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Sælusápur í Kelduhverfi

Sælusápur voru stofnaðar í Lóni 
í Kelduhverfi  um mitt ár 2008 
af Guðríði Baldvinsdóttur. Hug-

myndin að sápugerðinni hafði gerjast í 
um tvö ár, en Guðríður telur sennilegt 
að hún hefði hún ekki náð lengra en til 
framleiðslu fyrir fjölskyldu  og vini ef ekki 
hefði verið boðið upp á frumkvöðlanám-
skeiðið Vaxtarsprota í Þingeyjarsýslum 
snemma árs 2008.

„Mér leist mjög vel á efni námskeiðsins 
og fannst ég ekki geta misst af þessu tæki-
færi,  vandamálið var að ég vissi ekki hvaða 
viðskiptahugmynd ég ætti vinna með. En 
ég datt fljótlega niður á þá hugmynd að 
athuga hvort ekki mætti gera meira úr 
nýjasta tómstundagamninu, þ.e. sápugerð.

Þá fór boltinn að rúlla, fyrstu sápurn-
ar voru seldar í lok september 2008, 
nokkrum dögum fyrir hrun bankanna. 
Ég hefði ekki getað hitt á betri tíma til 
að segja upp örugga starfinu hjá ríkinu 
en Íslendingar voru mjög áhugasamir 
um innlenda framleiðslu á þessum tíma-
punkti svo sápugerðin fékk fljúgandi start. 
Það spiluðu líka inní erfið leikskólamál, 
en enginn sumarleikskóli var á þessum 
tíma í Lundi í Öxarfirði og flókið að mæta 
þriggja mánaða lokun með tvö börn á 
leikskóla aldri og það þriðja á leiðinni.“

Síðan þá hefur sápugerðin gengið mjög 
vel, sölustaðir um land allt eru eitthvað á 
þriðja tuginn, flestir á höfuðborgarsvæð-
inu.  „Fyrsta hálfa árið seldi ég mest til Ís-
lendinga, en nú seinni árin er salan mest 
í ferðamannaverslunum, þó ég eigi alltaf 
nokkuð stóran og tryggan hóp innlendra 
viðskiptavina.“

Hráefni úr heimabyggð
Sælusápur hafa frá upphafi lagt áherslu á 
að nýta hráefni úr heimabyggð, lambatólg, 
sauðamjólk, malað bygg og fjölmargar ís-
lenskar villtar jurtir. „Á sumrin fer ég um allt 
að ná í jurtir, út á Flæðar að tína blóðberg, 
fram í heiði að ná í fjallagrös, blágresið tíni 
ég í Lambagjánni, hvönnina og vallhumalinn 
heim við bæ og svo mætti áfram telja.  Allan 
sauðburðinn safna ég umfram sauðamjólk 
sem ég svo frysti til að nota síðar.“ 

Fleiri framleiðsluvörur hafa litið dags-
ins ljós á síðustu árum meðal annars tólg-
arilmkerti, varasalvar, nuddvölur og baðsölt.  
Nokkrar vörurtegundir fást einungis „beint 
frá býli“  .  „Það er svo miklu skemmtilegra 
fyrir fólk, sem kemur til mín eða kíkir í 
markaðinn í Heimöx í Ásbyrgi, að rekast á 
einhverjar spennandi vörutegundir sem það 

sér hvergi annarsstaðar. Nýjasta varan þessar 
vikurnar  er fljótandi sápa, en hún er eins og 
aðrar vörur Sælusápa algjörlega án rotvarn-
arefna. Fljótandi sápan er líka án litarefna, 
með ilmkjarnaolíu og seyði af fjallagrösum,“ 
segir Guðríður Baldvinsdóttir.

Nýta aðallega hráefni úr heimabyggð

Guðríður Baldvinsdóttir að kynna framleiðsluna á Handverkssýningunni í Eyjafirði.

Sáputegundirnar eru allnokkrar.

S HELGASON
- Steinsmiðja síðan 1953

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

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

Nýr miði
Prófaðu!
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Félag réttinga- og málningarverk-
stæða, FRM, hefur margoft beint 
því til yfirvalda, að reglum um 

merkingu tjónabíla sé framfylgt en 
verulega skortir á að svo sé í dag. Slíkar 
bílar geta verið hættulegir í umferðinni 
og þeim sem með þeim ferðast. Það er 
því á engan hátt ásættanlegt, að verulega 
skemmd ökutæki séu aftur sett í umferð 
eftir tjón án þess að fram fari eftirlit og 
skoðun á burðarvirki og öðrum ör-
yggisbúnaði tjónabifreiða svo og að ör-
yggispúðar séu fjarlægðir úr bifreiðum. 
Ráðin verði tafarlaust bót á þessum at-
riðum sérstaklega þegar litið er til þeirra 
markmiða yfirvalda að enginn farist í 
umferðinni.

Á aðalfundi Félags réttinga- og máln-
ingarverkstæða, FRM, í desember 2014, 
var samþykkt ályktun þar sem segir m.a. 
að félagið hafi mikið fjallað um umferð-
aröryggismál og tjónabíla og sent erindi 
á síðustu árum til ýmissa aðila þ.á m. 
Umferðarstofu (nú Samgöngustofu), Al-
þingis  og Innanríkisráðuneytis og lagt 
fram tillögur um eftirlit faggiltra skoð-

anastofa á ökutækjasviði  með merkingu 
og skráningu tjónabíla.

,,Félagið ítrekar að reglum um merk-
ingu tjónabíla er ábótavant  og þarf að 
aðlagaða  þær að þeim breytingum  sem 
orðið hafa frá því að þær voru settar. 
FRM bendir á að verulegir fjárhagslegir 
hagsmunir eru varðandi tjónamerkingu, 
enda seljast ómerktir bílar á mun hærra 
verði en ef  þeir væru merktir. Fram 
kom hjá Samgöngustofu í svari varðandi 
tjónamerkingar tryggingafélaga að hún 
hafi engin úrræði til að hafa áhrif á mat 
tryggingafélaganna enda hafi stofnunin 
ekki eftirlit með slíku mati né heldur geti 
efast um það. Þá segir: „ Það má segja að 
mat tryggingafélaga sé eftirlitslaust sem 
Samgöngustofa telur að sé ekki væn-
legt.“ FRM leggur áherslu á, að  unnið 
sé samkvæmt fyrirmælum framleiðenda 
ökutækja bæði í viðgerðum og við tjóna-
mat. 

FRM vekur athygli á að Samkeppnis-
eftirlitið hefur beint því til vátrygginga-
félaga að taka ferli sín til skoðunar með 
það að leiðarljósi að tryggja réttinga-

verkstæðum tækifæri til að bjóða þjón-
ustu sína á grundvelli hlutlægra og 
gagnsærra krafna, sem jafnframt gefi 
sigrúm til verðsamkeppni. Jafnframt 
verði tryggt að þau verkstæði sem kjósa 
að standa utan Cabas-kerfisins hafi tök 
á að bjóða þjónustu sína á grundvelli 
skýrra og gagnsærra verkferla viðkom-
andi vátryggingafélags.“

Jónas Þór Steinarsson, fram-
kvæmdastjóri FRM segir að FRM 
mótmæli þeim þvingunum og þeirri 
pressu sem félagsmenn eru beittir af vá-
tryggingarfélögum varðandi samninga 
um verð og aðra viðskiptaskilmála og 
hótunum um að þeir fái ekki verkefni 
frá tryggingarfélögunum ef þeir gangi 
ekki til samninga. ,,Við bendum á að 
þessir samningar eru einhliða samdir 
af tryggingarfélögunum og að ekkert 
tillit er tekið til sjónarmiða félags-
manna FRM eða hagsmuna þeirra. Þá 
hafa tryggingarfélögin ákveðið einhliða 
þau verð sem þau eru reiðubúin að 
semja um án tillits til þarfa viðkomandi 
verkstæða hvers fyrir sig. Samkvæmt 

ákvörðun dómsstóla er samningur 
ekki forsenda fyrir því að verkstæði fái 
greitt frá tryggingarfélagi en að sé slík-
ur samningur gerður sé hann gerður á 
forsendum beggja,“ segir Jónas Þór.

Innanríkisráðuneytið hefur falið 
Samgöngustofu að taka til skoðun-
ar gildandi reglur um tjónabifreiðar 

(tjónaökutæki), ásamt öðru sem að 
þeim málaflokki snýr. Er verkefnið 
ekki afmarkað að öðru leyti og koma 
því allir þættir til greina, s.s. skilgrein-
ing tjónabifreiðar (tjónaökutækis), mat 
þeirra (hver metur og hvernig), viðgerð 
þeirra, eftirlit með mats- og viðgerðar-
aðilum o.fl.

Öryggisfatnaður 
 í miklu úrvali

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

VÖRULISTI

,,Verð á 2ja herbergja íbúðum hefur 
hækkað umfram aðrar íbúðastærðir“
- segir Ingibjörg Þórðardóttir hjá fasteignasölunni Híbýli

Fasteignaviðskipti hafa heldur verið 
að aukast nú eftir aðal sumarfrístí-
mann, byggingar nýrra húsa má 

sjá víða, byggingakranar eru að verða al-
gengari sjón en hefur verið allra síðastu 
ár. Ríkisstjórnin er með umdeilt hús-
næðisfrumvarp í smíðum sem vonandi 
kemst í gegnum Alþingi áður en þingi 
verður slitið og hefðbundinn undir-
búningur og kosningabarátta hefst fyrir 
Alþingiskosningarnar sem hafa verið 
boðaðar 29. október nk. 

Ingibjörg Þórðardóttir, fasteignasali 
hjá fasteignasölunni Híbýli í Kringlunni, 
var spurð hvað fasteignaverð hafi hækk-
að mikið síðan í ársbyrjun 2016?

,,Fasteignaverð hefur hækkað tölu-

vert á síðustu misserum og á það sér-
staklega við um minni íbúðir sem eru í 
og í nálægð við miðbæinn. Frá áramót-
um hefur fasteignaverð heilt yfir höf-
uðborgarsvæðið hækkað um rúmlega 
8%. Hækkunin frá júní og júlí er þó 
hlutfallsega hærri en milli fyrri mánaða 
ársins,“ segir Ingibjörg.

Hefur hlutfall smærri íbúða, s.s. 
tveggja herbergja íbúða haldið áfram að 
hækka eða hefur dregið úr því, og hversu 
mikið? Hvaða stærðir af íbúðum eru vin-
sælastar í dag á höfuðborgarsvæðinu og í 
hvaða hverfum?

,,Eftirspurn eftir minni eignum hefur 
verið mjög mikil á undanförnum árum 
og ekki hefur dregið úr henni og oft 

eru margir kaupendur um góðar minni 
eignir. Verð á 2ja herbergja íbúðum hef-
ur hækkað umfram aðrar íbúðastærðir. 
Skýrist það fyrst og fremst á þann hátt 
að erfiðara er fyrir fyrstu kaupendur að 
fóta sig á markaðinum og einnig hafa 
slíkar eignir verið eftirsóttar til útleigu. 
Fermetraverð er komið í um og yfir 
500 þúsund krónur á góðum eignum af 
þessari stærðum í eftirsóttari hverfun-
um.

Þar má tala alveg sérstaklega um 
miðborgina, vesturbæinn, og hverfin 
fyrir austan Læk og allt inn að Elliða-
ám en eftirspurn hefur aukist til muna í 
austuhluta borgarinnar,“ segir Ingibjörg 
Þórðardóttir.

Meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi

Meistarafélag byggingamanna 
á Norðurlandi, MBN, er fé-
lag meistara og fyrirtækja í 

löggiltum byggingargreinum á Norð-
urlandi.  Félagsmenn eru aðallega í 
byggingariðnaði. Markmið félagsins er 
að gæta hagsmuna félagsmanna sinna 
og stuðla að faglegum vinnubrögðum í 
greininni. Félagið vinnur meðal annars 
að aukinni menntun, verkkunnáttu og 

vandvirkni í byggingariðnaði og er 
félagsmönnum til aðstoðar í öllu sem 
viðkemur atvinnurekstri þeirra.  

Meistarafélag Norðurlands hefur 
komið sér upp sinni eigin gæðahand-
bók. Félagið og aðildarfyrirtæki þess 
eru aðilar að Samtökum iðnaðarins 
sem eru heildarsamtök iðnaðarins í 
landinu með rúmlega 1300 fyrirtæki 
innan sinna raða, bæði stór og smá, 

þar á meðal öll helstu bygginga- og 
verktakafyrirtæki landsins. Friðrik 
Ágúst Ólafsson, starfsmaður MBN, 
segir að innan félagsins séu félags-
menn í öllum helstu byggingaiðn-
greinum sem stundaðar eru hérlend-
is, s.s. í húsasmíði, rafvirkjun, málun, 
pípulögnum, dúklögnum, múrverki 
og innréttingum. Félagsmenn eru alls 
60 talsins.

Þróun gjaldskráa dótturfélaga 
OR á 19 mánaða tímabili
Gjaldskrá dótturfélaga Orku-

veitu Reykjavíkur hefur nokkuð 
breyst og þróast frá 1. janúar 

2014 til dagsins í dag. Til samanburðar er 
breyting á neysluverðs- og byggingavísi-
tölu fyrir sama tímabil. 

Gjaldskrárnar eru að þróast í sam-
ræmi við breytingu á vísitölunum nema 
í tilviki;
• Flutnings rafmmagns sem hefur 

hækkað umfram verðlag vegna hækkun-
ar hjá Landsneti
• Orkan hjá ON hefur hækkað umfram verðlag að mestu vegna aukins kostnaðar við orkukaup frá Landsvirkjun.

Frumkvöðlasetur á Akureyri

Á fundi atvinnumálanefndar 
Akureyrarbæjar var lagt fram 
minnisblað vegna mögulegs 

samstarfssamnings við Nýsköpunar-
miðstöð Íslands um rekstur frum-
kvöðlaseturs á Akureyri og kostnað 

vegna breytinga á húsnæði. Atvinnu-
málanefnd lagði til að farið yrði í 
formlegar viðræður við Nýsköpunar-
miðstöð Íslands um rekstur frum-
kvöðlaseturs á Akureyri. Málinu var 
vísað til bæjarráðs.

Reglum um meRkingu 
tjónabíla eR alls ekki fylgt
Mat tryggingarfélaga eftirlitslaust

Innfluttir tjónabílar í tollporti Samskipa. Ekki má flytja inn tjónaða bíla frá Bandaríkj-
unum.

Gjaldskrár Fyrirtæki                 1.1.2014        1.8.2016                        Breyting
Rafmagn 
Dreifing     Veitur                     4,24          4,24                 0,0%
Flutningur     Veitur                     1,42          1,55                 9,2%
Orka       ON                     5,08          5,67               11,6%
Orkuskattur     Ríkið                    0,126              0
Flutningsjöfnunargjald  Ríkið    0            0,3 
Samtals rafmagn                    10,866          11,76                   8,2%

Neysluverðsvísitala                     418,9          435,5                 4,0%
Byggingavísitala                     597,8          660,3                 0,5%

Akureyri.
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Límtré Vírnet er íslenskt iðnfyrir-
tæki með starfsstöðvar á fjórum 
stöðum á landinu. Höfuðstöðv-

arnar eru í Borgarnesi, þar sem fram-
leitt er valsað stál og ál til klæðninga 
utan-húss og innanhúss, ásamt fram-
leiðslu á milliveggjastoðum úr stáli. 
Þar eru einnig framleidduir saumur, 
landsþekkt gæðavara sem og ýmsar 
aðrar vörur úr stáli og áli.  Í Borgarnesi 
eru einnig blikksmiðja, járnsmiðja og 
rafmagnsverkstæði. Aðal söludeild fyr-
irtækisins er starfrækt í Borgarnesi, en 
einnig er söludeild fyrir loftræstivör-
ur að Vesturvör í Kópavogi, þar sem 
einnig er innkaupadeild, fjármálastjóri 
og byggingadeild sem er hönnunar- og 
söludeild sem veitir faglega ráðgjöf og 
selur lausnir fyrir húsbyggjendur lím-
trés- og stálgrindahúsa, ásamt öðrum 
tilheyrandi lausnum.

Á Flúðum er starfrækt eina íslenska 
límtrésverksmiðjan, þekkt fyrir gæði, 
áreiðanleika og góða þjónustu. Í Reyk-
holti í Bláskógabyggð eru framleiddar 
yleiningar með polyurethan einangr-
un. 

Ný yleiningaverksmiðja Límtrés 
Vírnets var gangsett á Flúðum 9. júní 
sl. en þessi nýja  verksmiðja stendur 
við hlið límtrésverksmiðjunnar á Flúð-
um. Verksmiðjan framleiðir steinullar-
einingar samkvæmt nýjustu tækni og 
er kærkomin viðbót við atvinnulífið 
á svæðinu. Það var Sigurður Ingi Jó-
hannsson, forsætisráðherra, sem gang-
setti vélbúnaðinn en þess má geta að 
Sigurður Ingi vann á sínum yngri árum 
í límtrésverksmiðjunni á Flúðum.

Flugskýli á Keflavíkurflugvelli 
stærasti einstaki samningurinn
Sigurður Guðjónsson, forstöðumaður 
byggingadeildarinnar, segir að nýlega 
hafi verið samið við Skýliseignir ehf. 
um byggingu flugskýlis á Keflavíkur-
flugvelli en þetta er stærsti einstaki 
samningurinn sem fyrirtækið hefur 
gert. Stálgrindin í flugskýlið kemur 
frá verksmiðju í Rúmeníu, en flug-
skýlishurðin kemur frá verksmiðju 

í Englandi.  Grunnflötur flugskýlis-
ins er um 10.500 fermetrar, mesta 
spennivídd um 96 metrar og mesta 
hæð hússins er um 26 metrar. Flug-
skýlishurðin er 95 metra breið og 18,5 
metra há. Flugskýlið á að rúma tvær 
Boeing 757 vélar samtímis og það á að 
vera tilbúið haustið 2017.

Fjölbreytt verkefni bygginga-
deildar
Það sem af er árinu hefur fyrirspurn-
um fjölgað frá fyrri árum og nú eru 
um 60 verkefni staðfest, sumum er 
þegar lokið en önnur eru á frumstigi 
eða í hönnun.  Verkefnin eru fjölbreytt, 
frá litlum göngubrúm og upp í stórt 
flugskýli. Mörg verkefnin eru tengd 
landbúnaði, t.d. fjós, reiðskemmur og 
vélaskemmur.  Einnig hefur verkefn-
um tengt sjávarútvegi verið að fjölga 
upp á síðkastið.  Þá hafa bygginga-
verktakarnir verið að byrja aftur á að 
byggja lítil iðnaðarbil, en lítið hefur 
verið í gangi hjá þeim undanfarin ár.  
Einnig er að fjölga þeim einstakling-
um eru að hefja byggingu á einbýl-
ishúsum út á landi.

,,Við erum að lúka við að reisa lím-
tréshús á Keflavíkurflugvelli sem verð-
ur nýtt sem þjónustubygging tengt flu-
grekstri,“ segir Sigurður Guðjónsson. 
,,Búið er að undirrita samninga fyrir 
þrjár reiðskemmur  á Snæfellsnesi og 
verið er að setja upp annað af tveimur 
einbýlishúsum úr steinullareiningum 
á Sauðárkróki og þriðja húsið verður 
reist á Suðurlandi á þessu ári. 

Það er því engin spurning að 
byggingaiðnaðurinn, er greinilega að 

rétta sig vel við eftir efnahagshrunið 
2008,“ segir Sigurður Guðjónsson.    

Fylgifiskur góðs 
atvinnuástands eru 
ófaglærðir fúskarar

Svört atvinnustarfsemi er því miður stunduð í einhverju mæli hérlendis 
þrátt fyrir viðleitni til að sporna við henni, m.a. af Samiðn, sambandi 
iðnfélaga. Verktakar og undirverktakar hafa verið að ráða erlent vinnu-

afl til sín, m.a. við virkjanaframkvæmdir, og í einhverjum tilfellum hefur þess-
um starfsmönnum ekki verið greidd lágmarkslaun, sem 
auðvitað á ekki að þekkjast. Vinnumálastofnun heyrir 
undir velferðarráðherra og fer m.a. með yfirstjórn 
vinnumiðlunar í landinu. Er sú stofnun að standa sig? 
Það er svo annað mál að verðskrár fyrir útselda vinnu 
iðnarmanna eða iðnverktaka fer stundum upp úr öllu 
valdi, oft í ljósi þess að það vantar sárlega iðnaðarmenn 
og í ljósi þess er reynt að hagnast á ástandinu. Allt verð-
lag á vörum og þjónustu hefur almennt þotið upp hér 
undanfarin misseri og virðist í mörgum tilfellum miðast við kaupgetu betur 
stæðra erlendra ferðamanna, en kaupgeta Íslendinga hefur í sáralitlu mæli 
fylgt þeirri þróun eftir. Kannski er þessi staðreynd hluti af skýringunni.

Bið eftir iðnaðarmönnum, sérstaklega til smærri verka eða til viðhalds, 
t.d. íbúðarhúsa, er stundum löng, dæmi eru um tvö ár, jafnvel lengur. Fjöldi 
iðnaðarmanna fór erlendis eftir efnahagshrunið í lok árs 2008, flestir til Nor-
egs, en vegna hæfilegs vinnuálags þar í landi, atvinnuöryggis og góðra launa 
hafa margir þeirra sem þangað fóru ekki snúið til baka nema að mjög tak-
mörkuðu leiti, því miður. 

Evrópusambandið hefur komið á fót sameiginlegum vettvangi samtaka 
launafólks og atvinnurekenda auk stjórnvalda sem ætlað er að vinna sam-
eiginlega bug á svartri vinnu innan og á milli ríkja Evrópu.  Þessum aðilum 
er ætlað að forma baráttuna gegn svartri vinnu í Evrópu og koma með raun-
hæfa áætlun um hvaða leiðir skila bestum árangri.  Samtök evrópskra stéttar-
félga hafa lagt á það áherslu að komið verði á fót formlegum eftirlitsaðilum, 
e.k. vinnustaðaeftirliti líkt og stéttarfélögin hér á landi hafa staðið fyrir, sem 
fá fjármagn og mannafla til að fylgja eftir að lögum og reglum á evrópskum 
vinnumarkaði sé fylgt.  Að mati félaganna myndi slíkt vinnustaðaeftirlit fljótt 
skila til baka, ekki einungis bættum aðbúnaði og kjörum launafólks, heldur 
einnig þeim fjármunum sem settir yrðu í verkefnið.  Stéttarfélögin telja ekk-
ert því til fyrirstöðu að vinnustaðaeftirlit sem þetta verði komið á laggirnar 
sem allra fyrst og Evrópusambandið hafi forystu þar um. 

Nú þegar efnahagslíf landsmanna er á góðri siglingu, hagvöxtur betri en 
væntingar stóðu til, atvinnuleysi mælist eingöngu 2% og framkvæmdir víða 
bæði hjá fyrirtækjum og heimilum fer að bera á skorti á fagfólki í iðnaði, 
eins og Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins benti 
á í blaðagrein. Fylgifiskar þessa góða atvinnuástands eru fúskarar sem taka að 
sér verkefni án þess að hafa til þess tilskilin réttindi og hafa ekki lært til verka. 
Það er heilmikil áhætta sem fylgir því að fá fúskara til starfa og því mikilvægt 
að þeir sem fengnir eru til starfa séu með tilskilin réttindi og löggildingu. 
Fúsk getur reynst dýrkeypt og valdið ómældum skaða. Að fá meistara og fag-
fólk með tilskilin réttindi til starfa er ákveðin trygging fyrir gæðum og rétt-
um vinnubrögðum. Undir þessi orð skal hér tekið undir heilshugar.
 Geir A. Guðsteinsson

ritstjóri
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ný yleiningaverksmiðja 
Límtrés Vírnets á Flúðum
samið um byggingu 10.500 m² flugskýlis á Keflavíkurflugvelli

Aðal söludeild Límtrés Vírnets er 
starfrækt í Borgarnesi, en einnig 
er söludeild fyrir loftræstivörur að 
Vesturvör í Kópavogi, þar sem einnig 
er innkaupadeild, fjármálastjóri og 
byggingadeild sem er hönnunar- og 
söludeild sem veitir faglega ráðgjöf 
og selur lausnir fyrir húsbyggjendur 
límtrés- og stálgrindahúsa, ásamt 
öðrum tilheyrandi lausnum.

 Nýja yleiningarverksmiðjan á Flúðum.

Reiðskemma og hesthús.

Einbýlishús reist úr steinullareiningum.

,,Þrettán nýnemar í bifvélavirkjun“
- segir Baldvin Ringsted, sviðsstjóri verk- og fjarnáms við VMA

Bifvélavirkjun var ekki kennd í 
nokkur í Verkmenntaskólanum á 
Akureyri en aftur var boðið upp 

á það nám árið 2007 en það kom ný 
námskrá árið 1999 og þá var ekki leng-
ur hægt að læra bóklega bifvélavirkjun 
heldur varð hún einnig að vera verkleg 
en á þeim tíma var ekki aðstaða til þess 
í VMA. Fyrsti hópurinn útskrifaðist árið 
2009.haust eru 13 nýnemar í bifvéla-
virkjun en mikil þörf var og er á endur-
nýjun í bifvélavirkjun á Akureyri og 
nágrenni. Þegar námið liggur niðri um 
árabil er alltaf ákveðið hlutfall nemenda 
sem fer til starfa í öðrum greinum.

,,Nemendur koma víða að í bifvéla-
virkjun í VMA, t.d. austan af fjörðum 
og vestan úr Skagafirði. Bifvélavirkjun 
er einnig kennd við Borgarholtsskóla 

í Reykjavík en hvergi annars stað-
ar á landinu og aðeins er boðið upp 
á heimavist við VMA,“ segir Baldvin 
Ringsted sviðsstjóri verk- og fjarnáms. 
,,Kannski verður boðið upp á heimavist 
syðra ef dregur úr ferðamannastraumi 
til landsins á næstu árum og hótel standa 
tóm í Reykjavík.“

Vinsældir hátækniiðnaðar hafa farið 
vaxandi. Er hann kenndur hjá ykkur?

,,Nýlega er búið að taka upp nám 
í rafeindavirkjun og hefur skólinn út-
skrifað tvo hópa í þeirri grein. Við kenn-
um ekki hátækniiðnað en veitum t.d. 
mjög góðan undirbúning í vélstjórninni, 
bæði mekanik og rafeindatækni og það 
hafa einhverjir nemendur frá okkur 
farið utan til Danmerkur í svokallað 
,,mekatronic“. Á sínum tíma sóttum við 

um að fá að þróa  námsbraut í mekatron-
ic en því var hafnað af menntamálaráðu-
neytinu.“

Undanfarin misseri  hefur verið nokk-
ur umræða um fjármál framhaldsskól-
anna og m.a. sagt að rekstur VMA gengi 
ekki lengur við óbreytt ástand. Hver er 
staðan?

,,Kannski má þakka smæðinni og þar 
með nálægðinni að við erum í afskaplega 
góðu sambandi við atvinnulífið. Nám í 
bifvélavirkjun hefði t.d. aldrei komist á 
nema í góðu samstarfi við verkstæðin á 
Akureyri og Félag málmiðnaðarmanna 
sem hafa m.a. útvegað búnað og aðil-
ar eins og Bílanaust hafa verið að gefa 
skólanum verkfæri og einnig höfum við 
verið að fá bíla lánaða hjá umboðunum. 
Það sama er í bygginga- og rafiðnaði, við 
fáum aðgang að ýmsum tækjum og bún-
aði og fyrir gjafafé frá Samherja, Frost 
og Slippstöðinni gátum við keypt bún-
að fyrir 20 milljónir þ.m.t. tölvustýrða 
CNC fræsivél inn á málmiðnaðardeild. 
Á sama tíma setur ríkisvaldið ekki eina 
krónu í endurnýjun tækjabúnaðar, þar 
ríkir greinilega ekki mikill skilningur 
á öflugu iðnnámi en eftir iðnnám fara 
nemendur út í atvinnulífið og fara strax 
að skapa þjóðfélaginu tekna. Það er ólíkt 
því sem gerist með flesta þá nemendur 
sem útskrifast úr bóklegu námi og fara 
í háskólanám, þeir koma mun seinna út 

á vinnumarkaðinn,“ segir Baldvin Ring-
sted.

Við VMA stunda tæplega 500 nem-
endur verknám sem skiptist eftir grein-
um þannig að á málm- og vélstæknisviði 
eru um 185, í byggingagreinum 70, raf-
iðngreinum 110, matvælasviði 45, hár-
greiðslu 25 og 60 í sjúkraliðanámi.

Verkmenntaskóli Austurlands í 
Neskaupstað

Á þessu skólaári eru kenndar eftirtaldar 
iðn- og starfsgreinar við VA;
• Grunndeild málm og véltæknigreina – 
6 nemendur
• Vélstjórn til B-stigs – 15 nemendur
• Sjúkraliðabraut – 20 nemendur
• Námsbraut fyrir leiðbeinendur í leik-
skólum – 19 nemendur
• Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í 
grunnskólum – 11 nemendur
• Grunnnám í bygginga- og mannvirkja-
greinum – 11 nemendur
• Húsasmíði – 14 nemendur
• Grunnnám rafiðna – 7 nemendur
• Rafvirkjun – kennd í kvöldnámi – 7 
nemendur
• Grunnbraut hársnyrtiiðnar – 4 nem-
endur

Ekki er kennd bifvélavirkjun en grunn-
deild málm- og véltæknigreina er 

grunnurinn að bifvélavirkjun þannig að 
nemendur geta tekið eitt ár hjá okkur. 
Hluti af námi í bifvélavirkjun var kennd 
við skólann fyrir mörgum árum en með 
breyttum kennslubúnaði þá var ekki 
hægt að halda því áfram. 

Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir áfangastjóri 
var spurð hver væri ástæðan fyrir því að 
boðið er upp á kvöldnámskeið í rafvirkj-
un? Er það fullt nám í rafvirkjun?

,,Í ár bjóðum við upp á 5. og 6. önnina 
í rafvirkjun í kvöldskóla. Ástæðan fyrir 
því að við ákváðum að prófa að bjóða 
upp á kvöldskóla í rafvirkjun er sú að 
margir af þessum nemendum hafa verið 
að taka grunnnámið með vinnu og það 
hentaði þeim því mjög vel að taka námið 
í kvöldskóla. Á svæðinu er þónokkuð af 
fólki sem hefur hug á því að fara í nám 
en sökum vinnu þá hentar dagskóli þeim 
ekki. Ef vel gengur með þetta þá opnast 
möguleikinn á að byrja með nemendur 
í fleiri iðngreinum næsta haust,“ segir 
Þorbjörg Ólöf.

tækniskólinn í Reykjavík
,,Við erum með grunndeild málm- og 
vélstjórnar, það er eitt ár af grunnnámi 
fyrir m.a. bifvélavirkjun, ekki annað. 
Þeir sem ætla í bifvélavirkjun verða því 
að halda áfram í öðrum skóla,“ segir Jón 
Hjalti Ásmundsson, skólastjóri Skip-
stjórnar- og véltækniskólans.
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Í nærri 70 ár hefur Danfoss framleitt breiða línu af 
stjórn- og gæslubúnaði og byggir því á mikilli 
reynslu í þróun og framleiðslu á iðnaðarstýringum 
eins og hita- og þrýstinemum, hita- og þrýsti- 
stillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, segul-
lokum og fl. 
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Stjórn- og gæslubúnaður til 
notkunar á sjó og landi

• Hitaliðum 
• Þrýstiliðum
• Hitanemum
• Þrýstinemum
• Segullokum   
• Segulloka- 

spólumum

• Mótorrofum
• Yfirálags- 

vörnum
• Tímaliðum    
• Mjúkræsum
• Og fl.

Bjóðum 
mikið úrval af
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Staðan í raforkumálum í Norð-
austurkjördæmi er grafalvarleg 
svo ekki sé meira sagt. Skortur á 

rafmagni er orðinn þrándur í götu upp-
byggingar á svæðinu og hamlar fram-
þróun í atvinnulífi. Reyndar má segja 
svo um fleiri landssvæði en þegar horft 
er til byggðalínunnar er flutningsgetan 
á Norðausturhorni landsins mjög tak-
mörkuð og í raun ótrúlegt hvað vantar 
upp á til að ásættanlegt megi teljast. Mik-
ið vantar upp á hringtengingar þannig 
að gæði raforkunnar og afhendingarör-
yggi eru verulega takmörkuð. Það stafar 
af löngum flutningsleiðum sem eru með 
veikar tengingar við meginflutningskerf-
ið. Byggðalínan er barn síns tíma sem 
annar engan vegin þörfum nútímans. 

Skipta má raforkuflutningskerfi 
Landsnets á Norðausturlandi í tvo hluta, 
annars vegar með tengingu Kröflu við 
byggðalínuhringinn, Kröflulína-1 tengir 
Kröflu við tengivirkið Rangárvelli á 
Akureyri og Kröflulína 2 Kröflu við 
Fljótsdal. Hins vegar er landshlutakerfið 
66 kílóvatta og 33 kílóvatta, en þar fer 
lína frá Rangárvöllum til Laxárvirkjun-
ar og áfram til Kópaskers. Á þeirri leið 
eru jafnframt tengingar við Þeistareyki, 

Lindarbrekku og Silfurstjörnuna og 
auk þess er 33 kílóvatta lína frá Lax-
árvirkjun til Húsavíkur. Á Kópaskeri er 
afhendingarstaður Landsnets og það-
an er 33 kílóvatta lögn í eigu Rariks til 
Raufarhafnar, 19 kílómetrar í streng og 
10 kílómetrar í loftlínu. Frá Kópaskeri 
er einnig 33 kílóvatta lögn í eigu Rariks 
til Þórshafnar, 52 kílómetrar í jarðstreng 
sem lagður var eftir ísingarveðrið 1955 
og 5 kílómetrar í loftlínu sem lögð 
var árið 1991. Frá Þórshöfn er svo 11 
kílóvatta jarðstrengur til Bakkafjarðar 
sem er lengst frá tengingum.

Undanfarin ár hefur orkuflutningur 
margfaldast og mæta þarf enn aukinni 
þörf fyrir orku. Krafan um afhendingar-
öryggi á einungis eftir að aukast með 
breyttum hugmyndum um umhverfis-
mál og aukna áherslu á sjálfbærni. Auk 
þess sem almenn notkun á rafmagni og 
fjölgun ferðamannna hefur áhrif á hana.

Horfa á heildarmyndina
Það þarf ekki að vera svo að þeir sem 
vilja vernda náttúruna séu sjálfkrafa á 
móti uppbyggingu raforkuflutnings-
kerfisins. Við verðum að horfa á heildar-
myndina þegar litið er til framleiðslu og 

dreifingar orku annars vegar og náttúru-
verndar hins vegar. Endurnýjanleg orka 
á Íslandi er mjög mikilvægt framlag til 
baráttunnar gegn losun gróðuhúsaloft-
tegunda en það framlag er ekki alltaf 
metið að fullu. Það kemur þó að litlum 
notum að berjast gegn virkjunum og 
stóriðju á landinu án þess að horfa líka 
til þess hve mikið ferðamenn menga. 
Þeir skilja eftir sig stór kolefnisspor með 
því t.d. að notast við flugvélar til að kom-
ast til landsins. Það setur vissulega mark 
sitt á heildarmyndina og þarf að taka til-
lit til þess í allri umræðu.

En hugmyndum manna um að skipta 
út olíu fyrir rafmagn verður að fylgja eft-
ir með aðgerðum því nú telja menn t.d. 
að byggðalínan sé rekin að þolmörkum. 
Benda má á að varaaflskeyrsla hefur 
tífaldast á þremur árum og skerðing á 
afhendingu raforku til notenda á ótrygg-
um flutningi hefur fjórfaldast. Þetta 
bitnar m.a. á þeim fiskmjölsverksmiðj-
um sem hafa skipt úr jarðefnaeldsneyti  
yfir í rafmagn til vinnslunnar. Í dag eru 
11 fiskmjölsverksmiðjur á landinu og 
þar af geta sjö gengið fyrir rafmagni. Á 
Þórshöfn eru ein þeirra verksmiðja sem 
geta það ekki. Hún er keyrð á svartolíu 

vegna veikleika í flutningskerfinu. Það 
getur ekki verið jákvætt fyrir okkur sem 
búum í landi sem þekkt er fyrir endur-
nýjanlega orkugjafa.

Fjárfestingu stefnt í voða
Ítrekaðar truflanir á rafmagni hafa 
vissulega haft áhrif á fyrirtæki og heim-
ili í fjórðungnum. Mikið er undir þegar 
verksmiðjur eru í fullum gangi og 
töluvert tjón hefur orðið auk þess sem 
einstaklingar hafa talið sig verða fyrir 
skaða á heimilistækjum. Nú stöndum 
við frammi fyrir því að framkvæmdir í 
tengslum við uppbygginguna á Bakka 
hafa verið stöðvaðar vegna kærumála. 
Þar standa menn frammi fyrir því að 
80 milljarða króna fjárfestingu er stefnt 
í voða vegna þess að þeir ferlar sem við 
vinnum eftir hafa ekki nægilega skýran 
ramma. Það að hægt skuli vera að kæra 
framkvæmdir allt fram á síðasta stig 
getur ekki gengið upp. Ef við bregðumst 
ekki við því er mikil hætta á því að við 
missum trúverðuleika og menn hverfi 
frá hugmyndum um uppbyggingu í 
framtíðinni. Skipulagsferlar taka í það 
minnsta 10 ár og vanda skal til allra 
verka í þeim líkt gert hefur verið í þessu 

verkefni. En 
menn verða að 
hafa tryggingu 
fyrir því að hægt sé að ljúka verkefnum 
og ekki sé hægt að koma aftan að fram-
kvæmdaraðilum á síðustu metrunum og 
koma í veg fyrir verklok, þrátt fyrir að 
öllum ferlum sé fylgt.

Í þessu tiltekna máli er verkefni und-
ir sem er af viðráðanlegri stærð og styrk-
ir samfélagið til muna. Stór hluti vinnu 
sveitafélaga á svæðinu undanfarið ár 
hefur hverfst um það og verið góð inn-
spýting og styrking sem þörf var á fyr-
ir samfélagið. Staðan er semsagt sú að í 
heildina er raforkuöryggi ekki nógu gott 
á svæðinu og mikilvægt að mæta þeim 
áskorunum sem við stöndum frammi 
fyrir. Nauðsynlegt er að leggja ríka 
áherslu að vinna okkur inn í rafvædda 
framtíð í breiðri sátt og með aðkomu 
ólíkra hópa á öllum stigum.

Öðruvísi tekst okkur ekki að byggja 
upp iðnað á svæðinu, auka lífsgæði íbú-
anna og skapa tækifæri fyrir komandi 
kynslóðir.

Þórunn Egilsdóttir
þingmaður Framsóknar 

í Norðausturkjördæmi

RafoRkuöRyggi og iðnaðuR 
á noRðaustuRlandi Þórunn 

Egilsdóttir 
alþm.

Leysa þarf vanda ungs fólks í íbúðarmálum
norvíkur sem er móðurfélag 

BYKO rekur öflugan timbur-
iðnað í Lettlandi, Eistlandi, Sví-

þjóð og Rússlandi undir heitinu NTI. 
Þar er unnið timbur og ýmsar timbur-
afurðir sem fluttar eru út til ýmissa 
Evrópulanda auk Íslands.  BYKO-LAT 
er eitt af stærstu fyrirtækjum Lettlands 
í útflutningi á timbri. Árið 2003 opnaði 
glugga- og hurðaverksmiðja þar en áður 
hafði sú framleiðsla farið fram á Íslandi. 
Verksmiðjan framleiðir glugga og hurðir 
úr timbri svo og álklædda timburglugga. 
Árið 2003 var fyrirtækið Sia CED í Lett-
landi keypt og jukust afköst í timbur-
framleiðslu verulega við það. 

Sigurður Brynjar Pálsson tók við 
starfi forstjóra BYKO á árinu 2014. 
Hann var áður framkvæmdastjóri vöru-
stjórnunarsviðs hjá BYKO og í fram-
kvæmdastjórn þess en hafði áður sinnt 
ýmsum störfum innan fyrirtækisins.  
Hann þekkti því rekstur fyrirtækisins 
afar vel áður en hann tók við forstjóra-
starfinu. Sigurður Brynjar segir að 
ekki hafi orðið mikið breyting á rekstri 
fyrirtækisins eftir að hann tók við for-
stjórastarfinu enda hafi hann tekið þátt í 
mótun stefnunnar áður en auðvitað hafi 
hann sínar áherslur og sitt fas.

,,Okkar áherslur og framtíðarsýn 
snýst fyrst og fremst um viðskitpavin-
inn. Að uppfylla hans þarfir, óskir og 
væntingar hvað varðar vöruval, verð, 
og ekki síst góða þjónustu. Við tökum 

einnig mið í okkar framtíðarsýn af þeim 
fyrirsjáanlegu breytingum sem virðist 
vera eiga sér stað í kauphegun viðskipta-
vina sem drifnar eru áfram af tækni-
framförum í heiminum,“ segir Sigurður 
Brynjar.

Sigurður Brynjar segir að efnahags-
hrunið árið 2008 hafi haft mikil áhrif 
á reksturinn sem og á byggingavöru-
markaðinn í heild sinni, en salan drógst 
saman um allt að 70% að segja má á 
einni nóttu. ,,Það var mikil áskorun hjá 
okkur í BYKO að mæta því en við erum 
sveigjanleg og brugðumst hratt við, skár-
um niður í rekstrinum, minnkuð við 
okkur húsnæði eftir bestu getu og lög-
uðum okkur hratt að breyttu umhverfi. 
Fyrirtækið stendur ágætlega í dag. Engar 
breytingar hafa orðið á eignarhaldi.  Fyr-
irtækið er íslenskt sem hefur verið í eigu 
sömu fjölskyldunnar frá upphafi. Við 
stóðum af  okkur hremmingar hrunsins 
algjörlega á eigin fótum án afskrifta lána. 
Það hefur verið sígandi bati hjá okkur 
frá hrunaárunum og síðasta ár, 2014, 
var okkar besta ár frá efnahagshruninu. 
Við höfum kosið það að nóg er komið 
að umræðum og vangaveltum um af-
leiðingar efnahagshrunsins.  Við horfum 
fram á veginn og það er það sem skiptir 
okkur miklu máli um leið samfélagið í 
heild sinni.“

Byggingamarkaðurinn er að vakna 
aftur til lífsins, byggingakranar sjást víð-
ar en áður á byggingasvæðum. Viðskipti 

við BYKO hafa væntanlega vaxið í takt 
við það, en er hægt að bera það saman að 
einhverju leiti við þau viðskipti sem áttu 
sér stað á árunum fyrir efnahagshrunið?

,,Verslunarmynstrið hefur breyst um 
leið og viðskipti hafa aukist jafnt og þétt. 
Einstaklingar kaupa meira það sem þá 
vantar eftir vandlega íhugun, skoðun og 
verðsamanburð, en jafnframt reynir það 
í auknu mæli að eiga fyrir hlutunum. Það 
gera byggingaverktakar líka hvað varðar 
vöruval. Hagkvæmni er í auknu mæli 
höfð í fyrirrúmi. Fyrir efnahagshrun var 
lítið byggt af smærri íbúðum, enda svo 
komið að skortur er á minni  íbúðum. 
Þeir sem eru að kaupa íbúð í fyrsta skipti 
þurfa að eiga 20% af kaupverðinu en það 
er sá þröskuldir sem margir geta ekki 
stigið yfir. Við leysum þann vanda ekki 
með því að leita eingöngu til bankanna 
og setja ungt fólk í miklar skuldir. Ég tel 
að þeir aðilar sem koma að bygginga-
framkvæmdum með einum eða öðrum 
hætti þurfa að koma saman og finna 
sameiginlega lausn á vandanum sem 
blasir við okkur. Hönnuðir, arkitektar, 
verktakar, hráefnissalar og síðast en ekki 
síst ríki og sveitarfélög.  Samtök iðnað-
arins gætu e.t.v. verið sá aðili sem hefði 
frumkvæði að slíku verkefni.

Það skiptir miklu máli að ná fram 
aukinni framleiðni í greininni og við 
sem hráefnissali erum oft á tíðum að 
birgja okkur upp í vörubirgðum til að 
mæta óvissu í eftirspurn. Ef við hefðum 

betri upplýsingar um framtíðarvöru-
kaup, hráefnisáætlanir þá gætum við 
stýrt okkar vörubirgðum með skilvirk-
ari hætti og dregið úr því fjármagni sem 
liggur í birgðum hjá okkur.  Um leið 
skilað ávinningi til viðskiptavina okkar. 
Við viljum komast nær viðskiptavinum 
okkar, skilja þá betur, vinna enn betur 
með þeim í þá átt að hagræðing skili sér 
til allra.“

BYKO er með elstu fyrirtækjum 
í Kópavogi, stofnað 7 árum eftir að 
Kópavogur hlaut kaupstaðarréttindi 
1955 og hefur alla tíð starfað í Kópavogi 
þótt starfsemin hafi breiðst út til fleiri 
sveitarfélaga. Njótið þið velvildar vegna 
þess hjá viðskiptavinum, ekki síst Kópa-
vogsbúum?

,,Við finnum fyrir því og heyrum 
það frá viðskipavinum. En auðvit-
að þurfum við að standa á tánum í 
samkeppni við samkeppnisaðilana, 
baráttan er hörð en hún veitir okkur 
um leið mikið aðhald.“

Framtíðin
,,Við lítum björtum augum til fram-
tíðarinnar. Við sjáum að landið er að 
rísa og það er mikill hugur í okkur 
BYKO-fólki að taka þátt í því sem 
framundan er. Okkar helsti styrkleiki er 
öflugur hópur starfsfólks og góður lið-
sandi sem er drifinn áfram af því að ná 
árangri.  Við hlökkum til að takast á við 
framtíðarverkefnin. Vð í BYKO  gerum 
þetta saman,“ segir forstjóri BYKO.

Sigurður Brynjar Pálsson, 
forstjóri BYKO.
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Verkefnisstjórn rammaáætlunar 
hefur lagt fram lokaskýrslu 3ja 
áfanga verndar- og orkunýt-

ingaráætlunar. Í skýrslunni er gerð til-
laga um flokkun 25 virkjunarkosta og 
svæða. Umhverfisráðherra mun meta 
hvort lögð verði fram fyrir þinglok hvort 
þingsályktunartillaga verði lögð fram. 

Verkefnisstjórn leggur til að eftir-
farandi kostir fari í orkunýtingarflokk:  
Skrokkölduvirkjun á vatnasvæði Þjórsár, 
Holtavirkjun í neðri Þjórsá, Urriðafoss-
virkjun í Þjórsá, Austurengjar í Krísuvík, 
Hverahlíð II og Þverárdalur á Hengils-
svæði, Austurgilsvirkjun á Langadals-
strönd á Vestfjörðum og Blöndulundur. 
Í verndarflokk fari fjögur svæði með eft-
irtöldum virkjunarkostum:  Héraðsvötn 
(Villinganesvirkjun, Skatastaðavirkjanir 
C og D), Skjálfandafljót (Fljótshnúks-
virkjun og Hrafnabjargavirkjanir A, B 
og C), Skaftá (Búlandsvirkjun í Skaft-
árdal án Skaftárveitu) og Þjórsá vestur 
(Kjalölduveita). Í biðflokk fari tveir virkj-
unarkostir í Hólmsá austan Torfajökuls 
(við Atley og án miðlunar), Búðartungu-
virkjun í Hvítá í Árnessýslu, Hagavatns-
virkjun sunnan Eystri-Hagafellsjökuls, 
Stóra-Laxá á Suðurlandi, Trölladyngja á 
Reykjanesskaga, Innstidalur á Hengils-
svæði, Hágönguvirkjun við Hágöngulón 
við Köldukvísl, Fremrinámar milli Mý-
vatns og Herðubreiðarfjalla og Búrfellsl-
undur. Tveir fulltrúar lögðu fram sérálit 
um að virkjunarkostir í Hólmsá viðAtley 
yrðu færðir úr biðflokki í nýtingarflokk.

Orkustofnun lagði fram 80 virkj-
unarkosti
Skýrsla Orkustofnunar er unnin í sam-
ræmi við lög um verndar- og orkunýt-
ingaráætlun nr. 48/2011, sem tóku að 
fullu gildi 14. janúar 2013. Markmið 
laganna er að tryggja að nýting land-
svæða, þar sem er að finna virkjunar-
kosti, byggist á langtímasjónarmiðum 
og heildstæðu hagsmunamati, þar sem 
tekið er tillit til verndargildis náttúru 
og menningarsögulegra minja, hag-
kvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta 
og annarra gilda sem varða þjóðarhag, 
svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi 
sömu gæði, með sjálfbæra þróun að 
leiðarljósi. Þessi áætlun hefur að jafn-
aði verið kölluð rammaáætlun og er 
þeirri venju viðhaldið í skýrslunni. Þriðji 

áfangi rammaáætlunar er fyrsti áfanginn 
sem unninn er samkvæmt gildandi lög-
um og reglugerð, af þeim ástæðum gilda 
aðrar forsendur fyrir flokkun virkjunar-
kosta en voru fyrir hendi í tveimur fyrri 
áföngum. Fyrri áfangar voru unnir sam-
kvæmt fyrirmælum ráðherra og náðu í 
mörgum tilfellum langt inn í ferli um-
hverfismats framkvæmda en núverandi 
löggjöf er á grunni umhverfismats áætl-
ana. Litið er til þess að verkefnisstjórnin 
geti fjallað um sem flest svæði þar sem 
orkunýtingarmöguleikar eru fyrir hendi, 
til þess að verkefnisstjórnin hafi sem 
mestan sveigjanleika í sinni áætlanagerð.

Lagðir eru fram af Orkustofnun 48 
virkjunarkostir í vatnsafli og 32 virkj-
unarkostir í jarðvarma, eða samtals 80 
virkjunarkostur. Auk þess var Lands-
virkjun gefinn kostur á að leggja fram tvo 
virkjunarkosti í vindi, og lögðu til Hafið 
og Blöndu, þrátt fyrir að Orkustofnun 
hafði komist að þeirri niðurstöðu að 
lög um verndar- og orkunýtingaráætlun 
ná ekki yfir slíka virkjunarkosti. Vind-
orka hefur til þessa ekki verið virkjuð í 
stórum stíl á Íslandi, en tækninni hefur 
fleygt mjög fram á síðari árum. Nýting 
vindorku í nágrannalöndum hefur farið 
ört vaxandi og þykir Orkustofnun tíma-
bært að litið verði til nýtingar á þessari 
tækni til raforkuframleiðslu á Íslandi. 
Gera má ráð fyrir að vindorkuver verði 
stöðugt fýsilegri kostur, til lengri tíma 
litið, einnig hér á landi, þó hann komi 
ekki til umfjöllunar verkefnastjórnar að 
þessu sinni, vegna skorts á lagaheimild, 
Það er skoðun Orkustofnunar að engin 
lagaleg hindrun sé í vegi fyrir því að 
vindorkuver séu reist og rekin í kjölfar 
viðeigandi stjórnsýslulegrar umfjöllunar, 
þrátt fyrir það að þau fari ekki í gegnum 
ferli rammaáætlunar.

Báðum vindorkuverum Landsvirkj-
unar á Hafinu fyrir ofan Búrfell og við 
Blönduvirkjun er raðað í kostnaðarflokk 
4. Þetta er áhugaverð staðreynd þar sem 
með þessu er vindorku raðað í lægri 
kostnaðarflokk en sjö virkjunarkostum 
í jarðvarma og 27 virkjunarkostum í 
vatnsafli.

Virkjunarkostirnir vítt og breitt 
um landið
Minnstu virkjunarkostir í vatnsafli 
eru 14 MW en sá stærsti er 156 MW 
en virkjunarkostir í jarðvarma eru 10 
MW og upp í 150 MW. Í þriðja áfanga 
rammaáætlunar er samanlagt afl virkj-
unarkosta í jarðvarma 2.450 MW og 
gætu þeir skilað um það bil 19,9 TWh. 
Þessir virkjunarkostir eru eðli máls-
ins samkvæmt allir staðsettir á eða við 
gosbeltið. Ekki er hægt að leggja saman 
uppsett afl allra virkjunarkosta í vatns-
afli, þar sem sumir virkjunarkostirnir 

útiloka hvor annan. Virkjanlegt vatnsafl 
þeirra virkjunarkosta sem um ræðir er 
því á bilinu 2.142 MW til 2.211 MW eftir 
því hvaða útfærsla verður fyrir valinu. Á 
sama hátt verður möguleg orkuvinnslu-
geta þessara virkjunarkosta á bilinu 15 
til 15,4 TWh. Virkjunarkostir í vatnsafli 
eru flestir á Suðurlandi, eða 27, á Norð-
urlandi 13 en á Vesturlandi, Vestfjörðum 
og Austurlandi eru tveir til þrír virkj-
unarkostir í vatnsafli í hverjum þessara 
landshluta. Flestir virkjunarkostirnir eru 
minni en 50 MW, samtals 26 virkjun-
arkostir, 14 eru af stærðinni 50 MW til 
100 MW og 8 eru um eða yfir 100 MW. 
Virkjunarkostir í jarðvarma eru flestir 
á gosbeltinu og fyrirfinnast því ekki á 
Vesturlandi, Vestfjörðum eða Austur-
landi. Flestir virkjunarkostir í jarðvarma 
eru á Suðvesturlandi, eða 13 talsins, 8 eru 
á hálendinu, 7 á Suðurlandi og 4 á Norð-
urlandi. Af virkjunarkostum í jarðvarma 
eru 8 minni en 50 MW, 15 virkjunar-
kostir eru af stærðinni 50 MW til 100 
MW og 9 eru um eða yfir 100 MW.

Norðlingaölduveita hagkvæmust
Hagkvæmasti virkjunarkosturinn sem 
lagður er fram er Norðlingaölduveita, 
sem er eini virkjunarkosturinn í kostn-
aðarflokki 1. Virkjunarkostir í vatnsafli 
raða sér á kostnaðarflokka 1 til 6, þar af 
eru10 kostir í flokkum 1 til 3 en flest-
ir eru í flokki 5, eða tæpur helmingur. 
Virkjunarkostir í jarðvarma raða sér í 
kostnaðarflokka 3 til 5.

Virkjunarkostir meiri en raf-
korkunotkun ársins 2014
Virkjunarkostir í vatnsafli og jarðvarma 
gefa kost á orkuvinnslugetu upp á allt 
að 35,7 TWh á ári sem er talsvert meira 
en raforkunotkun ársins 2014 sem var 
18,1 TWh. Verkefnisstjórn þriðja áfanga 
rammaáætlunar hefur því úr ýmsu að 
moða til að vinna áætlun um vernd 
og nýtingu virkjunarkosta samkvæmt 
matsáætlun sem tekur tillit til allra 
þeirra sjónarmiða sem horfa þarf til við 
gerð slíkrar áætlunar. 

Verkefnisstjórn rammaáætlun-
ar leitaði samráðs við hagsmunaaðila, 
stofnanir hins opinbera, almenning, 
hverjir svo sem það voru, og frjáls fé-
lagasamtök á ýmsum stigum vinnunnar 
við rammaáætlun, eins og mælt er fyrir 
um í lögunum. Verkefnisstjórn 3. áfanga 
rammaáætlunar 2013 - 2017 var skip-
uð af Svandísi Svavarsdóttur, þáverandi 
umhverfis- og auðlindaráðherra, í mars 
2013. Það vekur óneitanlega talsverða 
athygli hversu margir umhvers-  og nátt-
úrusinnar voru skipaðir enda var Svan-
dísi Svavarsdóttur umhugað að virkjanir 
yrðu sem fæstar, og helst hvergi velt við 
steini nema í nauðir ræki. Minna má á 

að Stefán Gíslason kallar sjálfan sig um-
hverfisnörd og Þóra Ellen Þórhallsdóttir 
barðist hatrammlega gegn öllum virkj-
anaframkvæmdum í Þjórsárverum fyrir 
nokkrum árum. Það að virkjunarkostir 
á Norðurlandi í Héraðsvötnum í Skaga-
firði og Skjálfandafljóti í Þingeyjarsýslu 
fari í verndarflokk hefur vakið athygli og 
heimamenn þar alls ekki allir sáttir. Enn-
fremur vekur athygli að virkjunarkostur 
við Bakkahlaup í Öxarfirði skuli alls 
ekki vera nefndur sem og Bjarnarflag 
eða Krafla II sem allt eru virkjanakostir 
í jarðvarma.

 í verkefnisstjórninni sitja: 
• Stefán Gíslason Strandamaður, um-
hverfisstjórnunarfræðingur, formaður, 
skipaður án tilnefningar 
• Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í 
grasafræði við HÍ, skipuð án tilnefningar 
• Helga Barðadóttir, sérfræðingur á sviði 
orkumála, tilnefnd af atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti 
• Ólafur Örn Haraldsson, þjóðgarðs-
vörður, tilnefndur af atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti 
• Hildur Jónsdóttir, sérfræðingur, til-
nefnd af forsætisráðuneyti 
• Elín R. Líndal, sveitarstjórnarfulltrúi á 
Hvammstanga, tilnefnd af Sambandi ís-
lenskra sveitarfélaga.

Skortur á skilningi samspils orku-
mála og loftlagsmála
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnað-
arráðherra, sagði á vorfundi Landsnets 
að tillögur verkefnastjórnar rammaá-
ætlunar í þriðja áfanga væru dæmi um 
skort á skilningi á samspili orkumála og 
loftslagsmála. Iðnaðarráðherra sagði til-
lögurnar byggðar á niðurstöðum tveggja 
faghópa af fjórum, þ.e. þeim sem fjalla 
um náttúruverðmæti, menningarminjar 
og ferðaþjónustu og hlunninda en ekki 
þeim faghópum sem fjalla samfélagsleg 

og efnahagsleg áhrif.  ,,Í verndar- og 
orkunýtingaráætlun skal í samræmi við 
markmið laga lagt mat á verndar- og 
orkunýtingargildi landsvæða og efna-
hagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg 
áhrif nýtingar,“ sagði iðnaðarráðherra 
sem sagði það oft gleymast í umræðunni 
að endurnýjanleg orka á Íslandi skilar 
einmitt miklum ávinningi til umhverf-
is- og loftslagsmála. ,,Sparnaður í losun 
gróðurhúsalofttegunda er hins vegar 
ekki tekinn með þegar mat er lagt á 
ávinning virkjanakosta á Íslandi.“

Þröng sýni verndunar
Í lok júlímánaðar lagði svo Orkustofnun 
fram rýni á drögum að skýrslu verkefn-
isstjórnar verndar- og orkunýtingaráætl-
unar frá 11. maí 2016 þar sem segir m.a. 
að það sé mat Orkustofnunar að drög að 
skýrslu verkefnisstjórnar séu ekki full-
nægjandi og setji ráðuneyti og Alþingi 
í erfiða stöðu við framhald verksins. 
Greiningarvinna sé ófullnægjandi, matið 
byggi á of þröngu sjónarhorni, skortur sé 
á samræmi í einkunnagjöf milli áfanga 
og niðurstöður flokkunar séu eru ekki 
nægilega rökstuddar. Helstu niðurstöð-
ur Orkustofnunar eru, að í lokaskýrslu 
verkefnisstjórnar þriðja áfanga verndar- 
og orkunýtingaráætlunar hefur komið í 
ljós að forsendur flokkunar sem lýst er 
í skýrslunni byggja á veikum grunni og 
lýsa þröngri sýn verndunar. Síðan segir: 
,,Vinna verkefnisstjórnar uppfyllir ekki 
markmið laga nr. 48/2011 um verndar- 
og orkunýtingaráætlun nema að litlu 
leyti. Gætt er óhóflega mikillar varfærni 
við flokkun virkjunarkosta í nýtingar-
flokk, virkjunarkostir eru flokkaðir í 
biðflokk án þess að forsendur um skort 
á gögnum séu til staðar og í mörgum til-
vikum eru atriði sem eðlilega væru tekin 
fyrir á stigi umhverfismats framkvæmda 
tilgreind sem ástæða fyrir því að virkjan-
ir flokkast ekki í nýtingarflokk.“

Leggur fram 25 virkjunarkosti en 
Orkustofnun lagði fram 80 virkjunarkosti

Helstu niðurstöður Orkustofnunar 
eru, að í lokaskýrslu verkefnisstjórnar 
þriðja áfanga verndar- og orkunýt-
ingaráætlunar hefur komið í ljós að 
forsendur flokkunar sem lýst er í 
skýrslunni byggja á veikum grunni og 
lýsa þröngri sýn verndunar. Gætt er 
óhóflega mikillar varfærni við flokkun 
virkjunarkosta í nýtingarflokk.

ORKUStOFNUN  Yfirlit yfir virkjunarkosti 3. áfanga rammaáætlunar.

Verkefnastjórn rammaáætlunar um virkjunarkosti:

iðnaður skiptir miklu máli í efna-
hag Íslands enda kemur um helm-
ingur gjaldeyristekna frá fisk- og 

áliðnaðinum. Iðnaður skiptir hins 
vegar gífurlegu máli fyrir efnahag  
Austurlands því fiskiðnaður og álf-
ramleiðsla er undirstaða efnahagslífs 
fjórðungsins. Raunar má fullyrða að 
austfirskur iðnaður skipti miklu máli 
fyrir þjóðarhag því um fjórðungur af 
vöruútflutningi Íslands fer um hafn-
irnar á Austurlandi.

,,Örlög samfélagsins og fyrirtækj-
anna eru að miklu leyti samtvinnuð 
þannig að þróun iðnaðar hefur áhrif 
á samfélagið. Nýlegt dæmi er stórfelld 
breyting á rekstri sjávarútvegsfyrirtækja 
samhliða samþjöppun og tæknivæðingu 
til sjós og lands. Störfum í sjávarútvegi 
fækkaði á skömmum tíma um nokkur 

hundruð. Á sama tíma var hins vegar 
byggt álver á Reyðarfirði þar sem urðu 
til tæplega þúsund störf. Í samfélagi sem 
ekki telur nema tíu þúsund manns eru 
áhrifin af slíkum breytingum augljós og 
það þarf því ekki að tíunda mikilvægi 
þess að iðnfyrirtæki á Austurlandi séu 
í góðum rekstri. En að sama skapi hef-
ur samfélagið mikil áhrif á rekstur og 
mönnun fyrirtækjanna. Þau eru oft háð 
þjónustu smærri fyrirtækja og opinberri 
þjónustu og það er iðnfyrirtækjunum 
oftast í hag að manna sig sem mest með 
heimafólki. 

Sem sagt: Sterk fyrirtæki eru mikil-
væg fyrir samfélagið og sterkt samfélag 
er mikilvægt fyrir fyrirtækin. 

Í þessu ljósi er það áhyggjuefni hvað 
það reynist oft erfitt fyrir austfirsk iðn-
fyrirtæki að fá nægilega margt hæft og 

áhugasamt fólk til vinnu. Þar koma lík-
legast til samverkandi þættir: Í fyrsta lagi 
er segulsvið borgarinnar sterkt og verður 
það líklega áfram. Í öðru lagi eru tengsl á 
milli skólakerfisins og iðnaðarins enn of 
veik. Og í þriðja lagi má velta því fyrir sér 
hvort iðnaðurinn bjóði upp á nægilega 
aðlaðandi laun, vinnuaðstæður og jafn-
vægi á milli atvinnu og einkalífs. Ungt 
fólk er í mun minna mæli en áður gin-
keypt fyrir því að vinna botnlaust. Áður 
fyrr auglýstu fyrirtæki gjarnan „mikil 
vinna í boði“ en það er ekki lengur eitt-
hvað sem freistar og laðar.“

Fjölskylduvænn vinnutími
Hvað er áhrifaríkast í þessu sambandi?

,,Í dag þyrftu fyrirtæki helst að geta 
auglýst áhugaverða vinnu, fjölskyldu-

vænan vinnutíma og góð laun. Ég tel 
að þetta sé ein stærsta áskorun iðnfyr-
irtækja, þ.e. að verða meira aðlaðandi 
vinnuveitandi í samfélagi nútímans. 
Austfirsk iðnfyrirtæki virðast raunar 
vera að vakna til aukinnar vitundar um 
þetta. Fjarðaál hefur til dæmis nýlega 
breytt vaktakerfi sínu á þann hátt að 
vinnuskylda var minnkuð og frí aukin. Í 
sjávarútveginum hefur orðið sú breyting 
að á flestum austfirskum skipum eru 
tvær áhafnir sem stóreykur tækifæri sjó-
manna til að njóta fjölskyldulífs. 

En betur má ef duga skal og iðnfyrir-
tækin verða að leggja sig enn meira fram 
í að bjóða upp á góð störf. Ef það tekst 
ekki vel getur það haft verulega neikvæð 
áhrif á þróun byggðar og við munum sjá 
víxlverkun hnignandi byggða og hnign-
andi fyrirtækja. Fyrirtækin og samfélög-

in eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta 
að fyrirbyggja slíka þróun,“ segir Jóna 
Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 
Austurbrúar.

JóNA ÁRNý ÞóRðARDóttiR 
framkvæmdastjóri Austurbrúar.

iðnaður og þróun byggðar á austurlandi
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Við höfum að undanförnu fund-
ið fyrir mikilli aukningu í sölu 
og aukinni bjartsýni hjá öllum 

okkar viðskiptavinum,“ segir Viktor 
Karl Ævarsson, framkvæmdastjóri 
sölu- og markaðssviðs Kraftvéla að 
Dalvegi 6-8 í Kópavogi sem sérhæf-
ir sig í sölu atvinnutækja, lyftara og 
landbúnaðartækja auk þess að reka 
varahlutaverslun og verkstæði. Allt frá 
stofnun fyrirtækisins hefur verið lögð 
höfuð áhersla á góða þjónustu við við-
skiptavini því sé þjónustan góð tryggir 
það framtíðarvöxt og stöðuleika fyrir-
tækisins.

,,Fyrir efnahagshrunið mikla sér-
hæfðu Kraftvélar sig í sölu og þjónustu 
á vinnuvélum en það hefur mikið vatn 
runnið til sjávar síðan þá. Í dag höf-
um við bætt við okkur vörumerkjum 

og stígum víðar til jarðar, erum með 
dreifðari áhættu í rekstrinum og ekki 
jafn háðir einum markaði.

Við erum í dag að selja og þjón-
usta tæki fyrir jarðvinnuverktaka, 
byggingarverktaka, landbúnað, vöru-
hús, sjávarútveg og vöruflutningafyrir-
tæki. Þegar minnst var hjá okkur eftir 
hrun voru aðeins 15 starfsmenn í Kraft-
vélum, í dag erum við 42 starfsmenn og 
vorum nýlega að auglýsa 6 ný störf. Á 
síðustu 6 árum höfum við einnig rúm-
lega sexfaldað veltu fyrirtækisins. Það 
eru spennandi tímar framundan hjá 
okkur og við horfum bjartsýnir fram 
á veginn. Við erum svo lánsöm að vera 
umboðsaðili fyrir mörg af fremstu 
vörumerkjum heims á sínum sviðum 
og erum við því ávallt með nýjar og 
spennandi vörur í boði, getum boðið 

víðtæki lausn fyrir okkar viðskiptavini, 
stóra sem smáa,“ segir Viktor Karl.

Helstu vörumerki Kraftvéla í dag 
eru Komatsu vinnuvélar, Toyota lyftar-
ar, Iveco atvinnubílar ásamt New Hol-

land og Case dráttarvélum. Kraftvélar 
hafa gert samning við fjögur þjónustu-
fyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins, 
til að  kynna og þjónusta vörur og tæki 
sem Kraftvélar hafa umboð fyrir, allt 

fyrirtæki sem eru þekkt í sinni heima-
byggð. Þetta eru Kraftbílar á Akureyri, 
Kaupfélag Skagfirðinga á Sauðárkróki, 
Pardus á Hofsósi og Rafey á Egilsstöð-
um.

Þjónusta og tæki fyrir jarðvinnuverktaka, 
byggingarverktaka, landbúnað, vöruhús, 
sjávarútveg og vöruflutningafyrirtæki

kRaftvélaR í kópavogi

Stórtæk vinnutæki eru í boði hjá Kraftvélum.Dráttarvélar eru nauðsynlegar í landbúnaði, en einnig í alls kyns iðnaði.

,,eitt eftirminnanlegasta verkefnið er 
bygging Menningarhússins Bergs á Dalvík“
- segir Björn Friðþjófsson, framkvæmdastjóri Tréverks á Dalvík

Tréverk ehf. á Dalvík er rótgróið 
verktaka-  og byggingaþjónustu-
fyrirtæki og eitt hið elsta, sinnar 

tegundar, sem enn starfar á Eyjafjarða-
svæðinu. Á undanförnum áratugum 
hefur fyrirtækið verið atkvæðamikið í 
sínu fagi og skilað af sér fjöldamörgum 
byggingum og kennileitum sem setja 
sterkan svip á umhverfi sitt í Eyjafirðin-
um. 

Tréverk er opinberlega stofnað þann 
1. október árið 1962 af fimm hluthöf-
um sem allir höfðu áður starfað sjálf-
stætt sem trésmiðir. Þeir voru Aðalberg  
Pétursson, Bragi Jónsson, Hallgrímur 
Antonsson, Ingólfur Jónsson og Sveinn 
Jónsson. Þrátt fyrir langan lífaldur fyr-
irtækisins þá hafa eingöngu starfað 
hjá því þrír framkvæmdastjórar. Sá 
fyrsti var fyrrnefndur Ingólfur Jóns-
son sem gegndi því hlutverki til ársins 
1981. Þetta sama ár urðu breytingar á 
eignarhaldi og við stöðunni tók Bragi 
Jónsson sem sinnti henni til ársins 
1989. Síðan þá hefur Björn Friðþjófs-
son sinnt framkvæmdastjórn Tréverks  
og gert fyrirtækið af mjög eftirsóttum 
vinnustað með góðum vinnuanda. Hjá 
Tréverki vinnur samstilltur hópur húsa-
smíðameistara, húsasmiða og verka-
manna sem margir hverjir hafa tekið 
þátt í starfseminni um áratuga skeið. 

Reksturinn á sömu kennitölu í 
liðlega hálfa öld
,,Tréverk hefur alveg frá upphafi tekið 
að sér nýbyggingasmíði á útboðsmark-
aði ásamt breytingum og viðhaldi á eldri 
fasteignum. Jafnframt hefur fyrirtækið 
byggt íbúðir á eigin reikning og rek-
ið trésmíðaverkstæði í höfuðstöðvum 

fyrirtækisins að Grundargötu 8. Starf-
semin hefur verið mjög farsæl í gegnum 
árin, enda reksturinn farið fram á sömu 
kennitölunni alveg frá upphafi,“ segir 
Björn Friðþjófsson.

,,Tréverk reynir ávallt að þekkja 
sín takmörk, sníða sér stakk eftir vexti 
og tekst eingöngu á við þau verk sem 
henta fyrirtækinu hverju sinni. Fyrsta 
stóra verkefnið á sjöunda áratugnum 
var smíði orlofshúsa fyrir verkalýðsfé-
lögin á Illugastöðum í Fnjóskadal. Síð-
an þá hefur mikið vatn hefur runnið til 
sjávar. Ef stiklað er á stóru í liðlega 50 
ára sögu Tréverks eru helstu verkefnin 
á Eyjafjarðarsvæðinu t.d. Ráðhúsið á 
Dalvík, skrifstofu- og verksmiðjuhús 
fyrir Sæplast á Dalvík, Dalvíkurskóli, 
Svarfdælabúð, íþróttahús við Síðu-
skóla á Akureyri og ýmsir verkþættir 
í verslunarmiðstöðinni Glerártorgi á 

Akureyri. Fyrir utan allt þetta hefur 
fyrirtækið fullklárað fjölda einbýlis- og 
fjölbýlishúsa á svæðinu ásamt ýmsum 
viðhaldsverkefnum fyrir stærri út-
gerðar- og iðnfyrirtæki. Stærstu fram-
kvæmdir Tréverks síðustu ár eru 2300 
fermetra viðbygging við Háskólann á 
Akureyri ásamt 2000 fermetra íþrótta-
húsi á Dalvík og  bygging 83 íbúða á 
Akureyri fyrir Búseta á Norðurlandi 
sem og nýbygging við elliheimilið Hlíð 
á Akureyri. Fyrirtækið framkvæmdi 
einnig innanhúsbreytingar á Hafnar-
stræti 107 sem er sýslumannshúsið á 
Akureyri, á nýbyggingu grunnskólans á 
Siglufirði, uppsteypu á hóteli á Siglufirði 
sem og nýbyggingu á 10 íbúða húsi við 
Sómatún 9-17 á Akureyri.“

Tréverk sá um byggingu á glæsi-
hóteli á Deplum í Fljótum sem tekið 
var í notkun í vor og í undirbúningi er 

bygging á íbúðum fyrir aldraða á Dalvík 
í námunda við Dalbæ, heimili aldraða, 
og er stefnt að því að framkvæmdir við 
það verk hefjist í haust.

menningarhús á Dalvík
,,Eitt af eftirminnilegustu verkum sem 
fyrirtækið hefur skilað af sér er bygging 
Menningarhússins Bergs í miðbæ 
Dalvíkur sem í dag þjónar hlutverki 
sínu vel sem glæsileg bæjarprýði. Spari-

sjóður Svarfdæla byggði húsið á árunum 
2007 - 2009 og gaf íbúum byggðarlags-
ins. Húsið er mjög sérstætt að allri gerð 
og krafðist byggingaferlið mikilla út-
reikninga og verkfræðilegrar nákvæmni 
á byggingastað. Aðaleinkennið er stór 
bogaveggur, að mestu úr gleri. Öll efri 
hæðin er hönnuð með bogadregnum 
línum. Útlínurnar eiga að draga, í heild 
sinni, dám af einu laufi sparisjóðssmár-
ans,“ segir Björn Friðþjófsson.

Vaxandi verkefni í mjólkuriðnaði

Rjómabúið Erpsstaðir kynnti sína framleiðslu.

Matarmarkaður Búrsins var 
haldinn í vor Hörpu. Þetta 
var í tíunda skiptið sem þessi 

matarmarkaðshátíð er haldin á Íslandi. 
Samhliða fór fram úrslitakeppni Food 
and fun-kokkakeppninnar í Norðuljósa-
sal Hörpu. Hátt í 50 aðilar kynntu vör-
ur sínar á matarmarkaðnum, bændur, 
sjómenn og smáframleiðendur. Meðal 
þátttakenda í ár var sauðfjárbúið Ytra-

Hólmi, sem koma með ýmislegt góðgæti 
eins og grafið ærkjöt, tvíreykt hangikjöt, 
ærhakk, bjúgu, saltað hrossakjöt, mar-
inerað hrossafille og marineraða lamba-
framparta. Bændurnir á Bjarteyjarsandi 
koma með góðgæti úr eigin framleiðslu 
og barnamaturinn frá Rakel Garðars-
dóttur og Hrefnu Sætran var á svæðinu.

Erpstaðir í Dölum voru með mjólk-
urvörur; ís, konfekt og aðrar krásir og 

sveitamarkaðurinn Ljómlind í Borg-
arnesi var með með nautakjöt, grafið 
ærfille og mýmargt fleira. Félag kjöt-
iðnaðarmanna var með lifrarkæfus-
makk en þar fengu mataráhugamenn 
tækifæri til að velja bestu lifrarkæfu 
ársins. Utan við Hörpu var boðið upp á 
hamborgara sem gerðir voru úr kjöti af 
holdanautgripum –  sem eru að öllu leyti 
grasfóðraðir.

Höfuðstöðvar og verkstæði Tréverks á 
Dalvík.

Viðbygging við leikskólann Krílakot á Dalvík er 450 m2 af stærð og lauk fram-
kvæmdum í byrjun ágústmánaðar sl. og var húsið afhent Dalvíkurbyggð um 
fiskidagshelgina og fyrstu börnin mættu 11. ágúst sl. Á innfelldu myndinni afhendir 
Björn Friðþjófsson Bjarna Bjarnasyni lyklana.

Verið er að ljúka við byggingu á Ásatúni 28 á Akureyri. Tréverk byggði þetta hús 
í eigin reikning og eru íbúðirnar, sem eru 17 talsins frá 77 fermetrum upp í 102 
fermetra, og eru seldar á frjálsum markaði.
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jarðgöng gegnum Reynisfjall 
á dagskrá í marga áratugi
Jarðgangagerð tengist nú aðalskipulagsvinnu Mýrdalshrepps

Sveinn Pálsson, sem var í átta ár 
sveitarstjóri og byggingarfulltrúi 
í  í Mýrdalshreppi, en nú sveitar-

stjóri Dalabyggðar, en starfaði áður sem 
verkfræðingur og byggingarfulltrúi rifj-
ar upp að sameiningu Dyrhólahrepps 
og Hvammshrepps átti sér stað þann 
1. janúar 1984. Í greinargerð samstarfs-
nefndar um sameiningu hreppanna 
segir m.a: ,,Gera þarf nýja samgönguleið 
um byggðina með jarðgöngum gegnum 
Reynisfjall og tengja þannig Víkurkaup-
tún og dreifbýlið utan þorpsins enn bet-
ur en nú er, einkum með tilliti til nýrra 
atvinnusvæða í framtíðinni. Með jarð-
göngum gegnum Reynisfjall væri rutt 
úr vegi einni verstu hindruninni vegna 
snjóa í vetrarsamgöngum á Suður-
landi allt til Hornafjarðar, og kæmi sú 
samgöngubót því ekki einungis íbúum 
byggðarlagsins til góða.“

,,Af þessu má ráða að jarðgöng gegn-
um Reynisfjall hafa verið til umræðu í 
áratugi og ljóst að margir hafa horft til 
þessa sem sjálfsögðum kosti þegar að 
því kæmi að Íslendingar færu að grafa 
jarðgöng til samgöngubóta. Unnið er 

að gerð aðalskipulags Mýrdalshrepps 
en jarðgöng voru rædd á fyrstu stig-
um skipulagsvinnunnar en Vegagerðin 
sýndi málinu engan áhuga og ekkert 
sérstakt benti til þess að þau gætu komið 
til framkvæmda á skipulagstímabilinu 
sem í upphafi var 2002-2022. Við fyrstu 
drög að aðalskipulagstillögu var því ekki 
gert ráð fyrir jarðgöngum og nýjum vegi 
heldur látið nægja að taka frá land fyr-
ir veg Víkurmegin fjallsins. Í málefna-
samningi núverandi sveitarstjórnar er 
kveðið á um að sveitarstjórn beiti sér 
fyrir því að Vegagerðin hefji undirbún-
ingsrannsóknir vegna jarðgangagerðar 
í gegnum Reynisfjall og hefur Vega-
gerðinni verið sent erindi þess efnis og 
flutt hefur verið þingsályktunartillaga á 
Alþingi,“ segir Sveinn Pálsson.

Þriggja manna vinnuhópur um vega-
mál, skipaður fulltrúum sveitarstjórn-
ar, skipulags- og byggingarnefndar og 
umhverfis- og ferðamálanefndar skil-
aði greinargerð í maí 2005 og þar segir 
m.a:  ,,Nauðsynlegt er að taka sem fyrst 
ákvörðun um framtíðarveg um Mýr-
dalinn. Strax þarf að gera samanburð á 

þeim möguleikum sem fyrir hendi eru 
sem vegstæði og ákveða hvar þjóðvegur 
1, um Mýrdal, verður til frambúðar.

Í jarðgangaáætlun Vegagerðarinnar 
frá árinu 2000 segir m.a: ,, Á Hringveg-
inum á Suðurlandsundirlendi má segja 
að Reynisfjall sé eina verulega mis-
fellan. Snjór er þar stundum til trafala, 
og leiðin uppá fjallið að vestanverðu, 
um svonefnda Gatnabrún, er brött. Oft 
hefur komið til tals að einfaldast sé að 
fara gegnum fjallið í tiltölulega stuttum 
göngum.  Eðlilegast væri þá að færa veg-
inn í Mýrdalnum töluvert sunnar og fara 
í gegnum fjallið á móts við Vík og svo 
áfram með veginn sjávarmegin byggðar-
innar. Göngin yrðu um 1,2 km á lengd.  
Miðað við þessa færslu á veginum væri 
eðlilegt að fara sunnan við Geitafjall í 
Mýrdal, eða í göngum gegnum það við 
Skeiðflöt. Slík göng yrðu um 500 m löng. 
Bergið er blanda af móbergi og basalti, 
og aðstæður líklega eitthvað undir með-
allagi. Kostnaður við göng í Reynisfjalli 
er áætlaður um 800 milljónir króna með 
forskálum og stuttum vegtengingum. Ef 
bæði göngin eru tekin með og nýr vegur 

milli þeirra er heildarkostnaður áætlað-
ur 1,3 milljarðar króna og stytting 3 km.

Beygjan í gatnabrún ein hættu-
legasta beygjan í hringveginum
,,Samkvæmt skýrslu Vegagerðarinnar 
,,Hættulegar beygjur á þjóðvegi 1, útg. í 
sept. 2002“ er beygjan í Gatnabrún, þar 
sem núverandi hringvegur liggur upp 
á Reynisfjall, ein af sex hættulegustu 
beygjum á Hringveginum og flokkast 
þar sem stórhættuleg.  Þá er misvinda-
samt á leiðinni og mörg dæmi um um-
ferðaróhöpp og oftar legið við óhöppum. 
Jarðgöng gegnum Reynisfjall hafa ekki 
verið fremst í almennri umræðu um 
jarðgöng. Sama gilti um jarðgöng und-
ir Almannaskarð milli Skarðsfjarðar og 
Papafjarðar en göngin liggja í um 700 m 
boga undir Almannaskarð og leystu af 
leiðina yfir Almannaskarð. Á þeirri leið 
var brattasti hluti hringvegarins, eða 16 
% halli í bröttum skriðum og slysahætta 
mikil allt árið.

Þau eru orðin að veruleika veruleika 
og eru að mörgu leyti sambærileg fram-
kvæmd og jarðgöng gegnum Reynisfjall. 
Ráðamenn hafa lýst þeirri skoðun sinni 
að á næstu árum skuli unnið að jarð-
gangnagerð í samfellu þannig að eitt verk 
taki við af öðru. Í ljósi þessa er varla hægt 
að fullyrða að jarðgöng gegnum Reyn-
isfjall geti ekki komið til álita á næstu 12 
- 20 árum, eða innan skipulagstímabils-
ins. Í ljósi þessa hefur sveitarstjórn Mýr-
dalshrepps falið skipulagsnefnd að taka 
jarðgöng gegnum Reynisfjall og nýja 
veglínu um Mýrdal til umfjöllunar við 
aðalskipulagsgerð. Samráð var haft við 
almenning með opnum kynningarfundi 
í félagsheimilinu Leikskálum 14. nóvem-
ber sl.  þar sem fyrirliggjandi hugmyndir 
voru kynntar og óskað eftir umsögnum, 
athugasemdum og nýjum hugmynd-
um.“

Hugmyndir skipulagsnefndar 
sendar Vegagerðinni og Um-
hverfisstofnun
,,Vegagerðinni og Umhverfisstofnun 

hafa nú verið sendar fyrirliggjandi 
hugmyndir að veglínum ásamt mót-
teknum umsögnum til skoðunar. 
Að fengnum tillögum og umsögn-
um Vegagerðarinnar og Umhverfis-
stofnunar er það síðan hlutverk 
skipulagsnefndar og sveitarstjórnar 
Mýrdalshrepps að taka ákvörðun um 
hvernig tillaga að aðalskipulagi Mýr-
dalshrepps 2005-2025 kemur til með 
að líta út þegar hún verður formlega 
auglýst.

Ljóst er að einhverjir telja að 
vinnubrögð skipulagsnefndar og 
sveitarstjórnar séu ,,ófagleg“ og að  
ekki sé haft samráð við réttu aðilana 
og ólíklegustu ,,hagsmunaaðilar“ ráði 
ferðinni.  Sjálfsagt þýðir lítið að halda 
öðru fram í eyru eða augu þeirra 
sem heittrúaðastir eru og sjá púka í 
hverju horni. Við aðra vil ég segja að 
skipulagsnefnd og sveitarstjórn ásamt 
ráðgjöfum reyna að vinna málið af 
eins mikilli fagmennsku og þeim 
er frekast unnt og vonandi verður 
sú niðurstaða sem að lokum verð-
ur kynnt á tillögu að aðalskipulagi 
Mýrdalshrepps, ásættanleg fyrir sem 
flesta þó litlar líkur séu á að allir verði 
ánægðir,“ segir Sveinn Pálsson.

Kostnaður og hagnaður
Ef reiknað er með að jarðgangagerðin 
verði unnin í einkaframkvæmd og 
kostuð alfarið með veggjöldum, þá 
má áætla gróf kostnaðinn og annað 
eftirfarandi;
• Heildarkostnaður 3 milljarðar króna 
• Vextir 0,2 milljarðar króna, af-
borganir í 30 ár 0,1 milljarður króna, 
viðhald/rekstur 0,5 milljarðar króna, 
kostnaður alls 0,8 milljarðar króna
• Hagnaður/ófyrirséð  0,2 milljarðar 
króna
• Áætluð umferð 2500 bílar/sólahring 
x365=912.500 bílar 
• Veggjald   1.100 krónur/fólksbifreið
• Gatnabrún þarf líklega að viðhalda 
sem hjáleið en sá kostnaður ætti að 
vera mun minni en er í dag.

Áform um álver við Hafurstaði í 
Skagabyggð skammt frá Skaga-
strönd eru í biðstöðu þar til 

hægt verður að tryggja orku fyrir fyrri 
hluta verkefnisins. Klappir Develop-
ment hafa fundað með orkufyrirtækjum 
og fengið loforð fyrir hluta af þeirri orku 
sem þarf til að hefja framkvæmdir en af-
staða orkufyrirtækjanna er sú að ekki er 
nægileg orka til staðar eða framtíðarsýn 
á hvaða orka verður í boði til að klára 
verkefnið og þess vegna geta orkufyr-
irtækin ekki gefið bindandi loforð um 
orkuafhendingu að sinni.

,,Samstarfsaðilar okkar, þ.á.m. kín-
verska fyrirtækið NFC, en viljayfirlýs-
ing fyrirtækisins um fjármögnun liggur 
fyrir, hafa sýnt því skilning hvað það 
hefur tekið langan tíma fyrir yfirvöld að 
tryggja orku til verkefnisins,“ segir Ingv-
ar Skúlason, framkvæmdstjóri Klappir 
Development. ,,Klappir og samstarfsað-

ilar vonast eftir því að ásætanleg niður-
staða fáist við afgreiðslu rammaáætl-
unnar þannig að hægt verði að tryggja 
orku fyrir verkefnið, en eins og áður hef-
ur komið fram þá er áætlað er að byggja 
120 þúsund tonna álver í fyrsta áfanga 
með 206 MW orkuþörf. Viljayfirlýsing 
Klappa og NFC um framkvæmdir og 
fjármögnun verkefnisins sem var undir-
rituð síðasta sumar er fullu gildi en þar 
er kostnaður við framkvæmdir á fyrsta 
og öðrum áfanga áætlaður um 100 millj-
arðar króna.“

Áform um álver í 
Skagabyggð í biðstöðu

Skagstrendingar munu njóta þess, 
atvinnulega fyrst og fremst, ef álver rís 
við Hafursstaði.

Felgulökkun
Sandblásum og lökkum felgur undir öll farartæki.

Haf ið  samband og kynn ið  ykkur  mál ið !

D r a u p n i s g a t a  7 m  l  s í m i  4 6 2 - 6 6 0 0  /  8 9 7 - 8 4 5 4  l  p o l y a k @ s i m n e t . i s

Áttu vandaðar felgur 
sem farnar eru að láta á sjá?

Notum innbrennda duftlökkun sem er 

slitsterkasta lökkunaraðferð sem býðst og 

hentar því einstaklega vel til lökkunar á 

bílfelgum.

Það borgar sig að láta okkur duftlakka 

gömlu felgurnar og gera þær sem nýjar.

Lökkum / húðum einnig alla málma og gler.

Er ekki tímabært að lagfæra felgurnar fyrir sumarið?
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IÐNAÐUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

RAFIÐNAÐARSAMBAND 
ÍSLANDS

MÁNAÐARINS
Á KFC

www.kfc.isis

899krónur

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Stálskip ehf Hvalur

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Garður

Sveitafélagið Vogar

Þorlákshöfn

Grundarfjarðarbær
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Fjarðabyggð:

Þróaður þjónustuiðnaður 
og öflugur smáiðnaður

Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði.

Helga Guðrún Jónasdóttir, mark-
aðs- og upplýsingafulltrúi 
Fjarðabyggðar, segir að mörg 

af stærstu af stærstu útgerðarfyrirtækj-
um landsins séu á Austfjörðum, s.s. 
Síldarvinnslan, Eskja og Loðnuvinnslan 
og vissulega sé stærsta álver landsins 
einnig í sveitarfélaginu. Atvinnulífiðið 
dregur að sjálfsögðu dám af þessu, en 
rétt sé að hafa hugfast að stóru fyrir-
tækin skipta mörg hver, bæði beint og 
óbeint við smærri aðila – þá aðallega 
smærri verktaka eða jafnvel sérhæfða 
einyrkja og það eflir alls kyns iðnað-
arstarfsemi. Það á við bæði álverið og 
sjávarútvegsfyrirtækin. Þá er töluvert 
um smábátaveiðar í öllum fjörðunum – 
sú starfsemi myndi nú líklega skilgreina 
sig frekar með einyrkjum en fyrirtækj-
um í sjávarútvegi, eða hvoru tveggja.

,,Þegar ég kom hingað austur gerði 
ég mér, sem dæmi, ekki grein fyrir að 
það var þetta þróaða þjónustuumhverfi 
sem byggst hefur upp í kringum út-
gerðina, sem gerði það kleift að reka 
hér álver. Eiginlega má segja að álverið 

hafi komið sem „eðlilegt“ næsta skref í 
atvinnuþróun hér fyrir austan, í fram-
haldi af uppbyggingunni í kringum 
útgerðina. Ég hafði í sjálfu sér ekkert 
hugsað út í það, að svona álver getur 
ekki risið hvar sem er. Það þarf öfluga 
innviði og sérhæfðan mannauð innan 
þjónustugreina til að taka við svona 
stóru álveri,“ segir Helga Guðrún.

Vægi tækni- og iðngreina kem-
ur berlega í ljós þegar starfsfólki 20 
stærstu fyrirtækjanna í Fjarðabyggð 
er skipt upp eftir starfsgreinum. Störf 
í útgerð, fisk-vinnslu og rannsóknir og 
þróun innan sjávarútvegsgeirans hafa 
í þeim efnum vinninginn með á sjötta 
hundrað starfsmenn. Við stóriðju starfa 
um 470 manns og starfsmenn í iðn- og 
tæknigreinum eru hátt í 400 talsins. 

Í Fjarðabyggð er einnig sígildur 
þjónustuiðnaður og fjölbreyttur smá-
iðnaður. Á svæðinu er öflug og vax-
andi ferðaþjónusta eins og víðast hvar 
annars staðar á landinu, veitingarekstur, 
samgöngukerfi og ýmiss afþreying. 
Verslun er býsna fjölbreytt auk versl-

unar með matvöru og byggingavöru,  
s.s. Multitask á Neskaupstað sem selur 
öryggisbúnað til þeirra sem vinna við 
eða á sjó og Garmin vörur, viðgerð-
ir á tölvum og raftækjum og þjónusta 
við Símann. Á Stöðvarfirði er öflugur 
handverks og listiðnaður en Sköpunar-
miðstöðin á Stöðvarfirði, sem starfar í 
gamla frystihúsinu á Stöðvarfirði, er 
líklega sá vaxtarbroddur sem er hvað 
áhugaverðastur á þessu sviði.

Fjármál sveitarfélagsins
Markmið fjárhagsáætlunar Fjarða-
byggðar 2016 er að ná skuldum Fjarða-
byggðar niður fyrir viðmiðunarmörk 
sveitarstjórnarlaga – 150% af tekjum, 
taka ekki ný lán og sýna áfram aðhalds-
semi í rekstri. Að halda áfram að standa 
vörð um lögbundna þjónustu með sér-
staka áherslu á fræðslu-, uppeldis- og 
æskulýðsmál. Jafnframt að bæjarstjórn 
sem og íbúar sveitarfélagsins verði að 
vera viðbúnir frekari uppbyggingu á at-
vinnustarfsemi í Fjarðabyggð.

Fjöldi fólks heimsótti Hrafnagil 
í Eyjafjarðasveit fyrstu helgina 
í ágústmánuði þar sem hin 

árlega Handverkshátíð fór fram og 
sóttu hana um á annan tug þús-
unda manns. Þetta var í 24. sinn 
sem Handverkshátíð er haldin í 
Eyjafjarðarsveit og í ár var einning 
haldin Landbúnaðarsýning á svæð-
inu. Sýningarnar voru fjölbreyttar 
og óhætt að segja að þarna hafi allir 

fengið eitthvað við sitt hæfi enda lék 
veðrið við fólk, sól og blíða. Því naut 
fólk þess að stoppa lengi á svæðinu 
sóla sig og sjá aðra samhliða því að 
skoða sýningarnar.

Þess má geta að í Eyjafjarðarsveit, 
norðan við Hrafnagilsskóla, eru í 
byggingu, eða er að hefjast bygging, 
á 8 einbýlishúsum svo uppbygging er 
greinilega mikil í sveitarfélaginu og 
lifandi mannlíf. 

Vel heppnuð 
Handverkshátíð og 
Landbúnaðarsýning 
að Hrafnagili

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson heimsótti sýningarsvæðið ásamt konu 
sinni, Elizu Reid. F.v.: Halldóra Magnúsdóttir og Eyrún Kristína Gunnarsdóttir 
í undirbúningsnefnd, Ólafur Rúnar Ólafsson sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar, 
forsetahjónin, Guðný Jóhannesdóttir og Katrín Káradóttir framkvæmdastjórar 
sýningarinnar og Stefán Árnason skrifstofustjóri Eyjafjarðarsveitar.

Frumleiki í 
fyrirrúmi.
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Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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Tveggja pósta lyftur með 3 til 5 tonna lyftigetu.

B ÍLALYFTUR
Höfum á boðstólum mikið úrval af lyftum 

og fylgihlutum fyrir allar gerðir bíla

4, 6 og 8 pósta lyftur með 4 til 40 tonna 
lyftigetu. Fjöldi auka og hjálpartækja svo sem 
millitjakkar, hristarar og hjólaskoðunarplattar.

Niðurgrafnar lyftur. Margir möguleikar 
á lyftiörmum og útfærslum á lyftum.

3 til 7 tonna skæralyftur einfaldar eða 
tvöfaldar, einnig fáanlegar galvaníseraðar.

Fjölbreytt úrval af lyfti örmum, t.d. extra lágir armar 
fyrir sportbíla og upphækkaðir armar 
fyrir grindarbíla.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna 
að einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is
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allir nemar í rafiðngreinum á 
landinu, samtals um 800 manns, 
fá gefins spjaldtölvur í haust frá 

Samtökum rafverktaka (SART) og Raf-
iðnaðarsambandi Íslands (RSÍ) fyrir 
hönd allra atvinnurekenda og launþega 
í rafiðnaði. Tilgangur gjafarinnar er að 
tryggja að nemarnir geti nýtt sér það 
mikla úrval 
af kennslu-
efni sem er 
þegar í boði á raf-
rænu formi og stuðla 
að betri námsárangri og 
fjölgun nemenda í þessum 
greinum en mikil vöntun er á 
rafiðnaðarmönnum á Íslandi.

„Það er von okkar að með þessum 
stuðningi sækist nemum í rafiðngrein-
um námið betur, námsárangur verði 
betri og nemendum fjölgi en talið er að 
það vanti um tvö hundruð nýja starfs-
menn með rafiðnaðarmenntun á vinnu-

markaðinn á ári hverju til að viðhalda 
þörf markaðarins,“ segir Rúnar Bach-
mann, formaður stjórnar Menntasjóðs 
rafiðnaðarins. Fyrstu spjaldtölvurnar 
voru afhentar fyrir skömmu nemend-
um í Tækniskólanum í Reykjavík en 
síðan munu fulltrúar SART og RSÍ 
heimsækja alla verkmennta- og fjöl-

brautaskóla 
landsins sem 

kenna rafiðnir. 
Að ári ætla SART 

og RSÍ að halda áfram 
á sömu braut og fá þá allir 

sem hefja nám í rafiðngrein-
um afhenta spjaldtölvu að gjöf. 

Fyrir nokkrum árum hóf Mennta-
sjóður rafiðnaðarins að fjármagna 

gerð námsgagna á rafrænu formi fyrir 
nemendur grunndeilda rafiðna, þeim 
að kostnaðarlausu, og er nú til mikið af 
kennsluefni á rafrænu formi á vefnum 
www.rafbok.is.

SART & RSÍ gefa nemum 
í rafgreinum spjaldtölvur

Á Tækniminjasafni austurlands 
er hluti Íslandssögunnar skráður
Tækniminjasafn Austurlands á 

Seyðisfirði fjallar um þann hluta 
Íslandssögunnar sem snýr að 

tæknivæðingu landsins frá um 1880 
til dagsins í dag. Markmið safnsins er 
að safna, varðveita, skrá og sýna verk-
kunnáttu, muni, minjar og frásagnir 
sem hafa gildi fyrir sögu tækniþróun-
ar á starfssvæðinu. Vegna sérhæfingar 
safnsins sem minjasafns er fjallar um 
nútímavæðingu þjóðarinnar er mikið 
um óvenjulegar vélar, búnað og aðrar 
menningarminjar sem ekki eru til sýnis 
á öðrum söfnum landsins.

,,Tækniminjasafnið sýnir hvernig 
tæknibreytingar sem snúa að véltækni, 
rafmagni, fjarskiptum, samgöngum og 
byggingalist eru samofnar breytingum 
á lifnaðarháttum og umhverfi,“ seg-
ir Pétur Kristjánsson, forstöðumaður 
Tækniminjasafnsins. ,,Safnið er staðsett 
á svokallaðri Wathnestorfu á Seyðisfirði 
en þar er að finna hús sem spila stór 
hlutverk í tækniminjasögu landsins, 
meðal annars svokallað Wathneshús 
og Vélsmiðju Jóhanns Hanssonar. Þá er 
safnið einnig byggðasafn Seyðfirðinga.

Á safninu eru haldin námskeið og 
sýningar, þar eru stundaðar rannsóknir 
og kennsla auk þess sem safnið tekur 
þátt í margvíslegu menningarstarfi og 

samstarfsverkefnum. Sýn-
ingar eru lifandi og leitast 
er við að endurvekja and-
rúm tímans sem fjallað er 
um. Safnasvæðið er jafn-
framt tilvalið útivistarsvæði 
fyrir gönguferðir og sam-
veru. Tækniminjasafnið var m e ð a l 
tíu verkefna sem komu til greina sem 
handhafar Eyrarrósarinnar árið 2014. 
Tækniminjasafnið stendur árlega fyrir 

Smiðjuhátíð síðustu helgi fyrir verslun-
armannahelgina með tónlist, matarlist 
og fjölmörgum námskeiðum og sýn-
ingum sem tengjast gömlu handverki.“

Nemendur á prent- og 
bókverkanámskeiði.

Frá námskeiði 
í málmsteypu 

á Smiðjuhátíð.

Baskneski ljósmyndarinn Zuhaitz Akizu mundar ljós-

myndavél Eyjólfs Jónssonar sem varveitt er á safninu. 

Fyrir skömmu kynnti Ragnheið-
ur Elín Árnadóttir iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra hugverka-

stefnu undir heitinu „Hugverka-
réttindi sem verðmæti og viðskipta-
tæki.“ Hugverkastefnan fjallar um 
hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, þ.e. 
þau hugverkaréttindi sem falla und-
ir verkefnasvið ráðuneytisins en þau 
eru vörumerki, einkaleyfi, hönnunar-
skráningar og önnur skyld réttindi. 
Þetta er í fyrsta sinn sem unnið er að 
sérstakri stefnu varðandi hugverka-
réttindi á sviði iðnaðar hér á landi og 
er stefnan gefin út í tilefni að 25 ára 
afmælisártíð Einkaleyfastofunnar. 
Markmið stefnunnar er hugverkadrif-
ið Ísland árið 2022 og sú framtíðarsýn 
er sett fram í skjalinu ásamt því að 
veita upplýsingar um réttindin, mik-
ilvægi þeirra og mögulegar verndar-
leiðir ásamt aðgerðaráætlun til næstu 
fimm ára.

Aðgerðir hugverkastefnunnar 
miða að eftirfarandi þáttum 
sérstaklega:
I. nýtingu sóknarfæra sem eru til 
staðar í samfélaginu í dag
II. eflingu vitundar og skilnings 
á hugverkaréttindum, mikilvægi 
þeirra og möguleikum til verndar 
hvort sem er með skráningu eða á 
annan hátt.
III. frekari menntun og rannsóknum 
á sviði hugverkaréttinda
IV. skilvirku stjórnkerfi og lagaum-
hverfi í kringum réttindin, nýtingu 
og framfylgd þeirra.
V. Hugverkastefnan byggir á grein-
ingu ýmissa skýrslna og rannsókna, 
á könnun sem ráðuneytið lét vinna 
fyrir sig árið 2015 sem og á öflugu 
samtali við fjölda aðila frá ýmsum 
geirum atvinnulífsins, fræðasamfé-
lagsins og stjórnkerfis nýsköpunar-
mála.

Hugverkaréttindi eru 
verðmæti og viðskiptatæki

Logo RSÍ
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Temprukassarnir eru undirstaða 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
 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 
 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  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og �ölbrey�a möguleika til að styrkja undirstöður 
atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná jafnvægi milli 
efnahags og samfélags í anda sjál�ærrar þróunar.

Alcoa Fjarðaál er �ölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis þjónusta 
stendur starfsmönnum og �ölskyldum þeirra til boða. Þannig tökum við 
virkan þá� í að byggja upp þró�mikið og sjál�ært samfélag til framtíðar.

Hrafna Hanna Elísa Herbertsdóttir,
starfsmaður í kerskála.


