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Þór dís Kol brún Reyk fjörð Gylfa
dóttir, ferða mála, iðnaðar og 
við skipta ráð herra, mun leggja 

til þriggja ára átak í að flýta þrí fösun 
raf magns í fjár mála á ætlun ríkis
stjórnarinnar fyrir árin 20202024. 
Þetta er í sam ræmi við stjórnar sátt
mála ríkis stjórnarinnar, þar sem 
kveðið er á um að flýta á formum um 
þrí fösun. Á takið hefur einnig beina 
skír skotun til byggða á ætlunar sem 
Al þingi sam þykkti síðast liðið sumar, 
þar sem á hersla er lögð á þrí fösun. 
Í dag er meira en fjórðungur af öllu 
dreifi kerfi RA RIK ein fasa, sem tak
markar bæði flutnings getu kerfisins 
og það hve öflugan raf únað er hægt 
er að nota á hverjum og einum stað. 
Þrí fösun er því mikil væg út frá orku
skiptum, byggða sjónar miðum, ferða
þjónustu, land búnaði og öðrum 
at vinnu tæki færum. Sam kvæmt nú
gildandi á ætlunum verður þrí fösun 
ekki lokið fyrr en eftir 16 ár eða árið 
2035.Til lagan gengur út á tvennt: 
í fyrsta lagi aukið fjár magn, um 80 
milljónir króna á ári í þrjú ár, og í 
öðru lagi breytta for gangs röðun. Í 
stað þess að for gangs raða eftir aldri 
nú verandi rafl ína og á lagi á þær verði 
einnig horft til þess hve mikil þörf er 
fyrir þrí fösun.

Skaft ár hreppur og Mýrar á  
Snæ fells nesi í for gangi 
Í þessum þriggja ára á fanga, árin 2020
2022, verður lögð á hersla á að ljúka 
þrí fösun á teimur svæðum: Skaft ár
hreppi og Mýrum. Skaft ár hreppur er 
eina sveitar fé lagið á Suður landi sem 

ekki nýtur þriggja fasa raf magns. 
Sveitar fé lagið er hið næst stærsta á 
landinu að flatar máli og er skil greint 
sem brott hætt byggð. Mikill ferða
manna straumur á svæðinu veldur 
á lagi á inn viði. Á Mýrum fer saman 
brýn þörf fyrir þrí fösun vegna land
búnaðar og sú stað reynd að unnið 
er að út boði á lagningu ljós leiðara á 
svæðinu sem hefði í för með sér tölu
verð sam legðar á hrif. Svæðið sem um 
ræðir er frá Hvít ár ósum vestur að 
mörkum Eyja og Mikla holts hrepps. 
„Þessi endur nýjun á dreifi kerfinu 
þjónar bæði um hverfinu og at vinnu
lífi en lengi hefur verið kallað eftir því 
að hún gengi hraðar fyrir sig,“ segir 
Þór dís Kol brún ráð herra. „Ég tel því 
mikil vægt að setja aukinn kraft í hana 
og einnig að tekið sé til lit til fleiri 
þátta við for gangs röðun verk efna til 
að tryggja að fjár munum sé varið með 
sem skyn sam legustum hætti.“ 

Þrí fösun á Vest fjörðum 
Elías Jónatans son, Orku bús stjóri segir 
að til þess að ljúka þrí fösun á veitu
svæði Orku bús Vest fjarða þurfi að 
plægja 380 km af jarð strengjum. Ekki 
liggur fyrir ná kvæm tala um kostnað 
segir Elías í við tali við vest firska vef
ritið Bæjarins besta, en kostnaður við 
hvern legg mótast mjög af jarð vegs að
stæðum á hverjum stað. 

Hálfnað verk þá hafið er 
Elías Jónatans son, Orku bús stjóri 
segir að Orku búið hafi lagt mikla fjár
muni í þrí fösun á undan förnum árum 
„og eru fjár festingarnar sem tengjast 

því verk efni nokkuð á annan milljarð 
króna nú þegar, en ætla má að nú sé 
verk efnið rúm lega hálfnað. Ofan
greint við mið við val á verk efnum 
í þrí fösun er þó ekki al gilt að sögn 
Elíasar , því upp hafa komið verk efni 
þar sem sam legðar á hrif af sam starfi 
við aðra aðila skipta miklu máli og 
kemur verk efnum í for gang.

Vega lagning um Gufu dals sveit gæti 
flýtt þrí fösun 
Elías segir að Orku búið þurfi á vallt 
að vera vakandi fyrir þeim fram
kvæmdum sem eru í gangi á svæðinu 
hverju sinni til að nýta þau sam
legðar á hrif sem kunna að vera fyrir 
hendi. Þannig gætu myndast tæki færi 
sam fara veg lagningu í Gufu dals sveit 
svo dæmi sé tekið.

FLÝTA Á ÞRÍFÖSUN RAFMAGNS

ALLIR SÉU METNIR  
AÐ VERÐLEIKUM 
Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi, FSu; leggur áherslu 
á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og 
beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi 
þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og 
metnaðarfullt þróunarstarf.
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• 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
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Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Heimilið og iðnaðurinn

Ís lendi ingar hafa færst veru
lega í vöxt með að halda vöru
sýningar, sem allar hafa kallast 

stór sýningar með réttu eða röngu. 
Lang stærst er sjávar út vegs sýning 
í Kópa vogi sem hefur fengið sam
keppni frá sjávar út vegs sýningu sem 
haldin hefur verið í Laugar dals höll. 
Land búnaðar sýning var haldin 
í fyrra en þar var fyrst og fremst 
verið að kynna ýmis tæki, ekki sist 
dráttar vélar, sem til heyra nú tíma 
,,stór land búnaði.“ Hús dýrin fengu 
hins vegar ekki að koma, og það 
er miður. Iðnaðurinn tengist einna 
helst sýningunni Verk og vit sem 
hefur hlotið al mennt lof iðnaðar
manna, afar fag leg sýning. 

Stór sýningin Lifandi heimili 
verður haldin í Laugar dals höllinni 
17.19. maí í vor. næst komandi. Þar 
verður skapaður einn sam eigin
legur vett vangur fyrir al menning, 
hönnuði, arki tekta og aðra fag
aðila til að kynna sér á einum stað 
allt það nýjasta á markaðinum. 
Undir búningur að sýningunni er 
þegar hafin og verða yfir 100 fyrir
tæki sem munu kynna vörur sínar 

og þjónustu á sýningunni. Sam tök 
iðnaðarins eru meðal sam starfs
aðila. Sam bæri leg sýning var haldin 
árið 2017 þar sem mættu um 24.000 
gestir. Á þeirri sýningu voru fjögur 
fag fé lög innan SI voru þátt tak endur; 
Fé lag ís lenskra snyrti fræðinga, Fé
lag ís lenskra gull smiða, Meistara
fé lag bólstrara og Klæða skera og 
kjóla meistara fé lagið. Vonandi verða 
fleiri fé lög þátt tak endur í ár. 

En varla verður sagt að allt 
sé bjart fram undan. Nú hafa 
samninga nefndir um kjör setið sitt 
hvoru megin ið samninga biorðið 
hjá Ríkis sátta semjara í hart nær tvo 
mánuði, en lítið virðst hafa þokast. 
Sam tök at vinnu lífsins lögu fram til
boð sem verka lýðs fé lögin hafa verið 
að skoða, en hvað svo? Ríkis stjórnin 
hefur verið á hliðar línunni en ljóst 
er að ekki verður skrifað undir neina 
kjara samninga án hennar að komu, 
lík lega ein hverjar skatta til lögur sem 
eiga að hugnast helst þeim tekju
lægstu í þjóð fé laginu. Vonandi er 
engin að hugsa um beina krónu
tölu hækkun, hún er full reynd og 
veldur engu nema auikinni verð

bólgu og hækkun á öllum vöru
tegundum sem al menningur getur 
síst án verið. 

Með hækkandi sól verður 
vonandi hægt að fagna nýjum 
kjara samningum, hest tíma móta
samningum. Þjóðin krefst þess 
enda á þorri al mennings það skilið.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE
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viðgerðarþjónusta

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

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!

Árið 2019 er gengið í garð með 
öllum sínum væntingum og 
vonum. Á sama tíma lítum 

við yfir farinn veg og minnumst þess 
sem liðið er. Hvar gengum við götuna 
til góðs og hvar hefði betur mátt 
fara?, segir Guð rún Haf steins dóttir 
for maður SI. 

,,Síðasta ár var í mörgum skilningi 
gott ár og hag sælt fyrir ís lenska þjóð. 
Góður gangur var í hag kerfinu, met
fjöldi er lendra ferða manna sótti 
landið okkar heim, karla lands
liðið í knatt spyrnu komst á heims
meistara mót. Við höfum það heilt 
á litið af skap lega gott hér á landi 
þó vita skuld séu lífs kjör okkar mis
jöfn. Síðustu vikur hafa ein kennst af 
kjara samnings um ræðum en nú um 
ára mót urðu kjara samningar lausir 
og ekki tókst að semja við laun þega 
áður en kjara samningar runnu sitt 
skeið á enda. Ljóst er að kröfu gerð 
laun þega er meiri en flestir at vinnu
rek endur ráða við. Það er því verk
efni samnings aðila næstu vikur að 
finna sam eigin legan tón öllum til 
heilla. Það er gríðar lega mikil vægt að 
vel takist til. Mikil vægt er að tryggja 
kaup mátt fólks og stöðug leika í at
vinnu lífinu. At vinnu rek endur og 
laun þegar eiga sam eigin legra hags
muna að gæta. 

Á síðasta ári var mikill kraftur 
í starfi Sam taka iðnaðarins. Á Iðn
þingi í mars birtu sam tökin skýrsluna 
Ís land í fremstu röð  eflum sam
keppnis hæfnina og vakti sú út gáfa 

mikla at hygli. Í októ ber gáfum við 
út mennta stefnu sam takanna undir 
yfir skriftinni Mætum færni fram
tíðarinnar og í nóvember kom út 
skýrslan Mótum fram tíðina saman 
 at vinnu stefna fyrir Ís land sem er 
okkar inn legg til um ræðu um at
vinnu stefnu sem gæti verið rauði 
þráðurinn í stefnu mótun hins opin
bera. Í byrjun árs munum við síðan 
kynna ný sköpunar stefnu SI. Það er 
ljóst að ef við viljum vera í fremstu 
röð þjóða þá verðum við að móta þá 
fram tíð saman og við verðum að gera 
það núna því fram tíðin er handan 
við hornið. Til að halda uppi því vel
ferðar sam fé lagi sem við viljum þá 
verðum við að eiga öflugt og fjöl
breytt at vinnu líf. Ís land þarf að bjóða 
upp á fjöl breytt og á huga verð störf 
svo unga fólkið finni sér far veg hér á 
landi 

Auka þarf á hrif iðnaðar í þjóð
fé laginu 

Í upp hafi árs voru 25 ár síðan 
Sam tök iðnaðarins tóku form lega 
til starfa. Þeirra tíma móta munum 
við minnast með marg vís legum 
hætti á árinu. Þá sam einuðustu í 
ein heildar sam tök iðnaðar, Fé lag 
ís lenskra iðn rek enda, Lands sam
band iðnaðar manna, Fé lags ís lenska 
prent iðnaðarins, Verk taka sam band 
Ís lands, Sam band málm og skipa
smiðja og Meistara og verk taka sam
band bygginga manna. Eitt af mark
miðum hinna ný stofnuðu sam taka 

var að auka á hrif iðnaðar í þjóð fé
laginu og vinna að bættum starfs
skil yrðum iðnaðar sem og ný sköpun 
og mennta málum. Enn þann dag í 
dag hefur ekki verið hvikað frá þessu 
höfuð mark miði Sam taka iðnaðarins. 
Sú stað festa hefur skilað þeim árangri 
að í dag eru Sam tök iðnaðarins ein 
öflugustu hags muna sam tök at vinnu
rek enda á Ís landi. 

Við Ís lendingar höfum í gegnum 
ára tugina oft og tíðum mátt þola 
ýmis legt mót læti. En í mót lætinu er 
nauð syn legt að vita hvert skuli stefna. 
Fyrir 25 árum komu saman stór huga 
menn sem sáu tæki færin í því að nýta 
sam taka mátt sinn í einum öflugum 
heildar sam tökum. Þeir áttu sér mark
mið og þeir settu sér stefnu en ofar 
öllu var þó trúin á að með sam taka
mætti myndum við ná árangri til að 
byggja hér upp enn öflugra at vinnu
líf. 

Í dag eru um 1.400 fyrir tæki innan 
raða Sam taka iðnaðarins. Þessi fyrir
tæki eru hryggjar stykkið í at vinnu lífi 
okkar Ís lendinga. Innan þeirra raða 
starfar vel menntað og harð dug
legt fólk sem leggur sig fram við að 
skapa verð mæti fyrir land og þjóð. 
Þessi fjöl breytta flóra fyrir tækja gerir 
það að verkum að SI eru eins öflug 
sam tök og raun ber vitni. Sam tök 
iðnaðarins hafa sjaldan verið öflugri 
og bæði starfs menn og stjórn leggja 
sig alla fram við að vinna iðnaðinum 
til heilla,“ segir Guð rún Haf steins
dóttir.

Litið yfir farinn veg
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Samtaka iðnaðarins

VILT ÞÚ AUGLÝSA Í IÐNAÐABLAÐINU?

AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA

FRÁ KL. 9:00 – 17:00.

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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Sölufulltrúar okkar veita ykkur allar 
nánari upplýsingar í síma 5200 500

Eigum mikið úrval  
fallvarnarkerfa og 
fallvarnabúnaðar.

Fallvarnarbelti ÖryggisblakkirÞrífótur

Tengitaugar

Akkeri / festibúnaður 

Fallvarnarbúnaður 
mikið úrval  
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Ört vaxandi starfsemi hjá 
Expert kælingu á Draghálsi

Expert Kæling á Drag hálsi í 
Reykja vík er kæli þjónusta sem 
þjónar á afar breiðu sviði, allt 

frá ís skápum upp í frysti hús. Fyrir
tækið var stofnað 1. desember 2014. 
Fyrir tækið er með við gerðar þjónustu 
á kæli tækjum og enn fremur allt í 
kringum raf magn þessu tengdu. 
Sigurður Frí mann Emils son fram
kvæmda stjóri segir að engin fram
leiðsla sé hjá fyrir tækinu á tækjum 
og og öðru sem snýr að kæli þjónustu 
fyrir tækisins sem er víða um land en 
hins vegar er fyrir tækið með um tals
verðan inn flutning frá fram leið endum 
vítt og breitt er lendis, s.s. frá Litháen, 
Dan mörku, Sví þjóð, Spáni, Tyrk landi, 
Kína og fleiri löndum. Sigurður segir 
að verð ráði miklu um val á vörum 
hverju sinni en helsti ó kosturinn 
með við skipti við Kína sé hversu 
lengi varan er að berast til landsins. 
Stundum hefur það einnig gerst að 
þegar pöntun berst til kín versku fyrir
tækjanna er þá fyrst hafist handa við 
að fram leiða vöruna. 

 Er kæli þjónustan vaxandi 
grein hér lendis? 

,,Við erum veru lega háð góðri 
kælingu alls staðar í þjóð fé laginu, 
bæði inni á heimilum og í fram leiðslu
fyrir tækjum, verslunum og víðar. Á 
síðustu árum hafa orðið miklar tækni
fram farir þó í grunninn sé þetta í raun 
alltaf það sama, ekki síst hvað snýr að 
upp setningu á kerfunum. Vegna um
hverfis sjóna miða eru margir þessir 
eldri kæli vökvar að detta út, og nú er 
kol sýran að flæða yfir, taka við kæli
efnum sem eru í notkun í dag,en 
kosturinn er helst sá að hún mengar 
ekkert. Ammoníakið verður á fram 
í frysti húsum, slátur húsum og kjöt
vinnslum að mestu leiti en gengur 
varla þegar horft er til kæli borða í 
verslunum. 

“Helsti munur kerfanna er að það 
er allt annar og meiri þrýstingur á 
kol sýru kerfunum en öðrum kerfum. 
Ný reglu gerð gerir ráð fyrir að gömlu 
mengandi kæli efnum verði smátt 
og smátt út hýst og al farið bönnuð á 
ný kerfi frá og með árinu 2020. Það 

verður þá hvati til þess að breyta yfir 
í kol sýru kælingu. Fjöldi starfs manna 
okkar hefur menntað sig í kol sýru
tækni og við erum um þessar mundir 
að setja upp öflugt kol sýru kerfi í nýrri 
verk smiðju Lýsi í Þor láks höfn. Starf
semi hefst þar í júlí mánuði næst
komandi. Ég er þess full viss að margir 
munu fylgja í kjöl farið, og það víða 
um land.“ 

 Er mikil sam keppni á þessum 
markaði? 

,,Já, tölu verð enda eru mörg fyrir
tæki í þessarri þjónustu svo við 
þurfum alltaf að vera á tánum og 
sinna við skipta vinunum vel, standa 
við gerða samninga og ekki síður tíma
setningar. Alltaf er eitt hvað um út boð 
á verk efnum,“ segir Sigurður fram
kvæmda stjóri. 

Expert kæling hefur opnað nýja 
starfs stöð á Akur eyri að Freyju nesi 10. 
Sam hliða hefur Elmar Dan Sig þórs son 
hafið störf sem rekstrar stjóri á Akur
eyri. Einnig er fyrir tækið með starfs
stöð á Sel fossi.

Lífmassaver er íslensk þýðing á 
orðinu biorefinery sem skilgreina 
má sem verksmiðju sem 

framleiðir virðisaukandi vörur aðrar 
en matvörur úr lífmassa.  Orðið hefur 
skírskotun til hugtaksins oil refinery  
eða ólíuhreinusnartöðvar sem á 
sama hátt framleiðir virðiðsaukandi 
efnavörur úr  jarðefnaeldsneyti 
til ýmiss nota. Lífmassaver byggja 
fjölþættri tækni, og leggja áherslu 
á umhversvæna framleiðsluferla og  
beitingu líftækni, við umbreytingu 
á lífmassa í  endanlegar vörur. Vísað 
er til lífmassavera sem ýmist fyrstu, 
annarrarog þriðju kynslóðar eftir 
því hver er uppruni lífmassans. 
Fyrstu kynslóðar lífmassaver nýta 
og eru í samkeppni um hráefni við 
matvælaiðnaðinn s.s. korn, sykur 
og jurtaolíur. Annarrar kynslóðar 
lífmassaver nýta hráefni sem ekki eru 
hentug til framleiðslu matvæla, en 
koma úr fiskiðnaði, landbúnaði eða 
skógiðnaði. Þetta getur verið meðafli 
fiskveiða og enfremur  hliðarafurðir 
úr landbúnaði eða fiskvinnslu t.d. 
afskurður, innyfli og annað sem 
fellur til við vinnslu matvæla.  
Þessar hliðarafurðir  innihalda oft á 
tíðum mikið prótein og fitu, en geta 
jafnframt verið auðugar af sérstökum 
fjölsykrum eins og t.d  rækjuskel sem 
er að meginuppistöðu fjölsykran kítin. 
Lífmassi með sérstakar viðarsykrur 
fellur til  í miklu magni sem hálmur 

frá ýmiss konar kornvinnslu eða sem 
leifar frá vinnslu skógafurða s.s. sag, 
afklipptar greinar, börkur eða sem 
afgangs sykrustraumar frá pappírs 
og kvoðu vinnslu. Lífmassaver sem 
nýtir lífmassa úr þangi eða þara hafa 
verið flokkuð sem þriðju kynslóðar 
lífmassaver. 

Lífmassaver stefna að fullnýtingu 
lífmassa og  sjálfærri framleiðslu.   
Vörur fyrir ólíka markaði má taka 
úr virðiskeðjunni á ýmsum stigum 
ferlisins í mismunandi magni og á 
mismunandi verðum.  Sem dæmi 
má nefna  efni til  að auka hollustu 
eða breyta áferð matvæla og fóðurs,  
grunnefni fyrir efnaiðnað sem 
koma í stað samsvarandi efna frá 
olíuhreinsunarstöðvum, sérstök lífefni 
sem nota má sem byggingareiningar 
í niðurbrjótanlegt lífplast og að  
auki lífeldsneytis. Afgangsefni úr 
lífmassaverum eru síðan notuð við 
framleiðslu á lífgasi eða til  áburðar. 
Miðað við ströngustu skilgreiningar er 
ekkert samþætt lífmassaver á Íslandi 
með alla virðiskeðjuna á sinni hendi, 
frá frumlífmassa til fullunninar vöru.  
Þó eru til staðar framleiðslueiningar 
sem eru mikilvægir í fullnýtingu 
hráefnis  á Íslandi og eru þær flestar 
reknar í tengslum fiskvinnslu og nýta 
hliðarefni sem þar  falla til.

Gumundur Óli Hreggviðsson
faglegur leiðtogi - könnun og hagn. 

erfðaauðlinda hjá Matís

Á þessum degi árið 1960 voru 
efna hags ráð stafanir við
reisnar sjórnarinnar sam

þykktar á Al þingi. Þær fólust m.a. í 
30% gengis lækkun og auknu frelsi í 
út flutningi og inn flutningi, ekki síst á 
bílum. En svo kom síldin og reddaði 
öllu, ekki stjórn völd. 

Þennan dag árið 1976 var stjórn
mála sam bandi slitið við Breta vegna 
flotaí hlutunar þeirra innan 200 mílna 
fisk veiði lög sögunnar. Þetta á stand 
varði í þrjá mánuði og þar með lauk 
síðasta þorska stríðinu.

Síldin fyrir hálfri öld
Síldariðnaðurinn var geysilega 

mikill á sjöunda áratug síðustu 
aldar og árunum 1966 til 1969 lagði 
hún grunninn að efnahagslegri 
velgengni landsins sem varð m.a. til 
þess að mun fleiri áttu þess tök að 
mennta sig erlendis. Nánast engine 

síldveiði hafði verið til magra ára 
fram undir 1960 en þá birtist síldin 
aftur við Íslandsstrendur, aðallega 
norðanlands, og var óhemjulega mikil 
veiði fram til ársins 1969, eða fyrir 
hálfri öld síðan. Þá hvarf hún aftur, 
eða kannski væri réttara að segja þá 
hafði hún verið svo gríðalega ofveidd 
að síldarstofninn, silfur hafsins, var 
hruninn. Því var engu engu öðru  um 
að kenna annað en græðgi enda trúðu 
sjálfskipaður síldarspekúlantar því 
að síldarstofnunn væri óendnanlega 
stór. Eitt þetta velgengnisár 
komu 10% af útflutningstekjum 
landsmanna frá Raufarhöfn, en þá 
bjuggu  um  400 manns á staðnum. 
Í dag ger reynt að halda atvinnulífi 
þorpsins gangandi með aðgerðum 
sem nefnast ,,Brothættar byggðir.” 
Vonandi gengur það.

HVAÐ ER 
LÍFMASSAVER?

NÍTJÁNDI 
FEBRÚAR

Gul Gata

Sagarblöð
í miklu
úrvali

skerpingehf.is          þjónusta við tré- og málmiðnað í 36 ár
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www.eimur.is

facebook.com/eimurNA

instagram.com/eimur_iceland

JARÐHITINN

AÐ Á HVERAVÖLLUM
Í REYKJAHVERFI

HEFUR

VERIÐ NOTAÐUR TIL AÐ RÆKTA
TÓMATA SÍÐAN ÁRIÐ 1933? 
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FRAM TÍÐAR MÖGU LEIKAR VIÐ ENDUR
VINNSLU PLAST ERU GEYSI MIKLIR

HVAÐ ER AÐ STJÓRN 
REYKJAVÍKURBORGAR?

Pure North Recycling

Við framleiðum lausnir
Sími 577 6700  /  islandshus@islandshus.is  / www.islandshus.is

GLÁMUR

Dvergurinn  Glámur, er 35cm á hæð 

og vegur 65 kg. Hann er sérhannaður 

sem undirstaða undir umferðaskilti með 

innsteyptri festingu fyrir 2" rör.

Dvergarnir R

Öflugur skiltasteinn  
með gegnumgangandi röri

Ár lega fellur til um 2.500 tonn 
af hey rúlluplasti hér á landi. 
Þetta plast hefur hingað 

til verið sent ó unnið úr landi eða 
urðað í ein hverjum til fellum, að 
sögn Sigurðar Grétar Hall dórs sonar, 
fram kvæmda stjóra Pure North Re
cycling við Sunnu mörk í Hvera gerði 
sem sér hæfir sig í endur vinnslu á 
notuðu hey rúlluplasti og ýmsu öðru 
plasti sem síðan er nýtt í fram leiðslu 
á endur unnum plast vörum. Hann vill 
fá bændur í lið með sér við að um
gangast hey rúlluplast sem hrá efni. 
Fyrir tækið Pure North Re cycling var 
stofnað árið 2015 en starfs stöð þess er 
í Hvera gerði, og ekki að á stæðu lausu. 
Fyrir tækið hefur notið fag legs sam
starfs ýmissa er lendra og inn lendra 
aðila og má þar nefna Fenúr sem eru 
fé laga sam tök sem hafa það að mark
miði að standa fyrir fag legri um ræðu 
um sorp hirðu og endur vinnslu. Hlut
verk þessa fé lags er miðlun traustra 
upp lýsinga jafn framt því að eiga í 
al þjóð legri sam vinnu. Þannig má 
tryggja hags muni og stuðla að fram
förum og inn leiðingu nýjunga. 

,,Pure North Re cycling er stofnað 
á grunni annars fé lags sem upp hafl ega 
var stofnað til að endur vinna timbur, 
þá aðal lega vöru bretti og skylda vöru 
og fram leitt var kurl sem undir burð 
fyrir bú fénað. Árið 2015 hófst svo 
endur vinnsla plasts um leið var véla
búnaðurinn sem notaður var við 
endur vinnslu timburs seldur. Hingað 
til hefur um 95% af endur vnnan legu 
plasti verið flutt ó unnið úr landi svo 
mögu leikarnir eru geysi miklir. Mark
miðið er að hafa mögu leika á að taka 
við öllu endur vinnan legu plasti í 
landinu til vinnslu hér í Hvera gerði. 
Mikil um ræða hefur verið um notkun 
plasts og hafa fram leið endur þurft að 
bregðast við aukinni kröfu um að 
vörur þeirra séu endur vinnan legar. 
Sem dæmi hafa fiski kör verið fram
leidd hér lendis með uritan milli lagi 
sem gerir það það verkum að þessi 
fiski kör eru ó endur vinnan leg. Þau 
hafa þvi verið urðuð með til heyrandi 
um hverfis á hrifum. Inn lendir fram
leið endur eru farnir að huga að því að 
fram leiða þau með poly ethelyn milli
leggi sem er endur vinnan legt. Þetta 

er já kvæð þróun enda tel ég að innan 
skamms tíma verði bannað að urða 
þessi kör. Á setningur okkar er að 
koma þessu endur vinnan lega plasti 
aftur í ein hverjar plast vörur, ekki 
síst til iðnaðar og nefna má t.d. gulu 
vega stikurnar sem sjá má víða með
fram vegum landsins. Nefna má að 
mais pokar sem margar verslanir hafa 
tekið í notkun fyrir við skipta vinina 
eru ekki endur vinnan legir, svo æski
legt væri að þeim væri ekki fargað 
með venju legum plast pokum,“ segir 
Sigurður Grétar Hall dórs son. 

„Við leiðum jarð gufu inn í húsið 
og nýtum það á tvenns konar hátt. 
Annars vegar til að þurrka efnið og 
hins vegar við hreinsun á efninu. Við 
notum engin kemísk efni og skiljum 
eftir okkur lítil sem engin kol efnis
spor sem gerir okkur ein stök í saman
burði við sam bæri legar vinnslur er
lendis,“ segir Sigurður sem telur að 
mikil og já kvæð um hverfis væn þróun 
muni eiga sér stað í þessum endur
vinnslu iðnaði á komandi árum. 

Vinnslu ferlið felur í sér að hreinsa 
og þurrka og tæta niður notað hey

rúlluplast. Það er svo brætt upp 
og fram leiddar perlur sem eru svo 
notaðar til fram leiðslu á plasti. Fram
leiðslan er að mestu flutt er úr landi, 
mest til Bret lands þar sem það fer í 
á fram fram leiðslu. Gæði þess plasts 
sem kemur úr vinnslunni er slíkt að 
nú hefur fyrir tæki í Bret landi hafið 
fram leiðslu á plast pokum sem eru 
100% úr endur unnu plasti frá fyrir
tækinu. 

Hey rúlluplast kemur til vinnslu 
frá öllum lands hlutum gegnum stóra 
söfnunar aðila sorps en bændur um
gangast hey rúlluplast á afar ó líkan 
hátt. „Þetta kemur í mjög mis jöfnu 
á sig komu lagi til okkar. Um gengnin 
virðist einnig land svæða skipt. Það er 
á stæða til að hrósa bændum í Skaga
firði sér stak lega en þaðan fáum við 
mjög hreint plast og um gengi er til 
fyrir myndar. Við erum of oft að fá 
plast þar sem blandast hefur mikið 
af böndum og jafn vel heimilssorp, 
slíkt flækir alla vinnslu“ segir hann 
og hvetur bændur til að um gangast 
hey rúlluplast sem vöru enda skiptir 
það miklu máli upp á á fram haldandi 

vinnslu á plastinu. 

Plasti safnað saman í fiski kör 
„Margir bændur hafa notað gömul 

fiski kör. Þeir leggja bönd í botninn og 
safna svo plastinu í körin. Þeir setja 
gjarnan farg ofan á það til að halda 
því saman og koma í veg fyrir að 
sandur og annað slíkt blandist með. 
Svo er bundið um það þegar karið 
fyllist. Þetta er á kjósan leg lausn, 
bæði ódýr og hag kvæm. Ekki væri 
verra ef plastið væri lita flokkað því 
hér þurfum við að skila því þannig af 
okkur. 

Með því að endur vinna það hey
rúlluplast sem til fellur hér á landi er 
komið í veg fyrir aug ljósa mengun. 
Krafa um endur vinnslu er að aukast á 
heims vísu en Ís land er í dag eftir bátur 
flestra Evrópu landa þegar kemur að 
endur vinnslu og endur nýtingu og 
því liggja mörg tæki færi hjá þeim 
sem taka for ystu í þeim efnum, við 
sem þjóð eigum að nýta okkur þetta 
tæki færi,“ segir Sigurður Grétar Hall
dórs son.

Verk takar, fjár festar og fleiri 
veigra sér við að gera at huga
semdir við inn viða gjald sem 

Reykja víkur borg inn heimtir vegna 
hús bygginga, svo þeir fái vil yrði 
fyrir frekair verk, bygginga lóðir o.fl. 
Sigurður Hannes son, fram kvæmda
stjóri Sam taka iðnaðarins sagði á 
RUV að varfi léki á lög mæti gjaldsins, 
sem geti numið milljónum króna á 
íbúð og reynist gjaldið ó lög mætt gætu 
endur kröfur numið milljörðum. 

Sigurður segir að verið sé að skoða 
hvað hæg tr sé að gera í málinu. Fyrir 
liggur lög fræði á lit þar sem niður
staðan sé sú að það séu sterk rök fyrir 
fyrir því að gjald heimta af þessu tagi 
sé ó lög mæt. Verið er að finna heppi
legt fram hald í málinu. 

Sigurður sagði gjaldið vera ein

hvers konar einka réttar legan samning 
borgarinnar og lóða eig enda um sam
starf við upp byggingu hverfanna þar 
sem lóðirnar eru. Gjaldið sé hátt og 
geti numið milljónum króna á ein
staka íbúð og sé það í búða kaupandinn 
sem á endanum greiði það. Sam
tök iðnaðarins fengu lög fræði á lit 
um lög mæti gjald heimtunnar fyrir 
tveimur árum sem Sigurður segir 
enn í fullu gildi. Gjaldið sé ekki 
skattur í skilningi laga og heldur ekki 
þjónustu gjald sem ætlað sé að standa 
undir til tekinni þjónustu heldur al
mennri þjónustu á svæðinu. Niður
staðan sé að sterk rök séu fyrir því að 
inn heimta gjaldsins sé ó lög mæt. 

En toppar í stjórn kerfi Reykja
víkur borgar halda auð vitað öðru 
fram.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

Adventure-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt 
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi  kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir 
eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

Konungur jeppanna er aftur mættur til leiks í nýrri og veglegri sérútgáfu, Land Cruiser Adventure með fjallmyndarlegum 
aukahlutapakka sem toppar allt og tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti.

Land Cruiser Adventure aukahlutapakki: 33" breyting, dráttarbeisli, húddhlíf og krómstútur á púst. 
Heildarverðmæti: 660.000 kr.

2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Land Cruiser viðskiptavinum að kostnaðarlausu

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

aukahlutapakki að verðmæti 660.000 kr. fylgir

Verð frá: 8.150.000 kr.
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Opinberar framkvæmdir á árinu 
fyrir 128 milljarða króna

Fiskeldi í sjó

Frelsi til iðnnáms

Við teljum menntun vera mikil
vægan undir búning að starfs
ævinni. Ekki einungis til að fá 

betra starf, heldur einnig til að styrkja 
okkur og finna kostum okkar far veg. 
Að gengi að námi hefur aukist til muna 
og fjöl breytnin er slík að erfi leikarnir 
felast frekar í því að velja náms leið. 
Hlut falls lega færri velja sér iðn og 
starfs nám hér á landi en í ná granna
löndum okkar. Að sókn í námið hefur 
ekki aukist í sama hlut falli og fjölgað 
hefur í bók námi. Það hefur skort á 
virðingu og metnaði fyrir iðn greinum 
sem þó eru þjóð fé laginu gríðar lega 
mikil væg. 

En hvernig færum við iðn og 
starfs nám til vegs og virðingar? Einn 
mikil vægur þáttur er að bæta að gengi 
nem enda um allt land að náminu 
sem upp fyllir kröfur næsta skóla stigs 
og at vinnu lífsins. Lilja Al freðs dóttir 
mennta og menningar mála ráð herra 
hefur farið öflugt á stað og beint kast
ljósinu að þessum þáttum. Mikil vægt 
er að draga fram kosti iðn, verk, og 
starfs náms og tæki færunum sem því 
fylgja. Síðast liðið haust fjölgaði um
tals vert, eða hlut falls lega á milli ára en 
betur má ef duga skal. 

Mennta og menningar mála
ráðu neytið hefur stutt við mikið og 
gott starf sem unnið hefur verið af 
mörgum aðilum til að fjölga nem
endum í starfs námi. Stjórn völd hafa 
undan farin ár greitt 1,1 milljarð króna 

til fyrir tækja sem annast kennslu 
iðn og starfs náms nema á vinnu stað. 
Hér er um viða mikla starf semi að 
ræða sem hefur skilað nem endum og 
fyrir tækjum miklum á góða í auknum 
mann auði. Nú er hafin vinna við 
endur skoðun á Vinnu staða náms sjóði 
með það að marki að gera gott betra. 

Heima vist  
fram halds skóla nema 

Þar sem að staða til iðn menntunar 
er mjög mis jöfn á landinu hafa margir 
nem endur utan af landi þurft að 
hleypa heim draganum til að sækja 
nám á höfuð borgar svæðinu. Það 
er erfitt og kostnaðar samt fyrir 16 
ára ung linga að feta sig á hús næðis
markaðnum sem ekki er fýsi legur eða 
öruggur. Nem endur sem hafa verið að 
leigja sér her bergi hafa ekki upp fyllt 
skil yrði um hús næðis bætur. 

Þing menn Fram sóknar flokksins 
hafa lagt fram þings á lyktunar til
lögu um að Al þingi feli mennta og 
menningar mála ráð herra, í sam ráði 
við Sam band ís lenskra sveitar fé laga, 
að beita sér fyrir stofnun heima vistar á 
höfuð borgar svæðinu fyrir fram halds
skóla nema. Gerum iðn og starfs námi 
hærra undir höfði. Það stuðlar að því 
að fleiri velji sér nám sem hæfir styrk
leikum og á huga hvers og eins. 

Halla Sig ný Kristjáns dóttir 
þing maður Fram sóknar flokksins

Á ár legu Út boðs þingi Sam taka 
iðnaðarins sem fram fór á 
Grand Hóteli Reykja vík í fyrir 

skömmu mættu full trúar 10 opin berra 
aðila sem kynntu fyrir hugaðar verk
legar fram kvæmdir á árinu. Um er 
að ræða sam tals 128 milljarða króna 
fyrir hugaðar verk legar fram kvæmdir. 
Það er 49 milljarða króna hærri upp
hæð en kynnt var á Út boðs þingi 
síðasta árs þegar upp hæðin nam 79 
milljörðum króna. Í ár kynntu Sam tök 
sveitar fé laga á höfuð borgar svæðinu 
fyrir hugaðar fram kvæmdir að upp
hæð 16,4 milljarða króna en annars 
munar mest um fram kvæmdir Isavia, 
Vega gerðarinnar og Fram kvæmda
sýslu ríkisins. 

Kynningin var mjög fag leg en fyrir 
stofnanirnar kynntu: 

Dagur B. Eggerts spon borgar stjóri 

Reykja víkur borgar, 20 milljarðar 
króna, þar af fram lag til menningar-
mið stöðvar í Úlfarsár dal. 

Sam tök sveitar fé laga á höfuð-
borgar svæðinu – Hrafn kell Á. Proppé, 
svæðis skipu lags stjóri höfuð borgar-
svæðisins, 16,4 milljarðar króna. 

Veitur – Inga Lind Vals dóttir, 
for stöðu maður tækni þróunar, 8,7 
milljarðar króna. 

Lands virkjun – Gunnar Guðni 
Tómas son, fram kvæmda stjóri fram-
kvæmda sviðs, 4,4 milljarðar króna. 

Lands net – Unnur Helga Kristjáns-
dóttir, yfir maður verk efna stjórnunar 
fram kvæmda, 9,2 milljarðar króna. 

Orka náttúrunnar – Marta Rós 
Karls dóttir, for stöðu maður tækni-
þróunar4,4 milljarðar króna. Á hersla 
lögð á um hverfis mál. 

Faxa flóa hafnir – Jón Þor valds son, 

að stoðar hafnar stjóri Faxa flóa hafna, 
2,7 milljarðar króna 

ISAVIA – Maren Lind Más dóttir, 
deildar stjóri far angurs kerfa tækni- og 
eigna svið Kefla víkur flug vallar, 20,5 
milljarðar króna 

Vega gerðin – Óskar Örn Jóns son, 
for stöðu maður fram kvæmda deildar, 
21,9 milljarðar króna. Ný fram-
kvæmdir eru fyrir 12,2 milljarða 
króna, við halds fram kvæmir fyrir 
9,7 milljarða króna og í land þráðar 
fram kvæmdir í Njarð víkur skriðum 
fyrir austan er á ætlað að verja 460 
milljónum króna. 

Fram kvæmda sýsla ríkisins – 
Guð rún Ingvars dóttir, for stjóri, 19,7 
milljarðar króna, þar af 8 milljarðar 
króna í nýjan Land spítala. 

Sam tals; 127,9 milljarðar króna

Ný könnun á af stöðu lands manna 
til fisk eldis í sjó á Vest fjörðum 
bendir til þess ein dregið að að 

alls 46,3% lands manna eru já kvæðir 
gagn vart fisk eldi í sjó á Vest fjörðum 
en 29,6% eru nei kvæðir og 24,1% eru 
hvorki já kvæðir né nei kvæðir. Þetta er 
meðal þess sem fram kemur í við horfs
könnun sem Gallup gerði fyrir Vest
fjarða stofu í nóvember 2018. 

Mestur stuðningur við fisk eldi í 
sjó á Vest fjörðum var í Suður kjör
dæmi þar sem rúm lega 62% voru já
kvæðir en 20% nei kvæðir. Minnstur 
stuðningur við fisk eldi í sjó reyndist 
meðal svar enda í Reykja víkur kjör
dæmi suður þar sem tæp lega 32% 
voru já kvæðir gagn vart fisk eldi í sjó á 
Vest fjörðum en 38% voru nei kvæðir. 
Í Norð vestur kjör dæmi voru tæp lega 
54% já kvæðir gagn vart fisk eldi í sjó á 
Vest fjörðum, tæp lega 23% voru nei
kvæðir og tæp lega 24% voru hvorki 
já kvæði né nei kvæðir. Spurt var „Ertu 
já kvæð(ur) eða nei kvæð(ur) gagn vart 
fisk eldi í sjó á Vest fjörðum?“ og tæp
lega 89% þátt tak enda tók af stöðu til 
spurningarinnar. 

Gæði mat væla og vondir vegir 
Í könnun Gallup var einnig spurt 

um gæði mat væla sem fram leidd eru 
á Vest fjörðum. Spurt var: „Al mennt 
séð, hversu góð eða slæm telur þú 
gæði mat væla sem fram leidd eru á 
Vest fjörðum?“ Sam kvæmt niður
stöðum könnunarinnar telja lið lega 
89% lands manna gæði mat væla sem 
fram leidd eru á Vest fjörðum al mennt 
góð en innan við 1% telur þau slæm 
og um 10% segja vest firsk mæt væli 
hvorki góð né slæm. 

Í könnun Gallup voru svar endur 
beðnir að nefna þrjú at riði sem þeim 
koma fyrst í hug þegar þeir heyra 
minnst á Vest firði. Flestir nefndu 
erfiðar sam göngur eða vonda vegi 
en næst oftast kom Ísa fjörður upp 
í hugann, í þriðja sæti var náttúru
fegurð og í fjórða sæti fegurð. Vest
firsk fjöll voru í fimmta sæti, sjávar út
vegur í því sjötta og lax eldi í sjöunda. 
Spurt var „Nefndu þrjú at riði sem 
þér dettur fyrst í hug þegar þú heyrir 
minnst á Vest firði“ og tæp lega 88% 
nefndu alla vega eitt at riði. 

Um net könnun var að ræða þar 
sem haft var sam band við 1415 manns 

um 63% hækkun milli ára

Óskar Örn Jónsson, forstöðumaður 
framkvæmdadeildar kynnti framkvæmdir fyrir  
21,9 milljarða króna á þessu ári sem eru mestu 
framkvæmdirnar í krónutölu talið.

18 ára og eldri af öllu landinu handa
hóf svaldir úr Við horfa hópi Gallup, alls 
svöruðu 822 og var þátt töku hlut fall 
58,1%. 

Fisk eldis fyrir tækin í Arnar firði, 
Tálkna firði og Pat reks firði vinna nú að 
endur nýjun um hverfis mats og munu 

skila val kosta greininu en þau starfa 
nú á undan þágu eins og kunnugt er. 
Sig ríður Ó. Kristjáns dóttir, fram
kvæmda stjóri Vest fjarða stofu, segir að 
heima menn beri miklar vonir í brjósti 
til að niður staðan verði já kvæð, enda 
snýst málið ekki bara um hina miklu 

at vinnu sem þessi fyrir tækja skapa, 
heldur ennig er í kringum þau ýmis af
leidd at vinnu starf semi, s.s. málm smíði 
og raf virkjun. Málið er því gríðar lega 
mikil vægt fyrir at vinnu lífið á öllum 
Vest fjörðum.
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Ánægjuleg aukning og áhugi nemenda á iðnnámi

Fjöl brauta skóli Suður lands á Sel
fossi, FSu; leggur á herslu á að 
allir séu metnir að verð leikum, 

njóti skilnings og beri virðingu fyrir 
sjálfum sér, öðrum og um hverfi sínu. 
Skólinn stefnir að árangurs ríku og 
fjöl breyttu skóla starfi þar sem á hersla 
er lögð á fag þekkingu, sköpunar
hæfni og metnaðar fullt þróunar
starf. Hlut verk skólans er ekki síst að 
búa nem endur undir frekara nám, 
að bjóða upp á fjöl breytt starfs nám 
í góðum tengslum við at vinnu lífið 
og búa nem endur að búa nem endur 

undir dag legt líf í lýð ræðis þjóð fé
lagi. Fjöl brauta skóli Suður lands var 
stofnaður 1981 og eig endur hans eru 
ríki og sveitar fé lög á Suður landi. 

Fyrstu árin var skólinn starf
ræktur í hús næði víða á Sel fossi en 
1987 var starf semin flutt í nú verandi 
hús næði við Tryggva götu 25. Frá 
upp hafi hefur starf semi skólans vaxið 
og dafnað og nú er kennt í þremur 
húsum á lóð skólans; auk aðal
byggingarinnar Odda þar sem bók
námið til stúdents prófs fer fram er 
kennt í verk náms húsinu Hamri og 

í þrótta húsinu Iðu. Nem enda fjöldi er 
í dag um 730 en var um 1000 þegar 
mest var á árunum 2008 til 2009. 

Fjöl breytt náms fram boð 
Sigur sveinn M. Sigurðs son skóla

meistari segir að skólinn sé með fjöl
breytt náms fram boð fyrir þá sem vilja 
leggja fyrir sig iðn nám, s.s. raf virkjun 
sem er þriggja ára nám og húsa smíði 
sem hefur verið kennd í FSu í mörg 
ár. Nem endur eru auð vitað flestir 
af Suður landi, allt frá Þor láks höfn 
austur á Kirkju bæjar klaustur, en þeir 

koma víðar að, t.d. norðan úr landi 
og austan af fjörðum. Eðli lega eru 
flestir nem endur úr Ár borg, enda er 
sveitar fé lagið að stækka mjög hratt. 
Það sama á við um ná granna sveitar
fé lögin Hvera gerði og Þor láks höfn. 

,,Hér er grunn nám bíliðna sem 
er 12 annir og sumir nem endur 
fara síðan á fram í Borgar holts skóla í 
Reykja vík, til dæmis í bif véla virkjun. 
Hér eru nem endur á málm iðnaðar
braut og nem enda fjöldi er einnig 
vaxandi. Nem endur geta síðan haldið 
á fram og lokið námi í vél virkjun hjá 
okkur. 

Það hefur orðið á nægju leg fjölgun 
og á hugi nem enda á iðn námi hefur 
aukist sem er í takt við þá þróun 
sem við könnumst við í öðrum verk
mennta skólum landsins. Fjlót lega 
eftir að nýja húsið, Hamar, var tekið 
í notkun jókst að sóknin um tals vert 
og í haust gátum við ekki tekið við 
öllum þeim sem sóttu um skóla vist í 
raf magninu þar sem við fengum ekki 
kennara til starfa á brautinni. Það 
kemur auð vitað ekki á ó vart, mikið 
að gera í at vinnu lífinu í dag og margir 
að starfa við t.d. hús byggingar, hér á 
Suður landi sem og víðast hvar annars 
staðar á landinu,“ segir skóla meistari. 

Við FSu er grunn nám hár
snyrtiiðnar sem er þriggja anna 
nám og síðan liggur leiðin yfir
leitt í Tækni skólann til að ljúka því 
námi. Í nokkur ár hafa verið í þrótta
akademíur við FSu. 
- Hvernig gengur iðn nemum að komast 

á náms samning? 
,,Það er allur gangur á því, flestir 

fá samning hér á Suður landi en aðrir 
þurfa að leita annað, t.d. á höfuð
borgar svæðið þar sem þeir þurfa í 
flestum til fellum að ljúka náminu. 
Í ís lensku þjóð fé lagi, sem telur að
eins um 350.000 manns, getur verið 
heppi legt að þekkja ein hvern iðn
meistara til að komast á samning. Það 
er auð vitað ekki góð staða fyrir iðn
nem endur að vita raunar ekki hve nær 
þeim takist að ljúka náminu. Margir 
húsa smíða nemar fá sumar vinnu í 
byggingar iðnaðinum, og það hjálpar 
til við námið og eykur væntan lega 
þekkingu þeirra á iðn greininni.“ 

All góðir at vinnu mögu leikar 
- Getur verið að vaxandi á hugi á 

iðn námi tengist m.a. því að í mörgum 
til fellum er auð veldara að fá at vinnu 
eftir iðn nám en há skóla nám? 

,,Það kann að vera. Það eru t.d. 
góðir at vinnu mögu leikar eftir málm
iðnaðar nám, raf virkjun og húsa smíði 
meðan að ný út skrifaðir við skipta
fræðingar og lög fræðingar fara inn á 
þétt setnari markað. 

Það er mark visst unnið að því 
að fá fleiri stúlkur í iðn nám og það 
yrði mjög á nægju leg þróun ef fleiri 
stúlkur færu í það nám. Hér eru t.d. 
tvær stúlkur sem stunda nám í raf
magns fræði en ekki eins mikið í 
húsa smíðinni, þannig að betur má 
ef duga skal,“ segir Sigur sveinn M. 
Sigurðs son skóla meistari.

Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi:

www.landsnet.is

RAFMAGNAÐ SAMBAND VIÐ

FRAMTÍÐINA
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OLÍUGRÓÐINN Í NORÐRI

ANDVIRÐI NÆRRI 45 MILLJÓNA 
ÚTHLUTAÐ FRÁ STOFNUN SJÓÐSINS

Miklar væntingar okkar Ís
lendinga til olíu gróða eru 
alveg ó tíma bærar og hættu

legar í þeim skilningi að þær senda 
út röng skila boð, t.d. geta þær leitt 
til ó tíma bærra fjár festinga og ó skyn
sam legrar sam keppni. Fjallað er 
hér um þau skref sem þarf að taka, 
sér stak lega á vett vangi NorðurÍs
hafs ráðsins, Dreka – svæðinu, og 
upp byggingu á Ís landi varðandi auð
linda nýtingu á norður slóðum. 

Norður – Ís hafs ráðið ( NÍ ) mun 
gegna lykil hlut verki í allri upp
byggingu á norður svæðinu. Það 
sýndi mikla fram sýni að byggja upp 
þessi sam tök. Í þeim eiga að eins að 
vera þær þjóðir, sem hafa beinna 
hags muna að gæta á svæðinu. Nú 
strax vilja utan að komandi þjóðir 
tryggja sér að gang að ráðinu, en gegn 
því þarf að standa af mikilli festu. 
Þó um ræða um olíu og gas sé fyrir
ferðar mikil, eru á svæðinu marg
háttaðar aðrar þekktar auð lindir, 
og jafn framt margt annað lítt eða 
ó þekkt. Reynslan segir adráttar laust 
að við þekkjum ekki raun veru legt 
fram tíðar verð mæti þessa svæðis. 
Olíu – og gas veiran hel tekur hugi 
margra um stundir. 

Sam vinna þjóða innan NÍ er að 
mótast. Aug ljós vett vangur eru um
hverfis og öryggis mál. Ýmis þjóð
réttar leg mál og staða þessa svæðis 
eru annar mikil vægur vett vangur. 
Ekki minna mál er sam staða og sam
vinna hópsins, fylgir hugur máli eða 
splundrast allt þegar mammon sýnir 

sig. Límingin í þessum sam tökum 
er að þjóðir svæðisins glíma allar 
við sömu vanda mál. Þær kunna að 
hafa ó líka sýn á þessi vanda mál en 
þau eru þarna öll. Sam vinna þeirra 
virðist því aug ljós. Vandinn er hins
vegar sá að þessar þjóðir tengjast 
mörgum blokkum og hags muna
öflum, sem munu sýna sig þegar 
fram líða stundir. Þessi öfl hafa hag 
af því að splundra sam stöðunni. Þau 
þrýsta á veika bletti þjó rembunnar 
og sér hags muna, af hverju sam vinnu, 
deila ein hverju með öðrum, sitja að 
sumum en láta aðra sigla sinn sjó. 

Það mun taka 2040 ár að ná 
tökum á þeim fjöl mörgu verk efnum 

sem snúa að NÍ og vinnslu auð linda 
á svæðinu. Mikið glap ræði er að flýta 
sér um of, og hindra þarf að þjóð ríkin 
,,þjóf starti.“ Lykil at riði er að allir 
sann færist um að sam vinna, er besta 
leiðin fyrir alla. Hættan liggur hins
vegar í því að þjóð ríkin líti þröngt á 
sína hags muni, þetta eru okkar auð
lindir og við ráðum hvað við gerum. 
Máttur sam stöðunnar er hins vegar sá 
að þau hags muna öfl, sem sækjast eftir 
nýtingu auð lindanna eru nær alltaf, 
sterkari en þjóð ríkin, sér í lagi þau 
smærri. Fagur gali og gylli boð þessara 
aðila er erfitt að standast ,,come and 
play with me.“ Séð úr fjar lægð er 
Græn land á þessari leið. 

Nýing auð linda svæðisins snúast 
um þau grund vallar at riði, hvort þau 
eru á for sendum íbúa svæðanna – 
þjóðanna eða hags muna aðila – stór
fyrir tækjanna. Það sem gerir þessar 
marka línur flóknar er að bar áttan 
um tak markaðar auð lindir hefur 
harnað. Þjóð ríkin hafa myndað 
banda lög við stór fyrir tækin um að
gang að auð lindum til fram tíðar. 
Gleggasta dæmið um þetta er Kína, 
þjóð fé lag sem er rekið eins og fyrir
tæki. Ó mögu legt er að sjá eða skilja 
í því landi hvar marka línur eru milli 
stjórn valda og fyrir tækja. 

Olíu iðnaðurinn er skrítin skepna. 
Þessi heimur mótast af fáum stórum 

fyrir tækjum, sem í reynd ráða öllu, 
en utan á hanga svo önnur minni fé
lög, sem taka þá bita sem hinir vilja 
ekki. 

Olíu draumar byggðir á sandi? 
Engar sannanir fyrir olíu við Græn
land 

Þau fyrir tæki sem sér hæfa sig í 
olíu leit hafa ekki farið var hluta af 
hækkandi til kostnaði. Að bora eina 
til rauna holu á Dreka svæðinu kostar 
50 60 milljarða króna. Til að finna 
olíu gæti þurft að bora nokkrar og þó 
finndist olía þá er alveg ó visst að hún 
sé í vinnan legu magni. Á hættan er 
því gífur leg.

Frá stofnun sjóðsins Forritarar 
framtíðarinnar árið 2014 
hefur styrkjum fyrir hátt í 45 

milljónir króna verið úthlutað til 
skóla landsins. Tilgangur sjóðsins er 
að efla forritunar og tæknimenntun 
í grunn og framhaldsskólum 
landsins, en aðalfundur hans fór fram 
17. janúar sl. Sjóðurinn Forritarar 
framtíðarinnar er samfélagsverkefni 
sem hefur það hlutverk að efla 
forritunar og tæknimenntun 
í grunn og framhaldsskólum 
landsins. Hollvinir sjóðsins eru RB, 
Íslandsbanki, Landsbankinn, CCP, 
Icelandair, Össur, KOM ráðgjöf, 
Webmo design og Mennta og 
menningarmálaráðuneytið.

„Markmið sjóðsins er að stuðla 
að aukinni fræðslu og áhuga meðal 
barna og unglinga á forritun og 

tækni, að tækjavæða skólana, auka 
þjálfun og endurmenntun kennara 
og að forritun verði hluti af námskrá 
grunn og framhaldsskóla. Við sjáum 
þegar árangur af stuðningi sjóðsins 
og merkjum áhuga skólanna á að 
gera enn betur. Þekking tengd tækni 
og forritun er gríðarlega mikilvæg 
samfélagi nútímans og við erum 
stolt af því að geta stutt skólana í 
efla þá þekkingu sem byggt verður 
á til framtíðar,“ segir Sigfríður 
Sigurðardóttir, formaður stjórnar 
Forritara framtíðarinnar. 

Fram kom á aðalfundinum að á 
þessu ári hafi alls 28 skólar fengið 
úthlutað styrkjum, samtals að virði 
8.550.000 króna, þar af 70 tölvum að 
andvirði ríflega 4,5 milljóna króna. 
Næsta úthlutun sjóðsins fer fram í 
maí 2019.

Reki ehf Höfðabakka 9 110 Reykjavík
Sími: 562 2950   Fax: 562 3760
E-mail: bjorn@reki.is  Vefsíða: www.reki.is

Eigum hverskyns síur á lager.

Reki ehf. er stoltur umboðsaðili
fyrir Donaldson á Íslandi.

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

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

Twin     Wall

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

Smart einbýli frá 22,7 milljónum

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. 

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.

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

GRÆNT ALLA LEIÐ
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Á formað er að byggja kalk
þörunga verk smiðju í Súða vík. 
Til þess að það geti orðið að 

veru leika þarf nýjan hafnar kant, land
fyllingu og grjót varnar garð í Súða
vík en kostnaður við það er á ætlaður 
um 550 milljónir króna. Ætla má að 
um 280 milljónir króna fari í hafnar
kantinn en hann yrði þá styrk hæfur í 
ríkis sjóði. Kostnaður við land fyllingu 
og grjót varnar garð er á ætlaður um 
300 milljónir króna sem er fram

kvæmd sem kostuð yrði af Súða víkur
hreppi. 

Fjár hags staða Súða víkur hrepps er 
nokkuð sterk edna hefur ekki verið 
ráðist í fjár frekar fram kvæmdir á 
undan förnum misserum. En á vallt 
þarf að gera ráð fyrir ein hverjum 
breytingum í kostnaði frá gerðri 
fjár hags á ætlun. Kalk þörunga verks
smiðja yrði mikill styrkur fyrir at
vinnu lífið í Súða vík og or saka tals
verður breytingar á at vinnu háttunum. 

Sveitar stjórn Súða víkur hrepps hefur 
mælt með að fram kvæmdir vegna 
kalk þörunga verk smiðjunnar verði 
í krika Lang eyrar, skammt innan 
þorpsins. Þar er fyrir huguð vinnsla 
þörunga úr Ísa fjarðar djúpi á vegum 
Ís lenska kalk þörunga fé lagsins, sem 
vinnur kalk þörunga á Bíldu dal og 
á formar einnig slíka vinnslu í Stykkis
hólmi. Hér erum mjög stórt verk efni 
að ræða, og styrkir undir stöður at
vinnu lífs á Vest fjörðum um tals vert. 

Um er að ræða stærsta ein staka at
vinnu þróunar verk efni á norðan
verðum Vest fjörðum að undan skildu 
lax og fisk eldi. 

Álfta fjarðar göng 
Til þess að tryggja öruuggari 

að flutninga til Kalk þörunga verk
smiðjunnar og flutninga á markaðs
svæði með af urðirnar er oft ó fært 
þegar fara þarf um Súða víkur hlíðina. 
Því hafa Súð víkingar, og reyndar Vest

firðingar, lagt á herslu á að í sam göngu
á ætlun komi á ætlun um jarð göng, sem 
þegar hafa fengið nafnið Álfta fjarðar
göng þar sem gangna munninn verði 
upp við bæinn Svart hamar til Skutuls
fjarðar handan Ísa fjarðar bæjar. Einnig 
hefur verið rætt um aðra mögu leika. 
Gerð Dýra fjrðar ganga nú kann að 
seinka því að Álfta fjarðar göng komist 
í for gang, og þar nær tækast að nefna 
kröfu Aust firðinga um Fjarðar heiðar
göng milli Egils staða og Seyðis fjarðar.

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

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

Þú færð viftuna hjá okkur:

Kalkþörungaverksmiðja í Súðavík í augsýn
Arnardalshamar er á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar og þar eru 
stystu jarðgöng landsins. Þegar komið er út úr göngunum þegar 
ekið er frá Arnardal til Álftafjarðar, þ.e. frá Ísafirði til Súðavíkur, tekur 
Súðavíkurhlíðin við sem er oft ófær á vetrum vegna snjóflóðahættu 
eða hreinlega vegna snjóflóða. Jarðgöng milli Álftafjarðar og 
Skutulsfjarðar eru því nauðsynleg.

Horft til Súðavíkur frá Kambnesi milli Álftafjarðar og Seyðisfjarðar hinum vestari.
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 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR
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The Coas tal Furniture“ vermdi 
topp sætið eftir loka um
ferð Nor rænu hönnuna sam

keppninnar. Stóllinn er eftir danska 
hönnuðinn Nikola j Thrane Carl sen og 
fékk 22% at kvæða á lofts lags ráð stefnu 
Sam einuðu þjóðanna í Katowice og 
var kynntur sem vinnings hafi í ræðu 
um hönnun í nor ræna skálanum. 

Þök úr þangi á eyjunni Læsø var 
aðal upp spretta hug myndar hönnuðar 
„The Coas tal Furniture“ en á klæðið 
er búið til úr 100% niður brjótan legu 
efni sem er unnið úr þangi. Lykillinn 
að ferlinu var að leiða saman sjálf æra 
hugsun og fagur fræði og varð veita 
um leið ein staka á ferð þangsins. Í á liti 

dóm nefndar segir: „Þetta er ein stakt. 
Það hefur til gang, er töfrandi og vekur 
eftir tekt.“ 

At kvæða greiðslan í Katowice var 
loka stigið í sam keppninni sem hófst 
í septem ber þegar löndin sendu inn 
sam tals 98 verk. Fimm stólar, einn frá 
hverju hinna nor rænu ríkja, hafa verið 
til sýnis í tvær vikur á COP24. Öllum 
sem þátt tóku í lofts lags ráð stefnunni 
var boðið að vera með í „verð launum 
fólksins“ með því að greiða at kvæði 
og vinnings hafinn var kynntur á 
sér stökum hönnunar við burði 13. 
Desember sl. 

Sjálf ærni er orðinn liður í 
hönnunar ferlinu. Heimurinn þarfnast 
ekki fleiri hluta, hann þarfnast réttra 
hluta. Ending og gæði skipta máli 
vegna þess að ekki er hægt að stöðva 
neyslu. Allir stólarnir fimm tengjast 
með ein hverjum hætti 17 mark
miðum Sam einuðu þjóðanna um 
sjálf æra þróun. Þau minna á hinar 
miklu skyldur sem jarðar búar hafa 
gagn vart komandi kyn slóðum.

STÓLL ÚR ÞANGI

Jafna skal stöðu sveinsprófs og 
stútentsprófs sem inntökuskilyrði í háskóla

Iðnaðar menn og sam tök þeirra 
hafa í gegnum tíðina bent í trekað 
á að menntun og störf þeirra 

hafi ekki verið gert nógu hátt undir 
höfði. Hér á landi hefur mesta orkan 
í mennta málum farið í að reyna að 
koma sem flestum í gegnum bók
nám. Því hefur verið haldið fram 
að það sé svo arð bært fyrir þjóðina 
til lengri tíma litið að vera með vel 
menntað fólk. Mér finnst þó oft að 
það skorti að horfa á heildar myndina 
þegar verið að ræða um hluti sem 
þessa. Ráða menn þjóðarinnar eru 
að vakna upp við það að myndin er 
skökk. Eru kannski of margir að fara í 
á kveðið nám á meðan það vantar fólk 
á öðrum sviðum? 

Það hefur komið fram í máli Lilju 
Al freðs dóttur mennta mála ráð herra 
að nú verandi ríkis stjórn ætli að efla 
iðn og verk nám. Vísar hún í það, 
að á Ís landi er verið að út skrifa úr 
starfs og iðn námi í kringum 12% af 
nem endum á fram halds skóla stigi í 
saman burði við 40% í Noregi. Enn
fremur talar hún um að ríkis stjórnin 
muni setja aukið fé á fram halds skóla
stigið gagn gert til að efla þessa þætti. 
Gleðst VM yfir því. 

Ás laug Arna Sigur björns dóttir 
þing kona Sjálf stæðis flokksins hefur 
á samt fleirum lagt fram frum varp á 
þingi sem myndi jafna stöðu sveins
prófs og stútents prófs sem inn töku
skil yrði í há skóla. Þar er talað um 
að að leggja fjöl breytt mat á nem
endurna sem koma úr skóla kerfinu 
og senda ungu fólki og for eldrum 
þau skila boð að það loki ekki leiðum 
í fram tíðínni að velja iðn nám. 

Guð rún Haf steins dóttir for maður 
Sam taka iðnaðarins talar um að það 
sé orðin gríða legur skortur á fólki 
með hæfni og þekkingu í verk legum 
greinum og það reynist erfitt fyrir 
fyrir tæki að manna störf á sviði iðn 
og tækni greina . Því sé mikil vægt að 
fjölga þeim sem út skrifast í þessum 
greinum til að mæta þörfum at vinnu
lífsins. Allt er þetta gott og blessað. 
Gleðst ég mjög yfir þessum á huga, þá 
sér stak lega á huga mennta mála ráð
herra og hef mikla trú á að þar fylgi 
hugur máli. 

Að búnaður og laun 
Það sem skiptir líka máli þegar 

ungt fólk velur sér fram tíðar störf er 
hversu að laðandi störfin eru, það er 
að búnaður og laun. Á síðustu árum 
höfum við myndað hér tvö falt kerfi 
hjá iðnaðar mönnum, annars vegar 
er lend vinnu afl sem er því miður 
oftast keyrt niður á lægstu taxta 
og hins vegar ís lenskt vinnu afl sem 
flest semur um svo kölluð markaðs
laun. Það er því miður land lægt hjá 
okkur að fara illa með er lent vinnu
afl. Við borgum þeim eins lágt kaup 
og við komumst upp með og okrum á 
þeim í húsa leigu og öðrum kostnaði, 
oft er það sami aðilinn sem út vegar 
vinnuna og hús næðið. Ís lendingar í 
þessum geira hafa jafn vel fengið að 
heyra, þegar þeir fara fram á kaup
hækkun, ,,þú veist að ég get fengi 
tvo út lendinga fyrir þín laun.“ Þetta 
er vinnu um hverfið sem mætir ungu 
fólk á Ís landi sem velur sér iðn nám. 

Ef við ætlum að gera ið nám að
laðandi fyrir unga fólkið verðum við 
að hafa launa málin í lagi. Það er ekki 
að laðandi að vera að keppast á vinnu
markaði við er lent vinnu afl sem verið 
er að fara illa með. Það er ó trú legt 
að ekki skuli vera hægt að koma 
í veg fyrir að það. Að sömu fyrir
tækin komast jafn vel upp með það 
að brjóta á fólki aftur og aftur. Ríkis
stjórn og Al þingi lög gjafinn verða að 
gera fram kvæmda valdinu kleift að 
loka þeim fyrir tækjum sem eru brot
leg. Hér er verið að tala um að taka 
á kenni tölu flakki, fé lags legum undir
boðum og skattaundan skotum. Það 
er í raun merki legt hvað hefur tekið 
langan tíma að stoppa kenni tölu flakk 
og koma á keðju á byrgð á Ís landi. Eina 
sem þarf er vilji stjórn mála manna 
en sá vilji virðist ekki vera til staðar. 
Hvaða hags muni er verið að gæta? 
A.m.k ekki hags muni launa fólks. 

Grunn krafa iðnaðar manna fé
laganna í nú verandi samninga við
ræðum er sú að geta lifað mann
sæmandi lífi á dag vinnu launum. Ef 
við ætlum að fjölga iðnaðar mönnum 
á vinnu markaði þá þarf bæði starfs
um hverfi og laun að vera sam
keppnis hæft við önnur störf sem 
krefjast sam bæri legar menntunar. 
Guð mundur Helgi Þórarins son 
for maður Fé lags vél stjóra og málm-
tækni manna

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

HEYRÐU
BETUR!
 
 

Við sérhæfum okkur í öryggisbúnaði  m.a. 
heyrnarhlífum og samskiptabúnaði. 
Hugaðu að heyrninni, hún er mikilvæg! 
Hafðu samband.
Við veitum þér faglega aðstoð. 
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Óuppfyllt íbúðaþörf verður 
um 2.000 íbúðir eftir þrjú ár

Á taks hópur um aukið fram boð á 
í búðum og aðrar að gerðir til að bæta 
stöðu á hús næðis markaði hefur skilað 
Katrínu Jakobs dóttur, for sætis ráð herra, 
til lögum sínum. Að mati hópsins liggur 
ó upp fyllt í búða þörf nú á bilinu fimm til 
átta þúsund í búðir á landinu öllu. Mikil 
upp bygging í búðar hús næðis er hins 
vegar fyrir huguð á næstu árum og á ætlað 
er að um tíu þúsund í búðir verði byggðar 
á árum 2019–2021. Gangi þær á ætlanir 
eftir mun ó upp fyllt í búða þörf minnka til 
muna en hún verður engu að síður um 
tvö þúsund í búðir í upp hafi árs 2022. 
Þrátt fyrir mikla upp byggingu eru vís
bendingar um að það fram boð sem nú 
er að myndast muni síður henta tekju og 
eigna lágum. Stór hluti lítilla í búða sem 
eru í byggingu á höfuð borgar svæðinu 
er í hverfum þar sem fer metra verð er 
hvað hæst. Í þeim sveitar fé lögum á 
höfuð borgar svæðinu þar sem fer metra
verð er lægra virðist mest vera byggt af 
stærri í búðum sem geta þar með síður 
talist hag kvæmar. Því er nauð syn legt að 
ráðast í að gerðir til að auka fram boð hag
kvæmra í búða á við ráðan legu verði til 
leigu og eignar. 
Hópurinn leggur fram til lögur í eftir
farandi sjö flokkum. Til lögurnar eru 40 
talsins og er að finna í skýrslu hópsins. 
Al mennar í búðir 
Stækkun kerfisins með stofn fram lögum og 
hærri tekju mörkum 
Hús næðis fé lög 
Stuðningur við ó hagnaðar drifin hús-
næðis fé lög 
Leigu vernd 
Skýrari reglur á leigu markaði án þess að 
það bitni á fram boði 
Skipu lags- og byggingar mál 
Endur skoðun reglu verks til ein földunar og 
raf væðing stjórn sýslu 
Sam göngu inn viðir 
Hraðari upp bygging sam göngu inn viða og 
al menning sam gangna 
Ríkislóðir 
Ráð stöfun ríkislóða fyrir í búðir, þar á 
meðal fyrir leigu markað 
Upp lýsinga miðlun 
Sam ræmd söfnun og miðlun upp lýsinga 
um hús næðis mál 
Á taks hópurinn var skipaður af Katrínu 
Jakobs dóttur, for sætis ráð herra, og hóf 
störf 5. desember sl.

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!
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Gæðahurðirnar frá Lindab hafa sannað yfirburði sína með áratugaendingu við íslenskar 
aðstæður. Þær fást með og án mótors og henta m.a. vel fyrir blautrými þar sem ryðfríir 
fylgihlutir tryggja betri endingu.  Allar Lindab-hurðir eru útbúnar klemmivörn og þeim 
öryggisbúnaði sem reglur segja til um. 

Fagmenn frá Límtré Vírnet sjá um uppsetningu á hurðum og öllum viðbótarbúnaði sé þess óskað.

Kynntu þér Lindab á limtrevirnet.is eða hjá söludeild í síma 412-5350.

limtrevirnet.is

Söluskrifstofur - Lynghálsi 2 - 110 Reykjavík
      Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
           Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Öflugar Iðnaðarhurðir
sem endast og endast
-áreiðanlegar, liprar og sterkar frá Lindab


