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Kokkur ársins
Úrslit í keppninni Kokkur ársins 2018 fór fram í Flóa í Hörpu 
24. febrúar sl. í samvinnu við IKEA og Nettó. Til úrslita 
kepptu  Bjartur Elí Friðþjófsson, Grillmarkaðnum; Garðar 
Kári Garðarsson, Eleven Experience- Deplar Farm; Iðunn 
Sigurðardóttir, Matarkjallaranum; Sigurjón Bragi Geirsson, 
Garra og Þorsteinn Geir Kristinsson, Fiskfélaginu.

Sjá blaðsíðu 9.

Fyrsta skóflu stunga að byggingum 
fyrir 155 í búðir í Spönginni í Grfar-
vogi var tekin fyrir skömmu. Það 

gerðu full trúar borgarinnar og verka lýðs-
hreyfingarinnar. Fé lags menn í ASÍ og BSRB 
taka höndum saman við Reykja víkur borg 
til að hefja vinnu við byggingu leigu í búða 
á við ráðan legu verði. 

,,Í búðirnar á reitnum verða alls 155 og 
verða byggðar á vegum Bjargs sem er upp-
byggingar fé lag verka lýðs hreyfingarinnar 
og er ekki rekið í hagnaðar skyni. Þetta sam-
starf er hluti af byggingu þúsund leigu í búða 
verka lýðs hreyfingarinnar á við ráðan legu 
verði í borginni og er gríðar lega mikil-

vægt, fyrir fram tíðar leigj endur, borgina 
og hús næðis markaðinn. Það vill stundum 
gleymast að þetta grettis tak sem hefur verið 
í undir búningi frá 2016 eru jafn margar 
í búðir og í síðasta stóra upp byggingar á taki 
verka lýðs hreyfingarinnar og borgarinnar í 
Breið holti. 

Munurinn er sá að nú dreifast þessar 
lóðir um alla borg og við gerum ráð fyrir 
að byggingar tíminn verði styttri. Þetta var 
því stór dagur þegar hafist er handa handa 
á 155 fyrstu í búðunum í Grafar vogi. Næstu 
skóflu stungu á næstu lóð ætti ekki að vera 
langt að bíða,“ segir Dagur B. Eggerts son 
borgar stjóri.

Bjarg byggir 155 nýjar 
íbúðir í Spönginni

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri er 
skiljanlega aánægður með að framkvæmdir 
eru að hefjast í Grafarvogi. Á myndinni 
með honum er eiginkonan, Arna Dögg 
Einarsdóttir.

Byggingarsvæðið í Spönginni.

FJÖLBREYTT ÚRVAL EFNA 

Í FÆRIBÖND OG REIMAR 

FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ
Gylfaflöt 3  /  112 Reykjavík  /  Sími: 567-4467  /  www.gummisteypa.is  /  gummisteypa@gummisteypa.is

Stema kerrurrCompair loftpressur

Breitt úrval atvinnutækjaBreitt úrval atvinnutækja

Stema kerrurCompair loftpressur

Við græjum það
Til sjós eða lands

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

asafl.is

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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Eyrar rósin, sem ár lega er veitt 
fram úr skarandi menningar verk-
efni á lands byggðinni var af ent 

1. mars l. Í Nes kaup stað . Það var lista-
há tíðin Ferskir vindar frá Garði sem 
hlaut viður kenninguna að þessu sinni 
en frú Eliza Reid, verndari Eyrar-
rósarinnar, af enti verð launin. Það 
er eðli legt að geta þess hér því hvað 
er menning annað en frá bær iðnaður. 
Verð launin sem Ferskir vindar hljóta 
er fjár styrkur; tvær milljónir króna, 
auk verð launa grips sem hannaður er 
af Frið riki Steini Frið riks syni vöru-
hönnuði. Að stand endur Ferskra vinda 
hafa ekki bara sýnt metnað í verki við 
skipu lag há tíðarinnar heldur seiglu og 
út hald sem hefur skilað sér í við burði 
sem hefur gildi bæði fyrir Reykja nes 
og ís lenskt menningar líf. 

Mark mið Eyrar rósarinnar er 
að beina sjónum að og hvetja til 
menningar legrar fjöl breytni, ný-
sköpunar og upp byggingar, á sviði 
menningar og lista. Það eru Byggða-
stofnun, Air Iceland Conect og Lista-
há tíð í Reykja vík sem staðið hafa 
saman að verð laununum frá upp hafi 
árið 2005. Austur land spurði Elizu 
Reid, for seta frú, sem er verndari 
viður kenningarinnar, hvort henni 
findist að fleiri aðilar ættu að eiga aðild 
að þessari menningar viður kenningu 
sem vekur mikla at hygli ár hvert? 

For seta frú Eliza Reid segir að verk-
efnið sé vel stýrt og skipu lagið sé gott. 
Eyrar rósin sé mikil vægt verk efni til og 
hún voni að þessi menningar verð laun 
verði á fram af ent, hvort svo sem fleiri 

aðilar komi að því með einum eða 
öðrum hætti og hafi til þess metnað og 
tengjast þar með menningu á lands-
byggðinni. 

Um sækj endur um Eyrar rósina geta 
meðal annars verið stofnun, tíma-
bundið verk efni, safn eða menningar-
há tíð. Finnst þér að það mætti út víkka 
svo lítið hverjir koma til greina að 
hljóta Eyrar rósina? 

,,Það hafa margir menningar við-
burðir á lands byggðinni mögu leika 
á að hljóta Eyrar rósina,“ segir Eliza 
Reid. ,,Margar skapandi list greinar 
koma til greina á hverjum tíma, og ég 
tel að sá mögu leiki að hljóta Eyrar-
rósina sem mörgum opinn, jafn vel 
fleirum en margir gera sér í huga lund, 
og leyfa sinni list grein að blómstra. Ég 
hef tvisvar tengst af endingu Eyrar-
rósarinnar og það hefur verið mjög 
gaman og gefandi. Það er á vallt gaman 
að sjá hvaða verk efni eru til nefnd til 
Eyrar rósarinnar og sjá hvað þau koma 
víða, raunar af allri lands byggðinni. 
Mér fannst það frá bært að þunga-
rokks há tíð skyldi hljóta verð launin í 
fyrra, þó ég sé ekki alltaf að hlusta á 
þunga rokk. Enda skiptir það engu 
máli í þessi til felli hver minn tón-
listarsmekkur er. En fólk fjöl mennir 
á þessa þunga rokks há tíð í Nes kaup-
stað og nýtur tón listarinnar, sýnir sig 
og sér aðra. Þar geta allir fundið eitt-
hvað í menningu og listum. Það er 
líka mjög gott að viður kenningin skuli 
af ent í heima bæ þess lista við burðar 
sem vann verð lauinin árið áður. Það 

vekur meiri at hygli en ef verða lunin 
væru t.d. af ent á hóteli hér á höfuð-
borgar svæðinu.“ 

For seta frú Ís lands hefur frá upp hafi 
af ent Eyrar rósina. Finnst þér heiður 
að því að tengjast þessari menningar
viður kenningu með þeim hætti? 

,Það er að sjálf sögðu mikill heiður 
fyrir mig. Svo kynnist ég líka ýmsum 
at burðum sem annars færu kannski 
fram hjá mér. Ég er sveita stelpa, alin 
upp í dreif ýli í Kanada þar sem voru 
geitur, hænur og fleira búfé í næsta 
ná grenni. Ég veit því að það er ekki 
síður fjöl breytt og metnaðar fullt 
menningar líf í dreif ýli, sama í hvaða 
landi það er.“ 

Hefurðu heim sótt ein hver af þessum 
menningar verk efnum sem hlotið hafa 
Eyrar rósina frá upp hafi, og ef svo er, 
þá hver? 

,,Ég hef m.a. kynnst m.a. 
menningar við burði sem vinnur Eyrar-
rósina í ár, Ferskum vindum í Garði á 
Reykja nesi. Mig langar að kynnast og 
sækja heim ýmsa menningar við burði 
sem eru um allt land á sumrin, og ekki 
síst þá sem hafa áður hlotið Eyrar-
rósina,“ segir Eliza Reid for seta frú.

Einn helsti veik leiki við upp-
byggingu iðnaðar víða á 
lands byggðinni er lítill 

heima markaður og oft tölu verður 
auka kostnaður við að koma fram-
leiðslu á markað annars staðar. Upp-
gangur í byggingar iðnaði eftir efna-
hags hrunið árið 2008 er nær ein göngu 
tak markaður við suð vestur horn 
landsins, en hefur lítil á hrif á at vinnu-
upp byggingu á lands byggðinni, a.m.k. 
enn sem komið er. Stöðnun og fólks-
fækkun gerir það að verkum að ný-
byggingar eru litlar sem engar og 
iðnaðar mönnum hefur víða fækkað. 
Við gerðar þjónusta svo sem bif véla við-
gerðir og ýmis þjónusta sem fram fer 
á járn smíða-, raf magns- og raf einda-
verk stæðum hefur dregist hlut falls-
lega saman í minni byggðar lögum. 

Ullar iðnaður hefur dregist saman, 
og litlar líkur eru á að hann nái aftur 
að vaxa og dafna þrátt fyrir gríðar lega 
aukningu ferða manna til landsins. 
Breytist markaðs for sendur til hins 
betra er lík legra að fram leiðsla úr ís-

lenskri ull flytjist úr landi en að hér 
fjölgi störfum veru lega í sauma- og 
prjóna iðnaði. Með aukinni starf semi í 
ferða þjónustu tengdri auknum ferða-
manna straumi til landsins kann það 
auð vitað að breytast, þó ekki sé mörg 
teikn á lofti um það enn sem komið 
er. Skinna iðnaðurinn hefur gengið 
mikla erfið leika, m.a. gjald þrot, en 
meðal þess sem ógnar þessari iðn-
grein í fram tíðinni er ef sauð fé heldur 
á fram að fækka. Fram leiðsla á hrein-
lætis vörum og sæl gæti á í harðri sam-
keppni við inn flutning og þannig kann 
einnig að fara með fram leiðslu á land-
búnaðar vörum ef leyfð verður inn-
flutningur á ó frosnum mat vælum til 
landsins. Það kann að verða bændum 
og þjónustu fyrir tækjum í land búnaði 
ó hag stæður, þar með talin fram leiðsla 
á mjólkur vörum. 

Ís lensk kaffi fram leiðslu fyrir tæki 
virðast hafa haldið sinni markaðs hlut-
deild, þökk sé frá bærum gæðum. Það 
gætu fleiri ís lensk iðnaðar fyrir tæki 
tekið sér til fyrir myndar.

Katrín Jakobs dóttir, for sætis ráð-
herra, sag‘ði fyrir nokkru all-
nokkru síðan meðan hún var 

í stjórnar and stöðu að tryggja þyrfti 
garð yrkju bændum sem nýti raf orku 
að þeir fái raf orkuna á sam bæri legu 
verði og aðrir stór kaup endur fá raf-
orkuna á. Þeim verði þannig auð-
veldað að auka markaðs hlut deild sína 
á inn lendum markaði og eftir at vikum 
að flytja út af urðir sínar. Tíma bært sé 
að auka hlut inn lendrar endur nýjan-
legrar orku í land búnaði, ekki síst í 
garð yrkju sem er vaxandi iðn grein 
hér lendis. 

Land búnaður í marg vís legri mynd, 
m.a. garð yrkja, er iðnaður sem verður 
að njóta sömu kjara og annar iðnaður 
í landi, m.a. stór iðja. Vind myllur er 
góður kostur en hræðsla við sjón-
mengun er að hafa á hrif á skoðun 

fólks. Þannig hefur reynst erfitt að fá 
bændur til að sam þykkja upp setningu 
vind mylla í sveit, fyrst í Vorsa bæ á 
Skeiðum og síðan í Þykkva bæ og 
svo á Berg stöðum í Blá skóga byggð. Í 
Vorsa bæ urðu mót mæli undir for ystu 
konu sem er eig andi sumar bú staðar 
til þess að skipu lags full trúi Ár nes-
sýslu treystist ekki til að sam þykkja 
upp setningu myllanna á eigin landi 
eig anda þeirra. Konan sagðist óttast 
truflun af slætti myllanna á kyrrum 
kvöldum(!). Í Þykkva bæ fékkst leyfi 
til að setja upp vin myllurnar á leigu-
landi sem síðan hafa gengið þar nær 
ó slitið með miklum á gætum. Þær hafa 
náð þar nýtingu sem er ó þekkt víðast 
annars staðar eða fullum af s köstum 
nær 50% af tímanum. Á Berg stöðum 
var erindið af greitt með því að senda 
fjöl skipaða sendi nefnd til Bret lands 

til að kynna sér vind myllu mál. Heim-
komin var nefndin sam mála um að 
af greiðslu erindisins yrði frestað um 
ó á kveðinn tíma þrátt fyrir að þarna 
væru öll skil yrði til yl ræktar fyrir 
hendi og því borð liggjandi hagnaður 
af eigin vind myllu til lýsingar. Málið 
var saltað. 

Katrín Jakobs dóttir þyrfti að 
beita sér nú þegar hún stjórnar ríkis-
stjórninni til þess að halda fram 
kostum sjálf ærs orku bú skapar í ís-
lenskum sveitum og tryggja sann-
gjarnt raf orku verð.

EYRARÓSINA 2018 
HLAUT FERSKIR VINDAR
- viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni

Eliza Reid, forsetafrú Íslands.

Tryggja þarf garðyrkjubændum raforku á 
sambærilegu verði við aðra stórkaupendur

Uppbygging iðnaðar á 
landsbyggðinni glímir við 
dýrari markaðssetningu

Einhæft atvinnulíf er fámennum byggðarlögum á landsbyggðinni iðulega fjötur um 
fót. Bygging kalkþörungaverksmiðju á Bíldudal var mikið gæfuspor fyrir byggðalagið 
samhliða miklu laxeldi Arnarlax í Arnarfirði. Börnum hefur t.d. fjölgað umtalsvert í 
grunnskóla staðarins.

Uppbygging iðnaðar á sunnanverðum Vestfjörðum glímir hins vegar einnig við 
þann vanda að vegasamgöngur eru ekki af þeim gæðum að ásættanlegt er í nútíma 
samfélagi. Greið leið þarf að vera til að koma iðnaðarframleiðslu á markað. Hér má sjá 
veginn yfir Hjallaháls milli Þorskafjarðar og Djúpafjarðar, en til vinstri á myndinni er 
Teigskógur en eigendur sumarhúsa á því svæði, sem allir búa fyrir sunnan, hafa lagst 
gegn vegalagningu um svæðið þótt þeir hafi engra atvvinulegra hagsmuna að gæta. 
Jarðgöng gegnum Hjallaháls  eða þverun við minni Þorskafjarðar yfir í Skálanes væri 
væri sennilega besta lausnin þótt hún sé ekki ódýrust. Samgönguráðherra þarf að 
höggva á þennan hnút, og það helst strax!

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós

www.olafsson.is
Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is
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Sjáumst á  
Verk og vit

BYKO býður upp á tæknilegar heildarlausnir og nýjungar 
í byggingariðnaði. Við erum fullir tilhlökkunar að hitta 
viðskiptavini á Verk og vit sýningunni og fá tækifæri til að 
kynna þeim það sem við höfum upp á að bjóða.

BYKO er styrktaraðili Verk og vit 2018

Verk og vit

8.-11. mars 
Nýju Laugardalshöllini

2018
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Fylgifiskur góðs atvinnuástands eru 
ófaglærðir fúskarar sem ber að varast

Svört at vinnu starf semi er því miður stunduð í 
ein hverju mæli hér lendis þrátt fyrir við leitni til 
að sporna við henni, m.a. af Sam iðn, sam bandi 

iðn fé laga. Verk takar og undir verk takar hafa verið að 
ráða er lent vinnu afl til sín, m.a. við virkjana fram-
kvæmdir, og í ein hverjum til fellum hefur þessum 
starfs mönnum ekki verið greidd lág marks laun, 
sem auð vitað á ekki að þekkjast. Vinnu mála stofnun 
heyrir undir vel ferðar ráð herra og fer m.a. með yfir-
stjórn vinnu miðlunar í landinu. Er sú stofnun að standa sig? Það er svo 
annað mál að verð skrár fyrir út selda vinnu iðnar manna eða iðn verk-
taka fer stundum upp úr öllu valdi, oft í ljósi þess að það vantar sár lega 
iðnaðar menn og þess vegna er reynt að hagnast á á standinu. Allt verð lag 
á vörum og þjónustu hefur al mennt þotið upp hér undan farin misseri 
og virðist í mörgum til fellum miðast við kaup getu betur stæðra er lendra 
ferða manna, en kaup geta Ís lendinga hefur í sára litlu mæli fylgt þeirri 
þróun eftir. Kannski er þessi stað reynd hluti af skýringunni. 

Bið eftir iðnaðar mönnum, sér stak lega til smærri verka eða til við-
halds, t.d. í búðar húsa, er stundum löng, dæmi eru um tvö ár, jafn vel 
lengur. Fjöldi iðnaðar manna fór er lendis eftir efna hags hrunið í lok árs 
2008, flestir til Noregs, en vegna hæfi legs vinnu á lags þar í landi, at-
vinnu öryggis og góðra launa hafa margir þeirra sem þangað fóru ekki 
snúið til baka nema að mjög tak mörkuðu leiti, því miður. Einnig má 
velta vöngum yfir því hvort stór iðja er orðin drag bítur á smærri iðnaðar-
starf semi. Ís lenskt sam fé lag í dag er ó hugsandi án þess að hér séu inn-
viðir í flug völlum, vegum, höfnum, frá veitum, hita veitum, vatns veitum, 
úr gangs málum, orku málum og orku flutningum á samt fast eignum ríkis 
og sveitar fé laga sem m.a. telja skóla og sjúkra hús. Í all flestum til fellum 
er starfs fólk þessara stofnana á launa skrá og á mjög ó hægt um vik að 
telja ekki sín laun fram til skatts, og auð vitað er það kostur. 

Evrópu sam bandið hefur komið á fót sam eigin legum vett vangi sam-
taka launa fólks og at vinnu rek enda auk stjórn valda sem ætlað er að 
vinna sam eigin lega bug á svartri vinnu innan og á milli ríkja Evrópu. 
Þessum aðilum er ætlað að forma bar áttuna gegn svartri vinnu í Evrópu 
og koma með raun hæfa á ætlun um hvaða leiðir skila bestum árangri. 
Sam tök evrópskra stéttar félga hafa lagt á það á herslu að komið verði 
á fót form legum eftir lits aðilum, e.k. vinnu staða eftir liti líkt og stéttar-
fé lögin hér á landi hafa staðið fyrir, sem fá fjár magn og mann afla til að 
fylgja eftir að lögum og reglum á evrópskum vinnu markaði sé fylgt. Að 
mati fé laganna myndi slíkt vinnu staða eftir lit fljótt skila til baka, ekki 
einungis bættum að búnaði og kjörum launa fólks, heldur einnig þeim 
fjár munum sem settir yrðu í verk efnið. Stéttar fé lögin telja ekkert því til 
fyrir stöðu að vinnu staða eftir lit sem þetta verði komið á lag girnar sem 
allra fyrst og Evrópu sam bandið hafi for ystu þar um. 

Nú þegar efna hags líf lands manna er á góðri siglingu, margir segja að 
á standið sé svipað og árið 2007, þ.e. ári fyrir efna hags hrunið, hag vöxtur 
betri en væntingar stóðu til, at vinnu leysi mælist ein göngu 2% og fram-
kvæmdir víða bæði hjá fyrir tækjum og heimilum fer að bera á skorti á 
fag fólki í iðnaði. 

Fylgi fiskar þessa góða at vinnu á stands eru fúskarar sem taka að sér 
verk efni án þess að hafa til þess til skilin réttindi og hafa ekki lært neitt 
til verka. Það er heil mikil á hætta sem fylgir því að fá fúskara til starfa og 
því mikil vægt að þeir sem fengnir eru til starfa séu með til skilin réttindi 
og lög gildingu. Fúsk getur reynst dýr keypt og valdið ó mældum skaða. 
Að fá meistara og fag fólk með til skilin réttindi til starfa er á kveðin 
trygging fyrir gæðum og réttum vinnu brögðum auk þess trygging fyrir 
bótum ef verkið er ekki unnið sem skyldi. Undir þessi orð skal hér tekið 
undir heils hugar.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Á TÆKNIMINJASAFNI AUSTURLANDS ER 
HLUTI ÍSLANDSSÖGUNNAR SKRÁÐUR

Menntadagur atvinnulífsins 2018

Tækni minja safn Austur lands á 
Seyðis firði fjallar um þann hluta 
Ís lands sögunnar sem snýr að 

tækni væðingu landsins frá um 1880 
til dagsins í dag. Mark mið safnsins er 
að safna, varð veita, skrá og sýna verk-
kunn áttu, muni, minjar og frá sagnir 
sem hafa gildi fyrir sögu tækni þróunar 
á starfs svæðinu. Vegna sér hæfingar 
safnsins sem minja safns er fjallar um 
nú tíma væðingu þjóðarinnar er mikið 
um ó venju legar vélar, búnað og aðrar 
menningar minjar sem ekki eru til 
sýnis á öðrum söfnum landsins. 

,, Tækni minja safnið sýnir hvernig 
tækni breytingar sem snúa að vél tækni, 
raf magni, fjar skiptum, sam göngum og 
bygginga list eru sam ofnar breytingum 
á lifnaðar háttum og um hverfi. Safnið 
er stað sett á svo kallaðri W at hnestorfu 
á Seyðis firði en þar er að finna hús sem 
spila stór hlut verk í tækni minja sögu 
landsins, meðal annars svo kallað W at-
hnes hús og Vél smiðju Jóhanns Hans-
sonar. Þá er safnið einnig byggða safn 
Seyð firðinga. 

Á safninu eru haldin nám skeið 
og sýningar, þar eru stundaðar 

rann sóknir og kennsla auk þess 
sem safnið tekur þátt í marg vís legu 
menningar starfi og sam starfs verk-
efnum. Sýningar eru lifandi og leitast 
er við að endur vekja and rúm tímans 
sem fjallað er um. Safna svæðið er 
jafn framt til valið úti vistar svæði fyrir 
göngu ferðir og sam veru. Tækni-
minja safnið hefur staðið ár lega ár lega 
fyrir Smiðju há tíð síðustu helgi fyrir 
verslunar manna helgina með tón-
list, matar list og fjöl mörgum nám-
skeiðum og sýningum sem tengjast 
gömlu hand verki.

Mennta dagur at vinnu lífsins 
var haldinn 15. febrúar í 
Hörpu. Dagurinn var að 

þessu sinni til einkaður hlut verki 
skóla kerfis og at vinnu lífs við að búa 
fólk undir þær miklu tækni breytingar 
sem nú standa yfir. Hvað verður um 
starfið þitt? var yfir skrift dagsins sem 
hefur fest sig í sessi sem ár legur við-

burður og var nú haldinn í fimmta 
sinn. 

Mennta verð laun at vinnu lífsins 
voru veitt, Iceland Tra vel er mennta-
fyrir tæki ársins og Lands net mennta-
sproti ársins. Að lokinni sam eigin legri 
dag skrá voru haldnar mál stofur þar 
sem kafað var dýpra í efni dagsins. 
Katrín Júlíus dóttir, fram kvæmda stjóri 

Frá námskeiði 
í málmsteypu á 

Smiðjuhátíð.

Baskneski ljósmyndarinn Zuhaitz Akizu mundar ljósmyndavél 
Eyjólfs Jónssonar sem varveitt er á safninu.

- Hvað verður um starf þitt?

Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is

MATVÆLA-
RÁÐGJÖF

Sam taka fjár mála fyrir tækja stýrði 
fundi. 

Mennta dagur at vinnu lífsins er 
sam starfs verk efni Samorku, Sam taka 
ferða þjónustunnar, Sam taka fjár mála-
fyrir tækja, Sam taka fyrir tækja í sjávar-
út vegi, Sam taka iðnaðarins, Sam taka 
verslunar og þjónustu og Sam taka at-
vinnu lífsins. Hjá aðildar fyrir tækjum 
sam takanna starfa um 70% launa fólks 
á al mennum vinnu markaði rúm lega 
100 þúsund manns. 

Í dóm nefnd sátu Guð ný B. Hauks-
dóttir, fram kvæmda stjóri mann auðs-
mála hjá Alcoa Fjarða áli sem var 
mennta fyrir tæki ársins 2017, Magnea 
Þór ey Hjálmars dóttir, fram kvæmda-
stjóri Icelandair Hot els sem var 
Mennta fyrir tæki ársins 2016, Sigurður 
Steinn Einars son að stoðar maður for-
stjóra hjá Síldar vinnslunni á Nes-
kaup stað sem var Mennta sproti ársins 
2015 og Ragn heiður H. Magnús dóttir 
við skipta stjóri hjá Marel sem var 
mennta fyrir tæki ársins 2014.

Pantaðu par á mottumars.is
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Endist 
6-10 sinnum 
lengur en 
hefðbundin
vaxbón
Einnig magnað 
bón fyrir húsbíla 
og hjólhýsi

Níðsterk lakkbrynja 
sem þolir tjöruþvott

Fæst í Byko og N1 um allt land  /  ultraglozz.is

Aðrir kostir:
è Útnefnt endigarbesta bátabónið í Svíþjóð
è Gagnast vel sem regnfæla á framrúðu
è Þolir að frjósa
è Hægt að byggja upp sterka vörn á  

fleti undir miklu álagi
è Hreinsar vel veðrað lakk á bílum og 

veðraða húð á trefjaplasti/bátum
è Gagnast vel á spegla í baðherberjum til  

að draga úr móðumyndun

BYGGINGAFYRIRTÆKI MEÐ NÚTÍMA 
INNRÉTTINGAVERKSTÆÐI

SAMIÐ UM LAUNAÞRÓUNAR-
TRYGGINGU FYRIR STARFSMENN HJÁ 
RÍKI OG SVEITARFÉLÖGUM

Sérverk í Kópavogi:

Sér verk ehf. í Tóna-
hvarfi Kópa vogi var 
stofnað árið 1991 

og er al hliða bygginga-
fyrir tæki sem sér hæfir sig 
í upp steypu mann virkja. 
Sér verk tekur að sér minni 
og stærri verk, meðal verk-
efna sem unnin hafa verið 
eru: upp steypa á skólum, 
fjöl býlis húsum, rað- og 
par húsum á samt fleiru. 
Fram kvæmda stjóri er 
Elías Guð munds son. 

Sér verk hefur á vallt haft það að 
leiðar ljósi að skila góðum verkum enda 
hvergi til sparað að gera hlutina sem 
best úr garði og hafa mörg af stærstu 
fyrir tækjum landsins skipt við Sér-
verk. Fyrir tækið hefur byggt um 450 
í búðir fyrir al mennan markað, einnig 
þúsundir fer metra af at vinnu hús næði. 

Inn réttinga verk stæði 
Fyrir tækið er með inn réttinga-

verk stæði sem er búið full komnustu 

tækjum sem völ er á til inn réttinga-
smíða. Hjá fyrir tækinu starfa um 15 
manns að jafnaði, allt miklir fag menn 
og með mikla reynslu, undir verk takar 
starfa einnig hjá Sér verk. Fyrir tækið 
starfar á öllum sviðum er snúa að 
bygginga starf semi. Sér verk er þekkt 
fyrir vönduð og góð vinnu brögð, 
traust og virðing er borin fyrir öllum 
verkum og efndir á um sömdum af-
hendingar tíma í heiðri hafðar.

For seti ASÍ hefur undir ritað sam-
komu lag um launa þróunar-
tryggingu til starfs manna ríkis 

og sveitar fé laga. Laun fé lags manna 
í aðildar fé lögum ASÍ sem starfa hjá 
sveitar fé lögum munu hækka um að 
meðal tali 1,4 prósent vegna sam-
komu lagsins og laun fé laga ASÍ sem 
starfa hjá ríkinu um að meðal tali 0,5 
prósent. Launa þróunar tryggingin er 
aftur virk og gildir frá 1. janúar 2018. 

Sam komu lagið sem undir ritað var í 
dag er gert á grunni ramma sam komu-
lags aðila vinnu markaðarins frá októ-
ber 2015. Aðild að sam komu laginu 
eiga ís lenska ríkið, Sam band ís lenskra 
sveitar fé laga, Reykja víkur borg, Al-
þýðu sam band Ís lands, BSRB og Sam-
tök at vinnu lífsins. 

Í ramma sam komu laginu er kveðið 
á um að launa þróun þeirra sem starfa 
hjá ríki og sveitar fé lögum verði ekki 
lakari en á al mennum vinnu markaði. 
Með því er ætlunin að tryggja að laun 
opin berra starfs manna sitji ekki eftir í 
al mennri launa þróun. 

Horft er til þróunar launa á al menna 
markaðinum annars vegar og hjá þeim 
fé lagmönnum sem starfa hjá ríki og 
sveitar fé lögum hins vegar á tíma-
bilinu nóvember 2013 til nóvember 
2017. Eins og fram kemur í ramma-
sam komu laginu verður launa þróunin 
mæld á fram og leið rétt vegna ársins 
2018, ef til efni er til, þegar þær tölur 
liggja fyrir. 

,,Þetta er á nægju leg og mikil væg 
niður staða sem hér hefur orðið gagn-
vart fé lögum okkar sem starfa hjá ríki 
og sveitar fé lögum‘‘ sagði Gylfi Arn-
björns son, for seti ASÍ, þegar sam-
komu lagið hafði verið undir ritað. 
,,Þessum hluti ramma sam komu lagsins 
frá því októ ber 2015 er ætlað það hlut-
verk að koma í veg fyrir að launa þróun 
fé lags manna ASÍ hjá hinu opin bera 
dragist aftur úr launa þróuninni á al-
mennum vinnu markaði. Það er aug-
ljóst að launa skriðið á al mennum 
vinnu markaði er orðið um tals vert og 
því er þetta á kvæði ramma sam komu-
lagsins að skila mikil vægum árangri.‘‘

Sérverk er með tæki á nýja innréttingarverkstæðinu samkvæmt nútíma kröfum.
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Skráning á si.is

Silfurberg í Hörpu fimmtudaginn 8. mars kl. 13.30–17.00
Samkeppnishæfni ríkja breytist stöðugt og því er stefnumótun mikilvægasta verkefni stjórnvalda 
hverju sinni. Með skýrri sýn og eftirfylgni má vinna að raunverulegum umbótum í samfélaginu og 
efla samkeppnishæfni Íslands. Þannig er lagður grunnur að auknum lífsgæðum landsmanna. 

Menntakerfið er ekki eyland
 Finnur Oddsson, forstjóri Origo
 Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra
 Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto á Íslandi

Leitin að stöðugleika
 Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar
 Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra
 Eva Hlín Dereksdóttir, framkvæmdastjóri Raftákns

Áræðni, ný hugsun og djörf framtíðarsýn
 Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI

Ávarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 
 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 

Ávarp formanns SI
 Guðrún Hafsteinsdóttir

Virkjum tækifærin
 Gestur Pétursson, forstjóri Elkem á Íslandi
 Sesselja Vilhjálmsdóttir, stofnandi og 
 forstjóri Tagplay
 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, 

iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Fjárfesting í dag er hagvöxtur á morgun
 Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra
 Ólöf Helgadóttir, rafmagnsverkfræðingur hjá Lotu
 Sigurður R. Ragnarsson, forstjóri ÍAV

IÐNÞING 2018
ÍSLAND Í FREMSTU RÖÐ
EFLUM SAMKEPPNISHÆFNINA
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Iðn- og starfsnám er 
valkostur fyrir alla
Loksins, loksins heyrum við al-

menna um ræðu um á skoranir 
í ís lenska mennta kerfinu, það 

er frá bært því um ræðan skapar tæki-
færi til um bóta og fram fara. Það 
eru engar ein faldar leiðir til að bæta 
mennta kerfið, því að allar breytingar 
og lausnir þarf að vinna í sam vinnu 
margra. Um bætur í mennta kerfinu 
þarf að vinna sam tímis á mörgum 
sviðum, og á sama tíma að gæta þess 
að fórna ekki því sem vel er gert. Við 
megum ekki láta þennan flókna veru-
leika vefjast fyrir okkur, stöðugt þarf 
að vinna að fram þróun. Ég treysti 
mennta mála ráð herra, Lilju Al freðs-
dóttur, til að skapa hvetjandi um gjörð 
fyrir um bætur í mennta málum. 
Í meira en 20 ár hef ég fylgst með verk-
efnum sem hafa það að mark miði að 
kynna iðn- og starf nám, til nem enda 
og for eldra. Mörg þessara verk efna eru 
frá bær og hafa skilað marg vís legum 
árangri. Dæmin eru t.d. verk nám s-
vikan, skóla heim sóknir, Tækni dagur 
fjöl skyldunnar og sýningar verk- og 
iðn nema. 
Verk efnin hafa skilað árangri og náð 
að breyta við horfi ein stak linga og stutt 
nem endur við að finna sér náms leið 
við hæfi. Þrátt fyrir það hefur ekki 
tekist að ná fram þeirri al mennu við-
horfs breytingu sem sam fé lagið þarf á 
að halda til að allir nem endur líti á það 
sem val kost við lok grunn skóla að fara 
í iðn- eða starfs nám. 

Ég tel að al menn við horfs breyting 
náist ekki fram nema með víð tækri 
sam vinnu á lands vísu, þar vantar 
for ystu og sam hæfingu krafta. Það 
þarf að stofna að gerða hóp til að leiða 
vinnuna, með að komu fjölda hags-
munaðila. Hópurinn þyrfti að ein-
beita sér að sam eigin legum verk-
efnum til að tryggja heildar sýn við 
þær breytingar sem fram undan eru á 
iðn náminu. Mikil vægt er að kennarar, 
skólar og starfs greina ráð sjái eftir sem 
áður um nánari út færslur og þróun 
kennslu. Sam eigin lega sýn þarf að 
byggja á nokkrum lykil at riðum. 

Mark mið 
Við þurfum sem sam fé lag að setja 
okkur mark mið um að hærra hlut-
fall hvers ár gangs inn ritist í starfs- og 
verk nám að loknum grunn skóla og 
út skrifist innan við miðunar tíma, til 
dæmis 20% árið 2022. Á fram þarf að 
vinna að að lögun iðn- og starfs náms 
að styttingu fram halds skólans. Sam-
hliða því þurfa fram halds skóla próf 
af iðn-, starfs- og bók náms brautum 
að verða jafn gild. Inn ritun í há skóla 
gæti þá byggst á fram halds skóla prófi 
og for kröfum um nám í til teknum 
fögum. 
Tryggja þarf meiri sveigjan leika í sam-
spili skóla- og vinnu staða náms og 
mark vissari nýting á náms tíma nem-
enda. Greiðari leið þarf að vera í verk-
nám þó fram halds skóla nám hefjist í 

bók náms skóla. Flestir verk náms skólar 
eru í góðu sam starfi við at vinnu lífið í 
nær um hverfi og mikil vægt er að litið 
sé á „iðn námsklasa“ þar sem m.a. at-
vinnu þróunar fé lög, at vinnu líf og skóli 
vinna saman sem sjálf sagðan lið í upp-
byggingu verk náms. 

Stytting fram halds skóla náms 
nýtt til þróunar fram halds
skóla stigsins 
Fram sóknar flokkurinn vill að þeir 
fjár munir sem sparast við styttingu 
fram halds skólans í þrjú ár verði skil-
yrðis laust nýttir til upp byggingar og 
þróunar fram halds skóla stigsins. Á 
100 ára af mæli Fram sóknar flokksins 
árið 2016 var settur á fót mennta-
stefnu hópur, sem síðan hefur rýnt í 
á skoranir mennta kerfisins. Í hópnum 
er fólk héðan og þaðan af landinu og 
víða að úr skóla kerfinu, sem í gegnum 
sam tal og sam ráðs fundi hefur sótt 
þekkingu til fjölda sér fræðinga með 
mikla reynslu úr mennta kerfinu. Ég 
hef verið svo heppin að fá að taka þátt í 
þessari vinnu. Hópurinn mun á næstu 
vikum skila til lögum til úr bóta. Það 
verða til lögur sem geta nýst mennta-
mála ráð herra og ríkis stjórn, m.a. til 
að vinna að því að allir nem endur líti 
á það sem val kost að fara í iðn- og 
starfs nám við lok grunn skóla.

Líneik Anna Sævarsdóttir
alþingismaður

SÝNINGIN VERK & 
VIT ER NAUÐSYNLEG 
BYGGINGAIÐNAÐINUM

BREIKKUN HRINGVEGARINS 
YRÐI GRÍÐARLEG FRAMKVÆMD

Á stór sýningunni Verk og vit 
2018 sem fram fer í Laugar-
dals höll 8. – 11. mrs nk. 

kynna um 120 sýn endur, fyrir tæki og 
stofnanir vörur sínar og þjónustu. Þar 
má finna húsa f ram leið endur, verk-
fræði stofur, mennta stofnanir, inn-
flytj endur, fjár mála fyrir tæki, tækja-
leigur, bíla um boð, steypu stöðvar, 
hug búnaðar fyrir tæki og starfs manna-
leigur. 

,,Við hjá BYKO höfum tekið þátt 
í öllum Verk og vit sýningunum frá 
upp hafi og verðum að sjálf sögðu með 
aftur núna. Okkur finnst sýningin 

mjög mikil vægur og á hrifa ríkur vett-
vangur til að kynna fyrir tækið og 
þjónustu fyrir lykil við skipta vinum 
okkar, sem og að sjálf sögðu gestum og 
gangandi,“ segir Eggert Kristins son, 
fram kvæmda stjóri sölu- og markaðs-
sviðs BYKO. 

,,Land stólpi ehf. er fyrir tæki sem 
starfar á lands vísu, þess vegna er 
Verk og Vit kjörinn vett vangur til að 
koma okkur á fram færi. Við tökum 
þátt í okkar þriðju sýningu í ár (2018) 
sem endur speglar þann árangur 
sem við höfum fundið fyrir í kjöl far 
fyrra sýninga en Verk og Vit er hrein 

byggingar sýning sem skilar stórum 
hluta okkar mark hóps og mun betur 
heldur en ef um blandaða sýningu 
væri að ræða. Við erum búin að byggja 
vel á annað hundrað stál grindar húsa 
þannig að við erum nokkuð þekkt í 
okkar geira en Verk og Vit er til valið 
tæki færi til að minna enn frekar á 
okkur. Sýning sem þessi er nauð syn-
leg byggingar iðnaðinum á Ís landi og 
þá ekki síst til að hvetja æsku landsins 
til dáða á þessu sviði og sýna hversu 
margt greinin hefur upp á að bjóða,“ 
segir Arnar Bjarni Ei ríks son, fram-
kvæmda stjóri Land stólpa ehf.

Fyrir lið lega tveimur árum var 
lögð fram fyrir spurn á Al-
þingi til þá verandi sam göngu-

ráð herra um kostnað við breikkun 
hring vegarins. Fyrir spurnin var eftir-
farandi: ,,Hversu mikið mundi kosta 
að breikka allan hring veginn, annars 
vegar ef hann yrði 2+1 vegur með að-
skilnaði ak reina, hins vegar ef hann 
yrði tvær ak reinar í hvora átt?“ 

Í svari ráð herra sagði m.a.: 
Gert er ráð fyrir að tvö földun 

vegarins kosti 150–200 milljarða 
króna/km en gerð 2+1-vegar kosti 
100–130 milljarða króna/km. Miðað 
er við ó breytta legu vegarins og að nú-
verandi vegur sé full gerður sem er þó 
ekki alltaf raunin. Horft er t.d. fram 
hjá dýrri fram kvæmd eins og gerð 
brúar á Ölfus á, gerð vegar um Horna-
fjarðar fljót, gerð brúar yfir Lagar fljót 
og Jökuls á á Fjöllum o.fl. Einnig er 
litið fram hjá jarð göngum en þau eru 
tvö á þessari leið, um Al manna skarð 
og undir Hval fjörð. Hring vegurinn 
er um 1.331 km að lengd en hér er 
reiknað með 1.300 km þegar þétt-
býlisk aflar hafa verið dregnir frá. 

Niður stöður miðað við framan-
greint eru því eftir farandi: 

• Hring vegurinn sem 2+2 
vegur, 200–260 milljarðar króna 

• Hring vegurinn sem 2+1 
vegur, 130–170 milljarðar króna. 

Það skal tekið fram að hér er fyrst 
og fremst um rök studda á giskun að 
ræða. Frekari ná kvæmni kallar á tíma-
freka og mjög kostnaðar sama gerð á 
frum drögum verks en þau hefðu lítið 
hag nýtt gildi eins og sjá má af um-
fjölluninni hér að framan. Þær tölur 
sem settar eru fram hér verður að 
skoða sem lág marks tölur, t.d. er ekki 
horft sér stak lega til margra ein breiðra 
brúa á leiðinni sem al farið þyrfti að 
endur gera og þá oftast í tvö faldri 
breidd. 

Ljóst er af framan greindu að þessi 
stór fram kvæmd mundi veita mörgum 
iðnaðar mönnum, brúarsmiðum, 
verk fræðingum, arki tektum og 
fleirum mikla vinnu. Lítið hefur orðið 
um breytingar á hring veginum til bóta 
síðan þessi fyrir spurn var lögð fram á 
Al þingi, að eins verið rætt um nauð syn 
þegg að breikka hring veginn, en engar 
fram kvæmdir í sjón máli.

Það að gera 2+1 veg yfir Holtavörðuheiði, 
hvað þá 2+2 veg, er örugglega dýr 
framkvæmd og ekki líklegt að ráðist 
verði í á næstu árum. Gerð nýs vegar um 
Berufjarðarbotn og brúarsmíði er í gangi 
og er ráð fyrir verklokun í haust.  Að 
þessari vegagerð lokinni verður unnt að 
aka hringinn í kringum Ísland á bundnu 
slitlagi eftir að hringvegurinn var færður 
frá Öxi og um suðurfirðina, þ.e. með því 
að fara fjarðaleiðina á Austfjörðum.
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Garðar Kári Garðarsson kokkur ársins
Úr slit í keppninni Kokkur ársins 2018 fór fram í Flóa í Hörpu 24. febrúar sl. 

í sam vinnu við IKEA og Nettó. Til úr slita kepptu Bjartur Elí Frið þjófs son, 
Grill markaðnum; Garðar Kári Garðars son, Ele ven Experience- Deplar 

Farm; Iðunn Sigurðar dóttir, Matar kjallaranum; Sigur jón Bragi Geirs son, Garra 
og Þor steinn Geir Kristins son, Fisk fé laginu. 

Kepp endur elduðu 3ja rétta mat seðil úr svo kallaðir leyni körfu, þ.e. kepp-
endur fengu að vita degi fyrir keppni úr hvaða hrá efni þeir áttu að elda og 
höfðu svo fimm klukku stundir til að undir búa matinn. Kokka lands liðið sá um 
matinn fyrir gesti sem er að æfa sig fyrir heims meistara keppnina í mat reiðslu í 
nóvember nk. Aðal réttur kvöldsins var lamba mjöðm með laukkar töflu, kar töflu-
froðu, sýrðum lauk, svar trót, grænertum, svörtum hvít lauk og lambna gljáa. Með 
var drukkið El Padre Morande Adventure Ca ber net Franc. 

Kokkur ársins er stökk pallur fyrir metnaðar fyllstu kokka landsins, þ.e. kokka 
sem vilja skapa sér nafn, stefna á frekari sigra í eld húsinu og taka þátt í að þróa 
ís lenska matar gerð.

Björn Bragi Bragason, forseti Klúbbs matreiðslumeistara, Kokkur ársins Garðar Kári Garðarsson og Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri sem afenti verðlaunin.

Weycor AR65e
þyngd 5150kg   
vél: Deuzt (vatnskæld)
54KW (73hö)

Hanix H27DR
þyngd 2825kg
vél: Kubota 
14,4KW (19hö)

Vinnuþjarkar
Þýsk og japönsk gæðavara

Við græjum það
Til sjós eða lands

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

asafl.is

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Þessir kokkar kepptu til úrslita: Þorsteinn Geir Kristinsson, 
Sigurjón Bragi Geirsson, Iðunn Sigurðardóttir, Bjartur Elí 
Friðþjófsson og Garðar Kári Garðarsson.

Sigurvegarinn, Garðar Kári Garðarsson

Dyggir stuðningsmenn Garðars Kára Kára 
Garðarssonar.

Yfirdómarinn að störfum, Christopher 
Davidsen frá Noregi.
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STEFNUMÓTUN MIKILVÆGASTA 
VERKEFNI STJÓRNVALDA

LÍTIL ÞEKKING Á 
SKYNJURUM Í BÍLRÚÐUM

Iðnþing samtaka iðnaðarins:

Í bílum í dag er mikið af skynjurum t.d. í rúðum hans. Þetta er að vaxa mikið 
og þarf að vera í lagi, t.d. til að meta hættur og sýna myndir af umferðinni og 
vara við hættum, hemla fyrir þig o.s.frv. Þetta krefst þekkingar og  hvernig 

skal nota mælitæki, bæði í viðgerðum og skoðun. Mjög fáir einstkalingar eða 
starfsmenn bílaverkstæða eru með þennan búnað í dag, hvað þá þekkingu á 
notkun hans, þekking lítil og jafnvel búnaður ekki notaður sé hann til staðar.

Sem dæmi er t.d. ekki gott að kerfið sem á að nauðhemla virki ekki rétt því 
virkni hafi ekki verið könnuð og lagfærð eftir viðgerð. Dæmi eru um það, því 
miður, að á sveinsprófi í bifvélavirkjun nýlega hafi helmingur nema fallið. Alls 
ekki gott fyrir bílgreinina.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI.

Sigurður Hannesson,, framkvæmdastjóri SI:

Iðnþing Samtaka iðnaðarins verður haldið í Silfurbergi í Hörpu nk. fimmtudag, 8. mars. Yfirskrift Iðnþing í ár er Ísland 
í fremstu röð, eflum samkeppnishæfnina er. Samkeppnishæfni ríkja breytist stöðugt og því er stefnumótun mikilvægasta 
verkefni stjórnvalda hverju sinni. Með skýrri sýn og eftirfylgni má vinna að raunverulegum umbótum í samfélaginu og efla 
samkeppnishæfni Íslands. Þannig er lagður grunnur að auknum lífsgæðum landsmanna. 

Þingið hefst með ávarpi ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur og 
síðan flytur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, ávarp. Síðan taka við ýmis erindi sem hér eru nefnd;

Virkjum tækifærin
 -Gestur Pétursson, forstjóri Elkem á Íslandi
 - Sesselja Vilhjálmsdóttir, stofnandi og forstjóri Tagplay
 - Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Fjárfesting í dag er hagvöxtur á morgun
 - Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra
 - Ólöf Helgadóttir, rafmagnsverkfræðingur hjá Lotu
 - Sigurður R. Ragnarsson, forstjóri ÍAV

Menntakerfið er ekki eyland
 - Finnur Oddsson, forstjóri Origo
 - Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra
 - Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto á Íslandi

Leitin að stöðugleika
 - Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar
 - Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra
 - Eva Hlín Dereksdóttir, framkvæmdastjóri Raftákns

Áræðni, ný hugsun og djörf framtíðarsýn
 - Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI
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Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

Þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang 
fyrir þá sem þess óska.

við hönnum og teiknum
Komdu með eða sendu okkur málin af 
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og 
við hönnum, teiknum og gerum þér 
hagstætt tilboð í glæsilega danska inn-
réttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð 
raftæki á vægu verði.

gott skipulag 
Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta. 
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað. 
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

styrkur - ending - gæði

eldhúsinnréttingar
hÁgÆða danskar

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15
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Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!

Líðan ungs fólks
Á síðustu misserum hefur átt 

sér stað tíma bær og þörf 
vitundar vakning í sam fé-

laginu um geð heil brigðis mál. Fyrir 
vikið er fólk nú með vitaðra en áður 
um al var leika geð rænna vanda mála. 
Stjórn völd hafa lagst á árarnar en 
um ræðan á þeim vett vangi snýst að 
veru legu leyti um á herslu á for varnir 
og lýð heilsu og er mennta kerfið nefnt 
þar sér stak lega. 

Sam kvæmt hvít bók mennta- og 
menningar mála ráð herra frá júní 
2014 um úr bætur í menntun ljúka 
einungis 44% fram halds skóla nema 
námi sínu á til settum tíma. Þar kemur 
einnig fram að brott hvarf ís lenskra 
nem enda megi að mestu leyti rekja 
til slæmrar geð heilsu. Brott hvarf 
úr fram halds skólum er sam kvæmt 
skýrslu Barna heilla 18,8%, eða það 
hæsta sem gerist á Norður löndum. 

Því fer fjarri að ekkert hafi verið 
að hafst á vett vangi fram halds-
skólanna í þessu efni. Á nokkrum 
undan förnum árum hafa verið sett 
á lag girnar til rauna verk efni þar sem 
sál fræði þjónusta hefur staðið nem-
endum til boða og tals verð reynsla 
er þegar fyrir hendi sem hægt er að 
byggja á. Nefna má í þessu sam bandi 
Verk mennta skólann og Mennta-
skólann á Akur eyri, Mennta skólann 
við Hamra hlíð og Flens borgar-
skólann í Hafnar firði og nokkra 
fleiri skóla á lands byggðinni. Þessi 
þjónusta hefur verið látin í té með 
ýmsum hætti, ýmist í formi við tala, 
nám skeiða halds eða fræðslu, bæði 
í sam vinnu fram halds skóla við við-
komandi sveitar fé lög og í verk taka-
vinnu. 

Hafa ber í huga að sér fræði-

þjónusta við leik- og grunn skóla, 
þ.m.t. sál fræði þjónusta, er bundin í 
reglu gerðir og hefur þann til gang að 
sinna m.a. for vörnum og snemmtæku 
mati vegna sál ræns vanda og á því 
stigi eru þetta gríðar lega mikil væg 
úr ræði. Slík þjónusta hefur ekki að 
sama skapi verið til staðar á fram-
halds skóla stiginu. Það er al gjört rétt-
lætis mál að börnum og ung mennum 
sé ekki mis munað hvað þetta varðar 
eftir aldri og skóla stigum. 

Fag fólk telur sig hafa hald góðar 
upp lýsingar um að frá árinu 2010 
hafi líðan ung menna farið versnandi. 
Um þetta hefur verið mikil um ræða 
í sam fé laginu. Færri ung menni meta 
and lega líðan sína góða eða mjög 
góða árið 2016 en árin á undan. Tölur 
sýna svo ekki verður um villst að hátt 
hlut fall þeirra ung menna sem hætta í 
skóla er vegna and legra veikinda. 

Hugsanir um sjálf skaða og meðal 
stúlkna hefur sjálf skaði aukist síðustu 
ár og vond líðan al mennt hefur farið 
vaxandi á meðal stúlkna í grunn-
skólum. 

Sér stak lega mikil vægt er að efla 
sál fræði þjónustu í fram halds skólum 
landsins í ljósi þess að stærsti aldurs-
hópur ung menna, 18–25 ára, er í 
hvað mestri hættu hvað geð ræn 
vanda mál varðar. Hér lendis mælist 
um fimmti hver kven maður á þessum 
aldri með þung lyndis ein kenni sam-
kvæmt evrópskri heilsu fars rann sókn 
frá árinu 2015, fleiri en í nokkru öðru 
Evrópu ríki. 

Al gengasta dánar or sök ís lenskra 
karl manna á aldrinum 18–25 ára er 
sjálfs víg en ár lega deyja um sex ungir 
menn á þeim aldri. 

Al mennt líður þó ung mennum 

sem ekki eru í skóla verr en þeim sem 
eru í skóla. Því er það mikil vægt at riði 
að huga jafn framt að þörfum ung-
menna sem eru utan skóla varðandi 
að gang að sál fræði þjónustu. 

Það er þrátt fyrir allt gleði efni að 
stjórn völd skuli vera komin með geð-
heil brigðis mál fram halds skóla nema 
al var lega á dag skrá en þörfin er þó 
reyndar ekkert síðri á há skóla stiginu. 

Nauð syn legt er að auka skilning 
á þessum heilsu fars vanda sem ung-
menni hafa í gegnum tíðina dulið 
mjög vegna van þekkingar okkar og 
for dóma. Því fyrr sem leitað er að-
stoðar, því betra og far sælla verður 
það jafnan fyrir hvern og einn. Það 
er mjög á kjósan legt að unnið sé að 
þessu í skóla um hverfinu en ekki utan 
þess. 

Það er mikil vægt að takast á við 
þung lyndi á fyrstu stigum með að-
gengi legri sál fræði með ferð og fyrir-
byggjandi úr ræðum. Slíkt getur 
raunar ekki einungis leitt til betri 
heilsu, tryggt gagn legri og sam-
felldari skóla göngu, heldur einnig 
bjargað manns lífum, 

Þá er í lokin nefnd sú mikil væga 
að stoð og ráð gjöf sem kennarar, 
náms ráð gjafar, hjúkrunar fræðingar 
og fé lags ráð gjafar skólanna veita víða 
eftir bestu getu og færni. 

Vera sál fræðinga í skólum er til 
þess fallin að auka enn þekkingu 
og skilning þeirra sem starfa innan 
fram halds skólanna og styrkja þá 
í verk efnum sínum. Því er vert að 
hafa í huga, að þótt það sé mikil-
vægt, að greiður að gangur sé að sál-
fræði þjónustu í fram halds skólum er 
einnig mikil vægt að fræða og auka 
með vitund allra starfs manna skóla 

um geð ræn vand kvæði. Það er ekki 
æski leg þróun að skil greina and lega 
van líðan nem enda sem í hlutun sem 
einungis fari fram á skrif stofu skóla-
sál fræðings. 

Það er von undir ritaðs sem leggur 
nú fram til lögu um sál fræði þjónustu 

í fram halds skólum öðru sinni á Al-
þingi, að hún nái í þetta sinn fram 
að ganga, njóti nægi legs stuðnings til 
sam þykktar ungu fólki í fram halds-
skólum til heilla.

Guðjón S. Brjánsson
alþingismaður
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HAFNARFJARÐARHÖFN
tengir flutninga um allan heim

 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

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

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

HVALUR HF.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is
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Sam tök af urða stöðva í mjólkur-
iðnaði, SAM, eru hags muna-
sam tök af urða stöðva í mjólkur-

iðnaði og voru stofnuð árið 1985. 
Til gangur sam takanna er að sjá til þess 
að mjólkur iðnaðurinn í landinu verði 
rekinn á sem hag kvæmastan hátt með 
það að mark miði að gæta hags muna 
af urða stöðvanna inn á við sem út á við 
auk þess að gæta þess að fram leið endur 
og af urða stöðvar nýti sem best til tæka 
markaði hverju sinni, innan lands sem 
utan. Allar af urða stöðvar sem taka við 
mjólk beint frá fram leið endum eiga 
rétt á að gerast aðilar að sam tökunum. 
Á vegum SAM starfar Fræðslu nefnd 
mjólkur iðnaðarins sem vinnur að 
fræðslu um mjólk og mjólkur af urðir. 

Bændurnir á Grund í Svarfaðar-
dal, Sigur björg Karls dóttir og Frið rik 
Þórarins son, eru með lausa göngu fjós 
og segja það mikla fram för í þessum 
iðnaði. Í lausa göngu fjósinu eru auk 
mjólkur kúnna kálfar en geld neyti og 
fyrsta árs kvígur eru í öðru húsi með 
nauti. Þær eru því ekki sæddar af fyrsta 
kálfi.

TÆKNI Í MJÓLKURIÐNAÐI 
FLEYGIR STÖÐUGT FRAM

RÝNT Í STRAUMA OG STEFNUR Á NÝSKÖPUNARMÓTI ÁLKLASANS

Árlegt Nýsköpunarmót Álklasans var haldið fyrir skemmstu. Rýnt vvar 
í strauma og stefnur í áliðnaði á heimsvísu. Á meðal frummælenda 
var Alamdari framkvæmdastjóri REGAL, rannsóknarmiðstöðvar 

áliðnaðarins í Quebeq í Kanada, og Duchesne prófessor við Laval-háskóla, 
sem er í fremstu röð í heiminum á þessu sviði. Þá fluttu fræðimenn við HR, 
HÍ og Nýsköpunarmiðstöð erindi í bland við fyrirlesara úr atvinnulífinu. 
Örkynnigar voru á nýsköpunar- og rannsóknarverkefnum og þá voru veittar 
hvatningarviðurkenningar til háskólanema.

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

Höfum á lager mikið úrval af alskyns vinnufatnaði, hífi- og festingabúnaði, krönum og talíum, snjókeðjum, 
pökkunarlausnum og fallvarnarbúnaði. Í vörulistanum á www.isfell.is er að 
finna ítarlegar upplýsingar um allar vörur. 

Vinnufatnaður Hífilausnir Kranar og talíur Snjókeðjur Pökkunarlausnir Fallvarnarbúnaður

Komdu við og kynntu þér vöruúrvalið
og þjónustuna!
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TÆKNI Í MJÓLKURIÐNAÐI 
FLEYGIR STÖÐUGT FRAM

Set ehf. á Selfossi hefur yfir 40 ára reynslu af
framleiðslu og sérsmíði á hvers kyns rörum til 
hita- og vatnsveitu, fráveitu og hlífðarlausna. 

Set verður á stórsýningunni 

í Laugardalshöll 8.-11. mars
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FYRIRTÆKJALAUSNIR BRIMBORGAR
HEILDARLAUSNIR Í BÍLAMÁLUM

ALLT Á EINUM STAÐ HJÁ BRIMBORG

BÍLAR ÞJÓNUSTA FLOTASTÝRING

PANTAÐU FUND!

REYKJAVÍK | BÍLDSHÖFÐA 6 | S. 515 7006    AKUREYRI | TRYGGVABRAUT 5 | S. 515 7050  FYRIRTAEKJALAUSNIR@BRIMBORG.IS

Fyrirtækjalausnir Brimborgar veita fyrirtæki þínu hagkvæmar heildarlausnir í bílamálum. 
Yfir 500 gerðir af frábærum fólksbílum, jeppum og atvinnubílum frá 5 heimsþekktum bílamerkjum eru í boði. 

Auk þess færðu framúrskarandi viðhaldsþjónustu og flotastýringu hjá sérhæfðu starfsfólki 
sem tryggir þínu fyrirtæki frábærar lausnir og ótvíræða hagræðingu.

LYK I LO R Ð I Ð  Þ I T T  E R  H AGKVÆ M N I

Fyrirtækjalausnir Brimborgar 5x38 20180302.indd   1 02/03/2018   16:28

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

Nýr miði!

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Geir A. Guðsteinsson, sími: 840-9555

Hönnunarkeppni véla- og 
iðnaðarverkfræðinema:
Fólst í því að koma 
tæki frá upphafsstöð á 
endastöð

Hönnunar keppni véla- og 
iðnaðar verk fræði nema við 
Há skóla Ís lands fór fram á 

UT messunni í Hörpu fyrir skömmu. 
Keppnin er á vallt vel sótt auk þess 
sem þáttur um hana er sýndur á RÚV. 
Í keppninni þurfa há skóla nemar sem 
taka þátt að koma tæki frá upp hafs-
reit yfir á enda stöð og safna stigum 
og það lið sem hlýtur flest stig vinnur. 

Það lið sem hlaut fyrsta sætið í 
keppninni í ár er skipað nem endum 
við tækni- og verk fræði deild Há-
skólans í Reykja vík, þeim Jóni Sölva 
Snorra syni, nema í há tækni verk-
fræði, Þór arni Árna Páls syni, nema í 
raf magns tækni fræði og Erni Hrafns-
syni, nema í véla verk fræði. Í ár var 
þrautin þannig að tækið átti að keyra 
á fram og ýta á takka vinstra megin. 
Við það helltust ~200 ml. af vatni úr 
röri fyrir ofan tækið sem það þurfti 
að fanga. Að því loknu var komið 
að því að fara yfir skurð og því næst 
að losa vatnið í trekt yfir mæli glasi, 
keyra yfir hraun sem var sett saman 
úr fínum sandi og steinum, og að 
lokum að fara upp eftir neti og stað-
næmast á palli. 

„Lausn okkar fólst í að hafa bílinn 
ein faldan en sterk byggðan,“ segja þeir 
þre menningarnir, Jón Sölvi, Þórarinn 
Árni og Ernir. „Hann saman stendur 
af 7 DC-mótorum, einn á hverju 
hjóli og hinir fyrir griparm.“ Grind, 
griparmur og hjól voru hönnuð frá 
grunni fyrir keppnina og prentuð í 
þrí víddar prentara í HR. Liðið hefur 
haft góða reynslu af verk efna vinnu og 
hafa haft gott skipu lag að leiðar ljósi. 
Auk þess er gert fyrir nægum straum 
til hjólanna svo hann gæri keyrt upp 
nánast hvað sem er. Þeir fé lögum 
fannst frá bært að sú vinna sem þeir 
lögðu í verk efnið hafi skilað árangri 
og sé stað festing aá því að skipu lag og 
þraut seigja í verk efna lausnum skili 
sér á endanum. Liðið hlaut 400.000 
krónur í verð laun en það voru Marel 
og Origo sem styrktu keppnina.


