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Ný kynslóð
af bindivélum
Fyrir járnabindingar, hitageisla
og rafmagnsrör.
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Er í tösku með
hleðslutæki og
2 Samsung 4000
mAh li-ion rafhlöðum.

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
s. 772-3200 / 692-8027

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Hlutfallslega mesta aukning
nýbygginga í Mosfellsbæ
Um síðustu áramót voru í Í byggingu 3.734 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt talningu Samtaka iðnaðarins. Voru þetta 479,
eða 14,7% fleiri íbúðir en voru í byggingu í febrúar á árinu 2017, þ.e. þegar samtökin töldu síðast íbúðir í byggingu á svæðinu. Á síðustu
2 árum hefur orðið umtalsverð breyting í fjölda íbúða á svæðinu en í talningu SI í október 2015 voru 2.402 íbúðir í byggingu og hefur
þeim því fjölgað um 1.332 íbúðir síðan, eða um 55,5%.
FRAMHALD Á BLS 2

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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Brúin yfir Hornafjarðarfljót lýkur hlutverki sínu að mestu þegar ný brú verður vígð.
Núverandi brú yfir fljótin var byggð árið 1961 og var þá önnur lengsta brú landsins,
255 metrar. Hún mun fá að standa, meðan burðarþol hennar leyfir, eftir að nýr vegur
opnar enda mun álag á hana minnka til muna.
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MEST AUKNING VAR Í FOKHELDUM
OG LENGRA KOMNUM ÍBÚÐUM

Fjórir milljarðar króna voru áætlaðar
í vegaframkvæmdir í sumar

F

yrirhuguð nýbygging Hring
vegar um Hornafjörð er á um
18 km löngum kafla frá Hólmi
að Haga. Nýr vegur mun liggja
sunnan Stórabóls, í suðurenda Skóg
eyjar, norðan við Hrísey og Hrafns
ey, sunnan Hafnarness að núverandi
Hafnarvegi. Austan Hafnarvegar
liggur vegurinn norðan við Flóa að
núverandi vegi vestan Míganda. Nú
verandi vegur verður endur
byggður
austur fyrir Haga, eða að þeim stað
sem verkmörk vinnu við endurnýjun
vegar í tengslum við gerð gangna í
Al
mann
skarð voru. Unnið er sam
kvæmt leið 3b en þar var búið að gera
breytingar á veglínu til að lágmarka
umhverfisáhrif.

Varðandi áframhald framkvæmda
vísar Vegagerðin til samgönguá
ætlunar sem fyrirhugað er að gefa út
nú í haust. Að því gefnu að fjármagn
sé tryggt í framkvæmdina er áætlaður
verktími 3-4 ár.
Ríkisstjórnin samþykkti fyrr á árinu
til
lögu Sigurðar Inga Jóhanns
sonar,
samgöngu- og sveitarstjórnarráð
herra og Bjarna Benediktssonar, fjár
mála- og efnahagsráðherra, að veita
fjögurra milljarða króna fram
lag til
brýnna vega
fram
kvæmda árið 2018
úr almennum varasjóði sem fjármálaog efnahagsráðherra fer með. Sú staða
sem nú er uppi varðandi slæmt ástand
vegakerfisins og viðbótarviðhaldsþörf
hefur jafnframt áður verið rædd í ráð
herranefnd um ríkisfjármál.
Afar brýnt er að verja þau verðmæti
sem liggja í vegakerfinu en vandinn
mun vaxa ef ekki verður brugðist við í
tæka tíð. Lélegt viðhald dregur einnig
mjög úr umferðaröryggi. Þörfin er um
allt land og verður nú mætt að nokkru
leyti með viðbótarframlagi úr ríkis
sjóði.

„Þetta mun gera okkur kleift að ljúka
strax á þessu ári mikilvægum vega
bótum, sem ella hefðu þurft að bíða
fram á næsta ár,“ sagði Sigurður Ingi
Jóhanns
son. Þessar löngu tíma
bæru
á
kvarðanir ættu að skapa tals
verða
atvinnu fyrir iðnaðarmenn á lands
byggðinni, t.d. við brúargerð ef ein
hvers staðar verður lagt í að breikka
einbreiða brýr, en slíkar framkvæmdir
eru löngu tímabærar, m.a. til að skapa
aukið öryggi í umferðinni.

Færsla Suðurlandsvegar við
Hveragerði

Vegagerðin hefur tilkynnt fyrirhugaða
færslu Suður
lands
vegar við Hvera
gerði frá því sem gert var ráð fyrir
við mat á um
hverfis
á
hrifum fram
kvæmdarinnar árin 2009 og 2010. Um
er að ræða breytingu á fyrirhugaðri
færslu vegarins, á kaflanum frá
Kambarótum að Varmá, suður fyrir
Búrfellslínu 2 en áður var veginum
ætlaður staður norðan línunnar. Fram
kemur að tilgangur með færslu Suður
landsvegar sé að veita möguleika á að
tvöfalda hann, bæta þannig umferðar
öryggi og greiða fyrir vaxandi umferð
um veginn. Sú leið sem umhverfisá
hrif hafi verið metin af á árunum 2009
og 2010 sé valkostur A og liggi norðan
Búrfellslínu 2.
Nánari hönnun hafi leitt í ljós að
færsla Hringvegar í aðalskipulagi
Hveragerðis árið 2009 hafi ekki verið
nægileg til þess að leysa vegtæknileg
vandamál við þverun tengibrauta og
Hring
vegar auk þrengsla við fyrir
huguð mislæg vegamót Hringvegar
og Þorlákshafnarvegar. Færslan árið
2009 náði að helgunarsvæði Búrfells
línu 2 að norðanverðu og því er talin
þörf á að færa veglínuna suður fyrir
línuna til þess að skapa rými.

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Tilvist Framhaldsskólans í Mosfellsbæ á örugglega sinn stóra þátt í þvík hversu mikil aukning hefur orðið á íbúðafjöldanunm. Unga fólkið
á nú möguleika á að sækja nám í heimabyggð eftir að grunnskólanámi lýkur. Þarf ekki að sækja til Reykjavíkur eða þaðan af lengra.
FRAMHALD AF FORSÍÐU

S

amkvæmt talningu SI var mesta
fjölgun í íbúðum sem eru fok
heldar eða lengra komnar. Slíkar
íbúðir voru 2.015, sem er aukning um
401 íbúð eða 24,8% frá því í febrúartalningu SI. Birtist þar sú mikla
aukning sem var í íbúðum sem komnar
eru að fokheldu og mátti greina í fyrri
talningum SI á í
búðum í byggingu.
Þannig var 67% aukning í þeim íbúðum
frá talnningu SI í október 2015 fram í
febrúar á þessu ári. Nú mátti hins vegar
greina hægari vöxt í þessum hluta
íbúða í byggingu en íbúðir sem eru á
fyrstu byggingar
stigum þ.e. komnar
að fokheldu eða skemur eru nú 1.719
sem er 78 íbúðum eða 4,8% fleiri en í
febrúar. Rétt er að geta þess að íbúð er
ekki talin vera í byggingu nema það sé
kominn a.m.k. sökkull.

Flestar íbúðir í byggingu eru í
fjölbýli

Af íbúðum í byggingu á höfuðborgar
svæðinu samkvæmt talningu SI voru
flestar í fjölbýli, eða 2.947 og hafði þeim
fjölgað frá því í febrúar um 379, eða um
12,9%. Prósentu
lega hefur í
búðum í
byggingu í rað- eða par
húsum hins
vegar fjölgað meira, eða um 55,1%
eða um 102. Hins vegar hafði einbýlis
húsum í byggingu fækkað um tvær
og eru þær nú 123 enda hafði nánast
ekkert verið úthlutað af lóðum til slíkra
bygginga.

Mesta hlutfallslega fjölgunin í
Mosfellsbæ

Sé litið á stöðu í einstökum sveitarfé
lögum innan höfuðborgarsvæðisins
kom í ljós að 1.509 í
búðir voru í
byggingu í Reykjavík og er það 2,9%
af heildarfjölda íbúða í Reykjavík 2016.
Það hlutfall er nokkuð lágt m.v. önnur
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og
einungis lægra í Hafnarfirði þar sem
170 íbúðir voru í byggingu, eða 1,7% af
heildarfjölda íbúða í sveitarfélaginu og
á Seltjarnarnesi en þar eru 35 íbúðir í
byggingu sem er 2,0% af heildarfjölda
íbúða í sveitarfélaginu. Hæst var hlut
fallið í Mosfellsbæ þar sem 513 íbúðir

voru í byggingu, eða 16,1% af íbúðum í
sveitarfélaginu 2016. Næst kom Garða
bær þar sem 607 íbúðir voru í byggingu,
eða 11,3% af íbúðum á svæðinu og þar
á eftir Kópavogur þar sem 900 íbúðir
voru í byggingu, eða 6,9% af íbúðum á
svæðinu.
Í heild reiknar SI nú með því að það
komi 774 færri í
búðir verði full
gerðar á höfuðborgarsvæðinu á tíma
bilinu 2017-2020. Er á
stæðan fyrir
þessari breytingu m.a. tafir en nú er
reiknað með lengri byggingartíma en
í fyrri spá vegna á
herslu á þéttingu
byggðar. Þétting byggðar hægir á fram
kvæmdartíma m.a. vegna þess að það
eykur á flækjustig í framkvæmd. Sækja
þarf um afnot af borgarlandi t.d. þegar
steypa á vissa byggingarhluta sem tekur
langan tíma í afgreiðslu.

„

Hagdeild
Íbúðalána
sjóðs hefur áætlað að
uppsöfnuð þörf fyrir
nýjar íbúðir sé nú um
4.845 á landinu öllu.
Er stærsti hluti þeirra
þarfa á höfuðborgar
svæðinu.

Mikil uppsöfnuð þörf

Hagdeild Íbúðalánasjóðs hefur áætlað
að uppsöfnuð þörf fyrir nýjar íbúðir sé
nú um 4.845 á landinu öllu. Er stærsti
hluti þeirra þarfa á höfuð
borgar
svæðinu. Ein birtingarmynd þessa er
sú að fjöldi íbúa á hverja íbúð var í fyrra
ríflega 2,5 á hverja íbúð á höfuðborgar
svæðinu og hefur það hlutfall frekar
verið að hækka undanfarin ár eftir að
hafa lækkað nokkuð á tímabilinu frá
2000 til 2007. Merkir það að á undan
förnum árum hefur fjölgun íbúða ekki
haldið í við fjölgun íbúa á svæðinu. Er
hlut
fallið hátt í al
þjóð
legum saman
burði en í Finnlandi er það 2,1, Dan
mörk 2,0 og Sví
þjóð 1,9 svo dæmi
séu tekin. Önnur birtingarmynd upp

safnaðrar þarfar er að hlutfall fólks á
aldrinum 20-29 ára sem er í foreldra
húsum hefur farið hækkandi síðustu
ár og er það nú um 40%. Á sama tíma
hefur fjöldi þessa hóps aukist og er
hann nú tæplega 20 þúsund.

Betra jafnvægi að nást á íbúða
markaðinum

Nú er því spáð að það dragi úr hag
vexti á næstunni, að kaupmáttur ráð
stöfunartekna muni ekki aukast eins
hratt og verið hefur og að at
vinnu
leysi muni aukast. Einnig er því spáð
að fjölgun ferðamanna verði minni en
undanfarið. Rætist þetta er viðbúið að
það birtist í hægari vexti eftispurnar á
íbúðamarkaði. Á sama tíma er sam
kvæmt spá SI nokkuð meira fram
boð af íbúðarhúsnæði en verið hefur
undanfarin ár. Að þessu samanlögðu
virðist að það muni nást betra jafn
vægi á íbúðamarkaðnum á næstunni
og að samhliða muni hægja á hækkun
íbúðaverðs. Er sú þróun raunar þegar
hafin þó að hækkunartakturinn sé enn
hraður. Þannig mældist 19,6% hækkun
íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu í
september sl. frá sama mánuði árinu
áður en tólf mánaða takturinn í
hækkun íbúðaverðs fór í 23,5% í maí sl.
sem er mesta hækkun yfir tólf mánaða
tímabil sem mælst hefur í íbúðaverði
á höfuðborgarsvæðinu í þessari efna
hagsuppsveiflu. Bera þessar tölur með
sér hversu mikið ó
jafn
vægið hefur
verið á þessum markaði. Hefur verð
hækkun íbúða verið einn megin drif
kraftur verðbólgu í landinu undanfarið.
Það er því jákvætt að framundan sé
betra jafnvægi á þessum markaði.

Meira en helmings verðmunur

Verðmunur er umtalsverður á íbúðum
á höfðu
borgarb
svæðinu og á lands
byggðinni fjærst höfuðborgarsvæðinu.
200 fermetra sérbýli á Seltjarnesi,
þar sem verðið er hæst, kostar frá frá
88 milljónum króna, eða 425 til 450
krónur fermeterinn, en á Egilsstöðum
kostar 200 fer
metra sér
býli frá 36
milljónum króna, eða frá 150 til 199
krónur fermeterinn. Það er gríðarlegur
verðmunur.
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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.

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður,
rafstöðvar og ljósavélar.
•
•
•
•
•
•
•

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi
Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd 1

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is
29/08/2017 15:34
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Stefnan í iðnfræðslu og og menntastefnan

Ö

ll iðn
fyrir
tæki eiga það eðli
lega sam
eigin
legt að framleiða einhverja vöru, sum bæði á
innanlandsmarkað og til útflutnings. Útgerðar
fyrirtæki hafa þar verið mest áberandi en á innanlands
marki hefur byggingamrkaðaðurinn verið að auka
sína starfsemi, ekki bara við byggingu á hótelum til að
mæta stöðugt auknum ferðamannastraumi hefur hefur
byggingum á íbúðum aukist verulega, ekki síst á þessu
ári. Aukin slagkraftur kom þar þegar byrjað var t.d. á
íbúðabyggingum á vegum Bjargs-íbúðafélags sem ASÍ lofaði að stofna til á
100 ára afmæli samtakanna og nokkur sveitarfélög hafa síðan tekið undir.
Þegar Verkamannabústaðakerfið var aflagt hafa þeir tekjuminnstu í þjóð
félaginu ekki haft neinn opinberan stuðning til þess að koma sér þak yfir
höfðuð, hafa verið í hálfgerðu tómarúmi. Bjarg-íbúðafélag tryggir þeim sem
fá íbúð á leigu öryggi, þ.e. ekki er hætta á að þeim verði úthýst svo framarlega
sem leigandinn stendur í skilum með leigugjald, sem í allflestum tilfellum er
lægra en á hinum almennaíbúðaleigumarkaði. Þetta er verkefni upp á um 40
milljarða króna á næstu fjórum árum, eða um 100.000 fermetrar, ekki lítið
og löngu tímabært.

Samtök iðnaðarins hafa á svipuðum tíma tekið upp nýtt skipurit með
þremur sviðum, þ.e. bygginga- og mannvirkja svið,, framleiðslu- og mat
vælasvið og hugverka- og þjónustusvið. Þessi breyting varð fljótlega eftir að
Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðsstjóri Kjöríss í Hveragerði varð formaður
SI. Þetta hefur leitt til þess að þjónustan við félagsmenn SI hefur aukist og
orðið markvissari, hefur aukið slagkraft samtakanna og ekki síður stytt boð
leiðir. Á síðustu árum hafa tekjur tengdum útflutningi á þjónustu, aðallega
tækniþjónustu, vaxið 40 – 50% og er vöxturinn á sumum svið hugverka
iðnaðar jafnvel meiri en í ferðaþjónstunni. Markviss stuðningur við frum
kvöðla á sinn stóra þátt í þeirri ánægjulegu þróun.
Formaður SI sagði á Iðnþingi fyrr á árinu að brýna nauðsyn bæri til að
knýja á um að vegur iðmenntunar verði aukinn hér á landi og að sú menntun
nyti sannmælis. Á hátíðis- og tyllidögum sé gjarnan rætt um mikilvægi iðn
menntunar og að efla skuli iðnnám. En því miður fari orð og aðgerðir ekki
alltaf saman. Afstaða ráðamanna hér á landi til iðnnáms hafi afhjúpast full
komlega 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! Undir þessi varnaðarorð skal heilshugar tekið, mennta
kerfið þarf vissulega að vera vakandi og sveigjanlegt. Skyldi það ekki vekja
stjórnvöld til umhugsunar um að íÍ dag eru 1.500 háskólamenntaðir án at
vinnu á sama tíma og atvinnulífið hrópar hástöfum eftir iðnmenntuðum
starfskröftum. Staðfestir ekki þessi staðreynd að það er eitthvað mikið að
menntakerfinu? Fróðlegt verður að fylgjast með því í haust þegar Alþingi
kemur saman hvort Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra leggi ekki
fram eitthvert frumvarp til lausnar á þessu óferndarástandi sem engum er til
góða. Núverandi ástand í menntamálum er ekki að hafa þarfir atvinnulífsins
í huga, svo mikið er víst. Skortur á iðnmenntuðu fólki er vaxandi vandamál
meðan stjórnvöld hafast ekkert að. Það er ekki nóg að stefna að því að skapa
sem flestum mannsæmandi lífskjör í kjarasamningum og reyna að tryggja
þak yfir höfuðuð fyrir sem flesta eins og stefnt er að, m.a.með byggingu
íbúða fyrir þá lægstlaunuðu í þjóðfélaginu á vegum Bjargs-íbúðafélags því
með óbreyttri stefnu í menntamálum eykst atvinnuleysi hérlendis óum
flýjanlega, ekki bara meðal háskólamenntaðra þjóðfélagsþegna.

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

,,Áhugi nemenda til að fara í verknám
hefur aukist um 33% milli ára“
- segir Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari Tækniskólans

H

ildur Ingvarsdóttir vélaverk
fræðingur var ráðinn skóla
meistari Tækni
skólans 1. júní
sl. og tók við starfinu af Jóni B. Stefáns
syni. Tækni
skólinn er stærsti fram
hald
skóli landsins með ríflega 2000
nemendur og tæplega 300 starfmenn.
Hildur lauk prófi í véla- og iðnaðar
verkfræði frá Háskóla Íslands 1999 og
M.A.Sc í vélaverkfræði frá Háskólanum
í Bresku Kólumbíu í Kanada 2001. Þá
hlaut hún réttindi sem framhaldsskóla
kennari árið 2003 og kenndi stærð
fræði og eðlisfræði við MR í nokkur ár.
Undanfarin 12 ár hefur Hildur starfað
hjá Orkuveitu Reykjavíkur og síðustu
fimm ár verið for
stöðu
maður Við
haldsþjónustu Veitna, sem er dóttur
fyrirtæki Orkuveitunnar. Starfsmenn
Viðhaldsþjónustu Veitna, sem eru um
100 talsins og flestir iðnaðar
menn,
sinna m.a. viðhaldi og eftirliti veitu
kerfa og vél
búnaðar fyrir
tækisins.
Hildur hefur því góða innsýn í störf
sem menntað er til í Tækniskólanum
og þekkir þarfir at
vinnu
lífsins og
kröfur til starfsmenntunar. Hjá Veitum
hefur hún tekið ríkan þátt í að efla
vinnustaðanám fyrirtækisins auk þess
að vinna ötullega að því að efla áhuga
unglinga á iðn- og tæknigreinum.
- Hildur var fyrst spurð hvort hún hafi
verið búin að að velta því lengi fyrir
sér að sækjast eftir því að verða skóls
meistari Tækniskólans.
,,Nei, alls ekki. Ég var í starfi hjá Veitum
sem ég var mjög ánægð með, skemmti
legt starf og frábært samstarfsfólk. Þar
tók ég m.a. þátt í vinnu við að vekja
á
huga ungs fólks á iðn- og tækni
greinum og byggðum við t.d. upp val
áfanga fyrir 10. bekkinga við Árbæjar
skóla þar sem þeir komust í snertingu
við
málmiðngreinar,
rafvirkjun,
pípulagnir o.fl. Líklega kviknaði ein
hver neisti þar. Mér fannst afskaplega
gaman að koma aftur að fræðslustarfi
ungs fólks en ég hef alltaf haft ánægju
af kennslu og svo upplifði ég á sama
tíma hina miklu þörf fyrir fleiri iðn
menntaða í samfélaginu.
Skólameistrastarfið var auglýst og ég
las auglýsinguna og allt í einu var ég
búin að sækja um eitthvað sem ég hafði
aldrei leitt hugann að. Þarna kviknaði
einhver ástríða hjá mér fyrir eflingu
iðnnáms sem endaði svo með því að
ég sótti um þetta starf sem ég nú gegni.
Sumar hug
dettur geta verið bráð
snjallar!“
- Á Iðnþingi í vor sagði formaður Sam
taka iðnaðarins, Guð
rún Haf
steins
dóttir, að ríkis
stjjórnin væri alls ekki
að sinna iðnnámi, hvað þá að efla það,

og það þrátt fyrir að það vantar mikið
af iðnlærðu fólki um allt land. Hvernig
sérðu að best væri að efla iðnnám?
,,Það er fjölmargt sem þarf að gera.
Í fyrsta lagi þarf að byrja í grunn
skólunum og efla þar verknám og að
það sé ekki bara mikil
vægt að vera
góður í stærðfræði og íslensku, þessum
kassísku bóknámsfögum. Það þarf að
setja verkgreinar á sama stall og aðra
þætti mámsins. Krakkarnir þurfa að
komast í miklu meiri snertinu við
verkgreinar, ef þú ert laginn við eitt
hvað, t.d. smíðar, áttu að njóta þess. Ef
þú kynnist aldrei verkgreinum, hvernig
geturðu þá valið slíkt nám að loknu
grunnskólanámi? Hversu líklegt er að
þú veljir t.d. málmiðnaðargrein ef þú
hefur aldrei komist í tæri við einhvers
konar málmsmíði eða vinnu við vélar?“

Hugsa þarf dæmið frá upphafi
skólagöngu

- Er of seint að kynna námsframboð í
verknámsskólum þegar komið er í 10.
bekk, eins og gert er í dag? Nemendur eru
þá oft búnir að taka ákvörðun um nám
í framhaldsskóla, stundum í tengslum
við starf foreldra, t.d. að læra húsasmíði
vegna þess að faðirinn stundar slíka iðn.
,,Já, það er allt of seint. Það þarf að
hugsa dæmið í heild sinni allt frá upp
hafi grunnskóla. Og þegar kemur að
framhaldsskólunum er mikilvægt að
ungmenni hafi aðgengi að skólum þar
þar sem er mjög fjölbreytt nám. Að fé
lagar geti verið saman þótt annar velji
iðnnám en hinn náttúrufræðibraut.
Það þarf líka að vera góð brú úr iðn
námi í áframhaldandi nám og ég held
að við þurfum að vera duglegri að vekja
athygli á að ein leið lokar ekki annarri.
Það er lítð mál að bæta stúdentsprófi
við, en það er ekki öllum ljóst.“

Efling iðnnáms

,,Það eru magir að leggja sitt af mörkum
við að efla áhuga að verknámi, bæði í
menntakerfinu og atvinnulífinu. Sam
tök iðnaðarins hafa t.d.verið mjög öflug
upp á síðkastið. Vonandi er þessi vinna
að skila sér, við sjáum í það minnsta
veru
lega aukningu milli ára. Í fyrra
inn
rituðust um 12% nem
enda sem
voru að útskrifast úr grunnskóla á verkog starfsnámsbrautir, en í vor var hlut
fallið iomið í 16%, eða 33% aukning
milli ára, og aðsókn aðsókn fullorðinna
sem eru jafn
vel þegar komnir með
stúdentspróf eða hafa lagt stund á nám
í háskóla hefur aukist mikið. Aðsókn
að rafvirkjun í Tækniskólann jókst um
rúm 50% milli haustanna 2017 og 2018
og aðsóknin í pípulagnanám jókst enn
meira, eða um tæp 60% og er það auð
vitað afar ánægjuleg þróun, í raun stór

kostleg. Við, skólarnir og kerfið í heild,
þurfum hins vegar að vera tilbúin að
mæta þessari aukningu. Þótt aðsóknin
í málmiðngreinar hafi aukist verulega
milli ára er hún þó mun minni en í t.d.
rafið
greinar og bygginga
greinar hjá
Tækni
skólanum. Og það er sannar
lega skortur á málmiðnaðarmönnum
í landinu.
Við getum því miður ekki tekið við
öllum sem sækja um nám hér eins
og staðan er nú en grunnskólanem
endurnir ganga fyrir og tekst okkur
á
gæt
lega að mæta þeirra að
sókn.
Þarna spilar fyrst og fremst saman
skortur á fjár
magni og kennurum
en maður galdrar þá ekki fram einn,
tveir og þrír, og til þess að ráða fleiri
kennara þurfum við meira fjármagn.
Í sumum greinum gengur mjög vel að
ráða kennara, í öðrum greinum er það
erfiðara, en það tekst þó á endanum.
Það er auðvitað slæmt að vera stöðugt
að hvetja til iðnmáms og geta svo ekki
tekið við öllum sem eftir því sækjast, og
hafa til þess hæfni.
Það er hægt að tína margt til sem
ég tel að þurfi að breyta og eitt af því
er framkvæmd vinnusstaðanáms. Ef
nemandi fer í bóknámsskóla og skráir
sig á stúdents
baut þá veit hann ef
hann stundar námið vel verður hann
kominn með stúdents
próf eftir þrjú
ár. Nemandi sem skráir sig í verk
nám hefur hins vegar ekki sömu vissu
fyrir að ljúka sveinsprófi á tilteknum
tíma. Það er nefni
lega ekki nóg að
ljúka öllum áföngum heldur þarf hann
að komast á samning og það getur í
sumum tilvikum verið snúið. Þá getur
heppni ráð því af hvaða gæðum vinnu
staðanámið er því fyrirtækin sem taka
á samning eru mis
jöfn og mis
jafnt
hversu góða og víðtæka þjálfun nemar
fá. Það hrein
lega verður að breyta
þessu kerfi, verknámið á að fara fram
á þeim stað sem skilar nemandanum
bestri þjálfun hverju sinni, það getur
bæði verið í skóla og á vinnustað.
Skólinn ætti að skipuleggja vinnustaða
námið í góðu samstarfi við fyrirtækin
þannig að nemar geti jafnvel farið á
milli fyrirtækja til þess að fá sem besta
þjálfun í hverjum þætti námsins en séu
ekki endilega á sama stað allan tímann.
Allir þættir námsins, þ.m.t. vinnu
staða
námið, séu skipu
lagðir strax í
upphafi skólagöngu. En til þess að þetta
sé hægt er alveg ljóst að það þarf mun
meira fjármagn inn í vinnustaðanámið.
Ég er full eldmóði og tilhlökkun að
taka þátt í að hefja verknám til vin
sælda, vegs og virðingar! Ég held að
nú sé lag sem aldrei fyrr,“ segir Hildur
Ingvarsdóttir skólameistari.
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Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
- mikið úrval aukahluta
Frá
139.000,m/vsk

Garð- og tómstundakerrur
Kerrur með frábæra aksturseiginleika sem
auðvelt er að geyma uppá enda.
Góð burðargeta og frábært úrval aukahluta
�l að auka notkunarmögleika kerrunnar.

Frá
389.000,m/vsk

Sterkar iðnaðarkerrur
Sérstaklega öﬂugar og endingargóðar
kerrur. Fáanlegar úr stáli eða áli
og með mismunandi pallastærðir.

Innbyggð geymsluhólf

Flestar gerðir eru með:
- Lokuð hólf undir pallinum
- Verkfærakassa á drá�arbeislinu
- Rúma tvö samhliða Euro-bre�
- Hægt að nota sem ﬂatvagn

Innfelldar krækjur

Tækjakerrur

Fjöldi botns�fa

- Sterkbyggðar kerrur með sturtueiginleika
- Aðeins 12° halli þegar keyrt er uppá pallinn
- Lágur þyngdarpunktur
Burðargeta allt að 2.835 kg.

Frá
1.069.000,m/vsk

Aðeins 12° halli
Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535-3500

Ártorgi 1
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500
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,,Meginmarkmið Bjargs
íbúðafélags er að tryggja
tekjulágu fólki öruggt húsnæði“
- segir Björn Traustason framkvæmdastjóri.

B

VÖRULISTI

Sjóvinnufatnaður
Höfum stóraukið úrval af hágæða sjóvinnufatnaði frá Guy Cotten, Bulldog Workwear og 66°Norður, sem dugar við
allar aðstæður. Einnig stígvél, skó, sokka og vettlinga. Í vörulistanum á www.isfell.is er að finna ítarlegar upplýsingar
um allar vörur.
Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna!
Ísfell á Norðurlandi

● Akureyri - Silfurtangi, sími 5 200 550
● Húsavík - Barðahúsi, sími 5 200 555

● Ólafsfjörður - Pálsbergsgata 1, sími 5 200 565
● Sauðárkrókur - Lágeyri 1, sími 5 200 560

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

LEIÐANDI Í GREIÐSLULAUSNUM

Sjálfstandandi greiðslulausnir
og handfrjálsir posar
Greiðslulausnir tengdar
helstu afgreiðslukerfum
Hlíðasmára 12 201 Kópavogi verifone@verifone.is S: 544 5060

jarg íbúðafélag er sjálfseignar
stofnun rekin án hagnaðar
mark
miða. Fé
laginu er ætlað
að tryggja tekjulágum einstaklingum
og fjöl
skyldum á vinnu
markaði að
gengi að öruggu íbúðarhúsnæði í lang
tímaleigu. Um er að ræða svokölluð
leigu
heimili að norænni fyrir
mynd.
Fram
kvæmdir eru ný
lega hafnar og
reiknað er með afhendingu fyrstu
íbúða í Reykjavík í júní 2019. Íbúðir
Bjargs íbúðafélags eru fyrir fjölskyldur
og einstaklinga á vinnumarkaði sem
eru undir ákveðnum tekju- og eigna
mörkum og sem hafa verið fullgildir
félagsmenn aðildarfélaga ASÍ eða
BSRB sl. 24 mánuði miðað við út
hlutun. Verkamannabústaðakerfið var
lagt niður fyrir allnokkrum árum og þá
myndaðist holrúm fyrir tekjulægra fólk
en við 100 ára afmæli ASÍ var stefnt að
þessu kerfi og í kjölfarið fylgdi viljayfir
lýsing BSRB.
Björn Traustason, framkvæmdastjóri
Bjargs í
búða
fé
lags segir að megin
markmið Bjargs íbúðafélags sé að
tryggja tekjulágum einstaklingum eða
fjöl
skyldum öruggt hús
næði, þ.e. að
viðkomandi leigutaki á ekki á hættu að
vera sagt upp húsnæðinu svo framar
lega sem staðið er skil á leigunni og
staðið er við allar hús
reglur. Leigan
endurspeglar aðeins raunkostnað við
byggingakostnaðinn, rekstrarkostnaði
félagsins og fasteignanna, viðhalds
kostnaði, fasteignagjöldum. Leigan
getur á einhverjum tímapunkti lækkað
ef t.d. næst lækkun á viðhaldskostnaði
en einnig breyst til hækkunar eða
lækkunar ef tekjur leigjanda breytast.
,,Við erum að vinna með smærri íbúðir,
t.d. 3ja herbergja 70 fermetra íbúðir, en
algengt er á markaðnum í dag að 3ja
herbergja íbúðir séu allt að 100 fer
metrar að stærð. Þannig verður leiga á
3ja herbergja íbúð hjá Bjargi íbúðafé
lagi talsvert lægri en á hinum almenna
leigumarkaði þótt fermetraverð verði
kannski svipað. Íbúðastærðir hjá Bjargi
íbúðafélagi verða 45, 70, 85 og 100 fer
metrar. Ríki og sveitarfélög koma síðan
með 30% stofnframlag inn í verkefnið
sem auðvitað lækkar leiguna.
Tekju
mörk þeirra sem fá í
búðir hjá
okkur eru skil
greind í lögum, bæði
hámarkstekjur og lágmarkstekjur.
Greiðslubyrði leigu skal að jafnaði ekki
fara umfram fjórðung af heildartekjum
leigutaka að teknu tilliti til húsnæðis

Tekjumörkin
- 5.510.000 KRÓNUR ER HÁMARKS
HEILDAREIGN HEIMILIS.
ÁRST EKJUR LEIGJENDA ALMENNRA
ÍBÚÐA SKULU EKKI NEMA HÆRRI
FJÁRH ÆÐ EN 5.105.000 KRÓNUR
FYRIR HVERN EINS TAKLING.
7.148.000 KR ÓNUR FYRIR FYRIR
HJÓN OG SAMBÚÐARFÓLK.
1.276.000 KRÓNUR FYRIR HVERT
BARN EÐA UNGMENNI AÐ 20 ÁRA
ALDRI SEM BÝR Á HEIMILINU.
UMÆKJENDUR GETA FARIÐ
GEGNUM REIKNIV ÉL OG KANNAÐ
HVORT ÞAÐ SÉU HÆFIR UMSÆKJ
ENDUR EN ÞAÐ ER EKKI FYRR
EN FARIÐ VERÐUR AÐ ÚTHLUTA
ÍBÚÐUM SEM KALLAÐ VERÐUR
EFTIR GÖGNUM OG KANNAÐ HÆFI
VIÐKOMANDA.

bóta. Skýrt er tekið fram hver efri og
neðri tekju
mörkin eru. Um
sækjandi
sem fellur ekki inn í þann tekjuramma
dettur út. Um 20 þúsund manns hefur
greinst innan þessa tekjuramma,“ segir
Björn.

Fyrstu íbúðirnar afhentar
sumarið 2019

Björn segir að um 900 manns hafi látið
skrá sig á biðlista hjá Bjargi íbúðafélagi
en fyrstu íbúðirnar verða ekki tilbúnar
fyrr en sumarið 2019. Það eru um
200 íbúðir, annars vegar í Spönginni í
Grafarvogi og hins vegar upp á Akra
nesi. Síðar verður úthlutað íbúðum í
Úlfarsárdal þannig að á næstu tveimur
árum verður úthlutað um 300 íbúðum
og um 500 íbúðum á næstu þremur
árum. Verkefnið er að byggja 1.400
íbúðir á næstu 4 árum. Það er fjára
festing upp á um 40 milljarða króna
sem sam
svarar um 100.000 fer
metrum.
Viljayfirlýsing liggur fyrir frá Reykja
víkurborg um lóðir fyrir 1.000 íbúðir
en þegar hefur verið úthlutað lóðum
fyrir m 500 íbúðir, þar af um 100 í
Skerjafirði og einnig verður byggt við
Hallgerðargötu á Kirkjusandi. Byggðar
verða 26 íbúðir við Guðmannshaga á
Akureyri. Viljayfirlýsing liggur fyrir
um uppbyggingu 11 íbúða í Þorláks
höfn og 44 íbúða á Selfossi.
Opið er fyrir skráningu á biðlista á;
bjargibudafelag.is
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LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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ER ÍSLENDINGUM BÆKUR, KÆRLEIKUR
OG FULLVELDI EINHVERS VIRÐI?

D

r. Ágúst Einars
son prófessor
emeritus, fyrrverandi alþingis
maður og rektor hélt hátíðar
ræða á Skálholtshátíð 22. júlí sl. sem
nefndist kærleikur, bækur og fullveldi.
Erindi sem á fullt erindi til allra lands
manna, ekki bara þeirra sem búa í Skál
holtsbiskupsdæmi. Í upphafi sagði dr.
Ágúst; ,,Að vera eitt hundrað ára, eins
og fullveldið, er ekki hár aldur. Það eru
liðin rúm eitt þúsund ár frá fæðingu
fyrsta biskups Íslands, Ísleifs Gissurar
sonar, sem sat hér í Skálholti, þeim stað
sem var í reynd höfuðstaður landsins
og væri það enn ef hafnar
skil
yrðin
væru betri hér við ströndina.
Við það að halda upp á afmæli full
veldis einnar þjóðar vakna ýmsar
spurningar. Er mann
kynið full
valda
þótt margar þjóðir séu það? Í fullveldi
felst að ráða sér sjálfur og við gerðum
það frá 874 til 1262 og svo í þremur
skrefum á 20. öld, 1904, 1918 og 1944.
Þá réðum við okkur sjálf. En ræður
mann
kynið sér sjálft? Það búa 7,6
milljarðar á jörðinni og þrír milljarðar
af þeim þjást af hungri eða glíma við
afleiðingar fæðuskorts. Það fólk ræður
sér ekki sjálft. Lífsbarátta þess fer í að
lifa af, oft frá degi til dags.
,,Maðurinn í okkar mynd er um 200
þúsund ára en fyrir aðeins 2000 árum
lifði Jesús Kristur á jörðinni og talaði
fyrir þeim boðskap sem hér á þessum
stað á sér sitt óðal. Það er ekki langt
síðan. Í byrjun 20. aldar þegar faðir
minn fæddist voru jarðar
búar 1,6
milljarðar. Þeim hefur fjölgað um 6
milljarða síðan. Þetta eru óraunveru
legar tölur og hugsanlega hefur full
veldi mann
kynsins aldrei verið eins
langt frá okkur og nú.
Við erum að eyðileggja náttúru jarðar,
guðs gjöf. Við drepum sam
borgara
okkar með vopnum í meira mæli en
nokkurn tíma fyrr og flestum stendur
á sama. Mannslífið hefur aldrei verið
jafn lítils virði og nú á tímum. Um
500 þúsund manns hafa verið drepnir
í borgara
styrj
öldinni í Sýr
landi sem
hefur staðið í átta ár. Fyrir tæpum 25
árum var ein milljón manns drepin
á þremur mánuðum í Rúanda og
heimurinn stóð aðgerðalaus hjá.
„Þar saug Niðhöggur
nái framgengna,
sleit vargur vera.
Vituð ér enn – eða hvað?
(Völuspá 39).
Lífið er ekki tilgangslaust. Vitaskuld eru
sköpunin, þróunin, vísindi, framfarir
og mannlegt líf með tilgang. Þróun er
tilgangur í eðli sínu. En höfum við vald,
fullveldi, í okkar umhverfi? Það er hægt
að ná því en það er ekki öruggt að við
á þessari jörð getum það. Jörðin getur
hins vegar hæglega lifað án mannanna.
Það er verðugt verkefni að stuðla að
fullveldi mannkyns, en hvernig gerum
við það? Við getum fundið svarið
á þessum stað og litið til boð
skaps
þess manns sem fyrir um tvö þúsund
árum prédikaði kær
leika gagn
vart
náunganum. Það er hægt að öðlast
fullveldi með náungakærleika. Ef við
hugsum ekki um náungann eins og
okkur sjálf þá náum við aldrei valdi á
samskiptum manna. Það þarf ekki að
vera kristinn til að feta þessa leið.
Flest, ef ekki öll trúar
brögð, boða
náungakærleika en okkur sést oft yfir
það. Það er sameiginlegur þráður hjá
flestum þjóðum, flestum mönnum og
í nær öllum trúarbrögðum. Sá þráður
er væntumþykja og umhyggja gagnvart
öðrum og það er æskileg hegðun. Nú
er svo komið að þessi hegðun er ekki
aðeins æskileg heldur er hún lífsnauð

synleg. Annars lifir mannkynið ekki af
á þessari jörð og þá höfum við lifað án
tilgangs. Það er dauðsyndin og hún er
endanleg.
Að boða kærleika gagnvart öðrum er
eina markmiðið sem er einhvers virði.
„Því að hvað mun það stoða manninn,
þótt hann eignist allan heiminn, en
fyrirgjöri sálu sinni?“ (Matteus 16.26).
En það er ekki auðvelt að tileinka sér
kær
leika. „Kær
leikurinn breiðir yfir
allt, trúir öllu, vinnur allt, umber allt.“
(1. Korintubréf 13.7). Þessi boðskapur
er undirstaða hinnar tvö þúsund ára
trúar okkar og fjölmargra annarra, sem
aðhyllast önnur trúarbrögð, eða jafnvel
engin. Þetta er leiðarvísirinn. Það þarf
ekkert að hafa guð í þeirri leiðarlýsingu
frekar en menn vilja.
Guð er ekki vandamál og hefur aldrei
verið það en vandamálið er að við erum
komin að endimörkum hins byggilega
heims. Við höfum aldrei verið jafn
mörg á jörðinni, aldrei notið meiri vel
megunar, það er að segja að meðaltali,
og aldrei ráðið yfir jafn mörgum verk
færum og vísindum í sögu mannsins.
Við ráðum líka yfir mesta vopnabúri
allra tíma og eyðum stórfé í vopna
búnað, sem við gætum varið í baráttu
gegn fátækt og misskiptingu. Ef sagan
hefur kennt okkur eitthvað þá er að
vopn sem til eru verða notuð. Þessi
vopn drepa þó ekki aðeins fólk, heldur
geta þau eytt lífsskilyrðum jarðarinnar.
Í þeim sporum höfum við ekki staðið
áður.
Ef við viljum hugsa um leiðina að
full
veldi mannsins þá eigum við að
minnast allra leiðarsteinanna á þeirri
vegferð. Eitt áhrifamesta tækið var hið
ritaða mál. Jóhann Guten
berg ruddi
ekki aðeins brautina fyrir öll vísindi nú
tímans heldur gerði hann þessa kirkju
deild okkar mögulega, hina evangelisku
kirkju. Án prentlistarinnar hefðu siða
skiptin aldrei gerst og margt fleira hefði
aldrei litið dagsins ljós. Fyrir okkur Ís
lendinga, sem fögnum fullveldisafmæli
þjóðarinnar, hefði þjóðin ekki lifað, ef
ekki hefði verið fyrir hið ritaða mál. Ari
fróði skrifaði á íslensku, Oddur Einars
son þýddi Nýja testamentið á íslensku
og Guðbrandur Þorláksson prentaði
trúarritin, þar með talið þýðingu Odds,
alla sína löngu biskupstíð.
Ef Ari, Oddur og Guðbrandur hefðu
ekki unnið sín verk eins og þeir gerðu
hefði ís
lenskan ekki lifað og þjóðin
hefði horfið inn í aðrar þjóðir. Við
gleymum því oft að það er ekki sjálf
sagt að við Íslendingar, nú aðeins 350
þúsund, séum enn sjálfstæð þjóð. Við
verðum að vita hverju það er að þakka
og við verðum að berjast fyrir sjálf
stæðinu. Það er okkar litli tilgangur og
við eigum að vera hinu litla trú.
Ég tel, og er ekki einn um það, að
tungumálið, íslenskan, og ritlistin,
bækur og kvæði, hafi gert okkur að
þjóð sem varðveitti menningu sína í
tæp 1.200 ár, á tíma þegar slíkt var alls
ekki sjálfgefið.
Norð
menn eiga ekki slík verk sem
hér voru skrifuð og þar dafnaði ekki
þessi áhugi og ekki heldur á öðrum
Norðurlöndum. Sagnfræðinni voru
þó gerð góð skil í Danmörku af Saxo
Grammaticus hinum fróða eða mál
spaka en hann var sam
tíðar
maður
Snorra Sturlu
sonar. Saxo skrifaði á
latínu, meðal annars Danmerkursögu
sína.
Norrænar þjóðir, ásamt Engilsöxum og
Söxum, skráðu nokkuð á þjóðtungum
sínum um 1100 fram á 13. öld en
mest varðaði það trúarlegt efni og lög
og varð ekki eign alþýðu eins og hér.
Þjóðtungur Dana og Svía urðu einnig
fyrir áhrifum frá þýsku og hjá Norð

mönnum varð danskan rit- eða bók
málið.
Íslendingar prentuðu tiltölulega eins
leitt efni frá síðari hluta 16. aldar og
fram á síðari hluta 18. aldar, eða aðal
lega rit trúar
legs eðlis. Brynjólfur
Sveins
son var biskup í Skál
holti um
miðja 17. öld og hafði hann mikinn
áhuga á því að hafa prentsmiðju í Skál
holti til mótvægis við prentsmiðjuna
á Hólum. Hans hugur stóð einkum til
þess að gefa út veraldleg rit, eins og Ís
lendingasögur og annað sögulegt efni.
Brynjólfur fékk leyfi til þess en það var
síðar dregið til baka af höfuðsmanni
konungs hérlendis þannig að ekki varð
af útgáfu Brynjólfs biskups.
Áhuginn á ritun hér á landi smitaði út
frá sér. Því fleiri sem skrifuðu sögur,
þætti, kvæði og konunga
sögur því
meira kveikti það áhuga annarra og
enn fleiri fóru að sinna þessu. Þannig
margfaldaðist uppskeran í góðum jarð
vegi. Þegar pappírinn kom voru bækur
afritaðar á heimilum manna í stórum
stíl, til dæmis rímur.

Bautasteini bókmennta sýnd
lítil virðing

Nú háttar svo til í Skálholti að við erum
með bautastein þessarar sögu. Bóka
safnið sem er geymt að mestu leyti í
turni Skálholtskirkju á sér merka sögu.
Það er að stofni til hið þekkta bókasafn
Þorsteins Þorsteinssonar sýslumanns.
Þor
steinn safnaði bókum af mikilli
alúð nær alla sína ævi. Hann seldi
safnið Kára B. Helgasyni kaupmanni í
Reykjavík árið 1962.
Kári bætti við safnið áður en hann
seldi það kirkjunni. Séra Sigur
björn
Einarsson biskup, merkasti kirkjunnar
maður á 20. öld, hafði forgöngu um að
safnið væri keypt árið 1965 til Skálholts
fyrir rúmum 50 árum, meðal annars
til að það færi ekki úr landi. Þá hafði
séra Sigurbjörn ekki hvað síst sögu og
mikilvægi Skálholts í huga.
Safninu hefur verið sýnd lítill virðing.
Það hefur verið geymt í meira en
hálfa öld í kirkjuturninum. Sú saga er
kirkjunni ekki til sóma og er þar vægt
til orða tekið. Hvað á að gera við bóka
safnið? Það ætti að gera góðar bækur,
sem tengjast Skálholti og trúnni, að
gengi
legar og setja hér upp góða
sýningar
að
stöðu. Selja síðan aðrar
bækur bókasafnsins og hugsa vel um
þær bækur sem hér eru varðveittar.
Þessi stefna snýst um að sýna bókunum
og sögunni virðingu. Það hefur ekki
verið gert í rúm 50 ár. Auðvelt er að
skipta safninu. Bókasafnið er gott en
það er tvískipt. Annars vegar er það
lesbókasafn eða bækur sem teljast ekki

til fá
gætis. Hins vegar eru fá
gætis
bækur sem eiga að vera til sýnis fyrir
almenning.

Lesskilningurinn sá lakasti

Við varðveitum ekki fullveldið ef við
sýnum bókum ekki sóma og kunnum
ekki íslensku. Rannsókn í þrjátíu og
fimm löndum sýnir að fjórði hver
nemandi hérlendis les aldrei bók sér
til á
nægju. Í ná
granna
löndunum er
þetta hlut
fall lægra. Í fjöl
þjóð
legum
könnunum eru ís
lenskir nem
endur
undir meðal
tali OECD í náttúru
vísindum, í stærðfræði og í lesskilningi.
Lesskilningur á Íslandi er sá lakasti á
Norðurlöndum. Undanfarin ár hefur
staða Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar
batnað en versnað á Ís
landi á sama
tíma. Niðurstaðan í mörgum fjölþjóð
legum könnunum um lestur í sam
burði við aðrar þjóðir er grafalvarleg.
Hins vegar eru þessar kannanir aðeins
frétt í einn eða tvo daga og svo er þetta
gleymt. Það er því miður ekki áhugi
á úrbótum á þessu sviði og alls ekki
meðal stjórnmálamanna. Íslenskan er í
hættu, en flestum er sama. Áhugaleysið
á varðveislu tungumálsins er óskiljan
legt hjá þessari fámennu þjóð sem á þó
glæsta sögu með þessu tungumáli. Í
vaxandi mæli flyst ungt fólk til útlanda,
ekki aðeins til að sækja sér tímabundna
menntun, heldur til að setjast þar að.
Hvernig tökumst við á við það?
Til að tryggja fullveldi þarf auðvitað að
geta varðveitt eigið tungumál. Setjum
það okkur sem leiðarsljós og sýnum
öðrum kærleika. „Allt, sem þér viljið,
að aðrir menn gjöri yður, það skuluð
þér og þeim gjöra“ (Matteus 7.12).
Það þarf ekki einu sinni að leita trúar
bragðanna fyrir slíkri hegðun. „Hagaðu
þér eins og þú vilt að aðrir hagi sér við
sömu aðstæður“ (siðaboð Kant).
Það er svo merki
legt að við getum
vel í
myndað okkur kær
leikann hjá
okkar nánustu. Næstu 50 árin mun
þjóðinni fjölga um 100 þúsund manns
og verða 75 þúsund þeirra eða þrír af
hverjum fjórum 65 ára og eldri. Eldri
borgarar eru nú 50 þúsund hérlendis
en verða 125 þúsund eftir tæp 50 ár.
Hvernig ætlum við að hugsa um það
fólk, þegar við getum ekki einu sinni
sinnt eldra fólki nú með hjúkrunar
heimilum, læknishjálp og öðru? Hvað
ætlar kirkjan að gera? Sáralítil umræða
er um þessa staðreynd, hvort sem er
innan sam
fé
lagsins eða kirkjunnar
sér
stak
lega. Fáir gera sér grein fyrir
að óhemju kostnaður fellur til vegna
þessara óhjákvæmilegu lýðfræði
legu breytinga. Heilbrigðiskostnaður
hvers eldri borgara er fjórum sinnum

hærri en annarra og fyrir hvern ein
stak
ling sem er yfir 85 ára er heil
brigðiskostnaðurinn meira að segja 11
sinnum hærri.
Ef til vill er lausnin sú að við önnumst
meira eldra fólk sjálf innan fjölskyldna
eins og við gerðum áður fyrr þegar
eldra fólk bjó með fjölskyldu sinni þar
til það dó. Halldór Kiljan Laxness sagði
að „kör hefur verið ein mikilsverðust
þjóðfélagsstofnun á Íslandi frá því land
byggðist“ (Innansveitarkroníka). Ef til
vill sjáum við það aftur eða hvernig
ætlum við að leysa þetta stærsta vanda
mál framtíðarinnar? Engin svör hafa
fengist en spurningunni er þó að
minnsta kosti varpað fram og á réttum
stað, í hinni heilögu kirkju Skálholts,
miðstöð trúariðkunar og seturs fyrsta
biskups Íslendinga. Hér á kirkjan að
taka forystu til verndar eldri borgurum
og af umhyggju og kærleika. Þið sjáið,
ágætu áheyrendur, að lausnin hverfist
enn og aftur um hugtakið náungakær
leika.
Hverjum stendur næst að leiða þau
sinnaskipti hérlendis og erlendis?
Auðvitað trúarhreyfingum, hvort sem
það eru siða
skipta
menn, kaþólikkar,
áhangendur Íslams eða Búdda eða ein
faldlega þeir sem aðhyllast ekki trú en
bera velvild og gæsku í hjarta sér. Það
þarf ekki merki
miða í bar
áttu fyrir
kærleika. „Allt sem þér gerðuð einum
minna minnstu bræðra, það hafið þér
gert mér“ (Matteus 25.40).
Margt er að breytast. Vélmenni munu
yfirtaka störf, fólki fjölgar í Asíu og
Afríku og mestu vísindalegu framfarir
sögunnar munu sjá dagsins ljós á næstu
árum, meðal annars í erfðavísindum og
gervigreind.
Það er talið að um 40 milljón manns
séu nú þrælar í heiminum þótt það sé
alls staðar bannað. Það voru 25 milljón
þrælar fyrir 150 árum þegar þrælahald
var leyfilegt. Fólki hefur að vísu fjölgað
en á þessu sést ekki mikil aukning á
kristilegu umburðarlyndi.
Við höfum hlut
verki að gegna og
verðum að vanda okkur, fámenn þjóð,
sem á erfitt með að manna inn
viði
nútímasamfélags, einmitt vegna fá
mennis. Við horfum upp á minnkandi
stuðning við þjóðkirkjuna. Árið 1998
voru 90% þjóðarinnar í þjóðkirkjunni.
Nú eru það 67%. Þeim hefur fækkað
um fjórðung á 20 árum. Hve
nær
hrekkur kirkjan við? Þegar hlutfallið er
orðið 50%, eða hvað? En þá er kirkjan
ekki þjóðkirkja lengur. Hvar er frum
kvæði kirkjunnar hérlendis í málefnum
barna, barnaheimila, hjúkrunarrýma
og aðstoð við útigangsfólk? Jú, það er
til, en er lítið og minna en hjá trúfé
lögum í öðrum löndum. Hér þarf ís
lenska kirkjan að taka sér tak. Kirkjan á
að ganga á undan með góðu fordæmi,
hafa for
ystu um úr
bætur og fara af
stalli sjálfhverfu.
„Ár skal rísa
sá er á yrkjendur fá
og ganga síns verka á vit“
(Hávamál 59).
Það eru ótal verkefni framundan og
margt bendir til þess að öfga
hyggja
sé að ryðja sér til rúms í nágranna
löndunum en einnig hjá okkur. Það
gerðist síðast í Evrópu fyrir 100 árum,
einmitt á fyrstu árum fullveldis okkar.
Það endaði með skelfingu á fjórða ára
tug síðustu aldar. Það ber því margt
að varast og breytingar eru svo örar
að við vitum minna en áður hvernig á
að bregðast við. Þess vegna skulum við
leita svara í kærleika og umhyggju. Það
er eina leiðin fram á við. Göngum þá
vegferð saman.
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Kristján J. Guðmundsson
framkvæmdastjóri framan
við fyrirtækið.

,, Hagur stóriðjunnar að kaupa þjónustuna
frá sérhæfðum tæknifyrirtækjum“
- segir Kristján J. Guðmundsson framkvæmdastjóri Orkuvirkis

O

rku
virki er sér
hæft raftækni
fyrir
tæki á Tungu
hálsi í
Reykja
vík með eigin fram
leiðslu og uppsetningu og er leiðandi
í lausnum í raf
orku
iðnaði og innan
fyrirtækisins starfa sérfræðingar í raf
orkukerfum. Fyrirtækið er með vörur
og þjónustu fyrir veitur, orku
fram
leiðendur og iðnað. Meginstarfsemi
Orku
virkis er í raf
orku
geiranum og
í iðnaði. Hún hefur einkum falist í
hönnun, fram
leiðslu og upp
setningu
rafbúnaðar í orkuver, iðjuver og fyrir
veitur. Fyrirtækið var stofnað árið 1975
af hópi raf
verk
taka og tækni
manna
til að geta betur staðið sameiginlega í
stærri verkefnum. Meginforsendan var
þegar til stóð á byggja Járnblendifélagið
á Grundartanga. Síðan hefur fyrirtækið
að mestu verið í verkefnum fyrir stór
iðnaðinn. Orkivirki er í fyrsta sérhæfða
iðnaðarhúsinu sem byggt var í Reykja
vík og hýsti í upphafi kaffibrennslu O.
Johnson & Kaaber.

Sérhæfing Orkuvirkis felst í:

- vinnu við háspennuvirki, útvegun
búnaðar, hönnun og uppsetningu ásamt
gangsetningarprófunum
- hönnun og framleiðslu á gerðar
prófuðum aflrofaskápum fyrir há
spennu, 12 kV
- hönnun og framleiðslu á lágspennu
töflum (hefur umboð fyrir lágspennu
búnað frá töfluframleiðandanum Eaton
Holec í Danmörku)
- hönnun og þjónusta við stjórn- og
varnarbúnað ásamt samskiptagáttum
þjónustu og viðhaldi rafbúnaðar.
Kristján J. Guð
munds
son, fram
kvæmdastjóri segir að fyrirtækið hafi
verið að sér
hæfa sig stöðugt meira
gegnum árin til að þjóna iðnaðinum,
en ekki síst orkuveiturnar. Þar er mikil
vægt gott viðhald á háspennubúnaði og
hefur Orkuvirki sent starfsmenn vítt og
breitt um Evrópu, m.a. til Þýskalands,
Ítalíu og Englands, til að sérhæfingar

til að læra sérstakt viðhald á háspennu
búnaði og meðhöndlun.
,,Starfsmenn okkar eru rafvirkjar, vél
smiðir, vél
virkjar, tækni
fræðingar og
verk
fræðingar. Fljót
lega fara þessir
starfs
menn að sér
hæfa sig, enda er
starfs
aldurinn hér mjög hár, sumir
þeirra hafa starfað hjá Orkivirki í yfir
30 ár. Þegar kemur að stórum verk
efnum, t.d. fyrir á
l
iðnaðinn, höfum
við stundum fengið til liðs við okkur
verk
taka. Þegar ál
verið í Straums
vík tók til starfa var ekki í nein svona
þjónustu
fyrir
tæki að sækja heldur
sinntu starfsmenn álverksmiðjunnar
öllum slíkum verk
efnum, eða fengu
þjónustu erlendis frá frá móðurfyrir
tækinu, enda var starfsmannafjöldinn
mjög mikill, miklu meiri en hann er í
dag. Síðan hefur orðið afar mikil sér
hæfing hérlendis í tengslu við raforku
virkjanir og stóriðju. Það er hagur t.d.
álverksmiðjanna og annarar stóriðju
að kaupa þjónustuna frá sér
hæfðum
tæknifyrirtækjum fremur en að sinna
aðkallandi verkefnum af eigin starfs
mönnum.
Á síðustu árum hefur orðið mikil
þróun í búnaði og það getur verið
tímafrekt og dýrt að setja starfsmenn
verksmiðjanna inn í þá tækni auk þess
að fyrirtækin hafa ekki til þess mann
skap. Komi eitthvað upp á er hentugra
að sækja til tæknifyrirtækja, eins og t.d.
til Orkuvirkis. Síðustu verkefni okkar
fyrir Alcoa á Reyða
firði hafa verið
tengd GIS-búnaði, gasein
angruðum
tengivirkjum en gasið er einangrandi.
Það er mjög sér
hæfð vinna,“ segir
Kristján.
Hvað farið þið niður í lítil verk
efni?
,,Við erum afar lítið í hinum almenna
markaði, það er helst þegar verið er
að byggja iðnaðarhúsnæði og eru þá
t.d. að framleiða 400 volta dreifitöflur,
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12 kV háspennu
aflrofaskápar sem
Orkuvirki framleiðir.

allt upp í 4.000 amper. Við erum t.d.
að fram
leiða núna fyrir Nóa/Síríus
400 volta dreifitöflur vegna stækkunar
á fyrirtækinu. Svo erum við að fara
að fram
leiða stórar dreifi
töflur fyrir
Korputorg en þangað á að fara að flytja
Mylluna og fleiri stór fyrirtæki.“
Er mikil samkeppni innanlands á þeim
markaði sem Orkuvirki er á? ,,Það er
visslulega á sumum sviðum, t.d. við
framleiðslu á dreifitöflum, en það er
eðli
leg sam
keppni. Gott að
hald er
nauð
syn
legt en okkar helstu sam
keppnisaðilar í verktöku hafa til þessa
komið erlendis frá.
Sam
keppnin hefur í raun harðnað
vegna þess að gengið er okkur afar
ó
hag
stætt. En fyrir
tækið gengur vel
þótt rekstrar
hagnaður hafi minnkað,
fyrirtækið skilar hagnaði. Við buðum
í og tókum að okkar verk
efni fyrir
Lands
net á
samt sænsku fyrir
tæki á
Þeistareykjum og Bakka við Húsavík
og þau tilboð voru öll í evrum. Þegar
verkið var reiknað út var gengið út frá
öðru gengi en raun varð á.
Það eru aðrar kröfur gerðar til gufuafls
virkjanna, eins og t.d. á Þeistareykjum,
en til vatnsaflsvirkjanna, hvað varðar
mengun sem eyði
leggur allan kopar
í rafmagnstækjum, og því verður að

Orkuvirki vinnur að
stækkun á 132 kV
tengivirki að Fitjum í
Reykjanesbæ.

tina hann, og snertur sem nota þarf í
stýringar eru gullhúðaðar, enda tærist
gull ekki og tin síður.“

Dreifistöð byggð í Reykjavík og
send til Ólafsvíkur

,,Við erum að byggja 60W dreifistöð
hér á lóðinni hjá okkur en hún á að
fara til Ólafsvíkur með öllum búnaði í
heilu lagi næsta vor. Þetta er mun hag
kvæmara því það er svo dýrt að senda
starfsmenn á fjarlæga staði, léleg nýting
á tíma, efni og fleiru. Þetta er braut
ryðjendaverkefni, dreifistöðin er 17
metra löng, 7 metra breið og 7 metra
há. Við höfum kannað flutningsleiðina
vestur, þetta kemst á leiðarenda,“ segir
Kristján J. Guðmundsson.

GRÆNT ALLA LEIÐ

IÐNAÐARBLAÐIÐ
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MÓTX AFHENDIR VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í BÆJARLIND
Svanur Karl Grjetarsson,
framkvæmdastjóri MótX,
af
hendir Birgittu Björt
Gretarsdóttur og Árna
Konráði Árnasyni lykla að
íbúð sem þau voru
að kaupa. Þetta
er fyrsta íbúð
unga fólksins.

B

ygginga
fé
lagið MótX ehf. í
Kópa
vogi er ahliða byggingar
félag sem hefur víðtæka reynslu
í ný
byggingum fast
eigna. MótX er
eitt af umsvifamestu fyrirtækjunum
í bygginga
geiranum undan
farin ár
og höfum m.a. reist tvö glæsileg fjöl
býlis
hús í Kópa
vogi sem bæði fengu
viðurkenningu bæjaryfirvalda fyrir
vandaðan og metnaðarfullan frágang.
Hjá fyrirtækinu starfa um 40 manns að
jafnaði en getur farið upp í 60 manns á
álagstímum.
MótX fékk viður
kenningu um

hverfis- og sam
göngu
nefndar Kópa
vogs
bæjar fyrir byggingu Þorra
sala
9-11 sem og fyrir Kópavogstún 10 – 12.
Um þessar mundir er MótX að ljúka við
við byggingu fjölbýlishúss að Bæjarlind
7 – 9, þar sem eru 42 íbúðir, þar af tvær
penthouseíbúðir sem eru 230 fermetrar.
Á jarðhæð hússins er bílgeymsla fyrir 29
bíla, en þær seljast aðallega með stærri
íbúðunum. Allar íbúðirnar eru seldar
en meðalaldur kaupenda er 45 til 50 ár.
,,Deili
skipu
lag hverfisins, þar sem
áður var hesthús og skeiðvöllur hesta
manna
fé
lagsins Gusts, sem nú heitir

Sprettur og er nú í efri byggðum Kópa
vogs, kallast borgarhverfi, en það táknar
að byggðin er mjög þétt og há, hæstu
byggingarnar 11 hæðir. Með íbúðunum
má segja að öll þjónusta fylgi, stutt í
grunnskóla, matvöruverslanir, bakarí,
veitingahús, húsgagnaverslanir, fata
verslanir og fleira. Þegar undir
göng
verða komin undir Reykjanesbrautina
vestan hverfisins, eins og áformað er,
verður verslunarmiðstöðin Smáralind
komin í göngufæri. Skipulag svæðisins
flæðir saman, þ.e. fullt sam
ræmi er
i skipu
lagi bíla
stæða, lóða og fleira,“
segir Svanur Karl Grjetarsson, firam
kvæmdastjóri MótX.
Birgitta Björt Garðarsdóttir og Árni
Konráð Árnason fengu sl. mánudag af
henta lykla að 90 fermetra íbúð á jarð
hæð sem kostar 40 milljónir króna,
en er án gólfefnis. Eldunartæki eru frá
AEG, allar inn
réttingar frá AXIS og
blöndunartæki frá Tengi.
Þau Birgitta og Árni eru afar ánægð
með íbúðina, sem er þeirra fyrsta íbúð
og segja að nú verði farið í að leggja
parket á í
búðina og gera fleira sem
fylgir nýrri íbúð. Stefna þau að því að
flytja inn í næsta mánuði og mikil til
hlökkun sé því tilheyrandi.

Bæjarlind 7 – 9 í Kópavogi.

Ánægðir
kaupendur í
glæsilegri íbúð.

MICRO-RYÐFRÍ SMÍÐI:

NÆG VERKEFNI ÚT ÁRIÐ 2019

M

icro-ryð
frí smíði ehf. í
Garða
bæ var stofnað árið
1996 af Sveini Sigurðs
syni
og Steini Árna Ásgeirssyni og tekur
fyrir
tækið sér
stak
lega að sér ýmisa
sérsmíði auk sþess að eiga viðskipti
við stærri fyrirtæki, s.s. Marel, Völku,
og HB-Granda. Í upphafi einkenndust
verk
efni smiðjunnar af smíði, við
haldi og við
gerðum á vinnslu
línum
fyrir sjávarútveginn en í gegnum árin
hafa verkefnin stækkað og umsvifin
aukist, og er m.a. smíðað fyrir land
búnaðinn. Micro þjónustar viðskipta
vini frá mörgum heims
hornum og
hefur meðal annars hannað og smíðað
allt frá kæli-og blóðgunarkörum upp í
heilar vinnslulínur um borð í skipum
frá Ís
landi, Banda
ríkjunum, Græn
landi og Spáni með tilliti til aðstæðna
í hverju landi. Samhliða þjónustu við
sjávar
út
veginn býður Micro uppá
al
menna sér
smíði á stigum, hand
riðum, innréttingum og ýmsu öðru
úr ryðfríu stáli fyrir heimili, fyrirtæki
og stofnanir. Ekki er smíðað á lager,
heldur er smíðað eftir pöntunum, og

eru verkefnin alltaf næg. Jafnt og þétt
hefur Micro komið sér upp tækni
væddum búnaði til að geta sinnt öllum
beiðnum sem berast um verkefni.
Um þessar mudir er verið að
smíða 7 nýja togara fyrir Íslendinga
í Noregi og er Micro m.a. að smíða
og hanna kerfi fyrir þá tvo togara
sem Skinney-Þinganes, sem er með
útgerð á Hornafirði og Þorlákshöfn,
er að láta smíða. Framundan er sterk
erkefnastaða hjá fyrirtækinu til árs
loka 2019. Helstu vand
kvæðin eru
kannski að allt of fáir útskrifast frá
verkmenntaskólum landsins í málm
iðnaði. At
vinnu
lífið þarfnast mun
fleirri málmiðnaðarmanna, annars
kann að stefna í óefni.

Lóð og hús

IÐNAÐARBLAÐIÐ

28. ágúst 2018

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

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

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

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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TENGI ÞJÓNAR LAGNAHEIMINUM:

BYGGT Á ÁREIÐANLEIKA, TRAUSTI OG PERSÓNULEGRI ÞJÓNUSTU
Fyrirtæki er aðeins jafngott og fólkið
sem vinnur í því og Tengi hefur verið
svo lánsamt að hafa á að skipa frá
bæru starfs
fólki. Margir þeirra hafa
verið hjá Tengi í mörg ár hafa gríðar
lega reynslu og þekkingu á hrein
lætistækjum og pípulagningaefnum.
Heilsteypt liðsheild er frábær kostur
hvers fyrirtækis, og það höfum við svo
sannarlega,“ segir Þórir Sigurgeirsson.

Tengi er við Smiðjuveg í Kópavogi.

Leiðandi fyrirtæki

T

engi er fjölskyldufyrirtæki og
hefur starfsemi fyrirtækisins
alltaf verið í Kópavogi. Fyrir
tækið sérhæfir sig í innflutningi og
sölu á hrein
læis
tækjum og pípu
lagningarefni. Markmið fyrirtækisins
hafa frá byrjun verið að bjóða góða
og viður
kennda vöru á hag
stæðu
verði frá þekktum fram
leið
endum
sem Tengi hefur byggt upp áralangt
og traust samband við. Þórir Sigur
geirsson framkvæmdastóri Tengis

segir að ávallt hafi verið að leiðarljósi
að standa 100% á bak við það sem
fyrirtækið selur og þjónustan sé al
gjört lykilatriði.
,,Við höfum átt mjög gott sam
starf
við hönnuði, arkitekta, pípulagninga
menn og aðra fagmenn í byggingar
iðnaðinum. Við höfum haft það að
leiðarljósi að fylgjast vel með því sem
er að gerast í þessum geira varðandi
nýjar vörur, reynt að tileinka okkur

það að vera framarlega með nýjungar
og horfum til fram
tíðar, um
hverfið
í nútíð og framtíð. Við lítum á Tengi
sem fagfyrirtæki sem er í samstarfi við
fagmenn. Við reynum að koma vöru
okkar á framfæri á faglegan hátt með
t.d. kynningum og ráð
stefnum þar
sem aðilar frá framleiðendum koma
fram. Það er ljóst að áhugi fagmanna á
því sem er að gerast í lagnaheiminum
hefur aukist mikið gegnum árin og
lagnamál eru einnig orðin áhugamál.

,,Tengi mun hér eftir sem hingað til
leitast eftir því að vera leiðandi fyrir
tæki og byggja reksturinn upp með
sama hætti og verið hefur. Þeir sem
þekkja okkur vita eftir hverju er að
sækjast og það gefur okkur mikið.
Margir af okkar viðskiptavinum hafa
byggt upp langtímasamband með
okkur sem byggt er upp á áreiðanleika,
trausti og per
sónu
legri þjónustu,“
segir Þórir.
Tengi var þátt
takandi í sýningunni
Verk & vit 2018 þar sem sýnt var
draumabaðherbergið ásamt því að
kynna það nýjasta í lagna
lausnum.
Um 120 aðilar kynntu vörur sínar og
þjónustu tengdri byggingar
iðnaði,
skipulagsmálum og mannvirkjagerð.
Fyrir
tækið Tengi í Kópa
vogi hlaut
viðurkenninguna
Framúrskarandi
fyrirtæki 2017 og er Tengi meðal 2,2%
íslenskra fyrirtækja sem uppfylltu skil
yrði Creditinfo sem Framúrskarandi
fyrirtæki 2017. Til þess að eiga kost á
viðurkenningunni þurfa fyrirtækin að

Þórir Sigurgeirsson framkvæmdastjóri
Tengis á sýningunni Verk & vit.

uppfylla strangt gæðamat byggt á fag
legum kröfum og greiningu Creditin
fo.
Tengi býður m.a. upp á allt sem þarf
í venju
legt bað
her
bergi, s.s. bað
ker, bað
þil, blöndunar
tæki, hand
klæðaofna, handlaugar, innréttingar,
niðurföll, salerni, sápuskammtara,
sturtubotna, sturtuhausa, sturtuhorn,
sturtuhurðir, sturtuklefa og sturtusett.
Tengi býður einnig vörur í eldhúsið,
s.s. blöndunar
tæki, ræsti
vaska og
stálvaska og svo auðvitað heita potta
á pallinn en allir pottarnir eru veglega
útbúnir með kröftugum nudddælum
og þeir eru einnig vel einangraðir svo
þeir halda vel hita auk þess að vera
útbúnir góðu hreinsikerfi sem sér til
þess að vatnið haldist hreint.

www.volundarhus.is

Set á Selfossi kynnti sveigjanleg hitaveiturör.

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF SUMARHÚSUM á frábærum verðum
Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Bjálkinn er 70 - 200 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 03

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Sumarhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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IÐNAÐUR –

UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN 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.is

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na
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Tveir af fjórum eigendum Brúarsmiða,
þeir Haraldur Axelsson og Guðmar
Ragnar Stefánsson.
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REFSING VIÐ AÐ BRJÓTA SKRÁNINGAR
SKYLDU VINNUVÉLA GETUR NUMIÐ
EINNI MILLJÓN KRÓNA
Þessi stórvirku vinnuvélar fóru austur á land fyrr í sumar en tengjast efni
fréttarinnar ekki með beinum hætti.

TIMBURHÚS MEÐ MÝMARGA
NOTKUNARMÖGULEIKA

Á

Landsmóti hestamanna í
sumar voru kynnt hús sem
vöktu talsverða athygli. Það er
fyrirtækið Brúarsmiðir á Egilsstöðum
sem selur þessi hús en þau koma frá
Kína en eru sett saman hérlendis að
óskum hvers og eins kaupanda.
Guðmar Ragnar Stefánsson fram
kvæmdastjóri segir að notkunarmögu
leikar séu mýmargir, hugmyndaflugið
geti þar ráðið ferðinni. ,,Þetta geta
verið garðhús, grillskáli, skíðahús,
þjónustuhús á tjaldsvæði, undir heita
potta, skothús og margt fleira. Okkur
er líka annt um umhverfið, viðskipta
vinir okkar skipta okkur máli. Með þvi
að virkja orkusparnað og nota endur
nýjanlega orku, þá náum við að sam
eina þetta tvennt og getum dregið úr
hitunarkostnaði á meðan við lækkum
kolvetnismengun,“ segir Guðmar
Ragnar Stefánsson.

Er fyrirtækið þitt
tilbúið fyrir nýju
persónuverndarlögin?
Hafðu samband við okkur í
gegnum DattacaLabs.com

R

efsi
vert
er
að
stjórna
skráningarskyldri vinnuvél án
réttinda, rétt eins og að aka bif
reið án til
skilinna réttinda. Ein
hver
brögð hafa verið að því að slíkt er gert,
erfitt hefur kannski reynst að fá starfs
mann með tilskilinn réttindi og þá er
freistast til að brjóta lögin, kannski
vegna þess að að
kallandi verk
efni
bíður afgreiðslu. Samkvæmt gjaldskrá
Vinnueftirlitsins hefur hámark dag
sekta hækkað vegna brota á þessum úr
100.000 krónum í allt að eina milljón
króna fyrir hvern dag. Dráttar
vélar
og tæki með drifskafts tengdum eða
vökva
knúnum vélum eða tækjum

teljast til skráningar
skyldra vinnu
véla. Á dráttarvélum sem skráðar eru
á ökutækjaskrá er ID-númer Vinnu
eftir
litsins sem notað er við eftir
lit
og skráningu vélanna. Dráttar
vélar
með átengdar vinnuvélar falla undir
skráningar
skyldar vinnu
vélar en sé
einungis um akstur dráttar
vélar án
vinnuvéla gildi almenn umferðarlög.
Vinnueftirlitið hefur þegar hafið
að fram
fylgja réttinda
skyldunni og
mun stofnunin kæra til lögreglu öll
mál þar sem stjórnandi skráningar
skyldrar vinnu
vélar er án gildra
vinnuvélaréttinda.

RÍKISSTJÓRN KATRÍNAR
JAKOBSDÓTTUR OG
VINNUMARKAÐURINN

R

íkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur
og aðilar vinnu
markaðarins
hafa fundað um ýmis viðfangs
efni sem lúta að samskiptum vinnu
markaðarins og stjórnvalda frá því í
desember 2017.
Umræðuefni á fundunum hafa verið
eftirfarandi:
- Kjararáð og launaþróun kjörinna
fulltrúa og embættismanna
- Launatölfræði og hagnýting hennar
-Áherslur stjórnvalda í félagslegum
umbótum og félagslegur stöðugleiki
- Stefna í húsnæðismálum
- Staða og stefnumörkun um sjóði
vinnumarkaðarins – Atvinnu
leysistryggingar, fæðingarorlof og
ábyrgðarsjóð launa
- Stefna í menntamálum
- Staða efnahagsmála og hagstjórn
- Útvíkkun Þjóðhagsráðs
- Sögulegt samspil launa, bóta, skatta
og ráðstöfunartekna
- Endurskoðun tekjuskattskerfis

Eftirfarandi verkefnum, sem leiða af
sam
tali stjórn
valda og aðila vinnu
markaðarins, er lokið:
- Hækkun atvinnuleysistrygginga
- Hækkun hámarksgreiðslna
Ábyrgðarsjóðs launa
- Kjararáð lagt niður
- Önnur verkefni sem eru í vinnslu:
- Endurskoðun tekjuskattskerfis
- Frumvarp um nýtt fyrirkomulag
launa kjörinna fulltrúa
- Hagsveifluleiðrétt atvinnuleysis
tryggingagjald
- Úttekt á Fræðslusjóði
- Starfshópur um umbætur á úr
vinnslu og nýtingu launatölfræðiupp
lýsinga
- Upptaka launaupplýsinga frá öllum
launagreiðendum að norskri fyrir
mynd
- Skattlagning greiðslna úr sjúkra
sjóðum
- Yfirlýsing vegna kjarasamninga við
BHM
- Tilraunaverkefni um styttingu
vinnuvikunnar.

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

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.

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

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

Nýtt á Íslandi frá
kerrum
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Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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CMT sagarblöð og
fræsitennur

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

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

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

FJARÐARHEIÐARGÖNG,
FJÁRMÖGNUN

Á

fundi bæjar
stjórnar Seyðis
fjarðarkaupstaðar 23. júní
sl. var lögð fram eftirfarandi
tillaga frá minnihluta bæjarstjórnar,
Elvari Snæ Kristjáns
syni, Odd
nýju
Björk Daníels
dóttur og Vil
hjálmi
Jónssyni;

,,Bæjarstjórn Seyðisfjarðar sam
þykkir að fela bæjar
stjóra að skipu
leggja hið fyrsta fund bæjar
stjórnar
Seyðisfjarðar og óska eftir samvinnu
Fljótsdalshéraðs, með samgöngu
ráð
herra um fjár
mögnun Fjarðar
heiðarganga. Einnig verði óskað eftir
fundi með fjármálaráðherra og þing
mönnum kjördæmisins ef þurfa þykir
að því loknu.“
Í greina
gerð segir: ,,Minni
hluti
bæjar
stjórnar telur að það sé mikil
vægasta verk
efni bæjar
stjórnar nú í
sumar varðandi framtíð Seyðisfjarðar
að fylgja eftir samþykktum fyrri bæjar
stjórna um Fjarðar
heiðar
göng. Vísar
minnihlutinn meðal annars í áskorun
þá er sam
þykkt var á síðasta fundi
fyrri bæjar
stjórnar varðandi stöðu
undirbúnings
Fjarðarheiðarganga,
ákvarðanir Alþingis og samþykktir
SSA. Nú er komið að ör
laga
stund
varðandi fjármögnun ganganna og má
bæjarstjórn einskis láta ófreistað til að
ná niðurstöðu um fjármögnun Fjarðar
heiðarganga.“

Frábærar

pizzur

Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

VILTU AUGLÝSA Í IÐNAÐARBLAÐINU? SÍMINN ER 578-1190 OG NETFANGIÐ AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

