
Mennta fyrir tæki ársins 2015 er 
Marel. „Eitt af fram sæknustu fyrir
tækjum landsins. Marel er í farar
broddi þegar kemur að menntun og 
starfs þróun starfs manna.,“ segir í 
frétta til kynningu Sam taka at vinnu
lífsins. 

Illugi Gunnars son, mennta og 
menningar mála ráð herra af henti verð
launin á mennta degi at vinnu lífsins 
2015 sem haldinn var á Hilton Reykja
vík Nor di ca. Sig ríður Þrúður Stefáns

dóttir mann auðs stjóri Marel í Garða
bæ tók við verð laununum og sagði við 
það til efni: „Ég er sann færð um að 
mennta verð laun at vinnu lífsins munu 
vera bæði stjórn endum og starfs
mönnum Marel mikil hvatning og gefa 
okkur byr undir báða vængi til að efla 
enn frekar fræðslu og sí menntun og 
upp byggingu Marel sem fyrir myndar 
og  spennandi val kost fyrir ungt fólk 
á ís lenskum vinnu markaði.“ 

Marel tekur þátt í víðtæku 

samstarfi við menntastofnanir bæði 
hérlendis og erlendis og stuðlað er 
að nýsköpun í menntun starfsmanna. 
Dæmi um slíkt er Framleiðsluskóli 
Marel fyrir ófaglært starfsfólk en 
30% þeirra sem vinna við framleiðslu 
hjá Marel á Íslandi hafa ekki lokið 
formlegu viðurkenndu námi. 

Mennta dagur at vinnu lífsins er 
sam starfs verk efni SAF, SFF, SFS, 
Samorku, SI, SVÞ og SA. 
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Marel er menntafyrirtæki ársins

bóndinn frá íshúsinu

Hitablásarar
íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata Harðgerðir vatnshitablásarar hitarar.is

Hópfjármögnun 
slítur barnaskónum á Íslandi
Það vakti athygli nýlega þegar Stundin, nýr fjölmiðill, sló 
Íslandsmet í hópfjármögnun. Fjölmiðillinn var þó langt frá því 
að vera fyrsta íslenska hópfjármögnunarverkefnið. Erlendis 
er hópfjármögnun orðinn álitlegur fjármögnunarmöguleiki 
sprotafyrirtækja.     Bls. 8 og 9



Smekkfullt blað
Þriðja tölublað Sleggjunnar er nú komið út. Blaðið 

er fjölbreytt í samræmi við íslenskan iðnað. Þó virðast 
útflutnings og nýsköpunargreinar hafa tekið blaðið yfir. Að 
þessu sinni er óvenjuhátt hlutfall blaðsins lagt undir útflutning 
og vöruþróun í sprotageirum. 

Forsíðufréttin að þessu sinni er viðurkenning sú er Marel 
hlaut nýlega sem menntafyrirtæki ársins. Marel er vel að 
viðurkenningunni komið. Íslenska tölvuleikjafyrirtækið 
Lumenox stefnir nú að útgáfu leiksins Aaru’s Awakening á 
Steam leikjaþjónustunni. Steam er með stærstu leikjaveitum 
á netinu. Notendur Steam eru ekki aðeins viðskiptavinir 
heldur mynda þeir samfélag leikjanjarða. Það er því ekki 
lítill áfangi að selja leik þar. Aaru’s Awakening hefur verið 
í þróun í nokkur ár en eigendur fyrirtækisins stunduðu nám 
í Háskólanum í Reykjavík. Þróun leiksins nýttu þeir meðal 
annars til verkefnavinnu við námið.

Í blaðinu er að finna ítarlega umfjöllun um svokallaða 
hópfjármögnun. Nýlega dró til tíðinda þegar Stundin  
nýr fjölmiðill hóf göngu sína. Stundin er fjármögnuð með 
hópfjármögnun á íslenskum vef sem heitir Karolina Fund. 
Vissulega er Stundin ekki fyrsta verkefnið sem fjármagnað er 
með þessum hætti en það markar viss tímamót að stofnaður 
sé fjölmiðill sem sækir í þessa leið til fjármögnunar. Lítil og 
meðalstór fyrirtæki geta nýtt sér hópfjármögnun við þróun og 
markaðssetningu. Nokkur dæmi um slíkt eru rekin í umfjöllun 
blaðsins.

Fyrirtækið Arctic Trucks skrifaði nýlega undir samning 
við kínversku pólarstofnunina. Fyrirtækið sem er tuttugu ára 
gamalt og raun eldra ef með eru talin upphafsárin áður en 
sérstakt fyrirtæki var stofnað í kringum starfsemina. Arctic 
Trucks starfar um allan heim og hefur í gegnum árin vakið 
athygli í sínum geira. Sama má segja um fyrirtækið Meniga 
sem nýlega hlaut verðlaun á ráðstefnu Finovate í London. 
Meniga er ungt sprotafyrirtæki sem þróar lausnir fyrir 
almenning sem fylgjast vill betur með eigin neyslu. Fyrirtækið 
skráir um leið upplýsingar um neytendur og nýtir til sölu á 
virðisaukandi þjónustu.

Að lokum má nefna umfjöllun um stöðu tónlistarútgáfu. 
Hagstofan birti nýlega tölur sem sýna mikinn samdrátt í útgáfu 
tónlistar á efnisformi, það er að segja geisladiskum eða öðrum 
miðlum sem seldir eru beint í smásölu. Á móti hefur stafræn 
sala og dreifing aukist verulega. Tekjurnar láta þó bíða eftir 
sér og eru margir tónlistamenn hugsi yfir þeirri þróun.

Þökk fyrir lesturinn og þar til næst.

Atli Þór Fanndal, ritstjóri.

KÖNNUN
Telja gjaldtöku ríkisins ekki í 
samræmi við veitta þjónustu
Meirihluti aðildarfyrirtækja í 
Félagi atvinnurekenda, eða 54%, 
telur að gjaldtaka stjórnvalda sé 
ekki í samræmi við veitta þjónustu. 
Þetta kemur fram í könnun, sem 
FA gerði meðal félagsmanna sinna 
í janúar.

Þannig segjast 15% mjög 
ósammála þeirri fullyrðingu að 
gjaldtaka stjórnvalda sé í samræmi 
við veitta þjónustu og 39% segjast 
henni sammála. Aðeins 1% segist 
mjög sammála og 6% sammála, en 
39% velja kostinn „hvorki né“.

Þetta er mjög svipuð niðurstaða 
og í sambærilegri könnun FA í 
fyrra, en þá sögðust einnig 54% 
ósammála því að gjaldtaka tæki 
mið af veittri þjónustu, 4% sögðust 
sammála og 43% voru hlutlaus.

Eitt af baráttumálum FA undir 
merkjum Falda aflsins er að 
gjaldtaka ríkisins fyrir veitta 
þjónustu sé í samræmi við umfang 
þjónustunnar. FA hefur til dæmis 
vakið athygli á og gagnrýnt 
að fyrirtæki greiði milljónir 
króna í lyfjaeftirlitsgjald en 
sjái lyfjaeftirlitsmann aðeins á 
nokkurra ára fresti.

Salfiskur vekur gleði í Madríd
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STYRKVEITINGAR
Styrkir til byggðarannsókna
Opið er fyrir styrki úr Byggða rann
sóknar sjóði. Sjóðinum er ætlað að 
efla byggða rann sóknir sem nýta 
má til stefnu mótun og að gerða í 
byggða málum. Í um sóknum skal 
meðal annars koma fram greinar
góð lýsing á rann sókninni, mark
miðum hennar, á vinningi, ný næmi 
og hvernig hún styður við til gang 
sjóðsins. 
Um sækj endur geta verið ein
staklingar, fyrir tæki, rann sókna, 
þróunar og há skóla stofnanir eða 
aðrir lög aðilar. Raf rænt um sóknar
eyðu blað má finna á vef Byggða
stofnunar, bygg da stofnun.is. 
Við mat á um sóknum er meðal 
annars litið til hvernig verk
efnið styður við mark mið sjóðsins, 
vísinda legs og hag nýts gildis þess 
og hæfni um sækj enda. 
Styrkir verða veittir til eins árs. Til 
út hlutunar eru 10 m.kr. og sam
kvæmt reglum sjóðsins er miðað við 
að styrkirnir séu ekki færri en þrír 
og ekki fleiri en fimm í hvert sinn. 
Nánari upp lýsingar veitir Hólm
fríður Sveins dóttir, net fang: hol m
fridur@bygg da stofnun.is. Sími 545 
8600. Um sóknir þurfa að berast 
Byggða stofnun fyrir mið nætti 8. 
mars 2015.

VIÐBURÐUR
Erum við tilbúin fyrir næstu 
iðnbyltingu?

Iðnþing Samtaka iðnaðarins 2015 
verður haldið fimmtudaginn 5. mars 
kl. 14.00  16.00 á Hilton Reykjavík 
Nordica.
Á Iðnþingi verður fjallað um 
samkeppnishæfan iðnað á grunni 
menntunar, nýsköpunar og 
framleiðni.
Iðnþing fer fram samhliða 
aðalfundi Samtaka iðnaðarins. Þá 
er blásið til Árshófs af sama tilefni. 

Skráning og nánari upplýsingar á 
vef Samtaka iðnðaðarins, si.is.
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Sjö ferðaþjónustufyrirtæki tóku 
þátt í ferðasýningunni Fitur sem 
haldin var í Madrid, höfuðborg 
Spánar nú fyrir stuttu. Þátttaka 
íslensku fyrirtækjanna var 
skipulögð af Íslandsstofu en á vef 
stofnunarinnar má sjá að ánægja 
var með sýninguna.

„Á bás Íslandsstofu var boðið 
upp á sælkera smárétti („Tapas“) 
úr úrvals íslenskum saltfiski sem 
gestir létu sér vel líka,“ segir 
í tilkynningu Íslandsstofu. Þá 
kemur fram að meðal þess sem 
spænskum gestum var boðið 
að bragða er hrár kryddleginn 
saltfiskur, saltfiskbollur og 
saltfiskjógúrt. Þá var boðið upp 
á saltfisk með ristuðum hnetum 
og fleira. „Saltfisksmökkunin er 
tilkomin vegna samstarfs sviðs 
ferðaþjónustu og skapandi greina 
hjá Íslandsstofu og matvælasviðs 
sem vinnur í samstarfi við 
íslenska saltfiskframleiðendur 
og útflytjendur að því að kynna 
saltfiskinn í Suður Evrópu undir 
kjörorðinu „Taste and share the 
secret of Icelandic bacalao“.“

MARKAÐSÁTAK Á SPÁNI

Spánn er mikilvægt útflutningsland 
fyrir íslenskar afurðir. Auk 
sýningarinnar stendur nú yfir 
markaðsátak Íslandsstofu og 
samstarfsaðila á Spáni. Dagana 
18.19. febrúar var haldin 
Íslandskynning í Barcelona til 
að efla viðskiptatengsl og auka 
áhuga á Íslandi. Áherslan var 
einkum á að kynna ferðaþjónustu, 
saltfiskafurðir, nýsköpun tengda 
sjávarafurðum sem og bókmenntir.
Verkefnið er samstarfsverkefni 
Íslandsstofu, sendiráðs Ís

lands í París, sem er jafnframt 
sendiráð gagnvart Spáni, 
aðalræðisskrifstofunnar í 
Barcelona og Spánskíslenska 
viðskiptaráðsins. Einnig er unnið 
í samstarfi við Viðskiptaráðið 
í Barcelona og Ferðamálaráð 
Barcelona (Barcelona Tourist 
Board). „Haldinn verður 
kynningarfundur og móttaka 
í glæsilegum húsakynnum 
Viðskiptaráðsins í Barcelona, Casa 
Llojta de Mar.“ Yfirskrift fundarins 
er Ferskir vindar frá Íslandi. Forseti 
Íslands verður aðalræðumaður 
en auk þess ávarpar formaður 
Spánskíslenska viðskiptaráðsins 
fundinn og síðan fylgja kynningar 
á ferðaþjónustu, saltfiskafurðum, 
nýsköpun og bókmenntum. Í 
móttöku að fundinum loknum 
verður boðið upp á veitingar 
úr íslensku hráefni. Auk þessa 
heldur forsetinn  fyrirlestur í IESE 
viðskiptaháskólanum, ávarpar 
bókmenntaviðburð og heimsækir 
fiskmarkað og verslanir sem selja 
sjávarafurðir frá Íslandi. 

FERÐAÞJÓNUSTA VEX

Sjávarafurðir eru langstærsti hluti 
vöruútflutnings Íslendinga til 
Spánar og var verðmæti hans um 22 
milljarðar króna árið 2014. Spánn 
er nú annar verðmætasti markaður 
fyrir sjávarafurðir frá Íslandi og 
vega saltaðar þorskafurðir þar 
þyngst.  Alls heimsóttu um 21.000 
Spánverjar landið árið 2014 sem 
er 23% aukning frá árinu áður. 
Um 61% Spánverja heimsækja 
landið á háönn (júní til ágúst). 
Sífellt fleiri Spánverjar koma utan 
háannartíma (janmaí, sept. des.) 
og nam aukning heimsókna utan 
háannar 28% frá 2013 til 2014.

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!



 Allt fyrir kælingu og frystingu og meira til

Kæli- & frystiklefar, hurðir & 
öryggisbúnaður

Bitzer kæli- & frystivélar ofl.

Kælivélaolíur North Star ísvélar

Plaststrimlahurðir

Eimar & eimsvalar Ísvélar

 Tilbúin kæli- & frystikerfi Mycom kæli- & frystivélar & 
varahlutir

Hraðopnandi iðnaðarhurðir 
fyrir kæli & frystiklefa  ofl. 

Iðnaðareiningar fyrir stærri 
kæli- & frystigeymslur

Kælimiðlar R507, R404, R134 
ofl.  

      Kælitækni Rauðagerði 25 • 108 Reykjavík • Sími 440 1800 • Fax 440 1801 • cooltech@cooltech.is

www.kælitækni.is og/eða www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér ...
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Kín verska Pólar stofnunin, PRIC, 
hefur fest kaup á tveimur sér
út búnum bílum frá fyrir tækinu 
Arctic Trucks. Bílarnir verða nýttir 
í verk efni sem tengjast starf semi 
þeirra á Suður skauts landinu. Í til
kynningu frá fyrir tækinu kemur 
fram að Arctic Trucks smíði bílana 
á grunni Toyota Hilux. „Breytingin 
felur í sér að skipt er um grind 
í bílunum og sett í ný grind sem 
Arctic Trucks hefur hannað og 
smíðað. Þá eru gerðar miklar 
breytingar á drif búnaði og yfir
byggingu auk þess sem í bílunum 
eru fjöl margar sér hæfðar lausnir, 
þar með talið 6 hjóla drif fyrir 44 
tommu dekk. Burður bílsins er þre
faldaður og olíu tankar taka 650 
lítra, en bílunum er breytt til að aka 
á flug véla elds neyti. 

ÞJÁLFA STARFS MENN 
STOFNUNARINNAR 

Auk smíðinnar fylgir samningnum 
þjálfun fyrir starfs menn 
stofnunarinnar á ís lenskum jöklum. 
„Arctic Trucks hefur í vaxandi 
mæli lagt á herslu á al þjóð lega 
þjálfun í fjalla mennsku og hefur 
komið að þjálfun fyrir lög reglu, 
her menn nokkurra landa og fjöl
margar pólar stofnanir,“ segir í til
kynningu fyrir tækisins. Þá kemur 
einnig fram að kín verska heim 
skaut a rann  sókn ar  stofn un in hef ur 
byggt upp vís inda  stöð sem ligg
ur hærra en nokk ur önn ur rann 
sókn ar  stöð á Suður  skauts land inu. 
Vegna hæðar inn ar og mik ils kulda 
er starf  sem in þar mik il á skor un 
bæði fyr ir tæki og menn og munu 
bíl ar Arctic Trucks hafa mik il  vægu 
hlut  verki að gegna. 

Arctic Tucks hef ur nú þegar breytt 
22 bíl um til not k un ar á Suður 
skauts land inu sem eru í not k un hjá 
mörg um af stærstu pól ar  stofn un um 
heims. Hafa þeir sam an lagt ekið 
yfir 220 þúsund kíló  metra uppi á 
há  slétt unni. Bíl ar Arctic Trucks 
og starfs  menn hafa brotið blað 
í ferða lög um á þess um svæðum, 
ferðast lengra, hraðar og marg falt 
hag  kvæm ar en áður hef ur þekkst. 
Fjöl  mörg heims  met hafa verið 
sett í leið öngr um fé lags ins, bæði 
varðandi hraða og vega  lengd. 

Frá ár inu 2008 hef ur Arctic Trucks 
sent menn til Suður  skauts lands ins, 
ým ist vegna þátt töku í leið öngr um 
eða til að sinna við haldi þeirra bíla 
sem þar eru stað sett ir. Á þessu ári 
hafa sex starfs  menn Arctic Trucks 
verið við vinnu á Suður  skauts land
inu. 

HERIR MEÐAL VIÐ SKIPTA VINA 

Arctic Trucks er al þjóð legt fyrir tæki 
af ís lenskum upp runa. Það hefur 
á undan förnum árum skapað sér 
nafn í breytingum á bílum sem nota 
á við erfiðar að stæður. Meðal við
skipta vina fyrir tækisins eru norski 
og sænski herinn. Árið 2010 var til
kynnt um sam starfs samning fyrir
tækisins við heri landanna tveggja. 
Sá samningur var til fjögurra ára 
með mögu legri fram lengingu til tíu 

ára. Í frétta til kynningu frá fyrir
tækinu kemur fram að danski og 
finnski herinn hafi lýst á huga á að 
komast inn í sams konar samning. 
„Samningurinn felur í sér heildar
lausn, þar sem Arctic Trucks annast 
meðal annars þjálfun öku manna, 
við halds og vara hluta þjónustu, auk 

fram leiðslu bílanna.“ Lausnir Arctic 
Trucks fela í sér notkun á tveimur 
út færslum af Toyota bif reiðum, 
annars vegar Land Cruiser 200 og 
hins vegar Hilux. Breytingarnar 
hafa verið þróaðar af Arctic Trucks 
og miðast við að auka hæfni þeirra 
við akstur utan vega og að auka 

burðar getu. „Í fyrstu mun fyrir tækið 
af greiða 53 bryn varin og ó bryn varin 
öku tæki, en samningurinn hljóðar 
upp á um 130 milljónir norskra 
króna, eða rúma tvo milljarða ís
lenskra króna, “segir enn fremur í til
kynningunni. Sam kvæmt samningi 
átti að af henda fyrstu bílana haustið 
2011. 

“Við erum afar stolt af því að fá 
þetta verk efni,” sagði Örn Thom sen 
fram kvæmda stjóri Arctic Trucks í 
Noregi við til efnið. “Sam keppnin 
á þessum markaði er afar hörð og 
undir ritun þessa samnings er því 
stór á fangi í starf semi Arctic Trucks. 
Við byggjum á yfir 20 ára reynslu af 
breytingum á fjór hjóla drifs bílum til 
notkunar við erfiðustu hugsan legu 
að stæður. Við höfum breytt bílum 
fyrir friðar gæslu frá árinu 2003 og 
reynslan sýnir að við halds kostnaður 
er lægri og líf tími bílanna lengri en 
áður hefur þekkst.” 

KOM FYRIR Í TOP GEAR

Árið 2007 öðlaðist fyrirtækið 
heimsfrægð er bresku stór
stjörnurnar í Top Gear þáttunum 
héldu í leiðangur á Norðurpólinn í 
breyttum bíl frá fyrirtækinu. Arctic 
Trucks nafnið var mjög áber andi 
í þættinum sem er enn þann dag í 
dag sýnd ur reglu lega á sjón varps
stöðvum um all an heim

RÚM LEGA TUTTUGU ÁRA REYNSLA 

Fyrir tækið Arctic Trucks má rekja 
til ársins 1990 en þá hóf Toyota 
um boðið á Ís landi að breyta fjór
hjóla drifnum bílum fyrir ís lenskar 
að stæður. Fyrir tækið þróaðist síðar 
í sjálf stætt fyrir tæki og starfar 
nú víða um heim. Arctic Trucks 
þjónustar á huga fólk um ferða lög, 
vísinda stofnanir og heri víða um 
heim svo fátt eitt sé nefnt. Árið 1997 
var fyrir tækið þátt takandi í ferð á 
Suður skauts landið skipu lagðri af 
Sænsku Pólar stofnuninni.

Kínverska Pólarstofnunin kaupir 
sérútbúna trukka frá Arctic Trucks

SLEGGJAN - FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ   - AUGLÝSINGASÍMI: 578-1190 - AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Mynd: Wapster CC BY 2.0
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Skaginn 3x hefur gengið frá 
sölusamningi á fjórum laus frysti
kerfum til mat væla fyrir tækisins 
BRF í Brasilíu. Sölu verð er um 600 
milljónir króna og mun upp setning 
frystanna fara fram nú í vor. Vest
firski frétta vefurinn Bæjarins bestu 
greinir frá. 

BRF er sjöunda stærsta mat væla

fyrir tæki heims með 58 verk smiðjur 

víðs vegar um heiminn. Það er að 

stærstum hluta í kjúk linga iðnaði og 

starfs menn þess eru um 100 þúsund 

talsins. „Eitt það á nægju legasta við 

þessa sölu er að kaupandinn á einn 

laus frysti frá okkur sem við seldum 

honum fyrir um sjö árum. Sá frystir 

hefur staðið sig af burðar vel í saman

burði við margar aðrar gerðir laus

frysta og hefur það efl aust haft mikil 

á hrif á á kvörðun þeirra,“ segir Ingólfur 

Árna son, fram kvæmda stjóri Skagans 

3X, í sam tali við Bæjarins bestu. 

Hann segir enn fremur: „Við háðum 

harða bar áttu við marga aðra fram

leið endur og höfðum sigur að lokum. Í 

þessu til felli réði verðið ekki úr slitum 

heldur hag kvæmni frystanna og af

köst þeirra. Laus frystar okkar þykja 

sér stak lega hag kvæmir, ó dýrir í rekstri 

og nýtingar tap er minna en þekkist í 

öðrum laus frystum. Við teljum að þessi 

samningur opni á fjöl mörg önnur 

tæki færi enda mjög öflugt og þekkt 

fyrir tæki sem við erum að semja við.“ 

Laus frystar sem þessir eru 16 

metrar að lengd og 4 metrar á breidd 

og eiga að frysta um 3.500 kg af kjúk

linga bitum á hverri klukku stund. Þess 

má geta að ný lega festi Agust son ehf. 

í Stykkis hólmi kaup á laus frysti af 

svipaðri gerð og einnig hafa þrír svona 

frystar verið seldir hörpu disks og 

humar vinnslum í Banda ríkjunum ný

verið.

Rúm lega fjöru tíu prósent 
kvenna á vinnu markaði starfa hjá 
fyrir tækjum eða stofnunum sem 
heyra undir tvær at vinnu greinar. 
Þetta kemur fram í ný legri vinnu
markaðs rann sókn Hag stofunnar 
fyrir síðasta ár. Að jafnaði voru um 
177.700 manns starfandi á vinnu
markaði árið 2014. Karlar voru 
52,2% af starfandi fólki og konur 
47,8%. 

FLESTIR STARFA VIÐ 
VERSLUN OG HEIL BRIGÐIS- 
OG FÉLAGS ÞJÓNUSTU 

„Þegar hlut fall starfandi fólks 
eftir at vinnu greinum í aðal og 
auka starfi er skoðað fyrir árið 
2014 kemur í ljós að stærstu at
vinnu greinarnar eru: Heild og 
smá sölu verslun 13,6%, fræðslu
starf semi 13,3%, heil brigðis og 
fé lags þjónusta 12,2%, fram leiðsla 
ýmis konar 11,5%, rekstur gisti 
og veitinga staða 6,8%, sér fræði, 
vísinda og tækni leg starf semi 
6,5%, bygginga starf semi og mann
virkja gerð 6,1% og flutningar og 
geymsla 6,1%.“ Fjöldi starfandi 
í hverri at vinnu grein er saman
lagður fjöldi fólks í aðal og auka
starfi. „Hver ein stak lingur getur 
mögu lega verið í fleiri en einu starfi 
í mis munandi at vinnu greinum. 
Hver og einn er þó að eins talinn 
einu sinni í hverri grein. Hlut fall 
starfandi í hverri at vinnu grein er 
ekki reiknað út frá saman lögðum 
fjölda í at vinnu greinum heldur út 

frá heildar fjölda starfandi fólks á 
vinnu markaði.“ 

FIMMTUNGUR KVENNA VIÐ 
FRÆÐSLU STARF SEMI 

Þegar at vinnu greinar eru 
skoðaðar þá sést að vinnu
markaðurinn skiptist að tals verðu 
leiti eftir kyni. Rúm lega 42% 
kvenna á vinnu markaði starfa hjá 
hjá fyrir tækjum eða stofnunum 
sem heyra undir tvær at vinnu
greinar, annars vegar fræðslu starf
semi og hins vegar heil brigðis og 
fé lags þjónustu. Árið 2014 unnu 
21,3% af öllum starfandi konum 
hjá fyrir tækjum eða stofnunum 
tengdum fræðslu starf semi. Af þeim 
sem starfa í greininni voru konur 
76,8% en hlut fall karla var 23,2%. 
Við heil brigðis og fé lags þjónustu 
störfuðu 20,9% kvenna árið 2014 
sem er 81,8% af öllu starfandi 
fólki í greininni. Flestir karlar, eða 
15,2%, starfa við fram leiðslu sem er 
68,8% af öllum í greininni. 

Í úr tökuramma vinnu markaðs
rann sóknarinnar eru allir ís lenskir 
og er lendir ríkis borgarar 16–74 ára 
sem skráðir eru í þjóð skrá og eru 
með lög heimili á Ís landi. Heildar
úr tak ársins 2014 var 15.761 manns. 
Þegar frá eru taldir þeir sem voru 
látnir eða bú settir er lendis reyndist 
nettó úr takið 15.390 ein staklingar. 
Not hæf svör fengust frá 12.153 ein
stak lingum sem jafn gildir 78,9% 
endan legri svörun. Allar niður
stöður eru vegnar eftir kyni og aldri.

Birgir S. Bjarnason, framkvæm
dastjóri Íslensku umboðssölunnar 
var endurkjörinn formaður Félags 
atvinnurekenda á aðalfundi félag
sins 11. febrúar síðastliðinn. 

Sex ein staklingar sitja í stjórn. 
Auk Birgis voru tveir aðrir stjórnar
menn endur kjörnir til tveggja ára, 
þau Guð ný Rósa Þor varðar dóttir, 
fram kvæmda stjóri Par logis, og Bja
rni Áka son, fram kvæmda stjóri Epli.
is – Skakka turns.  Nýr stjórnar

maður var kjörinn til eins árs, 
Hannes Jón Helga son fram kvæmda
stjóri Reykja fells. 

Hann kemur í stað Hall dórs 
Haralds sonar, f ram kvæmda stjóra 
Smith & Nor land, sem kjörinn var 
til tveggja ára á síðasta aðal fundi 
en óskaði eftir að hætta stjórnar setu. 
Auk þessara fjögurra sitja í stjórn í ár 
til við bótar þau Anna Svava Sverris
dóttir, fjár mála stjóri hjá PIPAR\
TBWA, og Magnús Óli Ólafs son, for

stjóri Inn ness, en þau voru kjörin til 
tveggja ára á aðal fundi 2014. 

Fé lag at vinnu rek enda var stof
nað 21. maí 1928 af 20 stór sölu
verslunum og í dag eru um 180 
fyrir tæki í fé laginu. Flest eru í sjálf
stæðum rekstri sem ein kennist oft af 
því að eig endur reka þau sjálfir. Fé
lag at vinnu rek enda eru hags muna
sam tök lítilla sem stórra fyrir tækja 
í inn og út flutningi, heild sölu og 
smá sölu.

Kynskiptur 
vinnumarkaður

Stjórnarkjör hjá Félagi atvinnurekenda

Skaginn 3X selur fjóra 
lausfrysta til Brasilíu

Mynd: Yadid Levy/Norden Creative commons leyfi
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Stundin er nýr fjöl miðill sem hóf 
göngu sína í febrúar og er fjár
magnaður með hóp fjár mögnun 
í gegnum Karolina Fund sem 
stofnað var árið 2012. Karolina 
Fund er byggt á er lendri fyrir
mynd en banda ríska vef síðan 
Kickstarter nálgast hóp fjár mögnun 
með svipuðum hætti. „Karolina 
Fund er ætlað að leysa á kveðnar 
hindranir innan skapandi greina 
og ný sköpunar á borð við erfið
leika við fjár mögnun, skort á trausti, 
gagn sæi og öryggi. Mark miðið er 
að auka líkur á árangri verk efna 
með því að tvinna saman við verk
efna stjórnunar kerfi sem gerir hug
mynda smiðum, þjónustu veit endum 
og fjár festum kleift að starfa saman 
með árangurs ríkari hætti en áður. 
Þrátt fyrir að frum kvöðlarnir á bak 
við síðuna ein blíni fyrst á ís lenskan 
markað þá er ætlunin að koma sér 
einnig inn á markað í Evrópu á 
næstu misserum,“ segir á vef Ný
sköpunar mið stöðvar Ís lands um 
stofnun og til gang Karolinu. 

Undan farin ár hefur hóp fjár
mögnun vaxið og þroskast er lendis. 
Frægust er eins og áður segir síðan 

Kickstar ter sem er banda rískur 
vefur. Í Evrópu hefur Indi egogo 
náð hvað mestu flugi. Fjár mögnun 
Stundarinnar markar kafla skil 
hér heima en Stundin sló flest met 
í fjölda á heita og upp hæð sem 
safnaðist. Alls söfnuðust rúm lega 
sex milljónir króna, sem er rúm lega 
það sem stefnt var að í upp hafi. Að 
auki má ætla að stór hluti þeirra 
ein stak linga sem styrkja Stundina 
í upp hafi ætli sér á skrift til fram
búðar. Þrátt fyrir að upp hæðin sé 
lág markar Stundin, sé miðað við 
þróun hóp fjár mögnunar er lendis, 
kafla skil í að sýna fram á að hug
myndin virkar á stærri skala. 

KÆLI BOX, TÖLVULEIKIR 
OG SMARTÚR 

Árið 2014 á kvað Ryan Greppert að 
reyna enn eitt skiptið á hóp fjár
mögnun vegna hug myndar sem hann 
vildi þróa. Hann hafði áður reynt 
að fjár magna þróun og fram leiðslu 
‘Coo lest cooler’ með hóp fjár mögnun 
án þess að ná mark miði sínu. Í þetta 
sinn sló kæli boxið öll met og safnaði 
1,7 milljarði króna frá á huga sömum 
kaup endum á síðunni Kickstar ter. 
Greppert vinnur nú að fram leiðslu 

vörunnar en þeir ein staklingar sem 
lögðu fram fé geta átt von á ein taki í 
júlí á þessu ári en þá er búist við að 
fram leiðslu og þróun ‘Coo lest cooler’ 
verði lokið. Þraut seigjan borgaði 
sig fyrir Greppert en honum hafði 
marg sinnis mis heppnast áður. Saga 
Kickstar ter sýnir að hóp fjár mögnun 
fer í gegnun nokkur þrep áður en 
hún nær þeim hæðum að fjár magna 
á jafn stórum skala og dæmin sýna 
í Coo lest Cooler. Árið 2012 vantaði 
tvö lítil tækni fyrir tæki þróunar fé 
til að komast á fram leiðslu stig með 
vöruna sína. Leikja tölvan OUYA 
og snjall úrið Pebb le urðu út koman. 
Bæði fyrir tækin náðu marg földu 
mark miði sínu. Í til felli OUYA var 
upp hafl ega óskað eftir tæp lega 125 
milljónum króna sem árið 2012 
þótti brjál æðis legt mark mið í hóp
fjár mögnun. Leikja tölvan safnaði 
að lokum 1130 milljónum króna eða 
tí földu mark miði sínu. Pebb le var 
upp hafl ega að leita að 13 milljónum 
en safnaði að lokum 1.3 milljörðum. 

LISTIR, HÖNNUN OG MENNING 

Kickstar ter hóf starf semi árið 2009 
og hefur frá stofnun verið ráðandi 
í hóp fjár mögnun í Banda ríkjunum. 
Kickstar ter starfar nú, auk Banda
ríkjanna, í Ástralíu, Nýja Sjá landi, 
Bret landi, Kanada, Hollandi, Dan
mörku, Noregi, Sví þjóð og Ír landi. 
Þar sem hóp fjár mögnun er eins 
konar smá sölu fjár mögnun segir sig 
sjálft að vörur sem al menningur 
hefur meiri á huga á gengur gjarnan 
betur. Tækni og tölvu leikja þróun 
hefur þannig átt nokkuð góðu gengi 
að fagna í hóp fjár mögnun á meðan 
að eins eitt verk efni er varðar erfða
breytingar á plöntum hefur náð 
fjár mögnun. Í rann sókn sem unnin 
var í Wharton há skóla í Penn syl
vania á verk efnum sem ná mark

miðum sínum á Kickstar ter koma 
fram ýmsar breytur sem hafa á hrif. 
89 prósent verk efna sem valin eru á 
for síðu Kickstar ter ná til ætluðum 
árangri í fjár mögnun. Þá kemur 
einnig í ljós að verk efni ná afar mis

munandi árangri eftir því í hvaða 
flokk þau falla og að flokkurinn 
hefur sömu leiðis á hrif á hversu vel 
þeim gengur. Þannig kemur í ljós að 
tvö af hverjum þremur dans verkum 
sem sóst hafa eftir hóp fjár mögnun á 
Kickstar ter hafa náð mark miði sínu 
á meðan að eins um þriðjungur verk
efna við tísku hönnun ná árangri. 

REYNSLAN Á ÍS LANDI 

„Þetta gengur út á það að sá sem 
ætlar fram kvæma eitt hvað verk efni 
sækir sér peninga ekki til ein hvers 
eins, tveggja eða þriggja fjár sterkra 
aðila heldur til mjög margra,“ sagði 
Arnar Sigurðs son, einn stofnanda 
Karolina Fund, á fundi In no vit 
um hóp fjár mögnun. „Yfir leitt fá 
þeir sem leggja til peninga í verk
efnið eitt hvað að launum fyrir það.“ 
Karolina Fund er ætlað fyrir fjár
mögnun á skapandi verk efnum. 

„Við tökum við skapandi verk efnum. 
Við skil greinum það mjög vítt hvað 
skapandi verk efni er. Hver sem er 
getur verið að gera skapandi verk
efni. Við myndum ekki taka við fjár
mögnun á kosninga bar áttu stjórn
mála flokks en við myndum taka við 
fjár mögnun á bók um stjórn mála
stefnu. Við skil greinum skapandi í 

þessum skilningi. Það er mjög vítt,“ 
sagði Arnar um Karolina Fund að 
loknu prófunar tíma bili síðunnar. 

MATUR, SPIL OG SIRKUS TJALD 

Þótt Stundin hafi vakið mikla at
hygli undan farið fer því fjarri að 
fjöl miðilinn sé fyrsta ís lenska verk
efnið sem tekst vel við fjár mögnun 
á með hóp fjár mögnun. Græn metis
pylsurnar Bulsur eru dæmi um 
vöru þróun sem fjár mögnuð var 
með hóp fjár mögnun á vef Karolina 
Fund. „Í apríl 2012 sat Svavar Pétur 
[Ey steins son, hug mynda smiður 
Bulsa] á skrif stofunni og hugsaði 
um pulsur. Nokkrum mánuðum 
áður hafði hann tekið á kvörðun um 
að hætta að borða kjöt. Hann var 
mjög á nægður með þá á kvörðun en 
einn galli var á gjöf Njarðar, Svavari 
dauð langaði í pulsu. Eftir nokkra 
um hugsun og vanga veltur á kvað 
Svavar að panta fund hjá bæði 
Matís og Ný sköpunar mið stöð. Hann 
sagði þeim frá hug mynd sinni, að 
búa til nýja gerð af pulsum án dýra
af urða,“ segir á vef síðu Bulsa. „Um 
svipað leiti komst Svavar í sam band 
við Inga Rafn hjá Karolina Fund 
sem leiddi til þess að Svavar á kvað 
að hefja fjár öflun hjá Karolina Fund 
til að koma verk efninu á koppinn. 
Fjár öflunin gekk vonum framar 
og fór langt fram úr væntingum. 
Margir höfðu trú á verk efninu og 
lögðu því lið og þeim verður seint 
full þakkað.“ Bulsur eru enn í dag 
fram leiddar og eru nú fáan legar 
í al mennum mat vöru verslunum. 
Bulsur er meðal fyrstu verk efna 
Karolina sem fjár mögnuðu voru hér 
á landi. Verk efnið er um leið gott 
dæmi um styrk hóp fjár mögnunar 
þegar kemur að fjár mögnun smærri 
mark miða og verk efna sem við 
fyrstu sýn virka ekki lík leg til að 
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Er hópfjármögnun vænleg fyrir þitt fyrirtæki?

„Árið 2014 ákvað Ryan Greppert að reyna 
enn eitt skiptið á hópfjármögnun vegna 
hugmyndar sem hann vildi þróa. Hann hafði 
áður reynt að fjármagna þróun og framleiðslu 
‘Coolest cooler’ með hópfjármögnun án þess 
að ná markmiði sínu. “

„Bulsur er meðal 
fyrstu verkefna 
Karolina sem 
fjármögnuðu voru hér 
á landi. “

Hóp fjár mögnun hefur færst mjög í aukana undan farið en hóp fjár
mögnun er fjár mögnun í gegnum hóp ein stak linga sem hver og einn leggur 
fram breyti lega, og oft til tölu lega lága fjár hæð. Hóp fjár mögnun byggir oft 
á stóru neti vina, fjöl skyldu og sam starfs manna sem hægt er að ná til í 
gegnum fé lags leg tengsl. 

Yancey Strickler, einn stofnenda Kickstarter sem er líklega stærsta og þekktasta hópfjarmögnunarsíða heima.



ná hefð bundinni fjár mögnun. Árið 
2013 safnaði Sirkus Ís lands fyrir 
spá nýju sirkus tjaldi með hóp fjár
mögnun Karolina Fund. Þótt ekki 
sé hægt að full yrða neitt um sirkus
á huga banka manna má í mynda 
sér að hópur sirkus fólks geti átt 
tölu vert erfiðara með að sann færa 
jakka fata klædda banka menn um 
að slíkt tjald sé góð fjár festing. „Við 
þurfum að safna 40 þúsund evrum 
eða um 6,5 milljónum króna. Best 
væri ef við söfnum meira en lág
markinu, því allur um fram peningur 
fer í að kaupa stóla, ljós, hljóð kerfi 
og flutnings kostnað,“ segir á verk
efna síðu hópsins. Fjár mögnunin 
heppnaðist og tjaldið er á landinu.

AFLAKLÓ

Borðspilið Aflakló er nýtt 
sjávarútvegsspil sem fjármagnað 
var með hópfjármögnun. Spilið 
er sagt henta öllum þeim sem 
ekkert vita um sjávarútveg eða 
sjómennsku. Aflakló má lýsa sem 
nokkurs konar blöndu af tveimur 
vinsælustu spilum Íslandssögunnar, 
Hættuspili og Útvegsspilinu. Í 
spilinu keppast leikmenn við 
að byggja upp útgerðarveldi 
sín með því að sigla kringum 
Ísland, sækja miðin og klekkja 
hver á öðrum. Á hverju horni 
leynast óvæntir gestir og norskir 
útgerðarmenn, Grænfriðungar 
og tíð ríkisstjórnarskipti valda 
usla í landi aflaklónna. Leikmenn 
geta lent í atvikum á borð við: 
Sölunámskeið  það er að segja; 
þú ferð á sölunámskeið hjá 
færeyskum glaumgosa að nafni 
Jörgen Belfjörð. Þú ferð beint á 
næsta fiskmarkaðsreit og mátt 
selja óseldan afla. Þá getur þú 
lent á leyndófundi hjá LÍÚ: Þá 
tefst þú óhóflega á leyndófundi 
með utanríkisráðherra og 
Landssambandi íslenskra aflaklóa 
(LÍA). Þú færð val um að: Sitja hjá 
í eina umferð EÐA leysa þig út úr 
vandræðunum með því að greiða 

50 milljónir. Þá getur þú átt við 
meðalafla að stríða þar sem þú færð 
Grænfriðung í netið og bjargar 
lífi hans með „munnviðmunn“ 
aðferðinni. Hann launar þér með 
vali um að: Draga eitt útspil eða fá 
20 milljónir.

LÚLLA MEÐ HÓPFJÁRMÖGNUN

Fjallað var um íslenska fyrirtækið 
RóRó í fyrsta tölublaði Sleggjunar. 
RóRó er hefur þróað dúkkuna Lúllu 
sem líkir eftir nærveru foreldra. 
Fyrirtækið er stofnað árið 2011 
og hefur þróun staðið yfir síðan. 
RóRó er nú að hefja framleiðslu 
og dreifingu á vörunni en það stig 
var meðal annars fjármagnað með 
hópfjármögnun þar sem almenningi 
bauðst að panta vöruna áður en 
hún rúllar af framleiðslulínunni. 
Fjallað hefur verið um fyrirtækið 
og Lúllu í blöðum eins og Vogue og 
Tatler. Lúlla er talin geta hjálpað 
fyrirburum sem sökum þess að 
þurfa að vera í hitakassa daglangt 
fá ekki jafn mikla nærveru með 
foreldrum sínum og önnur nýfædd 
börn. Lúlla líkir eftir hjartslætti 
og andardrætti foreldra með því 
að spila upptöku af raunverulegri 
öndun. Margt bendir til þess að 
börn nái dýpri svefn með aðstoð 
dúkkunar. Lúlla spilar upptökuna 
í átta klukkustundir enda 
hugmyndin að fylgja barninu í 
gegnum svefninn.

PER SÓNU LEGT SAM BAND 

Svavar Pétur bulsu gerðar maður 
fór yfir fjár mögnun Bulsa á fundi 
In no vit, Klak og Lands bankans um 
hóp fjár mögnun á síðasta ári. Þar 
sagðist Svavar raunar sakna þeirra 
per sónu legu tengsla við neytendur 
sem fylgdi hóp fjár mögnun. Sömu 
sögu má ein mitt segja um Sirkus 
Ís lands en á sama fundi kom fram 
að pantanir á sýningar hjá þeim 
hefðu aukist mjög eftir að sirkus
hópurinn hóf hóp fjár mögnunar
verk efni sitt. Þannig þjónar hóp

fjár mögnun ekki að eins hlut verki 
fjár mögnunar heldur byggir um 
leið upp vöru merki og hóp fólks 
sem hefur á huga á að sjá vöru
merkið styrkjast og halda á fram. 
Þeir sem fjár festu í Bulsum 
Svavars buðust nokkrar upp hæðir 
til fjár mögnunar og um leið aukin 
verð laun. Með því að leggja 120 
þúsund krónur til fjár mögnunar 
fylgdi Bulsu veisla fyrir allt að 
20 manns á samt tón leikum með 
hljóm sveitinni Prins Póló. Einn 
ein stak lingur lagði þá upp hæð til. 

„Við héldum eitt svona bulsu par ty 
sem var alveg stór kost lega eftir
minni legt. Við fórum til ein hvers 
fólks með bulsum og grill og heila 
hljóm sveit inn í einhvern garð í 
Vogunum og hentum upp grill
partýi. Þannig komumst við í sam
band við fólk og héngum með því 
heila kvöld stund að tjútta. Það sem 
mér fannst mjög mikil vægt var að 
vera í per sónu legum sam skiptum 
við neyt endur, við fólkið sem fjár
magnaði verk efnið og kom því á 
koppinn með mér. Það er kannski 
það sem ég sakna mest núna eftir 
að varan hrökk bara í gang.“

92. tölublað 2. árgangur 24. FEBRÚAR  2015
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„Við héldum eitt 
svona bulsuparty sem 
var alveg stórkostlega 
eftirminnilegt. Við 
fórum til einhvers 
fólks með bulsum og 
grill og heila hljómsveit 
inn í eitthvern garð í 
Vogunum og hentum 
upp grillpartýi. “

Pebble snjallúrið sló öll met í 
hópfjármögnun árið 2012. Upphaflega 
ætlaði Pebble sér aðeins að safna 13 
milljónum en tæknióðir netverjar hétu 
að lokum 1.3 milljörðum. 

Nokkur dæmi um vel heppnuð 
hópfjármögnunarverkefni

DÚKKAN LÚLLA
Sprotafyrirtækið RóRó nýtti sér nýlega hópfjármögnun við 
vöruþróun á dúkkunni Lúllu. Fyrirtækið safnaði um þremur 
milljónum með hópfjármögnun til framleiðslu á dúkkunni. Fjallað 
var um málið í fyrsta tölublaði Sleggjunnar.

SIRKUSTJALD FYRIR SIRKUS ÍSLANDS
Eitt af fyrstu hópfjármögnunarverkefnunum á Karolina Fund. 
Sirkus Ísland safnaði rétt rúmlega sex milljónum til að kaupa 
tjald undir starfsemina. 

MILLIMÁL
Fyrirtækið Heilshugar framleiðir vöruna Millimál sem er 
heilsusamlegt snakk milli mála. Fyrirtækið sótti stuðning við 
markaðsetningu og vöruþróun á Karolina Fund. 

SNJALLÚR
Snjallúrið Pebble var um tíma eitt best heppnaða hópfjármögnunarverkefni 

allra tíma. Pebble var um leið eitt af fyrstu snjallúrunum á markaði. 

ÚTISTÖÐUR
Margrét Tryggvadóttir, fyrrverandi þingkona Hreyfingarinnar, nýtti sér 
hópfjármögnun við útgáfu bókarinnar Útistöður. Í bókinni fjallar hún um 
upplifun sína af þingstarfinu, deilur í Borgarahreyfingunni og tilraunir til 

umbóta. Margrét safnaði um 600 þúsund krónum með aðstoð Karolina Fund.
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Lumenox á Steam tölvuleikjaþjónustunni

Meira gull til Íslands

Stefnt að byggingu 28 herbergja 
hótels á Stykkishólmi
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Tölvu leikurinn Aaru’s Awak
ening sem þróaður er af ís lenska 
leikja fyrir tækinu Lumin ox Games 
verður gefinn út á Steam tölvu
leikja veitunni. 
Aaru’s Awa kening hefur verið í 
þróun síðan 2012 og vakið at hygli 

fyrir út lit og á ferð. Leikurinn er 
nær allur hand teiknaður. 
Steam leikja þjónustan er að gengi
lega á PC, Mac og Linux og verður 
leikurinn sömu leiðis að gengi legur á 
stýri kerfunum þremur. 
Virkir not endur á Steam eru 

um hundrað milljónir en leikja
þjónustan hefur vaxið ört á undan
förnum árum. 
Eig endur Lumen ox Games eru 
þeir Ing þór Hjálmars son, Tyrfingur 
Sigurðs son, Burkni J. Óskars son og 
Ágúst Kristins son.

Innflutningur á gullstöngum 
jókst á árinu sem er að líða. Þessu 
greinir Viðskiptablaðið frá. Árið 
2013 nam verðmæti innfluttra gull
stanga rúmlega einni og hálfri mill
jón en rétt rúmum fjórum miljónum 
ári síðar. Þá var ekkert gullduft 
til vinnslu flutt inn árið 2013 en 
verðmæti þess var um hálf milljón 
í fyrra.

Innflutningur á demöntum sem ekki 
eru ætlaðir til notkunar í iðnaði 
jókst lítillega. Verðmæti þeirra 

var 14.817.015 kr. borið saman við 
13.799.535 kr. fyrra ár. 

Innflutningur á skartgripum úr 
góðmálmum jókst talsvert meira 
á sama tímabili, úr 113.912.189 
krónum borið saman við 177.369.491 
krónur.
Innflutningur á skartgripum 
úr ódýrum málmum dróst hins 
vegar saman milli ára. Árið 2014 
nam verðmæti slíkra skartgripa 
98.408.611 kr. en árið 2013 var 
verðmætið 122.893.054 kr.

Mikli garður ehf, fé lag í eigu 
Ragnars Más Ragnars sonar, 
bygginga verk fræðings og bæjar
full trúi Llistans Stykkis hólmi, 
stefnir nú að byggingu 28 her bergja 
hótels á Stykkis hólmi. Fyrir tækið 
hefur fengið út hlutað lóð við Aðal
götu 7. 
Í sam tali við Skessu horn segir 
Ragnar að stefnt sé að því að 
byggja hótel á lóðinni, sem er ein 
af stærstu verslunar og þjónustu
lóðum bæjarins.  Ragnar Már vék 
af fundi bæjar stjórnar þegar málið 
var af greitt. Skessu horn greinir frá.

Sóknaráætlun landshluta
Samningar um sóknaráætlanir 

landshluta var undirritaður fyrr í 
mánuðinum. „Þar með var stórum 
áfanga náð í samskiptum ríkisins 
við landshlutasamtök sveitarfélaga 
og mikilvæg skref stigin í átt 
að einfaldara og gagnsærra 
kerfi,“ segir í fréttatilkynningu 
Byggðastofnunar vegna málsins. 
Samningarnir gilda fyrir tímabilið 
2015 til 2019.

Með sóknaráætlunum er vald 
við útdeilingu fjármagns  þar á 
meðal til atvinnuþróunar  færð til 
landshlutasamtaka sveitarfélagana. 
Með því er ætlunin að ná betri nýtni 
á fé og um leið stytta boðleiðir fyrir 
þá sem eru í leit að fjármögnun 
í héraði. „Jafnframt er verið að 
einfalda framlög til einstakra 
landshluta, gera þau gegnsærri og 
láta þau í auknum mæli taka mið af 
hlutlægum mælikvörðum varðandi 
stöðu svæðisins.“

RÍKI OG BÆR

Fyrir hönd ríkisins 
skrifuðu sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra, Sigurður 
Ingi Jóhannsson og mennta og 
menningarmálaráðherra, Illugi 
Gunnarsson undir samninginn 
en fyrir hönd landshlutasamtaka 
sveitarfélaga voru það formenn eða 
framkvæmdarstjórar þeirra.  

Nokkur reynsla er komin af 
sóknaráætlunum landshluta sem 
hafa verið við líði í núverandi formi 
frá árinu 2013. Hingað til hefur 
verið samið til eins árs. Með því að 
gera samning um föst fjárframlög 
til fimm ára skapast rými til 
áætlunargerðar og eftirfylgni með 
nýjum og markvissari hætti. Í 
þessum samningi eru sameinaðir 
fjórir pottar úr tveimur ráðuneytum, 
þ.e. menningarsamningar og 
framlög til menningartengdrar 

ferðaþjónustu, vaxtarsamningar 
og gömlu sóknaráætlanirnar. 
Heildarupphæð samninganna er 
ríflega 550 milljónir krónur á ári 
en til viðbótar mun mennta og 
menningarmálaráðuneytið leggja 
til fjármagn til áframhaldandi 
reksturs menningarmiðstöðva 
á Austurlandi og Suðurlandi 
og einnig munu nokkrar 
sértækar fjárveitingar renna 
inn í sóknaráætlanir einstakra 
landshluta.  Þá skuldbinda 
samningsaðilar sig til að vinna 
að því að auka ráðstöfunarfé til 
samningsins á samningstímanum.

ÁÆTLANIR LIGGJI FYRIR Í SUMAR

Undirritunin fór fram í 
Ráðherrabústaðnum í Reykjavík 
og ávörp fluttu sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra, Sigurður 
Ingi Jóhannsson og mennta og 
menningarmálaráðherra, Illugi 
Gunnarsson, Karl Björnsson, 
framkvæmdastjóri Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Friðbjörg 
Matthíasdóttir, formaður 
stjórnar Fjórðungssambands 
Vestfirðinga og Aðalsteinn 
Óskarsson, framkvæmdastjóri 
FV fyrir hönd landshlutasamtaka 
sveitarfélaga, en FV fer nú með 
formennsku á samstarfsvettvangi 
landshlutasamtakanna. 

Byggðastofnun gegnir stóru 
hlutverki í sóknaráætlunum 
landshluta. Það felst meðal 
annars í því að stofnunin annast 
umsýslu og afgreiðslu framlaga 
til landshlutasamtakanna og 
starfsmaður stofnunarinnar er 
verkefnisstjóri og vinnur með 
stýrihópi Stjórnarráðsins um 
byggðamál.
Samkvæmt samningunum eiga 
sóknaráætlanir að liggja fyrir í 
öllum landshlutum eigi síðar en 22. 
júní n.k.
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Verkfærin fyrir skólana og  
handverksfólkið fást hjá okkur

Slípivél osm 100, 
kr. 41.800
Auðveldar þér verkin, 
pússar þar sem þú átt 
erfitt með að ná til. 
Tenging fyrir ryksugu - 
heilnæmara loft. 
6 mismunandi kefli 
fylgja með.

Bandsög Basa 1, 
kr. 53.700
Sögunarhæð 100 mm
Sögunarbreidd 195 mm

Þykktarhefill/afréttari
WoodStar pt 85, 
kr. 69.800 
Afréttari 737 x 210 mm
Þykktarhefill  
120 x 204 mm

Tifsög deco-flex,  
kr. 39.700

Tekur bæði blöð með 
takka og án. 

Barki fyrir bora 
o.þ.h. fylgir.

Fræsari hf 50
kr. 59.300

Borð 610x360 mm
Stiglaus hraði  

8000-24000 sn/mín
1500 W

Bandsög Basa 3
kr. 191.900
Sögunarhæð 205 mm
Sögunarbreidd 306 mm

Slípivél BD7500
kr. 22.900
25 mm belti 

125 mm skífa

Rennibekkur dm 460t
kr. 73.400
Bil milli odda 457 mm
hæð yfir stöngum 152 mm

Slípivél bts 800
kr. 44. 300
100 mm belti
150 mm skífa 
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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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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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DUTCHI
MOTORS

Hólmaslóð 6 – 101 Reykjavík
Sími: 551 5460 – 696 2104 – 696 2110

Fax 552 6282 – segull@segull.is

www.segull.is

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

DUTCHI
MOTORS

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

Segull er alhliða þjónustufyrirtæki í rafiðnaði, til lands og sjávar, sem annast
nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.

Viðgerðaþjónusta Segulls nær til raflagna, rafvéla og hverskonar rafbúnaðar. 
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Fyrirtækið Meniga hlaut á 
dögunum verðlaun fyrir bestu 
tækninýj ung ina á ráðstefn unni 
Fin ovate Europe 2015. Ráðstefnan 
fór fram í London fyrr í mánuðinum 
en ráðstefnan er nokkuð þekkt í 
fjármálageira heimsins. Meniga 
hlaut verðlaun fyrir tækninýjung í 
fjármálatengdum hugbúnaði.

MENIGA APPIÐ

Forsvarsmenn Meniga kynntu 
applausn fyrirtækisins en þegar 
hefur fyrirtækið náð miklum 
árangri í hugbúnaði sem aðstoðar 
einstaklinga við að greina eigin 
neyslu. Notendur geta þannig 
borið saman sín útgjöld við 
meðalútgjöld annarra notenda 
Meniga. „Markmiðið er að hjálpa 
heimilum að nýta peningana sína 
sem best,“ segir á vef fyrirtækisins.  
Í app inu gefst not end um tæki færi 
til að nálg ast fjár mál sín í gegn
um „Meniga Tíma lín una“, þar sem 
fjár mál um not enda er varpað upp 
með ný stár legu viðmóti og hönnun 
sem aðstoðar not end ur að öðlast 
mun betri skiln ing og yfi r sýn eigin 
fjár má lum og er jafn framt ætlað 
að gera þau skemmti legri. Appið er 
þegar í boði fyrir íslenska notendur.

NOTENDAMIÐUÐ TILBOÐ

Auk þess að greina neysluhegðun 
notenda fyrir þá sjálfa býður 

Meniga kaupmönnum og þeim 
sem selja þjónustu aðgengi að 
notendum. Kaupmenn geta þannig 
boðið áhugasömum aðilum afslátt 
og sérkjör sem sérsniðin eru 
að neysluhegðun notendana. Á 
þennan lið var lögð sérstök áhersla 
við kynningu Meniga á Finovate. 
Markmiðið er að not end ur geti 
treyst því að fá góð kjör frá kaup
mönn um á stöðum sem þau eru 
vön  að versla. Að sama skapi eiga 
kaup menn að geta veitt betri af
slætti en áður, þar sem minni sóun 
fer í markaðskostnað en á öðrum 

miðlum þar sem kaup menn neyðast 
til að kaupa til boð og aug lýs ing ar 
sem ná til stærri hóps not enda sem 
hef ur ekki áhuga á því sem aug lýst 
er.

Fin ovate ráðstefn an er hald in 
ár lega á vest ur og aust ur strönd 
Banda ríkj anna sem og í London 
þar sem kynnt ar eru fram bæri leg
ar nýj ung ar á sviði fjár mála tækni. 
Meniga hef ur haft þátt töku rétt á 
viðburðinum síðan 2011 og vann í 
ár, í þriðja sinn á fimm árum, „best 
of show“ verðlaun in á ráðstefn unni.

Meniga verðlaunað fyrir bestu hug-
búnaðarnýjungina í fjármálaiðnaði

2. tölublað 2. árgangur 24. FEBRÚAR 2015
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Skjáskot úr Meniga appinu. 

Allar gerðir bindivéla
Strekkifilmur, plast- og stálbönd

www.isfell.is

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
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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

ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR

G A S V Ö R U R  •  R A F S U ‹ U V Ö R U R  •  Ö R Y G G I S V Ö R U R  •  S L Í P I V Ö R U R

Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.

BÍLDSHÖF‹A 14  •  110 REYKJAVÍK  •  SÍMI 587 7000  •  WWW.GASTEC.IS

PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ

SLEGGJAN
AUGLÝSINGASÍMI:  578-1190 



IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfjörður • Sími 470 7700

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.IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA VELFERÐAR
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www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfjörður • Sími 470 7700

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.
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Laugardaginn 28. febrúar kl.10:00 í Alþýðuhúsinu,  
Skipagötu 14, 5. hæð (norðursalur)
 
Dagskrá:
 1.   Venjuleg aðalfundarstörf
 2.   Önnur mál
  a)   Lagabreytingar (sjá á heimasíðu félagsins)
  b)   Kjarakönnun og kjaramál 
Léttar veitingar í boði.
 
Hvetjum félagsmenn til að mæta!

 
Félag málmiðanaðarmanna Akureyri
Skipagötu 14 600 Akureyri · Sími 455 1050 · Fax 455 1059
fma@fma.is · www.fma.is

Aðalfundur FMA 2015

Sveitarstjórnarkosningar
laugardaginn 31. maí 2014

Kosið er í Gerðaskóla.

Sérstök athygli er vakin á því að kjósandi sem ekki hefur 
meðferðis persónuskilríki getur átt von á að fá 

ekki að greiða atkvæði.

Kjörstaður opnar kl. 10:00 
og lokar kl. 22:00.

   Kjörstjórn Sveitarfélagsins Garðs

Sveitarfélagið Garður

AUGLÝSINGASÍMI: 
578-1190 

AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

FRÉTTATILKYNNINGAR:
ATLI@THORFANNDAL.COM

SLEGGJAN ER MÁNAÐARIT 
UM IÐNAÐ GEFIÐ ÚT AF 

FÓTSPORUM EHF.

WWW.FOTSPOR.IS

SLEGGJAN
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ



Frá árinu 2006 hefur sala 
og útgáfa geisladiska dregist 
stöðugt saman. Hinsvegar hefur 
útgáfa á tónlist á stafrænu formi 
hlutfallslega aukist síðustu ár. 
Þetta kemur fram í nýbirtum tölum 
Hagstofu Íslands. 

„Eftir nær samfellda aukningu í 
fjölda útgefinna titla frá 1990 og 
fram til ársins 2006, hefur útgáfan 
dregist nær samfellt saman, eða um 
42 af hundraði. Frá því um miðjan 
síðasta áratug hefur útgáfa á hverja 
1000 íbúa lækkað úr 0,9 í 0,5 hljóðrit 
á hverja 1000 íbúa.“ Fjöldi útgáfa 
náði hæstu hæðum árið 2006, eða 
292 hljóðrit í föstu formi. Árið 2012 
var fjöldi útgefinna geisladiska 
og hljómplatna aðeins 170 titlar 
samkvæmt tölum Hagstofunnar.

„Árið 2013 seldust 243.000 eintök 
hljómdiska og hljómplatna hér 
á landi, eða um 70 prósent færri 
en árið 2005 þegar salan náði 
hámarki, eða 823.000 eintökum. Á 
seinni árum hefur sala hljóðrita á 
stafrænum skrám (í niðurhali og 
streymi) vegið að nokkru upp á móti 
dvínandi sölu hljóðrita á efnislegu 
formi. Árið 2013 seldust yfir 3,8 
milljónir eininga stafrænna skráa 
með tónlist.“

Hagstofan segir að árið 2013 námu 
heildarsöluverðmæti hljóðrita og 
stafrænna skráa frá útgefendum um 
466 milljónum króna. Sala á tónlist 
í stafrænu formi var um 60 milljónir 
af þeirri upphæð.

Hlutfallsleg skipting á sölu eftir 
tónlistarstefnum hefur verið 
svipuð í gegnum árin. Árið 2012 
voru 76 prósent af útgefnum 
hljóðritum dægurtónlist. Sígild 
tónlist ásamt ljóð og kórsöng nam 
átta prósentum, djasstónlist og 

bræðingstónlist önnur átta prósent. 
Aðrar tónlistarstefnur mælast 
minni.

STAFRÆNT EYKST EN 
TEKJUR LÆKKA

Veitur eins og Tónlist.is og 
Spotify hafa undanfarin ár 
aukist í vinsældum. Markmið 
slíkra þjónusta er að skapa 
tekjumöguleika í stafrænni tónlist. 
Hinsvegar bendir margt til þess að 
þar sitji tónlistarmenn á hakanum. 
Undanfarið hefur Spotify verið 
gagnrýnt fyrir lág stefgjöld til 
tónlistarmanna. Það vakti athygli 
á síðasta ári þegar ungstirnið 
Taylor Swift dró alla sína tónlist 
af Spotify. Íslenskir tónlistarmenn 
hafa sömuleiðis kvartað yfir 
sinni hlutdeild. Guðrún Björk 
Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri 

STEFs og Eiður Arnarson frá Félagi 
hljómplötuframleiðanda ræddu 
tekjur tónlistarmanna af Spotify í 
viðtali við Rás 2 í lok síðasta árs.
„Eins frábær þjónusta og Spotify 

og fleiri slíkar eru þá eru þær engan 
veginn að jafna út tekjutapið sem 
verður af minnkandi plötusölu,“ 
sagði Eiður.

Hann bendir á að Ísland sé það 
lítið markaðssvæði að ekki sé nein 
sérstök áhersla á íslenska tónlist. 
Hugsanlega sé hægt að gera hana 
meira áberandi á Spotify og muni 
það auka tekjurnar. Guðrún tekur 
undir það. „Við höfum aðeins bent 
á það að það þarf að sinna Spotify 
eins og hverri annarri plötubúð. 
Þar held ég að bæði útgefendur, 
flytjendur og höfundar geti allir 
komið svolítið sterkari inn og það 
þarf að hjálpast að við að gera efnið 
sýnilegt inn á Spotify.“ 

Guðrún bendir á að samningur 
STEF við Spotify sé að mörgu leiti 
ásættanlegur. Í raun og veru sé 
sá samningur sambærilegur við 
greiðslur til tónlistarmanna vegna 
útvarpsspilunar.

BREYTT GILDISMAT

Útgefandinn Haraldur Leví hjá 
Record Records skrifaði nýlega pistil 
um veruleika íslenskrar plötusölu og 
birti í vefritinu Nútíminn. Þar sagði 
hann sorglegt að tónlistarmenn 
þurfi að sætta sig við tekjuminnkun 
í framtíðinni og tók Spotify 
sem dæmi um breytt gildismat 
tónlistarunnenda. Þar á hann við að 
með tilkomu streymiþjónustu líkt 
og Spotify hafa tónlistarunnendur 
aðgengi án endurgjalds eða fyrir 
fast, en afar lágt, mánaðarverð. Það 

er umtalsverð breyting frá því sem 
áður var þegar notendur greiddu 
fyrir tónlist á plötuformi og sóttu 
þjónustuna í smásöluverslanir. 
„Skilaboðin sem ég vil koma áleiðis 
er að við eigum ekki að venjast því 
að greiða 1.500 krónur á mánuði 
fyrir tónlistarveituna sem við viljum 
nota. Það meikar engan sens, það er 
ódýrara en ein plata. Það er meira 
að segja ódýrara en heildsöluverð á 
einni plötu!“ segir í pistlinum. 

SAMDRÁTTUR

Nútíminn fjallaði um samdrátt 
í sölu tónlistar fyrir skömmu. Í 
umfjölluninni er 48. vika ársins 
2014 borin saman við sömu viku 
ársins áður. Í ljós kemur að salan 
árið 2014 er 42% minni en 2013. 30 
söluhæstu plöturnar seldust í 1.916 
eintökum í fyrra en árið 2013 seldust 
30 vinsælustu plöturnar í 3.330 
eintökum í sömu viku. Logi Pedro 
Stefánsson tónlistarmaður hefur 
bent á að smæð íslenska markaðsins 
sé ef til vill þess valdandi að 
streymiþjónustur eins og Spotify 
geti einar og sér ekki fjármagnað 
íslenska tónlist. „300.000 manna 
þjóð getur ekki streymt nóg til 
þess að innlend músík haldi sér 
gangandi. Basic. Spotify er snilld. 
En streymisformið virkar ekki fyrir 
íslenska tónlistarmenn. Ekki fyrr 
en þú færð spilun utanlands sem 
þetta borgar. Spotify kostar 18k á 
ári. Áður en Spotify kom þá eyddi 
maður sömu upphæð í íslenskar 
plötur á ári,“ segir Logi um málið á 
Twitter. 
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Stafræn tónlistarsala nær ekki til að vega 
upp á móti minnkandi plötusölu

Ullarnærföt fyrir vinnandi fólk!

Þinn dagur, þín áskorun

OLYMPIA 

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík  •  Sími 561 9200 •  run@run.is  •  www.run.is

Sölustaðir:
Hagkaup • Fjarðarkaup • Útilíf • N1 • Vesturröst   
Verslunin Bjarg, Akranesi • Verslunin Tákn, Húsavík  
JMJ, Akureyri • Verslunin Blossi, Grundafirði • Pex, 
Reyðarfirði • Veiðisport Selfossi • Kaupfélag 
Skagfirðinga • Hafnarbúðin Ísafirði • Efnalaug 
Vopnafjarðar • Nesbakki, Neskaupsstað • Kaupfélag V-
Húnvetninga • Siglósport, Siglufirði • Blómsturvellir, 
Hellissandi • Heimahornið, Stykkishólmi • Eyjavík, 
Vestmannaeyjum • Verslunin Skógar, Egilsstöðum

30 
ÁRA

100% Merino ull
Góð og hlý heilsársföt 
fyrir karla og konur
Stærðir: S – XXL



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt
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