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Prentmet er nútíma 
prentsmiðja
Prentmet hefur ávallt fjárfest í fullkomnum tækjabúnaði, öflugu 
starfsfólki sem og í símenntun.

Sjá blaðsíðu 9.

Eins og í mörgum öðrum iðnrekstri 
stækka trésmíðaverkstæði, önnur 
draga saman seglin og jafnvel hætta. 

Jónas Sigurjónsson, húsgagnasmíðmeistari 
stofnaði árið 1974 ásamfleirum 
trésmíðaverkstæðið Valsmíði á Akureyri. 
Um árabil voru starfsmenn allt að 10 
talsins en nú starfar Jónas einn, en í sömu 
húsakynnum. Utan á húsinu stendur fyrir 
neðan nafn Valsmíðis, ,,fyrir vandláta – 

eldhúsinnréttingar – baðinnréttingar – 
fataskápar – sérsmíði. Jónas segir að í dag 
sé þetta aðallega sérsmíði en verkefnin fyrir 
hann einn séu næg.  Árið 1984, á 10 ára 
afmæli Valsmíðis sagði Jónas m.a.
,,Það dugir ekki að vera með neinn barlóm 
í kreppunni, menn verða bara að meta 
aðstœður og haga sínum rekstri samkvœmt 
því. Og við höfum ekki þurft að kvarta, 
því við höfum haft miklu meira en nóg að 

gera, það eru næg verkefni framundan.“ 
Jónas segir að auðvitað hafi þetta ekki 
hafist nema með mikilli vinnu, og það 
hafi tekist með traustu traustu starfsfólki 
og viðskiptavinum. Nú sé hann einn og 
verkefnin séu aðallega sérverkefni, sem 
jafnvelmegi teljast stundum smáverkefni. 
En á meðan starfsþrekið sé nægjanlegt er 
þetta oftast ánægjulegt.

Einyrkjar í trésmíði þrífast vel

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri er 
skiljanlega aánægður með að framkvæmdir 
eru að hefjast í Grafarvogi. Á myndinni 
með honum er eiginkonan, Arna Dögg 
Einarsdóttir.– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

• 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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Engum blöðum er um það að 
fletta hve iðnaður er mikilvægur 
hverju samfélagi. Saga iðnaðar 

er ekki eingöngu saga ákveðinnar 
starfsgreinar, heldur saga sjálfs 
nútímans. Og nú hyllir undir nýjan 
nútíma, framtíðin nálgast óðfluga, og 
enn á ný er það iðnaðurinn sem mun 
marka þau skil.
Mjór er mikils vísir, segir máltækið, og 
við sagnfræðingar þekkjum þá sögu 
að stofnun eins hlutafélags boðaði 
innreisn nútímans í íslenskt samfélag. 
Og raunar var þetta ekki bara eitthvað 
hlutafélag, heldur hlutafélag með 
greini. Hið íslenzka hlutafélag var 
stofnað á Þingvöllum árið 1751 og 
varð fljótlega kallað Innréttingarnar í 
manna munni.
Stofnun þess er stórmerkur viðburður 
í sögunni. Með mikilli einföldun má 

segja að í landinu hafi verið valdastétt 
sem hafi sýnt sinn einbeitta vilja í 
verki til þess að Ísland væri aðeins 
landbúnaðarsamfélag. Samhliða 
mátti reyndar stunda smá fiskveiðar, 
en landbúnaðurinn væri það sem 
einkenndi íslenskt samfélag.
Viljinn til breytinga kom að utan, 
raunar frá efstu lögum valdsins, 
sjálfum ektakóngi vorum. Umbætum 
yrði aðeins náð fram með iðnvæðingu 
og þannig urðu Innréttingarnar til. 
Starfsemin varð fjölbreytt, félagið stóð í 
jarðæktartilraunum, vann brennistein, 
var í kaðlagerð og skinnaverkun auk 
hefðbundinnar útgerðar. En það er 
fyrst og fremst ullarvefsmiðjan sem 
markaði þáttaskil, enda þar komin 
fyrsta verksmiðjan á Íslandi.
Nýja verksmiðjan þurfti starfsfólk og 
brátt leitaði fólk til Reykjavíkur til 

að starfa í ullarvefsmiðjunni. Þannig 
hófst þéttbýlismyndun fyrir alvöru 
í Reykjavík. Það er ágætt að hafa í 
huga að það var ekki sjálfgefið að 
verksmiðjan risi í Reykjavík, heldur 
valdi staðarvaldsnefnd krúnunnar 
staðinn, ekki síst þar sem talið var 
að þar yrði ekki mikið um eldgos. 
Það þarf því ekki að teygja sig langt 
til rökstuðnings því að ástæða þess 
að Reykjavík sé höfuðstaður landsins 
hafi ekkert að gera með Ingólf 
Arnarson og hans öndvegissúlur, 
heldur uppsetningu fyrstu verksmiðju 
landsins; sjálfar Innréttingarnar.
Fortíðin er mikilvæg. Ekki bara okkur 
sagnfræðingum, heldur nauðsynleg 
hverju samfélagi til að þekkja sína 
sögu og reynslu, viðhalda þræðinum 
og ekki síst læra af því sem áður hefur 
verið gert. Þannig dregur sagan fram 
mikilvægi iðnaðar, en sýnir okkur 
um leið fram á að það miklivægi er 
ekki aðeins í fortíð. Iðnaðurinn er 
ein af stoðum þess samfélags sem við 
byggjum í dag og slær tóninn fyrir 
þróun framtíðarinnar.
Oft og tíðum er rætt um fjórðu 
iðnbyltinguna og ekki að ósekju. Það 
er ljóst að gríðarlega miklar breytingar 
eru framunda í samfélagi okkar og í 
raun flestum samfélögum heimsins. 
Þar skiptir miklu máli Sjálfvirkni 
mun aukast og allar líkur eru á að eftir 
nokkra áratugi verði til störf sem flest 
okkar hafa ekki hugmyndaflug til að 
sjá fyrir hver verða.
Iðnaðurinn, í öllum sínum 
fjölbreytileika, stendur því frammi 
fyrir miklum áskorunum, ekki síður 
en samfélagið allt. En iðnaðurinn 
er ekki síst gerandi í þessari þróun; 
hugvit og útsjónarsemi í þeim geira 
mun marka það hvernig framtíð okkar 
verður. Það á ekki síst við þegar kemur 
að umhverfis- og loftslagsmálum.
Okkur stjórnmálamönnum ber því 
skylda til að hlusta vel eftir því hvað 
fólk í geiranum segir og vera tilbúin til 
samráðs. Annars eigum við á hættu að 
vera sömu megin hryggjar í sögunni 
sem embættismennirnir sem stóðu 
gegn Innréttingunum.

Kolbeinn Óttarsson Proppé
þingmaður VG

Framkvæmdir við endurnýjun 
veitulagna, malbiks og gangstétta 
í Heiðmörk í Hveragerði eru 

komnar í fullan gang. Nú er unnið 
milli Breiðumerkur og Grænumerkur 
en gert er ráð fyrir að lagnavinnu og 

jarðvegsskiptum á milli Breiðumerkur 
og Reykjamerkur ljúki fyrir áramótin.

Stefnt er að því að framkvæmdum 
austan Reykjamerkur og 
yfirborðsfrágangi verði lokið næsta 
sumar.

Blikk og tækniþjónustan ehf. við 
Kaldbaksgötu á Akureyri var 
stofnuð af Sveini Björnssyni 

í desember 1991, en  áður var 
rekið í sama húsnæði fyrirtækið 
Blikkvirki. Sveinn Björnsson er 
menntaður vélvirki frá Iðnskólanum 
á Akureyri 1979 og útskrifast síðan 
sem  véltæknifræðingur frá Odense 
teknikum í Danmörku. 

Fyrirtækið sérhæfir sig í ráðgjöf 
og tæknilegum lausnum er snýr að 
loftræsingu og getur þannig þjónustað 
viðskiptavinina allt frá ráðgjöf, hönnun 
og teikningum til smíði,  uppsetningu 
og þjónustu  loftræsikerfa. Að auki 

tekur fyrirtækið að sér alla hefðbundna 
smíði úr þunnmálmi, s.s. klæðningar, 
vatnskassaviðgerðir og flasningar 
og hefur á að skipa þaulvönum 
blikksmiðum sem hæfa hverju verkefni 
fyrir sig. Blikk og tækniþjónustan hefur 
hönnunartryggingu ásamt gæðakerfi 
bæði fyrir iðnmeistara og hönnuði.

Starfsmenn fyrirtækisins eru nú um 
20 talsins, allt íslenskir  iðnaðarmenn 
og tæknimenn en þjónustusvæðið 
er frá Blönduósi og austur á Höfn 
í Hornafirði. Um þessar mundir er 
Blikk og tækniþjónustan einnig með 
verkefni í Færeyjum  í samstarfi við 
Kælismiðjuna Frost.

IÐNAÐUR – UPPHAF NÚTÍMANS

Blikk og tækniþjónustan á Akureyri:
Þjónustusvæðið frá Blönduósi austur á Hornafjörð

Mikil vinna við endurnýjun 
lagna í Hveragerði

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

ára

s. 511 1100 | www.rymi.is 

Rafmagnstjakkar
Kynningarverð: 

282.897 kr.  m/vsk

Brettatjakkar
Kynningarverð: 

43.179 kr.  m/vsk

Sveinn Björnsson við tölvustýrt plötusax.

Heimir Bragason við tölvustýrða beygjuvél.
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Lexus-Ísland    —   Kauptúni 6,  Garðabæ,  570 5400   —   lexus.is

MEISTARAVERK

Orðið Takumi merkir handverksmeistari. Til þess að geta kallað þig Takumi þarftu að 
sýna fram á næmt auga fyrir smáatriðum, ómælda sköpunargleði og óbilandi trú á því 

að ekkert nema fullkomnun sé nógu gott. Lexus er öll þessi hugmyndafræði í verki. 

ÚTHUGSUÐ SMÁATRIÐI SKAPA EINSTAKA HEILD

RX 450h  frá 10.340.000 kr.

SPORTJEPPI
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Vel menntað starfsfólk grunnurinn að 
samkeppnishæfni fyrirtækja

Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að 
samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að 
auka framleiðni þeirra. Því þarf menntastefna 

að vera í takt við atvinnustefnu þjóðarinnar til að 
tryggja verðmætasköpun samfélagsins. Tryggja þarf 
að nauðsynleg fagmenntun sé í boði hérlendis og 
þróun og uppbygging öflugs fagháskólastigs því eitt af 
forgangsverkefnum Samtaka iðnaðarins. Áhugaverð 
tækifæri eru í því fyrir ungt fólk að velja iðn-, 
verk- og tæknimenntun og er eftirspurn eftir öflugum einstaklingum 
á þessu sviði mikil, ekki aðeins hérlendis heldur einnig á alþjóðavísu. 
SI eru meðal bakhjarla Háskólans í Reykjavík og Tækniskólans – skóla 
atvinnulífsins, eiga aðkomu að stjórn og vilja þannig tryggja fyrirtækjum 
aðkomu að uppbyggingu skóla bæði á framhalds- og háskólastigi.

Gróskumikið samstarf er innan húss atvinnulífsins í samvinnu 
við önnur atvinnurekendasamtök og Samtök atvinnulífsins og 
er hápunkturinn þar árleg menntaráðstefna atvinnulífsins með 
menntastofu Samtaka iðnaðarins. Töluvert samstarf er við aðra 
hagsmunaaðila s.s. sveitarfélög, launþegasamtök og grunn- framhalds- 
og háskólaskóla og símenntunarmiðstöðvar.

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, segir að 
eitt af því sem verði að leggja mikla áherslu á sé að fá skýringar á því 
hversvegna  sé eins mikill munur og raun ber vitni á fjölda þeirra sem 
útskrifast úr starfs- og iðnnámi hérlendis og í Noregi, hér kringum 
12% en 40% í Noregi. Ráðherra vill fá greinagóð svör við ástæðunni og 
hvernig sé hægt að bæta stöðu iðn- og verknáms. Leggja verði aukið fé 
í framhaldsskólastigið til að efla þessa þætti. Vart þarf að taka fram að 
þegar engin starfsmaður með iðnmenntun kemur að stórum verkum, 
sem því miður eru allt of mörg dæmi um, kemur það niður á gæðum 
verksins. Kannski þurfa Samtök iðnaðarins að beita sér fyrir því að 
iðnmenntum sé kynnt í 8. Bekk grunnskóla en ekki í 9. Bekk eins og er 
í dag, en þá eru nemendur oft búnir að taka ákvörðun hvert skuli stefna 
í frekara framhaldsnámi, jafnvel búið að sækja um skólavist. Hlutur 
foreldra er þarna ekki síður sterkur.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Þegar rekstur tólf stærstu 
sveitarfélaga landsins er borinn 
saman kemur í ljós að þau 

sem koma best út taka hlutfallslega 
minnst til sín í formi skattheimtu. 
Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýrri greiningu efnahagssviðs 
Samtaka atvinnulífsins á fjárhagsstöðu 
sveitarfélaganna. Þá mælist ánægja 
íbúa með leik- og grunnskóla mest í 
þeim sveitarfélögum sem koma best út 
úr rekstrarsamanburðinum. Akranes, 
Seltjarnarnes og Garðabær koma best 
út þegar fjárhagsstaða sveitarfélaganna 
er borin saman. Þessar niðurstöður 
vekja misjafna hrifningu í öðrum 
sveitarfélögum, og aðferðin ekki 
síður talsverða athygli. Iðnaðarblaðið 
tekur ekki afstöðu eða hefur skoðun á 
aðferðinni sem SA beitir.

Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri 
Akraneskaupstaðar var spurður um 
atvinnuástandið á Akranesi í dag 
en á síðsta ári hætti HB Grandi allri 
bolfiskvinnslu á Akranesi og ssagði upp 
starfsfólkinu en síðan hefur reyndar 
fiskvinnslufyrirtæki í Kópvogi, Ísfiskur, 
flutt hluta starfseminnar upp á Akranes 
og margt af því starfsfólki sem áður 
var hjá HB Granda hefur fengið þar 
vinnu.Í sumar eru á leiðinni 40 störf til 
viðbnótar með því fyrirtæki.

VILTU AUGLÝSA Í IÐNAÐARBLAÐINU?
NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

,,Gott atvinnusvæði við bæjarmörkin 
sem er afar hentugt iðnaðarsvæði“

Sævar Freyr bæjarstjóri segir 
atvinnuleysi afar lítið nú á Akranesi 
og tekist hafi að vinna úr þeim vanda 
sem brott hvarf HB Granda olli.  „Þrátt 
fyrir það þá er langtímaverkefnið að 
fá útgerðina á ný af stað á Akranesi.  
Með enduropnun fiskmarkaðar á 
Akranesi nýverið þá hafi tekist að efla 
smábátaúgerðina og verður spennandi 
að fylgjast með frumkvöðlum sem 
drífa það verkefni áfram.“

Mikil tækifæri hjá núverandi 
fyrirtækjum
„Hér eru mikil tækifæri í þeim 
fyrirtækjum sem starfa á Akranesi.  
Ég sé fyrir mér að þau geti þróast og 
dafnað á Akranesi.  Fyrst ber að nefna 
Skaginn3xStál, það er einstaklega 
framsækið fyrirtæki og er eitt fremsta 
fyrirtæki í heimi í framleiðslu á 
kælilausnum ásamt tæknibúnaði 
fyrir fiskvinnsluhús, frystitogara og 
ísfikstogara, og fleira, þ.e.Skaginn3X, 
þar sem starfa um 200 manns hér á 
Akranesi og um 50 manns á Ísafirði. 
Þarna starfar fjöldi iðnaðarmanna og 
þar eru fjöldi hátæknistarfa.  Fyrirtækið 
ætlar sér að vaxa hratt og vonumst við 
til þess að sem mest af þeirra vexti geti 
orðið áfram á Akranesi.  
Norðanfiskur og Vignir G. Jónsson eru 
einnig frábær fyrirtæki sem eru í eigu 
HB Granda.  Ef gengi krónunar verður 
hagfelldara fyrir þessi fyrirtæki, þá 
sé ég fyrir mér að þau geti vaxið hratt 
og uppfyllt sívaxandi kröfur neytenda 
á heimamarkaði sem og erlendis.  
Akraborg hefur einnig spennandi 
þróunarmöguleika.  Það skiptir miklu 
máli að hlúa að þessum fyrirtækjum 
og fleiri slíkum á komandi misserum.  
Stuðningur má ekki bara vera í orði 
heldur einnig á borði og til þess 
verðum við að skilning á þörfum þessa 
fyrirtækja.“

Vilja efla störf kvenna
,,Við viljum efla störf kvenna hér 
í bænum því atvinnuleysi kvenna 
er talsvert meira en hjá körlum. 
Auðvitað njótum við nálægðarinnar 
við höfuðorgarsvæðið því nokkur 
fjöldi Akurnesinga sækir vinnu á 
höfuðborgarsvæðið á hverjum degi. 
Um 18% fólks hér sækir vinnu á 
Grundartanga og og um 12% á 
höfiuðborgarsvæðið á hverjum 
virkum degi. Þrátt fyrir þetta vil ég 
efla atvinnulífið á Akranesi, þannig 
að fólk geti einnig sótt í störf hér 
eða á Grundartanga sem er  sama 
atvinnusvæðið þótt Grundartangi 
tilheyri Hvalfjarðarsveit. Hér vantar 
ýmiss iðnaðarstörf, störf í útgerð, 
fiskvinnslu og ferðaþjónustu og ekki 
má heldur gleyma áhugaverðum 
störfum fyrir háskólamenntað fólk. 
Það er mikið af vel menntuðu fólki 
hér í bænum, en of stór hluti þess 
sækir atvinnu á höfuðborgarsvæðinu. 
Möguleika þessa fólks viljum við efla 
með öllu móti.“

-Hefur Akranesbær reynt að laða til sín 
háskólamenntað fólk?
,,Það hafa ýmsir möguleikar 
verið skoðaðir., ekki bara fyrir 
háskólamenntað fólk. Hér og í 
nágrenninu, bæði í Borgarfirði og 
Hvalfirði, er mikið um steinkrabba 
sem hægt er að nýta til verðmætrar 
útflutningsvöru. Í ferðamálum erum 
við að koma okkur á framfæri við aðila 
sem hefðu áhuga á að koma upp hóteli 
á Akranesi. Það er raunar magnað að 
hér rétt utan Reykjavíkur skuli enn 
ekki vera hótel, aðeins gistiheimili,en 
við erum að vinna í framkvæmd sem 
heitir Guðlaug og er á Langasandi, og 
ennfremur eru uppi áætlanir að styrkja 
Breiðasvæðið þar sem vitinn er, og þar 
verði veitingahús eða brugghús, jafnvel 
hvoru tveggja, og einnig aðstaða fyrir 
listamenn sem væri áhugavert fyrir 
ferðamenn að skoða.“

Hentugt iðnaðarsvæði
,,Gott atvinnusvæði er hér rétt utan 
við bæjarmörkin við hitaveitutankana 
sem er afar hentugt sem iðnaðarsvæði 
og væri afar hentugt til að laða hingað 
ýmis framleiðslufyrirtæki.Svæðið er 
klárt til uppbyggingar. Innan skamms 
mun hefjast kynningarátak og bjóða þá 
góðu valkosti sem þarna eru.“
-Starfsemi Sementsverksmiðjunnar er 
lokið, en verksmiðjan var um árabil 
helsta einkenni bæjarins. Búið er að 
deiliskipuleggja verksmiðjusvæðið 
og þar verða byggð íbúðarhús. Þarna 
höfðu atvinnu yfir 180 manns þegar 
best lét svo eðlilegt er að spyrja hvert 
fluttust öll þessu verkamanna- og 
iðnaðarmannastörf?
,,Grundartangasvæðið tók við mörgum 
þegar Sementsverksmiðjan hætti 
og tekur auðvitað enn við vinnuafli 
héðan, ekki síst iðmenntuðu  fólki. 
Athafnasvæði Sementsverksmiðjunnar 
hefur verið deiliskipulagt fyrir 
268 íbúðir og 14.800 fermetra að 
skrifstofu- og verksunarhúsnæði 
ásamt hótelreit sem á að geta hýst allt 
að 120 herbergja hótel. Önnur svæði 
fyrir íbúðabyggingar hafa einnig  verið 
deiliskipulögð, eða eru í því ferli. 
Íbúum á Akranesi hefur verið að fjölga, 
eru nú 7.300 manns, ungt fólk hefur 
sýnt áhuga á að flytja hingað. Hér er 
góður framhaldsskóli og frábært starf 
í kringum íþróttirnar en einnnig laðar 
mikið frumkvöðlastarf hér ungt fólk 
hingað.
-Að undanskildum sjávarúvegi, hvers 
konar iðnaðar- og hátæknistörf eru hér 
á Akranesi?
,,Hér eru einnig þekkingarfyrirtæki 
sem eru með starfsaðstöðu, eins og t.d. 
verkfræðifyrirtækið Mannvit og fleiri 
fyrirtæki. Hér er mjög öflugt sjúkrahús 
sem laðar til sín mikið af hámennuðu 
fólki. Sjúkrahúsið er neyðarsjúkrahús 
fyrir höfuðborgarsvæðið ef þar verður 
einhver hamfaravá. Hvalfjörðurinn 
skiptir þessu hamfarasvæði, og 
Akranesi er norðan að þess,“ segir 
Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri.
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Tengi hefur kynnt til sögunn-
ar heildstætt og vottað 
lagnakerfi fyrir neysluvatn og 
hitalagnakerfi, en kerfið 
nefnist Quick & Easy og er frá 
fyrirtækinu Uponor sem er 
gamalgróið evrópskt fyrirtæki 
og framleiðir öll sín rör í 
Svíþjóð. Við ræddum við 
Björn Ágúst Björnsson í 
lagnadeild Tengis sem fræddi 
okkur um þessa nýjung hér á 
landi.

Afkastamikið og öruggt
Helstu kostir þessa kerfis eru þeir 
að samsetningarmáti þess er afar 
einfaldur og öruggur og það því 
mjög einfalt í notkun. Tengingar 
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf, 
sem kallast PE-Xa. Rörin eru raf-
krossbundin sem gerir þau firna-
sterk en um leið þjál og meðfærileg 
í uppsetningu. Þá eru rörin tengd 
við nippil með þeim hætti að 
vatnsrásin þrengist ekki og er allt 
að 38% minna þrýstifall í þessu 
kerfi miðað við pressutengi í öðr-
um kerfum. 

„Ég starfaði um nokkurra ára 
skeið í Noregi og þar kynntist ég 
þessari lausn sem við hjá Tengi 
höfum verið að kynna undanfarinn 
mánuð og munum áfram gera á 
næstunni. Við efndum til kynning-
arfunda sl. haust og þar mættu á 
annað hundrað fagaðilar og hönn-
uðir og er óhætt að segja að þeim 
leist afar vel á. Við erum byrjuð að 

selja Q&E kerfið í verslunum okk-
ar hér í Kópavogi og á Akureyri og 
byrjað er að koma því fyrir í ný-
byggingum á mörgum stöðum á 
landinu. Fagmenn eru afar ánægðir 

og ég er þess fullviss að Q&E kerf-
ið frá Uponor á eftir að ná góðri 
útbreiðslu hér á landi. Með því er 
ég ekki að segja að önnur kerfi séu 
úrelt, heldur erum við með þessu 

að auka breiddina á markaðnum 
og gefa fagmönnum kost á að 
kynnast því nýjasta á þessu sviði. 
Þó varan sé ný hér á Íslandi þá á 
Q&E að baki yfir 20 ára þróun og 

hefur kerfið verið í sölu á heims-
vísu í mörg ár,“ segir Björn Ágúst. 

Rör í rör kerfi
Q&E kerfið er rör í rör kerfi fyrir 

Björn Ágúst Björnsson, sölumaður í lagnadeild Tengis og pípulagningameistari. „Þetta kerfi er vottað sem ein heild og mætir ítrustu kröfum um frágang 
lagna í votrými.“ 

Quick & Easy hjá Tengi

Nýtt lagnakerfi vekur athygliÞungavikt í íslenskum málmiðnaði
Áratuga reynsla, hugvit og þekking sniðin að þínum þörfum

Við bjóðum fyrirtækjum upp á fjölbreytta 
þjónustu og framleiðslumöguleikarnir 
eru endalausir. Vélarnar okkar eru öfl ugar 
og afkastamiklar.

 Plasmaskurður í hvaða formi sem er.  
 Í 0–20mm þykkar plötur í stærð allt 
 að 1,5x3m.

 Vírbeygjuvél framleiðir teinabeygjur, 
 hún vinnur með endalausan vír og  
 bæði beygir og valsar í nokkrum 
 þykktum.

 Fjöllokkurinn gatar og klippir plötur  
 0–6mm þykkar ræður við stærðir allt  
 upp í 1,5x2,1m.

 Rörabeygjuvél valsar og beygir rör 
 af ýmsum þykktum. 

Við gerum tilboð í stór og lítil verkefni.

Sker 0–20mm þykkar plötur allt að 1,5x3m.
Er með merkingarmöguleika og getur skorið rör.

Gatar og klippir 0–6mm þykkar plötur að stærð 1,5x2,1m.

Með endalausum vír; 6–8–10–11 og 12 mm. 
Beygir í 3D og valsar.

Valsar og beygir 12–14–16–19–22–25–32–38mm.

Plasmaborð

Fjöllokkur

Vírbeyguvél

Rörabeygjuvél

Stáliðjan ehf - Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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Það er með mikilli gleði og 
tilhlökkun sem ég sest nú 
í sæti formanns Samtaka 

ferðaþjónustunnar,“ segir 
Bjarnheiður Hallsdóttir formaður 
Samtaka ferðaþjónustunnar og 
framkvæmdastjóri Kötlu DMI 
ehf. Aðalstarf Bjarnheiðar hefur 
alltaf verið við ferðaskipulagningu 
og ferðaheildsölu Íslandsferða og 
síðan árið 1997 í eigin rekstri, í 
fyrirtækjunum Katla Travel GmbH, 
Viator Summerhouses GmbH og 
Katla DMI ehf. Unnið er að öllum 
tegundum ferðaþjónustu um land allt 
og þekkir nýr formaður SAF því vel 
þær áskoranir sem staðið er frammi 
fyrir hverju sinni.

,,Samtökin okkar hafa eflst, styrkst 
og orðið æ þýðingarmeiri í samfélaginu, 
í takt við aukið umfang ferðaþjónustu 
á Íslandi. Atvinnugreinin er nú sem 
betur fer komin á þann stað, að á 
fulltrúa hennar er hlustað og aukið 

tillit tekið til þarfa hennar. En betur má 
ef duga skal. Það sannast aftur og aftur 
að við megum aldrei sofna á verðinum 
og þurfum að halda hagsmunum 
ferðaþjónustunnar hátt á lofti.

Það er mikilvægt að starfið innan 
samtakanna sé sterkt og öflugt. 
Samvinna og flæði upplýsinga á milli 
fagnefnda, stjórnar og starfsfólks 
skrifstofunnar þarf að vera stöðugt og 
gott. Þannig náum við vel utan um 
verkefnin og þau mál sem brenna á 
félagsmönnum hverju sinni. Með því 
að efla samtökin innan frá styrkjum við 
þau samtímis út á við.“

Stuðla þarf að ró í rekstrar-
umhverfi ferðaþjónustunnar

,,Eins og oftast í ferðaþjónustu, 
þá eru spennandi og krefjandi tímar 
framundan. Það bíða okkar ótal 
úrlausnarefni og ákvarðanir sem þarf 
að taka, til þess að stuðla að meiri ró 
í rekstrarumhverfi greinarinnar. Að 

glíma við óstöðugt gengi krónu er alveg 
nóg, þó ekki bætist við heimatilbúin 
vandamál á nokkurra mánaða fresti. 
Ég bind eftir sem áður miklar vonir 
við Stjórnstöð ferðamála. Ég trúi 
því að beint samtal við stjórnvöld sé 
besta leiðin til að auka gagnkvæman 
skilning og til lausna á þeim málum 
sem snerta ferðaþjónustu og er 
beinlínis lífsnauðsynlegt að klára sem 
fyrst. Það er ekki bara nauðsynlegt 
fyrir fyrirtækin, heldur fyrir þjóðina 
alla – svo hún geti notið ávaxtanna af 
sjálfbærri ferðaþjónustu til framtíðar,“ 
segir Bjarnheiður Hallsdóttir.

Jákvætt fótspor ferðaþjónustunnar 
tryggt til framtíðar

Ferðaþjónusta er burðar-
atvinnugrein á Íslandi segir m.a. 
í ályktun aðalfundar SAF. Ör 
vöxtur hefur einkennt greinina á 
undanförnum árum og fyrirtæki í 
greininni hafa fjárfest í innviðum 

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

VILJA AÐ RÁÐIST VERÐI NÚ ÞEGAR Í 
UPPBYGGINGU Á SAMGÖNGUINNVIÐUM

Samtök ferðaþjónustunnar:

 Stjórn SAF; Pétur Þ. 
Óskarsson, framkvæmdastjóri 
samskiptasviðs Icelandair 
Groups, Ívar Ingimarsson, 
stofnandi og framkvæmdastjóri 
ferðaþjónustunnar Óseyri, 
Halldóra Gyða Matthíasdóttir 
Proppé, rekstrarstjóri sölu- og 
markaðssviðs Kynnisferða, 
Bjarnheiður Hallsdóttir, 
formaður, Ingibjörg Ólafsdóttir, 
hótelstjóri Radisson Blu 
Hótels Sögu, Jakob Einar 
Jakobsson framkvæmdastjóri 
Jómfrúarinnar og Ólöf 
R. Einarsdóttir,  eigandi 
Mountaineers of Iceland.

fyrir hundruð milljarða frá árinu 2015 
til að mæta vaxandi eftirspurn. Á 
undanförnum misserum hefur hægt á 
vexti erlendra ferðamanna til landsins 
sem skapar svigrúm til að tryggja 
farsæla þróun til langs tíma. Þar skiptir 
sjálfbært og stöðugt rekstrarumhverfi 
mestu og þar gegnir samstarf við 
stjórnvöld lykilhlutverki. Aðalfundur 
SAF hvetur stjórnvöld til að:

- Móta skýra stefnu í ferðamálum 
í samvinnu við atvinnugreinina með 
efnahags-, umhverfis- og samfélagslega 
sjálfbærni að leiðarljósi.

- Tryggja sjálfbært og stöðugt 
rekstarumhverfi greinarinnar með 
samkeppnishæfni hennar til langs 
tíma að leiðarljósi. Náttúra Íslands, 
menning og saga eru sérstaðan á 
alþjóðlegum markaði og undirstaða 
verðmætasköpunarinnar.

- Nýta þau tækifæri sem eru 
sannarlega til staðar og tryggja að 
fótspor ferðaþjónustunnar þróist á 
jákvæðan hátt með Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi.

Ráðast þarf nú þegar í uppbyggingu 
á samgönguinnviðum Viðhald og 
uppbygging á samgöngukerfi Íslands, 
mælt í hlutfalli af VLF hefur verið í 
sögulegu lágmarki um árabil hvort sem 
um er að ræða flug- eða vegsamgöngur. 
Ríkissjóður stendur í mikilli skuld við 
samgöngukerfið sem löngu er komið 
á gjalddaga. Nýjar hagspár sýna að nú 
hægir á hagvexti hér á landi sem skapar 
tækifæri til að ráðast nú þegar í viðgerðir 
og framkvæmdir á samgönguinnviðum 
til að mæta nútímakröfum um öryggi 
og aðgengi. Samgöngur eru lífæð 
ferðaþjónustunnar en á sama tíma og 
ferðaþjónustan styður svo um munar 
jákvæða byggðaþróun um landið 
stendur þróun hennar og fellur með 
innviðauppbyggingu næstu misserin. 
Þá er einnig nauðsynlegt er að fá 
niðurstöðu í framtíðarstaðsetningu 
innanlandsflugvallar á 
suðvesturhorninu. Aðalfundur 
SAF krefst þess að fjármagn til 
samgöngumála verði stóraukið auk 
þess að mótuð verði skýr stefna 
um uppbyggingu, almenningi og 
atvinnulífi til hagsbóta.

Aðalfundur SAF kallar 
eftir samtali við stjórnvöld um 
heildrænt skipulag gjaldtökumála 
ferðamannastaða Aðalfundur SAF 
leggur áherslu á við stjórnvöld, sem 
eigendur helstu ferðamannastaða, 
að horft sé til samræmingar, 
heildaráhrifa og samkeppnishæfni við 
ákvörðun á gjaldtöku mismunandi 
svæða. Í stjórnarsáttmála nýrrar 
ríkisstjórnarinnar kemur skýrt fram 
að samtal og samstarf sé leiðarstefið 
í nálgun nýrrar ríkisstjórnar þegar 
kemur að langtímastefnumörkun og 
gjaldtökumálum í ferðaþjónustunni. 
Aðalfundur SAF fagnar þessum 
áherslum og telja félagsmenn að leið 
sem byggir á samvinnu og gagnkvæmu 
trausti sé vænlegust til árangurs. 
Aðlögun, fyrirvari, samræming, 

sanngirni og aðlögun eiga að vera 
grunnstefið í slíkri vinnu.

Aðalfundur SAF hvetur stjórnvöld 
og sveitarfélög til að bregðast við 
ólöglegri starfsemi skuggahagkerfis 
í skjóli deilihagkerfis. Umfang 
skuggahagkerfisins í gistingu hefur 
aukist mikið síðustu ár. Þróun í sömu 
átt er einnig að eiga sér stað í öðrum 
greinum ferðaþjónustu. Það er því ljóst 
að ríki og sveitarfélög eru að verða 
af miklum fjármunum á hverju ári í 
töpuðum skatttekjum á sama tíma og 
samkeppnishæfni þessarar tegundar 
gistingar vex af sömu ástæðu. Stjórnvöld 
hafa ekki náð tökum á gjaldtöku af 
óskráðri og ólöglegri heimagistingu og 
tryggt sanngjarnt samkeppnisumhverfi 
og því ítreka samtökin andstöðu 
sína gegn innheimtu gistináttagjalds 
Aðalfundur SAF skorar á stjórnvöld 
að takast á við skuggahagkerfið með 
eftirfarandi hætti:

- Að ríki og sveitarfélög taki 
höndum saman og taki markviss skref 
til að koma í veg fyrir skattaundanskot.

- Að sveitafélög skilgreini umfang 
íbúðagistingar m.t.t. félagslegra 
þolmarka.

- Að bókunarfyrirtækjum verði 
gert skylt að skila frekari gögnum og 
upplýsingum um umfang starfsemi 
sinnar. Þannig eykst skilvirkni kerfisins 
til muna.

- Að ríki og sveitarfélög geri 
gangskör í því að fá aðila sem reka 
gististarfsemi í íbúðum til að skila inn 
gögnum í samræmi við lög.

Nálgast þarf viðfangsefnin 
heildstætt

Aðalfundur SAF væntir mikils af 
samstarfi stjórnvalda og sveitafélaga við 
þau viðfangsefni sem framundan eru 
varðandi málefni ferðaþjónustunnar. 
Ríkisfjármálin þurfa í auknum mæli 
að taka mið af þeim viðfangsefnum 
sem treysta innviði greinarinnar og 
þannig sjálfbærni hennar til langrar 
framtíðar. Slíkar fjárfestingar skila 
sér í aukinni hagsæld þjóðar. Nálgast 
þarf viðfangsefnin heildstætt með 
góðri samvinnu og samstilltu átaki. 
Það er grundvöllur úrlausna flókinna 
viðfangsefna og farsældar í íslenskri 
ferðaþjónustu.

Bjarnheiður 
Hallsdóttir, 
formaður 
Samtaka 
ferðaþjónustunnar.
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Hurðir og 
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

Gluggar og hurðir eru okkar ær 
og kýr, við erum ekki í inn-
réttingum heldur sérhæfum 

okkur í þessu. Einhvern veginn hefur 
þetta þróast þannig að við vinnum 
mest fyrir einstaklinga og algengustu 
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði 
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“ 
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB 
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsem-
in byggir á afar traustum grunni en 
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar, 
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og 
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu 
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af 
föður sínum árið 1991.

„Við erum mikið í að smíða mjög 
vandaðar og dýrar hurðir þar sem 
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja 
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin 
hefur aukist mikið í þessum efnum,“ 
segir jónas en fyrirtæki hans leggur 
áherslu á sérsmíði og gæði.

Gluggar og hurðir láta mikið á sjá 
með tímanum í íslenskri veðráttu og 
raunar hvar sem er í heiminum en 
SB Glugga- og hurðasmiðja  leggur 

þunga áherslu á vönduð efni og 
traust vinnubrögð í þessum efnum.

„regn og vindur slítur gluggum og 
hurðum en langverst er samt sólin. 
með tímanum eyðileggja útfjólubláir 
geislar timbur, járn og hvað sem er. 
Það er nefnilega ekki til neitt sem 
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í 
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar 
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas 
en fyrirtæki hans smíðar glugga og 
hurðir ávallt með langtímaendingu í 
huga:

„Þetta er allt hágæðavara sem við 
framleiðum. Við erum ekki að eltast 
við þetta ódýrasta og sem dæmi 
erum við eingöngu með ryðfríar 
lamir á hurðum og svo framvegis. Við 
keyrum á gæðum en ekki á lægsta 
verðinu og til lengri tíma er það alltaf 
hagstæðast fyrir kaupandann.“

Starfsmenn hjá SB Glugga- og 
hurðasmiðju eru um tíu talsins og 
það er ávallt nóg að gera. Það gefur 
hins vegar auga leið að verkefnin 
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá 
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða 

glugga á næstunni hlýtur SB Glugga- 
og hurðasmiðja að vera áhugaverður 
kostur, eða eins og jónas segir: „Það 
hlýtur að segja sitt að maður hafi 
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til 
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnar-

firði. Nánari upplýsingar eru veittar 
í síma 565-4151 og heimasíða er 

sbgluggar.is.

KYNNING
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Ísleifur Jónsson ehf. býður mest 
seldu ofna á Norðurlöndunum
Ísleifur Jónsson ehf. á Draghálsi 14 – 

16 í Reykjavík  er fjölskyldufyrirtæki  
sem var stofnað 1921. Verslunin 

sérhæfir sig í lausnum fyrir 
baðherbergi, eldhús og öllu sem við 
kemur pípulögnum. Gæðavörur og 
góð þjónusta eru þeir áhersluþættir 
sem hafa fylgt fyrirtækinu alla tíð. 
Innan fyrirtækisins starfa fagmenn 
með mikla reynslu í hreinlætistækjum 
og pípulögnum. Meginmarkmiðið er 
að veita frábæra þjónustu og bjóða upp 
á gæða vörur.

Mest seldu ofnarnir
Fyrirtækið býður m.a. upp 

á vandaða miðstöðvarofna frá 
Radson. Ofnarnir eru framleiddir 
í Belgíu og eru með 10 ára ábyrgð. 
Radson miðstöðvarofnar eru mest 
seldu ofnar á Norðurlöndunum. 
Þann 1. júlí 1997 var sett tilvísun 
um að öllum löndum Evrópu væri 
gert að nota nýja mælingaraðferð á 
afköstum mistöðvarofna sem nota 
heitt vatn sem aflgjafa. Nýi staðallinn, 
EN442, skilgreinir nákvæmlega 
aðferðarfræðina á útreikningum á 
wattatölu (afli) ofna miðað við stærðir. 
Þessi aðferð er mikilvægt skref í þróun 
á miðstöðvarofnum sem tryggja á 
samræmi og samkeppnisgrundvöll á 
ofnamrkaði Evróðu. 

,,Við bjóðum upp á ofnastýringar 
frá IMI Hydronic en við höfum selt 
ofnastýringar frá þeim í áratugi með 
góðri reynslu,“ segir Hreggviður Ágúst 
Sigurðsson, pípulagningameistari.

,,Það hefur lengi verið rætt um að 
ofnar séu of litlir og ekki sé hægt að 
ná upp hita nema með því að henda 

út alltof heitu vatni, og vissulega á 
þessa umræða rétt á sér. Megin ástæða 
þess að ofnar eru of litlir er að það er 
algengast að reikna með of háu Δt 
og það er enn algengt að verið sé að 
notast við Δt 40°C sem er t.d framrás 
80°C, bakrás 45°C og herbergishiti 
20°C. Almenningur vill gjarnan nýta 
sem mesta orku úr heita vatninu og 
vill almennt að bakrásin sé um 24-
30°C þá gætum við verið að miða við 
t.d framrás 75°C og bakrásina 30° og 
herbergishita 20°C en þá er Δt um 
26,4°C en við þetta þá þarf að stækka 
ofnana talsvert ef Δt er svona lágt og 
það þýðir að ofninn hækkar í verði en 
á móti kemur að rekstrarkostnaður 
lækkar og má segja að það sé alltaf 
betra að vera með ofninn í yfirstærð því 
mismunurinn á ofnaverðinu skilar sér 
fljótt til baka í lægri hitareikning.

Ofn er ekki sama og ofn
Sem dæmi um ofnstærðir má nefna 

panelofn sem er t.d., tvöfaldur með 2 
flataraukum og afkastar (22-600-1200) 
miðað við eftirfarandi forsendur.

- Framrás/Bakrás/herbergishiti.
- 80/45/20°C, Δt = 40°C afkastar 

1622 wöttum => 22-600-1200 = 
1622wött – Mismunur = 0%

 - 80/40/20°C, Δt =36,4°C afkastar 
1429 wöttum => 22-600-1350 = 
1608wött – Mismunur = 13.51%

- 75/35/20°C, Δt =30,8°C afkastar 
1138 wöttum => 22-600-1650 = 
1564wött – Mismunur = 42,53%

- 75/30/20°C, Δt 26,4°C afkastar 923 
wöttum => 22-600-2100 = 1616wött - 
Mismunur = 75,73%

Ef við tökum svo muninn á Δt 

40°C og Δt 26,4°C þá er mismunurinn 
75,73%. Þetta þýðir að maður sem 
fer og kaupir sér ofn í 16 m2 rými og 
gefum okkur að við séum að nota 100 
wött pr. m2 þá þarf 1600 wött til að hita 
upp rýmið og ef viðkomandi er seldur 
ofn miðað við Δt 40 sem gjarnan er 
notað þá hentar þetta ágætlega en ef 
viðkomandi vill hinsvegar skila vatninu 
frá sér 30° heitu en ekki 45°, þá næst 
aldrei upp hiti í rýminu þar sem það 
vantar um 75 % uppá stærðina þannig 
að ofninn sem myndi henta fyrir Δt 
26,4°C þyrfti að vera 22-600-2100, eða 
90 cm lengri og skilar þá 1616 wöttum 
það er líka möguleiki að þykkja ofnana 
til að halda sem líkastri lengd og hafa 
þá þrefalda.“

Miklvægt að velja rétta stærð 
ofna

Hreggvirður Ágúst segir að það 
skipti miklu máli að ofnar séu rétt 
valdir miðað við raunverulegar 
aðstæður og að hagur neytenda sé 
hafður að leiðarljósi við val þeirra. Til 
að finna út Δt þá er formúlan;

- (H1-H2)/LN((H1-H3)/(H2-
H3)) notuð og er hún í samræmi við 
íslenskan staðal. H1=Framrásarhit, 
H2=Bakrásarhiti, H3=Herbergishiti, 
LN=lógarithmi

- EN 442 sem er alþjóðlegur staðall 
og sá eini sem er vottaður þá er gengið 
út frá 75/65/20°C sem er þá Δt 50°C 
(49,8) samkvæmt formúlunni.

,,Eins og sjá má af onfangreindu 
þá skiptir miklu máli að ofnar séu 
rétt valdir miðað við aðstæður,“ segir 
Hreggviður Ágúst Sigurðsson.

MJÓLKURIÐNAÐURINN 
STYÐUR KNATTSPYRNUNAKvika og Samtök iðnaðarins 

hafa gert með sér samning 
um stofnun Hvatningarsjóðs 

Kviku sem hefur það hlutverk að veita 
styrki til nema í iðn- og starfsnámi 
með það að markmiði að vekja athygli 
á mikilvægi náms og starfa á þessu 
sviði. Styrktarfjárhæð sjóðsins er 5 
milljónir króna árlega fram til ársins 
2020. Heildarstyrkir munu því nema 
15 milljónum króna. Í aprílmánuði 
sl. var hægt að sækja um styrkina og í 
september verður greint frá  úthlutun 
þeirra til allt að 14 iðnnema. 

Markmið með stofnun sjóðsins er að 
efla umræðu og vitund um mikilvægi 

iðn- og starfsnáms og þýðingu 
starfa sem því tengjast fyrir íslenskt 
atvinnulíf. Skortur er á iðnmenntuðu 
starfsfólki og er sá skortur víða orðinn 
hamlandi fyrir starfsemi fyrirtækja. 
Samtök iðnaðarins og Kvika taka því 
höndum saman og vilja með stofnun 
sjóðsins vekja athygli á iðnnámi og 
hvetja þá sem velja að mennta sig á 
þessu sviði. Lögð verður áhersla á að 
jafna hlut kynjanna með því að hvetja 
konur sérstaklega til að skoða tækifæri 
sem bjóðast í iðn- og starfsnámi. 

Ármann Þorvaldsson, forstjóri 
Kviku, segir það mikið gleðiefni fyrir 
bankann að geta stutt við nemendur í 

iðnnámi. „Okkur hefur þótt mikilvægi 
iðn- og starfsnáms fyrir þjóðfélagið 
vanmetið og fögnum því að geta lagt 
eitthvað af mörkum til þess að efla 
áhuga efnilegs fólks á því.“

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður 
SI, segir stefnt að því að verkefnið 
ýti undir vitundarvakningu 
um mikilvægi iðnmenntunar. 
„Markmiðið er að fjölga nemendum 
sem sækja í iðn- og starfsnám, hvetja 
til  framgangs í námi og draga úr 
brotthvarfi. Auk þess viljum við með 
þessu samstarfi við Kviku vekja athygli 
öflugra námsmanna á tækifærum sem 
felast í iðnnáminu.“ 

Bikarkeppni KSÍ heitir nú 
Mjólkurbikarinn eins og þessi 
skemmtilega keppni hét frá 

árinu 1986 til 1996. Það er vel við 
hæfi að þessi keppni skuli tengjast jafn 
góðum og bráðnauðsunlegum iðnaði 
og mkólkuriðnaðinum. Samningurinn 
var undirritaður í höfuðstöðvum KSÍ 
af fulltrúum KSÍ, MS og Sýnar hf., sem 
meðal annars rekur Stöð 2 Sport og 
Vísi. Úrslitaleikur í kvennaflokki fer 
fram í ágúst en í karlaflokki í september.

,,Það er okkur mikil ánægja að 
vera þátttakendur í þessu skemmtilega 
verkefni sem Bikarkeppni KSÍ er og 
eiga þátt í því að endurvekja gamla 
og góða Mjólkurbikarinn sem svo 
margir minnast með hlýjum huga. 
Við hlökkum til að fylgjast með 
æsispennandi keppni í sumar og 
bíðum spennt eftir að skála í mjólk með 
verðandi Mjólkurbikarmeisturum í 
september,“sagði Ari Edwald af þessu 
tilefni.

Hönnun ofnanna er falleg. Rafmagnsofnar eru almennt dýrari.

Pottofnar, steyptir í Tyrklandi, eins og reyndar ofnar víða frá Evrópuþ

STYRKTARSJÓÐUR STOFNAÐUR TIL 
AÐ HVETJA TIL IÐN- OG STARFSNÁMS

Skrifað undir samninginn af þeim Guðna Bergssyni, formanni KSÍ, Ara Edwald, 
forstjóra Mjólkursamsölunnar og Stefáni Sigurðssyni, forstjóra Sýnar. Að lokinni 
undirskrift var að sjálfsögðu skálað í mjólk í þar til gerðum mjólkurbikar og ekki 
þótti gestum verra að gæða sér á súkkulaðiköku í leiðinni.
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,, Gæði vöru og þjónustu eru mikil hérlendis“
- segir Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir, stjórnarformaður Prentmets

Prentiðnaðurinn hefur um 
árabil verið í mikilli samkeppni 
við erlend tilboð vegna bóka, 

blaða, umbúða og fleira. Ingibjörg 
Steinunn Ingjaldsdóttir, starfandi 
stjórnarformaður Prentmets á 
Lynghálsinum í Reykjavík, var spurð 
hvernig Prentmet standi  í þessari 
samkeppni, hefur prentsmiðjan næg 
verkefni?

,,Prentmet er eina prentsmiðja 
landsins sem getur fullunnið 
harðspjaldabækur þar sem 

Prentsmiðjan Oddi hefur hætt slíkri 
framleiðslu,“ segir Ingibjörg Steinunn. 
,,Við munum styrkja tækjakost okkar 
til vinnslu harðspjaldabóka verulega 
á næstu middrtum. Samkeppnin 
er mest í bókavinnslu og erfitt er 
að keppa við erlenda framleiðslu 
þar sem launakostnaður er brot af 
íslenskum launakostnaði. En gæði 
vöru og þjónustu er mikil hérlendis. 
Þannig getur oft verið dýrara að kaupa 
erlenda framleiðslu vegna fjarlægðar 
og lengri vinnslutíma. Hér á landi er 

hægt að taka verkið út á öllum stigum 
vinnslunnar til að lágmarka mistök og 
tryggja rétta útkomu.

Við hjá Prentmeti getðum alltaf 
bætt við okkur verkefnum og höfum á 
undanförnum árum aðlagað reksturinn 
að breyttri samsetningu verkefna. 
Þannig hefur umbúðavinnsla og 
stafræn prentun aukist á kostnað blaða, 
bæklinga og almennra eyðublaða.

Einblöðungar og bæklingar
- Mikill fjöldi auglýsingabæklinga 

berst landsmönnum í póstkassann 
nánast á hverjum degi. Eruð þið í harðri 
samkeppni á þessum markaði?

,,Mest af slíkri prentun er 
rúlluprentun en við erum ekki með 
rúlluprentun. Enn það er alltaf eitthvað 
af einblöðungum og bæklingum sem 
við framleiðum fyrir slíka dreifingu. 
Það er mikil samkeppni í allri prentun.“

 
- Hvernig stendur Prentmet í 

sambanburði við aðrar prentsmiðjur, 
bæði innlendar og erlendar, hvað varðar 
gæði þeirra framleiðslu sem frá ykkur 
kemur?

,,Árið 2008 vann Prentmet til 
silfurverðlauna í stærstu keppni í 
heiminum í prentun á Svansvottaðan 
myndapappír. Voru yfir 1.000 
prentsmiðjur sem tóku þátt. Prentmet 
var fyrsta norræna prentsmiðjan sem 
vann til. verðlauna í þessari keppni í 
5 ár. Þessi árangur undirstrikar gæði 
og metnað okkar starfsfólks. Vinnum 
fyrir mörg af stærstu og öflugustu 
fyrirtækjum landsins sem leggja mikið 
upp úr áreiðanleika, gæðum og góðri 
þjónustu. Við stofnun Prentmets 1992 
voru fyrirtækinu sett skýr markmið; 
hraði, gæði og persónuleg þjónusta. 
Þessi markmið eru enn í fullu gildi.

Prentmet hefur ávallt fjárfest í 
fullkomnum tækjabúnaði, öflugu 
starfsfólki og í símenntun. Við erum 
með okkar eigin Prentmetsskóla þar 
sem starfsfólk fær kynningu á hverri 
deild fyrirtækisins. Þannig öðlast 
starfsfólk mun breiðari skilning 
á framleiðsluferlinu og á um leið 
mun auðveldara með tjá sig og sýna 
samstarfsfólki meiri skilning.

- Eru margir ,,fúskarar“ á 
markaðnum sem ógna faglegum 
prentsmiðjum eins og Prentmeti og eru 

þá væntanlega í bullandi undirboðum?
,,Það er lítið spurt um sanngirni 

þar sem ríkir mikil samkeppni eins og 
í prentiðnaðnum. Reynslan er reyndar 
sú að slík fyrirtæki lifa ekki lengi. 
Við höfum alltaf haldið okkur við 
okkar gildi um gæði vöru og þjónustu 
og munum gera það áfram. Það er 
árangursríkast.“

Til fyrirmyndar í 
umhverfismálum

Ingibjörg Steinunn segir að 
prentiðnaðurinn hafi verið til 
fyrirmyndar í umhverfismálum um 
langa hríð Prentmet hafi verið ein 
af fyrstu prentsmiðjum til þess að fá 
umhverfisvottun fyrir góðan árangur 
í umhverfismálum. Með því að versla 
við umhverfisvottaða prentsmiðju þá 
stuðli viðskiptavinirnir að skógrækt 
því að með hverju tré sem er fellt fyrir 
pappírsframleiðslu þá eru gróðursett 
þrjú tré í staðinn og pappírinn er 
endurnýtanlegur.

,,Eins og Sigurður Hannesson 
framkvæmdastjóri samtaka 
iðnaðarins sagði á degi prents og 
miðlunar; „Prentiðnaðurinn hefur 
sinnt umhverfismálum vel og var í 
raun fyrsti geirinn sem hreinsaði til í 
óæskilegum efnum hér á landi með 
eftirtektarverðum árangri.“

,,Þannig hefur þessi grein iðnaðar 
verið öðrum fyrirmynd,“ segir 
Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir.

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
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,, ALGJÖRT SKILNINGSLEYSI RÁÐA- 
MANNA Á MIKILVÆGI IÐNNÁMS“
 - sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI á Iðnþingi

Fyrsta skilyrðið fyrir frjálsri og 
óháðri tilveru manna, kvenna sem 
karla, er fjárhagslegt sjálfstæði. 

Fyrir því verðum vér að berjast í orðum 
og verkum. Og það vinnst á tvennan 
hátt: Með fullum aðgangi bæði að 
lögum og í framkvæmd, að öllum 
atvinnugreinum og stöðum, og sömu 
launum og karlmenn áskilja sér fyrir 
þau,“ sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, 
formaður SI á Iðnþingi 8. mars sl.

,,Þetta skrifaði ein mesta 
kvenréttindakona okkar Íslendinga 
árið 1916. Það merkilega er að orð 
hennar eru enn í gildi og gætu hæglega 
hafa verið skrifuð í dag, á alþjóðlegum 
baráttudegi kvenna. Það var Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir sem lét þessi orð falla, 
ári eftir að konur hlutu kosningarétt hér 
á landi. Hún brýndi fyrir Íslendingum 
að baráttu, jafnt karla sem kvenna, fyrir 
betra og réttlátara lífi væri hvergi nærri 
lokið. Við sjáum það í dag, rúmum 
100 árum síðar, að þeirri baráttu mun 
líklega seint linna. 

Því ber þó að fagna að konur á 
Íslandi búa í dag við hvað mest jafnræði 
og einhver bestu lífsskilyrðin á allri 

jarðarkringlunni. Ísland  hefur setið í 
efsta sæti á lista yfir þau lönd þar sem 
aðstæður kvenna til lífs og starfs þykja 
einna bestar, samfellt í níu ár. Slíkur 
árangur verður ekki til af engu. Heldur 
verður hann til af þrautseigju fólks sem 
er reiðubúið að leggja sig alla fram fyrir 
málstaðinn. Saga Bríetar er til marks 
um hvað einn einstaklingur getur 
fengið miklu áorkað og ber ekki síst 
að nefna kosningaréttinn sjálfan sem 
barátta hennar og félaga skilaði konum. 
Barátta hennar á ugglaust mikinn þátt 
í því að jafnrétti kvenna hér á landi er 
í fremstu röð miðað við stöðu kvenna í 
öðrum löndum.

Í dag er #metoo byltingin að móta 
nýjar kynslóðir kvenna, og karla, og 
þau eru hvergi nærri hætt. Þau sætta sig 
ekki við óbreytt ástand. Ég ber virðingu 
fyrir þeim konum sem stigið hafa fram 
og sagt sínar sögur og þar með lagt sitt 
lóð á vogarskálar að réttlátara samfélagi. 
Við atvinnurekendur megum ekki láta 
okkar eftir liggja. Það þarf að kveða 
niður þessa ómenningu hvar sem til 
hennar sést eða heyrist. Við munum 
ekki líða áframhaldandi misbeitingu 

valds. Til að minna á mikilvægi þess 
að vinnustaðir veiti starfsmönnum 
bæði öryggiskennd og vellíðan þá hafa 
Samtök atvinnulífsins gert Sáttmála 
gegn einelti, áreitni og ofbeldi á 
vinnustöðum. Ég bið ykkur um að 
hugsa það þegar þið gangið héðan út á 
eftir, hvernig þið getið gert ykkar til að 
láta þennan sáttmála fá inntak í ykkar 
fyrirtækjum og hvarvetna þar sem þið 
getið beitt áhrifum ykkar.

Ísland býður upp á góð lífskjör og 
óhætt er að segja að samfélagið hafi 
tekið stakkaskiptum frá því Bríet stóð 
í sinni merku baráttu. Okkur hættir 
samt til að halda að staðan geti bara 
batnað. Staðreyndin er þó sú að góðri 
stöðu má glutra niður. Á undanförnum 
árum hafa launþegar upplifað sögulega 
kaupmáttaraukningu en þrátt fyrir 
stóraukinn kaupmátt upplifa margir 
launþegar að þeir hafi borið skarðan hlut 
frá borði. Sú óánægja beinist þó einkum 
að skattkerfinu og tilfærslukerfum 
hins opinbera, húsnæðisstuðningi og 
barnabótum. En einnig því að aðrir 
hópar á vinnumarkaði hafi fengið 
meira af gnægtarborðinu. Sumt má 

taka undir, eins og úrskurði Kjararáðs 
undanfarin ár um laun kjörinna fulltrúa 
okkar og æðstu embættismanna sem 
hafa gengið þvert á þá launastefnu sem 
aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld 
mótuðu sameiginlega. Því miður er 
þetta hvorki í fyrsta né annað sinn sem 
Kjararáð eða forverar þess hafa valdið 
usla á vinnumarkaði, því það hafa 
þeir ítrekað gert áratugum saman, en 
vonandi munu skynsamlegar tillögur 
starfshóps um nýtt fyrirkomulag við 
launaákvarðanir kjörinna fulltrúa 
okkar koma varanlega í veg fyrir slíkar 
uppákomur í framtíðinni, verði þær 
að veruleika. Sá órói á vinnumarkaði 
sem ákvarðanir Kjararáðs og aðrar 
opinberar aðgerðir hafa valdið, gætu ef 
ekkert er að gert, haft mikil og skaðleg 
áhrif. Óróinn varðar okkur öll, því sá 
ávinningur, sem hér hefur orðið, gæti 
hreinlega glutrast niður,“ sagði Guðrún. 
 
Innviðir

,,Í haust gáfu Samtök iðnaðarins 
út skýrslu um stöðu innviða í landinu. 
Skýrslan fékk mjög mikla athygli og 
umræðu. Í henni er meðal annars 
lagt mat á verðmæti þeirra innviða 
sem við Íslendingar eigum. Í skýrslu 
Samtaka iðnaðarins og Félags 
ráðgjafarverkfræðinga kemur fram 
að innviðir okkar eru metnir á um 
3.500 milljarða sem er lítið minna en 
allar eignir lífeyrissjóðakerfisins. Fram 
kemur að uppsöfnuð viðhaldsþörf er 
upp á 372 milljarða króna. Það eru 
fá verkefni sem geta komið öllum 
Íslendingum til góða að ráðist sé 
í. Bætt innviðafjárfesting getur, að 
mati Samtaka iðnaðarins, aukið 
framleiðni um 1,3%. Betra vegakerfi 
og flutningskerfi raforku gerir allt 
landið samkeppnishæfara. Vegakerfið 
er að þrotum komið, hvort sem 
litið er til landsbyggðarinnar eða 
höfuðborgarsvæðisins. Við þetta verður 
ekki búið. Þetta eru grunnstoðir og 
þær verða að vera í lagi. Ég vona að 
ráðamenn leggi við hlustir því ég veit að 
við tölum einni röddu um nauðsyn þess 
að farið verði í þessi brýnu verkefni.

Staðan á íbúðamarkaði er 
grafalvarleg. Lóðir til íbúðabygginga 
eru hluti af innviðum. Það þarf ekki að 
líta langt til að sjá að síðustu ár hefur 
verið lóðaskortur og þá sérstaklega á 
höfuðborgarsvæðinu sem hefur leitt 
til þess að alltof lítið hefur verið byggt. 
Á næstu tveimur árum má áætla að 
fjölga þurfi íbúðum um 17.000. Það er 
jákvætt að þétta byggð en yfirvofandi 
skortur á húsnæði er með þeim hætti 
að það þarf að líta lengra, út í jaðar 
höfuðborgarsvæðisins.“

Iðnmenntun
,,Á meðan ég er formaður Samtaka 

iðnaðarins mun ég halda áfram að 
knýja á um að vegur iðmenntunar 
verði aukinn hér á landi og að sú 
menntun njóti sannmælis. Á hátíðis- 
og tyllidögum er gjarnan rætt um 
mikilvægi iðnmenntunar og að efla 
skuli iðnnám. En því miður fara orð 
og aðgerðir ekki alltaf saman. Afstaða 
ráðamanna hér á landi til iðnnáms 
afhjúpaðist fullkomlega þegar Alþingi 
gerði lagabreytingu sem gerði það 
að verkum að erlendir nemar sem 
stunduðu iðnnám hér á landi fengu 
ekki dvalarleyfi heldur einungis þeir 
sem stunduðu háskólanám. Iðnnám 
taldist því að mati Alþingis ekki nám. 
Sem betur fer er nú búið að breyta 
þessari víðáttuvitleysu en málið í heild 
sinni afhjúpar samt sem áður algjört 
skilningsleysi ráðamanna á mikilvægi 
iðnnáms. Á Alþingi Íslendinga sitja 63 
kjörnir fulltrúar og það var ekki einn, 

EKKI EINN sem sá eitthvað athugavert 
við þessa lagabreytingu. Á Íslandi skrá 
um 12-15% ungmenna sig í iðnnám 
en hlutfallið í nágrannalöndum okkar 
er nálægt 50%. Þetta er mér með öllu 
óskiljanlegt. Ég mun ekki una mér 
hvíldar fyrr en við breytum þessu. 

Menntakerfið þarf að vera 
vakandi og sveigjanlegt. Samtök 
iðnaðarins hafa að undanförnu beitt 
sér fyrir því að forritun verði sett inn 
í námskrá grunnskóla. Kannski þarf 
að setja fleiri iðngreinar inn í námskrá 
grunnskólanna svo iðnnám öðlist þann 
sem sess sem því ber. (anda) Í dag eru 
1.500 háskólamenntaðir án atvinnu á 
sama tíma og atvinnulífið hrópar eftir 
iðnmenntuðum starfskröftum. Því 
hlýtur maður að spyrja: Erum við að 
mennta unga fólkið okkar með þarfir 
atvinnulífsins í huga?. Skortur á fólki 
með iðnmenntun er þegar orðið stórt 
vandamál. Í nýlegri könnun meðal 
félagsmanna SI kemur fram að 76% 
svarenda segja að þeim vanti fleiri 
iðnmenntaða og tæknimenntaða 
starfskrafta.

Við eigum að vera óhrædd við að 
leita nýrra leiða til að laða ungt fólk í 
iðnnám. Við þurfum að lyfta iðn- og 
starfsnámi á hærri plan. Dagurinn í 
dag – Iðnþing, er dagur iðnmenntaðra. 
Við öll sem erum hér saman komin 
erum afar stolt af því fólki sem beitir 
sínu framúrskarandi handverki og 
þekkingu á Íslandi á degi hverjum. 
Tíminn fyrir iðnmenntun er núna og 
það er ánægjulegt að geta þess að fyrr 
í dag skrifuðu Samtök iðnaðarins og 
Kvikubanki undir samning um stofnun 
Hvatningasjóðs Kviku sem hefur það 
hlutverk að veita styrki til nema í iðn- 
og starfsnámi með það að markmiði að 
vekja athygli á mikilvægi náms og starfa 
á þessu sviði.“

Ég er líka mjög hugsi yfir því að í 
stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar 
frá því í desember er ekki minnst einu 
orði á iðnað. Orðið „iðnaður“ kemur 
ekki fyrir í gjörvöllum sáttmálanum. 
Það eru sérstakir kaflar um landbúnað, 
sjávarútveg, ferðaþjónustu og 
fjármálakerfið.  En ekki eitt orð  um 
iðnað þrátt fyrir að iðnaður á Íslandi 
skapi nær 30% landsframleiðslunnar, 
skapi rúmlega þriðjung gjaldeyristekna 
og að einn af hverjum fimm á 
vinnumarkaði starfi við iðnað.

En í stað þess að kvarta og kveina 
höfum við hjá Samtökum iðnaðarins 
ákveðið að snúa vörn í sókn og bjóða 
ríkisstjórninni aðstoð okkar og höfum 
í þeim tilgangi tekið saman skýrslu 
um stöðumat á efnahagsumhverfi 
Íslands. Skýrslan ber sama heiti og 
yfirskrift Iðnþingsins: Ísland í fremstu 
röð – eflum samkeppnishæfnina  og 
er þar varpað skýru ljósi á stöðuna út 
frá þeim þáttum sem samtökin leggja 
megináherslu á, innviði, menntun, 
nýsköpun og starfsumhverfi. Allt 
þættir sem skipta höfuðmáli varðandi 
samkeppnishæfni landsins. Ég er stolt af 
þessari skýrslu sem er að fullu unnin af 
starfsmönnum Samtaka iðnaðarins og 
tel ég að hún  verði mikilvægt innlegg 
í umræðu komandi mánaða. Skýrslan 
er að okkar mati upphafið að þeirri 
stefnumótun sem Ísland þarf að fara í. 
Samtök iðnaðarins kalla eftir að unnin 
verði heildstæð atvinnustefna fyrir 
Ísland til að auka samkeppnishæfni 
landsins. Í þeirri vinnu þarf að móta 
menntastefnu, nýsköpunarstefnu, 
umhverfisstefnu og stefnu um 
uppbyggingu innviða. Allir þessir 
þættir mynda grunn að heildrænni 
atvinnustefnu. Við finnum ekki nýjar 
og betri leiðir nema að hafa góða 
stefnu,“ sagði Guðrún Hafsteinsdóttir.
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S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

JÖFN LAUN
SÖMU TÆKIFÆRI

Gullmerki

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu 
á öllum sviðum verkfræði. Hjá Verkís starfa yfir 300 manns að fjölbreyttum og 
krefjandi verkefnum á Íslandi og erlendis. 
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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!

Verk og vit

S tórsýningin Verk og vit 
2018 var haldin í fjórða sinn 
fyrr á þessu ári í íþrótta- og 

sýningarhöllinni í Laugardal en 
hún er tileinkuð byggingariðnaði, 
skipulagsmálum, mannvirkjagerð og 
tengdum greinum. Sýningin er ætluð 
framleiðendum og innflytjendum 
sem koma að bygginga- og 
mannvirkjagerð á ýmsum stigum, s.s. 
sveitarfélögum, verktökum, iðnaðar- 
og þjónustufyrirtækjum, hönnuðum 
og ráðgjöfum. Á sýningunni var 
slegið nýtt aðsóknarmet en þá 
lögðu um 25.000 gestir leið sína 
á sýninguna þar sem um 120 

fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög 
kynntu vörur sínar og þjónustu. 
Sem dæmi um sýnendur má nefna 
húsaframleiðendur, verkfræðistofur, 
menntastofnanir, innflytjendur, 
fjármálafyrirtæki, tækjaleigur, 
bílaumboð, steypustöðvar, 
hugbúnaðarfyrirtæki og 
starfsmannaleigur. Framkvæmdaaðili 
sýningarinnar var AP almannatengsl 
en samstarfsaðilar voru atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið, 
Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins, 
BYKO og Landsbankinn.

BYKO hefur tekið þátt í öllum 

Verk og vit sýningunum frá 
upphafi. Forsvarsmönnum BYKO 
finnst sýningin mjög mikilvægur 
og áhrifaríkur vettvangur til að 
kynna fyrirtækið og þjónustu 
fyrir lykilviðskiptavinina. Alda J. 
Rögnvaldsdóttir kynningarstjóri 
VERKÍS segir sýninguna frábæran 
vettvang til að miðla áralangri 
þekkingu og kynna spennandi 
nýjungar. Sýning sem þessi er 
nauðsynleg byggingariðnaðinum á 
Íslandi og þá ekki síst til að hvetja 
æsku landsins til dáða á þessu sviði 
og sýna hversu margt greinin hefur 
upp á að bjóða.

Sænska fyrirtækið Balco var þátttakandi á Verk og vit. Áhugi erlendra fyrirtækja á 
þátttöku í sýningunni fer stöðugt vaxandi.

Landstólpi ehf. er fyrirtæki 
sem starfar á landsvísu. 
Þátttaka endurspeglar 
árangur sem hefur fylgt 
hefur í kjölfar sýninga.  
Landstólpi hefur byggt  
vel á annað hundrað 
stálgrindarhúsa.

Set á Selfossi kynnti sveigjanleg hitaveiturör.
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 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

GRAFÍA
Stéttarfélag í prent-
og miðlunargreinum

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG Í NORÐURÞINGI

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

B irgir Jakobsson fráfarandi 
landlæknir og Kristján Þór 
Magnússon sveitarstjóri 

sveitarfélagsins Norðurþings hafa 
undirritað samning um Heilsueflandi 
samfélag. Í marsmánuði stóð 
Norðurþing fyrir málþingi á Fosshótel 
Húsavík undir yfirskriftinni „gerum gott 
samfélag betra.“ Birgir Jakobsson reið á 
vaðið og hélt erindi um heilsueflandi 
samfélag. Hvatti hann íbúa Norðurþings 
til að halda áfram að vinna að þeim 
grunni sem þegar er til staðar og byggja 

þar ofaná. Sigrún Daníelsdóttir frá 
Embætti landlæknis fylgdi erindi hans 
efir með því að ræða um geðrækt í 
heilsueflandi samfélagi og hvernig 
sveitarfélög gegna þar lykilhlutverki. 
Vanda Sigurgeirsdóttir bað fólk um 
að æfa sig og aftur að æfa sig. Æfa sig í 
því að vera betri í dag en í gær. Einnig 
brýndi hún nauðsyn þess að tala við 
börnin okkar og hlusta á börnin okkar.

Heiða Guðmundsdóttir, 
Borgarhólsskóla, og Helga Jónsdóttir, 

leikskólanum Grænuvellir, kynntu 
svo uppeldisstefnuna „jákvæður agi“ 
sem er við lýði í leik- og grunnskólum 
Norðurþings. Virðing, góðvild og 
festa eru einkunnarorð stefnunnar 
og reglulega eru haldin námskeið í 
sveitarfélaginu um jákvæðan aga sem á 
sannarlega erindi til okkar allra.

Á Bakka við Húsavík verður 
senn gangstétt kísilmálmverksmiðja 
sem kannski kallar enn frekar á þörf 
fyrir að íbúar hafi vakandi auga fyrir 
heilsueflandi samfélagi.

S veitarfélögin á Norðurlandi 
vestra undirrituðu árið 
2015 samstarfssamning við 

Klappir Development ehf. um 
uppbyggingu og rekstur 120.000 
tonna álvers á fyrirhuguðu 
iðnaðarsvæði við Hafursstaði í 
Skagabyggð. Viðstaddur undirritun 
var þáverandi forsætisráðherra, 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og 
kínverskir fjármagnseigendur sem 
áformuðu aðild að álverksmiðjunni. 
Sveitarfélögin sem um ræðir eru 
Blönduósbær, Húnavatnshreppur, 
Húnaþing vestra, Sveitarfélagið 
Skagaströnd, Skagabyggð og 
Sveitarfélagið Skagafjörður. 
Stækkunarmöguleikar voru taldir 
allt að 220.000 tonn til að uppfylla 
þarfir Kínverjanna til þess að arðsemi 
verksmiðjunnar yrði viðunandi í 
náinni framtíð. Orkuþörf fyrsta 
áfanga er var áætluð 206 megavött 
(MW) og þá væntanlega 412 MW 
þegar seinni áfangi rís. Fullbyggt 
álver hefði því þurft orku sem 
samsvarar þremur Blönduvirkjunum, 
eða 10 Skrokkölduvirkjunum. Orka 
Blönduvirkjunar er að mestu fullnýtt 
og Blönduveita sem er í nýtingarflokki 
rammaáætlunar gefur aðeins um 
30 MW. Svonefndur Blöndulundur, 
vindmyllugarður sem var um tíma á 
hugmyndastigi, gæfi að hámarki 100 
MW. 

Uppistöðulón á hálendinu
Til að knýja 220.000 tonna álver á 

Hafursstöðum hefði því þurft að virkja 
jökulsárnar í Skagafirði við Skatastaði, 
143 og 153 MW sem báðar hefðu byggt 

á stóru uppistöðulóni á hálendinu 
norðan Hofsjökuls. Minni virkjunina, 
Skatastaðavirkjun D, má bæta upp 
með svonefndri Villinganesvirkjun 
(33 MW) sem fengi vatn úr miklu 
uppistöðulóni í mynni Austur- og 
Vesturdals. Augljóst er að virkjunum 
þessum mundi fylgja gríðarlegur 
fórnarkostnaður fyrir víðernin upp 
af Skagafirði, ásýnd héraðsins og 
fyrrnefndra dala, líf á flæðilöndunum 
við Hegranes og fljótasiglingar á 
Austari Jökulsá.

Einstök náttúra landsins er mikill 
fjársjóður og mikilvægt að hlífa 
miðhálendi Íslands, hjarta landsins, 
fyrir frekari stórframkvæmdum eins 
og nokkurs er kostur. 

Þeistareykir
Jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum 

mun framleiða 90 MW þegar 
hún er komin í fulla notkun, og 
framleiða þá orku að mestu fyrir 
kísilmálmverksmiðjuna á Bakka 
við Húsavík. Umhverfisrask er 
ekki mikið, raunar sáralítið miðað 
við það sem hefði orðið vegna 
Hafursstaðavirkjunar.

Þeistareykir eru í um 350 metra 
hæð yfir sjávarmáli norðan undir 
Bæjarfjalli. Þar var búið með hléum 
frá miðöldum allt til ársins 1873. 
Þeistareykir teljast til merkari 
minjastaða með yfir 50 skráðar 
minjar. Í dag er gangnamannaskáli á 
Þeistareykjum og er landið nýtt sem 
afréttur fyrir um 5.000 fjár. Um og 
eftir miðja 20. öldina kom um 9.000 
fjár í Hraunsrétt í Aðaldal eftir fyrstu 
leit á Þeistareykjasvæðinu.

Önnur vélasamstæða aflstöðvar-
innar að Þeistareykjum hefur 
nú verið tekin í notkun og er 

því 17. aflstöð Landsvirkjunar komin 
í fullan rekstur. Um er að ræða fyrstu 
jarðvarmavirkjunina sem Landsvirkjun 
reisir frá grunni, en hún samanstendur 
af tveimur 45 MW vélasamstæðum og 
er því alls 90 MW.

Þeistareykjastöð var gangsett við 
hátíðlega athöfn í nóvembermánuði 
2017 þegar fyrsta vélasamstæðan 
var formlega ræst og tengd 
við flutningskerfi Landsnets. 
Framkvæmdir við annan áfanga hafa 
gengið vel, en önnur vélasamstæðan 
kom til Þeistareykja fyrir ári síðan, í 
apríl 2017, og stóð uppsetning hennar 
yfir fram í lok janúarmánaðar. Frá 
miðjum febrúar hefur vélasamstæðan 
verið í tilraunarekstri þar sem öll 
virkni hennar hefur verið sannreynd, 
allt þar til nú að Landsvirkjun hefur 

tekið formlega við rekstri hennar. 
Framkvæmdin hefur fylgt áætlun 
frá fyrsta degi en það má einkum 
rekja til góðrar og árangursríkrar 
samvinnu allra þeirra sem að henni 
hafa komið. Frumkvæði að nýtingu 
náttúruauðlindarinnar á Þeistareykjum 
kom frá heimamönnum, en sveitarfélög 
og íbúar stofnuðu Þeistareyki ehf. 
árið 1999. Landsvirkjun kom fyrst að 
verkefninu árið 2005 en hefur frá árinu 
2011 haft forgöngu um undirbúning og 
framkvæmd þess.

Sérstök áhersla hefur verið lögð 
á samskipti við hagsmunaaðila 
á svæðinu, en bændur hafa nýtt 
Þeistareyki sem beitarland í áratugi 
og á því varð engin breyting við 
framkvæmdirnar. Þá var efnt til 
samvinnu við aðila í ferðaþjónustu 
um skipulagningu ferðamennsku á 
framkvæmdatíma, þannig að báðir 
aðilar gætu vel við unað. 

ÁLVER Á HAFURSSTÖÐUM 
Í SKAGABYGGÐ

ÞEISTAREYKJASTÖÐ 
KOMIN Í FULLAN REKSTUR

- stórhuga hugmynd um atvinnu-
uppbyggingu sem ekkert varð úr
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FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Nýr miði!

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

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

SA OG BRESKA 
SENDIRÁÐIÐ 
STYRKJA 
MEISTARANÁM

HBreska sendiráðið og Samtök 
atvinnulífsins hafa gert með 
sér samkomulag til tveggja 

ára um að bjóða upp á Chevening-
námsstyrk á Íslandi. Styrkurinn 
er fyrir nám á meistarastigi við 
háskóla í Bretlandi og nemur 10.000 
sterlingspundum á ári. Sérstaklega 
er hvatt til þess að fólk sem hyggst á 
nám sem gæti nýst atvinnulífinu sæki 
um styrkinn.

C h e v e n i n g - n á m s s t y r k i r 
eru fjármagnaðir af breska 
utanríkisráðuneytinu og 
samstarfsaðilum og þeir eru virtustu 
námsstyrkir sem breska ríkið veitir 
erlendum námsmönnum.

Breska sendiráðið í Reykjavík hefur 
umsjón með veitingu Chevening-
styrkja á Íslandi. Styrkirnir hafa verið 
veittir frá árinu 1983 og munu um 
1.700 Chevening-styrkþegar víða að 
úr heiminum hefja nám í Bretlandi í 
haust.

Chevening-styrkþegar eru hluti af 
alþjóðlegu tengslaneti og eru í dag um 
50 þúsund talsins; þ.á m. eru margir 
þjóðarleiðtogar og annað alþjóðlegt 
forystufólk. Meðal markmiða með 
veitingu styrkjanna er að styðja 
leiðtoga framtíðarinnar sem geta 
mótað innlend jafnt sem alþjóðleg 
málefni með því að byggja á reynslu 
sinni og nánu sambandi við Bretland, 
sem námsdvölin þar veitir.

Forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, er t.d. úr hópi 
fyrrverandi Chevening-styrkþega. 
Íslensku styrkhöfunum býðst að 
taka þátt í ýmsum viðburðum, bæði 
í Bretlandi og á Íslandi, sem hjálpar 
þeim að öðlast dýpri skilning á bresku 
samfélagi, stofnunum, stefnumótun og 
menningu og að þróa mikilvæg tengsl 
til framtíðar.

Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita 
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem 
kemur skemmtilega á óvart.

Nú er rétti tíminn til að huga að heitum 
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum 
við nú á sértilboði þessa vinsælu 
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu 
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.    
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!


