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Gleðileg jól
Opið aðfangadag og gamlársdag frá kl. 8–18
í Lágmúla og Smáratorgi.

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Gríðarleg aukning útflutningstekna í 
tækni- og hugverkageiranum
,,Útflutningstekjur í tækni- og hugverkageiranum hafa aukist úr 160 

milljörðum króna í 290 milljarða króna á 6 ára tímabili. 
Á síðasta ári hafa útflutningstekjur upplýsingatækni-
geirans tvöfaldast, sem er meiri uppsveifla en í ferða-

geiranum. Upplýsingatæknigeirinn er sú stoð sem 
við eigum og viljum byggja meira á í framtíðinni 

ásamt hugverkaiðnaðinum,“ segir Guðrún Haf-
steinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins

Sjá bls. 4

Aðalfundur SSA 2015: 

Óstöðugleiki í rekstri fyrirtækja 
sem reiða sig á raforku
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Aust-
urlandi, SSA, krafðist þess að stjórnvöld 
styrktu flutningskerfi raforku sem ekki 
hafi staðið að fullu undir hlutverki sínu. 
Undanfarin ár hefur óstöðugleiki háð 
starfsemi fyrirtækja á Austurlandi sem 
reiða sig á raforku við starfsemi sína. Að-
alfundurinn hvetur til þess að kannaðir 
verði nýir kostir til raforkuframleiðslu á 
Austurlandi, svo sem með nýtingu vind-
orku eða sjávarfalla. Fundurinn leggur 
þó jafnframt ríka áherslu á nauðsyn þess 
að ríkisvaldið endurskoði lög og reglur 
um raforkuframleiðslu. Þannig fari upp-
bygging nýrra raforkukosta fram eftir 
skýrum reglum sem tryggja hagsmuni 
sveitarfélaga og íbúa með fullnægjandi 
hætti. 

Bent er á mikilvægi innanlandsflugs og 
að það verði skilgreint sem almenningssam-
göngur og jafnsett öðrum slíkum. Þrátt fyrir 
að starfshópur um endurskoðun á verðlagn-
ingu innanlandsflugs hafi skilað skýrslu, 
hefur ekkert áunnist í því að endurskoða 
óhóflega verðlagningu á innanlandsflugi. 
Fundurinn skoraði á hlutaðeigandi flug-
rekstraraðila og ríkisstjórn að grípa þegar 
í stað til aðgerða hvað þetta brýna hags-
munamál landsbyggðanna varðar. Áfram er 
lögð áhersla á áætlunarflug til Vopnafjarðar 
með tengiflugi við Akureyri og mikilvægt 
er að veita áfram nægjanlegu fjármagni til 

viðhaldsframkvæmda á Vopnafjarðarflug-
velli. Fundurinn fagnaði því að nú skuli 
sjá til lands hvað varðar lagningu bund-
ins slitlags á Norðfjarðarflugvöll þannig 
að hann megi þjóna sjúkraflugi sem best. 
Jafnframt voru áréttaðar ályktanir um 
mikilvægi þess að staðsetning Reykjavíkur-
flugvallar haldist óbreytt. Ætli Reykjavík 
að standa undir nafni sem höfuðborg alls 
landsins er mikilvægt að ráðamenn geri 
sér grein fyrir þeirri staðreynd að stór 
hluti landsmanna þarf að sækja nauðsyn-
lega þjónustu til höfuðborgarinnar með 
flugsamgöngum. Einnig hvatti fundurinn 
samgönguyfirvöld til þess að huga að upp-
byggingu samgöngumiðstöðvar við Reykja-
víkurflugvöll til að tryggja samþættingu 
allra samgangna innanlands. 

Samstarf sveitarfélaga á 
Austurlandi
Aðalfundur SSA skoraði á Samband ís-
lenskra sveitarfélaga og innanríkisráðu-
neytið að setja þegar af stað vinnu til að 
móta hugmyndir að lýðræðis- og stjórn-
kerfi svo hugmyndir um frekari sameiningu 
sveitarfélaga geti orðið að veruleika. Um-
talsverður árangur hefur náðst í samstarfi 
sveitarfélaga á Austurlandi. Mikilvægt er að 
sveitarfélögin haldi áfram að leita leiða til 
að auka samstarf á ýmsum sviðum, íbúum 
landshlutans til hagsbóta. 

Jafnvel skemmtileg afþreying eins og 
skíðaíþróttin þarf rafmagn, þ.e. lyfturnar 
í Oddsskarði þurfi rafmagn svo þessi ungi 
skíðamaður geti notið dagsins í fráfærum 
skíðabrekkunum.
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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!
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Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna: 

Lífsperlur gáfu af sér 10 milljónir króna
Einu stærsta fjáröflunarverkefni sem 
Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna hefur notið góðs af er lokið 
og er afraksturinn tæpar 10 millj-
ónir króna. Páll V. Sigurðsson setti 
sig í samband við félagið og bauð því 
ágóða af sölu söngtextabókar sem 
hann hafði tekið saman og kallaði 
„Lífsperlur.“ Að verkefninu stóð, 
auk Páls, prentsmiðjan Leturprent. 
Bókin var boðin almenningi til kaups 
í símasölu. Sala söngtextabókarinnar 
er með stærri fjáröflunarverkefnum 
sem efnt hefur verið til til styrktar 
félaginu. 

Páll V. Sigurðsson tengist Styrktarfé-
lagi krabbameinssjúkra barna í gegnum 
dótturson sinn, sem greindist með 
krabbamein og gekk í gegnum með-
ferð fyrir allnokkrum árum. 

Páll V. sigurðsson t.v. ásamt burkna Aðalsteinssyni, framkvæmdastjóra Letur-
prents, með eintök af Lífsperlum.

Gull og silfur hefur alla 
tíð verið í eigu sömu 
fjölskyldu í Kópavogi
Gull & Silfur ehf. opnaði 3. apríl 
árið 1971, eftir þó nokkurn undir-
búning og smíði innréttinga og 
skipulag. Fyrirtækið hefur alla tíð 
verið í eigu sömu fjölskyldu. Í dag er 
fyrirtækið í eigu hjónanna Sigurðar 
G. Steinþórssonar og Kristjönu 
Ólafsdóttur í Víðigrund í Kópavogi 
sem reka fyrirtækið ásamt dóttur 
þeirra, Sólborgu S. Sigurðardóttur 
sem einnig er gullsmíðameistari. 
Gull og silfur hefur alla tíð verið 
rekið af Kópavogsbúum en fyrir-
tækið var fyrst til húsa að Lauga-
vegi 35, en fluttist árið 2005 ofar 
á Laugaveginn, í húsið númer 52. 
Gull og silfur á Laugavegi 52 er í 
raun og sanni Kópavogsfyrirtæki, 
en Sigurður Steinþórsson, eigandi 
fyrirtækisins er Kópavogsbúi og 
sannur Bliki. 

„Við byrjuðum fyrir 45 árum, ég 
og Magnús bróðir minn, sem var þá 
að byrja að læra gullsmíði hjá föður 
okkar, Steinþóri Sæmundssyni, þar 
sem ég hafði lært áður. Síðan fór ég 
erlendis í framhaldsnám en þegar ég 
kom til baka til landsins var ekki pláss 
fyrir mig í fyrirtækinu, og þá stofnaði 
ég þetta fyrirtæki ásamt Magnúsi sem 
kom svo til mín en hann hætti hér 
fyrir um 25 árum síðan. Síðan komu 
foreldrar okkar til okkar en pabbi rak 
með öðrum fyrirtækið Steinþór & 
Jóhannes. Síðan 1971 hef ég staðið 
vaktina og er ekkert að hætta, ” segir 
Sigurður. 
- Hefur smekkur fólks mikið breyst á 
þessum 45 árum, hvað er fólk helst að 
sækjast eftir í dag? 

„Þetta hefur auðvitað þróast, en 
engu síður er fallegur hringur alltaf 
hringur, og það er alltaf vinsæl 
gjöf. Það sem við höfum hér fram 
yfir marga eða flesta aðra er að við 
höfum handsmíðað allar okkar vörur. 
Við teiknum hlutina, bjóðum upp 
á teikniþjónustu, teiknun fyrir við-
skiptavina til að sjá hvar óskir þeirra 
og hugmyndir liggja þannig að hér er 
bara eitt eintak af hverju. Við smíðum 
hér steðja, bikara, andlit, landslag, 
flugur fyrir veiðimenn þegar þeir 
eiga stórafmæli og fleira sem hægt 
væri að nefna. Því geta viðskipta-
vinirnir treyst, það á enginn sams 
komar hring, men eða annan skart-
grip. Það hefur alla tíð verið þannig 
að fólk kemur með sínar hugmyndir 
til okkar, það vill fá ákveðna steina. 

Allir skartgripirnir  
handsmíðaðir
Það er mjög gaman fyrir fólk að eiga 
skartgrip sem líkist ekki neinum 
öðrum. Í dag er allt meira og manna 
fjöldaframleitt, „pródótýpan” er 
kannski smíðuð hér heima en síðan 
er skartgripurinn fjöldaframleiddur 
erlendis. Það er einfaldlega ekki eins 
gaman að eiga slíkan skartgrip. Við 
erum ákaflega stolt af því að hand-
smíða allt sem hér er á boðstólum. 

Hér finnur fólk auðvitað líka 
jólagjafir eftir smekk hvers og eins, 
en liðlega 80% af öllum skartgripum 
eru fyrir kvenfólk og þeir endast alla 
ævi. Ermahnappar eru vinsæl jóla-
gjöf fyrir karlmenn en fleira mætti 
til telja,“ segir Sigurður Steinþórsson. 

 sigurður G. steinþórsson í versluninni að Laugavegi 52 í reykjavík.

KONE á Íslandi er leiðandi í 
sölu og uppsetningu á lyftum
KONE er eitt af leiðandi fyrirtækjum 
í heiminum í framleiðslu á lyftum 
og rennistigum. Fyrirtækið sér við-
skiptavinum sínum fyrir lyftum og 
rennistigum sem eru tæknilega í 
fremstu röð. Einnig býður KONE upp 
á góðar lausnir sem snúa að viðhaldi 
og endurbyggingu eldri tækja. Kone 
er finnska orðið yfir vél. 

KONE á Íslandi
Íselekt ehf. var stofnað 1994 en þá strax 
hófst samstarf við KONE Corp. í Finn-
landi. Sambandið þróaðist og árið 2004 
keypti KONE meirihluta í Íselekt og 
nafninu var breytt í KONE ehf. Frá 
upphafi hefur verið stöðugur vöxtur 
hjá fyrirtækinu og í dag eru KONE 
lyftur og rennistigar á stöðum eins og 
Flugstöðinni, Smáralind, Turninum 
og Kringlunni. Allir stærstu bygginga-
verktakar landsins eru meðal viðskipta-
vina KONE ehf. Fyrirtækið hefur hefur 
á að skipa reyndu starfsfólki í ráðgjöf, 
sölu, uppsetningum og þjónustu á 
lyftum og rennistigum. 

Ólafur S. Einarsson, fram-
kvæmdastjóri, segir að KONE hafi 
verið stofnað í Finnlandi 1910 en 
upphaflega var fyrirtækið að framleiða 
vélar en býsna snemma var farið að 
framleiða lyftur. Fyrstu lyfturnar voru 
boðnar tilkaups hérlendis um 1957 en 
það seldust engar þar sem þær þóttu á 
þeim tíma frekar dýrar auk þess var 
ekki mikið um há hús í Reykjavík á 
þeim árum. 

„Fyrstu lyfturnar sem sett er upp 
hérlendis í íbúðarhúsi koma til lands-
ins 1959, þrjár talsins, og eru settar 
upp á Kleppsvegi, í svokallaðri Prent-
arablokk. Þær lyftur eru enn í notkun 
og þjónustaðar af KONE á Íslandi,“ 
segir Ólafur. 

Ný hönnun á burðarvírum
- Eru engin takmörk fyrir því hvað lyftur 
geta verið langar, t.d. í stórhýsum í New 
York? 

„Þetta mál hefur til þessa fyrst 
og fremst verið eðlisfræðilegt. 
Burðarvírarnir geta orðið það þungir 
að kannski var ekki hægt að keyra lyftu 
upp í meira en 500 metra/ 100 hæðir. 
KONE er nú komið fyrst allra framleið-
enda á fólks- og vörulyftum með nýja 
hönnun á burðarvírum og nú er verið 
að setja upp lyftur í byggingu í Saudi-
-Arabíu sem er rétt um 1.000 metra 

hátt, sem gæti verið um 250 hæðir en 
lyfturnar ná upp í 660 metra hæð og 
verða þá hæstu lyftur í heimi.“

KONE á Íslandi er eina fyrirtækið 
sem hefur verið að setja upp lyftur í 
þeim skrifstofu- og verslunarháhýsum 
sem hafa verið að þjóta upp auk hótela, 
eins og Smáraturninn og þann nýja 
við Smáralind og háhýsi við Borgar-
túnið. Þeir Ólafur S. Einarsson fram-
kvæmdastjóri og Halldór Arnarson, 
sölu- og verkefnastjóri, telja að þá sé 
vegna þess að KONE lyfturnar séu 
hagkvæmastar í verði auk þess sem 
fyrirtækið sé með mikla reynslu og 
þekkingu á markaðnum. Hjá fyrirtæk-
inu starfa um 20 manns auk þess sem 
oft eru undirverktakar nýttir við upp-
setningu og önnur tilfallandi verkefni. 
- Áður fyrr voru fjölbýlishús reist upp í 
allt að fjórar hæðir án þess að þar væru 
fólkslyftur. Hvað má byggja hátt í dag 
án þess að byggingareglugerð krefjist 
þess að lyfta sé í húsinu? 

„Það er 3. hæðin í dag en í opin-
berum byggingum, eða í húsum sem 
eru ætluð fyrir einhvers konar starf-

semi, er það strax 2. hæðin. Í dag 
snýst þetta auðvitað fyrst og fremst 
um aðgengi fyrir alla. Auk þess þurfa 
lyfturnar að vera af ákveðinni stærð, 
geta tekið 13 manns, en verð á þeim 
með VSK getur verið um 5 milljónir 
króna. Það er stöðluð stærð til þess að 
geta tekið við sjúkraflutningum, “ segja 
þeir Ólafur og Halldór. 

Ólafur s. einarsson framkvæmdastjóri t.h. og Halldór Arnarson, sölu- og 
verkefnastjóri.

Fyrstu lyfturnar voru settar upp í Prentarablokkinni við Kleppsveg 1959.

rennistigi í smáralind frá KONe.
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PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur

• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar 
• Plastkort

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is
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„Á síðasta ári hafa útflutnings-
tekjur upplýsingatæknigeirans 
tvöfaldast, sem er meiri upp-
sveifla en í ferðageiranum“
- segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins

Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðs-
stjóri Kjörís í Hveragerði er formaður 
formaður Samtaka iðnaðarins. Með 
henni í stjórn eru Bolli Árnason, 
GT Tækni, Vilborg Einarsdóttir, 
Mentor, Sigsteinn Grétarsson, Marel, 
Eyjólfur Árni Rafnsson, Mannviti, 
Katrín Pétursdóttir, Lýsi, Ragnar 
Guðmundsson, Norðurál ehf. , Jón 

Gunnar Jónsson Actavis, Gylfi Gísla-
son, Jáverk og Lárus Andri Jónsson. 

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður 
SI, segir að framundan séu greinilega 
bjartari tímar í iðnaði og augljóslega er 
í gangi uppsveifla, og t.d. er verkefna-
staði í mannvirkjaiðnaði mun betri en 
hefur verið undanfarin ár. Það sé því 
að verða skortur á iðnaðarmönnum 

hérlendis. Það var gríðarlegur fjöldi 
iðnaðarmanna sem fór til Noregs og 
viljum við gjarnan fá þann hóp aftur 
til baka. Það er von mín að verkefna-
staðan verði með þeim hætti að fólk sjái 
sér hag í því að koma til baka. 

„Kjör þeirra sem fóru til Noregs í 
kjölfar efnahagshrunsins hérlendis 
hafa dalað við fall norsku krónunnar 
auk þess sem gengi íslensku krónunnar 
hefur styrkst á árinu 2015. Sem dæmi 
má nefna að íslensku læknarnir sem 
voru einna verst launaðir á Norður-
löndunum fyrir ári síðan eru nú sagðir 
hæstlaunaðir. Ég vil þó nefna að enn 
eru engar stórframkvæmdir í gangi í 
byggingaiðnaðinum, ekki er enn byrjað 
að reisa nýtt þjóðarsjúkrahús en farnar 
eru í gang framkvæmdir á Bakka við 
Húsavík og á þeim framkvæmdatíma 
munu um 700 manns fá vinnu. Svo 
eru hafnar framkvæmdir í Helguvík 
og á Grundartanga eru að hefjast fram-
kvæmdir við byggingu kísilmálmverk-
smiðju. Við sjáum því fram á bjartari 
tíma í byggingariðnaðinum í landinu.“
- Hvað með hátækniðnað, hugverk og 
þjónustustörf í iðnaði. Eru líka bjartari 
tímar framundan þar? 

Þar er líka vöxtur, sem er mjög 
ánægjulegt en upplýsingatæknigeir-
inn er sú stoð sem við eigum og viljum 
byggja meira á í framtíðinni ásamt hug-
verkaiðnaðinum. Það má í raun segja 
að í þeim geira sé hlutfallslega meiri 
vöxtur en í ferðaþjónustunni, sem mjög 
mikið hefur verið vakin athygli á.“

Rekstrarumhverfi 
hugverkafyrirtækja
- Nýlega stóðu Samtök iðnaðarins fyrir 
tækni- og hugverkaþingi. Hverju skilaði 
það? 

„Á þingið mættu bæði ráðherrar 
fjármála og iðnaðar og ræddu um 
rekstrarumhverfi hugverkafyrir-
tækja. Útflutningstekjur í tækni- og 
hugverkageiranum hafa aukist úr 160 
milljörðum króna í 290 milljarða króna 
á 6 ára tímabili. Á síðasta ári hafa út-
flutningstekjur upplýsingatæknigeirans 
tvöfaldast, sem er meiri uppsveifla en í 
ferðageiranum. Tækni- og upplýsinga-
geirinn er kominn með 24% af heildar-
útflutningstekjum landsmanna sem er 
örlítið meira en sjávarútvegurinn er 
að skila. Þetta sýnir betur en margt 
annað hvað þarna hefur verið góður 
vöxtur í sjálfbærri framleiðslu. Bjarni 
Benediktsson fjármálaráðherra boðaði 
hækkanir á styrkjum til rannsóknar og 
þróunar. Við höfum barist lengi fyrir 
því að fyrirtæki geti fengið til sín er-
lenda sérfræðinga til vinnu í takmark-
aðan tíma og þeir njóti skattaívilnunar, 
sem og erlendir fjárfestar. Þetta er í 
samræmi við okkar hugmyndir um að 
efla umhverfi hátækniðnaðarins. Við 
þurfum að efla samkeppnisiðnaðinn 
og fá til okkar hæft starfsfólk sem og 
að laða til okkar fyrirtæki til starfa hér.“
- Áttu von á því að það verði sama aukn-
ing á árinu 2016 eins og hún hefur verið 
á yfirstandandi ári? 

„Í heildina tel ég að við verðum á 

svipuðum stað en vissulega eru vissir 
óvissuþættir svo áætlunin mótast svo-
lítið af því. Það mótast m.a. hvernig 
gengur að aflétta gjaldeyrishöftum, 
en ég er samt bjartsýn. Ef gjaldeyr-
ishöftunum verður aflétt verður það 
algjör vítamínssprauta fyrir íslenskt 
efnahagslíf. Það mun byggja aftur upp 
traust á okkar efnahagskerfi hjá öðrum 
þjóðum. Þetta er því gríðarlega mikil-
vægt skref fyrir íslenskan iðnað, ekki 
síst þau sem eru í alþjóðlegu umhverfi.“

Kjarasamningar 
umfram framleiðni
- Hvaða áhrif hafa nýgerðir kjarasamn-
ingar á rekstur iðnfyrirtækja? 

„Kjarasamningarnir sem voru gerðir 
fyrr á þessu ári eru umfram framleiðni 
í landinu. Því hefur samkeppnishæfni 
íslensks iðnaðar minnkað. Síðustu 
kjarasamninga tókum við að láni. Það 
var ekki innistæða til fyrir þeim. Þessir 
samningar koma hart niður á mörgum 
iðnfyrirtækjum í landinu, sem og 
sveitarfélögum og ýmsum ríkisstofn-
unum. Þessu til viðbótar er trygginga-
gjaldið verulega íþyngjandi og bundum 
við vonir við að fá það lækkað, það 
hefði hjálpað mörgum fyrirtækjum. 
Tryggingagjaldið var hækkað veru-
lega í hruninu til að mæta auknu at-
vinnuleysi, nú þegar atvinnuleysi hefur 
lækkað verulega finnst okkur sann-
gjarnt að gjaldið lækki til samræmis við 
það. Mörg fyrirtæki hafa því fáar aðrar 
leiðir til að mæta auknum launahækk-
unum en að hækka verðskrána sem 
getur eykur síðan líkurnar til hækkunar 
verðbólgu. Styrking krónunnar hefur 
haldið aftur af verðbólgunni á árinu. Ég 
vil sjá raunverulega kaupmáttaraukn-
ingu. Því miður dreg í efa að síðustu 
kjarasamningar skili umtalsverðum 
kjarabótum til launafólks.“
- Nýlega fórst þú og Almar Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Samtaka iðnað-

arins, í heimsókn til þriggja iðnfyrir-
tækja á Akureyri. Er þetta liður í að 
kynna starfsemi Samtaka iðnaðarins 
enn frekar á landsbyggðinni? 

Guðrún Hafsteinsdóttir segir að á 
Akureyri hafi verið rætt um horfur á 
húsnæðis- og atvinnumarkaði og sama 
dag hafði Friðrik Á. Ólafsson, forstöðu-
maður byggingasviðs og Ferdinand 
Hansen sem sér um gæðastjórnun 
haldið fund á Húsavík um þær miklu 
framkvæmdir sem hafnar eru á Bakka. 
Þetta var liður í því að starfsmenn og 
stjórn SI kynnist betur því sem er 
að gerast á landsbyggðinni. Guðrún 
bendir á að SI séu samtök fyrirtækja 
um allt land og ef halda á landinu öllu 
í byggð er gríðarlega mikilvægt að til 
séu góð fyrirtæki og atvinnutækifæri 
hringinn í kringum landið. Stjórnar-
fundur var haldinn á Egilsstöðum í lok 
maímánaðar 2014 og á Akureyri í lok 
maímánaðar 2015 og í bæði skiptin var 
farið í heimsókn til fyrirtækja á svæð-
inu. „Við viljum sjá kröftugt atvinnulíf 
hringinn í kringum landið sem og á 
suðvesturhorninu.“

Flutningskerfi raforku 
er hamlandi fyrir 
atvinnuuppbyggingu
Í vor voru fyrirtæki á Suðurlandi 
heimsótt og í bígerð er að heimsækja 
Vestfirði og Vesturlandi auk þess sem 
stöðugt er verið að heimsækja fyrir-
tæki á höfuðborgarsvæðinu. Guðrún 
segir að hver einasti vinnustaður á 
landinu og störf þar skipta máli en 
okkur hætti til að einblína á höfuð-
borgarsvæðið en á landsbyggðinni er 
víða afar blómleg atvinnustarfsemi. En 
stundum komi skortur á rafmagni eða 
dreifing rafmagns í veg fyrir æskilega 
þróun. 

„Flutningskerfi raforku er í dag 
hamlandi fyrir atvinnuuppbyggingu 
og það er gríðarlega brýnt verkefni 
að koma því í betra horf. 

Ég er gríðarlega stolt af íslenskum 
iðnaði og öllu því fólki sem vaknar 
á hverjum einasta morgni og mætir 
til vinnu til að skapa verðmæti fyrir 
íslenska þjóð til þess að við getum 
búið hér í velferðarþjóðfélagi. Til þess 
þurfum við öll að skila okkar fram-
lagi,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, 
formaður Samtaka iðnaðarins. 
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BLAÐINU ER DREIFT Í 30.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

Það sannast stöðugt betur að það var mikið framfaraspor fyrir íslenskan 
iðnað þegar Samtök iðnaðarins voru stofnuð árið 1994 og það tókst að 
sameina öll þau félög og samtök sem störfuðu í iðnaði og gera úr þeim eina 
öfluga og samheldna heild. Með því skrefi urðu til fjölmennustu og öflugustu 
atvinnurekendasamtök landsins. Samtök iðnaðarins hafa unnið iðnaðinum 
ómetanlegt gagn í þeirri stöðugu sóknar-og varnarbaráttu sem aldrei lýkur. 
Slagkraftur einna stórra og máttugra samtaka er mun meiri á alla vegu en 
ef áfram hefði verið starfað í 6 mismunandi félögum og samtökum, hvert í 
sínu horni. Víst er að slagkraftur iðnaðarforystunnar hefði ekki orðið neitt í 
líkingu við það sem verið hefur þessa liðlega tvo áratugi sem Samtök iðnað-
arins hafa starfað. Verkefni Samtaka iðnaðarins eru margþætt og eitt þeirra 
er óneitanlega hagsmunagæsla, leynt og ljóst, fyrirtæki verða auðvitað að 
hagnast og þá er gott að hafa sterka og samheldna forystu.

En á þessum liðlega 20 árum hafa orðið miklar breytingar í atvinnulífinu og þá 
um leið á áherslum í starfsemi Samtaka iðnaðarins. Guðrún Hafsteinsdóttir, 
formaður Samtaka iðnaðarins, segir að vöxtur í hátækniiðnaði og hugverki 
hafi verið mikill á undanförnum árum og upplýsingatæknigeirinn sé sú stoð 
sem eigi að byggja meira á í framtíðinni ásamt hugverkaiðnaðinum þar sem 
er hlutfallslega meiri vöxtur en í ferðaþjónustunni. Útflutningstekjur í tækni- 
og hugverkageiranum hafa aukist úr 160 milljörðum króna í 290 milljarða 
króna á 6 ára tímabili og tækni- og upplýsingageirinn er kominn með 24% af 
heildarútflutningstekjum landsmanna sem er örlítið meira en sjávarútvegurinn 
er að skila og í það stefnir á þessu ári að velta upplýsingatæknigeirans verði 
um 100 milljarðar króna á þessu ári. Það er því til mikils að vinna að skapa 
umhverfi hér á landi þar sem blómlegur iðnaður á hinum ýmsum sviðum vex 
og dafnar. Að minnsta kosti 12.000 manns starfa í tækni- og hugverkaiðnaði 
eða sem nemur um 6,5% af fjölda starfandi í landinu og starfsmenn í greininni 
eru að stórum hluta vel menntaðir sérfræðingar.

 Framtíð íslensk iðnaðar er því óneitanlega nokkuð björt, jafnvel þótt 
dreifing raforku sé sums staðar verulega hamlandi fyrir framþróun, ekki 
síst á landsvæðum þar sem aðgengi að raforku er verulega teppt, eins og t.d. 
á sunnanverðum Vestfjörðum. Því er eðlilegt að fagna því að Húnvetningar 
vilji orkufrekan iðnað í sitt heimahérað í landi Hafursstaða, þar rísi álver sem 
skapar fjölda starfa og einnig fjölda þjónustustarfa því tengdu. Að óathuguðu 
máli vekur umræða um sala raforku til Englands um jarðstreng nokkurn 
ugg þegar á sama tíma er rætt um skort á raforku. Hvernig fer það saman?
SLEGGJAN óskar lesendum sínum nær og fjær gleðilegra jóla og hagsældar 
á árinu 2016.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Mikill vöxtur í 
hugverkaiðnaðinum

Leiðari

Guðrún Hafsteinsdóttir. 

Tækni- og upplýsingageir-
inn er kominn með 24% 
af heildarútflutnings-
tekjum landsmanna sem 
er örlítið meira en sjávar-
útvegurinn er að skila. 
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Fyrirtækjum beri að axla ábyrgð á þeim 
afleiðingum sem rekstur þeirra hefur 
á umhverfið og samfélagið
Festa bendir á að samfélagsábyrgð er 
farin að festa sig í sessi sem kjarna-
hugsun í fyrirtækjarekstri. Það sést 
m.a. á aukinni umræðu um loftslags-
mál, jafnrétti, sanngjarna viðskipta-
hætti, stjórnarhætti fyrirtækja, ágang 
í náttúruauðlindir, vinnuaðbúnað 
verksmiðjustarfsmanna í fjarlægum 
viðskiptalöndum o. fl. Festa bendir 
jafnframt á að mikil þörf er á hagnýtri 
fræðslu um samfélagsábyrgð fyrir 
stjórnendur fyrirtækja. Má þar sér-
staklega nefna ferðaþjónustuna, þar 
sem ábyrgð í rekstri skilar ánægðari 
viðskiptavinum og náttúruauðlindum 
sem við getum öll notið lengur. 

„Festa er miðstöð um samfélagsá-
byrgð sem stofnuð var árið 2011 af sex 
fyrirtækjum: Íslandsbanka, Landsbank-
anum, Landsvirkjun, Rio Tinto Alcan á 
Íslandi, Símanum og Össuri,“ segir Ket-
ill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri 
Festu. „Fyrirtækjum sem gerast aðilar 
að Festu hefur fjölgað ört síðan 2013 
og eru nú 60 talsins. Markmið Festu er 

að stuðla að vitundarvakningu meðal 
fyrirtækja og almennings um samfé-
lagsábyrgð og styðja við fyrirtæki og 
stofnanir sem vilja innleiða ábyrga 
starfshætti með markvissum hætti. 
Festa er frjálst félag sem ekki er rekið í 
hagnaðarskyni.“

Ályktun Festu
Á undanförum árum hefur sú hugmynd 
fest sig í sessi að fyrirtækjum beri að 
axla ábyrgð á þeim afleiðingum sem 
rekstur þeirra hefur á umhverfið og 
samfélagið. Auk þess hefur verið sýnt 
fram á að hún skilar rekstraraðilum 
aukinni hagkvæmni til lengri tíma. 
Samfélagsábyrgð fyrirtækja hefur því 
í för með sér gagnkvæman ávinning 
fyrirtækja og samfélags. Festa vill leggja 
til við iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
Ragnheiði Elínu Árnadóttur að hún 
hvetji til aukinnar samfélagsábyrgðar 
íslenskra fyrirtækja og stofnanna. Til 
að leggja áherslu á það vill Festa leggja 
áherslu á: 

 I.  Skýra framtíðarsýn yfirvalda um 
fyrirtækin í samfélaginu. Festa 
vill hvetja ráðherra til að beita sér 
fyrir því að íslensk yfirvöld móti, í 
samtali við hagsmunaaðila, skýra 
framtíðarsýn um samfélagsábyrgð 
fyrirtækja á Íslandi. Þannig öðlast 
fyrirtækin skýr viðmið um hvernig 
þau geti stundað ábyrgan rekstur 
sem hefur jákvæð áhrif á samfé-
lagið og umhverfið í landinu á sama 
tíma og það skilar fyrirtækjunum 
auknum rekstararlegum ávinningi. 

 II.  Rekstrarumhverfi fyrirtækja hvetji 
til samfélagsábyrgðar. Það hefur 
sýnt sig að yfirvöld geta með 
ýmsum hætti sett upp einfalda og 
áhrifaríka hvata til þess að fyrirtæki 
sjái sér fjárhagslegan hag í að sýna 
ábyrgð frekar en að hafa neikvæð 
áhrif á umhverfið og samfélagið. 
Hvatt er til að í auknum mæli muni 
gjöld og skattar endurspegla raun-
kostnað, þ.m.t. ytri kostnað sem í 
dag er stofnað til af fyrirtækjum 

en fellur á samfélagið en ekki fyr-
irtækin. Dæmi um slíka hvata er 
tollaafsláttur til þeirra sem velja 
bíla sem ekki losa koltvísýring við 
notkun. Festa vill hvetja ráðherra til 
að beita með þessum hætti reglu-
verkinu með gagnkvæman ávinning 
í huga fyrir viðskiptalífið og samfé-
lagið. 

 III.  Samræma upplýsingagjöf fyrirtækja 
við Evrópu og á Norðurlöndin. 
Festa fagnar því að yfirvöld hafi 
þegar lagt fram frumvarpsdrög 
um að framfylgja Evróputilskipun 
2014-95 EU um að stórum fyrir-
tækjum verði gert skylt að birta 
árlega áhrif sín á umhverfið og 
samfélagið samhliða ársreikningum 
sínum. Festa vill hvetja ráðherra 
til að hafa samráð við fyrirtæki í 
Festu um að aðlaga tilskipunina að 
íslenskum veruleika. Líta má til þess 
hvernig Norðurlöndin hafa þróað 
slíka upplýsingagjöf undanfarin ár. 

 IV.  Samstarf um fræðslu til fyrirtækja, 

byrjum á ferðaþjónustunni. Festa 
leggur til að ráðuneytið og Festa 
hefji samstarf sem felst í fræðslu til 
fyrirtækja í landinu um tækifærin 
sem felast í því fyrir fyrirtæki og 
samfélagið að fyrirtækin leggi 
áherslu á samfélagsábyrgð. Reynsla 
Festu er að þörf er á fræðslu til fyr-
irtækja á þessu sviði. Festa hefur 
mótað vettvang og sérþekkingu 
sem nýst getur ráðuneytinu til að 
miðla til og skapa umræðu meðal 
stjórnenda og starfsmanna. Fókus 
Festu næstu misserin er á fyrirtæki 
í ferðaþjónustu og sjávarútvegi. 
Augljós þörf er á að fleiri fyrirtæki 
í ferðaþjónustu innleiði samfélagsá-
byrgð með markvissum hætti. Sam-
eiginlegt kynningarátak iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytisins og Festu um 
þessi mál er líklegt til árangurs. 

Ketill berg magnússon, formaður 
Festu.

Steinsmiðjan S. Helgason er eitt af elstu 
og grónustu fyrirtækjum í Kópavogi
Steinsmiðjan S. Helgason á Skemmu-
vegi 48 var stofnað árið 1953 og byggir 
því á gömlum og traustum grunni 
og er eitt af elstu og rótgrónustu 
fyrirtækjum í Kópavog. Starfsemi S. 
Helgason felst í rekstri á steinsmiðju 
til almennra steinsmiðjuverka, t.d. 
smíði flísa, borðplatna, legsteina, 
vatnsbretta og ýmiskonar sérsmíði. 
Einnig tekur fyrirtækið að sér viðhald 
gamalla steinverka, rekur legsteina-
þjónustu og einnig verslun með nátt-
úruflísar, ýmiskonar bón- og hreinsi-
efni og fylgihluti með legsteinum. Í 
verslun inni er veitt fagleg ráðgjöf 
um nýtingu og meðferð efnanna. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 25 manns. 

Brjánn Guðjónsson og Ægir Ólafs-
son eru í dag aðaleigendur fyrirtækis-
ins áttu fyrirtækið Sólsteina í Kópavogi 
og keyptu Steinsmiðjuna fyrir þremur 
árum síðan. Í febrúar sl. sameinaðist 
fyrirætkið Mósaík Steinsmiðjunni, 
þannig að þarna sameinuðust þrjú 

gamalgróin fyrirtæki í eitt fyrirtæki 
svo innan þess er í dag mikil fagleg 
þekking auk þess sem fyrirtækið er afar 
vel tækjum búið. „Tæplega helmingur 
okkar viðskipta er smíði legsteina, en 
við framleiðum rétt um eitt þúsund 
legsteina á ári en við erum einnig í 

mörgum stórum verkefnum, einnig 
erlendis eins og að klæða höfuðstöðvar 
Jyske Bank í Danmörku með íslensku 
stuðlabergi og við erum að klæða 
mörg þúsund fermetra í Leifsstöð á 
Keflavíkurflugvelli með gólfflísum. Við 
höfum einnig klætt höfuðstöðvar Bang 

& Olufsen í Danmörku með íslenskum 
flísum. Mikið er keypt af borðplötum í 
nýjar íbúðir í fjölbýlishús og við vorum 
með gólfflísar í Hörpuna, um 8 þúsund 
fermetra. Það er mikil samkeppni á 
þessum markaði en hún er mjög heil-
brigð og eðlileg.“
- Er stuðlabergið algengasti og vinsælasti 
steinninn sem þið eruð að smíða úr? 

„Íslenska stuðlabergið er algeng-
ast og vinsæalast en einnig erum við 
með líbarít sem kemur frá Djúpavogi, 
gabbró sem kemur frá Hornafirði auk 
þess sem við fáum grágrýti úr námu 
sem við eigum í Kópavogi. Erlendis frá 
kemur m.a. granít og marmari frá Mið-
jarðarhafslöndunum Norðurlöndum 
og Kína.“
- Fáið þið stundum sérkennilegar óskar 
um áletrun í legsteinasmíði? 

„Okkur finnst engar þessara óska 
sérkennilegar, jafnvel þótt beiðni um 
áletrun sé ekki algeng, en vissulega 
eru þær margbreytilegar og það er 

ekkert bannað. Oft er verið að laga 
steina og bæta við nöfnum á steina, 
t.d. þegar nokkuð laangur tími er 
milli dánardægurs hjóna. Þetta er 
mjög skemmtileg og gefandi vinna þó 
margir haldi að þetta sé þunglyndis-
legt. Við höfum smíðað legsteina þar 
sem félagsmerki íþróttafélaga eru á, 
t.d. merki Fylkis, Víkings, Manchester 
United, Liverpool, Arsenal og fleiri, 
og það finnst okkur bara flott og segir 
meira en mörg orð um það hvar áhugi 
hins látna lá á íþróttasviðinu. Þetta eru 
stundum orðatiltæki sem viðkomandi 
var þekktur fyrir. Hjá sjómönnum er 
þekkt að sett er mynd á legsteininn af 
báti sem hann var lengi á,“ segir Brjánn 
Guðjónsson framkvæmdastjóri. 

brjánn Guðjónsson framkvæmdastjóri. Í kringum hann má sjá sýnishorn af 
þeim steintegundum sem í boði eru.

steinsmiðjan s. Helgason er á 
skemmuvegi.
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Orkusparnaðarhús 
við Tjörnina
Orkusparnaðarhúsi framtíðarinnar, 
eins framleiðendur þess kalla það, var 
komið fyrir fyrir nokkru við Tjörn-
ina við inngang í Ráðhúsið. Þar stóð 
það á meðan sýning um uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis stóð yfir í Ráðhús-
inu. Húsið vann til fyrstu verðlauna 
í Toppstöðinni sem sýnd var á RÚV 
nýverið. Framleiðandi hússins er 
Fibra, sem er nýsköpunarverkefni til 
að þróa nýja gerð húsa og mannvirkja 
úr glertrefjum með kjarna úr steinull. 

Málstofa var auk sýningarinnar um 
vandamál og hugsanlegar lausnir í 
húsnæðismálum, m.a. í efnahagslegu 
tilliti og möguleika ungs fólks til að fá 
þak yfir höfuðið. Á málstofunni ræddi 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri um 
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykja-
vík; Ásgeir Jónsson á félagsvísindasviði 
hagfræðideild HÍ flutti erindi sem 
nefndist „Versnar ástandið áður en það 

batnar?“; Gylfi Arnbjörnsson forseti 
ASÍ um brýn úrræði fyrir tekjulágar 
fjölskyldur; Aron Ólafsson, formaður 
stúdentaráðs um framtíðarsýn stúd-
enta í húsnæðismálum; Hólmsteinn 
Brekkan, Samtökum leigjenda á Íslandi 

um hvort leiga sé valkostur; Friðrik 
Ólafsson, Samtökum iðnaðarins, um 
hver veruleikinn væri í dag og hverjar 
væri væntingar til ársins 2018 og Eygló 
Harðardóttir, félagsmálaráðherra, kall-
aði sitt erindi „Hvað næst? “

Orkusparnaðarhúsið sett niður við ráðhúsið í reykjavík.

MótX byggir nær 100 íbúðir í 
Mosfellsbæ og Kópavogi
Byggingafélagið MótX ehf. er að 
byggja 55 íbúðir í Vefarastræti í 
Mosfellsbæ í tveimur fjölbýlishúsum 
og einnig að byggja 40 íbúðir í Bæj-
arlind í Kópavogi, samtals 95 íbúðir. 
Þetta er gott dæmi um það að mann-
vikjageirinn er svo sannarlega að rísa 
úr öskustónni eftir mögur ár frá því 
að efnahagshrunið átti sér stað árið 
2008, eða fyrir 7 árum. Ekki veitir 
af að hefjast handa því ríkisstjórnin 
ræðst í átak um byggingu 2300 fé-
lagslegra íbúða í samvinnu við Sam-
band íslenskra sveitarfélaga og aðila 
vinnumarkaðarins á árunum 2016 
til 2019. Stuðla á að fjölgun ódýrra 
og hagkvæmra íbúða, til að tryggja 
tekjulágum fjölskyldum leiguhús-
næði til lengri tíma. 

Einnig verða byggingarreglu-
gerðir og gjaldtaka sveitarfélaga 
endurskoðuð til að reyna að lækka 
byggingarkostnað. Húsnæðisbætur 
eru hluti af tillögum ríkisstjórnar-
innar, en þær verða hækkaðar. Til 
stendur einnig að stofna sérstakt 

þjóðhagsráð, „í því skyni að bæta 
samspil ríkisfjármála peningastefnu 
og vinnumarkaðar.“

MótX gaf nýlega 100 taflsett til 
grunnskóla Kópavogsbæjar og af 
því tilefni var efnt til fjölteflis var í 
Salaskóla í Kópavogi milli Hjörvars 
Steins Grétarssonar stórmeistara og 
36 grunnskólanema. Tilefni gjafar-
innar er atskákareinvígi Hjörvars 

Steins og stórmeistarans Nigels Short 
sem fer fram næsta vor, en Short hefur 
m.a. teflt um heimsmeistaratitilinn. 
Skákfélagið Hrókurinn skipuleggur 
einvígið og er MótX aðalbakhjarlinn, 
en það mun fara fram 21. - 22. maí nk. 
í Salnum í Kópavogi. Önnur iðnaðar-
fyrirtæki mættu taka þetta framtak 
MótX í þágu yngstu þjóðfélagsþegn-
anna sér til fyrirmyndar. 

Hafin er bygging fjölbýlishúsa mótX við Vefarastræti í mosfellsbæ.

Aðlaðandi Ísland
Tækni- og hugverkaþing Samtaka 
iðnaðarins var haldið í sjötta sinn 
fyrir skemmstu og var fjallað um 
framtíðarsýn tækni- og hugverka-
fyrirtækja á Íslandi til ársins 2020 
og hvernig stjórnvöld og atvinnu-
líf geta unnið saman á markvissan 
hátt við að hraða nauðsynlegum 
umbótum í starfsumhverfi greinar-
innar. Iðnaðar- og viðskiptaráðherra 
og fjármálaráðherra greindu frá að-
gerðum til að bæta starfsumhverfið 
og efnt var til umræðu með þátttöku 
ráðherranna, fulltrúa þingflokka og 
fyrirtækja. Almar Guðmundsson, 

framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, segir m.a. að Íslendingar verði að 
vera meðvitaðir um þeir ættu í harðri 
samkeppni við nágrannalöndin um 
markaði, fólk og fyrirtæki. Þessi fyr-
irtæki ættu mun auðveldara með að 
flytja sig um set ef aðstæður eru mun 
betri annars staðar. Mætti sem dæmi 
nefna það hvernig tekið er á erlendum 
sérfræðingum sem koma tímabundið 
til starfa hjá fyrirtækjum. Þetta sé 
þekking sem íslensk iðnfyrirtæki 
þurfa mikið á að halda, en skattkerfið 
sé fyrirtækjunum ekki hliðholt hvað 
þetta varðar. 

Eldey þróunarsetur á Ásbrú: 

Besta mögulega 
aðstaða fyrir frum-
kvöðla til að stíga 
sín fyrstu skref
Eldey á Ásbrú í Reykjanesbæ er 
eitt stærsta og glæsilegasta frum-
kvöðlasetur landsins, sem þjónar 
frumkvöðlum og sprotafyrir-
tækjum, auk starfandi fyrirtækja 
sem vilja efla sig með nýsköpun 
og vöruþróun. Miklar endurbætur 
hafa hafa verið gerðar á húsnæð-
inu í Eldey til að tryggja að frum-
kvöðlasetrið bjóði bestu mögulega 
aðstöðu fyrir frumkvöðla til að 
stíga sín fyrstu skref, þróa við-
skiptahugmyndir sínar og koma 
sprotafyrirtækjum á legg. Hús-
næðið er í heild 3.300 fermetrar 
og skiptist það í kennslu- og fyr-
irlestrarrými, fundaraðstöðu, og 
skrifstofu- og smiðjuaðstöðu fyrir 
frumkvöðlafyrirtæki. 

Atvinnuþróunarfélag 
Suðurnesja
Heklan, Atvinnuþróunarfélag 
Suðurnesja var formlega sett á lagg-
irnar 27. apríl 2011 og leggja iðnað-
arráðuneytið og Byggðastofnun því 
til 20 milljónir króna á ári. Samband 
sveitarfélaga á Suðurnesjum aflar 
mótframlaga og sér að öðru leyti 
um fjármögnun starfseminnar eins 
og tíðkast í atvinnuþróunarfélögum 
annarra landshluta. 

Nafnið Heklan vísar til heklu 
þeirrar er Steinunn gamla land-
námskona á Suðurnesjum og 
frændkona Ingólfs Arnarsonar 
gaf fyrir Rosmhvalanes utan við 
Hvassahraun. Ingólfur gaf henni 
landið sem nú er Suðurnes en vildu 
hún fremur kalla þetta kaup og þar 

kom heklan til sögunnar. Steinunn 
gaf síðar frænda sínum Eyvindi hluta 
af landnámi sínu frá Vogastapa og að 
Hvassahrauni. 

Verkefni félagsins eru fjölbreytt, á 
sviði atvinnu og byggðaþróunar auk 
verkefna á sviði nýsköpunar. Skal 
félagið beita sér fyrir sem nánustu 
samstarfi allra aðila í stoðkerfinu á 
Suðurnesjum og koma þannig í veg 
fyrir tvíverknað og árekstra. Ætlunin 
er að félagið verði fyrsti viðkomu-
staður þeirra sem til stoðkerfisins 
leita og vísa aðilum þangað sem að-
stoð er að fá í hverju tilviki. Heklan 
rekur frumkvöðlasetrið Eldey á 
Ásbrú. Markaðsstofa Reykjaness 
og verkefnið Reykjanes jarðvangur 
heyra undir starfsemi Heklunnar. 
Heklan sér jafnframt um rekstur 
vaxtarsamnings á Suðurnesjum og 
menningarsamnings Suðurnesja. 

Nýtt hugbúnaðarfyrir-
tæki á Ásbrú
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar á í 
milljarða króna viðræðum við erlent 
hugbúnaðarfyrirtæki um byggingu 
gagnavers á Ásbrú en gagnaverið þarf 
nokkur megavött af raforku. Gagna-
verið bætist í hóp fimm annarra sem 
eru á Ásbrúarsvæðinu. Vegna mikils 
uppgangs á Keflavíkurflugvelli hefur 
ásókn í íbúðarhúsnæði á Ásbrú auk-
ist umtalsvert. Vonir standa til að allt 
laust íbúðar- og atvinnuhúsnæði á 
Ásbrú sem nú stendur tómt verði 
komið í notkun árið 2017, en sumt 
af húsnæðinu þarfnast viðhalds eða 
endurbóta. 

starfsemi Keilis, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs er einnig staðsett 
á Ásbrú. Vísindi og framþróun er því hátt skrifuð og vel metin á Ásbrú.

Landsvirkjun undirbýr 
rafmagnssamning við Thorsil
- samningsdrög send til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA)

Landsvirkjun og Thorsil hafa komist 
að samkomulagi um drög að raf-
magnssamningi milli félaganna um 
afhendingu á rafmagni til kísilvers 
Thorsil í Helguvík. Landsvirkjun 
mun senda samningsdrögin í undir-
búningsferli (e. „pre-notification“) 
hjá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) og 
bíða niðurstöðu stofnunarinnar 
áður en samningurinn verður tek-
inn til umfjöllunar og endanlegrar 
afgreiðslu í stjórn Landsvirkjunar. 
Undirritun er háð tilteknum skil-
yrðum, svo sem samþykki stjórna 
beggja félaga og að samningurinn 
uppfylli kröfur og skilyrði ESA. 

Ráðgert er að kísilver Thorsil verði 

gangsett á fyrsta ársfjórðungi 2018. 
Samkvæmt samningsdrögunum mun 
Landsvirkjun afhenda Thorsil allt að 
67 MW gangi áætlanir eftir. Orkan 
verður afhent í áföngum úr núver-
andi aflstöðvakerfi Landsvirkjunar 
ásamt stækkun sem fyrirhuguð er við 

Búrfellsvirkjun. Þá er gert ráð fyrir að 
síðasti áfangi orkuafhendingar Lands-
virkjunar verði við gangsetningu 
Hvammsvirkjunar um mitt ár 2020. 
Thorsil yrði þriðji viðskiptavinur 
Landsvirkjunar í kísilmálmiðnaði. 

Hörður Arnarson, forstjóri Lands-
virkjunar, sagði við þetta tækifæri að 
Landsvirkjun hefði átt gott samstarf 
við Thorsil. „Við vonum að ESA 
afgreiði samningsdrögin eins fljótt 
og unnt er. Samningurinn yrði hag-
stæður fyrir báða aðila og staðfestir 
enn á ný þá miklu eftirspurn sem er 
eftir rafmagni á Íslandi í dag á þeim 
samkeppnishæfu kjörum sem Lands-
virkjun býður. “

Orka til Helguvíkur mun m.a.koma 
frá virkjunum á suðurlandi. myndin 
er frá búrfellsvirkjun en þar er fyrir-
huguð stækkun.
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„Með því að fara inn í eldri 
hverfi og þétta byggðina 
erum við markvisst að stytta 
vegalengdir og styrkja grunn-
kerfið og stefnum ótrauð að því 
að hverfin blómstri sem best“
- segir Birgir H. Sigurðsson, skipulagsstjóri Kópavogsbæjar

Kópavogsbæ hefur lokið fljótt við 
þau byggingasvæði sem hann hefur 
farið af stað með. Fljótlega eftir að að 
fyrstu íbúarnir flytja inn á bygginga-
svæði hefur risið þar grunnskóli sem 
er nánast einsdæmi meðal sveitar-
félaganna, gatnagerðin er frágengin 
sem og gangstéttar og opin svæði. 
Fljótlega í kjölfarið fylgir svo þjón-
usta eins og matvöruverslanir og 
fleira. 

„Vinna við aðalskipulag Kópa-
vogsbæjar stóð í um þrjú ár og tók 
mikinn tíma frá starfsmönnum 
skipulagsdeildar bæjarins, en vinnan 
var skemmtileg og gefandi,“ segir 
Birgir H. Sigurðsson skipulagsstjóri 
sem segir að töluverð áhersla hafi 
verið lögð á að þétta byggð á ýmsum 
svæðum í eldri hverfum Kópavogs og 
nýta þannig betur grunnkerfi bæjarins. 
„Með því að fara inn í eldri hverfi og 
þétta byggðina erum við markvisst að 
stytta vegalengdir og stefnum ótrauð 
að því að hverfin blómstri sem best. 
Eitt af þessum nýju hverfunum er í 
Glaðheimum rétt austan Reykjanes-
brautar. Á svæðinu eru framkvæmdir 
hafnar. Fullbygg munu um 500 íbúðir 
verða á svæðinu ásamt leikskóla. 
Stefnt er að því að tengja þetta svæði 
við nýtt íbúðar- og verslunarsvæði í 
Smárahverfi ofan Smáralindar með 
brú en á svæðinu er reiknað með nýju 
hverfi með allt að 500 íbúðum í bland 
við verslun og þjónustu. Til að auðvelda 
samgöngur á milli þessara svæða enn 
frekar verður Arnarnesvegur kominn 
í notkun en framkvæmdir við hann 
og tenging upp í Salahverfi er þegar 
hafnar. Þá kemur brúin á Arnarnesvegi 
yfir Reykjanesbrautina loks að þeim 
notum sem stefnt var að á sínum tíma. 
Í skipulagi Smárans er gert ráð fyrir 
mögulegum lestarsamgöngum milli 
höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkur-
flugvallar. Hafa beri í huga að á þessum 
nýju þéttingarsvæðum Smáranum séu 
ekki bara bílar, götur, malbik og hús 
heldur fái hverfin einnig umhverfis-
vænt yfirbragð með gróðri og göngu-
stígum að njóta sín auk verslunar og 
þjónustu. 

Ný markmið á  
Auðbrekkusvæðinu
„Við erum með ný markmið á Auð-
brekkusvæðinu sem er mjög mið-
svæðis í Kópavogi og eitt af þéttingar-
svæðum bæjarins. Þarna hafa þegar 
orðið miklar breytingar, sérstaklega 
við Nýbýlaveg þar sem þjónustufyrir-
tæki af ýmsum toga hafa sest að. Við 
fengum 6 arkitektastofur til að kynna 
hugmyndir sínar um nýtt hlutverk 
Auðbrekkusvæðisins á síðasta ári. 
Ein tillagan gerði ráð fyrir að jarðýtur 
mundu jafna allt svæðið við jörðu og 
byrja upp á nýtt en hinar tillögurnar 
gerðu ráð fyrir að hluti af byggingum á 

svæðinu yrðu fjarlægðar en byggt yrði 
við aðrar byggingar. Sú leið var valin. 
Það eru auðvitað fólgin gríðarleg verð-
mæti í þeim byggingum sem fyrir eru.“

Kópavogstúnið að  
verða fullbyggt
„Við höfum verið að greina svæðið á 
Kársnesi og hlutverk þess en þar er gert 
ráð fyrir þremur þéttingarsvæðum; á 
Kópavogstúni, í Bryggjuhverfinu og 
við Kársneshöfn og næsta nágrenni. 
Kópavogstúnið er að verða fullbyggt 
og framkvæmdir við bryggjuhverfið 
eru komnar vel af stað. Hvað varðar 
breytingar við Kársneshöfn og ná-
grenni er reiknað með að nú í vetur 
verði nýjar hugmyndir um blandaða 
byggð atvinnustarfsemi og íbúða 
kynntar.“

Geðprýðishöfn
„Hluti byggðarinnar vestast á Kárs-
nesi er skilgreint í nýju aðalskipulagi 
sem þróunarsvæði. Í því felast ekki 
kvaðir um tafalausar breytingar heldur 
er æskilegt að byggðin mótist í takt 
við þróun húsnæðismarkaðarins og 
breyttar áherslur í þjóðfélaginu, m.a. 
um þéttingu byggðar. Í aðalskipulaginu 
er gert ráð fyrir að dregið verði úr stærð 
og umfangi hafnsækinnar starfsemi á 
svæðinu og þess í stað byggist svæðið 
enn frekar með blandaðri land-
notkun íbúða og atvinnustarfsemi. Í 

hugmyndum felst m.a. að starfsemi 
hafnarinnar sem hafskipahafnar verði 
aflögð. Þess í stað verði opnað fyrir 
þann möguleika að byggðar verði 
íbúðir umhverfis höfnina. Hlutverk 
Kópavogshafnar mun því breytast frá 
því sem hefur verið úr hafskipahöfn 
í „geðprýðishöfn“ eða útivistarhöfn. 
Árið 2006 var farið af stað með ýmsar 
hugmyndir um breytingar á hafnar-
svæðinu með höfnina sem hafskipa-
höfn en segja má að þegar þær hug-
myndir voru kynntar þá hafi allt farið 
á annan endann á Kársnesinu. Nú 
hefur sem sé verið fallið frá þessum 
hugmyndum og unnið að heildarend-
urskoðun svæðisins með blandaða 
byggð í huga. Í þeirri endurskoðun eru 
umferðarmálin í brennidepli.“

Göngubrú yfir Fossvoginn
Skipulagsstjóri segir að bæði Kópa-
vogsbær og Reykjavíkurborg hafi 
samþykkt að göngubrú verði byggð frá 
yfir Fossvoginn frá Vatnsmýrinni yfir á 
Kársnesið en einnig er til umræðu að 
almenningsvagnar geti ekið þar yfir. 

Aðalskipulag Kópavogs 
2012 – 2024
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, 
skilgreinir m.a. í inngangi bókarinnar 
„Aðalskipulag Kópavogs 2012 – 2024“ 
að skilgreind séu nokkur þróunarsvæði 
í Kópavogi sem skoða eigi nánar í 
framhaldinu en þau eru í Smáranum 
að meðtöldum Glaðheimum, ár er 
gert ráð fyrir að nánar verði unnið 
að skipulagi í fimm hverfum bæjar-
ins; í Kársnesi, Digranesi, Smáranum, 
Fífuhvammi og Vatnsenda. Bæjarstjóri 
segir að markmiðið er að tryggja ör-
uggt og gott mannlíf í Kópavogi og að 
aðalskipulagið verði gott veganesti á 
þeirri leið. 

Deiliskipulag fyrir  
Auðbrekkusvæðið
Á síðasta fundi skipulagsnefndar var var 
m.a. lögð fram að nýju tillaga skipulags- 

og byggingardeildar Kópavogs að 
deiliskipulagi fyrir hluta þróunarsvæðis 
Auðbrekku, svæði 1, 2 og 3. Nánar til 
tekið nær tillagan til Nýbýlavegar 2-12, 
Auðbrekku 1-13, Auðbrekku 29, Skelja-
brekku 4 og Dalbrekku 2-10. Tillagan er 
í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 
2012-2024 og skipulagslýsingu dags. 4. 
maí 2015 samþykkta í bæjarstjórn 12. 
maí 2015 og tillögu ASK arkitekta frá 
desember 2014 um heildaryfirbragð 
þróunarsvæðisins. Í tillögunni er gert 
ráð fyrir að heimila aukið byggingar-
magn á ofangreindum svæðum með 
því markmiði að koma fyrir blandaðri 
byggð þar sem horft verður til fyrstu 
íbúða kaupenda og að koma til móts við 
óskir þeirra sem koma til með að búa 
og starfa á Auðbrekkusvæðinu um að 
nota „grænar lausnir“ þegar kemur að 
bílaeign, ferðamáta og sorpflokkun. Í 
tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði 1, 
þ. e. Nýbýlavegur 2-12 og Auðbrekka 
29, er gert ráð fyrir byggt verði við 
núverandi húsnæði að Nýbýlavegi 2, 
4, 6, 8 og 12, 47 íbúðir auk verslunar 
og þjónusturými en í stað tvíbýlishúss 
að Auðbrekku 29 og atvinnuhúsnæðis 
að Nýbýlavegi 10 komi 42 íbúðir auk 
verslunar og þjónustu. Gert er ráð fyrir 
að heildarbyggingarmagn íbúða og at-
vinnuhúsnæðis, verslun og þjónustu, 
verði um 26.000 m2 þar af um 16.700 
í atvinnuhúsnæði auk niðurgrafinna 
bílageymslna sem áætlaðar eru um 

5.700 m2 að stærð. Heildarbyggingar-
magn er því áætlað um 31.600 m2. 
Gert er ráð fyrir bílakjallara undir 
fyrirhuguðum byggingum og miðað 
er við 1,3 stæði á íbúð og 1,0 stæði á 
hverja 50 m2 í atvinnuhúsnæði. Núver-
andi byggingarmagn á svæði 1 er um 
12.000 m2 að stærð. Stofnuð verður 
ný sameiginleg lóð Nýbýlavegur 2-12 
fyrir bílastæði og kjallara með kvöð 
um aðkomu og samnýtingu. Í tillögu 
að deiliskipulagi svæðisins er miðað 
við að meðalstærð íbúða sé um 100 m2 
brúttó þ. e. með sameign (stigagangar 
og geymslur) en birt meðalstærð íbúða 
er áætluð um 80-85 m2. Í skipulagi 
svæðis 1 er því lögð áhersla á blandaða 
byggð þar sem horft verður til fyrstu 
íbúða kaupenda. Ennfremur felst í því 
möguleiki á að skoðaðar verði nýjar 
“kaupleiguleiðir” á húsnæðismarkað-
inum, í samræmi við áherslur Kópa-
vogsbæjar. 

Í tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði 
2 (Auðbrekka 1, 3 og 5 og Skeljabrekka 
4, þ. e. Krókslóðin, er gert ráð fyrir 
um 16.500 m2 í atvinnuhúsnæði auk 
bílgeymslu neðanjarðar sem er áætluð 
um 5.500 m2 að flatarmáli. Heildar-
byggingarmagn á svæði 2 er því áætlað 
að hámarki 22.000 m2. Núverandi 
byggingarmagn á svæði 2 (Auðbrekka 
1, 3 og 5) er samanlagt um 3.500 m2. 

Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu að 
deiliskipulagi á svæði 3 (Dalbrekka 2, 
4 og 6 og Auðbrekka 7, 9-11 og 13-15) 
er miðað við að byggðar verði 76 íbúðir 
auk verslunar- og þjónustuhúsnæðis. 
Heildarbyggingarmagn á svæði 3 er 
áætlað um 15.500 m2 þar af um 7.000 
m2 í verslun og þjónustu. Gert er ráð 
fyrir bílakjallara undir fyrirhuguðum 
byggingum og miðað er við 1,3 stæði 
á íbúð og 1,0 stæði á hverja 50 m2 í 
atvinnuhúsnæði. Á svæði 3 eru nú um 
2.300 m2 í atvinnuhúsnæði. Í tillögu að 
deiliskipulagi svæðisins er miðað við 
að meðalstærð íbúða sé um 110 m2 
brúttó þ. e. með sameign (stigagangar 
og geymslur) en birt meðalstærð íbúða 
er áætluð um 90-95 m2. 

Í nóvember fór auglýsing vegna 
deiliskipulags Auðbrekkusvæðisins í 
auglýsingu en athugasemdafrestur er 
með hefðbundnum hætti. 

Kópavogsbær er með ný 
markmið á Auðbrekku-
svæðinu sem er mjög mið-
svæðis í Kópavogi og eitt af 
þéttingarsvæðum bæjar-
ins. Þarna hafa þegar orðið 
miklar breytingar, sérstak-
lega við Nýbýlaveg þar 
sem þjónustufyrirtæki af 
ýmsum toga hafa sest að.

Íbúasamráð um skipulagsmál í smáraskóla í Kópavogi.

Vatnsendasvæðið heillar margra til búsetu. Þar hafa byggingafyrirtæki fengið 
mörg verkefni sem og á rjúpnahæð.

500 íbúðir í gamla hesthúsahverfinu 500 íbúðir ofan við smáralind og þar eru þjónustuaðilar í seilingafjarlægð frá 
öllum íbúum á þessum svæðum sem munu tengjast með göngubrú.
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TROJAN 
RAFGEYMAR

Rafgeymarnir frá Trojan eru þekktir fyrir 

að vera traustir, öruggir og endingargóðir.

Hafðu samband til að velja rétta rafgeyminn. 

Sölu- og þjónustuver í síma 515 1100 

– pontun@olis.is

fyrir vinnulyftur, gólfþvottavélar 
og fleiri smærri vélar

HREIN ORKA Í ALLRA ÞÁGU
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VG leggst gegn olíuvinnslu
Í ályktun landsfundar Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs í 
október sl. var lagst gegn gegn 
hugmyndum um vinnslu jarð-
efnaeldsneytis á íslensku yfirráða-
svæði, þar með talið fyrirhugaðri 
olíuvinnslu á Drekasvæðinu. Stefna 
hreyfingarinnar er að landið verði 
kolefnishlutlaust fyrir 2050. Frek-
ari olíuvinnsla er tímaskekkja nú 
þegar aldrei hefur verið meiri þörf 
á að sporna við hlýnun jarðar. Aukin 
olíuvinnslan vinnur gegn þeirri 
þróun að minnka losun gróður-
húsalofttegunda og væri því mikil 
afturför, einkum og sér í lagi þegar 

umhverfisvænni orkugjafar eru í 
mikilli sókn og tækniþróun leiðir 
til minni þarfar fyrir orku. Það eru 
táknræn og fordæmisgefandi skila-
boð til alþjóðasamfélagsins ef Ísland 
kysi að nýta ekki mögulegar olíu- 
og/eða gaslindir í lögsögu sinni. 

Í stefnu hreyfingarinnar er lögð 
áhersla á að í stað áforma um 
vinnslu jarðefnaeldsneytis skuli Ís-
land marka þá stefnu að verða óháð 
notkun slíks eldsneytis sem orkugjafa 
fyrir árið 2050. Samhliða hefur VG 
markað þá stefnu í atvinnu- og efna-
hagsmálum að umhverfisvitund og 
lífstílsbreytingar séu forsendur slíkra 

umbreytinga. Dæmi um þær væru; 
efling umhverfisvænna almennings-
samgagna, að hætta notkun plastpoka 
og plastumbúða, orkusparnaður og 
grænar lausnir alls staðar þar sem því 
verður við komið. 

Landsfundur ítrekar mikilvægi 
þess að horfið verði af þessari braut 
olíuvinnslu og nýtingar og hvetur 
stjórn, þingflokk, sveitarstjórnarfólk 
og félagsmenn alla til dáða í einarðri 
baráttu fyrir umbreytingu Íslands 
í samfélag án jarðefnaeldsneytis. 
Þannig getum við verið sjálfum okkur 
samkvæm og veitt öðrum þjóðum 
gott fordæmi. 

Atvinnuuppbygging innanlands 
í tengslum við hagkvæma 
nýtingu orkuauðlinda
Í samþykktum nýafstaðins lands-
fundar Sjálfstæðisflokksins um 
iðnaðar- og orkumál segir m.a. „Auður 
Íslendinga felst m.a. í þeirri orku sem 
býr í fallvötnum, jarðefnum, iðrum 
jarðar og sjávar. Íslensk orkufyrirtæki 
eru í dag leiðandi á sínu sviði og sú 
þekking sem Íslendingar hafa skapað 
á þessu sviði á umliðnum áratugum er 
orðin að mikilvægri og gjaldeyrisskap-
andi útflutningsvöru. Sjálfbær nýting 
auðlinda er og á að vera grundvallar-
atriði í öllum ákvörðunum. Skýra 
þarf eigendastefnu ríkisins í orku-
fyrirtækjum. Landsfundur stendur 
heilshugar á bak við hugmyndir um 
atvinnuuppbyggingu innanlands 
í tengslum við hagkvæma nýtingu 
orkuauðlinda. Íslensk útflutnings- 
og framleiðslufyrirtæki skulu njóta 
þess samkeppnisforskots sem felst 
í notkun á grænni íslenskri orku. 
Landsfundur leggst gegn því að græn 
upprunavottorð raforku séu seld úr 

landi. Uppbygging á raforkuflutnings-
kerfi landsins þarf að vera í takt við 
framleiðslu og eftirspurn eftir raforku. 
Brýnt er að fara í frekari uppbyggingu 
flutningskerfisins. 

Einfalda þarf regluverk um byggingar-
iðnaðinn og gera það skilvirkara. 
Byggingareglugerð verði endurskoðuð 

með það fyrir augum að mögulegt sé 
að byggja ódýrara húsnæði. Sjálfstæð-
isflokkurinn leggst gegn samkeppn-
ishömlum í útboðum hins opinbera. 
Sérstaklega reglum sem hefta frelsi 
einstaklinga og fyrirtækja, stuðla að fá-
keppni og hafa leitt til hærri kostnaðar 
útboðsverka. 

Frá landsfundi sjálfstæðisflokksins í októbermánuði sl. Nýkjörin stjórn flokks-
ins fagnar kjöri.

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra: 

Ein af grunn-
stoðum byggðar 
og menntunar 
í landshlutanum
Á ársþingi Sambands sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra, SSNV, var lögð 
áhersla á að staðinn verði vörður um 
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 
sem er ein af grunnstoðum byggðar 
og menntunar í landshlutanum, 
bæði í bóknámi og verkgreinum. 
Þingfulltrúar voru sammála um að 
vel hefði tekist tekist til við þróun 
nýrra námsleiða við skólann og 
mikilvægt að því uppbyggingar- og 
þróunarstarfi verði haldið áfram 
og skólanum tryggðar nægar fjár-
veitingar. 

Í ályktun um Fjölbrautaskóla Norð-
urlands vestra segir m.a. : „Fjölbrauta-
skóli Norðurlands vestra hefur unnið 
vel heppnað brautryðjendastarf í upp-
byggingu dreifnáms á landsbyggðinni 
og stendur nú að dreifnámi á þremur 
stöðum, Blönduósi, Hvammstanga 
og Hólmavík. Ársþingið leggur 
áherslu á að tryggðir verði fjármunir 
til lengri tíma til reksturs og frekari 
þróunar dreifnáms á þessum stöðum. 
Dreifnámið hefur sannað gildi sitt svo 
ekki verður um villst, styrkir byggð, 
aðgengi að námi og búsetujafnrétti á 
Ströndum og Norðurlandi vestra. Þá 
er starfsemi Fjölbrautaskóla Norð-
urlands vestra mikilvægur þáttur í 
hækkun menntunarstigs á svæðinu 

og því nauðsynlegt að skólinn fái að 
taka inn nemendur sem eru eldri en 
25 ára.“

Hólaskóli-Háskólinn  
á Hólum
Undirstrikað var á þinginu mikilvægi 
Hólaskóla-Háskólans á Hólum fyrir 
mennta- og þróunarstarf á landsvísu 
og þá þýðingu sem starfsemi hans 
hefur fyrir landshlutann. Lögð er 
áhersla á mikilægi Hóla í Hjaltadal, 
Hólaskóla-Háskólans á Hólum og 
vígslubiskupsembættis Hólastiftis. 
Hólar eru eitt elsta sögu-, menn-
ingar- og menntasetur þjóðarinnar 
og starfsemin þar skiptir gríðarmiklu 
máli fyrir héraðið, landshlutann sem 
og þjóðina alla. 

Háskólinn á Hólum hefur vaxið 
og dafnað á síðustu áratugum. Hann 
brautskráir nemendur með starfs-
menntagráður, diplómapróf og há-
skólagráður. Gæfa og styrkur Hóla 
í Hjaltadal er sjálfstæði og ábyrgð 
heimamanna. Bundið er í lögum, 
bæði fyrir skóla og biskupssetur, að 
rektor Hólaskóla og vígslubiskup 
Hólastiftis búi á Hólum. Þingfulltrúar 
töldu að þessi skipan hefði reynst far-
sæl og sjálfsögð. Mikilvægt væri því 
að standa vörð um núverandi skipan. 

Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra á sauðárkróki.

Handverk & hönnun í Ráðhúsinu: 

Philippe Ricart hlaut 
Skúlaverðlaunin 2015
Skúlaverðlaunin 2015 voru afhent á 
opnunardegi sýningarinnar Hand-
verk og hönnun í Ráðhúsi Reykja-
víkur. Verðlaunin hlaut Philippe 
Ricart fyrir handofin teppi úr Ís-
lenskri ull. Teppin eru ofin með sa-
lunsvefnaði og vaðmálsáferð bæði 
fléttað vaðmál og víxlað vaðamál. 
Þetta eru einstaklega falleg og vönduð 
teppi og að öllu leyti handgerð. 

Philippe er einn af okkar fremstu 
listhandverksmönnum er mjög fjöl-
hæfur og hefur starfað í mörg ár. 
Hann vinnur mest úr íslensku hráefni 
og mest í íslenska ull. Hann vinnur 
líka töluvert í íslenskan við, bæði 
lerki og birki. Philippe er fæddur í 
Frakklandi en hefur búið á Íslandi í 
áratugi. Skúlaverðlaunin eru styrkt af 
Samtökum iðnaðarins og var það Al-
mar Guðmundsson framkvæmdastjóri 
sem afhenti verðlaunin. Verðlaunin 

eru kennd við Skúla Magnússon fó-
geta sem var frumkvöðull smáiðnaðar 
í Reykjavík. 

Philippe ricart niðursokkinn við að 
afgreiða viðskiptavini á sýningunni 
Handverk & hönnun í ráðhúsinu í 
reykjavík. Á borðinu stendur skjal 
sem staðfestir skúlaverðlaunin 2015.
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Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.
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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

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar
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Bókin Mótun til framtíðar: 

Hugmyndir, skipulag
& hönnun í hálfa öld
Út er kominn ævi- og starfs-
saga Trausta Valssonar. Hún 
er þannig skrifuð að hún lýsir 
þeim straumum og stefnum sem 
ríkt hafa í skipulagi og hönnun 
sl. 50 ár. 

Trausti lauk prófi bæði í arki-
tektúr og skipulagi við háskóla í 
Berlín og doktorsnámi í umhverfis-
skipulagi íBerkeley á miklum um-
byltingatímum í þessum fögum – og 
kynntist helstu hugmyndafræðingum, 
og segir frá þeim. Jafnframt segir 
Trausti frá helstu skipulags- og rann-
sóknaverkefnum starfsævi sinnar. 
Helstu þemu þar eru þróun skipulags 
í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu, 
Íslandsskipulag og byggðamál, sem 

og breytingar á 
þróun byggðar 
í  heiminum 
með hnattrænni 
hlýnun. Bókin er 
216 síður, prentuð 
í lit, með um 700 
myndum. Henni 

fylgir mynddiskur með 
filmuefni í tíu stuttmyndum, úr 

skipulags- og hönnunarsögu á Íslandi. 
Trausti segir frá helstu skipulags- og 
rannsóknaverkefnum starfsævi sinnar 
í bókinni. 

„Trausti skapar kerfi og ferilshugsun 
við hina fjölhliða hönnun sína,“ segir 
Harpa Þórsdóttir, forstöðumaður 
Hönnunarsafns Íslands. „Þar kemur 

hann böndum á frjóa skapandi hugsun 
og byggir ofan á með rökrænni aðferð, 
sem er undirstaða framúrskarandi 
hönnunar. Frásagnir Trausta og myndir 
á DVD-diski sem fylgir bókinni, eru 
mjög upplýsandi. “

Trausti Valsson að njóta íslenskrar 
náttúru.

Patti húsgagnabólstrari 
á Bíldshöfðanum
- breyttir straumar í sófatískunni
Nokkrir tískustraumar eru ætíð ráð-
andi þegar kemur að vali á áklæði 
á sófa og stóla. Fyrir um 20 árum 
síðan var svarti liturinn allsráðandi 
en nú er litir sem fólk velur fjöl-
margir. „Allir þeir litir sem sjá má 
á sófum og stólum hér í versluninni 
á Bíldshöfða eru litir sem viðskipta-
vinir okkar hafa valið. Hér er hægt 
að velja úr breiðri línu áklæða og í 
hverri áklæðistegund eru á milli 20 
til 30 afbrigði lita. Dæmi er um að 
valdir séu fimm litir á einn og sama 
sófann, þ. e. einn litur á hverja setu,“ 
segir Gunnar Björnsson húsgagna-
bólstrari og eigandi verslunarinnar 
Patta, sem er það nafn sem hann er 
oftast kallaður. Sófarnir hjá Patta eru 
að stærstum hluta framleiddir hjá 
fyrirtækinu og oftast eru þeir hann-
aðir og smíðaðir eftir máli og óskum 
viðskiptavinarins. 

Bjóðum öllum  
sófa við hæfi
„Segja má að þegar kemur að hönnun 
getum við boðið öllum sófa við sitt 
hæfi, hvort sem þeir vilja sígilda sófa, 
mjúka sófa eða stílhreina sófa,“ segir 
Gunnar. „Við framleiðum sófa eins 
og viðskiptavinirnir vilja hafa þá. Þeir 
velja módelið, áklæðið og litinn og svo 
koma stundum séróskir um breytta 
útfærslu eins og misháa fætur eða að 
það þarf að breikka eða mjókka sófann. 
Svo er alls ekki óalgengt að við smíðum 
sófa algjörlega inn í það rými sem hann 
á að vera í.“ 

Gunnar segir að módelin sem hann 
hanni gjörbreytist eftir því hvaða 
áklæði eru sett á þau sem og hvaða 
litir eru valdir. Ein vörulína geti t.d. 
verið útfærð þannig að úr verði um 
tíu mismunandi módel þar sem í einu 
er t.d. laus púði, fastur púði í öðru, 
koddapúðar í því þriðja og mismun-
andi tegundir af örmum. Módelin geti 
því gerbreyst fyrir utan að á þau eru sett 
mismunandi áklæði. 

„Ef viðskiptavinurinn er með sér-
óskir og langar í sófasett sem ekki eru 
til í það skiptið við eigum ekki til eða 

kemur með hugmynd að ákveðnu útliti 
þá er það mjög spennandi fyrir mig að 
takast á við slíkt verkefni og uppfylla 
þær óskir. Oft koma mjög skemmtileg 
módel út úr þannig verkefnum sem 
hafa jafnvel skilað okkur góðu gengi í 
gegnum árin og selst vel. Hugmyndir 
viðskiptavina hafa því mikil áhrif á 
vöruþróun hjá okkur.“

Sófarnir eru smíðaðir á verkstæði 
Patta sem staðsett er í sama húsnæði 
og verslunin. Gunnar segir að það sé 
meðal annars ástæða þess að hægt sé að 
bregðast hratt við hvers konar óskum 
og að nálægðin auðveldi fyrirtækinu 
að bregðast skjótt við. Yfirleitt sé hægt 
að uppfylla allar óskir. 

Boðið er upp á leður, tauáklæði og 
Aqua Clean áklæði sem er nýjung. 
Aqua Clean áklæðið er búið þeim 
eiginleika að hægt er að strjúka af því 
með vatni og tusku og þá nást nær 
öll óhreinindi úr. Það er einnig eitt 
slitsterkasta áklæði sem fáanlegt er í 

dag. qua Clean tæknin gerir það að 
verkum að jafnvel erfiðustu blettir náist 
úr áklæðinu eins og eftir olíu, mjólk, 
tómatsósu, sinnep, léttvín, sósur, kaffi, 
te, líkjöra og meira að segja kúlupenna. 
Velkomið er að koma og sannreyna 
þessa fullyrðingu. 

Sterkbyggð húsgögn 
fyrir opinbera aðila,  
hótel og kaffihús
Auk þess að smíða sófa býður Patti 
einnig upp á fjölbreytt úrval húsgagna 
í flest rými. Það færist einnig í aukana 
að flutt séu inn slitsterk húsgögn fyrir 
hótel, veitingastaði og ráðstefnu- og 
fundarsali. Þá hefur fyrirtækið annast 
sérsmíði á sófum og stólum um áratuga 
skeið fyrir margar opinberar stofnanir 
eins og skóla og leikskóla, þar sem þörf 
er fyrir einstaklega endingargóðar og 
sterkbyggðar vörur samkvæmt ýtrustu 
gæðakröfum. Þrátt fyrir það er meginá-
hersla lögð á sérsmíði og hönnum sófa 
hjá Patta. 

Gunnar baldursson húsgagnabólstr-
ari í söluhæsta sófa Patta í dag.

Í sýningarsal verslunarinnar er rúm-
gott svæði þar sem viðskiptavinir 
geta skoðað fjölbreytt úrval af þeim 
áklæðum sem í boði eru. Hægt er 
að velja úr meira en 3000 tegundum 
af tau- og leðuráklæðum. Í hverri 
áklæðistegund er svo kannski hægt 
að velja á milli 20 og 30 litaafbrigða.

mikið úrval eigulegra sófa. Hér lítið 
sýnishorn.

Dýrustu sófarnir eru með 
gæðaleðri í áklæði. Sams 
konar sófa er hægt að fá 
með tauáklæði. Ekki er 
legið með lager af þessu 
gæðaleðri, það er pantað 
jöfnum höndum eftir því 
sem óskir berast.
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23.  Desember 201514

„Nokkur skortur er nú þegar á raf- 
iðnaðarmönnum á vinnumarkaðnum“
- segir Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður RAFÍS
Rafiðnaðarsamband Íslands, RSÍ, er 
landssamband stéttarfélaga rafiðnað-
armanna, sem eru Félag íslenskra 
rafvirkja 1.750 félagsmenn, Félag 
rafeindavirkja 725 félagsmenn, Fé-
lag íslenskra símamanna 585 félags-
menn, Rafvirkjafélag Norðurlands 
190 félagsmenn, Félag rafiðnaðar-
manna á Suðurlandi 115 félagsmenn, 
Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 110 fé-
lagsmenn, Félag sýningarmanna við 
kvikmyndahús 25 félagsmenn, og 
Félag tæknifólks í rafiðnaði 1.350 fé-
lagsmenn. Heildarfjöldi félagsmanna 
er um 4.850. 

Sambandið er starfsgreinasamband 
sem í eru allir launþegar sem starfa í raf-
iðnaðargeiranum, hvort sem þeir hafa 
löggilt sveinspróf eða ekki. Allur félags-
legur rekstur er í höndum sambands-
ins ásamt umsjón eigna, sjóða og gerð 
kjarasamninga. Starfsemi sambandsins 
felst í að gæta hagsmuna félagsmanna 
og fjölskyldna þeirra, bæði gagnvart 
atvinnurekendum og stjórnvöldum. 
Helstu verkefni er gerð kjarasamninga 
og er sambandið með 26 kjarasamninga 

við atvinnurekendur í rafiðnaði, auk 
nokkurra vinnustaðasamninga. Endur-
nýjun, viðhald og túlkun kjarasamn-
inga er fyrirferðamikill þáttur í dag-
legu starfi, auk þess að gæta hagsmuna 
félagsmanna gagnvart stjórnvöldum, 
sem felst m.a. í umsögnum um lög og 
reglugerðir og þátttöku í margskonar 
nefndum og ráðum aðila vinnumark-
aðarins og hins opinbera. 

Kristján Þórður Snæbjarnarson, for-
maður Rafiðnaðarsambands Íslands, 
var spurður hvort það torveldaði ekki 
starfsemina að hafa svo mörg stéttar-
félög innan sinna vébanda. Kristján 
Þórður segir að RSÍ sé með einn kjara-
samning fyrir öll félögin, svokallaðan 
almennan samning, sem gerður er fyrir 
öll aðildarfélögin. 

„Það sem torveldaði aðeins starfið í 
sumar þegar verið var að fara í þennan 
kjaraferil var að þegar kom að því að 
fá heimild til verkfallsboðunar var að 
hvert og eitt aðildarfélag þurfti að leita 
eftir heimild meðal sinna félagsmanna 
um verkfallsboðun. En gengið var frá 
kjarasamningi áður en til þess kom að 

verkfall tæki gildi. Af 26 kjarasamn-
ingum sem við gerum er búið formlega 
að skrifa undir 19 þeirra á þessu ári. Að 
mínu mati hefur það styrkt okkur sem 
samband að hafa þessa skiptingu þegar 
kemur að kjarasamningum enda er þá 
meiri nánd við félagsmenn á hverju 
svæði, sem er óneitanlega kostur.“
- Hvernig er atvinnuástand hjá rafiðnað-
armönnum almennt í dag? 

„Það er mjög gott, afar lítið atvinnu-
leysi sem mælist aðeins 0,4%, þ. e. milli 
20 og 30 félagsmenn eru í atvinnuleit, 
en í einhverjum tilfellum stendur það í 
stuttan tíma. Enginn marktækur munur 
er á því atvinnuleysi eftir búsetu. Við 
höfum verið að fara hringinn í kringum 
landið og það er alls staðar sama sagan, 
næg verkefni. 

Verkefni okkar félagsmanna hafa 
nokkuð verið að breytast, en skiptingin 
er nokkuð eftir því í hvaða greinum þeir 
eru að starfa. Þeim er að fjölga nokkuð 
aftur sem eru í byggingaiðnaðinum en 
einnig er þeim að fjölga sem eru í al-
mennri tækniþjónustu, tölvuvinnslu, 
og ýmissi afþreyingarþjónustu. Okkar 

félagsmenn hafa í nokkru mæli leitað 
til Noregs í atvinnuleit í kjölfar efna-
hagshrunsins og það útskýrir af hverju 
atvinnuleysi var minna hjá okkur en hjá 
öðrum stéttarfélögum á síðustu árum.“
- Stefnir í skort á rafiðnaðarmönnum 
af þeim sökum? 

„Vissulega er orðinn nokkur skortur 
nú þegar og við þurfum á að halda 
einhverjum af þeim sem fóru úr landi. 
Nokkur hópur fór til starfa í Noregi 
en var með fjölskylduna hér heima, 
margir hverjir í skorpuvinnu erlendis, 
en þeir sem fluttu út með fjölskyldu 
og búslóð eru sennilega ekki á leiðinni 
heim í bili. Veiking norsku krónunnar 
kann að hvetja einhverja heim aftur ef 
þeir ganga að fastri vinnu.“

Endurnýjun í  
rafvirkjun ekki næg
- Hvernig er með endurnýjun í greininni. 
Eru margir að læra rafvirkjun í dag? 

„Aðsóknin hefur verið þokkaleg 
en við vildum sjá fleiri fara í nokkrar 
greinar rafiðnaðar vegna þess að það 
er að verða skortur, endurnýjun í 

greininni er ekki nægjanleg. Á hverju 
ári útskrifast 100 til 130 rafvirkjar 
að meðaltali, þar af um 30 sem ljúka 
sveinsprófi í rafeindavirkjun og ýmsar 
aðrar greinar eiga undir högg að sækja, 
eins og t.d. rafveituvirkjun og rafvéla-
virkjun. Innan eigi margra ára kann 
það að koma í bakið á okkur hversu 
fáir sækja í nám í rafvélavirkjun en 
skólakerfið getur tekið við fleirum 
í þetta nám en kerfið krefst þess að 
ákveðinn fjöldi nemenda hefji þetta 
nám til þess að það sé í boði, t.d. í 
Tækniskólanum á Skólavörðuholti. 
Það er vaxandi þörf fyrir rafvélavirkja 
á vinnumarkaðnum,“ segir Kristján 
Þórður Snæbjarnarson, formaður Raf-
iðnaðarsambands Íslands. 

Kristján Þórður snæbjarnarson.

Íslensku lýsingar-
verðlaunin afhent 
í febrúar nk. 
- Akratorg á Akranesi fyrsti verðlaunahafinn
Ljóstæknifélag Íslands óskar eftir 
tilnefningum í samkeppni um Ís-
lensku lýsingarverðlaunin árið 2015. 
Verðlaunin voru veitt í fyrsta sinn 
síðastliðin vetur við hátíðlega athöfn 
í Perlunni í tengslum við Vetrarhátíð. 
Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar  
og viðskiptaráðherra var viðstödd 
athöfnina og afhenti verðlaunin. Þau 
féllu í skaut Akratorgs á Akranesi en 
hönnuðir verksins voru lýsingarteymi 
Verkís og Landmótunar og allur lýs-
ingabúnaður var frá Johan Rönning. Í 
áliti dómnefndar um verkið Akratorg 
segir meðal annars: „Samspil um-
hverfismótunar og lýsingar er einkar 
vel heppnað. Almenn lýsing þjónar 
vel sínu hlutverki í verkinu, auk 
þess sem hluti hennar auðgar um-
hverfið með gagnvirkri, nýstárlegri 
lýsingarlausn. Þannig er „stemmn-
ing“ breytilegt eftir því sem við á, 
hvort sem um er að ræða árstíðir eða 
athafnir. Heildarútkoman er sann-
færandi, lýsingin er þar mikilvæg 
og eigendur eru stoltir af verkinu. 
Tæknilega er verkið vel útfært, skapar 

gott yfirlit yfir svæðið, dregur fram 
sérkenni verksins og styrkir staðar-
andann. Lýsingin er þriðja víddin í 
þessu verkefni og eykur upplifun og 
fjölbreytileika svæðisins.“

Frestur til að skila inn tilnefningum 
fyrir lýsingarverðlaunin 2015 er til 5. 
janúar 2016. 

Innsendum verkum verður að hafa 
verið lokið á árunum 2014 2015. 
Verkefnin geta verið af ýmsum toga, 
t.d. innanhússlýsing, utanhússlýsing 
bygginga, lýsing opinna svæða, lóðar-
lýsing o.s.frv. Verðlaunin verða afhent 
í febrúar 2016. 

Verðlaunahafi verður sjálfkrafa full-
trúi Íslands í Norrænu lýsingarverð-
laununum (Nordisk Lyspris) ásamt 
síðasta verðlaunahafa. Norrænu lýs-
ingarverðlaunin eru afhent annað hvert 
ár og verða næst afhent hér á landi árið 
2016. Íslendingar hafa unnið Norrænu 
lýsingarverðlaunin einu sinni, það var 
árið 2006 fyrir Bláa Lónið Heilsulind. 
Þau voru síðast veitt árið 2014 og komu 
þá í hlut danska verkefnisins „Multi-
hallen på Gl. Hellerup Gymnasium. “

Akratorg á Akranesi hlaut „Íslensku lýsingarverðlaunin 2014“ sem haldin voru 
í fyrsta skipti það ár. ragnheiður elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra 
afhenti verðlaunin við hátíðlega athöfn í Perlunni. Hönnuðir verksins eru 
lýsingarteymi Verkís og Landmótun sf. en verkkaupi Akraneskaupstaður og 
allur ljósbúnaður var frá Johan rönning.
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•	 Interroll	tromlumótora	færðu	með	stuttum		
fyrirvara	því	við	setjum	þá	saman	á	verkstæði	IBH		
frá	grunni,	sniðna	að	þínum	þörfum.		
	

•	 Habasit	plastkubba	færibönd	og	færibandareimar		
eru	þekktar	fyrir	endingu	og	auðveld	þrif.		
CleanDrive	beltin	eru	bylting	í	þrifum	og		
Saniclip	hraðopnun	á	plastkubbaböndum	eru		
nýjungar	sem	náð	hafa	miklum	vinsældum.	
	
			

•	 Bymat	umhverfisvænar	merki-	og	hreinsivélar	fyrir		
alla	vélaframleiðendur.

IBH sérhæfðir í færiböndum
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Jules Verne varð fyrstur til 
að lýsa kostum áls í fljúgandi 
farartæki í Ferðin til tunglsins 
árið 1865. Nokkrum áratugum 
síðar notuðu Wright bræður ál 
í flugvél sína. Í dag eru ál og 
álblöndur helsta byggingarefni 
flugvéla. Nýjustu þoturnar eru 

60% ál og léttari en nokkru sinni 
fyrr, hafa meira flugþol og nota 
minna eldsneyti.  

Við framleiðum létt og sterkt 
hágæðaál sem kemur við sögu  
á hverjum degi um allan heim. 

Ál flýgur um 
allan heim

nordural.is


