
Stöðvum 
hagsmunagæslu fjórflokksins

Reykjavíkurframboðið ætlar að draga úr valdi og 

hagsmunatengslum fjórflokksins og auka lýðræði í 

borginni með því að færa völd frá borgarstjórn og 

borgarráði til fólksins.

Bætum skipulagið
Reykjavíkurframboðið ætlar að bæta skipulag í borginni 

með þéttingu byggðar og með því að draga verulega úr 

óhagræði í samgöngum og umferð.

Verndum velferðarkerfið
Reykjavíkurframboðið vill verjast niðurskurði í velferðar- 

kerfinu og koma í veg fyrir hækkun skatta. Lausnin liggur 

í verðmætu landi Vatnsmýrarinnar upp á 70 milljarða.

... er framboð sem berst fyrir Reykvíkinga. 

Við erum óháð og munum beita okkur að 

fullu fyrir heimabyggð. Hættum að fórna 

hagsmunum borgarbúa sem skiptimynt í 

valdabrölti fjórflokksins á landsvísu. Þessar 

kosningar á krepputíma snúast um velferð 

og lífsgæði. 

... vill verja hagsmuni borgarbúa, auka 

hagsæld, bæta þjónustu og skipulag. Allt 

þetta viljum við gera ÁN lántöku sem á að 

greiða með skattahækkunum seinna og ÁN 

beinnar hækkunar skatta og gjalda núna.

Glæsileg kosningamiðstöð í Glæsibæ

www.reykjavikurframbodid.is

Glæsibær - Álfheimum - Sími 5667000 - Fax 5889229

Reykjavíkurframboðið
ó h á ð  f r a m b o ð  u m  h a g s m u n i  R e y k v í k i n g a

Í kosningamiðstöð REYKJAVÍKURFRAMBOÐSINS gefst þér 
kostur á að hitta frambjóðendur og fá upplýsingar um 
framboðið og stefnumálin. REYKJAVÍKURFRAMBOÐIÐ vill 
vinna fyrir Reykvíkinga gegn þeim hagsmunasirkus sem 
fjórflokkurinn hefur stýrt undanfarin ár í borginni 
og á landsvísu. 

Kjóstu eigin hagsmuni
... ekki hagsmuni fjórflokksins í Reykjavík 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

xe-tourist.ai   1   5/19/10   10:02 AMxe-tourist.ai   1   5/19/10   10:02 AM



Innsíður

Baldvin Jónsson1. sæti

Varaþingmaður og háskólanemi

Friðrik Hansen Guðmundsson2. sæti

Byggingaverkfræðingur

Haukur Nikulásson3. sæti

Ráðgjafi 

Jóna Guðmundsdóttir4. sæti

Hjúkrunarfræðingur

Margrét Baldursdóttir5. sæti

Táknmálstúlkur

Jónína Melsteð7. sæti

Hjúkrunarfræðingur

Guðmundur Óli Scheving8. sæti

Meindýraeyðir

María Pétursdóttir9. sæti

Framhaldsskólakennari

Örn Sigurðsson10. sæti
Arkitekt

Hjalti Hjaltason6. sæti

Verslunarmaður

Sif Traustadóttir12. sæti

Dýralæknir

Páll Arnar Hauksson13. sæti

Verslunarmaður

Dóra Pálsdóttir14. sæti
Kennari

Sigurður Kolbeinsson15. sæti

Arkitekt

Kolbrún Ingimarsdóttir11. sæti

Læknafulltrúi

Stefnumál Reykjavíkurframboðsins Frambjóðendur

REYKJAVÍKURFRAMBOÐIÐ ætlar að taka til baka 

allar skerðingar á þjónustu, velferð og 

framkvæmdum sem fjórflokkurinn hefur staðið fyrir 

á undanförnum misserum.

Borgin fái 7 milljarða á ári, næstu 4 árin, í aukið 

ráðstöfunarfé með því að nýta eignina í 

Vatnsmýrinni. Þetta er um 12% aukning á 

ráðstöfunarfé í reikningum borgarinnar á árinu 

2009.

Með auknu ráðstöfunarfé verður ráðist gegn 

atvinnuleysi með nýsköpun, auknum 

framkvæmdum og viðhaldsstörfum. Þessu fylgja 

sjálfvirkt tengdar greinar í verslun og allri annarri 

þjónustu.

REYKJAVÍKURFRAMBOÐIÐ mun klára 

Sæmundarskóla og Norðlingaskóla vegna 

fjölskyldna sem eiga sjálfsagðan rétt á 

skólaaðgengi fyrir börnin sín.

1. Stöðvuð verði óhagkvæm útþensla byggðar 

og borgin byggð inn á við. Uppbygging verði 

fyrst og fremst á vannýttum svæðum innan 

núverandi borgarbyggðar.
5.

2. Endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur ljúki 

2010. Þar verði tekin ákvörðun um flutning 

flugvallar úr Vatnsmýri fyrir árslok 2016 og 

gert ráð fyrir þéttri og blandaðri 

miðborgarbyggð á því svæði.

6.

3. Samgöngukerfi borgarinnar verði bætt og 

slysagildrum útrýmt. Almenningssamgöngur 

verði bættar og öryggi gangandi og hjólandi 

vegfarenda tryggt með betra skipulagi.

REYKJAVÍKURFRAMBOÐIÐ vill koma á þriðja 

stjórnsýslustiginu í formi hverfaráða með eigin 

völd og mjög aukin fjárráð til staðbundinna 

verkefna.

7.

8.4.

www.reykjavikurframbodid.is

Kjóstu eigin hagsmuni
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