi hjá honum.
Borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins
munu sem fyrr leggja áherslu á að vinna fyrir alla Reykvíkinga. Við munum ekki
gleyma eystri hverfunum heldur leggja
aukna áherslu á að þjóna íbúum þeirra sem
best.
Tuga milljarða tafaskattur
Vinstri meirihlutinn hefur með ýmsum
hætti lagst gegn framkvæmdum í þágu
greiðrar umferðar og aukins umferðaröryggis í Reykjavík. Nefna má aðgerðir Samfylk-

ingarinnar og fylgiflokka hennar til að spilla
Sundabrautarverkefninu. Einnig neikvætt
viðhorf þessara flokka til úrbóta á umferðarþungum gatnamótum í borginni, t.d.
gatnamótum Miklubrautar-Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar-Bústaðavegar.
Þá vill meirihlutinn þrengja nokkrar mikilvægar umferðaræðar í borginni, t.d. Suðurlandsbraut. Sýnt hefur verið fram á að
kostnaður reykvískra heimila vegna óþarfra
umferðartafa vinstri flokkanna nemur tugum milljarða króna árlega. Þessi tafaskattur
leggst almennt mun þyngra á íbúa Grafarvogs en þá sem búa vestar í borginni.
Þá hefur vinstri stjórnin í borginni skert
strætisvagnaþjónustu í Grafarvogi verulega
á kjörtímabilinu.
Greið og örugg umferð - XD
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á
greiða umferð og umferðaröryggi, óháð fararmáta. XD vill að borgin greiði fyrir lausn
Sundabrautarverkefnisins í stað þess að

standa í vegi fyrir því eins og núverandi
borgarstjóri hefur gert. Ráðast þarf í alvöru
umbætur á fjölförnum gatnamótum í borginni, sem greiða fyrir umferð og auka umferðaröryggi. Bæta þarf almenningssamgöngur og efla göngu- og hjólatengingar við
Grafarvog.
Þróun byggðar í sátt við íbúa - XD
Sjálfstæðisflokkurinn vill auka samráð
við íbúa vegna þróunar byggðar í Grafarvogi. Við viljum fjölbreytilega uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis í Keldnalandi og stækka
Staðahverfi, m.a. fyrir barnafjölskyldur.
Leggja þarf ríka áherslu á græn svæði og
góða íþrótta- og leikaðstöðu barna og unglinga. Þá þarf að skapa fleiri atvinnutækifæri
í Grafarvogi.
Sterkir skólar í Grafarvogi - XD
Efla þarf skólastarf í Grafarvogi og ekki
gera frekari skólatilraunir í hverfinu án
samþykkis foreldra. Strax þarf að standa við
marggefin loforð um lagningu sparkvallar
við Húsaskóla. Ekki verði þrengt frekar að
Borgarholtsskóla heldur tryggja skólanum
athafnarými til framtíðaraukningar

Íþróttir fyrir alla - XD
Sjálfstæðisflokkurinn vill bæta aðstöðu til
íþróttaiðkunar í Grafarvogi og efla hverfisíþróttafélagið Fjölni í því skyni. Við
styðjum hugmyndir Fjölnis um frekari uppbyggingu íþróttamannvirkja við Egilshöll
og bætta samgönguþjónustu við börn, sem
sækja æfingar þangað.
Umhirða og viðhald - XD
Stórbæta þarf viðhald opinberra mannvirkja í Grafarvogi, ekki síst skóla og íþróttamannvirkja. Þá er ástand opinna svæða,
gatna, gangstétta og göngustíga í hverfinu
víða óviðunandi. Víða þarf að auka þrif,
grasslátt og bæta lýsingu á göngustígum.
Betri snjómokstur - XD
Snjóruðningur og -hreinsun voru óviðunandi í Grafarvogi í vetur. Sjálfstæðisflokkurinn heitir því að bæta skipulag og stjórnun
snjóruðnings í borginni.
Málefni eldri íbúa - XD
Úthluta þarf fleiri lóðum til byggingarfélaga eldri borgara í Reykjavík. Þannig
verður þeim eldri borgurum, sem það vilja,
auðveldað að komast í hentugra húsnæði.

Frískum upp á Spöngina

Við viljum efla frístundastarf eldri borgara í
Grafarvogi, m.a. með auknu samstarfi við
Korpúlfa.
Kjartan Magnússon er í þriðja sæti á
framboðslista Sjálfstæðisflokksins fyrir
komandi borgarstjórnarkosningar.

Kjartan Magnússon.

- eftir Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur oddvita Viðreisnar

Viðreisn vill aukið líf í öll hverfi. Að í öllum hverfum verði gott að búa, stutt í þjónustu og lifandi mannlíf. Ein leið til þess að
tryggja að svo verði er að huga að skipulagi
hverfa og að færa nýtt líf í hverfiskjarna. Ef
það er stutt að sækja í þjónustu, ekki síst ef
það er auðvelt að ganga að þjónustukjörnum
er líklegra að hún verði sótt heim. Við viljum
líka hvetja til hverfahátíða, t.d. á 17. júní þar
sem hægt er að gleðjast með nágrönnum og
vinum í öruggu umhverfi .
Lifandi mannlíf í öll hverfi
Spöngin er kjarni sem vel er sóttur heim af
íbúum í Grafarvogi, til að sækja alls konar
þjónustu. Við í Viðreisn viljum enn meira líf
og leggjum til að Spöngin verði endur-

hönnuð með það í huga að hún ýti undir
meira mannlíf. Þar erum við að horfa til endurhönnunar á miðbæ Garðabæjar, sem hefur
fært nýtt líf í miðbæinn og meiri verslun og
þjónustu í miðbæjarkjarnann. Miðbæjarkjarninn í Garðabæ getur líka nýst fyrir alls
konar markaði eða útiviðburði, til að laða enn
meira mannlíf að svæðinu.
Í Spönginni er bókasafn hverfisins sem
má líka endurhugsa. Viðreisn vill að opnunartími valinna bókasafna í Reykjavík verði
lengdur til að auka þjónustu í hverfinu. Bókasöfn borgarinnar eru að taka miklum breytingum til að verða menningarmiðstöðvar
hverfisins og staðir þar sem fólk á öllum aldri
getur komið saman.

Í Grafarvogi þarf líka að leggja fram nýtt
hverfisskipulag, eins og í öðrum hverfum,
sem verður undirbúið með íbúum hverfisins
sem þekkja það best. En mesta breytingin
sem verður með hverfisskipulagi er að það
einfaldar til muna þegar fólk vill breyta eignum sínum. Ef fólk vill t.d. bæta við íbúð í
bílsskúr eða ofan á bílsskúr. Eins og ég hef
skrifað um hér í Grafarvogsblaðinu áður, þá
styðjum við í Viðreisn líka Sundabraut, fyrir
alla samgöngumáta og sem lögð verður alla
leið á Kjalarnes, sem styttir leiðina úr Grafarvogi í miðborg Reykjavíkur.
Sveigjanleika og fjölbreytni í
heimaþjónustu fyrir aldraða
Við í Viðreisn viljum líka tryggja góða

þjónustu fyrir aldrað fólk, sem byggir á
virkni þeirra og þátttöku. Við viljum tryggja
einstaklingum dvöl í öryggi heimilis síns eins
lengi og hægt er. En til að það sé raunhæft, þá
þarf líka að tryggja góða þjónustu heim. Það
þarf að tryggja aðgengi, hjálpartæki, endurhæfingu, hreyfingu, fæði og afbragðs
stuðningsþjónustu og heimahjúkrun. Sértaklega þarf að efla kvöld- og helgarþjónustu og
sveigjanlega dagvistun. Þarna viljum við
styðja við fjölbreytni og sveigjanleika, t.d. í
rekstrarformi þjónustunnar sem aldrað fólk
fær og í fæði sem aldrað fólk getur keypt
heim.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
Oddviti Viðreisnar í Reykjavík

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.

Atvinnumöguleikar í austurhluta Reykjavíkurborgar

Spennandi atvinnutækifæri - sálfræðingur í skólaþjónustu
Austurmiðstöð, sameinuð þjónustumiðstöð Árbæjar, Grafarholts, Grafarvogs og
Kjalarness, auglýsir lausa til umsóknar stöðu sálfræðings við skólaþjónustu. Leitað
er eftir metnaðarfullum og drífandi einstaklingi með einlægan áhuga á þjónustu við
börn og fjölskyldur. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Í boði er vinna með metnaðarfullum hópi annarra fagmanna að málefnum barna,
skóla og fjölskyldna sem og þátttaka í sameiginlegu verkefni velferðarsviðs og skólaog frístundasviðs, Betri borg fyrir börn.
Helstu verkefni og ábyrgð





Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks skóla vegna nemenda.
Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum og unglingum.
Námskeiðahald fyrir foreldra, börn og starfsmenn skóla.
Þverfaglegt starf á þjónustumiðstöð og við samstarfsstofnanir (s.s.
heilsugæslu, barnavernd o.fl).

Helstu verkefni og ábyrgð




Einstaklingsmiðuð og sveigjanleg aðstoð við allar athafnir daglegs lífs
Hvatning og stuðningur til félagslegrar virkni
Matseld og þrif

Hæfniskröfur

Menntunar- og hæfnikröfur









Austurmiðstöð sumarstörf í þjónustu við fatlað fólk
Austurmiðstöð, sameinuð þjónustumiðstöð Árbæjar, Grafarholts, Grafarvogs og
Kjalarness, óskar eftir hressu og jákvæðu starfsfólki í fjölbreytt og skemmtileg störf í
sumar með möguleika á áframhaldandi starfi. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.
Um er að ræða störf í þjónustu við fatlað fólk og börn. Störfin eru á heimilum fyrir
fatlað fólk, skammtímadvölum og dagþjónustum. Markmið starfanna er að gera
einstaklingum kleift að búa á eigin heimili, stunda vinnu og njóta menningar og
félagslífs.

Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna er æskileg.
Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs.
Þekking á eða PMTO menntun er kostur.
Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, frumkvæði og leikni í mannlegum samskiptum.
Íslenskukunnátta á stigi C1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.

Umsóknir berist í gegnum vef Reykjavíkurborgar á www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hulda Sólrún Guðmundsdóttir deildarstjóri í
síma 411-1400 eða tölvupósti hulda.solrun.gudmundsdottir@reykjavik.is








Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg
Góð hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, yfirvegun og sjálfstæði
í vinnubrögðum
Æskilegt er að hafa náð 18/20 ára aldri
Íslenskukunnátta
Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar

Umsóknir berist í gegnum vef Reykjavíkurborgar
https://jobs.50skills.com/reykjavik/is/13627
Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigmar Þór Ármannsson mannauðsráðgjafi í
411-1716 og tölvupóst sigmar.thor.armannsson@reykjavik.is.

Í samræmi við mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og velferðarstefnu er lögð áhersla á að
starfsstaðir velferðarsviðs endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Við hvetjum því fólk af öllum kynjum, fatlað fólk og fólk með fjölbreyttan menningarlegan
bakgrunn til að sækja um starfið.
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Hvað ætlar þitt
barn að gera í sumar?

Í Myndlistaskólanum í Reykjavík er hafin skráning á sumarnámskeið fyrir börn
sem haldin verða í júní og ágúst.
Í JL-húsinu, Hringbraut 121 er boðið upp á námskeið fyrir þrjá aldurshópa; sex
til níu ára, tíu til tólf ára og þrettán til sextán ára.
Í útibúi skólans á Korpúlfsstöðum er boðið upp á námskeið fyrir tvo aldurshópa;
sex til níu ára og tíu til tólf ára.
Dagskráin er fjölbreytt og allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Námskeiðin eru ýmist kennd fyrir eða eftir hádegi og standa í eina viku, að undanskildu
einu tveggja vikna námskeiði í keramiki. Unnin eru fjölbreytt verkefni, bæði tvívíð
og þrívíð og börnin kynnast margvíslegu efni og aðferðum. Auk þess er farið í vettvangsferðir og jafnvel unnið utandyra þegar veður leyfir.
Meðal þess sem í boði er má nefna námskeiðin Skrímslasmiðju, Ævintýri og
upplifun, Náttúru og fjöru, Jurtaliti og náttúru, List og vísindi, Teikningu og grafík,
Leirmótun og rennslu, Myndlist og bókagerð, Ljósmyndun og Manga teikningu.
Fyrstu námskeiðin hefjast mánudaginn 13. júní.
heimasíðu skólans, www.mir.is

Skráning stendur yfir á

Krakkarnir una sér vel á námskeiðunum hjá Myndlistarskólanum.

20

Fréttir

GV

Stórmeistarinn Helgi Áss Grétarsson mætti á mótssvæðið í Rimaskóla og tefldi
fjöltefli á meðan á skráningu stóð. Ljósmynd Þorsteinn Magnússon.

Rótarý-bikararnir á loft. F.v . Eiríkur Emil Hákonarson afreksmeistari Fjölnis 2021 - 2022 og sigurvegari í elsta flokki,
Hrafndís Karen Óskarsdóttir æfingameistari Fjölnis 2021 - 2022, Silja Rún Jónsdóttir sigurvegari í stúlknaflokki, Tristan Fannar Jónsson sigurvegari í yngsta flokki og Helgi Árnason formaður Skákdeildar Fjölnis.

Hér fyrir þig!
Heilsugæslan í Spönginni er opin alla
virka daga á milli kl. 8 og 17
Við minnum á dagvakt hjúkrunarfræðinga og lækna kl. 8-16
fyrir skemmri erindi, bráð vandamál og erindi sem þola litla bið.
Síðdegisvakt lækna og hjúkrunarfræðinga er opin
á milli kl. 16 og 17 alla virka daga.
Skráning á vaktina er frá kl. 15:30
Við tökum vel á móti þér á heilsugæslunni þinni í Grafarvogi
Ef þið veikist með versnandi kvef, hósta eða hita þá mælum við með að
hringja í okkur í síma 513 5600 til að fá símtal við hjúkrunarfræðing.
Það eru ýmsar umgangspestir í gangi um þessar mundir, einkum
veiru-öndunarfærasýkingar
Utan dagvinnutíma hringja í símanúmer 1700

Troðfullur hátíðarsalur Rimaskóla af keppendum og áhorfendum á Sumarskákmóti Fjölnis.

Róterýbikarar og 47 verðlaun á Sumarskákmóti Fjölnis

Alls skráðu 94 þátttakendur sig í keppni á Sumarskákmót Fjölnis 2022 sem
haldið var í hátíðarsal Rimaskóla fimmtudaginn 28. apríl. Frábær mæting en
kannski ekki skrýtið þar sem ótrúlegur fjöldi góðra verðlauna og veitinga var í boði.
Skákdeild Fjölnis naut stuðnings frá Hagkaup, Gullnesti, SAM-bíóunum, Jóa útherja og Bókabúðinni Grafarvogi .
Auk Fjölniskrakka mættu um 40 áhugasamir og sterkir skákkrakkar úr öðrum
skákfélögum.
Á meðan á skráningu stóð tefldi Helgi Áss Grétarsson, stórmeistari og fv heimsmeistari unglinga, fjöltefli við krakkana sem voru spennt fyrir því að reyna sig við
stórmeistarann. Færri komust að en vildu í fjölteflið en fylgdust þó með af áhuga.
Vel lá á stórmeistaranum og hann lét það lítið á sig fá þó að krakkar væru yfir og
allt um kring um hann við taflmennskuna.
Sumarskákmótið gekk ótrúlega vel fyrir sig undir stjórn Helga Árnasonar, Jóhann Arnars Finnssonar og Páls Sigurðssonar sem sá um skráningu á þátttakendum
og úrslitum einstakra skáka. Fjöldi foreldra fylgdist með mótinu og hjálpaði til þegar á þurfti með allan þennan fjölda.
Rótarýklúbbur Grafarvogs gaf verðlaunagripi mótsins í eldri-yngri-og stúlknaflokki. Einnig heiðraði Rótarýklúbburinn afreks-og æfingameistara skákdeildarinnar í vetur.
Sumarskákmót Fjölnis endaði með mikilli verðlauna-og happadrættishátíð eftir 6
umferða mót. Vegleg verðlaun voru í boði sem alls 47 þátttakendur mótsins fengu
að launum.
Þrátt fyrir langt mót og langa verðlaunahátíð voru allir þátttakendur sér og sínum
til mikils sóma og eiga hrós skilið. Skákin er skemmtileg og áhuginn í Grafarvogi
mikill. Skákdeild Fjölnis þakkar þátttakendum, foreldrum, styrktaraðilum og
öðrum gestum kærlega fyrir að gera Sumarskákmót Fjölnis að eins glæsilegri skákhátíð líkt og raunin varð. www.chess.com
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AV
VINU
UM

Vinsamlegast fylgist vel með uppfærðum fréttum og tilkynningum
frá embætti sóttvarnarlæknis

Hólmar Björn Sigþórsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 893 3276 | holmar@helgafellfasteignasa
g
g
la.is
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Barnvænni
Grafarvogur
- eftir Einar Þorsteinsson oddvita
Framsóknarflokksins

Málefni barna eru mér ofarlega í
huga þessa dagana þegar ég sit með
nýfæddan son minn í fanginu. Sem
þriggja barna faðir þekki ég áhyggjur
foreldra af framtíð barna sinna vel á
eigin skinni. Öll viljum við búa börnum
okkar umhverfi þar sem þau geta örugg
blómstrað. Hlúð að áhugamálum sínum, uppgötvað heiminn og allt sem
hann hefur upp á að bjóða, þroskast og
hamingjusöm leikið sér.
Framsókn hefur unnið stöðugt að
aukinni farsæld barna með sérstaka
áherslu á það að fjárfesta í fólki undanfarin ár. Með lögum barnamálaráðherra
um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna eða farsældarlöggjöfinni ritaði Ísland sig í sögubækurnar
með nýju kerfi þar sem barnið er kjarninn og miðjan  hjarta kerfisins. Öll
þjónusta skal nú koma til barnsins frekar en að börn og fjölskyldur þeirra þurfi
að leita hana uppi eins og raunin hefur
verið. Öflugt samstarf milli stjórnsýslustiga greiðir leið innleiðingar og flýtir
því að þessir þjónustuaukar komist til
skila.
Það er vilji Framsóknar í Reykjavík
að stýra borginni út frá hagsmunum
barna. Innleiða farsældarlögin í allt starf
hennar og tryggja aðgengi að snemmtækri íhlutun. Við verðum að bæta skóla
borgarinnar með því að treysta
grunnstoðir eins og faglegt starf, heilnæman mat og öryggi barnanna okkar.
Þá viljum við leysa leikskólavandann
með fjölbreyttum lausnum sem endurspegla margbreytileika fjölskyldna
borgarinnar.
Við viljum hlúa vel að lýðheilsu
barna óháð efnahagsstöðu, hækka frístundastyrk í 75 þúsund krónur og að
börn geti farið frítt í sund. Þá viljum við
öfluga uppbyggingu íþróttamannvirkja
í öllum hverfum borgarinnar ásamt því
að efla félagsmiðstöðvar og starfsemi
ungmennahúsa.
Framsókn vill að Reykjavík sé barnaborg. Borg þar sem fólk vill skjóta niður
föstum rótum og ala fjölskyldu. Borg
þar sem öryggi barna og velferð eru
trygg. Borg þar sem kvíðahnútur foreldra yfir framtíðinni er kannski aðeins
minni en nú er.
Er ekki kominn tími á breytingar í

borginni?
Höfundur eru borgarstjóraefni
Framsóknar í Reykjavík

Einar Þorsteinsson er oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík.
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Í sumar ver ur starfsemii frístundaheimila fyrir börn úr 1. - 4. bekk í:


Brosbæ í Engjaskóla



Simba sæfara í Hamraskóla



Fjósi vi Sæmundarskóla



Stjörnuland vi Ingunnarskóla



Hvergilandi í Borgaskóla



Tígrisbæ vi Rimaskóla



Kastala í Húsaskóla



Töfrasel vi Árbæjarskóla



Regnbogalandi í Foldaskóla

 Ví isel í Selásskóla

Sumarstarfi
fi byggir á áralangri reynslu og alllir starfsmenn hafa starfa me börrnnum í frístundaheim
milum. Ger er
dagskrá fy
yrir hverrja viku
ku sem byggir á frjálsuum leik, hreyffiingu, útiveru, skapaanndi starfi
fi, smi jum, emadögum og
feer um og msum ævint
n rum í nærumhverfi
finu og
o um borrgina sem mi ast vi aldurshópinn. Áhersla er lög á a virk
rkja
börrnin til ákvar anaattöku um hina msu ætti
t star
s fsins. Vi dagskrárger er reynt a hafa mismunanddi dagskrá
a
fyrir
ólíka aldurshópa og samstarf milli frístundaheim
mila var andi börnin úr 3. og 4. bekk t.d. til ess a fara
r í lengri fer ir
og fá meira kreffjjandi vi fangsefn
fni. Allarr náánnari uppl singar er a fi
finna á htt
ttps://
//fristund.is/

Allir sta ir opnir:

Frábær
gjöf fyrir
veiðimenn
og konur

9. júní - 10. júní
13. júní - 16. júní
20. júní  24. júní
27. júní - 1. júlí
4. júlí  8. júlí

Töfrasel:

2 ágúst  5. ágúst
2.

Allir sta ir opnir:
88. ágúst - 12. ágúst
15.
5 áágúst
ú t - 19
19. áágúst
út

Uppl. í síma 698-2844
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22

GV

Fréttir

Sölutími eigna hefur
verið mjög skammur
- hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs Spönginni 11

Mikið hefur verið fjallað um hækkandi húsnæðisverð að undanförnu sér í
lagi nú í aðdraganda borgar- og bæjarstjórna kosninga.
Til að varpa ljósi á stöðuna hér á
höfuðborgarsvæðinu er rétt að skoða
stöðu byggingaframkvæmda Í september 2021 og áætlaða þörf fyrir íbúðarhúsnæði samkvæmt HMS árið 2023 en
áætlað er að byggingatími íbúða sé 2 til
3 ár. Staðan var sem hér segir:

húsnæðisverðs er áhugavert að skoða
töfluna hér að neðan.

Sjá má að umfram þörfin er 218
íbúðir. Þegar skýrslur HMS eru
skrifaðar er ekki komið stríð í Úkraínu
en COVID hefur geisað í tvö ár með
aukinni eftirspurn eftir stærra húsnæði
vegna þess að mun fleiri unnu heima.
Til að skoða verðlagsbreytingu

Þegar hún er skoðuð kemur í ljós að
fasteignaverð hefur hækkað mjög
síðasta rúma árið. Á árunum 2015 til
2017 var mikil hækkun en frá 2017 til
2020 var hækkunin nokkurnvegin á pari
við launavísitölu og almennar verðlags
breytingar.
Það sem gerist núna til að auka á
þann vanda sem er á markaðnum er
mikil verðbólga, ekki bara hér heldur
einnig í Evrópu vegna stríðsátaka í Úkraínu. Einnig mun byggingakostnaður
aukast vegna stríðsins en Úkraínumenn
eru stórir framleiðendur steypustyrkarjárns og einnig mun verð á öðrum vörum aukast vegna verðbólgunnar í Evr-
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Sigrún Stella Einarsdóttir Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali s. 8240610

Árni Þorsteinsson rekstrar-hagfræðingur. M.Sc.
löggiltur fasteigna- og
skipasali og löggiltur
leigumiðlari s. 898 3459

ópu.
Einnig getum við reiknað með að um
3.000 flóttamenn komi hingað frá Úkraínu í ár og þó svo að allir vilji fara
heim að stríði loknu er alls ekki allir
sem eiga að einhverju að hverfa þannig
að við getum reiknað með að við þurfum framtíðarhúsnæði fyrir um 2.000
manns.
Það er fyrirséð að það þarf að byggja
talsvert meira af íbúðarhúsnæði en gert
hefur verið. Áform um þéttingu
byggðar í Reykjavík eru góðra gjalda
verð en uppbygging á aflögðum at-

Sigrún Stella Einarsdóttir löggiltur
fasteignasali hjá Fasteignamiðlun
Grafarvogs.

Árni Þorsteinsson löggiltur fasteignasali hjá Fasteignamiðlun Grafarvogs.

vinnusvæðum er tímafrek og kostnaðarsöm. Samanber Skuggahverfið og
Kirkjusand.
Að framan sögðu má vera ljóst að
það er seljenda markaður um þessar
mundir, heldur færri eignir eru til sölu á
hverjum tima en það skapast af minna
framboði og því að sölutími eigna hefur
verið mjög skammur að undanförnu því
verða þessi samþættu aðstæður til þess
að þetta raungerist með þessum hætti.

Því má ætla að núverandi ástand
muni vara eitthvað áfram nema að
aðgerðir stjórnvalda og Seðlabanka hafi
áhrif fyrr en áður hefur þekkst.
ar.

Gleðilegt sumar kæru GrafarvogsbúÁrni Þorsteinsson og Sigrún Stella
Einarsdóttir löggiltir fasteignasalar á
Fasteignamiðlun Grafarvogs

Fasteignamiðlun Grafarvogs er í Spönginni 11 við hliðina á Bónus.

Ólafur Kristjánsson löggiltur fasteigna- og skipasali
s. 786-1414

Spöngin 11 - 112 Reykjavík
Sími 575 8585. Opið 10-17 mán.-föst

Vantar allar gerðir eigna á skrá

Jón Einar Sverrisson löggiltur fasteignaog skipasali s: 862-6951

Seld

HRÍSRIMI - SÉRHÆÐ BÍLSKÚR
Einstök 6-7 herbergja fasteign á
tveimur hæðum með tvöföldum
bílskúr, tvennum svölum og sólpall. Eignin er 260,3 fm, glæsilega
innréttuð og með vönduðum gólfefnum.



 

LAMBHAGAVEGUR ATVINNUHÚSNÆÐI - LEIGA
(mynd horft til norðurs)
Í nýju húsi sem er til afhendingar, alls 1.479 fm til leigu í 3. hæða
lyftuhúsi fyrir verslun, skrifstofur
og lager að Lambhagavegi
Reykjavík. Leigutakar geta haft
áhrif á innra skipulag.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
- ATVINNUHÚSNÆÐI
Bjart og vel skipulagt verslunarhúsnæði á jarðhæð á horni
Skólavörðustígs og Týsgötu.
Eignin er samkvæmt þjóðskrá
104,8 fm. Húsið stendur á eignarlóð.

KRÓKHÁLS
HÚSNÆÐI

-

ATVINNU-

Tvö samliggjandi bil með stórum innkeyrsluhurðum og mjög
góðri lofthæð. Eignin er 421.7 fm.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur í
síma 786-1414 og á olafur@fmg.is

       

  

TORFASTAÐAKOT
- BISKUPSTUNGUR
Mjög gott og vel innréttað 84,1
fm sumarhús.
Eignarlóð, svefnloft, heitur
pottur og sólpallur.
Mjög falleg eign.





Kirkjufréttir
Guðsþjónustur í kirkjunni
Alla sunnudaga eru guðsþjónustur í kirkjunni kl. 11:00.
Guðsþjónustuhald þar er fjölbreytt.
22. maí hefjast kaffihúsamessur.
Kaffihúsamessur eru sumarnessur og verða á sunnudögum kl. 11:00 út ágústmánuð.
Messuformið er einfalt og notalegt andrúmsloft.
Sunnudag 15. maí kl. 11:00 - Vorhátíð barnastarfsins!
Hoppukastalar, dr. Bike og andlitsmálning. Boðið verður uppá grillaðar pylsur
Hátíðin hefst á fjölskylduguðsþjónustu í kirkjunni. Barna- og unglingakór kirkjunnar syngur undir stjórn
Svövu Ingólfsdóttur. Prestar kirkjunnar leiða stundina ásamt Ástu Jóhönnu Harðardóttur og Hólmfríði Frostadóttur.
Undirleikari er Hákon Leifsson.
Uppstigningardag 26. maí kl. 11:00  Dagur eldri borgara sem eru sérstaklega boðin velkomin!
Prestar kirkjunnar þjóna og sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir prédikar. Karlakór Grafarvogs syngur undir stjórn Írisar
Erlingsdóttur. Meðleikari er Einar Bjartur Egilsson.Organisti er Lára Bryndís Eggertsdóttir.
Kór kirkjunnar leiðir söng. Að guðsþjónustu lokinni er boðið uppá kaffi og meðlæti.
Ferming verður í Grafarvogskirkju 19. Júní kl. 11:00.
Helgistundir á þriðjudögum í Kirkjuselinu
Helgistundir eru alla þriðjudaga í Kirkjuselinu í Spöng kl. 10:30. Stundirnar eru opnar öllum.
Kyrrðarstundir á þriðjudögum í Grafarvogskirkju
Kyrrðarstundirnar eru í Grafarvogskirkju alla þriðjudaga fram til 1. júní kl. 12:00. Það er notaleg stund með
fyrirbænum, altarisgöngu og tónlist. Tekið er við fyrirbænaefnum í kirkjunni alla daga. Kyrrðarstundirnar eru opnar
öllum og á eftir er boðið upp á léttan hádegisverð á afar vægu verði.
Barna- og unglingastarfið
Mikið starf er í boði fyrir börn og unglinga í Grafarvogssöfnuði. Þar er æskulýðsfélag og starf fyrir börn á öllum
aldri vikulega í allan vetur. Nánari upplýsingar um starfið og dagskrár eru að finna á heimasíðu
kirkjunnar www.grafarvogskirkja.is
Eldri borgarar
Opið hús í kirkjunni alla þriðjudaga kl. 13:00  15:00 fyrir eldri borgara og önnur sem áhuga hafa. Stundin hefst
á helgistund og samsöng í kirkjunni. Þá er boðið upp á handavinnu, spil og spjall. Síðan er kaffi og veitingar í
boði á vægu verði. Upplagt er að skella sér í kyrrðarstund í hádeginu fyrir opna húsið. Starfi eldri borgara
fyrir sumarfrí lýkur með vorferð 31. maí.
Djúpslökun
Djúpslökunin er á alla fimmtudaga kl. 17:00  18:00 á neðri hæð kirkjunnar.
Tímarnir hefjast á léttum jóga æfingum sem henta öllum. Umsjón hefur Jarþrúður Karlsdóttir jógakennari.
Tímarnir eru gjaldfrjálsir og opnir öllum. Seinasti tími í djúpslökun verður fimmtudaginn 26. maí.
Morgunsöngur (tíðasöngur)
Alla virka morgna kl. 10:00 er boðið upp á morgunbæn og tíðasöng með gregorsku tónlagi í kapellu kirkjunnar.
Þessi stund er opin öllum og notalegt að byrja daginn á morgunbæn í góðum hópi.
Frekari upplýsingar eru veittar í kirkjunni eða hjá sr. Flóka Kristinssyni í síma 846 2020.
Barna- og unglingakór Grafarvogskirkju
Við Grafarvogssöfnuð er öflugur Barna- og unglingakór. Nánari upplýsingar er hægt að fá með því að senda
póst á netfangið barnakorgrafarvogskirkju@gmail.com
Börn 6-8 ára æfa kl. 16:40  17:20
Börn 9-10 ára æfa kl. 16:40  17:40
Börn 11-15 ára æfa kl. 17:30  18:45
Hægt er að bæta við fleiri börnum í skemmtilegan og metnaðarfullan kór!
Ævintýranámskeið í sumar
Ævintýranámskeið fyrir börn verða í boði í sumar eins og fyrri sumur. Nánari tilhögun námskeiðanna og dagsetningar
verður auglýst síðar en velkomið er að hafa samband við æskulýðsfulltrúa kirkjunnar í netfangið asta@grafarvogskirkja.is
Kór Grafarvogskirkju og Vox Populi
Kirkjukórinn æfir á miðvikudögum kl. 19:30 og nánari upplýsingar veitir Hákon Leifsson hakon@vortex.is
Vox Populi  æfingar verða auglýstar síðar. Upplýsingar veitir Lára Bryndís Eggertsdóttir laraegg@yahoo.com.
Nýir félagar eru hjartanlega velkomnir!
Prjónaklúbbur Grafarvogskirkju
Prjónaklúbbur er í Grafarvogskirkju annan hvern fimmtudag kl. 20:00.
Hann er fyrir þau sem langar að hittast og spjalla um og yfir handavinnu.
Við bjóðum nýja og eldri þátttakendur hjartanlega velkomin og viljum sjá sem allra flest og einmitt þig!
Sjá nánar á Facebooksíðu Prjónaklúbburinn í Grafarvogskirku.
Dagsetningar næstu vikna eru: 17. mars  31. mars.

Prestar safnaðarins

Guðrún Karls Helgudóttir sóknarprestur gudrun@grafarvogskirkja.is
Arna Ýrr Sigurðardóttir prestur arna@grafarvogskirkja.is
Sigurður Grétar Helgason prestur sigurdur@grafarvogskirkja.is
Magnús Erlingsson prestur magnus.erlingsson@kirkjan.is
Sími: 587 9070
Netfang: grafarvogskirkja@grafarvogskirkja.is
Heimasíða: www. grafarvogskirkja.is
Likesíða á facebook: Grafarvogskirkja Grafarvogi
Instagram: grafarvogskirkja_grafarvogi
Vekomin í kirkjuna þína!

