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Prjónaskapur flokkast auðvitað ekki undir iðnað, 
heldur handverk. Sú iðja hefur verið rík meðal 
Íslendinga um aldir, og er enn stunduð víða af kaffi. 

Handverkssýningin að Hrafnagili í Eyjafirði er gott dæmi 
um vinsældirnar, enda er hún fjölsótt. 
Konur í Reykjavík ættaðar frá Önundarfirði en sumar 
jafnvel uppaldar og hafa búið í Önundarfirði, koma saman 

á hverju ári, oftar en einu sinni og taka fram prjónana og 
einnig rifja um minninar frá Önundarfirði. Fyrir skemmstu 
hittust þessar önfirsku konur í handverksversluninni 
Ömmu mús á Grensásvegi í haustprjónakaffi. Þar var 
margt spjallað, en einnig stundaðar hannyrðir. Einnig var 
vakin athygli á endurreistri starfsemi Önfirðingafélagsins 
á höfuðborgarsvæðinu.

ÖNFIRSKAR KONUR Í 
HAUSTPRJÓNAKAFFI

Umbúðamiðlun óskar 
sjómönnum til hamingju 
með daginn

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

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

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

772-3200/692-8027
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BOÐIÐ UPP Á VERKNÁM Í 
FJÖLMÖRGUM GREINUM

Það er stefna Fjöl brauta skóla Suður nesja að vera einn 
af bestu fram halds skólum landsins, bjóða menntun í hæsta 
gæða flokki og bjóða Suður nesja mönnum upp á fjöl breytt 
nám í heima bygg

Sjá bls. 6
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Um hverfis verð laun at vinnu
lífsins 2018 voru af ent í 
októ ber við há tíð lega at höfn á 

Um hverfis degi at vinnu lífsins. For seti 
Ís lands. Guðni Th. Jóhannes son, af
henti verð launin. Um hverfis fyrir tæki 
ársins er Toyota en fram tak ársins á 
sviði um hverfis mála á Skinn eyÞinga
nes. 
„Þessi verð laun eru okkur mikils virði 
og starfs fólki okkar góð hvatning. 
Stofn endur fyrir tækisins sýndu mikla 
fram sýni í um hverfis málum og hófu 
stuðning við skóg rækt fyrir tæpum 

þremur ára tugum. Með því var lagður 
grunnurinn að þeirri um hverfis stefnu 
sem við fylgjum í dag. Toyota styður 
enn við skóg rækt og við höfum fylgt 
því eftir með stuðningi við endur
heimt vot lendis. Öll erum við á sama 
báti og berum saman á byrgð á um
hverfi okkar. Þetta á jafnt við um dag
legt líf ein stak linga, starf semi fyrir
tækja og stefnu mörkun opin berra 
aðila. Við hjá Toyota höfum verið með 
al þjóð lega um hverfis vottun í 10 ár og 
högum starf semi okkar sam kvæmt 
þeim ströngu við miðunum sem þar 

eru settar. Sá rammi utan um starf
semina sem vottunin setur er öflugt 
tæki til að takast á við þær á skoranir 
í um hverfis málum sem blasa við á 
hverjum degi,“ sagði Úlfar Stein dórs
son for stjóri Toyota. 

Um hverfis dagur at vinnu lífsins er ár
legur við burður en að honum standa 
Sam tök at vinnu lífsins, Samorka, Sam
tök ferða þjónustunnar, Sam tök fjár
mála fyrir tækja, Sam tök fyrir tækja í 
sjávar út vegi, Sam tök iðnaðarins og 
Sam tök verslunar og þjónustu.

Katrín Jakobs dóttir, for sætis ráð
herra, af enti ný   lega 
verð laun fyrir hönd ríkis

stjórnarinnar og opnaði sýningu á til
lögum í sam keppni um við byggingu 
við Stjórnar ráðs húsið og skipu
lag Stjórnar ráðs reits í Safna húsinu. 
Fyrstu verð laun fyrir sam keppni um 
við byggingu við Stjórnar ráðs húsið 
hlutu Ás mundur Hrafn Sturlu son og 
Stein þór Kári Kára son hjá KURTOG
PÍ og Garðar Snæ björns son, Jóhanna 
Høeg Sigurðar dóttir og Ólafur Bald
vin Jóns son hjá sömu arki tekta stofu. 
Verð laun fyrir sam keppni um skipu
lag Stjórnar ráðs reits hlutu T.ark 
Arki tektar og SP(R)INT Stu dio. Karl 
Kvaran arki tekt (FAÍ) og skipu lags

fræðingur, Ivon Stefán Cili a, arki tekt, 
FAÍ, Sahar Ghaderi, arki tekt Ph.D 
og Sara Mortazavi, arki tekt skipa 
hönnunar teymið. 
Al þingi sam þykkti á lyktun í októ
ber 2016 þar sem m.a. var kveðið á 
um að fela ríkis stjórninni að efna til 
sam keppi um hönnun við byggingar 

við Stjórnar ráðs húsið og skipu lag 
Stjórnar ráðs reits. Þings á lyktunin 
var sam þykkt í til efni aldar af mælis 
sjálf stæðis og full veldis Ís lands árið 
2018. Sýning á sam keppnis til lögum 
hófst 4.desember og stendur til 31. 
Desember nk. í Safna húsinu að 
Hverfis götu 15.

Fjölmennt var á aðventugleði 
kvenna í iðnaði sem Samtök 
iðnaðarins buðu til fyrir 

skemmstu. Ánægja var meðal 
kvennanna að fá tækifæri til að 
kynnast, spjalla og sýna drifkraftinn 
sem konur í iðnaði búa yfir.

Dagskráin hófst á því að Guðrún 
Hafsteinsdóttir, formaður SI, bauð 
gesti velkomna. Þá flutti Katrín 

Jakobsdóttir, forsætisráðherra ávarp. 
Margrét Júlíana Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri og annar af tveimur 
stofnendum tölvuleikjafyrirtækisins 
Rosamosa, sagði frá uppbyggingu 
síns fyrirtækis og Katrín Pétursdóttir, 
forstjóri Lýsis, var með ávarp. Í lok 
dagskrár var boðið upp á tónlistaratriði 
þar sem Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og 
Davíð Sigurgeirsson fluttu nokkur lög. 

KONUR Í IÐNAÐI KOMU 
SAMAN Á AÐVENTUGLEÐI

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

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.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Hátíð fullveldis og gleðilegrar   jólahátíðar

Þjóðin hélt sann kallaða full
veldis há tíð 1. desember sl. 
Há tíðin var sett fyrir framan 

Stjórnar ráðið í kulda og trekki 
og meðal vð staddra var Guðni 
Th. Jóhannes son for seti Ís lands 
og Margrét II. Dana drottning, 
ríkis stjórn Ís lands og Lars Lokke 
Rasmus sen, for sætis ráð herra Dan
merkur. Minnt var á þá skyldur 
skyldur að standa vörð um þau 
ein stöku náttúru verð mæti sem Ís
lendingar eiga og nýta auð lindirnar 
með sjálf ærum Tryggja þarf að 
að allir sem hér búa fái notið sam
fé lags legra gæða og þátt töku í 
sam fé laginu og að skyn sam lega 
sé haldið utan um stjórn efna hags
mála og verð mæta sköpun þannig 
að tryggð verði lífs gæði fyrir alla. 
Um alda mótin 1900 brann hug
takið full veldi á ís lensku þjóðinni. 
Ís lendinga dreymdi um frelsi til að 
ráða eigin högum og stefnu sinnar 
þjóðar. Árið 1918 var þessum mikil
væga á fanga náð. Ís land varð full
valda ríki. Það þýddi þó að danska 
öryggis netið var að vissu leyti 
horfið og við Ís lendingar þurftum 

að takast á við allar mót bárur sjálf. 
En Ís lendingar ör væntu ei. Þegar 
eitt hvað bjátar á hafa Ís lendingar 
í gegnum árin sýnt mikinn vilja til 
að sam einast í verki og þessi bar
áttu andi og sam staða Ís lendinga 
hefur komið okkur í gegnum ýmsa 
erfiða tíma. Nú blasir við okkur ein 
stærsta á skorun mann kynsins til 
þessa; lofts lags breytingar, en það 
vanda mál er marg slungið og verður 
ekki auð b veld lega leyst. 

Fjórða iðn byltingin fær mikið 
vægi í um ræðu um vinnu markaðinn 
um þessar mundir. Gervi greind, 
vél menna væðing og aukin sjálf
virkni munu fela í sér miklar 
á skoranir og ganga sumir svo langt 
að spá því að helmingur allra nú
verandi starfa geti verið sjálf virkjuð 
í náinni fram tíð. Aðrar rann sóknir 
ganga ekki jafn langt en benda þó á 
að störf munu gjör breytast og kalla 
á nýja færni vinnandi fólks. Það er 
því ekki að á stæðu lausu að fyrir
tæki, sam tök launa fólks og þjóðir 
leiti nú allra leiða við að undir búa 
sig undir komandi breytingar, enda 
lífs kjör fólks í húfi. Fram kvæmda

stjóri Sam taka 
i ð n a ð a r i n s 
bendur á í við
tali í þessu blaði 
að mark vissra 
um bóta sé þörf 
í mennta kerfi 
landsins því það virðist sem það sé 
ó skil virkt í að leiða saman færni 
mann auðsins og tæki færin á vinnu
markaði. Sam tök iðnaðarins vilja 
sjá nýjar á herslur og skýrari stefnu 
í mennta málum. Við verðum að 
vera í stakk búin að mæta krefjandi 
á skorunum fram tíðarinnar. Til að 
mynda fylgja fjórðu iðn byltingunni 
miklar breytingar í störfum. Það 
hefur verið nefnt að 60% þeirra 
starfa sem grunn skóla börn dagsins 
í dag muni vinna við í fram tíðinni 
þekkist ekki núna. Höfum það í 
huga þegar við fögnum nýju ári og 
hug leiðum fram tíð yngstu sam
borgaranna. 

IÐNAÐAR BLAÐIÐ óskar 
lands mönnum öllum gleði legra jóla, 
far sæls árs og friðar á komandi ári.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

TOYOTA HLAUT UMHVERFIS-
VERÐLAUN ATVINNULÍFSINS

VIÐBYGGING VIÐ STJÓRNAR-
RÁÐSHÚSIÐ ÞYKIR HENTA VEL

Úlfar Steindórsson forstjóri Toyota, Ágústa Steingrímsdóttir umhverfis- og öryggisstjórn Toyota, Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands, Bjartur Máni Sigurðsson umhverfis- og öryggisstjórn 
Toyota, Ragna Sara Jónsdóttir formaður dómnefndar og Kristján Þorbergsson, fjármálastjóri Toyota og annar eigenda.
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Ég byrjaði með einn bíl, 
árið 2016 voru þetta 
2–3 bílar en síðan þá 

hefur þetta aukist stöð-
ugt, í dag erum við með 
sjö bíla og það er einn nýr 
bíll á leiðinni fyrir komandi 
vetur,“ segir Stefán Þór 
Jónsson, bílstjóri og eig-
andi flutningafyrirtækisins 
Á ferð og flugi. Starfsem-
in hefur dafnað jafnt og 
þétt undanfarin misseri en 
þegar fyrirtækið var stofn-
að 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 Seyðis-
fjarðar í tengslum við ferðir 
ferjunnar Norrænu.

Elti ástina til Akureyrar
Stefán Þór Jónsson er 
Reykvíkingur en flutti til Ak-
ureyrar fyrir tveimur árum, 
tók með sér eitthvað af ver-
kefnum 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 fyrirtæk-
inu eru nú orðnir samtals 
sex. Stefán Þór Jónsson og 
unnusta hans, Sigríður Þor-
steinsdóttir, keyra bæði hjá 
fyrirtækinu en auk þeirra 

eru fjórir aðrir bílstjórar í 
fullu starfi.

„Fyrirtækið hefur stækk-
að 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 flutningaþjón-
ustu 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/

Á FERÐ OG FLUGI: 

Stækkandi flutningafyrirtæki 
á landsbyggðinni
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,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun 
og sjálfbæra fjölnýtingu“

Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

Tölu verður á hugi er meðal til
tekins mark hóps ferða manna 
um að upp lifa sjálf æra nýtingu 

náttúru auð linda og sam spil manns og 
náttúru á jarð hita svæðum. Meðal þess 
sem Norð austur land hefur upp á að 
bjóða í þeim efnum er fjöl breytt nýting 
jarð hita, m.a. til raf magns fram leiðslu, 
en einnig í græn metis ræktun, fisk eldi 
og heilsu eflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metan fram leiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur 
nú að því að virkja þennan á huga í 
sam vinnu við orku fyrir tæki og ferða
þjónustu aðila á svæðinu til að bjóða 
upp á skipu lagðar ferðir þar sem þessir 
þættir eru í fyrir rúmi. 

EIMUR er sam starfs verk efni sem 
snýr að bættri nýtingu orku auð linda 
og aukinni ný sköpun í orku málum 
á Norður landi eystra. Að verk efninu 
standa Lands virkjun, Norður orka, 
Orku veita Húsa víkur og Eyþing, 
sam band sveitar fé laga í Eyja firði og 
Þing eyjar sýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarð varmaklasinn og Ís lenski 
ferða klasinn aðilar að verk efninu, 
á samt at vinnu þróunar fé lögunum á 
svæðinu. Eitt megin verk efna Eims er 
að kort leggja náttúru auð lindir NA
lands með sér staka á herslu á sjálf æra 
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og 
mann lífs. Starfs menn eru Snæ björn 
Sigurðar son fram kvæmda stjóri og 
Sunna Guð munds dóttir sér fræðingur 
í sjálf ærum kerfum. Einnig hefur 
fé lagið að gang að hópi sér fræðinga 
og fag aðila við þróun og fram kvæmd 
verk efna. Mikið sam starf hefur einnig 
verið við Ný sköpunar mið stöð Ís lands, 
Há skólann á Akur eyri, ferða þjónustu
aðila og fleiri. 

Eims mark miðin; 
 Kort leggja og markaðs setja orku
auð lindir á starfs svæðinu með á herslu 
á fjöl þætta nýtingu hliðar strauma 
þeirra. 
 Stuðla að aukinni verð mæta sköpun 
með sterkum stuðningi við ný sköpun. 
 Stuðla að bættri nýtingu auð linda. 
 Stuðla að aukinni þekkingu á 
sam spili sam fé lags, um hverfis og 
efna hags. 
 Fjölga mögu leikum svæðisins til 
að takast á við á skoranir sam tímans 
og gera svæðið leiðandi á heims vísu 
þegar kemur að sam spili orku, um
hverfis og sam fé lags með sjálf ærni 
og verð mæta sköpun að leiðar ljósi. 
 Kort leggja og markað setja orku auð
lindir á starfs svæðinu með á herslu 
fjöl þætta nýtingu hliðar strauma 
þeirra og mögu legrar hliðar strauma í 
annarra starf semi. 

Það er mikill jarð hiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því 
sem líður á verk efnið bæta við meiri 

og meiri upp lýsingum hér á síðunni, 
en þangað til bendum við á huga
sömum um orku á Norður landi eystra 
á Korta sjá Orku stofnunar þar sem 
meðal annars má finna allar bor holur 
á landinu. 

Inn viða greining á Norður landi 
eystra 

EIMUR er þátt takandi í á herslu
verk efni sóknar á ætlunar sem nefnist: 
,,Inn viða greining á Norður landi 
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnu þróunar fé lag Eyja fjarðar, At
vinnu þróunar fé lag Þing eyinga og Ís
lands stofa. Inn viða greiningin byggir 
á fyrri greiningum sem unnar voru 
á fé lags svæðum at vinnu þróunar fé
laganna. Á herslur Eims í verk efninu 
snúa að því að greiningin taki með 
yfir grips miklum hætti til jarða hita
auð linda svæðisins, inn viða sem þeim 
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálf ærrar og skyn sam legar 
nýtingar, sér stak lega þegar kemur að 
van nýttum hliðar straumum. 

Inn viða greiningunni er ætlað að 
bæta úr brýnni þörf á að safna saman 
upp lýsingum um svæðið og miðla 
þeim með skil virkari hætti en áður 
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður inn viða greiningu fyrir 
lands svæðið komið á vefl ægt form 
og verða þá upp lýsingarnar að gengi
legri, gefa mögu leika á gagn virkni og 
jafn framt verður hægt að upp færa 
gögnin með ein földum hætti. Einnig 
opnast sá mögu leiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að 
fram kvæmda sam bæri lega inn viða
greiningu á sínum svæðum. 

Snæ björn Sigurðar son fram
kvæmda stjóri segir að fé lagið hafi 
marg þættan til gang, m.a. að halda 
utan um þróun verk efni, standa að 
hug mynda sam keppnum, styðja við 

ný sköpun og vekja íbúa til vitundar 
um mikil vægi jarð hitans. 

,,Fé lagið er m.a. sam starfs vett
vangur orku fyrir tækja, sveitar fé laga, 
há skóla, frum kvöðla, rann sóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunar verk efnum.“ 

Hver eru þessi þróunar verk efni og 
hverjir nýta sér helst þær niður stöður 
sem þaðan koma? ,,Frum kvöðlar hafa 
verið dug legir að sækja í þetta og nýta 
sér upp lýsingarnar. Mörg þeirra hafa 
komið til okkar í gegnum hug mynda
sam keppnir, þar sem frum kvöðlar 
geta mótað sínar hug myndir á fram 
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfs aðila. Hug mynda sam keppni um 
nýtingu heita vatnsins úr Vaðla heiðar
göngum skilaði mörgum góðum 
hug myndum sem sumar hverjar eru 
enn í þróun. Sama má segja um sam
keppnina: „Gerum okkur mat úr jarð
hitanum“ sem Eimur hélt síðasta vor. 
Þar komu fram margar á huga verðar 
hug myndir sem hafa burði til þess að 
verða að veru leika.“ 

Er mikið um orku auð lindir á 
norð austur horni landsins sem ekki 
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru 
senni lega flestar orðnar þekktar í 
dag en það hefur skort á kveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru 
frekari upp lýsingar um mögu leika til 
nýtingar, t.d. við fisk eldi, raf orku fram
leiðslu og um hentugrar stað setningar 
á slíkri starf semi. Við höfum tekið þátt 
í að kort leggja hvernig best er að nýta 
þær orku lindir sem eru hér; að safna 
saman upp lýsingum svo þær séu að
gengi legar sem flestum, miðla þeim og 
koma á fram færi eins og hægt er.“ 

Nýta stein efni úr bor holum 
Gæti komið til ykkar að komu með 

ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja 

önnur há hita svæði en þau sem þegar 
hafa verið virkjuð, t.d. ný lega á Þeista-
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint 
að virkjana fram kvæmdum heldur 
skoðar mögu leika til fjöl nýtingar 
strauma sem þar verða til. Þekkt eru 
verk efni þar sem stein efni sem koma 
upp úr bor holum hafa verið nýtt 
með árangurs ríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að 
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðu bóta efna. Í því sam hengi 
má nefna að efna sam setning jarð hita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið 
upp á slíka nýtingu.“ 

,,Græni Túrinn“ 
,,EIMUR er í sam starfi við ferða

þjónustu aðila um að þróa ferðir sem 
tengjast jarð hita með einum eða 
öðrum hætti, t.d. ferða pakka sem 
byggja á sjáfærri orku nýtingu. Á hugi 
er lendra ferða manna fer stöðugt 
vaxandi á þeim þætti ferða þjónustu 
hér lendis. Vinnu heiti verk efnisins 
er ,,Græni Túrinn“ Í októ ber kom til 
landsins rýni hópur sem prufu keyrði 
túrinn til að safna gögnum og reynslu 
til frekari þróun verk efnisins. Það 
heppnaðist vel og er unnið að því að 
koma túrnum enn betur á fram færi á 
al þjóða vísu. 

Tölu verður á hugi er meðal til tekins 
mark hóps ferða manna um að upp
lifa sjálf æra nýtingu náttúru auð linda 
og sam spil manns og náttúru á jarð
hita svæðum. Meðal þess sem Norð
austur land hefur upp á að bjóða í þeim 
efnum er fjöl breytt orku fram leiðsla 
með jarð hita og vatns afli til raf magns
fram leiðslu sem og líf dísil og metan
fram leiðslu þar sem úra gangi er breytt 
í elds neyti. Nýting jarð hita til ræktunar 
á græn meti á sér einnig langa sögu á 
svæðinu og er sí fellt verið að leita nýrra 
leiða til að nýta jarð hitann enn frekar 
til mat væla fram leiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum 
á huga vert og vilja kynna sér það nánar. 
Til að mæta þeim á huga, og ekki síður 
til að auka fjöl breytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins" 
í sam vinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar út gáfur af túrnum 
hafa verið skil greindar og voru þær 
prufu keyrðar í októ ber með rýni hóp 
sem endur speglar mark hópinn sem 
horft er til. Ein út gáfa túrsins fól í sér 
að skoða jarð fræði Mý vatns sveitar, 
kynna sér Kröflu virkjun, Lax ár virkjun, 
gróður húsin að Hvera völlum, kíkja á 
villta gull fiska, gæða sér á jarð hita mat
vælum á Sölku á Húsa vík og fara svo í 
Sjó böðin þar. 

Önnur út gáfa snýst um Akur eyri og 
ná grenni þar sem farið var yfir starf
semi Norður orku, kíkt heim sókn í 
Or k ey til að skoða líf dísel fram leiðslu, 
farið í Moltu, Gler ár virkjun skoðuð 
sem og metan vinnsla í Gler ár dal, farið 
á Kaffi Kú og kíkt við í Lauga landi. 

Bundnar eru vonir við að fljót lega 
verði þessir túrar, og fleiri sam bæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustu flóru svæðisins.“ 

Innri greining 
,,Þessa dagana erum við fyrst og 

fremst að vinna að inn viða greiningu, 
sem snýst um korlagningu auð linda 
og inn viða á NAlandi, sem byggir á 
grunni sem at vinnu þróunar fé lögin 
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a. 
fram hvaða tæki færi bjóðast hér og 
farið í að kynna þau út á við, bæði 
fyrir inn lendum og er lendum aðilum. 
Mögu leikarnir til sjálf ærrar nýtingar 
eru miklir og einnig með hverjum er 
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta 
við fangs efnið sem EIMUR stendur 
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra á fram hverju sinni því 
mögu leikarnir eru nánast ó þrjótandi,“ 
segir Snæ björn Sigurðar son.

„EIMUR vinnur að mörgum 
fjölbreyttum verkefnum sem 
eiga það sameiginlegt að 
tengjast jarðhita, fjölnýtingu 
eða sjálfærni með 
einhverjum hætti. Má þar 
nefna matvælaframleiðslu, 
ferðaþjónustu, 
eldsneytisframsleiðslu, 
rannsóknir, kynningarmál, 
alþjóðleg samvinnuverkefni og 
heilsueflingu.“
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BOÐIÐ UPP Á VERKNÁM Í FJÖLMÖRGUM GREINUM

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt ! 

TAKTU FORSKOT Á 
SÆLUNA!

 
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. 
ALLT INNIFALIÐ:   Frá 6900 í eigið herbergi. 
Morgunverður    Frá Basic Double til Comfort Suite. 
Skutla á flugvöllinn og til baka Hafðu samband í tölvupóst eða síma til  að 
Geymsla á bíl    bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300  

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Fjöl brauta skóli Suður nesja, FS, 
starfar sam kvæmt lögum um 
fram halds skóla frá 2008. Sam

kvæmt annarri grein laganna er hlut
verk skólans "að stuðla að al hliða 
þroska allra nem enda og virkri þátt
töku þeirra í lýð ræðis þjóð fé lagi með 
því að bjóða hverjum nemanda nám 
við hæfi. Fram halds skólar búa nem
endur undir þátt töku í at vinnu lífinu 
og frekara nám. Þeir skulu leitast 
við að efla færni nem enda í ís lensku 
máli, bæði töluðu og rituðu, efla sið
ferðis vitund, á byrgðar kennd, víð sýni, 
frum kvæði, sjálfs traust og um burðar
lyndi nem enda, þjálfa þá í öguðum og 
sjálf stæðum vinnu brögðum, jafn rétti 
og gagn rýninni hugsun, kenna þeim 
að njóta menningar legra verð mæta 
og hvetja til þekkingar leitar. Fram
halds skólar sinna miðlun þekkingar 
og þjálfun nem enda þannig að þeir 
öðlist færni til að gegna sér hæfðum 
störfum og hafi for sendur til að sækja 
sér frekari menntun." 

Við skólann er boðið upp á verk
nám í fjöl mörgum iðn greinum. 
Einnig geta nem endur bætt við sig 
við bótar námi til stúdents prófs eftir 
að hafa lokið verk náms brautum. 
Bók nám við skólann skiptist í nám á 
stúdents brautum, nám á al mennum 
brautum og starfs braut. Boðið er upp 
á fjöl breytt starfs nám við skólann. 
Náms tími á starfs náms brautum er eitt 
til þrjú ár. 

Fram tíðar sýn og mark mið 
Það er stefna Fjöl brauta skóla 

Suður nesja að vera einn af bestu fram
halds skólum landsins, bjóða menntun 
í hæsta gæða flokki og bjóða Suður
nesja mönnum upp á fjöl breytt nám í 
heima byggð í sam ræmi við á huga og 
getu. Unnið verði í sam ræmi við aðal
nám skrá fram halds skóla og á hersla 
lögð á grunn þætti menntunar: læsi, 
sjálf ærni, jafn rétti, sköpun, lýð ræði 
og mann réttindi, heil brigði og vel ferð. 

Stefna skólans er auk þess; 
 vera leiðandi og fram sækin mennta
stofnun í námi og kennslu. 
 vera fyrir myndar mennta stofnun 
þar sem eftir sóknar vert er að vinna 
og læra. 
 stuðla að góðu fé lags legu um hverfi 
og vel líðan nem enda og starfs fólks. 
 vera öflugur skóli sem býður góðan 
undir búning fyrir fram halds nám og 
at vinnu lífið. 
 efla enn frekar metnað nem enda og 
starfs fólks. 
 vera framar lega í rann sóknum á 
skóla starfi. 
við halda góðu sam starfi við grunn
skólana á Suður nesjum og stuðla að 
fljótandi skilum á milli skóla stiga. 
vera í góðum tengslum við stofnanir 
og fyrir tæki. 
 efla tengsl við inn lendar og er lendar 

mennta og rann sókna stofnanir. 
 vera leiðandi í um ræðum um skóla 
og mennta mál. 
 vera með öflugt mats kerfi til að 
mæla árangur. 
 endur meta reglu lega stefnu skólans 
og á herslur. 
 efla tengsl við nem endur og reyna 
að mæta þörfum nemandans þar sem 
hann er. 

Kristján Ás munds son skóla
meistari segir að 15 – 20% nem enda 
Fjöl brauta skóla Suður nes séu í starfs
námi en heildar nem enda fjöldinn er 
hart nær 1000 nem endur. Í skólanum 
eru nem endur í raf virkjun, mál smíði, 
vél stjórn, tré smíði, hár snyrtingu og 
sjúkra liða nám. Skóla meistari segir að 
stefnt sé að því að koma á fót braut 
grunn náms í mat væla greinum sem 
væri eitt ár. Síðan færu við komandi 
nem endur á samning og í kjö farið 
ljúka náminu við mat væla braut 
Mennta skólans í Kópa vogi. Það mun 
fækka þeim sem fara beint í mat væla
nám í Kópa vogi, og hverfa frá námi 
vegna fjar lægðarinnar við heima
byggð. Fjórir skólar hafa verið að 
reyna að koma á svona grunn náms
braut, auk FS eru það MK í Kópa vogi, 
FSu á Sel fossi, VMA á Akur eyri. 

Á nægju leg aukning hefur átt sér 
stað í námi í iðn greinum við Tækni
skólann í Reykja vík. Verðið þið vör 
hér í FS við þennan aukna á huga? 

,,Við vildum gjarnan sjá aukinn 
á huga á námi í ið greinum, og hann 
er að glæðast, en við erum með fulla 
grunn deild í tré, raf virkjun og 
málm iðnaði. En það upp fylla ekki 
allir inn töku skil yrði í stærð fræði 
og ís lensku frá grunn skóla. Í námi í 
raf virkjun þurfa nem endur að vera 
nokkuð góðir í stærð fræði, geta 
reiknað ýmis legt tengt raf magns fræði, 
leysa jöfnur og fleira til að ráða við 
námið. Þetta eru samt engar ofur
kröfur en iðn nám eru heil mikið nám 
og alls engin ,,rusla kista“ saman borið 
við ýmis legt bók legt nám. 

Við erum með þá nýjung að bjóða 
nem endum í 9. og 10. bekk grunn
skólanna að koma og taka hjá okkur 
á fanga og eru þá hjá okkur einu sinni 
í viku á full búnu verk stæði í tré smíði, 
raf virkjun og textíl/hár. Þau koma 
á sínum skóla tíma og við komandi 
grunn skóli veit af þeim hér. 

Sumir nem endur í vinnu skólanum 
hafa komið hér um miðjan júní mánuð 
og eru í tvo daga í verk legum á föngum. 
Þannig kynnast þau verk legu námi og 
vonandi kveikir það á huga þeirra. Þau 
kynnast þessu ekki með öðrum hætti 
nema ein hver í fjöl skyldunni eða 
ættinni starfi við iðnað,“ segir Kristján 
Ás munds son skóla meistari.
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Gildi GG Verks byggja á góðum ytri og innri samskiptum

GG verk í Kópa vogi var stofnað 
árið 2006 og eru eig endur 
þess þriðja kyn slóð smiða í 

fjöl skyldu sinni og búa því yfir ára
tuga reynslu í faginu. Fyrir tækið er í 
eigu bræðranna Helga og Gunnars 
Gunnars sona en eigin konur þeirra 
eru einnig eig endur og starfa við fyrir
tækið, Bryn hildur S. Björns dóttir sem 
er fram kvæmda og fjár mála stjóri 
og Katla Hanna Steed, aðal bókari og 
launa full trúi. Starfs menn eru alls um 
85 talsins. 

Fyrir tækið ber þess ein kenni að 
vera byggt á fjöl skyldu grunni en hug
mynda fræði og gildi fyrir tækisins 
taka fyrst og fremst mið af góðum 
ytri og innri sam skiptum þar sem 
sam vinna, þátt taka og teymis vinna 
gegna veiga miklu hlut verki. GG Verk 
er fram sækið fyrir tæki sem byggir á 
mikilli reynslu og sterkum grunni. 
Verð mæta sköpunin felst í byggingu 
vandaðra mann virkja sem byggð eru 
innan til skilins tíma ramma  af fram
úr skarandi fag mennsku. Leiðar ljósið 
í þjónustu fyrir tækisins er góð sam
skipti, virk upp lýsinga gjöf, snyrti
mennska, fag mennska og gæði. GG 
Verk hlaut vottunina Fram úr skarandi 
fyrir tæki frá Credit Info og Fyrir
myndar fyrir tæki frá Við skipta blaðinu 
á árinu 2017. GG Verk hlaut ISO 
9001:2008 gæða vottun í nóvember 
2015 og endur nýjaði svo vottunina 
og hlaut um leið upp færslu í ISO 
9001:2015 í októ ber 2017. 

Efna hags kreppan 2008 or sakaði 
sem kunnugt er nánast stöðvun á 
bygginga geiranum en þegar úr fór að 
rætast fylgdi GG Verk með og nú eru 
næg verk efni í gangi og starfs manna
fjöldinn eykst stöðugt. Í Ála lind 2 sem 
er í Glað heima hverfinu byggði GG 
Verk fjöl býlis hús með 25 í búðum og 
var flutt inn í í búðirnar í lok síðasta árs 
og byrjun þess sem er að líða. 

Verið er að steypa 69 í búða fjöl
býlis hús við Dal brekku í Kópa vogi 
sem eru á alveg frá bærum stað hvað 
varðar út sýni yfir Foss voginn. Þarna 
er líka verið að byggja at vinnu hús
næði á fimm hæðum á samt bíla
kjallara með 36 bíla stæðum. Um er að 
ræða ný byggingu sem saman stendur 
af verslunar hús næði á jarð hæð og 
skrif stofum á 2. til 5. hæð hússins, 
hver hæð um 450 m2. 

Hafin er bygging á fjöl býlis húsi í 
Mos fells bæ við Bjarkar holt 8 til 20, 
á gamla Kaup fé lags reitnum í mið
bæ Mos fells bæjar en þar rísa fjögur 
fjöl býlis hús á 35 hæðum, eða um 65 
í búðir fyrir 50 ára og eldri. Verslun 
verður á 1. hæð við Bjarkar braut og 

jafn vel ein hver frekari starf semi. 
GG Verk hefur m.a. verið með í 

verk töku í búða bygginga sem standa 
allt í kringum RUVhúsið við Efsta
leiti og í sam starfi við Fag bygg er verið 
að byggja þjónustu hús við Turna hvarf 
í Kópa vogi, en það telur alls 12 bil.

Íbúðirnar í Álalind 2 eru glæsilegar en um 
leið mjög ,,praktískar.“

Unnið að uppsteypu við Dalbrekku.
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,,Áherslumál okkar á sviði menntunar, innviða, nýsköpunar 
og starfsumhverfis skipta máli fyrir stór og lítil fyrirtæki“

Sam tök iðnaðarins héldu ný
lega opinn fund þar sem kynnt 
var skýrsla sam takanna um at

vinnu stefnu. Skýrslan heitir ,,Mótum 
fram tíðina saman – at vinnu stefna 
fyrir Ís land.“ Í skýrslunni er stillt upp 
mynd af Ís landi árið 2050 og horft 
til þeirra mál efna sem helst hafa 
á hrif á sam keppnis hæfni landsins. Í 
skýrslunni eru settar fram til lögur að 
hátt í 70 um bóta verk efnum sem þyrfti 
að ráðast í til að efla sam keppnis
hæfnina. Í skýrslunni kemur einnig 
fram að at vinnu stefna getur verið 
rauði þráðurinn í stefnu mótun hins 
opin bera þannig að unnið væri að 
sam ræmi í ó líkum mála flokkum svo 
fjár munir nýtist á sem skil virkastan 
hátt og dregið sé úr sóun. Iðnaðar
blaðið ræddi við Sigurð Hannes son, 
fram kvæmda stjóra SI. 

Var leitað til aðila utan Sam taka 
iðnaðarins þegar þessi at vinnu stefna 
varð til og ef svo er, til hverra og þá 
af hverju?  Skýrslan er hluti af stærra 
verk efni sem hófst um mitt ár 2017 og 
er unnin af starfs mönnum Sam taka 
iðnaðarins en leitað var til fjöl margra 
fé lags manna sam takanna auk annarra 
sér fræðinga í ein stökum mál efnum. 
Í þessari 50 síðna skýrslu er horft til 
ársins 2050, farið er yfir hvað felst í 
at vinnu stefnu, mál efnin fjögur sem 
hafa mest á hrif á sam keppnis hæfni 
Ís lands sem eru menntun, inn viðir, 
ný sköpun og starfs um hverfi, helstu 
á skoranir sem við stöndum frammi 
fyrir sem fylgja öldrun þjóða, fjórðu 
iðn byltingunni og um hverfis og lofts
lags breytingum. Sett eru fram mark
mið í mála flokkunum fjórum og um 
70 til lögur að um bótum til að komast 
í fremstu röð. Sam keppnis hæfni er 
eins og heims meistara mót þjóða í lífs
gæðum og því er til mikils að vinna. 
Skýrsla um á stand og fram tíðar horfur 
inn viða kom út í októ ber 2017 og er 
hún fyrsta heild stæða út tektin á inn
viðum á Ís landi. Í tengslum við síðasta 
Iðn þing gáfum við út skýrslu um sam
keppnis hæfni og fjölluðum um stöðu 
mála í hverjum hinna fjögurra mála
flokka. Með þessari yfir grips miklu 
vinnu vilja Sam tök iðnaðarins leggja 
sitt af mörkum til um bóta sem gagnast 
sam fé laginu í heild sinni.“ 

Sam tök iðnaðarins hafa beitt sér 
fyrir gæða stefnu í byggingar iðnaði. Má 
skilja svo að gæði byggingar iðnaðarins 
á Ís landi hafi til þessa ekki staðist al-
mennar gæða kröfur? Í hverju flest þessi 
gæða stefna í megin dráttum? ,,Gæði í 
mann virkja gerð á Ís landi eru al mennt 
mjög góð. Hér starfa góðir fag menn 
sem tryggja að svo sé. Gæða stefnu 
Sam taka iðnaðarins var komið á 1998 
og hefur mikið vatn runnið til sjávar 
frá þeim tíma í gæða stjórnun hér á 
landi. Þá þótti mikil vægt að beina því 
til fyrir tækja að til einka sér að ferðir 
og hug mynda fræði gæða stjórnunar 
fyrir verk legar fram kvæmdir þar sem 
það hefur sýnt sig að með því er hægt 
að draga úr kostnaði og bæta afk omu 
fyrir tækja. 

Byggingar iðnaðurinn á Ís landi 
stenst vel saman burð við það sem 
best gerist og nú eru flestir þeir sem 
koma að þeim iðnaði með ein hvers 
konar gæða kerfi sem fylgt er eftir. 
Undan farið höfum við boðið upp á 
fræðslu fundi í sam starfi við IÐUNA, 
fræðslu setur um gæða stjórnun, í 
byggingar iðnaði. Þessir fundir eru 
vel sóttir og sýna að það er enn mikill 
á hugi á gæða stjórnun. Í sinni ein
földustu mynd þá felur gæða stjórnun 
í sér öguð vinnu brögð þar sem stjórn
endur og starfs menn horfa með fyrir
hyggju til lengri tíma.“ 

Bóka prentun hefur átt mjög undir 
högg að sækja undan farin ár og nú er 
svo komið að nánast allar bækur sem 
koma á markaðinn eru prentaðar og 
bundnar er lendis, aðal lega í Lett landi 
og Þýska landi. Ein hér lend prent smiðja 
seldi ný lega úr landi vél sem fyrir tækið 
átti til að binda inn bækur í harð spjöld. 
Má líta svo á að prent iðnaðurinn hafi 
gefist upp í bar áttunni við að fá verk-
efni við prentun bóka? ,,Það er ó hætt 
að segja að prentun harð spjalda bóka á 
Ís landi sé hverfandi iðnaður á ís landi. 
Þó að enn sé hægt að fá slíkar bækur 
prentaðar hér á landi þá er það í minna 
magni en var hér áður fyrr. Fyrir ára
tug var um helmingur ís lenskra bóka 
prentaður hér á landi en nú fyrir 
þessi jól eru um 80% út gefinna bóka 
prentaðar er lendis en var um 67% árið 
áður. Bóka prentun er gömul iðn grein 
hér á landi en hátt í 500 ár eru síðan 
fyrsta prent vélin var sett upp á Ís landi. 

Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

B ó k a  ú t  g e f  e n d u r 
höfðu val um hvert þeir 
beindu við skiptum sínum 
og það verður ekki horft 
fram hjá þeirri stað reynd 
að þeir völdu að fara með 
bóka prentunina er lendis. 
Það er söknuður að því 
nú þegar virðist sem þessi 
mikil vægi iðnaðurinn 
sé að mestu farinn úr 
landi. En svo virðist sem 
skamm tíma sjónar mið 
hafi ráðið för þegar bóka
út gef endur hófu að leita í auknum 
mæli með bóka prentun er lendis. Það 
skiptir miklu fyrir ís lenska hag kerfið 
að hafa fjöl breytni í at vinnu lífinu því 
það dregur úr sveiflum. Með því að 
færa bóka prentun úr landi dregur úr 
þeirri fjöl breytni“. 

Stærstu sam tök at vinnu rek
enda á Ís landi 

Sam tök iðnaðarins eru stór og 
öflug sam tök en samt standa utan 
þeirra iðnaðar fyrir tæki sem sjá ekki 
hag sínum betur borgið innan sam-
takanna. Eru Sam tök iðnaðarins að-
eins fyrir stærri iðnaðar fyrir tæki eða 
fyrir tæki sem falla að sér stakri stefnu 
sem Sam tök iðnaðarins halda uppi og 
hugsan lega henta ekki öllum? ,,Sam tök 
iðnaðarins eru stærstu og öflugustu 
sam tök at vinnu rek enda á Ís landi með 
um 1.400 fyrir tæki og fé lög sjálf stæðra 
at vinnu rek enda. Þau eru mjög ólík 
að stærð, allt frá ein yrkjum og upp í 
stærstu fyrir tæki landsins. Það rúmast 
því mikil fjöl breytni innan sam
takanna og þau hags muna mál sem 
sam tökin koma að snerta öll fyrir tæki. 
Á herslu mál okkar á sviði menntunar, 
inn viða, ný sköpunar og starfs um
hverfis skipta máli fyrir stór og lítil 
fyrir tæki. Um bætur í þessum málum 
hafa mikil á hrif á sam keppnis hæfnina 
og geta bætt lífs kjörin í landinu. Það 
er því til mikils að vinna að vera innan 
sam takanna og geta þannig haft á hrif. 

Við gætum þess að leggja á herslu 
á það sem er sam eigin legt en um 
leið viljum við líka hlúa að því sér
tæka með fjöl breyttri þjónustu sam
takanna. Við vinnum að hags munum 
iðnaðarins í nánu sam ráði við fyrir
tækin sjálf og þetta hefur tekist það vel 
að sam tökin eru stærstu og öflugustu 

hags muna sam tök at vinnu rek enda 
hér á landi. Sam tök iðnaðarins henta 
öllum iðn fyrir tækjum á Ís landi, hvort 
sem þau eru stór eða smá, með starf
semi á höfuð borgar svæðinu eða á 
lands byggðunum, hér lendis eða er
lendis, í rót grónum iðnaði eða nýjum 
greinum.“ 

Hægir hratt á hag vextinum 
Margt bendir til þess að upp-

sögnum sé á fjölga á at vinnu-
markaðnum. Er þér kunnugt um fleiri 
upp sagnir innan fyrir tækja sem eru 
aðilar að SI en eðli legt getur talist. 
Hjá Sam tökum fyrir tækja í sjávar út-
vegi er talað um of menntun í störfum 
við fisk veiðar, með réttu eða röngu. 
Getur það einnig verið til fellið í við 
iðnaðar störf? ,,Það eru vís bendingar 
um að nú sé að hægjast hratt á hag
vextinum. Það sýna meðal annars 
nýjar tölur um vinnu markaðinn og 
væntingar stjórn enda í fyrir tækjum 
þar sem dregið hefur úr bjart sýni 
þeirra. Þetta er að gerast á sama tíma 
og koma fram kröfu gerðir verka
lýðs hreyfingarinnar sem erfitt getur 
reynst að mæta. Það má því búast við 
að á næstu misserum fari stjórn endur 
fyrir tækja í auknum mæli í hag
ræðingar að gerðir. Í at vinnu stefnu
skýrslu okkar kemur skýrt fram að 
leita þarf leiða til að koma á um
bótum til að efla sam keppnis hæfni 
landsins og undir byggja hag vöxt til 
lengri tíma. Þar erum við að leggja 
fram tæp lega 70 til lögur sem fela það 
í sér að ef ráðist verði í þær um bætur 
geti lífs gæði lands manna batnað. 

Í nýrri mennta stefnu Sam taka 
iðnaðarins kemur fram hversu mikil
vægt það er að mann auðurinn hér 
á landi búi yfir færni sem stenst 

saman burð við það sem best gerist. Í 
mennta kerfinu verður því að horfa til 
þeirra færni sem at vinnu lífið kallar 
eftir. Nú þegar er orðið heil mikið 
mis ræmi á milli þeirrar færni sem at
vinnu lífið sækist eftir og færni þeirra 
sem eru á vinnu markaði. Þetta felur 
meðal annars í sér að at vinnu lífið 
býr við skort á fólki með hæfni og 
þekkingu í verk legum greinum. Það 
vantar að beina fleiri ung mennum í 
iðn nám og raun greina og tækni nám. 

Við hjá sam tökunum höfum talað 
fyrir því að mark vissra um bóta sé 
þörf í mennta kerfi landsins því það 
virðist sem það sé ó skil virkt í að leiða 
saman færni mann auðsins og tæki
færin á vinnu markaði. Í til lögum 
okkar er ekki verið að kalla eftir 
meira fjár magni til mennta kerfisins 
heldur viljum við sjá nýjar á herslur 
og skýrari stefnu í mennta málum. 
Við verðum að vera í stakk búin að 
mæta krefjandi á skorunum fram
tíðarinnar. Til að mynda fylgja fjórðu 
iðn byltingunni, sem þegar er hafin, 
miklar breytingar í störfum. Það 
hefur verið nefnt að 60% þeirra starfa 
sem grunn skóla börn dagsins í dag 
muni vinna við í fram tíðinni þekkist 
ekki núna. Ný tækni tekur yfir sum 
störfin sem getur aukið fram leiðni 
og þar með aukið sam keppnis
hæfni okkar. En það má segja að 
sam keppnis hæfni sé nokkurs konar 
keppni í lífs gæðum. Við verðum að 
horfa til fram tíðar því ekki viljum við 
dragast aftur úr í sam keppni þjóða. 
Það er því rétti tíminn núna til að 
hefjast handa við um bætur á sviði 
menntunar, inn viða, ný sköpunar 
og starfs um hverfis,“ segir Sigurður 
Hannes son, fram kvæmda stjóri Sam
taka iðnaðarins.
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GUÐNÝ HAFSTEINSDÓTTIR HLAUT SKÚLAVERÐLAUNIN 
FYRIR FLÖSKUTAPPA SEM ER ÍSBJARNARHÖFUÐ

KOKKALANDSLIÐIÐ VANN 
GULLVERÐLAUN Í LUXEMBOURG

Handverk og hönnun:

Guðný Hafsteinsdóttir, 
keramiker og hönnuður, 
sem hannar undir merkinu 

,,Gudnyhaf# hlaut Skúlaverðlaunin 
fyrir tappa í flöskur sem kallast 
Beware og eru ísbjarnarhöfuð úr 
steyptu postulíni. Verðlaunin voru 
afent á opnunardegi sýningarinnar 
,,Handverk og hönnun“ sem var 
haldin í Ráðhúsi Reykjavíkurborgar. 
Það var Guðrún Birna Jörgensen, 
viðskiptastjóri hjá Samtökum 
iðnaðarins, sem afenti verðlaunin, 
en þau eru styrkt af Samtökum 
iðnaðarins.

Fyrsti tappinn sem Gudnyhaf 
gerði var jólakötturinn sem er búinn 
að vera í sölu undanfarin tvö ár bæði 
hér heima og í Danmörku og hefur 
verið vel tekið. Ísbjörninn er alveg 
nýr og er til í ýmsum litum eins 
og kötturinn. Um hugmyndina að 

Beware sagði Guðný: „Hugmyndin 
að baki var að gera dýr sem eiga það 
sameiginlegt að vera ógnvænleg en er 
einnig ætlað að höfða tilfinningalega 
til fólks.“

Þátttakendur á sýningunni voru 56 
talsins og bárust tæplega 20 tillögur 
í samkeppnina. Þeir sem valdir 
voru til þátttöku í sýningunni gátu 
tilkynnt um nýja vöru í samkeppni 
um besta nýja hlutinn. Skilyrðin 
fyrir innsendingar voru að hlutirnir 
máttu hvorki hafa verið til sýnis né 
sölu opinberlega fyrir sýninguna í 
Ráðhúsinu. Dómnefndina skipuðu 
Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, 
keramikhönnuður, og Elísabet 
Jónsdóttir, grafískur hönnuður. 
Verðlaunin eru kennd við Skúla 
Magnússon, fógeta, sem var 
frumkvöðull smáiðnaðar í Reykjavík. 

Íslenska Kokkalandsliðið vann til 
gulllverðlauna fyrir frammistöðu 
sína á heimsmeistaramótinu í 

Lúxembourg 24. nóvember sl. Mótið 
fer fram á fjögurra ára fresti og 
íslenska liðið verið í fremstu röð í um 
30 ár á heimsvísu.

,,Við erum gríðarlega ánægð með 
þennan árangur enda búið að vinna 
að undirbúningi í 18 mánuði og þrátt 
fyrir nokkrar óvæntar uppákomur þá 
höfum við sýnt það og sannað hér í 
dag að Íslenska kokkalandsliðsins 
er eitt það besta í heimi,“ sagði 
Björn Bragi Bragason forseti klúbbs 
matreiðslu meistara. ,,Mest er hægt fá 
100 stig og ef lið fær 91 til 100 stig þá 
fær það gull. Fleiri en ein þjóð geta 
því fengið gull og svo getur það líka 
gerst að engin fái gull. Fyrir 81 til 90 
stig fást silfurverðlaun og svo þannig 
koll af kolli.“

Forsetafrúin verndari 
Kokkalandsliðsins

Verndari landsliðiðsins er Eliza 
Reid forsetafrú sem var að sjálfsögðu 
í Lúxembourg til að fylgja liðinu og 
hvetja það áfram og var einnig við 
móttökuathöfnina við komuna til 
landsins ásamt ráherrunum Kristjáni 
Þór Júlíussyni, sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra og Sigurði 
Inga Jóhannessyni, samgöngu og 
sveitarstjórnarráðherra. ,,Mér finnst 
afskaplega gaman að vera verndari 
Kokkalandsliðsins sem sýndi 
heiminum þessa áhugaverðu hlið 
hinnar íslensku þjóðarsálar og ég 
hlakka til samstarfs við þetta öfluga 
lið,“ sagði Eliza Reid forsetarfrú.

Mikill áhugi var á íslenska 
keppniseldhúsinu en eins og gátu 
gestir sýningarinnar fylgst með 
framvindu mála í eldhúsinu í gegnum 
glugga inn í vinnueldhúsið.
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HÁGÆÐA ÞENSLUTENGI

GÚMMÍ – VEFUR – STÁL
Standard tengi eða sér hönnuð eftir þörfum viðsipavina 
Uppmælingar og uppsetning ef óskað er

þekking – reynsla – þjónusta

Ráðgjöf, þjónusta og sala – 30 ára reynsla
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ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR 
GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS 

á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti? 
Gildir meðan birgðir endast

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

www.volundarhus.is
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Er barnaþrælkun og misnotkun vinnuafls 
algengari við framleiðslu á rafmagnsbílum?

Mikið hefur verið fjallað um 
hvort raf magns bílar séu í 
raun um hverfis vænir og 

hvort að fram leiðsla þeirra hafi slæm 
á hrif á nýtingu auð linda og séu sið
ferðis lega rétt lætan legir. Einnig hefur 
verið talað um að við vinnslu á efnum 
fyrir raf löðurnar í raf ílana sé notað 
vinnu afl sem flokkast undir mis notkun 
og barna þrælkun. Það er mjög dapur
legt ef börn eru notuð á þann hátt. 
Þannig að spyrja má, getum við ekið 
um á raf íl með góðri sam visku? 

Áður hefur verið skrifað um 
hvernig kóbalt (Co) vinnsla fer fram 
Þessa hliðar málms er mest aflað í 
námum í Kongó. Kóbalt er lykil þáttur í 
fram leiðslu liþíum (lit hium) raf laðna 
sem m.a. eru notaðar í raf ílum. Raf
hlöðurnar sem flestir raf magns bílar 
nota, inni halda um 20 prósent kóbalt. 
Liþíum raf löður eru einnig notaðar í 
fjölda annarra raf einda tækja, til dæmis 
í far símum, snjall tölvum, far tölvum 
o.fl. 

Það eru mörg ár síðan Am ne sty 
International varaði við námu vinnslu
að ferðunum í Kongó, þar sem yfir 
helmingur kóbalt vinnslu heimsins 
fer fram. Þeir vöruðu við því að börn 
væru notuð til að vinna kóbaltið. Þetta 
átti einnig við um að fá tækt verka fólk 
sem vann allt að 24 klukku stundir í 
myrkum námunum, án verk færa á 
litlum sem engum launum. 

Kín verjar sem eiga meiri hluta 
þessara náma og stjórna þeim, fá til 
liðs við sig "ættar höfðingja" sem not
færa sér ó dýrt og oft ó lög legt vinnu
afl sér til á vinnings. Kín verjarnir hafa 
lítin á huga á að laga þetta svo það er 
ekki auð velt að snúa við þessari þróun. 
Fyrir Kongó, má líkja þessari þróun við 

nú tíma Klondi ke tíma bil, eða gull æði. 
Klondi ke gull æðið er kennt við bæinn 
Klondi ke og sam nefnt hérað í Norð
vestur Kanada þar sem gull fannst 1896 
og það dreif að yfir 100.000 manns í leit 
að skjót fengnum auð en að eins ör fáir 
þénuðu. Gull æðið á þessum slóðum 
leið undir lok strax 1899. 

Verð á kóbalti hefur hækkað veru
lega en frá desember 2016 til desember 
2017 hækkaði verðið um 120%, en gull 
hækkaði að eins um 9% á þessu tíma
bili sem dæmi. Það grunn efni sem 
hækkaði mest í verði á samt kóbalti, á 
sama tíma bili, var palladíum, sem er 
notað í skart gripum og klukkur. Verðið 
á því jókst „bara“ um 51% á sama tíma
bili. 

Árið 2017 var verðið á kóbalti um 
40.000 dollara á hvert tonn, en nú er 
það um 88.000 dollara á hvert tonn. 
Frá því að Am nesti International varaði 
við þessari þróun fyrir nokkrum árum 
síðan hafa margir brugðist við. 

Einn af þeim er stærsti bíla fram
leiðandi í heimi, Volkswa gen, en þeir 
á ætla að fram leiða raf magns bíla í 16 
mis munandi verk smiðjum á næstu 
árum og fjár festa allt að 500 milljörðum 
dala í raf löðu tækni og þróun. Hafa 
þeir tekið hart á kóbalt fram leið
endum eftir við varanir Am ne sty, og 
það eru ekki margir mánuðir síðan 
þeir kröfðust fulls gagn sæis á fram
leiðslunni á kóbalti og að öllum lögum 
og reglum yrði fylgt við vinnsluna sam
kvæmt al þjóða lögum á samt því að fara 

fram á upp runa vottun á efnunum. 
Fleiri al þjóð legir bíla fram leið endur 

hafa einnig stigið fram s.s. Daim ler/
Mercedes. ,,Við munum taka virkan 
þátt í að ganga úr skugga um að það 
sé fullt gagn sæi á fram leiðslu keðjunni, 
alla leið niður í námu vinnslu ef þörf 
krefur,“ er haft eftir Sabine Anger
mann, inn kaupa stjóra hjá Mercedes í 
sam tali við CNN. 

London Metal Exchange (LME) 
er einn stærsti markaður heims þegar 
kemur að lang tíma samningum í 
sölu á málmum og þ.a.l. einn stærsti 
markaðurinn á kaupum og sölu á 
kóbalti. Þeir gáfu það út að þeir myndu 
fjar lægja fram leið endum af skrá hjá sér 
sem fylgdu ekki við miðunar reglum 
um vinnslu efnisins og þurftu 9 stærstu 
fram leið endurnir af kóbalti að undir
rita nýjan samning til að fá að selja hjá 
þeim á fram. 

Raf hlöðu tæknin í stöðugri 
þróun 

Raf löðu tæknin er í stöðugri þróun, 
og lí þíumjóna (lit hiumion) raf löður 
dagsins í dag eru byggðar á tækni sem 
kallast nikkel mangan kóbalt (NMC) 
en einnig er til tækni sem kallast NCA 
(nikkel kopólalt ál). Flestir fram leið
endur nota NMC tækni, sem inni
heldur um 20% kóbalt. 

Pana sonic, sem þróar og fram leiðir 
raf löður fyrir Tesla, notar hins vegar 
NCA og þurfa að eins um þriðjung þess 
kóbalts sem NMC tæknin þarf. Elon 

Musk hjá Tesla segir að 
þeir hafi nú þegar lægra 
kóbalt hlut fall en næstu 
kyn slóðar raf löður, sem 
bíla fram leið endur munu 
fljót lega taka í notkun. 
Það verður hlut fallið 
8:1:1 milli þriggja efna, 
þ.e. 10% kóbalt. Tesla 
hefur náð að minnka 
kóbalt inni hald raf
hlaðna sinna um 59% á 6 
árum frá því Roadster var fyrst þróaður 
og þangað til Model 3 fór í fram leiðslu, 
þannig að þróunin er öll í rétta átt. 

Því miður hafa ekki allir fram leið
endur farið fram á það sama og t.d. 
Volkswa gen við sína fram leiðslu og 
virðast nokkuð sama um þessi mál. Þar 
er átt við minna þekkta fram leið endur 
og kín verska fram leið endur sem dæmi. 

Um hversu mikið magn er að 
ræða? 

Í al gengum raf magns bílum, eins 
og til dæmis Nissan Leaf 24kWh, eru 
yfir leitt um 8 kg kóbalt, en það fer eftir 
hversu stór raf laðan er í raf magns
bílnum. Ef tekið er til lit til skráðra 
raf magns bíla á Ís landi í april þá voru 
um 2088 raf magns bílar á skrá. Ef við 
segjum að meðal stærð raf laða í þeim 
sé eins og Nissan Leaf 24kWh, þá hafa 
farið um 16,7 tonn af kóbalti í þá bíla. 
Stærsti hluti þeirra eru fram leiddir af 
al þjóð legum fram leið endum sem hafa 
reynt að þrýsta á að úr þessum málum 

verði bætt í Kongó. 
Annað dæmi um rafk núið öku tæki 

sem fram leitt er af minni þekktum kín
verskum fram leið enda eru nýju raf
knúnu strætis vagnarnir. Hver strætis
vagn hefur raf löðu sem er á bilinu 
320kWh til 400kWh að stærð. Miðað 
við það má á ætla að það séu um 135 
kg af kóbolti í raf löðu hvers vagns. 
Þetta þýðir að þar sem eru 14 vagnar á 
götunum á Ís landi þá gerir þetta u.þ.b. 
1,9 tonn af kóbolti sem hafa farið í 
fram leiðslu raf laðanna í þá, án eftir
lits með barna þrælkun. Þetta sýnir að 
kaupandi rafk núins öku tækis getur 
haft á hrif á fram leið endur raf laðna og 
bíla með því að vanda val sitt við kaup 
á raf magns bílum. 

Byrjað var á þessari grein með 
spurningu sem CNN spurði um það 
hvort raf magns bíll væri sið ferðis lega 
rétt lætan legur. CNN hefur reynt að 
finna svarið og fóru í ferða lag til Kongó. 

Niður staðan mun lík lega ekki koma 
neinum á ó vart.

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  
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 GLEÐILEG JÓL OG 
FARSÆLT KOMANDI ÁR.

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Seyðisfjarðakaupstaður
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 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

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

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

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

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

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

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

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is
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Driffjöður allrar járnsmíði á 
Dalvík um áratuga skeið
Jón Kristinn Jóns son var járn

smiður og bóndi á Ingvörum 
í Svarfaðar dal1906 – 1931 og 

stjórnar for maður Búnaðar fé lags Svarf
dæla árið 1911 en flutti til Dal víkur 
1931 og bjó í Harð angri en þar við 
hliðina á var fjós, mykju hús, hlaða og 
jár smíða verk stæði. Stundaði hann 
jafn hliða bú skap á Ingvörum eftir að 
hann flutti til Dal víkur. Jón Kristinn 
lést 1941, 65 ára að aldri. For eldrar hans 
voru ó gift vinnu hjú, Jón Sigurðs son 
sem síðar átti Snjó laugu Bald vins dóttur 
frá Bögg vis stöðum og Guð rún Rann
veig Gísla dóttir er Jóhannes Þor kels son 
í Ytra Holti átti. Jón Kristinn ólst upp 
hjá móður sinni og lærði járn smíðar 
á Akur eyri hjá Sigurði Sigurðs syni. 
Það varð vél báta út gerð á Dal vík mikil 
lyfti stöng. Fyrri kona Jóns Kristins var 
Guð rún Rósa Sigurðar dóttir sem hann 
missti eftir skamma sam búð en seinni 
kona hans var Þóra Jóhannes dóttir, 
skip stjóra á Upsum. 

Jón Kristinn var um skeið for maður 
á bátnum Njáli, sex róinn, smíðaður á 
Dal vík 1898 úr furu og súð byrtur. Átti 
síðar bátinn Þóri EA210 á samt Gunn
laugi Sig fús syni,.og lengst af for maður 

á honum. Jón Kristinn átti hagla byssu 
nr. 12 sem hann lánaði stundum for
mönnum rek neta báta þegar haf ís var 
fyrir Norður landi en haf ísnum fylgdi 
oft mikið af sel. Það var því freistandi 
að drýgja tekjurnar og draga björg í bú 
með því að skjóta sel sem var á ísnum. 

Jóni Kristni var margt fleira til lista 
lagt en járn smíði, lék meðal annars í 
leik ritinu ,,Gest koman“ og fór þar með 
hlut verk eins fjögurra stúdenta. Átta 

manns tóku þátt í söng í leik ritinu, fjórir 
stúdentar og fjórir flækingar auk Þóru 
Jóhannes dóttur, eigin konu Jóns Kristins. 
Eftir stóra jarð skjálftann á Dal vík 1934 
mæddu bíla við gerðir mest á Jóni Kristni 
og gafn hann sig að þeim nokkuð allt 
fram til ársins 1940 af miklum hag leik 
og dugnaði. Jón Kristinn var sannar
lega völundur á járn smíði og um ára tugi 
ó missandi stoð út vegi á Dal vík, sann
kallaður dugnaðar þjarkur.

Kostnaður við flutning og 
dreifingu raf orku hefur hækkað 
um 2,6 19,4% síðan í ágúst 

2016. Mest hefur raf orku kostnaðurinn 
hækkað hjá Norður orku, 19,4% en 
minnst hjá Raf veitu Reyðar fjarðar, 
2,6%. Veitur er eina fyrir tækið sem 
hefur lækkað sínar gjald skrár en þar 
hefur raf orku kostnaður lækkað um 
6,6%. Á sama tíma bili hefur orku sala 
hækkað um 7,7 13,4%, mest hefur 
hún hækkað hjá Orku náttúrunnar 
um 13,4% en minnst hjá Orku búi 
Vest fjarða um 7,7%. Allt að 96% verð
munur er á flutningi og dreifingu raf
orku milli fyrir tækja en til tölu lega lítill 
munur er á hæsta og lægsta verði orku
sala eða 9,17%. 

Raf orku reikningi heimilisins má 
skipta í tvo hluta. Annars vegar er 
greitt fyrir flutning og dreifingu raf
orkunnar til þeirrar dreifi veitu sem 
hefur sér leyfi á við komandi land svæði 
og hins vegar er greitt fyrir sjálfa raf
orkuna til þess sölu fyrir tækis sem 
hver og einn kaupandi velur. Heimili 
á Reyðar firði greiðir til dæmis á vallt 
Raf veitu Reyðar fjarðar fyrir flutning og 
dreifingu á raf orku en getur valið hvar 
raf orkan er keypt. Í neðan greindum 
dæmum er gert ráð fyrir að heimilið 
kaupi 4.000 kWst./ári. af raf orku frá 
þeirri dreifi veitu sem hefur sér leyfi á 
flutningi og dreifingu á við komandi 
land svæði og þeim sölu fyrir tækjum 
sem stofnuð hafa verið utan um raf
orku söluna hjá við komandi dreifi veitu. 

Orku bú Vest fjarða í dreif
býli með hæsta verðið fyrir 
flutning og dreifingu á raf orku 

Mikill verð munur er á flutningi og 
dreifingu raf orku en heimili sem nýtir 
4.000 kW stundir á ári borgar 41.949 
kr. hjá Veitum, sem er lægsta verðið en 
81.916 kr. hjá Orku búi Vest fjarða, sem 
er hæsta verðið en það gerir 96% eða 
40.66 kr. verð mun. 

Allar raf orku veitur nema ein hafa 
hækkað verð á raf orku síðan í ágúst 
2016 en Veitur er eina fyrir tækið 
sem hefur lækkað gjöld og nemur 
lækkunin 6,6%. Norður orka hækkar 
gjöldin mest eða um 19,4% en gjöldin 
eru samt sem áður þau þriðju lægstu 
á landinu. Kostnaður við 
flutning og dreifingu raf
orku hjá við skipta vinum 
Orku búi Vest fjarða í dreif
býli hafa hækkað um 12% 
á tíma bilinu og er sú dreifi
veita með hæstu gjöldin á 
landinu. RA RIK í dreif ýli 
er með næst hæstu gjöldin 
sem hafa hækkað um 8,7% 
síðan 2016. Heimili í dreif
býli eru því al mennt að 

borga mun hærri gjöld en heimili í 
þétt býli. Lægst eru gjöldin hjá Veitum 
eða 41.949 kr. á ári. Næst lægstu gjöldin 
eru hjá HS veitu, 44.771 kr. á ári en þar 
hafa gjöldin hækkað um 9,8%. 

Flutningur og dreifing raf orku er 
þjónusta sem heimilin hafa ekkert val 
um heldur verða að versla við þá dreifi
veitu sem hefur einka leyfi á flutningi 
og dreifingu á við komandi lands svæði. 
Engin leið er því fyrir við skipta vini að 
komast undan verð hækkunum dreifi
veitna. 

Orka Náttúrunnar með hæsta 
verðið 

Orku sala er sá hluti raf orku
kostnaðar sem heimilin hafa val um 
hvar þau versla en verð á orku sölu hefur 
hækkað um 7,713,4% síðan árið 2016. 
Mestu verð hækkanirnar eru hjá Orku 
Náttúrunnar sem hefur hækkað gjald
skrá sína um 13,4% og bjóða nú upp á 
hæsta verðið eða 31.893 kr. miðað við 
4.000 kWst/ári. Næst mesta hækkunin 
er hjá HS orku, 11% sem býður upp á 
næst hæsta verðið eða 31.496 kr. miðað 
við 4.000 kWst/ári. Lítil sam keppni er 
því milli raf orku sala. 

Minnsta hækkunin er hjá Orku búi 
Vest fjarða eða 7,7% en þeir bjóða upp 
á næst lægsta verðið, 43.896 kr. Orka 
heimilanna býður upp á lægsta verðið, 
43.822 kr. en það fyrir tæki var stofnað 
á þessu ári og því hafa ekki orðið neinar 
hækkanir á verð skrá þeirra. Lítill 
munur er á verð skrám þeirra sjö orku
sala sem fólk hefur val um en munur 
á hæsta og lægsta verði í orku sölu er 
9,7% eða 2.678 kr. sem ber þess merki 
að lítil verð sam keppni sé á milli aðila 
á markaði. 

Rétt er að vekja at hygli á að á kveði 
heimili að kaupa raf orkuna hjá öðru 
fyrir tæki en því sem sér um flutning 
og dreifingu á við komandi lands svæði, 
mun raf orku reikningur heimilisins 
berast í tvennu lagi. Einn fyrir flutning 
og dreifingu og annar fyrir orku sölu. 
Neyt endur ættu því að kynna sér hvort 
seðil gjald sé inn heimt auka lega hjá raf
orku salanum og hvort komast megi hjá 
því t.d. með raf rænum greiðslu seðlum 
svo kostnaður verði ekki meiri en sem 
nemur verð mun á milli sölu aðila.

KOSTNAÐUR HEIMILA 
VIÐ FLUTNING OG 
DREIFINGU RAFORKU

Allt að 96% verðmunur

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

64.900

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

49.900

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill panel fyrir blöndHeill panel fyrir blönd-
unartæki og
sturtustangarsett. 
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás 
fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Verð
Stærð 70x90 cm

73.900

Verð
Stærð 90x90 cm

83.900

Vandaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás. Einnig fylgir 
sturtustangasett.

Stærðir
70 x 90 cm.

Sturtuklee úr öryggis-
gleri með hvítu gleri í 
baki. Rennihurð með 8 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrirHeill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett. 
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás.

Stærð
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð
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Allt að 96% verðmunur
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IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Geir A. Guðsteinsson, sími: 8409555

Hefurðu heyrt um…

• Reykingarmanninn sem hugsaði sér 
gott til glóðarinnar?
•Tannsmiðinn sem gómaði 
innbrotsþjóf?
• Sundkennarann sem hrökk í kút?
• Öskukarlinn sem var alveg í rusli?
• Kokkinn sem datt í lukkupottinn?
• Gleraugnasalann sem hafði augun 
hjá sér?
• Tungumálakennarann sem var svo 
óðamála?
• Dýralækninn sem fór í hundana?
• Tannlækninn sem reif kjaft?
• Rakarann sem stóð uppi í hárinu á 
öllum?
• Vegagerðarmanninn sem var látinn 
sitja á hakanum?
• Leigubílstjórann sem fékk fyrir 
ferðina?
• Dekkjaviðgerðarmanninn sem var 
svo hjólbeinóttur?
• Skordýrafræðinginn sem fékk flugu 
í höfuðið?
• Skipstjórann sem hafði alltaf eitthvað 
fyrir stafni?
• Bakarann sem vann í skorpum?
• Smiðinn sem þoldi ekki við?
• Tannlækninn sem tók barnatennur 
fram eftir öllum aldri?
• Vasaþjófinn sem lék við hvern sinn 
fingur?
• Kúasmalann sem hafði allt á hornum 
sér?
• Húsgagnasmiðinn sem erfitt var að 
stóla á?
• Sápugerðarmanninn sem 
froðufelldi?
• Sunddrottninguna sem klóraði í 
bakkann?
• Prestinn sem fékk andann yfir sig!

Minnkum kolefnisspor og breytum heiminum
Þegar fyrirtæki tengist Orku náttúrunnar er það í viðskiptum við leiðandi aðila á heimsvísu í nýtingu jarðvarma og 
minnkun kolefnisspors í orkuvinnslu. Við virkjanir ON starfar margt fremsta vísindafólk landsins og þróunarverkefni 
ON í loftslagsmálum hafa vakið heimsathygli. Jarðgufuvirkjanir ON eru með eitt minnsta kolefnisspor í sínum flokki 
og þar hefur verið þróuð aðferð til að binda koltvíoxíð sem grjót í jarðlögum. Orka náttúrunnar stefnir að sjálfbærri 
og sporlausri vinnslu jarðhitans. Lítið spor verður stórt stökk fyrir núlifandi og komandi kynslóðir.

Kynntu þér umhverfisvæna orkuframleiðslu á on.is og fáðu ráðgjöf sérfræðinga ON um hagstæðustu kostina  
fyrir þitt fyrirtæki.

Lítið spor 
er stórt 
stökk fyrir 
mannkynið

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Þjónustusími allan sólarhringinn: 591 2700 · www.on.is
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Merkileg
 lukka!

Jólamiðinn er kominn
    á sölustaði um allt land.


