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Flatey
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Á Flatey á Mýrum er 250 kúa fjós, það stærsta á landinu.
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FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

Járnabakkar
Járnabakkar
Járnabindingavörur
Járnabakkar
Járnabindingavörur

Járnabindingavörur
Erum með á lager

allar Erum
helstu með
gerðiráaflager
járnabökkum
allar helstu
gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm

• Bindivír
1 mmááUundirslegnar
hankir og plötur,
rúllur einnig
1.4 mm
Erum
með
lager
• Plastlistar
harðir
• Fjarlægðarstjörnur
steinar 20-50 mm
• U listar á ull eða og
plasteinangrun
allar helstu
gerðir
af járnabökkum
• Járnstólalengjur,
sterkir plötur,
og góðireinnig
stólar frá
50 mm
• Plastlistar
á undirslegnar
harðir
• Mótarör
10–50 mm
• U listar
á ull og
eðakónar
plasteinangrun

Nemendur 10. Bekkjar
Kársnesskóla komnir í réttan
búning.

• Öryggishlífar
kambstál,
• Bindivír•1Járnstólalengjur,
mm
U hankir áog
rúllurog1.4
mm
sterkir
góðir
stólar frá 50 mm
listar
og
sveppir
• Fjarlægðarstjörnur
og
steinar
20-50
mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Plastlistar
á undirslegnar
plötur, einnig harðir
• Öryggishlífar
á kambstál,
og plasteinangrun
sveppir
• U listar á listar
ull eða
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf

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

S

tarfskynningar í framhaldsskólum landsins eru oft á vordögum þegar nemendur 10. bekkja grunnskólanna eru að ákveða frekara
nám í framhaldsskóla. Þetta hefur breyst nokkuð á síðari árum, jafnvel farið að taka á móti nemendur fyrr, t.d. í 8. og 9. bekk enda
skynsamlegra því þá hafa krakkarnir almennt ekki tekið ákvörðun um framhaldsnám.
Nemenur í 10. bekk Kársnesskóla heimsóttu Menntaskólann í Kópavpogi nýverið og fræddust m.a. um nám í bakaraiðn og matreiðslu og
voru afar ánægð með heimsóknina.

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

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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HUSQVARNA
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HUSQVARNA
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VIRKJANIR OG STÓRIÐJA
Á SÍÐUSTU ÖLD

Séð yfir hluta fjósins.

Stóriðnaður á Flatey á Mýrum

Á

Flatey á Mýrum er 250 kúa
fjós, það stærsta á landinu og
í Í því eru fjórir mjaltaþjónar.
Á síðasta ári framleiddi Flateyrarbúið
1,5 milljón lítra af mjólk. Árið 2015
var þar afurðahæsta kú landsins,
Laufa, sem mjólkaði það ár 13 þúsund
lítra af mjólk. Meðalnýt yfir allt
landið er um 6.500 lítrar af mjólk.
Kúabúið í Flatey er í eigu Selbakka,
dótturfyrirtækis
útgerðarfélagsins
Skinneyjar-Þinganess á Hornafirði.
Félagið hefur verið að fjölga kúm og
auka framleiðslu.
Í
ársuppgjöri
afurðaskýrslna
nautgriparæktarinnar
fyrir
árið
2017 kemur fram að nythæsta
kýrin við uppgjörið nú var Korna
á Brúsastöðum í Vatnsdal, en hún
skilaði á tímabilinu 13.647 kg. Önnur
í röðinni var Pollýanna, einnig á

Brúsastöðum einnig en hún mjólkaði
12.932 kg. Næst henni var Bleik á
Gautsstöðum á Svalbarðsströnd, en
hún mjólkaði 12.370 kg.
Alls náðu 39 kýr á búunum, sem
afurðaskýrslum hafði verið skilað, að
mjólka yfir 11.000 kg á 12 mánaða
tímabili. Af þeim reiknuðust 8 hafa
mjólkað yfir 12.000 kg. og ein þeirra
skilaði meiri mjólk en 13.000 kg. á
tímabilinu.

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

s:5772020

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.

Á

árunum 1950 til 1960 lét
Reykjavíkurborg reisa tvær
vatnsaflsvirkjanir, fyrst Írafoss
1953 og síðan Stein
gríms
stöð 1959
og fékk til þess fjár
magn úr Mars
hallaðstoð Bandaríkjastjórnar ásamt
ríkisábyrgð vegna bygginga Áburðar
verksmiðjunar í Gufunesi og Sements
verk
smiðjunnar á Akra
nesi. Þessar
framkvæmdir marka upphaf stóriðju
á Íslandi. Árið 1965 var Landsvirkjun
stofnuð af ríkinu og Reykjavíkurborg
með Sogsvirkjunum, og síðan einnig
Akureyrarbæjar með Laxárvirkjun.
Fyrsta verkefni Landsvirkjunnar var
undirbúningur að Búrfellsvirkjun sem
varð möguleg með 1. áfanga Álversins
í Straums
vík. Við lok þessa á
fanga
voru uppi fleiri áform um virkjanir,
m.a. í efri Þjórsá með uppistöðulóni
í Þjórsárverum en fallið var frá því
vegna verndunar álfta og gæsa. Árið
1969 var lagður vegur frá Búrfell inn
að Sigöldu og byggð brú á Tungnaá í
stað kláfsins sem þar var. Á árunum
1970-1972 var hluta Köldukvísla veitt í
Þórisvatn þar sem ákveðið var að nota
það sem miðlun fyrir næstu virkjanir,
Sigölduvirkjun og Hrauneyjafoss
virkjun í Tungnaá. Orku frá þessum
virkjunum var búið að ráðstafa í lok
byggingar
tímans til frekari stór
iðju
og jafnframt var mikil aukning til al
mennra nota á þessum árum.
,,Vegna ó
nógar vatns
miðlunar á
vatna
sviði Þjórs
ár var ráðist í Kví
slár
veitur sem liggja frá Þóris
vatni
inn með Þjórsá að austan inn á móts
við Hofsjökul. Allt vatn sem kemur
í Kví
slár
veitur á þessu svæði rann
áður frá austri til vesturs í Þjórsár,“
segir Sigurður Jóns
son bóndi í Ás
gerði í Hruna
manna
hreppi. ,,Einnig
var austustu jökul
kvísl Þjórs
ár veitt
í veituna,Síðustu 10 árin hafa verið
byggðar Sultartangavirkjun í Þjórsá og
Vatnsfellsvirkjun sem nýtir útrennsli
Þórisvatns á meðan það er, þ.e. topp
stöð. Ennfremur var hafist handa um
byggingu Búðarhálsvirkjunar.
Ekki fékkst þá leyfi fyrir vatnsöflun
með veitu frá Þjórsá til Þórisvatns. En
Sigurður Thoroddsen verkfræðingur
hafði á
ætlað að mikilli aflaukningu
mætti ná með frekara rennsli úr Þjórsá
í Kvísla
veitur og Þóris
vatn og með
kvíslinni frá Arnarfelli hinu mikla til
viðbótar. Líklegt er að með þeim kosti
mætti auka afl allra virkjana í Þjórsá
verulega vegna betri árstíðabundinnar
sveiflu í rennsli ánna.“

Kröfluvirkjun fyrsta gufuafls
virkjunin

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

,Árin 1975-6 var ráðist í Kröfluvirkjun
sem var fyrsta gufuaflsvirkjun á Ís
landi. Röskun varð á allri þeirri fram
kvæmd vegna eldsumbrota á svæðinu
og var orkuframleiðsla þar ekki full
nýtt fyrstu árin. Blöndu
virkjun var
byggð á árunum 1983 til 1991, sem

pólitísk byggða
á
kvörðun án fyrir
fram sölu á orku. Virkjunin tengdist
inn á byggðalínuna en hringtengingu
hennar lauk árið 1984. Öll fyrirfram
sala á raforku til stóriðju frá þessum
virkjunum hefur komið annarri raf
orkunotkun í landinu til góða þar sem
ekki hefði verið fjárhagslega kleyft að
ráðast í byggingu þeirra miðað við al
mennan markað og smærri einingar
sem hefðu leitt til ó
hag
kvæmni í
rekstri og flutningi orkunnar. Með
tilkomu þessara virkjana hefur verið
byggt upp net flutninga
lína, lands
netið, þannig að dreifing raforku er
orðin mikið öruggari og aðgengi betra
fyrir alla landsmenn.
Við
horf til virkjana og orku
freks
iðnaðar hefur verið mikil öll þessi ár.
Hefur viðhorfið breyst?
,,Í þessi rúmu 50 ár sem uppbygging
virkjana og stór
iðju í tengslum við
hana hafa staðið yfir, hefur umræðan
verið mikil um á
gæti eða ó
kosti
hennar en ákvarðanir voru teknar af
ríkisstjórnum á hverjum tíma. Allar
hugsuðu þær fyrst og fremst um al
mannahag og uppbyggingu atvinnu
tæki
færa fyrir komandi kyn
slóðir
hvar í flokki sem ein
stakir menn
stóðu. Viðhorf manna í dag til þessara
mála eru allt önnur en voru í upp
hafi þessa tímabils en umhverfis- og
loft
mengun voru lítt þekkt hug
tök,
en eru nú ofarlega í umræðunni en
því miður stundum slitin úr sam
hengi við veruleikann. Kolefnisspor
íslenskrar orkuvinnslu er hið lægsta
í öllum heiminum og mega ráðmenn
þjóðarinnar far gætilega í að undir
gangast ekki um of alþjóðlegar skuld
bindingar um útblástursminnkun kol
tvísýrings í ljósi staðreynda.
Umhverfisáhrif virkjana á Þjórsár- og
Tungnaársvæðinu eru ekki allar nei
kvæðar. Almenn umferð hefur opnast
inn á svæði sem ekki stóð almenningi
til boða að sjá áður og skoða fyrir
þennan tíma. Minni árstíðasveiflur eru
nú á rennsli ánna þar sem miðlanir við
virkjanir taka þær af að mestu. Mann
virkin, stöðvarhús og stíflur hafa verið

eru látin falla eins vel að landslagi og
mögulegt er og má í heild segja að vel
hafi til tekist.“

Hagur byggðarlaganna sem
tengjast virkjunum

Það vefst ekki fyrir neinum sem til
þekkja, að þar sem reistar eru stórar
vatnsfallsvirkjanir verða til atvinnu
tækifæri. Er það ekki jákvætt?
,,Sannar
lega. Fyrst við byggingu
mannvirkjanna og síðan við rekstur,
umsjón og viðhald mannvirkja. Þau
sveitafélög sem liggja að vatnasvæði
Þjórsár hafa öll notið þessa og ekki
síður í formi fasteignagjalda af mann
virkjunum. Áður en fram
kvæmdir
hófust við virkjun Þjórsár var mikill
upp
blástur og land
eyðing á þessu
svæði og ógnaði það byggð á efstu
bæjum. Lands
virkjun í sam
vinnu
við Landgræðslu ríkisins og sveitar
félögin hefur unnið við umtalsverða
uppgræðslu og landbætur á þessum
svæðum. Við þessar að
gerðir hefur
náðst umtalsverður árangur sem sjá
má á öllum gróðri á þessu svæði þar
sem gróður og skógar þekja stór svæði
þar sem áður voru gróður
snauðir
sandar.
Full
yrða má að Ís
land hefur orðið
betra og byggilegra við það að ráðist
var í þessar virkjanir á þeim 50 árum
sem síðan eru liðin. Raf
orku
verð
hefur lækkað í kjöl
far orku
sölu
samninganna til stór
iðjunnar. Það
hefur haft í för með sér. bætt lífs
kjör almennings í landinu. Stóriðjan
hefur því sannað sig að vera góður
nýr þegn Íslands sem hefur fært með
sér velsæld og hagsbætur fyrir alla Ís
lendinga. Ég hefur átt um 50 starfsár
á virkjana
svæðunum við Þjórs
á. Ég
byrjaði að vinna við Búrfell 1966 og
hélt svo áfram upp í Þórisvatn, Sigöldu
og Hrauneyjar, og hef því alla tíð fylgst
náið með framvindu allra virkjana í
Þjórsá og umræðunum um þær. Ég
ber því skiljanlega hag þessa svæðis,
náttúru þess og umhverfismál mjög
fyrir brjósti eftir svo langa samveru,“
segir Sigurður Jónsson.

IÐNAÐARBLAÐIÐ
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GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

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

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

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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Vinstri höndin veit ekki hvað sú hægri gjörir
Forseti Íslands var meðal gesta og ávarpaði
viðstadda.

A

tlaga er nú gerð að atvinnulífi og búsetuöryggi á
Vestfjörðum en Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála hefur fellt úr gildi rekstrarleyfi sem
Matvælastofnun veitti Fjarðarlax á Tálknafirði fyrir 10.700 tonna
ársframleiðslu á laxi. Einnig felldi nefndin úr gildi rekstrarleyfi
Artic Sea Farm fyrir 6.800 tonna ársframleiðslu á laxi. Bæði
leyfin náðu til framleiðslu í opnum sjókvíum í Patreksfirði og
á Tálknafirði og voru þau veitt 22. desember 2017. Óafgreiddar
eru hjá nefndinni þrjár kærur þar sem kærð er sú ákvörðun Umhverfisstofnunar að
veita fyrirtækjunum tveimur starfsleyfi fyrir samskonar eldi. Líklega bíða forsvarsmenn
laxeldisfyfirtækja á Austurlandi nú milli vonar og ótta um frekara framhald þessa máls.
Vissulega má segja að vinstri höndin veit alls ekki hvað sú hægri gjörir þegar ein
ríkisstofnun kærir aðrar, ekkert samband þar á milli, hvað þá samstarf. Í fimm málum
eru ríkisstofnarnir Matvælastofnun og Umhverfisstofnun kærðar Hér er greinilega bráð
þörf á afskiptum Alþingis til að koma í veg fyrir stórkostlegt slys. Auk þeirra kemur
Skipulagsstofnun ríkisins að málinu vegna álits stofnunarinnar á skýrslu um mat á
umhverfisáhrifum, sem er grunnskjal í málum sem þessum. Taldi Skipulagsstofnun að
skýrslan uppfyllti skilyrði laga og reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum. Krafist var
að rekstrarleyfin yrðu felld úr gildi og varð úrskurðarnefndin við kröfunni. Athyglisvert
er hverjir eru kærendur til Úrskurðarnefndar, það eru m.a. jarðeigendur í Arnarfirði
og víðar, eigendur laxveiðiáa, jafnvel allt vestur á Barðaströnd og inni í Ísafjarðardjúpi.
Auk þess Náttúruverndarsamtök Íslands. Þarna eru greinilega á ferðinni miklir
eiginhagsmunaseggir og ekki kæmi á óvart að útivistarsamtök gætu kært starfssleyfi
og einnig samtök sem vilja hindra slátrun sauðfjár líkt og gerðist á Selfossi og allir ættu
einungis að borða grænmeti! Ekki er öll vitleysan eins. Úrskurðarnefnd hefur vísað
beiðni um frekstun frá.
Matvælastofnun hélt því fram að kæran væri vanreifuð varðandi aðild og hagsmuni
kærenda og ekki væri skýrt í kærunni hverjir hinir lögvörðu hagsmunir væru í tilviku
kærenda hvers og eins eða fyrir þá sameiginlega. Lögum samkvæmt gætu aðeins
þeir kært sem ættu lögvarða hagsmuni. Umhverfisráðherrann Guðmundur Ingi
Guðbrandsson, sem er að verða helsti andstæðingur framfara iðnaðar landinu í skjóli
VG, tók upp þá nýbreytni að veita fjölmiðlaverðlaun ráðuneytisins. Fengu þau tveir
læknar Tómas Guðbjartsson og Ólafur Már Björnsson sem sérstaklega hafa lagt sig fram
um að vinna gegn Hvalárvirkjun, sem er bráðnnausynleg framkvæmd til að tryggja
frekara afhendingaröryggi rafmagns á Vestfjörðum. Segir í rökstuðningi að þeir hafi nýtt
sér samfélagsmiðla og aðra fjölmiðla til þess að koma efni sínu á framfæri og að með því
hafi þeir haft bein áhrif á að lítt þekktar náttúruperlur, svo sem fossaröð á fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði Hvalárvirkjunar, hafa komist í almenna umræðu. Sérkennilegt að
fjármagn hafi þessi áhrif, ekki fagleg rök enda stóðust flest rök læknanna alls ekki, voru
staðlausir stafir. Ekki er víst að ráðherrann eigi stuðning þjóðarinnar í þeirri viðleitni
hans að ekki megi velta við steini án þess að það fari í umhverfsmat, og síðan einfaldlega
bannað. Sjáum hvað setur.
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Lýðháskólinn á Flateyri
hefur hafið starfsemi

S

kóla
setning Lýðs
há
skólans á Flat
eyri fór fram 22.
septem
ber sl. að við
stöddum For
seta Ís
lands, hr.
Guðna Th. Jóhannessyni. Að lokinni skólasetningu
fór fram fjölbreytt dagskrá um alla Flateyri en Lýðháskólinn
á Flateyri, fyrirtæki og stofnanir verða með opið hús og
menningar-, frumkvöðla- og fræðsluaðilar á Vestfjörðum
kynna starfsemi sína. Skemmtikraftar og tónlistarfólk efldu
andann auk þess sem boðið var upp á örfyrirlestra og um
ræðu um atvinnu- og umhverfismál. Kaffi og meðlæti var
hægt að kaupa í Gunnukaffi, opið var í Bryggjukaffi og á
veitingastaðnum Vagninum og dansleikur var um kvöldið.
Við Lýðháskólann á Flateyri eru nemandi í miðjunni sem
fá stuðning frá kennurum, samfélagi nemenda og íbúa þar
sem þekking, færni og hæfni nemenda verður til með þátt
töku þeirra í verkefnum sem tengjast atvinnulífi, samfélagi og
menningu. Nemendur þjálfast í virkri og skapandi hugsun í
gegnum verkefni sem krefjast samvinnu og ólíkrar reynslu.
Skipulag og uppbygging námsins er með þeim hætti að reglu
lega takast nemendur á við þemaverkefni sem sameina atriði
sem teljast til þeirra námskeiða sem kennd verða en tengjast
um leið lífi, samfélagi og menningu á staðnum og í samfélagi
skólans. Við lýðháskólann er lært fimm daga vikunnar, en þó
er ekkert tækifæri látið ónotað til að læra hvert af öðru sam
félaginu, náttúrunni og lífinu allt í kring.
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BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Fjöldi námskeiða

Veitingar undir
berum himni
var meðal þess
sem boðið
var upp á eftir
skólasetningu.

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

Á skólaárinu taka nemendur þátt í fjölda námskeiða sem
kannski er utan áhugasviðs sumara, utan getu annarra, og
jafnvel á mörgum þess sem viðkomandi nennir einfaldlega
að fást við. En í því felst áskorunin, umbreytingin og þannig
er hindrunum rutt úr vegi. Með því að taka stökkið getur við
komandi tekið þátt í að móta innihald námskeiða.
Umsækjendur eru á aldrinum 18 til 62 ára og koma frá hinum
ýmsu stöðum, jafnvel alla leið frá Asílöndum fjær. Í Lýðhá
skólanum verður fólk með mastersgráður, grunnskólapróf og
allt þar á milli og kemur á ólíkum forsendum. Nokkrir hafa
átt erfitt með að taka próf, eru með lesblindu eða líður al
mennt ekki vel í skólakerfinu. Aðrir eru á milli menntaskóla
og háskóla og langar í eitthvert óhefðbundnara nám við nýjar
aðstæður og umhverfi.

Fjöldi manns mætti á skólasetninguna og sýndi
honum nýstofnaða skóla verðskuldaða athygli.
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Við höfum skrúfað fyrir
pappírsflóðið

Nú sækir þú um heimlagnir á Mínum síðum á veitur.is
Frá og með 1. júlí verður einungis hægt að sækja um heimlagnir
á rafrænan hátt í gegnum Mínar síður á veitur.is. Þeir sem ekki
eru nú þegar í viðskiptum geta skráð sig á Mínar síður með
rafrænum skilríkjum og hafið einfaldara líf án pappírs.

Nánari upplýsingar um þjónustu okkar má finna á veitur.is
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LÍFTÆKNIGEIRINN Í VEXTI UNDANFARIN ÁR

N

VAXTARSPROTI ÁRSINS ER
KAPTIO SEM JÓK VELTU UM 211%
öfluga fjárfesta til liðs við sig en meðal
þeirra eru Frum
tak Ventures, Ný
sköpunarsjóður atvinnulífsins, Kaskur
fjárfestingafélag og Capital A Partners
sem er bandarískur fjárfestingasjóður.
Þrjú
önnur
sprotafyrirtæki,
Kerecis, Gangverk og ORF-Líftækni,
hlutu einnig viðurkenningar fyrir vöxt
í veltu en Kaptio sem sýndi mestan
hlutfallslegan vöxt auk þess að upp
fylla önnur viðmið dómnefndar fær
nafnbótina Vaxtarsproti ársins.

Vekja athygli á góðum árangri
sprotafyrirtækja

S

protafyrirtækið Kaptio hefur
verið valið Vaxtar
sproti ársins
sem er viður
kenning fyrir
öfluga uppbyggingu sprotafyrirtækis.
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar
ráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir, afh enti Vaxtarsprotann.
Kaptio selur nýja kynslóð bókunar
kerfa fyrir ferða
iðnaðinn þar sem
upplifun viðskiptavina er látin vera í
fyrirrúmi. Viðskiptavinir félagsins eru
ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggj
endur með starfs
stöðvar á Ís
landi,
Bretlandi, Kanada, Bandaríkjunum,

Kína og Ástralíu. Tekjur Kaptio jukust
um 211% milli áranna 2016 og 2017,
þær fóru úr 71 milljón króna í 221
milljón króna. Vægi er
lendra tekna
hefur sífellt orðið meira og í dag eru
erlendar tekjur tæplega 85% af heildar
tekjum. Fjöldi starfs
manna jókst á
sama tíma úr 18 í 32. Félagið hóf störf
árið 2012 og í janúar 2014 byrjaði
fyrsti ferðaskipuleggjandinn að nota
fyrstu útgáfuna af hugbúnaðarlausn
Kaptio. Stofn
endur Kaptio eru þeir
Arnar Lauf
dal Ólafs
son og Ragnar
Ægir Fjölnisson. Félagið hefur fengið

Vaxtarsprotinn er samstarfs
verk
efni Sam
taka iðnaðarins, Sam
taka sprotafyrirtækja, Háskólans í
Reykjavík og Rannsóknarmiðstöðvar
Ís
lands. Þetta er í 12. skiptið sem
viðurkenningarnar eru veittar en til
gangur verkefnisins er að vekja athygli
á góðum árangri sprota
fyrir
tækja í
örum vexti og skapa þannig aukinn
á
huga og skilning á upp
byggingar
starfi þessara fyrirtækja. Í dómnefnd
voru Ari Jónsson fyrir Háskólann í
Reykjavík, Lýður Skúli Erlendsson
fyrir Rannsóknarmiðstöð Íslands, Er
lendur Steinn Guðnason fyrir Samtök
sprotafyrirtækja og Sigríður Mogen
sen fyrir Samtök iðnaðarins.

ám í líftækni til BS-gráðu
við Háskólann á Akureyri
samanstendur af áföngum
í raun- og náttúruvísindum, auk
grunnáfanga í viðskiptafræðum. Rík
áhersla er lögð á sameindalíffræði,
lífefnafræði,
og
matvælafræði,
auk
séráfanga
í
líftæknilegri
örverufræði, ónæmisfræði, og fleiri
sérfögum. Hægt er að velja um tvær
mismunandi línur: Auðlindalíftækni
með áherslu á nýsköpun og
störf í líftæknifyrirtækjum, og
heilbrigðislíftækni, þar sem lögð er rík
áhersla á þjálfun í rannsóknastofuvinnu
og heilbrigðisvísindatengda líftækni.
Auk BS-náms, er einnig boðið upp
á rannsóknatengt framhaldsnám á
meistara- og doktorsstigi. Nánari
upplýsingar um nám í líftækni
og auðlindafræðum er að finna á
heimasíðu Háskólans á Akureyri,
www.unak.is.
Oddur Þór Vilhelmsson prófessor
var spurður nánar um líftækninámið
við Háskólann á Akureyri.
Hverjum nýtist námið helst þegar
komið er út í atvinnulífið hérlendis?
,,Líftæknigeirinn hefur verið í
nokkrum vexti hérlendis undanfarin
ár. Fyrirtækjum fer fjölgandi og þau
sem fyrir eru, eru mörg hver í vexti.
Fyrir nokkrum árum settu nemendur
mínir saman efni um líftækni, bæði
almennt og á Íslandi, sem þau hlóðu
upp í Wikipediu og má finna þar með
því að slá inn líftækni og fylgja þeim
tenglum sem koma upp. Sá listi sem
þar er yfir íslensk líftæknifyrirtæki
er alls ekki tæmandi og raunar
strax orðinn að hluta úreltur, því ný
fyrirtæki hafa bæst í flóruna síðan,
sum þeirra býsna öflug. Þeir nemendur
sem lokið hafa námi hjá okkur hafa
mörg hver farið til starfa við þessi
fyrirtæki, en einnig víðar, enda veitir

líftækninámið sterkan grunn sem
nýtist hvarvetna þar sem þörf er á
þekkingu á hagnýtum lífvísindum,“
segir Oddur Þór Vilhelmsson.
Er nægjanlegt atvinnuframboð
fyrir líftæknifræðinga? Í hvers konar
fyrirtækjum?
,,Ég tel svo vera, þó auðvitað
vildi maður gjarnan sjá enn breiðara
framboð hérlendis. Við höfum raunar
lagt á það áherslu við nemendur
að atvinnuframboð í líftækni er
alþjóðlegt og tækifærin fjölmörg
bæði austan hafs og vestan. Sú áhersla
sem við leggjum á sameindalíffræði
og lífupplýsingafræði í náminu hjá
okkur
gerir
útskriftarkandidata
hæfa
til
krefjandi
starfa
á
rannsóknastofum í mörgum geirum
líf- og heilbrigðisvísinda, auk
líftæknifyrirtækja.“

Í störfum um allan heim

-Hvert leita þeir helst til
framhaldsnáms sem útskrifast frá
Háskólanum á Akureyri?
,,Flestir nemendur okkar hafa
í gegn um námið hjá okkur fengið
mikinn áhuga á rannsóknatengdum
störfum, og því hafa mörg þeirra
leitað sér frekari menntunar í
framhaldsnámi. Sum hjá okkur í HA,
en mörg hafa einnig leitað út fyrir
landsteinana, enda hvetjum við fólk til
að gera svo til að auka sér víðsýni og afla
sem fjölbreyttastrar reynslu. Þannig
hafa mörg þeirra sótt framhaldsnám í
háskólum og tækniháskólum í Noregi,
Svíþjóð, Danmörku, Sviss, Bretlandi,
og víðar. Við erum afskaplega stolt af
nemendum okkar og það er gaman
að sjá hve vel þau spjara sig í krefjandi
námi og störfum úti um allan
heim,“ segir Oddur Þór Vilhelmsson
prófessor.

IÐNAÐARBLAÐIÐ
KYNNING

9. október 2018

Á FERÐ OG FLUGI:

Stækkandi flutningafyrirtæki
á landsbyggðinni
É

g byrjaði með einn bíl,
árið 2016 voru þetta
2–3 bílar en síðan þá
hefur þetta aukist stöðugt, í dag erum við með
sjö bíla og það er einn nýr
bíll á leiðinni fyrir komandi
vetur,“ segir Stefán Þór
Jónsson, bílstjóri og eigandi flutningafyrirtækisins
Á ferð og flugi. Starfsemin hefur dafnað jafnt og
þétt undanfarin misseri en
þegar fyrirtækið var stofnað í mars árið 2015 var
bara einn flutningabíll í eigu
þess.
„Við erum aðallega í
vöruflutningum, keyrum
fyrir Samskip, Eimskip og
Vörumiðlun. Við sjáum líka
um allan áætlunarakstur
með vörur til Mývatns frá
Akureyri. Þetta eru mikið
matvörur, byggingarvörur
og síðan ýmislegt fleira,“
segir Stefán, en bílstjórar
fyrirtækisins fara einnig oft
milli Akureyrar og Seyðisfjarðar í tengslum við ferðir
ferjunnar Norrænu.

Elti ástina til Akureyrar

Stefán Þór Jónsson er
Reykvíkingur en flutti til Akureyrar fyrir tveimur árum,
tók með sér eitthvað af verkefnum sem hann var með
í Reykjavík og síðan hefur
starfsemin bara vaxið: „Ég
byrjaði með flutningabíl
í Reykjavík en kærastan
mín er héðan, hún vildi
flytja norður og ég sló til og
ákvað að sjá hvort ég fengi
eitthvað að gera hér. Ég tók
með mér hluta af vinnunni
norður, Smyrilline-verkefnin
fyrir norðan og svo var ég
alltaf að keyra fyrir Samskip
og Eimskip í Reykjavík líka,
ég sagði þeim að ég væri
að flytja mig norður og það
var ekkert mál.“
Bílstjórarnir hjá fyrirtækinu eru nú orðnir samtals
sex. Stefán Þór Jónsson og
unnusta hans, Sigríður Þorsteinsdóttir, keyra bæði hjá
fyrirtækinu en auk þeirra

eru fjórir aðrir bílstjórar í
fullu starfi.
„Fyrirtækið hefur stækkað mikið síðustu ár, og við
höfum náð að bæta við
okkur tækjum til þess að
sinna þeim verkefnum sem
við erum með,“ segir Stefán.
Eins og komið hefur fram
hér keyrir Á ferð og flugi
mikið fyrir stór og þekkt
flutningafyrirtæki en Stefán
hefur áhuga á samstarfi við
fleiri aðila: „Við erum bara
verktaki og keyrum fyrir
hvern sem er,“ segir Stefán
en þeir sem hafa áhuga á
að nýta sér flutningaþjónustu hans geta hringt í síma
789-1060, sent tölvupóst
á netfangið stebbij@gmail.
com eða haft samband í
gegnum Facebook-síðuna
https://www.facebook.com/
aferdogflugi/
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Vél og framleiðsla hjá súkkulaðiverksmiðjunni Lindu.

Iðnaðarsafnið varðveitir atvinnusögu sem ekki má gleymast

I

ðnaðarsafnið á Akureyri geymir muni sem tengjast iðnaði og iðnframleiðslu
liðinna tíma allt frá smjörlíkisgerðarvélum, prentvélum og rennibekkjum
til saumavéla og áhalda til úrsmíða. Hér er að finna fjölda tækja og véla úr
“gömlu verksmiðjunum” sem notuð voru til framleiðslu á vörum eins og Sax
bauta, Santos kaffi og Flóru smjörlíki, auk allskyns nytjahluta og iðnvarnings. Á
efri hæð safnsins er sýning á hinni víðtæku fata- og skóframleiðslu sem fram fór
á Akureyri á liðinni öld. Hver man ekki eftir náttkjólunum frá Fatagerðinni Íris,
Duffys gallabuxum, Skinnu mokkajökkum eða Iðunnar skóm?
Iðnaðarsafnið á uppruna sinn að rekja til frumkvöðulsins Jóns Arnþórssonar
sem hóf markvissa söfnun iðnminja árið 1993. Upphaflega miðaðist söfnunin
við að safna munum, heimildum og ljósmyndum um iðnað og verksmiðjur SÍS
á Gleráreyrum en með tímanum stækkaði söfnunarsviðið og farið var að safna
iðnminjum frá fleiri framleiðslufyrirtækjum á Akureyri. Þann 17. júní 1998 var
Iðnaðarsafnið formlega stofnað og sýningar opnaðar í húsnæði fyrrum fataverk
smiðjunnar Heklu á Gleráreyrum. Þar var safnið til húsa til ársins 2000 en þá var
húsnæðið selt og Iðnaðarsafnið flutti þá í Sjafnarhúsið við Austursíðu.
Allt frá árinu 1999 voru uppi ýmsar hugmyndir um framtíðarskipan Iðnaðar
safnsins og voru m.a. uppi hugmyndir að koma á fót Atvinnusögusafni Akur
eyrar sem yrði deild við Minjasafnið á Akureyri og Tækniminjasafn Íslands.
Iðnaðarsafnið yrði uppistaðan í slíku atvinnusögusafni. Atvinnusögusafnið átti
að sýna þróun atvinnugreina í bænum á tímabilinu 1862-1962 með áherslu á
atvinnulífið um miðbik 20. aldar þegar iðnframleiðsla á Akureyri stóð í hvað
mestum blóma. Í framhaldi gerði Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar verksamning
við Jón Arnþórsson þar sem hann var fenginn til að greina umfang slíks safns,
þ.e. hvaða atvinnugreinar ættu heima á slíku safni, finna því hugsanlega stað
setningu og gera stofn- og rekstraráæ
 tlun.
Árið 2002 var ákveðið að gera heildarúttekt á minjasöfnum og sýningum
í Eyjafirði og var Sögusmiðjan fengin til verksins. Í niðurstöðuskýrslu Sögu
smiðjunnar sem kom út í nóvember 2002 var m.a. fjallað um málefni Iðnaðar
safnsins og þær hugmyndir sem áður höfðu komið fram um stofnun atvinnu
sögusafns Akureyrar. Höfundar skýrslunnar mæltu með því að Iðnaðarsafnið
yrði áfram sjálfstætt safn og rekstur þess yrði tryggður til frambúðar m.a. með
samþykki safnaráðs og aðkomu Akureyrarbæjar. Árið 2002 var tekin sú ákvörðun
að Iðnaðarsafnið fengi fyrrverandi áhaldahús Umhverfisdeildar á Krókeyri til
umráða að loknum endurbótum á því sem skyldu miðast við starfsemi safnsins.
Þann 1. maí 2004 var safnið opnað í núverandi húsakynnum á Krókeyri.

Prentvél frá Siglufirði.

Rúllupylsupressa.

Pressa til að pressa munstur í leður og skinn.
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Aukin þjónusta hjá MD vélum

Nýtt umboð, ný þjónusta í þenslutengjum

F

yrirtækið MD vélar var stofnað
1990 og hefur verið með umboð
fyrir Mitsubishi frá upphafi, MD
Vélar annast sölu, ráðgjöf og þjónustu
fyrir Mitsubishi diesel vélar á Íslandi
og öðrum búnaði sem tengist þeim.
Einnig er MD Vélar með umboð
fyrir PJ Diesel sem sérhæfir sig meðal
annars í endurbyggingum túrbína fyrir
skip, varahluti og viðgerðarþjónustu.
MD Vélar hafa einnig boðið upp
á þenslutengi í lengri tíma og þá
aðallega með áherslu á útgerðirnar. En
fyrir um ári síðan komst á samstarf við
danska fyrirtækið VM Kompensator
A/S sem sérhæfir sig í þenslutengjum
og hafa yfir 30 ára reynslu á þessu
sviði. Þetta opnar nýja möguleika og
eykur stórlega þjónustu við fyrirtæki
sem nota þenslutengi og breikkar
viðskiptahópin mikið, sem nær nú
yfir stærstan hluta iðnaðarfyrirtækja,
stóriðju, nýbygginga, hitaveitna o.fl.

Heildarlausn

,, Með þessum nýja samning getur

MD vélar boðið viðskiptavinum
sínum heildarlausn, þ.e. uppmælingar,
viðhald, viðhaldsplön, uppsetningu,
hönnun, ráðgjöf og margt fleira, sem
er verulega aukin þjónusta. Einnig
er hægt að fá menn á vegum VM
Komprensator sem fara í gegnum
t.d. verksmiðju og skrá öll tengi,
útbúa teikningar ef þær eru ekki til
staðar, mæla ástand tengjana og útbúa
viðhaldsplan svo viðskiptavinurinn
geti verið viðbúin og gert áætlanir
fram í tímann. Danirnir búa yfir
mikilli þekkingu og reynslu á þessum
markaði.
Gúmítengin frá VM Komprensator
eru frá Trelleborg sem er mjög þekkt
sem hágæða vara, einnig er boðið
upp á stáltengi sem eru m.a. nýtt af
hitaveitum og fást í stærðum frá DN
25 til DN 5000, og veftengi sem henta
vel til að tengja rör sem eru ekki í
beinni línu eða þar sem er hreyfing á
rörum, draga úr titringi og taka við
hitauppstreymi, þessi tengi geta þolað
sterkar lofttegundir og þola hitastig

frá -40° allt að 1000°C. Öll hráefni sem
notuð eru í framleiðslu tengjana eru af
bestu gæðum og gerir það að tengin
eru sterk og endingargóð. Einnig
notar VM Kompensator sérstaka
aðferð við framleiðslu stáltengjana
sem eykur endingartíma, þeir virkja
allar bylgjur í tengjunum áður en þau
eru send til viðskiptavinanna. Með
því að gera þetta er hreyfing á öllu
tenginu, ekki bara á tveimur fyrstu
bylgjunum sem síðan slitna af álaginu,
eins og algengast er.
Frá því að við byrjuðum samstarfið
við VM Kompensator hefur aðili frá
þeim komið til okkar u.þ.b. einu sinni
í mánuði og við höfum saman farið
út að hitta viðskiptavini og kynna
hvað við höfum upp á að bjóða. Við
höfum fengið einstaklega góðar
móttökur allstaðar sem við komum
og viðskiptavinirnir kunna að meta
að geta sest niður með séfræðingi á
þessu sviði og vinna saman að lausn
sem hentar best í hverju og einu
tilfelli. Stór hluti þeirra tengja sem

við erum að selja eru sérhönnuð
fyrir viðskiptavininn svo að þau passi
sem allra best við þær aðstæður og
þarfir sem eru til staðar. Þegar tengi
eru sérhönnuð fyrri viðskiptavini þá
er það gert af verkfræðingum VM
Kompensator og fær viðskiptavinur
alltaf teikningar áður en pöntun er
staðfest til þess að tryggja að engar
upplýsingar hafi misfarist. Þar sem
VM Kompensator er í einkaeign og
framleiðsla vef og stáltengja í þeirra
höndum þá bjóða þeir upp á mjög
stutta afgreiðslutíma ef þess er þörf
og hafa mikinn sveigjanleika. Einnig
eru þeir mjög opnir fyrir nýungum
og nýsköpun, t.d. er nú í vinnslu
hönnun á tengi fyrir úðakerfi,“ segir
Laila Björk Hjaltadóttir, fjármála- og
viðskiptastjóri MD véla.

Áratuga reynsla

VM Kompensator A/S var stofnað
fyrir 3 árum en hefur yfir 30 ára
reynslu af þenslutengjum, aðallega
frá EagleBurgmann. MD vélar og VM

Kompensator A/S hafa verið í samstarfi
í rúmt ár og hefur það samstarf gengið
mjög vel. VM Kompensator A/S er
með eigin verkfæðinga, framleiðslu,
eftirlit og uppsetningu sem sérsök
þjónustudeild sér um og er með sér
útbúna bíla í þau verk, hugmyndin er
að það verði einnig bíll hér á landi til
að þjónusta viðskiptavinum MD véla.
,,Við bjóðum upp á veftengi,
stáltengi og gúmítengi frá VM
Kompensator, bæði standard og
sérhönnuð. VM Kompensator bjóða
upp á mikla þekkingu og reynslu
í að taka þátt í allt frá hönnun til
uppsetningar og þjónustu og aðstoða
við að finna bestu og hagkvæmustu
lausnina fyrir viðskiptavinina, hvar á
landi sem er. Einnig býður fyrirtækið
upp á þá þjónustu að yfirfara fyrirtæki
og gera teikningar svo þær séu til
taks þegar á þarf að halda.“ Þetta er
mjög spennandi verkefni sem á eftir
að hagnast viðskiptavinum hérlendis
á mörgum sviðum,“ segir Laila Björk
Hjaltadóttir.

Kostar þig

eKKi Krónu!
Milliinnheimta sem er kröfuhafa að kostnaðarlausu

A R G U S 0 8 - 0174

Kynntu þér innheimtuaðferðir okkar á momentum.is
Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf. | Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk. | Sími: 510 7700 | momentum@momentum.is
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Sérverk í Kópavogi:

BYGGINGAFYRIRTÆKI MEÐ NÚTÍMA
INNRÉTTINGAVERKSTÆÐI

S

ér
verk ehf. í Tóna
hvarfi Kópa
vogi var stofnað árið 1991 og er
alhliða byggingafyrirtæki sem
sérhæfir sig í uppsteypu mannvirkja.
Sérverk tekur að sér minni og stærri
verk, meðal verkefna sem unnin hafa
verið eru: upp
steypa á skólum, fjöl
býlishúsum, rað- og parhúsum ásamt
fleiru. Framkvæmdastjóri er Elías Guð
mundsson.
Sér
verk hefur á
vallt haft það að

leiðarljósi að skila góðum verkum enda
hvergi til sparað að gera hlutina sem
best úr garði og hafa mörg af stærstu
fyrir
tækjum landsins skipt við Sér
verk. Fyrirtækið hefur byggt um 450
íbúðir fyrir almennan markað, einnig
þúsundir fermetra af atvinnuhúsnæði.

Innréttingaverkstæði

Fyrir
tækið er með inn
réttinga
verk
stæði sem er búið full
komnustu

tækjum sem völ er á til innréttinga
smíða. Hjá fyrirtækinu starfa um 15
manns að jafnaði, allt miklir fagmenn
og með mikla reynslu, undirverktakar
starfa einnig hjá Sér
verk. Fyrir
tækið
starfar á öllum sviðum er snúa að
byggingastarfsemi. Sérverk er þekkt
fyrir vönduð og góð vinnubrögð, traust
og virðing er borin fyrir öllum verkum
og efndir á umsömdum afhendingar
tíma í heiðri hafðar.

Sérverk hefur byggt nýtt og glæsilegt húsnæði undir starfsemina við Tónahvarf í
Kópavogi.

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!
Sérverk er með tæki á nýja innréttingarverkstæðinu samkvæmt nútíma kröfum.

GLÆSILEGT ÍÞRÓTTAHÚS
TEKIÐ Í NOTKUN VIÐ
VATNSENDASKÓLA

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300
Íþróttahús við Vatnsendaskóla var vígt við hátíðlega viðhöfn á afmælisdegi
Kópavogsbæjar föstudaginn 11. maí sl. Íþróttahús Vatnsendaskóla er nýjasta
íþróttahúsið í Kópavogi. Það er sérhannað fyrir þjálfun í hópfimleikum og
mun Íþróttafélagið Gerpla nýta húsið undir sína starfsemi eftir klukkan þrjú
á daginn. Fram að því fer íþróttakennsla Vatnsendaskóla fram í húsinu. Við
upphaf vígslunnar lékk Skólahljómsveit Kópavogs nokkur lög og skólakór
Vatnsendaskóla söng. Eins og venja er var klippt á borða eftir að Guðrún Soffía
Jónasdóttir skólastjóri Vatnsendaskóla hafði boðið gesti velkomna og flutt höfðu
verið ávörp.
Ungir iðkendur fimleika í Gerplu sýndu listir sínar og síðan var gestum boðið
að skoða húsið.
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Smart einbýli frá 22,7 milljónum
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Láttu drauminn um nýtt
heimili verða að veruleika
með vönduðu og hagstæðu
húsi frá Húseiningu.
Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að
leiðarljósi, og ekki síst þarfir kaupendanna. Húsin eru
73m2, þar að auki er 28m2 verönd með heitum potti.
Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga,
fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En einnig fyrir
bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í að koma
upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt.

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 1
í Vogum. Húseining býður 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

Verð við verksmiðjudyr
fyrir utan flutning aðeins
kr. 22.760.000 með vsk.

Twin

Wall

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju
með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin til flutnings
í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi
byggingastað.
Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

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

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

IÐNAÐARBLAÐIÐ

12

9. október 2018

Útboðsþing SI:

Verklegar framkvæmdir fyrir 79 milljarða
Árni V. Friðriksson, framkvæmdastjóri Raftákns á Akureyri, kom suður
til að kynna sér verkefnastöðuna og vonandi ekki farið bónleiður til
búðar. Starfsmenn Raftákns hafa frá áramótum unnið að undirbúningi
gangsetningar ásamt starfsmönnum PCC á Bakka við Húsavík og
öðrum verktökum og munu næstu vikurnar vinna á vöktum hjá PCC
og fylgjast með að allt virki sem skyldi.

F

ullt var út að dyrum þegar hátt
í 200 manns sóttu Útboðsþing
Samtaka
iðnaðarins,
SI,
sem fram fór í byrjun ársins. Á
Útboðsþinginu fulltrúar 10 opinberra
aðila
fyrirhugaðar
verklegar
framkvæmdir sem samtals nema 79,05
milljörðum króna. Það er nokkuð

minna að umfangi en framkvæmdir
sem voru kynntar á útboðsþingi 2017
sem nam 90,5 milljörðum króna og
á útboðsþingi 2016 voru kynntar
áformaðar framkvæmdir fyrir tæpa
100 milljarða króna sem var þá veruleg
aukning frá árinu á undan.
Þeir sem kynntu áformuð verkefni

voru Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri,
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri
Kópavogsbæjar, Inga Dóra Hrólfsdóttir,
framkvæmdastjóri Veitna, Gunnar
Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri
framkvæmdasviðs
Landsvirkjunar,
Guðmundur Björnsson, deildarstjóri
tæknideildar orkusviðs Landsvirkjunar,

Nils Gústafsson, fram kvæmdastjóri
framkvæmdaog
rekstrarsviðs
Landsnets, Þórður Ásmundsson,
forstöðumaður tækniþróunar Orku
náttúrunnar, Gísli Gíslason, hafnarstjóri
Faxaflóahafna, Maren Lind Másdóttir,
deildarstjóri farangurskerfa ISAVIA,
Óskar Örn Jónsson, forstöðumaður

framkvæmdadeildar Vegagerðarinnar
og Guðrún Ingvarsdóttir, forstjóri
Framkvæmdasýslu ríkisins.
Þrátt fyrir samdrátt milli ára
verða vonandi næg verkefni fyrir
byggingaverktaka og aðra og haldið
verði uppi blússandi iðnaðarstarfsemi
sem víðast um landið allt.

þekking – reynsla – þjónusta

HÁGÆÐA ÞENSLUTENGI
Ráðgjöf, þjónusta og sala – 30 ára reynsla
GÚMMÍ – VEFUR – STÁL
Standard tengi eða sérhönnuð eftir þörfum viðsipavina
Uppmælingar og uppsetning ef óskað er

Vagnhöfða 12 | 110 Reykjavík | Sími 567 2800 | mdvelar@mdvelar.is | www.mdvelar.is
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á Íslandi til
hamingju með
baráttudag verkalýðsins 1. maí
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Gleðileg jól VELFERÐAR
UNDIRSTAÐA
og farsælt
komandi
nýtt ár

Fiskmarkaður
ÞórshaFnar

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

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

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

Bifreiðaverkstæði Launafls
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is

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

1a + 1b
5 x2 cm

Tálknafjarðarhreppur

Síldarvinnslan hf.

2a + 2b

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

Opnunartímar
mán.-fim: 8:00-17:00
fös: 8:00-16:00

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

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

Fyrsti vetrardagur
5x35 cm

var 22. október sl.

Dekkjaskipti á hagstæðu verði fyrir fólksbíla,
minni sendibíla og jeppa. Gott 3úrval dekkja. Hagstæð kjör.

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

8x2 cm

Súðavíkurhreppur
4

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

10x2 cm

5
6.5 cm

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Reykhólahreppur

6
8.5 cm

7

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

IÐNAÐARBLAÐIÐ
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Landbúnaðarsýning á haustdögum mun
kynna fjölbreytni íslensks landbúnaðar

L

andbúnaðarsýning verður haldin
í Laugardalshöllinni í Reykjavík
á dagana 12.–14. október nk. Ár
og dagar eru síðan áþekk sýning var
haldin í höfuðborginni en það er fyrir
tækið Ritsýn sf. sem heldur utan um
viðburðinn. Markmið sýningarinnar er
að kynna íslenskan landbúnað og leiða
saman fyrirtæki og einstaklinga sem
starfa í atvinnugreininni.
Sýningin verður að uppi
stöðu
kynning á sölu- og þjónustu
aðilum
landbúnaðargeirans en líka blanda af
fræðslu og fyrirlestrum um greinina.
Mark
mið sýningarinnar er meðal
annars að kynna fjöl
breytni ís
lensks
landbúnaðar og hreinleika matvæla
fram
leiðslunnar. Kynnt verða fyrir
bændum og öðrum gestum tæki til
land
búnaðar og hvers kyns rekstrar
vörur og aðrar vörur sem til þarf í nú
tíma landbúnaði.
Ekki er að efa að austfirska bændur,
sem og fjöl
marga aðra Aust
firðinga
mun fýsa að sækja sýninguna og sækja
þar með á einn stað allt það helsta sem
tæknin býður ís
lenskum bændum í
dag. Gefið verður út sýningarblað og
sent til allra bænda landsins og annarra
er tengjast íslenskum landbúnaði.

Volvo Penta á Íslandi

VELDU ÖRYGGI, AFL OG ÁREIÐANLEIKA

Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal
starfsmanna Volvo atvinnutækja á Íslandi. Rekstraröryggi Volvo atvinnutækja skiptir máli og því leggjum við ríka áherslu á vel tækjum
búið atvinnutækjaverkstæði og að þar starfi vel þjálfaðir og öflugir fagmenn sem vilja að viðskiptavinir okkar nái framúrskarandi
árangri eins og við. Volvo atvinnutækjasvið er einnig með sterkt net þjónustuaðila um land allt.
Starfsemi Volvo atvinnutækjasviðs flytur innan tíðar að Hádegismóum 8 í Árbæ og verður reksturinn þar undir nafninu VELTIR.
Hafðu samband í dag
Hafðu samband við sérfræðinga okkar varðandi Volvo Penta með því að hringja í síma 515 7070 eða sendu okkur fyrirspurn
á volvopenta@brimborg.is eða komdu til okkar í kaffi til að ræða málin að Bíldshöfða 6. Hjá okkur starfar framúrskarandi teymi
fagmanna sem búa yfir áratuga reynslu í söluráðgjöf og þjónustu við Volvo atvinnutæki.

Volvo atvinnutækjasvið
Volvo Penta hálfsíða 255x200 20181002.indd 1

Volvo Penta á Íslandi
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7070
volvopenta.is

03/10/2018 10:07
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FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Lúði
Plastysis
Aukreitis

Plastbítur
Virus Plastikus

Spuri
Flaskus Flaskus

Ískóli
Plastus Vesenis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Slorsíli
Úrgangus Óþolandis

Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Maghnútur
Sodapop Virus

Skarskólpi
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

IÐNAÐARBLAÐIÐ

16

9. október 2018

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

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

Iðnaður skapar 30%
gjaldeyristekna
þjóðarbúsins
Umboðsaðili fyrir

MEÐ HVAÐA LIÐI
HELDUR ÞÚ Í ENSKA?
NIFTY 170 ER FRAMLEIDD Í *MILTON KEYNES Á ENGLANDI

NIFTY 170 (til á lager)

0

9

17.10m

VINNUHÆÐ 17,1 METRAR

1.65m
4.40m

4.750.000 kr. + vsk

2.15m

G

jaldeyristekjur fyrirtækja í
iðnaði nema 355 milljörðum
króna og skapa þar með
30% gjaldeyristekna þjóðarbúsins.
Tekjurnar eru af fjölbreyttri starfsemi
iðnaðar á sviði framleiðslu-,
hugverka- og byggingariðnaðar.
Ál, álafurðir og kísiljárn er
umfangsmesti einstaki hluti í
útflutningi iðnaðarvara með tæplega
220 milljarða króna gjaldeyristekjur í
fyrra. Gjaldeyristekjur af útflutningi
annarra iðnaðarvara námu rúmlega
60 milljörðum króna. Gjaldeyristekjur
af útflutningi þjónustu á sviði iðnaðar
námu 76 milljörðum króna. Ber þar
helst að nefna hugverkaiðnað en
greinin hefur verið í talsverðum vexti
undanfarin ár og voru gjaldeyristekjur
þeirrar
greinar
66
milljarðar
króna í fyrra. Gjaldeyristekjur
af erlendum verkefnum, m.a.
á
sviði
byggingastarfsemi
og
mannvirkjagerðar, námu 9 milljörðum
króna.

á Íslandi

6.20m

Vinnulyftur ehf.
Sími 519 2210
vinnulyftur@niftilyft.is
www.niftilyft.is

8.70m

0m

*Milton Keynes Dons eða MK Dons eru nú í 13. sæti
2. deildarinnar á Englandi.

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

