
„Salan gengur afskaplega vel og 
það er mikil aukning í útflutningi,“ 
segir Guðjón Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Einstök Ölgerð, 
aðspurður út í útflutning á vöru 
fyrirtækisins. Einstök fæst nú víða í 
heiminum og nýtur vinsælda meðal 
bjóráhugamanna. „Við höfum verið að 
tvö- til þrefalda söluna milli ára. Ætli við 

séum ekki að flytja út svona 100 þúsund 
kassa á árinu.“ Guðjón segir bjórinn nú 
seldan í sex fylkjum Bandaríkjanna auk 
Bretlandseyja og Norðurlandanna. Þá sé 
varan væntanleg á Þýskalandsmarkað. 

„Þeir eru miklir bjórdrykkjumenn en á 
móti kemur að það er sterk staðbundin 
framleiðsla og menning. Ein sú sterkasta 
í heiminum. Þýskaland verður kannski 

ekki stór markaður fyrir okkur en það 
er mikilvægt að vera til staðar í hjarta 
bjórmenningarinnar.“ Nýlega hófst 
sala á Einstök Icelandic Doppelbock 
jólabjórnum í skemmtigarði Disney 
Hollywood Studios í Flórida. Áður 
hafði Disney hafið sölu á Einstök 
White Ale í norska skála Epcot center í  
Disney-garðinum.

Þúsundir á matarmarkaði 
í Hörpu

Stærsti matarmarkaður landsins var um 
síðustu helgi. Eirný Sigurðardóttir 

telur að um tuttugu þúsund hafi 
mætt í þetta sinn. 
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Einstakar viðtökur á Einstökum bjór

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Múr og Flísar ehf.
Öll múrvinna - fagmennska í fyrirrrúmi

löggiltur meistari -  sími 8972681 - murogflisar.is 

flísalagnir
múrverk
húsaviðgerðir
steining

flotun
anhydrit-ílagnir
perlu-ílögn
sand-ílögn
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál
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Spennandi tímar framundan
Sleggjan er frétta blað um iðnað 
og mun sem slíkt kapp kosta við 
að þjónusta ís lenskan iðnað með 
fréttum af ein staka fyrir tækjum, 
vöru þróun, stefnu mótun og fjár
mögnun. Ís lenskur iðnðaður er há
tækni iðnaður sem markast af ná
lægð við sjávar út veg  lang sam lega 
stærsta at vinnu veg veg landsins séu 
ó bein störf tekin með. Við munum 
nálgast iðnað í víðum skilningi og 
fjalla þannig jafnt um mat vöru
fram leiðslu, sprota fyrir tæki og 
gatna gerð. 

Á upp hafs árum Morgun blaðsins 
var það stefna út gáfunnar að fjalla 
um iðn fyrir tæki Reykja víkur. Var 
það liður í eflingu iðnaðar en rit
stjórn blaðsins var sann færð um að 
með auknum og bættum iðnaði lægi 
lykillinn að bættum lífs skil yrðum 
landans. Sleggjan mun leggja upp 
með sömu sjónar mið en eins og 
sönnum vin sæmir mun blaðið 
einnig birta gagn rýnar fréttir af 
stöðu mála. 

Oft er haldið fram að Ís lendingar 
fram leiði nánast ekki neitt. Þetta 
er vita skuld rangt en byggir meðal 
annars á því hversu stór hluti ís
lenskrar fram leiðslu er fyrir iðnað 
en ekki beinn varningur til smá
sölu. Það skapar auð vitað hálf gert 
tengsla leysi milli al mennings og 
iðn fram leiðslu. Eins er fátt er til í 

hug myndum um að Ís land hafi á ein
hverjum tíma punkti verið al gjör
lega sjálf bært í eigin fram leiðslu. 
Sagan sýnir ein mitt hversu mikil
væg er lend verslun var ís lensku 
sam fé lagi, jafn vel á sturlunga öld. 
Iðnaður er líf æð ís lensks sam fé lags. 

Ný stofnuð Sam tök fyrir tækja í 
sjávar út vegi er ef til vill skýrasta 
vís bending þeirra miklu breytinga 
sem hafa átt sér stað undan farin 
ár. Lands sam band út vegs manna 
hefur þannig verið lagt niður í sinni 
gömlu mynd en í staðinn eru komin 
öflug sam tök iðn fyrir tækja í sjávar
út vegi og hefð bundnum iðnaði. 

Í þessu fyrsta tölu blaði er fanga 
leitað víða. Fjallað er um fjár
mögnun sprota fyrir tækja, hugsan
lega inn komu Costco á smá sölu
markað og sýn fyrir tækisins á sölu 
á fengis í verslunum. Greint er frá 
góðu gengi Ein stök öl gerðar við út
flutning á vöru fyrir tækisins sem og 
sölu vinnu véla. Blaðið mun þannig 
leitast við að fjalla um fjöl breyti
leika ís lenskrar iðnaðar fram leiðslu 
enda mikil gróska í þeim málum. 

Fátt verður blaðinu ó við komandi og 
nægur er efni viðurinn nú á tímum 
ný sköpunar, vöru þróunar, hóp fjár
mögnunar og hug búnaðar þróunar, 
svo dæmi séu nefnd..  

Atli Þór Fann dal, rit stjóri

 Samfélagsábyrgð fyrirtækja
Fjallað er um sam fé lags á byrgð 
fyrir tækja á fundi Fé lags at vinnu
rek enda næst komandi fimmtu
dag. Meðal mælenda á fundinum 
er Ketill Berg Magnús son, fram
kvæmda stjóri Festu  mið stöðvar 
um sam fé lags á byrgð fyrir tækja. 
Þá mun Svan hildur Sigurðar dóttir, 
sam skipta og sam fé lags stjóri Öl
gerðarinnar fjalla um sam fé lags á
byrgð og hag kvæmni. 

Í til kynningu frá Fé lagi at vinnu rek
enda segir að æ fleiri fyrir tæki gefi 
sam fé lags á byrgð sér stakan gaum. 
Mörg skili nú sér stakri sam fé lags
skýrslu. Spurt er hvort slík á byrgð 
skipti raun veru lega máli fyrir 
rekstur fyrir tækja. 

Mið stöð um sam fé lags á byrgð var 
stofnuð árið 2011. „Mark mið með 
stofnun mið stöðvarinnar er að leita 
bestu leiða fyrir fyrir tæki við inn
leiðingu á stefnu um sam fé lags á
byrgð, stuðla að vitundar vakningu 
um sam fé lags á byrgð fyrir tækja og 
hvetja til rann sókna á við fangs
efninu í sam starfi við há skóla sam
fé lagið,“ segir á vef stofnunarinnar. 

Meðal þeirra tækja sem Festa býður 
sam fé lags lega á byrgum for stjórum 
að nýta sem mæli stiku á eigin verk 
eru siða reglur sem fyrir tækin geta 
kosið að starfa eftir. Í reglunum 
segir meðal annast að fé lags menn 
leitist eftir að stunda á byrgan 
rekstur og reyni að gefa rétta mynd 
af sam fé lags legri á byrgð sinni. 

Fundurinn er frá 8.30  10.00 
fimmtu dags morguninn 20. nóvem
ber. Á huga sömum er bent á að skrá 
sig á vef fé lagsins www.at vinnu rek
endur.is .

Hag stofa Ís lands spáir 2,7% hag
vexti fyrir árið 2014. Þetta kemur 
fram í ný birtri þjóð hags spá 
stofnunarinnar. Þá telur Hag stofan 
að búast megi við á fram haldandi 
vexti til ársins 2018 en spáin nær 
ekki lengra. 
Fjár festing er talin aukast um fjór
tán prósent á þessu ári. Þá má þess 
vænta að hún aukist um tæp ní tján 
prósent á næsta ári. 

EINKA NEYSLAN UPP Á ÁRINU 

„Einka neysla jókst lítið 2013 en 
reiknað er með að hún aukist um 
3,9% 2014, 4% árið 2015 en um 
og yfir 3% á ári eftir það. Hófl egur 
vöxtur sam neyslu verður á fyrstu 
árum spá tímans eða 1,8% árið 2014 
og um 1,5% ár lega eftir það. Mikill 
vöxtur neyslu og fjár festingar árin 
20142016 leiðir til þess að þjóðar
út gjöld aukast um 4,7% árið 2014, 
5,6% árið 2015, 5,1% árið 2016 en 
mun minna eftir það. “ 

EINKA NEYSLA OG FJÁR FESTING 

Vöxtinn telur Hag stofan að mestu 
mega rekja til aukinnar einka
neyslu og fjárfestingar. „Vöxtinn 
má rekja til aukningar einka neyslu 
og fjár festingar sem er meira en 
mælst hefur allt frá árinu 2007. 
Síðustu tvö ár spá tímans er reiknað 
með um 2,5% hag vexti en þá 
dregur úr vexti fjár festingar þegar 
um fangs miklum fjár festingum í 
stór iðju lýkur,” segir í þjóð hags
reikningum Hag tíðinda. Þá segir 
að vöxtur þjóðar út gjalda verði frá 
4,7% til 5.6% á tíma bilinu. „Fyrstu 
niður stöður þjóð hags reikninga 
fyrri hluta ársins 2014 eru að 
einka neysla hafi aukist um 4% og 
fjár festing um 7,8% frá árinu 2013. 

Þrátt fyrir þennan góða vöxt telst 
lands fram leiðslan einungis hafa 
aukist 0,6% á fyrri helmingi ársins 
2014 sem skýrist m.a. af afla bresti 
í loðnu á fyrsta árs fjórðungi og 
minni fjár festinga í stór iðju. “ 

GJALD EYRIS TEKJUR AF TÚR ISTUM 

Þrátt fyrir að einka neysla hafi að
eins aukist um 0.8% árið 2013 var 
hag vöxtur um 3.5% það ár. Sama 
ár varð nokkur sam dráttur í fjár
festingum í heild en það rekur 
Hag stofan að mestu til sam dráttar 
í fjár festingu skipa, flug véla og 
stór iðju það ár. „Þá varð mikil 
aukning á út flutningi meðan inn
flutningur stóð í stað. Aukinn út
flutning 2013 má að mestu rekja 
til vaxtar ferða þjónustu. Á síðasta 
ári voru gjald eyris tekjur af ferða
mönnum meiri en af sjávar af
urðum og áli, í fyrsta sinn frá því 
að mælingar hófust. Árið 2013 
var því hag vöxtur knúinn af út
flutningi en í ár og næstu ár eru 
horfur á að inn lend eftir spurn í 
einka neyslu og fjár festingar standi 
að baki hag vexti.” 

LAKARI EFNA HGS HORFUR 
Í VIÐ SKIPTA LÖNDUM 

„Efna hags horfur í helstu við
skipta löndum eru lakari en gert 
var ráð fyrir í síðustu spá en talið 
er að hag vöxtur verði undir 2% í ár 
og á næsta ári, en ör lítið meiri árin 
2016  2018. Við skipta kjör Ís lands 
sem eru slö í sögu legu sam hengi 
versnuðu á síðasta ári þegar ál og 
sjávar af urðir lækkuðu í verði. Við
skipta kjör hafa batnað líti lega á 
árinu og reinkað er með lítls háttar 
bara árið 2015 en að við skipta kjör 
standi í stað eftir það”

Minni hagvöxtur í ár 
en í fyrra
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ÚTGEFANDI Fótspor ehf. 
ÁBYRGÐARMAÐUR Ámundi Ámundason 824 2466, amundi @ fotspor.is.
FRAMKVÆMDASTJÓRI Ámundi Steinar Ámundason, as @ fotspor.is.
AUGLÝSINGASTJÓRI Ámundi Steinar Ámundason, as @ fotspor.is. 578-1193.
RITSTJÓRI Atli Þór Fanndal, sími: 492-2103, netfang: atli@thorfanndal.com
UMBROT: Atli Þór Fanndal 
PRENTUN: Landsprent, 35.000 eintök. DREIFING: Landsprent

Multivac • Krókháls 5e • 110 Reykjavík   
Sími 554 2100 • www.multivac.com

Heildarlausnir í pökkun

BUILT FOR
SUCCESS.
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Ánægðir notendur
Sjóvinnsla: Hundruð tonna í gegn og bara skipt um hnífa!
Heildstæð vélalína: M500 hausarar, M700 flökunarvél, M800 roðdráttarvélar
Marín vélasamstæðan frá Vélfagi ehf. hefur reynst okkur á Þerney RE sérstaklega vel. Þegar sótt er á fjarlæg fiskimið eins og Barentshafið 
til að ná í mikið magn af fiski í hverri ferð eru Marín vélarnar þungamiðja vinnslunnar í skipinu. Rekstraröryggið er enn betur tryggt með 
nýjungum í M700 og M800; 700 tonn af blönduðum þorski fara í gegn hjá okkur án þess að nokkuð þurfi að gera annað en skipta um 
hnífa í M700.
Við í áhöfninni erum gríðarlega þakklátir fyrir að hafa fengið að taka virkan þátt með starfsmönnum Vélfags í því verkefni að hanna og þróa 
fiskvinnsluvélar sem hafa náð þeim mikla og góða árangri eins og raun ber vitni.

M800 roðdráttarvél: 4 roðdráttareiningar!
Hægri og vinstri flök roðdregin sjálfstætt án truflana frá hinu.Tryggir hámarks flakagæði, nýtingu og afköst. Tvær aukaeiningar 
ávallt klárar: skipt út á 3-5 mínútum. Hámarkar nýtingu og flakagæði mismunandi fisktegunda ásamt uppitíma vinnslunnar:
M800 roðvélar standa nú vaktina hér um borð í Þerney RE og nokkur þúsund tonn hafa þegar farið í gegnum þær. Á þeim tíma hefur varla 
sést sporðklippt flak og frátafir vegna bilana eða þessháttar eru engar. Einstaklega þægilegt er að sinna reglubundnu viðhaldi; 
roðdráttareiningin einfaldlega sett inn á vinnuborð og vinnan framkvæmd við bestu skilyrði á meðan M800 vinnur áfram með hinar. 
Flækjustig M800 er ekkert. Einföld hönnun og meira rekstraröryggi

Marínmenn og vélstjórar á Þerney RE 1

M500 hausarar
Nýting jókst um 1-1,5%. Skurður á fiskinum beinni og fallegri. Betra og einfaldara að viðhalda og þrífa.

Marínmenn á Oddeyri EA-210

Landvinnsla: Afkastamikil og viðhaldslítil
M700 flökunarvélin frá Vélfagi ehf. er jafnan notuð mest af þeim vélum sem við erum með hér í fiskvinnslu Samherja á Dalvík. 
Afköst vélarinnar eru góð sem og nýting og meðferð á flökum. Bilanatíðni er mjög lág og rekstrarkostnaður vélarinnar þar af leiðandi 
líka. Auðvelt aðgengi gerir vélina mjög þægilega í viðhaldi, einfalt er að fjarlægja allar hlífar og bönd vélarinnar sem sparar einnig tíma til 
stillinga og þrifa og góð vinnuaðstaða er við vélina. Í hönnun M700 vélarinnar hefur verið lagt upp úr því að velja efni sem er gott að 
þrífa, sem er lykilatriði í matvælaframleiðslu.Varahlutaþjónusta Vélfags ehf. hefur verið til algjörrar fyrirmyndar, sem og öll önnur 
samskipti við fyrirtækið vegna þjónustu við vélina.

Birgir Þór Gunnarsson, vélstjóri hjá Samherja Ísland ehf á Dalvík.

Sjóvinnsla: Hundruð tonna í gegn og bara skipt um hnífa!
Heildstæð vélalína: M500 hausarar, M700 flökunarvél, M800 roðdráttarvélar
Marín vélasamstæðan frá Vélfagi ehf. hefur reynst okkur á Þerney RE sérstaklega vel. Þegar sótt er á fjarlæg fiskimið eins og Barentshafið 
til að ná í mikið magn af fiski í hverri ferð eru Marín vélarnar þungamiðja vinnslunnar í skipinu. Rekstraröryggið er enn betur tryggt með 
nýjungum í M700 og M800; 700 tonn af blönduðum þorski fara í gegn hjá okkur án þess að nokkuð þurfi að gera annað en skipta um 
hnífa í M700.
Við í áhöfninni erum gríðarlega þakklátir fyrir að hafa fengið að taka virkan þátt með starfsmönnum Vélfags í því verkefni að hanna og þróa 
fiskvinnsluvélar sem hafa náð þeim mikla og góða árangri eins og raun ber vitni.

M800 roðdráttarvél: 4 roðdráttareiningar!
Hægri og vinstri flök roðdregin sjálfstætt án truflana frá hinu.Tryggir hámarks flakagæði, nýtingu og afköst. Tvær aukaeiningar 
ávallt klárar: skipt út á 3-5 mínútum. Hámarkar nýtingu og flakagæði mismunandi fisktegunda ásamt uppitíma vinnslunnar:
M800 roðvélar standa nú vaktina hér um borð í Þerney RE og nokkur þúsund tonn hafa þegar farið í gegnum þær. Á þeim tíma hefur varla 
sést sporðklippt flak og frátafir vegna bilana eða þessháttar eru engar. Einstaklega þægilegt er að sinna reglubundnu viðhaldi; 
roðdráttareiningin einfaldlega sett inn á vinnuborð og vinnan framkvæmd við bestu skilyrði á meðan M800 vinnur áfram með hinar. 
Flækjustig M800 er ekkert. Einföld hönnun og meira rekstraröryggi

Marínmenn og vélstjórar á Þerney RE 1

M500 hausarar
Nýting jókst um 1-1,5%. Skurður á fiskinum beinni og fallegri. Betra og einfaldara að viðhalda og þrífa.

Marínmenn á Oddeyri EA-210

Landvinnsla: Afkastamikil og viðhaldslítil
M700 flökunarvélin frá Vélfagi ehf. er jafnan notuð mest af þeim vélum sem við erum með hér í fiskvinnslu Samherja á Dalvík. 
Afköst vélarinnar eru góð sem og nýting og meðferð á flökum. Bilanatíðni er mjög lág og rekstrarkostnaður vélarinnar þar af leiðandi 
líka. Auðvelt aðgengi gerir vélina mjög þægilega í viðhaldi, einfalt er að fjarlægja allar hlífar og bönd vélarinnar sem sparar einnig tíma til 
stillinga og þrifa og góð vinnuaðstaða er við vélina. Í hönnun M700 vélarinnar hefur verið lagt upp úr því að velja efni sem er gott að 
þrífa, sem er lykilatriði í matvælaframleiðslu.Varahlutaþjónusta Vélfags ehf. hefur verið til algjörrar fyrirmyndar, sem og öll önnur 
samskipti við fyrirtækið vegna þjónustu við vélina.

Birgir Þór Gunnarsson, vélstjóri hjá Samherja Ísland ehf á Dalvík.



„Frum kvöðlar horfa hýrum augum 
til fjár mögnunar sjóða í einka
geiranum, en 70% þeirra sem 
svöruðu spurningunni hafa á huga 
á við ræðum við slíka sjóði,“ segir í 
könnun Enterprise Europe Network 
um fjár mögnun sprota fyrir tækja 
hér á landi. Könnunin var fram
kvæmd í til efni af ráð stefnum um 
að gengi ís lenskra ný sköpunar og 
sprota fyrir tækja að fjár magni. 

Til gangur rann sóknarinnar er að 
kanna ýmis mál tengd fjár mögnun 
sprota og ný sköpunar fyrir tækja 
og byggja svo erindi ráð stefnunnar 
á þeim svörum og þörfum sem 
könnunin leiddi í ljós. Könnunin 
var send á 137 fyrir tæki og var 
svar hlut fallið 36%. 65% af þeim 
sem svöruðu starfa á sviðum upp
lýsinga tækni og jafn hátt hlut fall 
er enn með sína vöru og þjónustu í 
þróun. 

VILJA LEITA ERLENDIS

Helstu niður stöður eru að 90% 
fyrir tækjanna eru opin fyrir fjár
festinga við ræðum. Rúm lega átta 
af tíu hafa á huga á fjár festingu frá 
opin berum sjóðum en lítill hluti 
fyrir tækjanna hefur átt í við ræðum 
við sjóðina eða fengið fjár festingu 
frá þeim. Þá kemur fram að fáir 
hafi fengið fjár magn frá eink aðilum 
eða að eins 32%. „Mikill á hugi er á 
því að tala við ein staka fjár festa en 
73% að spurðra hafa á huga á því. 
Að eins níu fyrir tæki hafa fengið 
fjár magn frá slíkum fjár festum og 
einn var í við ræðum er könnunin 
var lögð fyrir.“ Um helmingur lýsti 
á huga á að leita til banka stofnanna 
og 94% að spurðra vildu leita til er
lendra fjár festa. „Nærri helmingur 
frum kvöðlanna eru á þeirri skoðun 
að auka þurfi upp lýsingar um það 
hvernig finna skuli fjár festa og fjár
magns leiðir“ 

Michael Culligan er sér fræðingur 
í fjár mögnun sprota fyrir tækja og 
býr yfir viða mikilli reynslu sem 
engla fjár festir. Hann er yfir maður 
Dublin Business In novation Centre 
sem stýrir digrum fjár festinga sjóði, 
mjög far sælu engla fjár festa neti, 
frum kvöðla setri sem hýsir yfir 90 
fyrir tæki auk þess að veita þeim 
ráð gjöf og stuðning. Michael er 
stjórnar með limur í EBAN og yfir
maður HBAN í Ír landi en þeir hafa 
safnað yfir 45 milljónum punda 
frá engla fjár festum sem veitt hafa 
verið í yfir 250 sprota og frum
kvöðla fyrir tæki á undan förnum 6 
árum. Hann var meðal frum mæl
enda á ráð stefnu um fjár mögnun 
sprota fyrir tækja. 

Ey rún Eggerts dóttir, fram kvæmda
stýra sprota fyrir tækisins RóRó, fór 
á sömu ráð stefnu yfir fjár festinga
mögu leika innan lands. RóRó er 
hefur þróað dúkkuna Lúllu sem 
líkir eftir nær veru for eldra. Fyrir
tækið er stofnað árið 2011 og hefur 
þróun staðið yfir síðan. RóRó er nú 
í start holunum að hefja fram leiðslu 

og dreifingu á vörunni en það stig er 
meðal annars fjár magnað með hóp
fjár mögnun þar sem al menningi 
býðst að panta vöruna áður en 
hún rúllar af fram leiðslu línunni. 
Á huga samir geta styrkt verk efnið á 
vefnum indi egogo.com. 

VOUGE OG TATLER

Fjallað hefur verið um fyrir tækið 
og Lúllu í blöðum eins og Vogu e og 
Tatler. Lúlla er talin geta hjálpað 
fyrir burum sem sökum þess að 
þurfa að vera í hita kassa dag langt 
fá ekki jafn mikla nær veru með 
for eldrum sínum og önnur ný fædd 
börn. Lúlla líkir eftir hjart slætti 
og andar drætti for eldra með því 
að spila upp töku af raun veru legri 
öndun. Margt bendir til þess að 
börn nái dýpri svefn með að stoð 
dúkkunar. Lúlla spilar upp tökuna 
í átta klukku stundir enda hug
myndin að fylgja barninu í gegnum 
svefninn. 

„Það er ofsa lega sterkt net hér á 

landi til að hjálpa sprotum að taka 
fyrstu skrefin,“ 
segir Ey rún. „Það sem ég á við 
er að það er mikil hjálp þegar þú 
ert með hug mynd eða ert í þróun. 
Það er gríðar lega mikil vægt svo að 
hug myndin deyi ekki bara. Ég finn 
það samt núna að það er eins og 
ein hver gjá myndist þegar maður 
er komin að eins lengra.“ Ey rún 
bendir á að fyrir tæki séu oft á stigi 
þar sem þróunar vinna er langt 
komin en þau séu ef til vill ekki 
til búin í að sækja fé í stóra sjóði. 
„Það er á kveðinn skortur þegar 
maður er kominn á fram leiðslu stig. 
Þá er lítið í boði og maður verður 
bara að finna eigið fjár magn. Við 
erum svo lítið þar.“ Hún segir ís
lenska frum kvöðla líta öfundar
augum til neta engla fjár festa er
lendis líkt og þeim sem Michael 
kynnti. “Engla fjár festar eru svo 
mikið í um ræðunni að ég held að 
það sé eitt hvað sem gæti um það 
bil að verða til. Alla vega er gríðar
leg þörf á því.“ 

VERÐUM AÐ KOMA 
FÓLKI SAMAN 

„Ég veit til þess að fullt af fólki 
sem á pening er á fullu að leita sér 
að tæki færum. Hef heyrt af því 
að þetta sama fólk sé jafn vel að 
spyrjast fyrir í bönkunum hvað sé 
að gerast spennandi,“ segir Ey rún 
og í trekar að hún telji net engla fjár
festinga við það að fæðast á Ís landi. 
Þörfin sé ein fald lega til staðar bæði 
hjá fjár festum og sprotum. „Hluti af 
vandanum er að stundum eru frum
kvöðlar og fjár festar ein fald lega 
ekki í sömu kreðsunum. Við þurfum 
bara að leiða þessa hópa saman.“
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Englar eru sprotum nauðsynlegir

Eyrún Eggertsdóttir, framkvæmdastýra sprotafyrirtækisins RóRó.

Michael Culligan, yfirmaður Dublin 
Business Innovation Centre.

Í hópfjármögnun. Hér sést dúkkan Lúlla, sem líkir eftir nærveru foreldra en fyrirtækið RóRó hefur þróað dúkkuna frá árinu 2011. Hún er nú væntanleg í framleiðslu.
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• Hitaliðum 
• Þrýstiliðum
• Hitanemum
• Þrýstinemum
• Segullokum   
• Segulloka- 

spólumum

• Mótorrofum
• Yfirálags- 

vörnum
• Tímaliðum    
• Mjúkræsum
• Og fl.

Við erum 
með mikið úrval

Í nærri 70 ár hefur Danfoss framleitt breiða línu af stjórn- og gæslubúnaði og byggir því 
á mikilli reynslu í þróun og framleiðslu á iðnaðarstýringum eins og hita- og þrýstinem-
um, hita- og þrýstistillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, segullokum og fl. 
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Stjórn og gæslubúnaður til 
notkunar á sjó og landi



Hvatningarátakið „Allir vinna“ 

verður með breyttu sniði árið 2015 

samkvæmt frumvarpi til fjárlaga. Allir 

vinna var sett á laggirnar í kjölfar ef

nhagshrunsins í lok ársins 2008. Byg

gingaiðnaður varð sérstaklega illa úti 

í hruninu en fjöldi fyrirtækja í iðnaði

num varð gjaldþrota.

AÐEINS TÍMABUNDIÐ

Í kjölfarið samþykkti Alþingi að 

virðisaukaskattur af vinnu vegna 

framkvæmda sem færi fram á byg

gingastað væri yrði endurgreiddur. 

Upphaflega átti verkefnið aðeins að 

vera tímabundið en hefur ítrekað ver

ið framlengt. Síðast framlengdi þingið 

100% endurgreiðslu virðisaukaskatt

sins sem fellur undir verkefnið út 

árið 2014. Verði fjárlagafrumvarpið 

samþykkt í núverandi mynd er ljóst 

að endurgreiðslan fellur niður í 60% á 

næsta ári. 

Almar Guðmundsson, framkvæm

dastjóri Samtaka iðnaðarins, hvatti 

stjórnvöld í nýlegum leiðara til að 

framlengja átakið og halda í fulla en

durgreiðslu virðisaukaskattsins. 

MIKIL VIRKNI

Árið 2010, mældi Capacent áran

gur herferðarinnar “Allir vinna”.  Í ljós 

kom að markaðsátakið varð til þess að 

um 10 þúsund heimila á Íslandi voru 

sammála því að öllu eða miklu leyti 

að farið var í framkvæmdir á næstu 6 

mánuðum vegna þess að hægt var að 

fá virðisaukaskatt vegna aðkeyptrar 

vinnu að fullu endurgreiddan. 

Boðað er til viður kenninga há
tíðar Fé lags kvenna í at vinnu rekstri 
í lok janúar á næsta ári. Þess vegna 
leitar fé lagið nú til nefninga í þre
mur flokkum viður kenninga. 

Viður kenning FKA er veitt fyrir 
vel unnin störf í þágu at vinnu
reksturs kvenna eða þeim sem hafa 
verið konum í at vinnu lífinu sér stök 
hvatning og fyrir mynd. Þakkar
viður kenning er veitt konu fyrir 
eftir teknar vert ævi starf sem stjór
nanda í at vinnu lífinu. Hvatningar
viður kenningin er veitt konu í 
at vinnu lífinu fyrir at hyglis vert 
frum kvæði eða nýjungar í at vinnu
rekstri. 

Til nefningarnar sem berast 
verða yfir farnar af sjö manna dóm

nefnd sem í sitja Birna Einars dóttir, 
banka stjóri Ís lands banka, Bryn
dís Emils dóttir, stjórn FKA, eig
andi Heims borga ehf. og Reykja vík 
Concier ge ehf., Dag ný Hall dórs
dóttir, fyrrum for maður FKA, eig
andi DH Sam skipta, Fann ey Birna 
Jóns dóttir, frétta stjóri við skipta f
rétta 365 Miðla, Hregg viður Jóns
son, eig andi Veritas Capi tal og 
for maður Við skipta ráðs, Kol brún 
Víðis dóttir, stjórn FKA, frkv stj. 
Heilsu mið stöðvarinnar og eig andi 
Svar tækni ehf og Magnús Geir 
Þórðars son, út varps stjóri Ríkis út
varpsins. 

Nánari upp lýsingar er að finna á 
vef fé lagsins fka.is.

Úthlutað hefur verið 2,7 mill
jónum króna úr Samfélagssjóði 
Rio Tinto Alcan á Íslandi. Úthlu
tunin er síðari úthlutun ársins en 
jafnstórri fjárhæð var úthlutað í 
febrúar síðastliðnum. „Fyrirtækið 
leggur sem fyrr áherslu á að styðja 
við málefni sem tengjast heilbrigði, 
öryggi, umhverfi, menntun og men
ningu,“ segir í tilkynningu Rio Tin
to Alcan á Íslandi. 

Meðal verkefna sem styrkt voru 
er útgáfa fræðsluefnis og nám
skeiðahalds um lesblindu á vin
nustöðum. Þá fékk barnabókin 
Gaman af drasli styrk en henni er 
ætlað að vekja áhuga barna á en
durvinnslu. Þá er vert að nefna sty
rk til verkefnisins Annað líf á ve
gum Hjartaheilla sem stendur fyrir 
kynningu á líffæragjöfum.

Inn flytj endum hefur fjölgað 
lítil lega árið 2014 og eru þeir nú um 
8.4% mann fjöldans. Annarri kyn
slóð inn flytj enda 
hefur einnig 
fjölgað lítil lega 
og saman lagt 
eru því fyrsta 
og önnur kyn slóðin 9.5% af mann
fjöldanum. 

MIKIL AT VINNU ÞÁTT TAKA 

At vinnu þátt taka meðal inn flytj
enda á Ís landi er hærri en meðal 
Ís lendinga. Er það staða sem ekki 
er al gild í Evrópu né víða á Norður
löndum. „Eins og síðustu ár eru 
Pól verjar lang fjöl mennasti hópur 
inn flytj enda hér á landi. Hinn 1. 
janúar síðast liðinn var 10.141 ein
stak lingur upp runninn frá Pól
landi eða 36,9% allra inn flytj enda. 
Pólskir karl menn voru 40,5% allra 
karl kyns inn flytj enda eða 5.321 af 
13.140. Pólskar konur voru 33,7% 
kven kyns inn flytj enda. Þar á eftir 
koma inn flytj endur frá Filipps
eyjum og Litháen, en frá hvoru þes
sara landa koma 5,2% inn flytj enda,” 
segir í talna efni Hag stofunnar. 

AT VINNA TIL  
SAM FÉ LAGS ÞÁTT TÖKU 

Árið 2013 fjölluðu þær Anne 
Britt Dju ve og 
Anne Skevik 
Grödem, norskir 
sér fræðingar í 
i n n  f l y t j  e n d a 

málum hjá Fafo stofnuninni, um 
mál efni inn flytj enda á Norður
löndum. Í máli þeirra kom fram að 
at vinnu þátt taka inn flytj enda væri 
með mestu móti hér. Mikið hefur 
verið fjallað um mál efni hælis leit
enda hér á landi og þá sér stak lega 
þá stað reynd að nánast enginn 
fær stöðu hælis leitanda hér á lan
di. Vert er að hafa það í huga þegar 
lesið er í tölurnar. 

FRÁ PAKISTAN, ÍRAK 
OG PÓL LANDI 

Dju ve og Grödem sögðu á fundi
num að á síðustu ára tugum hafi það 
gjör breyst hverjir flytji til Norður
landanna. Inn flytj endur koma nú 
miklu frekar frá Evrópu sam bands
ríkjum en áður og flytja þangað fyrst 
og fremst í at vinnu leit. Í Sví þjóð he
fur inn flytj endum til að mynda fjöl
gað um 70% frá árinu 1990. Fram 

að tíunda ára tugnum voru flestir 
inn flytj endur á Norður löndunum 
frá öðrum Norður löndum. Það á 
einnig við á Ís landi þótt vert sé að 
benda sér stak lega á sér stöðu mála 
sökum veru banda rískra her manna 
hér á landi á árunum eftir stríð. 
Þeir töldust þó ekki form lega inn
flytj endur. Í dag eru Írakar næst 
fjöl mennasti hópur inn flytj enda í 
Sví þjóð, á eftir Finnum. Í Noregi 
komu inn flytj endur áður aðal lega 
frá Sví þjóð, Dan mörku og Pakistan 
en nú eru lang flestir frá Pól landi. 
Þá eru Lit háar nýr og fjöl mennur 
hópur inn flytj enda til Noregs. Þetta 
endur speglar grund vallar breytingu 
í inn flytj enda málum í Noregi. 

FJÖL MENNING Á VEST FJÖRÐUM 

Hæst er hlut fall inn flytj enda á 
Vest fjörðum en þar eru um þrettán 
prósent mann fjöldans inn flytj endur. 
Næst hæst er hlut fallið á Suður
nesjum þar sem hlut fallið er að eins 
0.1% lægra en á Vest fjörðum. Hins 
vegar búa tæp lega 67 prósent inn
flytj enda á höfuð borgar svæðinu. 
Lægst er hlut fall inn flytj enda á 
Norður landi vestra þar sem það nær 
að eins tæpum fimm prósentu stigum.

Tæpar þrjár milljónir 
úr samfélagssjóði

Félag kvenna í atvinnurekstri 
leitar tilnefninga

Innflytjendum fjölgar

„Allir vinna“ með lægri 
endurgreiðslu á næsta ári
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„AT VINNU ÞÁTT TAKA MEÐAL INN FLYTJ-
ENDA Á ÍS LANDI ER HÆRRI EN MEÐAL 
ÍS LENDINGA.“

Matarheill: kr. 500.000,
 til eflingar á starfsemi félagsins
Hafnarfjarðarkirkja: kr. 
500.000,

 til útgáfu á ritinu “Helgistaðir 
við Hafnarfjörð”
Félag lesblindra á Íslandi: kr. 
400.000,

 til útgáfu fræðsluefnis og 
námskeiðahalds um lesblindu á 
vinnustöðum
Töfrahurð: kr. 400.000,

 til útgáfu á barnabókinni 
“Gaman að drasli” þar sem 
leiðbeint er um endurvinnslu
Annað líf / Hjartaheill: kr. 
200.000,

 til kynningarátaks um 
líffæragjafir

Björgunarsveit Hafnarfjarðar: 
kr. 200.000,

 til kaupa á fjórhjóli
Foreldrarfélag Áslandsskóla: kr. 
150.000,

 til fræðsluátaks um hreyfingu 
og mataræði
Öldungadeild 
Skýrslutæknifélags Íslands: kr. 
150.000,

 til útgáfu á riti um sögu up
plýsingatækni á Íslandi
Karlakórinn Þrestir: kr. 
100.000,

 til almennrar starfsemi kórsins
Foreldrafélag Hraunavallaskó-
la: kr. 82.500,

 til merkinga á 150 endur
skinsvestum með nafni og 
símanúmeri skólans

HEILDARLISTI VERKEFNA



hraðhurðir
fyrir matvælaiðnaðinn

Vottuð gæði, 
evrópsk framleiðsla.

Leitaðu tilboða!

Kælimiðlar

Færanlegir frystar
Engin uppsetning

Koma tilbúnir.

Lausfrystar

TILBOÐ

ishusid@ishusid.is ∑ S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata 

Kæliklefar
Kælar/frystar.
Allar stærðir.

Úrval valmöguleika.
Frábært verð.

íshúsið ishusid.is

30
ára reynsla

1983 - 2013
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Erum með ýmsar gerðir
af hífibúnaði á lager

 Brettaklafa
 Lyftarabúr
 Brettagálga

Sérsmíðum einnig eftir þörfum

Almenn þjónusta við útgerðir
Hjá Tækni ehf er starfrækt vélaverkstæði þar sem boðið er uppá fjölbreytta 

þjónustu þegar kemur að viðgerðum á vélum og almennri málmsmíði. 

Má þar nefna heildarupptektir á smærri vélum, gírum, túrbínum og spíssum.

Hreinsum kæla og vélahluti með Ultrasonic - hátíðni bylgjum.
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„Ég á erfitt með að átta mig á þes
su en mér finnst ekki ólíklegt að 
í kringum tuttugu þúsund hafi 
mætt í þetta sinn,“ segir Eirný 
Sigurðardóttir, eigandi Búrsins og 
skipuleggjandi matarmarkaðs sem 
fram fór í Hörpu um síðustu hel
gi. Fjögur ár eru síðan Eirný hóf 
að skipuleggja markað þar sem 
neytendum gefst færi á að versla 
framleiðslu bænda og matvæla
framleiðenda án milliliða. Hún se
gir vöxtinn hafa verið mikinn. „Við 
byrjuðum fyrir fjórum árum. Þetta 
er markaður sex á fjórum árum.“ 
Eirný segir að 32 þúsund hafi 
komið á markaðinn í desember í 

fyrra en sá markaður hafi verið 
sá allra stærsti.   Þetta hefur þá 
vaxið hratt ekki satt? „Ég lýsi þes
su á mjög einfaldan hátt. Þetta er 
eins og að hafa átt barn í bleyju 
en núna er krakkinn að hlaupa á 
undan mér og ég næ honum varla. 
Það er eiginlega besta lýsingin. Mér 
líður pínulítið eins og ég sé að mis
sa tökin. Þetta er svolítið farið að 
vaxa sjálfstætt og er oft bara ógn
vekjandi satt að segja.“

HRUNIÐ SKIPTI MIKLU

Eirný segir að hrunið hafi haft mikil 
áhrif og telur raunar að það hafi 
opnað fyrir markað eins og hennar. 

Hún minnist þess að hafa opnað 
Búrið nokkrum dögum fyrir fall 
bankanna. „Ég var búin að fylla 
búðina af góðgæti frá framleiðen
dum í Bretlandi og hafði verið svo 
sniðug að gera voðalega fína samn
inga um að ég mætti borga seinna.“ 
Eirný bætir við að á skömmu tíma 
hafi allt tvöfaldast í verði. Hins 
vegar segir hún að meðbyrinn með 
versluninni hafi verið mikill. Fólk 
virðist hafa ákveðið að styðja hana 
og fleiri smærri búðir. „Ég fékk ro
salegan stuðning. Það var eins og 
fólk hefði bara ákveðið að styðja 
mig sem einyrkja. Fólk virtist bara 
ákveða að styðja litla fyrirtækið. 

Kaupmaðurinn á horninu varð 
vinsæll aftur. Ég veit að Melabúð, 
Pétursbúð og litlar verslanir fengu 
líka meðbyr eftir hrun.“

KERFI KJÖRBÚÐANNA

„Við vorum náttúrulega búin að 
búa til kerfi sem var til svo að hægt 
væri að fæða kjörbúðirnar. Það er 
að segja samsteypurnar. Ef þig lan
gaði að búa eitthvað til, í þessu 320 
þúsund manna samfélagið, þá byr
jaðir þú á að tala við samsteypur
nar. Þú gerðir samninga við þær og 
annað hvort gastu selt í báðar sam
steypurnar eða hugsanlega bara 
aðra. Í raun og veru var kerfið bara 

búið til svo hægt væri að sinna 
kjörbúðunum,“ segir Eirný aðspurð 
hvers vegna hún telur breytingu
na hafa orðið svona hraða. Hún er 
hörð á því að ekki sé rétt þegar fólk 
telur að vörurnar hafi ekki verið til 
og ekki framleiddar áður. Það sem 
hafi raunar fyrst og fremst breyst er 
að aðgengi að visðkiptavinum með 
smærri verslunum og mörkuðum. 

HEIM FRÁ SKOTLANDI

Búrið varð til eftir að Eirný flut
ti heim frá Skotlandi. Hún hafði 
búið lengi í Edinborg og verið virk 
á bændamörkuðum þar í borg. „Ég 
kom heim að utan og langaði að 
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Hrunið breytti öllu
Ljósmyndir: Helga BJörnsdóttir - birt með góðfúslegu leyfi



opna einhverja litla sæta búð. Ég 
var með ofsalega sterkar hugmyn
dir um hvað ég ætlaði að gera. Þá 
hafði ég búið í sautján ár í Edin
borg. Ég var búin að vera á bæn
damörkuðunum í Skotlandi og 
var viðriðin bændamarkaðina þar 

í mörg ár. Þegar ég kom heim þá 
hugsaði ég bara að það yrði ekkert 
mál að hringja bara út í sveit og 
finna vörur. Þannig virkaði þetta 
alls ekki.“ Hún telur að hrunið hafi 
skapað hvata á að fólk sækti sér 
aukatekjur. Þar sé ef til vill að fin
na eina af skýringunum fyrir flei
ri vörum frá smáframleiðendum á 
markað. Eirný er þó hörð á því að 
smáir framleiðendur séu fólk sem 
fyrst og fremst hefur brennandi 
áhuga á að framleiða góða vöru. 
Vissulega séu vörurnar oft dýrari 
en það sem stærri framleiðendur 
geta boðið upp á en það sé ekki til 
komið vegna þess að álagning smá
framleiðenda sé svo mikil. „Það er 
bara svo margt sem verður dýrara 
þegar framleiðslan er smærri í 
smíðum.“

ÓLST UPP Í AFRÍKU

„Ég er alin upp í Afríku sem krak
ki og hef verið á mörkuðum frá 

því að ég var núll ára,“ segir 
Eirný um hvaðan ást hennar á 
matarmörkuðum komi. „Það eina 
sem ég þekki er að fara á markaði
na að versla. Ég fer svo til Edinbor
gar og er þar í mörg ár, frá því að 
ég var sautján ára. Ég byrjaði að 
vera með vöru og sótti um að vera 
á mörkuðum og varð þannig bara 
hluti af þessari menningu.“

KOSTNAÐUR Í KRUKKUM

Það er að mörgu að huga fyrir iðn
framleiðslu á Íslandi enda margir 
endar sem þarf að hnýta áður en 
vara kemur í búðir. Iðnaður, hver 
sem hann er, þarfnast stuðning
skerfis. „Það er ekki þannig að 
vörur hafi ekki verið búnar til hér 
og þar áður.  Auðvitað er verið að 
þurrka harðfisk og gera æðislega 
lærvöðva víða um land. Oft var fólk 
að framleiða sperðla fyrir vini og 
ættingja en varan var kannski ekki 
komin á markað. Oft vantaði bara 

stað til að selja en annað dæmi 
er svo bara að á Íslandi er en
gin glerkrukkuframleiðsla. Kost
naðurinn við að flytja inn krukkur 
er gríðarlegur. Ímyndaðu þér ef þú 
sem einstaklingur ætlar að flytja 
inn krukkur. Þig vantar kannski 
ekki nema 1000 til 2000 krukkur á 
ári. Kostnaðurinn við að flyta þær 
inn er gríðarlegur. Þegar ég byr
jaði með Búrið þá tók ég fljótt eftir 
því að allir sem komu með vörur 
notuðu sömu krukkurnar. Allt var 
í kavíarkrukkunni frá Ora eða í 
Fetakrukkunni,“ segir Eirný. „Ég 
spurði sjálfa mig hvort þetta væri 
eitthvað grín. Það var ekki hægt að 
hafa allar vörur í sömu krukkum. 
Þess vegna fór ég að finna dreifin
gaaðila sem sinnti smáum fram
leiðiendum. Mörg glerfyrirtækin 
selja krukkur bara í brettum. Þessi 
dreifingaaðili sérhæfir sig í litlum 
pöntunum. Næst var svo að sam
ræma pantanir allra til þess að 

geta minnkað kostnaðinn og gera 
okkur þetta kleift.“ Eirný nefnir 
þetta sem dæmi um vandamál sem 
framleiðendur þurfa að takast á 
við og finna lausn á en fáir velta ef 
til vill fyrir sér. „Þetta hefur hins 
vegar vaxið svo hratt að síðasta 
sending sem ég tók inn voru 25 
þúsund krukkur. Það er mikill vöx
tur frá því þegar við vorum að byr
ja að panta og tókum kannski þrjú 
til fimm þúsund krukkur.“

AUKIÐ SJÁLFSTRAUST

„Fyrir fjórum árum, þegar ég hélt 
fyrsta markaðinn, var erfitt að fá 
tuttugu aðila til að selja vörurnar 
sínar.  Núna eru 52 á markaðnum 
og ég veit um tíu til fimmtán aði
la sem höfðu áhuga þótt þeir væru 
ekki með.“ Eirný segir að aukið 
sjálfstraust sé komið í framleiðen
dur. „Framleiðendur eru að sjá að 
þeir geta búið til ýmislegt.“ 
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„Fyrir fjórum árum, 
þegar ég hélt fyrsta 
markaðinn, var erfitt 
að fá tuttugu aðila 
til að selja vörurnar 
sínar. Núna eru 52 
á markaðnum og ég 
veit um tíu til fimmtán 
aðila sem höfðu 
áhuga þótt þeir væru 
ekki með.“



Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

180 W  60°  21600 lm
400 W  20°  44000 lm
400 W  60°  48000 lm

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu

Bandarísk heilbrigðisyfirvöld 
samþykkja ísfirska læknavöru

Bandaríska heilbrigðisráðuneytið 
hefur viðurkennt vöru ísfirska 
lækningavörufyrirtækisins Kerecis. 
Viðurkenningin hefur í för með sér 
að félagslegi hluti bandaríska heil
brigðiskerfisins, Medicare og Medi
cate, tekur nú þátt í kostnaði sjúkl
inga sem nota vöru fyrirtækisins.

„Þetta þýðir að læknir í Bandarík
junum getur keypt vöruna og 
farið fram á að heilbrigðistryggin
gafélögin borgi fyrir hana,“ segir 
Guðmundur Fertram Sigurjóns
son, framkvæmdastjóri Kerecis um 
þýðingu skrefsins fyrir fyrirtækið. 
Kerecis er líftæknifyrirtæki sem 
þróað hefur vöru úr þorskroði sem 
notuð er til meðhöndlunar á þrálá
tum sárum. 

Fyrirtækið framkvæmdi klínískar 
prófanir með vörunni í fyrra og 
komu ekki fram ofnæmisviðbrögð 
hjá þeim einstaklingum sem tóku 
þátt í prófunum. Hilmar Kjartans
son læknir og rannsóknarstjóri hjá 
fyrirtækinu sagði þá við Fish Infor
mation Service að niðurstaðan þýd
di að fyrirtækið væri nú hálfnað í 
gegnum eftirlitskerfi Matvæla og 
lyfjaeftirlits Bandaríkjanna, FDA. 
Viðurkenning bandarískra heil
brigðisyfirvalda er raunar næsta 
skref sem á eftir fylgir FDAley

fi. „Fyrst þarf maður að fá leyfi frá 
FDA til að geta selt vöruna en ef 
hún er ekki í ameríska tryggingak
erfinu þá er það leyfi ekkert rosale
ga mikils virði,“ segir Guðmundur. 
Fyrirtækið leitar nú að dreifin
gaaðila í Bandaríkjunum en útflut
ningur er þegar hafinn til Bretlands, 
Þýskalands og MiðAusturlanda. 

Bandaríkin eru stærsti markaður 
vara á borð við þá sem Kerecis 
framleiðir sökum þess hve algeng 
sykursýki er þar í landi. Þrálát sár 
eru algengur meðkvilli sykursýki 
og vöruna má nota til meðferðar. 

„Okkar viðskiptamódel er ekki að 
selja beint heldur fáum við aðila 
til að dreifa fyrir okkur. Við höfum 
ekki fundið okkur samstarfaðila en 
erum núna að leita. Það eru nokkrir 
sem koma til greina. Við erum að 
skoða það.“

„Þetta þýðir að læknir 
í Bandaríkjunum 
getur keypt vöruna 
og farið fram á 
að heilbrigðis-
tryggingafélögin borgi 
fyrir hana,“
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Guðmundur Fertram Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Kerecis ásamt Baldri Tuma Baldurssyni lækni og Hilmari 
Kjartanssyni lækni.



IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA VELFERÐAR
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Samfélagsstyrkir Alcoa Fjarðaáls 
– haustúthlutun
Frestur til að sækja um samfélagsstyrki hjá Alcoa Fjarðaáli rennur út 
10. september næstkomandi.  

Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu fyrirtækisins www.alcoa.is.

Það er stefna fyrirtækisins að styrkja fyrst og fremst verkefni á Austur-
landi. Sérstök úthlutunarnefnd fjallar um umsóknirnar og er stefnt að 
úthlutun í október.



„Jú mikil ósköp,” segir Viktor 
Karl Ævarsson, sölustjóri Kraftvé
la, aðspurður hvort sala vinnuvéla 
hafi tekið við sér undanfarið. „Ef 
við skoðum bara innflutningstölur 
þá sést að á sama tíma í fyrra var 
búið að flytja inn fimm beltagröfur 
en þær eru nú 22. Annað dæmi er 
svo að í fyrra var flutt inn ein hjóla
grafa en í ár hafa þær verið fjórtán.” 

Í sama streng tekur Snorri Ár
nason, sölumaður hjá Kletti, um
boðsaðila Caterpillar á Íslandi. „Jú 
það er rétt að markaðurinn hefur 
vaxið og ég held að við séum líka að 
fá til okkar stærri hlut af markað
num.” Snorri segir mestu auknin
guna vera í tækjum fyrir smærri 
verkefni og ýmis þjónustuverkef
ni. „Mest hefur aukningin verið í 
hjólagröfum og minni tækjum. Það 
eru tæki sem eru meira í svona 
þjónustuverkefnum eins og frágan
gi og slíku. Það er minna af tækjum 
sem eru í svona massaframkvæm
dum. Þó afhentum við í vor tvær 40 
tonna beltagröfur.”

MINNI VÉLAR

Hjá Kraftvélum fengust svi
puð svör, það er að segja að stærri 
vélar seljist síður. „Við bjóðum nát
túrulega upp á þannig tæki. Það eru 
vélar sem voru að seljast fyrir hrun 
en það er enginn að kaupa þannig 
núna,” segir Viktor. Hann bendir á 
að nokkuð sé síðan ný jarðýta hafi 
verið flutt inn. „Við fluttum inn eina 
í fyrra en við vorum að fara alveg 
upp í kannski tíu, tólf jarðýtur á ári 
þegar mest var fyrir hrun. Þau ár 
voru náttúrulega samt mjög óeðli
leg,” segir Snorri sem telur að ver
ktakageirinn sé kominn upp í um 
það bil 60% af endurnýjunarþörf 
sinni. Hann bendir á að varasamt sé 
að bera söluna saman við árin rétt 
fyrir hrun enda hafi þau verið mikil 
þensluár.  „Ef við skoðum samt 
raunþörf á endurnýjun en sleppum 
þessum þensluárum. Sé miðað við 
svona eðlilegt meðaltal þá teljum 
við að markaðurinn sé farinn að en

durnýja svona 60% af því sem gæti 
talist eðlilegt ástand.” 

ERFIÐUR REKSTUR

Þeir Snorri og Viktor nefndu 
báðir erfið rekstarskilyrði verk
takabransans. Kostnaður á tæk
jum hefði rúmlega tvöfaldast auk 
þess sem olía og aðföng væru hær
ri. Útseldir taxtar hjá verktöku
num hefðu hins vegar ekki risið í 
samræmi við það. „Öll þessi tæki 
tvöfölduðust í verði. Verktakinn er 
enn að átta sig á að því að beltagra

fa sem kostaði 20 milljónir kostar 
núna 40 milljónir. Þeir eru enn að 
vinna á sama taxta og áður auk þess 
sem olíuverð er hærra og kostnaður 
almennt meiri. Þetta er bara stífara 
fyrir þá,” segir Viktor. „Það er alveg 
rétt að taxtarnir hafa kannski hæk
kað hjá þeim sem nemur hækku
num um varahluti og slíku en þeir 
hafa ekki fengið leiðréttingu til að 
mæta rúmlega tvöfaldri hækkun á 
tækjum,” segir Snorri sem telur að 
markaðurinn þurfi væntanlega þrjú 
til fjögur ár í viðbót til að jafna sig.

Sala vinnuvéla tekur við sér

LAGNALAGINN, 
PÍPARINN ÞINN

Fagmennska  • Snyrtimennska  • Áreiðanleiki  • Traust

Kannaðu málið og bókaðu tíma núna
www.lagnalaginn.is             /lagnalaginn

Sími : 774-7274 (7-PÍPARI)
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STAHL kranar 
og talíur

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is



Sjómennt – fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 130943

SJÓMANNASAMBAND ÍSLANDS LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA 

sjomennt.is • sjomennt@sjomennt.is • sími: 514 9601

Kynntu þér 

rétt þinn á 

sjomennt.is

Félagsmenn Sjómenntar sem unnið hafa í að minnsta kosti sex mánuði 
á síðastliðnum tólf mánuðum geta sótt um styrk til félagsins:

Samtök atvinnulífsins (SA), Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) 

og Sjómannasamband Íslands (SSÍ) standa að Sjómennt.

starfstengt nám eða námskeið • tómstundastyrkir • meirapróf 
kaup á hjálpartækjum vegna lestrar- eða ritörðugleika

Átt þú rétt á 
      

styrk?

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

*Verönd fylgir ekki

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -
ÚTSALA Á GARÐHÚSUM

V
H

/1
4-

05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lager

Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Verð án fylgihluta

Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*

Verð með fylgihlutum

Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
kr. 159.900,- án fylgihl. - áður 189.900
kr. 189.900,- m/fylgihl. - áður 219.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Lækaðu 
völundarhús.is

á Facebook



Costco lýsir stuðningi við áfengis
frumvarp Vilhjálms Árnasonar, 
þingmanns Sjálfstæðisflokksins, 
sem heimilar sölu á áfengi í verslu
num. Þetta kemur fram í umsögn 
sem fyrirtækið sendi til Alþingis 
vegna málsins. Í umsögninni kemur 
fram að Costco hafi áhuga á að 
opna vöruhús á Íslandi. „Í því Ijó
si viljum við kynna fyrir nefndin
ni sjónarmið okkar um ofangreint 
frumvarp og þökkum fyrir tækifæri 
til þess að veita umsögn um málið á 
þessu stigi.“

Þá segir að félagið starfi víða um 
heim og sé einn stærsti söluaðili 
áfengis í heiminum. „Félagið býr því 
yfir mikilli þekkingu og reynslu á 
smásölu áfengis. Þar sem starfsemi 
félagsins er alþjóðleg og fer fram í 
ýmsum lögsögum gilda staðbund
nar reglur um þessa sölu. Til dæmis 
er áfengi selt á afmörkuðu svæði í 
sumum vöruhúsum okkar og jafnvel 
það afmarkað að viðskiptavinurinn 
þarf að greiða fyrir vöruna á þessu 
afmarkaða svæði. Á öðrum stöðum 
í heiminum er það selt innan um 
aðrar vörur. Á enn öðrum stöðum er 
það selt í byggingum sem eru ekki 
samtengd sjálfu vöruhúsinu. Sum 
vöruhús selja eingöngu bjór og lét
tvín en önnur vöruhús selja allar te
gundir áfengis. Fáir, ef nokkur, hafa 
þannig jafn víðtæka reynslu af sölu 
áfengis í ólíku lagaumhverfi eins og 
við.“

RÍKIÐ ÚR SMÁSÖLU

Í greinargerð Costco lýsir fyrirtækið 
þeirri afstöðu sinni að hið opinbera 
eigi ekki að stunda smásölu heldur 
aðeins setja ramma utan um sölu
na. „Við viljum með þessari umsögn 
lýsa ánægju okkar með framkomið 
frumvarp sem felur í sér aukið frel
si í smásölu á íslandi. Það er ekki 
hlutverk ríkisins að sinna smásölu. 
Hlutverk ríkisins er að setja reglur 
um smásölu og hafa eftirlit með 
henni ef nauðsyn þykir. Það er hins 
vegar hlutverk einkaaðila að selja 
vörur og þjónustu í samræmi við 
þær reglur sem stjórnvöld hafa sett. 
Þetta sjónarmið á við um áfengi 

sem aðrar neysluvörur og nauðsyn
javörur eins og t.d. lyf. Stjórnvöld 
eiga setja reglur um áfengissölu en 
leyfa einkaaðilum að sjá um sölu
na.“

Fram kemur í umsögninni að Cost
co sé stærsti innflytjandi franskra 
vína til Bandaríkjanna, og það hafi 
nú þegar komið á viðskiptasam
böndum sem geti leitt til nýbreytni 
og aukið úrval léttvína sem og an
narra áfengistegunda.

Hvetur Costco því til að frumvarpið 
nái fram að ganga, þar sem samþyk
kt þess muni veita fyrirtækinu 
tækifæri, ef af opnun vöruhúss 
þess verður, til að bjóða Íslending
um upp á sambærilegt vöruúrval 
og gerist í vöruhúsum fyrirtækis
ins á öðrum stöðum í heiminum. Þá 
kemur fram í umsögninni að full
trúar fyrirtækisins séu tilbúnir að 
koma fyrir þingnefndir þær er fjal
la um málið sé þess óskað. 

SKOSKIR VISKÍFRAMLEIÐENDUR 
ÓVISSIR

Samtök viskíframleiðenda í Skot
landi hafa einnig sent frá sér 
umsögn vegna frumvarpsins. Þeir 
fagna breytingum á áfengissölu og 
telja jákvætt skref að færa það í 
almennar verslanir. Hins vegar lýsa 
þeir áhyggjum sínum yfir því að 
áfengi með yfir 22% áfengismag
ni verði aðskilið öðru víni, jafnvel 
seld í verslun innan verslunarin
nar eins og það er orðað. „Engin 
ástæða er gefin upp hvers veg
na sterkara áfengi ætti að fá aðra 
meðferð en léttvín og bjór,“ segir 
í umsögninni og bætt við að þeir 
telji mismunun felast í þessari til
högun. „Við hvetjum ykkur til að 
íhuga vandlega að beita ykkur fyrir 
samskonar meðferð allra áfengra 
drykkja við samþykkt frumvarp
sins.“ Framleiðendurnir telja ein
nig að vöruúrval gæti minnkað í 
kjölfar breytinganna. „Smásölu
verslanir geta ákveðið hvaða áfen
gu dykki þeir selja en valkostirnir 
yrðu líklega mun minni en í sérver
slun.“ Samtökin óska skýringar á 
því hvort sérverslanir, til að mynda 

viskíverslanir, verði heimilar með 
samþykkt laganna.

FÉLAG ATVINNUREKENDA 
VILL AUGLÝSA

Félag atvinnurekenda fagnar frum
varpinu og sérstaklega þeirri stefnu 
að forvarnir verði auknar meðfram 
frjálsri verslun. „Alltof lengi hefur 
verið litið á það sem áhrifaríka  áfen
gisstefnu að takmarka alla notkun á 
áfengi með því að þrengja að eðlilegu 
viðskipta og markaðsumhverfi í þes
sum geira, fremur en að takast beint 
á við misnotkunina, sem er vissulega 
alvarlegt vandamál hjá afmörkuðum 
hópi,“ segir í umsögn fyrirtækisins. 
Það er þó bent á að órökrétt sé að 
færa smásölu áfengis út í matvöru
verslanir án þess að afnema auglýs
ingabann á áfengi. „Auglýsingaban
nið heldur ekki. Farið virðist framhjá 
því með margvíslegum hætti. Auglýs
ingar um erlendar áfengistegundir 
eru í erlendum tímaritum og blöðum, 
á vefsíðum og í sjónvarpi. Möguleikar 
innlendra framleiðenda á að kynna 
vöru sína eru hins vegar á sama tíma 
mjög takmarkaðir. Það raskar jafn
ræði og samkeppni.“
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Costco styður áfengisfrumvarp

PRAMAC varaaflstöðvar frá 4 – 110 kW. Opnar eða í 
hljóðeinangruðu húsi. Vélarnar eru ýmist knúnar Perkins 
eða Yanmar dieselvélum
Dráttarvélatengdar-rafstöðvar frá 6 – 25 kW
Framúrskarandi viðhaldsþjónusta og þjónustuumboð 
um allt land

Klettur er einnig umboðsaðili fyrir CATERPILLAR rafstöðvar

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590-5100   |   www.klettur.is

PRAMAC RAFSTÖÐVAR

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 590 5100 eða sala@klettur.is



Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum og gerðum,  

allt eftir þínum óskum. Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin. 

Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum hvíla.  

Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr.

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við sölumenn okkar.

Svíf þú inn í svefninn

RÚMDalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA



ÞEKKING 
OG REYNSLA

Við erum til 
þjónustu 
reiðubúnir!

Nánari upplýsingar 
á byko.is 

ÁLGLUGGAR OG
GLUGGAKERFI

RAMMAHÚS

UTANHÚSSKLÆ‹NINGAR INNVEGGJAKERFI

HURÐIR, GLUGGAR OG 
BÍLSKÚRSHURÐIR

LAUSNR Í MANN VIRKJA -
FRAMKVÆMDUM

LAUSNIR SNIÐNAR AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM


