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Menntaskólinn í Kópavogi útskrifaði í lok maímánaðar nemendur úr bakaraiðn, framreiðslu, kjötiðn og nemendur 
úr matreiðslu. Þessir nemendur koma allsstað af landinu og eru að ljúka eftir brautum þriggja- til fjögurra ára 
námi. Alls útskrifuðust 47 nemendur úr iðnnáminu á vorönninni. Þessir nemendur eru kærkominn viðbót við 

iðnaðaratvinnugreinar víðs vegar um land, enda víða skortur á starfsmönnum í þessum atvinnugreinum.

Hópurinn sem útskrifaðist frá MK

MK ÚTSKRIFAÐI 47 ÚR IÐNNÁMI

ÁLFRAMLEIÐSLA SKILAÐI 
86 MILLJÖRÐUM INN Í 
ÍSLENSKT HAGKERFI 
50 ár eru síðan álframleiðsla hófst á Íslandi.

Sjá bls. 2

Íslensk húsgögn 
á Bessastöðum

Iðnmenntun fyrir 
háskólagráðu

Sjávarútvegur 2019  
í Laugardalshöll

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Finnur þú
gullstöng?

Nýr miði á næsta sölustað!

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Víkurhvarf 8 |  203 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Sveitarfélagið Árborg gæti verið kjörin 
staðsetning fyrir þitt fyrirtæki
 - Nálægð við Inn- og útflutningshöfn
 - Fjölskylduvænt umhverfi
 - Nálægt við höfuðborgarsvæðið

Kraftmikið samfélag með hátt menntunarstig
Selfoss – Eyrarbakki – Stokkseyri

Nánari 
upplýsingar veitir: 
Gísli H. Halldórsson, 
bæjarstjóri Árborgar, 
gislihh@arborg.is 
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Iðnaðaruppbygging og sóknaráætlanir
Mikil vægt er að iðnaðar upp bygging í landinu sé 

í takt við köfur tímans, ekki síður verk- og iðn-
nám, það henti þeim sem vilja gerast iðnaðar-

menn en með því styrkir það at vinnu lífið í landinu. 
Margir flýta sér að sækja um það nám sem þeim finnst 
á þeirri stundu skemmti legt að hafi mest að dráttar afl, 
en aðrir eru kannski jarð bundnari og velja nám sem 
tryggir at vinnu þeirra að loknu námi og ekki síður það 
sem kannski er mikil vægast, góð laun. Brott fall í námi 
er hins vegar visst á hyggju efni, er náms efnið ekki nógu 
spennandi og verða sumir nem endur fyrir á falli þegar 
drauma starfið er ekki eins spennandi og í upp hafi leit út 
fyrir að vera, verður kannski að vissri mar tröð. Svo eru 
aðrir sem eru kannski komnir með upp í kok af námi og 
vita ekkert hvert skal stefna, gera bara eitt hvað, kannski 
vegna þrýstings frá fjöl skyldunni sem endi lega vilja 
að við komandi ,,verði eitt hvað“ sem fjöl skyldan getur 
verið stolt af. Þá getur verið gott að hægja ferðina og 
hugsa málið frá grunni, ekki láta undan tíma bundum 
þrýstingi. Það verður fáir snillingar á því að setjast á 
skóla bekk en þekking er fjár sjóður sem endist ævina á 
enda. Benda má á að munurinn á snilld og heimsku er 
sá að snilldin er tak mörkuð, kannski er meðal mennskan 
best. 

Iðnaðar upp bygging og sóknar á ætlanir eru nokkuð 
á berandi í um ræðunni í þjóð fé laginu um þessar mundir. 
Lands hluta bundin sam tök sveitar fé laga sem sóknar á-
ætlanir sem stundum eru svo stífar að erfitt reynist að 
fylgja þeim eftir, sér stak lega ef í þeim felst viss ó þolin-
mæði sem tengist tíma á ætlunum. Stór tækar sóknar-
á ætlanir til verk efna í ein stökum lands hlutum á sviði 
at vinnu-, byggða- og menningar mála má sjá og lesa 
um víða, en stundum verður ekkert um fram kvæmdir 
af ýmsum á stæðum, s.s. með byggingu sólarkísil verk-
smiðju á Grundar tanga og kísi lá l verk smiðja í Helgu vík á 
Reykja nesi hóf starf semi en lognaðist út af, a.m.k. tíma-
bundið, vegna van efnda við byggingu verk smiðjunnar 
og fjár mála ó reiðu og benda má á að á ætlanir Hún-
vetninga til að hressa upp á á at vinnu lífið og fjöl breytnina 
með ál verk smiðju norður á Skaga virðist ekki hafa orðið 
að neinu. Vest firðingar, sem búa við feng sælustu fiski-
mið landsins og hafa bestu að stöðuna til fisk eldis inni 

á fjörðunum, vilja 
auka það en þá 
kemur til djúp-
stæður skortir á 
fram taki stjórn-
valda til að koma 
suður hluta Vest-
fjarða í á sættan-
legt vega sam band 
við aðra lands-
hluta. Aukið fisk-
eldi skapar einnig 
ný iðnaðar störf 
vegna þjónustu 
við þennan iðnað 
og eykur þar með 
fjöl breytnina og 
um svifin í at vinnu-
lífinu á svæðinu. 
Allar þessar 
sviftingar, at hafna semi og iðnaðar upp bygging koma nú 
sem eins kona undan fari iðn byltingar sem m.a. gengur 
út á það að auka sem mest fram leiðni og ný sköpun í 
landinu sem fjölgar iðn menntuðu fólki, en einnig 
verk- og tækni menntuðu. Þörf er á aukinni fram leiðni 
í iðnaði um allt land, ekki bara í rót grónum iðnaðar-
sveitar fé lögum, heldur einnig þar sem út gerð og fisk-
iðnaður hefur verið megin upp spretta at vinnu tæki færa. 
Það eykur fjöl breytnina og dregur úr líkum á koll steypu 
í at vinnu lífi ef fiskur hverfur af á kveðnum fiski miðum 
eða að út gerð flytur um set í annað sveitar fé lag fjarri 
og með kvóta svo eftir situr nánast at vinnu lifið eins 
og sviðin jörð. Í bygginga geiranum er nú þegar mikill 
kraftur, ekki veitti af. Þar ber einna mest á bygginga fé-
laginu Bjargi sem er að byggja ó dýrar leigu í búðir fyrir 
þá sem vest er settir. 

Þjóðin þarf að trúa á vaxandi iðn byltingu, þá farnast 
ís lenskri þjóð betur.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

LEIÐARI

IÐNAÐARBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ
4. TBL. 2. ÁRGANGUR 2019
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 108 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi 

Ámundason. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími 824-2466, netfang, amundi@

fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Geir A. 

Guðsteinsson, sími: 840-9555 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. Prentun: Ísafold

BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

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

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!

Askalind 4  |  Kópavogi  |  Sími 564 1864  |  vetrarsol.is

Einstök gæði frá

40 ár 
á Íslandi

Sterkir og 
notendavænir 
sláttutraktorar 
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EFTIRSPURN EFTIR ÓDÝRARI 

ÍBÚÐUM HEFUR EKKI VERIÐ MÆTT

S
am kvæmt nýrri 

talningu Sam

taka iðnaðarins í m
ars eru nú 4.988 

í búðir í byggingu á höfuð borgar

svæðinu. Það eru 3% fleiri í b
úðir en voru 

í byggingu við síðustu talningu. Af þessum 

4.988 í búðum eru 93%, eða 4.625 í fjöl

býli. H
efur þeim fjölgað um 3,6% frá því í 

septem ber 2018. Hins vegar voru 363 sér

býli í b
yggingu sem er 4,2% fækkun milli 

talninga. Alls 2
.642 í búðir eru í byggingu 

í Reykja vík, 1.081 í Kópa vogi, 637 í Garða

bæ, 510 í M
os fells bæ, 104 í Hafnar firði og 

14 á Sel tjarnar nesi. Mesta fækkunin er í 

í búðum sem eru á fyrstu byggingar stig
um, 

þ.e. að fok heldu. Slíkar í búðir eru nú 2.558 

sem er fækkun um 110 í búðir eða 4,1% 

frá því við síðustu talningu. Sam dráttur er 

mestur í í b
úðum í fjöl býli en þeim fækkar 

um 4,6%, eða 116 frá því í s
eptem ber en 

í búðum á þessu byggingar stig
i hefur verið 

að fjölga í talningu SI frá
 því 2015. 

Versnandi efna hags á stand 

Fækkunin nú endur speglar að stærstum 

hluta versnandi efna hags á stand og aukna 

efna hags ó vissu. Margt bendir þó til þ
ess að 

jafn vægi sé að skapast á markaði. Fækkun 

í búða á fyrstu byggingar stig
um mög á lík

lega skýra með því að dregið hafi úr út

lánum vegna ó vissu í efna hags málum sem 

ríkti allt þar til 
kjara samningar voru undir

ritaðir. Sala nýrra í búða hefur líka verið 

hægari sem kann að hafa tafið ein hver 

verk efni. Það er eftir spurn eftir ó dýrum 

í búðum en sala á dýrari í búðum hefur 

gengið hægar. Það er aðal at riði hvað varðar 

eftir spurn en en eftir spurn eftir ó dýrum 

í búðum hefur ekki verið mætt að mati SI. 

Um 530 í búðir eru í byggingu í Reykja

nes bæ og vel á þriðja hundrað í Ár borg 

og á Akur eyri. Bendir greining SI til að 

fjölgun í búða á hvern íbúa í Reykja nes

bæ, Ár borg, Vogum og Hvera gerði sé um 

þriðjungi meiri en að meðal tali á höfuð

borgar svæðinu.

FINNUR

ÞÚ     ?
Þú gætir u

nnið 20.000 kr. í e
inum hvelli!

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið
 vel

kom
in Opið: 10-17

alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Sími 567 4467  -  
www.gummisteypa.is

AllAr gerðir reimA og færibAndA

EINBEITING       
AFKÖST

       
       

VELLÍÐAN

Ecophon SOLO plöturnar hafa reynst einstaklega vel

þar sem þær hafa verið notaðar t.d
. á heimilum,

skrifstofum og í opnum rýmum.  Þær draga úr

bergmáli og glymjanda og hjálpa til a
ð gera rýmið

notalegt og þægilegt án þess að spilla útliti
nu.

 
Kynntu þér hljóðvist og hvernig hún getur hjálpað

þínu fyrirtæki, vinnustað eða heimili.

Fossaleyni 8   112
 Reykjavík  577-4100

www.altak.is

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 

Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 1
10 Reykjavík

www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 

varahlutum og 

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 m
un á næstu dögum flytja alla 

starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 

Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomnaIÐNAÐARBLAÐIÐ
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Vinnum fyrir öll tryggingafélögin

Útvegum bifreið meðan á viðgerð stendur

Bílaréttingar & sprautun Sævars

Skútuvogi 12h - 104 Rvík - Sími 568-9620 - Netfang: bilarettin
g@bilarettin

g.is - w
ww.bilarettin

g.is 

• 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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FINNUR

ÞÚ     ?
Þú gætir u

nnið 20.000 kr. í e
inum hvelli!

ÍSLENSKT – GJÖRIÐ SVO VEL!

G
uðrún Hafsteinsdóttir, 

formaður 

Samtaka iðnaðarins sagði m.a. á 

Iðnþingi 2019 að eitt væri það mál 

sem valdið hefur ólgu meðal félagsmanna 

Samtaka iðnaðarins á undanförnum 

mánuðum. ,,Það hefur vakið furðu okkar 

innan SI að Bjarg íbúðarfélag, sem er í eigu 

verkalýðshreyfingarinnar hafi ákveðið að 

sniðganga íslenska framleiðslu á sama 

tíma og verkalýðshreyfingin kallar eftir 

hærri launum til s
inna launamanna. Hver 

á að versla við traust íslensk fyrirtæki 

sem greiða starfsfólki sínu góð laun ef 

verkalýðsfélögin treysta sér ekki til 
þess? 

Vilja þau ekki að við getum áfram greitt 

góð laun? Og hærri laun? Já, því miður 

fylgjast orð og athafnir ekki alltaf að á 

þeim bænum.

Ég finn þar sem ég kem þessa dagana 

að það er uggur í fó
lki - en ég ítre

ka - við 

getum leyst þetta. Sú vísa er aldrei of oft 

kveðin að vali fylgir ábyrgð og með því 

að kaupa íslenskt þá styðjum við um 

leið við það samfélag sem við lifum og 

hrærumst í. 
Við styðjum við hvort annað. 

Þetta höfum við lagt áherslu á undanfarna 

mánuði í herferð sem nefnist „Íslenskt, 

gjörið svo vel.“ 

Í ávarpi til 
stofnfundar Samtaka 

iðnaðarins fyrir 25 árum síðan, sagði 

Haraldur Sumarliðason, þá nýkjörinn 

fyrsti 
formaður SI, að hvati ið

naðarins til 

að sameinast væru ekki erfiðleikatímar í 

íslensku atvinnulífi - heldur hin mörgu 

mikilvægu mál sem sameinuðu þá sem að 

samtökunum stóðu. Þar var sleginn nýr 

tónn – og sá tónn á enn við í dag. Það er 

ekki tím
i til a

ð pakka í vörn því við ætlum 

í sókn,“ sagði Guðrún Hafsteinsdóttir.

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

11. DESEMBER 2018 

5. tölublað – 1. árgangur

P
rjónaskapur flokkast auðvitað ekki undir iðnað, 

heldur handverk. Sú iðja hefur verið rík meðal 

Íslendinga um aldir, o
g 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 
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margt spjallað, en einnig stundaðar hannyrðir. E
innig var 

vakin athygli á endurreistri sta
rfsemi Önfirðingafélagsins 

á höfuðborgarsvæðinu.
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sjómönnum til h
amingju 

með daginn
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BOÐIÐ UPP Á VERKNÁM Í 

FJÖLMÖRGUM GREINUM

Það er ste
fna 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

IÐNAÐARBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

19. FEBRÚAR 2019 

1. tölublað – 2. árgangur

Þ
ór dís Kol brún Reyk fjörð Gylfa

dóttir, 
ferða mála, iðnaðar og 

við skipta ráð herra, mun leggja 

til þ
riggja 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 stj
órnarinnar, 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 lið
ið 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 

milljó
nir 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 þ
ess 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 stæ
rsta 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 fö
r með sér tölu

verð sam legðar á hrif. S
væðið 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 stjó
ri 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 m
jög af jarð vegs að

stæðum á hverjum stað. 

Hálfnað verk þá hafið er 

Elías Jónatans son, Orku bús stjó
ri 

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 tæ
ki 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, F

Su; leggur áherslu 

á að allir s
éu metnir að verðleikum, njóti sk

ilnings og 

beri virðingu fyrir sjá
lfum 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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fasteignasali B.Sc
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Gissurarson
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Sturla 

Pétursson

Löggiltur  

fasteignasali

899 9083

Snorri  

Snorrason

Löggiltur 

fasteignasali

Útibú Höfn Hornafirði

895-2115Anna F. 

Gunnarsdóttir

Löggiltur  

fasteignasali

892-8778

Herdís Valb. 

Hölludóttir

Lögfræðingur 

og lögg.fasteignasali

694 6166
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Álframleiðsla skilaði 86 mill-
jörðum inn í íslenskt hagkerfi
Álið er hluti af lausninni“ var 

yfirskrift vel sótts ársfundar 
Samáls sem haldinn var í 

Kaldalóni í Hörpu nú þegar 50 ár eru 
síðan álframleiðsla hófst á Íslandi. Í 
erindi Magnúsar Þórs Ásmundssonar 
stjórnarformanns Samáls Norðuaráls 
að útflutningsverðmæti áls námu 
um 230 milljörðum og innlendur 
kostnaður um 86 milljörðum. Af 
innlendum kostnaði nam raforka um 
40 milljörðum og er þá miðað við 
raforkunotkun álvera og meðalverð 
Landsvirkjunar til iðnaðar. Þá keyptu 
álverin innlendar vörur og þjónustu 
fyrir 23 milljarða, laun og launatengd 
gjöld námu um 19 milljörðum, opinber 
gjöld um 4 milljörðum og styrkir til 
samfélagsmála 185 milljónum.

Mikilvægt að horfa til framtíðar
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra 

óskaði álfyrirtækjum til hamingju með 
50 ára afmælið og sagði það merkilegan 
áfanga í sögu þeirra. „En það sem mér 
finnst mikilvægt að fagna er að þið eruð 
að horfa til framtíðar. Og ég held það sé 
gríðarlega mikilvægt að við gerum það 
saman. Þið eruð að setja umhverfis- og 
öryggismálin í brennidepil. Það er ekki 
bara góð áhersla á þessum tímamótum, 
heldur líka lífsnauðsynleg.“  

„Verðmætasköpun í hálfa öld“ 
var yfirskrift erindis Ingólfs Benders, 
aðalhagfræðings Samtaka iðnaðarins, 
þar sem hann gerði skil þeim framförum 
sem orðið hafa í íslensku samfélagi 
frá því álframleiðsla hófst á Íslandi. 
Landsframleiðsla á mann hefur vaxið úr 
því að vera í meðallagi í Evrópu í að vera 
helmingi meiri en almennt tíðkast – og 

hafa þó lífskjör batnað verulega um alla 
álfuna. Íslendingar hafa með útflutningi 
á áli fengið nýja stoð í efnahagslífið sem 
dregur verulega úr sveiflum og skapar 
dýrmætan gjaldeyri, auk þess sem 
laun í áliðnaði eru vel yfir meðallagi 
og spennandi tækifæri hafa skapast í 
orkuiðnaði.

Fjárfesting í stórum draumum
Hrund Gunnsteinsdóttir, 

framkvæmdastjóri Festu, rýndi í 
íslenskan áliðnað og heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna í erindi sínu. Hún 
sagði heimsmarkmiðin fjárfestingu í 
stórum draumum. Þau þyrftu að vera 
leiðarljós í stefnumótun, nýsköpun, 
vísindaþekkingu og tækniþróun 
samfélaga. Hún nefndi sem dæmi um 
sjálfbæra þróun endurvinnslu áls og 
hringrásarhagkerfið. 
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OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt 
árið um kring. Rafrænir innri ferlar 

eru tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 
eða viðskiptavini, þar sem þeir 

geta afgreitt sig sjálfa á 
sjálfvirkan máta með 

innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í góðum 
árangri fyrirtækja. 
OneQuality er lausn sem 
auðveldar allt vinnferli við útgáfu og 
utanumhald gæðahand- bókar og 
skjala.  

OneSystems bjóða heildarlausn 
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga 
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra

Hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika,
auðveldan aðgang og gagnsæi.

OneRecords er ö�ug lausn sem auðveldar 
fyrirtækjum og sveitarfélögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum tíma. 

Stjórnendur hafa y�rsýn y�r gang mála 
innan fyrirtækisins og notendur 
geta á einfaldan máta sótt 
lista y�r þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vilt þú koma
skjalamálunum

í lag?

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
NS

KT
 -V

EL
JUM ÍSLENSKT -

Records

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

Mála- og skjalakerfi
Self-Service

www.one.is

OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

www.one.is . one@one.is
sími: 660 8551 . fax: 588 1057
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Íslensk húsgögn í suðurstofu Bessastaða

For seti Ís lands, Guðni Th. 
Jóhannes son, tók við ís lenskum 
hús gögnum 7. júní sl. sem verða 

til sýnis og notkunar í suður stofu 
Bessa staða sem verður helguð ís-
lenskri hönnun og hús gagna gerð. Það 
er fagnaðar efni. 

Hús gögnin, sem eru verk ís lenskra 
hönnuða og fram leidd á vegum ís-
lenskra fyrir tækja, voru af ent for-
seta Ís lands á grund velli sam komu lags 
við Sam tök iðnaðarins og lýsti for seti 
í á varpi á nægju með þessi kafla skil 
en hingað til hafa nánast öll hús gögn 
á for seta setrinu komið frá öðrum 
löndum. Fram vegis munu þeir fjöl-
mörgu gestir, sem heim sækja Bessa-
staði, sjá þar glæsi leg verk inn lendra 
hönnuða. 

Sam starfið við for seta Ís lands hefur 
verið einkar á nægju legt og ein kennst 
af á huga og vel vilja. Á Bessa stöðum 
hefur verið stillt upp á fal legan hátt ís-
lensku hand bragði og hönnun. Það á 
að vera sjálf sagt mál að ís lensk hús gögn 
sjáist í öllum opin berum byggingum 
hér á landi og þá ekki síst þar sem al-
menningur og er lendir gestir fara um. 
Aðrir ráða menn þurfa að huga að 
þessu í ríkara mæli. Við eigum að vera 
stolt af því sem er hannað og fram leitt 
hér á landi og hvetja til frekari verka 
á því sviði. Þannig má styrkja í mynd 
Ís lands og rækta orð spor okkar með 
til heyrandi verð mæta sköpun. Þá er 
í auknum mæli horft til um hverfis-
verndar og kol efnis fót spors en þar 
geta ís lenskir fram leið endur staðið 
framar lega,, sagði Sigurður Hannes-
son, fram kvæmda stjóri SI við þetta 
tæki færi.

GENÍS á Siglu firði er líft ækni-
fyrir tæki sem sinnir rann-
sóknum, þróun, fram leiðslu 

á samt markaðs setningu á náttúru-
lega fæðu bótar efninu BENECTA sem 
unnið er úr rækju skel. BENECTA® 
byggir á ís lensku hug viti og er af-
rakstur meira en tíu ára rann sóknar- og 
þróunar vinnu vísinda manna GENÍS. 

Rann sóknir felast í að finna, ein-
angra og kanna sér tæka virkni efna sem 
að fyrir finnast í náttúrinni sem manns-
líkaminn á erfitt með að fram leiða 
sjálfur. GENÍS hefur unnið að þessari 
vinnu í ára tugi og af rakstur hennar er 
fjöldi hug verka, þar með talið einka-
leyfi og fæðu bótar efnið BENECTA. 
GENÍS hefur síðan 2012 verið með 
til rauna fram leiðslu við Gránu götu 17 
á Siglu firði sem stækkað hefur ört og 
þétt.  BENECTA® er selt í öllum helstu 
apó tekum og heilsu búðum á Ís landi 
á samt því að vera í sölu hjá Costco. Í 
sumar fór svo BENECTA á Breskan 
markað en þar getur fólk verslað 
BENECTA® í gegnum inter netið. 

BENECTA® getur hjálpað til við að 
draga úr hvers dags legum ein kennum 
öldrunar eins og stirð leika, verkjum 
og þreytu. Ein staklingar sem hreyfa 
sig reglu lega svo sem golfarar, skíða-
iðk endur, fjall göngu fólk og jafn vel þeir 

sem bara rölta út 
með hundinn sinn hafa fundið sér stak-
legan mun á líðan eftir að hafa byrjað 
að taka inn BENECTA. Árangur 
BENECTA® finnst á fjórum vikum. 
Neyt endur tala oft um „Benecta-
á hrifin“ til að lýsa þeim fjöl breytta 
á vinningi sem þeir hafa fundið fyrir 
eftir notkun á BENECTA. 

Í dag starfa á yfir þriðja tug 
starfs manna með ó líkan starfs- og 
menntunar bak grunn hjá GENÍS. 
GENÍS er með starf semi í Reykja-
vík sem flutt verður til höfuð stöðva 
GENÍS á Siglu firði á næsta ári. GENÍS 
hyggst breyta í mynd Ís lendinga, sem 
og annarra, á fæðu bótar efnum með 
því að á fram þróa hinn líf virka þátt 
BENECTA yfir í næringar lyf, síðan lyf. 
Þróunin mun hafa það að leiðar ljósi 
að gera virkni BENECTA sér tækari 
og þar með betur hæfari ein stak lings-
miðuðum þörfum.

BENECTA ER NÁTTÚRULEGT 
FÆÐUBÓTAREFNI SEM 
FRAMLEITT ER ÚR RÆKJUSKEL

Frá formlegri afhendingu íslenskra húsgagna í suðurstofu Bessastaða, talið frá vinstri;  Erla Sólveig Óskarsdóttir, húsgagnahönnuður, Ólöf Jakobína 
Ernudóttir, hönnuður, Ásgeir H. Guðmundsson, fjármálastjóri Á. Guðmundsson, Guðmundur Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Á. Guðmundsson, Guðrún 
Hafsteinsdóttir, formaður SI, forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, Skafti Þ. Halldórsson frá Random Ark, Örn Þór 
Halldórsson, forstjóri Random Ark, Eyjólfur Pálsson, forstjóri Epal, Anna Margrét Halldórsdóttir frá Random Ark, og Íva Rut Viðarsdóttir, innanhússarkitekt. 
 Mynd/ Haraldur Guðjónsson.

Forseti Íslands í stólnum Sindra sem var hannaður 1962 og var afar vinsæll á 
sjöunda áratug síðustu aldar en hefur verið ófáanlegur um árabil. Stóllinn er 
klæddur íslenskri gæru í öllum litum.

Guðmundur Ásgeirsson, framkvæmdastjór Á. Guðmundsson i í stólnum Dímon 
sem fyrirtækið framleiðir.
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Í HR er starfsþekking og hæfni til að leysa margvísleg og flókin 
viðfangsefni vel metin. Skoðaðu leiðarvísinn okkar og lestu 
reynslusögur nemenda HR sem hafa lokið iðnnámi á hr.is/idn.

Háskólanám 
eftir iðnnám

Burtfararpróf Sveinspróf Meistarapróf 4. stigs vélstjórapróf

IÐNFRÆÐI

BYGGINGAFRÆÐI

TÆKNIFRÆÐI

H
áskólagrunnur

H
áskólagrunnur

H
áskólagrunnur

=  Þörf á frekari undirbúningi
MSc VERKFRÆÐI

„Ég er með með mjög sterkan bakgrunn 

í verklegum framkvæmdum og þegar 

iðnfræðináminu er bætt ofan á þessa 

reynslu finn ég hversu eftirsótt sú 

blanda er í atvinnulífinu.“

Ívar Helgason
Nemi í rekstrariðnfræði
Diplóma í véliðnfræði 2018
Sveinspróf í stálsmíði

       minnismerki.is
sala@minnismerki.is

s: 466 2800  /  899 9370
Júnítilboð

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Svartur demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Blár demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Paradiso demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Grár demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta

blómarammi, hvít möl
2 fuglar

blómavasi
lugt með ledljósi

Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði

eða frí sending
559.000

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30 Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30
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BJARG BYGGIR 
80 ÍBÚÐIR Á 
KIRKJUSANDI

GAGN VIRKT ÞJÓNUSTU KORT SÝNIR AL MENNA 
ÞJÓNUSTU HINS OPIN BERA OG EINKA AÐILA

Bjarg í búða fé lag er sjálfs eignar-
stofnun rekin án hagnaðar-
mark miða. Fé laginu er ætlað 

að tryggja tekju lágum ein stak lingum 
og fjöl skyldum á vinnu markaði, sem 
eru full gildir fé lags menn aðildar fé-
laga ASÍ eða BSRB, að gengi að öruggu 
í búðar hús næði í lang tíma leigu. Um 
er að ræða svo kölluð leigu heimili að 
norænni fyrir mynd. 

Fyrsta skóflu stungan að í búðum 
fyrir Bjarg við Hall gerðar götu á 
Kirkju sandi var tekin fyrir skömmu. 
Í búðirnar verða í átta húsum sem 
Þingvangur hefur tekið að sér að 
byggja fyrir Bjarg í búða fé lag við Hall-
gerðar götu. Í búðirnar verða af ýmsum 
stærðum og leggur Reykja víkur borg 
fram lóðina sem stofn fram lag til Bjargs 
en ríkið styrkir einnig upp bygginguna 
með 18% stofn fram lagi. ASK arki tektar 

teiknuðu húsin sem verða byggð úr 
steypu og timbri. Fé lags bú staðir munu 
eiga og leigja út 20% í búða í húsunum 
í Hall gerðar götu á móti Bjargi í búða fé-
lagi. 

Kirkju sandur er á kafl ega vel stað-
sett svæði og er úti vistar gildi svæðisins 
mikið og gott að gengi að strand-
lengjunni og Laugar dal. Hall gerðar-
gata á tengist gömlum og rót grónum 
hverfum á Teigunum og Lækjunum. 
Stutt er í alla verslun og þjónustu, t.d. 
Laugar dals laug, Skauta höllina, Grasa-
garðinn, Fjöl skyldu- og hús dýra-
garðinn, Safn Sigur jóns Ólafs sonar á 
Laugar nes tanga og Sól heima bóka safn. 

Bjarg í búða fé lag er með 563 í búðir 
í byggingu þar af 499 í Reykja vík og 
er þegar flutt inn í fyrstu í búðirnar við 
Móa veg í Grafar vogi en það var fyrsta 
byggingar fram kvæmd Bjargs.

Katrín Jakobs dóttir for sætis-
ráð herra og Sigurður Ingi 
Jóhanns son, sam göngu- og 

sveitar stjórnar ráð herra, kynntu ný-
lega gagn virkt þjónustu kort. Kortið 
sýnir al menna þjónustu hins opin bera 
og einka aðila um land allt með mynd-
rænum hætti og hefur Byggða stofnun 
opnað að gang að kortinu. Mark miðið 
með kortinu er að auka og bæta að-
gengi al mennings að upp lýsingum um 
þjónustu víðs vegar um landið og auka 
tæki færi til ný sköpunar og frekari 
stefnu mótunar á sviði byggða mála. 

Út gáfa Þjónustu kortsins er í sam-
ræmi við sátt mála ríkis stjórnarinnar 
á samt því að vera ein af að gerðum 
byggða á ætlunar fyrir árin 2018 til 
2024. Með kortinu og gögnunum sem 
það byggir á mun fást hröð og ein föld 
yfir sýn yfir hvaða þjónusta er veitt 
hvar á landinu. 

Byggða stofnun óskar eftir 
á bendingum, at huga semdum og leið-
réttingum við kortið. Hægt er að koma 

skila boðum á fram færi á á bendingar-
hnappi á kortinu. Þá verður stöðug 
upp færsla á korta gögnum þar sem 
þjónusta breytist og færist til, nýir 
þjónustu þættir bætast við og aðrir 
hætta. Í þessu ljósi er gott og virkt 
sam starf við al menning, fyrir tæki og 
stofnanir lykil at riði í mótun kortsins 
og unnið verður að því út þetta ár að 
bæta við upp lýsingum um þjónustu-
þætti inn á kortið. 

Upp lýsingar um marg háttaða 
þjónustu á vegum ríkisins eru þegar 
komnar inn á kortið. Einnig upp-
lýsingar um ýmsa þjónustu á vegum 
sveitar fé laga og einka aðila. Unnið 
er að því að skrá fleiri þjónustu þætti 
sveitar fé laga inn á kortið og verður í 
fram haldinu lögð á hersla á að skrá 
þjónustu á vegum einka aðila. 

Upp lýsingar á kortinu verða upp-
færðar reglu lega og komið verður á 
tengingum við aðra opin bera gagna-
grunna þar sem þess er kostur. Þá er 
stefnt að því að hægt verði að sjá hversu 

Hér rísa íbúðirnar fyrir Bjarg íbúðafélag.

Kortið sýnir staðsetningu heilbrigðisþjónustu um allt land.

Anna Lilja Pétursdóttir, starfsmaður 
Byggðastofnunar, kynnti gagnsemi 

þjónustukortsins fyrir starfsmönnum ráðuneyta 
og sveitarfélaga víða að af landinu.

GRÆNT ALLA LEIÐ

langt er í til tekna þjónustu út frá 
gefinni stað setningu. Einnig stendur 
til að þýða flokka heiti í kortinu yfir á 
önnur tungu mál svo kortið verði að-
gengi legt fyrir sem flesta. 

Mikil á hersla er lögð á að gögnin 
sem safnast séu opin og fljót lega 
verður opnuð niður hals síða þar sem 
hægt verður að sækja gagna sett sem 
liggja að baki kortinu. Þannig nýtast 
upp lýsingarnar öllum al menningi 
endur gjalds laust, s.s. til ýmis konar 
ný sköpunar í at vinnu lífinu eða úr-
vinnslu og miðlunar t.d. á sviði ferða-
þjónustu, opin berrar stjórn sýslu eða í 
mennta kerfinu. 

Full gert verður þjónustu kortið 
fyrsta kort sinnar tegundar sem veitir 
að gang að heild stæðum þjónustu upp-
lýsingum um land allt. 

Kortið má finna á www.þjónustu-
kort.is
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„Kostir iðnmenntunar sem grunns 
fyrir háskólagráðu er eitt best geymda 
leyndarmál íslenska menntakerfisins“
  segir Hera Grímsdóttir, forseti iðn- og tæknifræðideildar Háskólans í Reykjavík

Við Há skólann í Reykja vík 
er lögð á hersla á hag nýta 
þekkingu, verk lega þjálfun og 

tengsl við at vinnu lífið. Iðn menntun 
er því mjög góður undir búningur 
fyrir nám við HR. Há skóla menntaðir 
ein staklingar sem hafa grunn í iðn-
greinum eru afar eftir sóttir í at vinnu-
lífinu. 

Há skólinn í Reykja vík er stærsti 
tækni há skóli landsins, tækni há skóli 
á traustum grunni. Tækni skóli Ís-
lands var stofnaður árið 1964 og árið 
2005 sam einaðist hann Há skólanum 
í Reykja vík undir nafni HR. Grunnur 
Tækni skóla Ís lands veitir HR sér stöðu 
en við HR er lögð á hersla á að nem-
endur öðlist verk þekkingu, auk þess 
að þekkja fræðin. Iðn fræði og tækni-
fræði hafa verið afar vin sælar brautir 
meðal iðn menntaðra við HR enda 
hag nýtt og skemmti legt nám sem 
opnar ótal dyr í at vinnu lífinu. Jafn-
framt er boðið upp á nám í bygginga-
fræði. 

Í sumum til vikum geta ein-
staklingar með iðn menntun hafið 
nám í tækni greinum strax en í öðrum 
þurfa þeir að bæta við sig einingum 
áður, oftast í Há skóla grunni HR. 

Hvernig skal velja nám við 
hæfi? 

Það getur verið flókið að velja há-
skóla nám enda er mikið fram boð af 
spennandi náms brautum. Há skólinn 
í Reykja vík hefur tekið saman nokkur 
góð ráð sem geta nýst um sækj endum 
við að taka á kvörðun. Iðn- og tækni-
fræði deild og verk fræði deild Há-
skólans í Reykja vík eru þátt tak endur í 
al þjóð legu sam starf neti tækni há skóla 
sem heitir CDIO. Við upp byggingu 
náms sam kvæmt þessari að ferð er lögð 
mikil á hersla á traustan, fræði legan 
grunn á samt því að láta nem endur 
beita þekkingunni í alls kyns verk-
efnum sem oft eru unnin í hópum. 

Fleiri há skólar í CDIO eru kunnir 
tækni há skólar víðs vegar um heiminn 
eins og MIT í Banda ríkjunum, DTU í 
Dan mörku, KTH í Sví þjóð, Tækni há-
skólinn í Delft, Hollandi, Há skólinn í 
Sid n ey, Ástralíu og Jiaotong-há skóli í 
Peking, Kína. 

Þekkingar öflun, ný sköpun og 
at vinnu tengd mark mið 

„Nám í iðn- og tækni fræði deild 
HR er dýr mætur val kostur fyrir þá 
sem hafa grunn menntun í iðn- og 
tækni greinum enda býðst þar nám 
á fag há skóla stigi sem opnar mikil 
tæki færi á vinnu markaði,“ segir Hera 
Gríms dóttir, for seti iðn- og tækni-
fræði deildar HR. ,,Í náminu er rík 
á hersla lögð á frekari þekkingar öflun, 
ný sköpun og at vinnu tengd mark-
mið. Mikil tæki færi felast í því fyrir 
sam keppnis hæfni ís lensks at vinnu lífs 
að há skóla menntuðum í tækni- og 
verk greinum fjölgi, sér stak lega úr 
hópi þeirra sem hafa grunn úr iðn- 
eða tækni námi. Á hugi fyrir aukinni 
á herslu á há skóla nám eftir iðn nám 
hefur aukist. Margir telja að að sú leið 
sé ekki fær en hún hefur vissu lega 
lengi verið val kostur i HR. Fólk með 
iðn menntun og há skóla gráðu er mjög 
eftir sótt á vinnu markaði, og stundum 

held ég að þessi leið sé eitt mesta 
leyndar mál ís lenska mennta kerfisins.“ 

Blandaður hópur 
,,Við erum hér með mjög 

blandaðan hóp. Til þess að fá starfs-
heitið iðn fræðingur verður við-
komandi að vera með lög gilt sveins-
próf. Í bygginga fræðinni út skrifast 
við komandi með BSc-gráðu og öðlast 
lög verndað starfs heiti sem bygginga-
fræðingur. Þar er mjög blandaður 
hópur, s.s. tækni teiknarar, stúdentar 
og fleiri og þeirra fram tíð liggur oft 
í hönnum, bygginga eftir liti o.fl. Í 
tækni fræðinni er svo hópurinn enn 
meira blandaður og þar myndast oft 
skemmti leg ,,dyna mic“ nem enda 
með ó líkan bak grunn og þekkingu og 
þau geta því verið stuðningur hvert 
við annað, eftir því hvar þekkingin 
liggur. Sumar telja að tækni fræði og 
verk fræði séu ó líkar leiðir að sama 
mark miði. Þannig er ég að benda á 
að leið iðn menntaðs fólks inn í há-
skóla er alls ekki lokuð, þó margir á líti 
svo, því miður. Það þarf ekki form legt 
stúdents próf til að komast inn í há-
skóla en t.d. á kveðin stærð fræði kunn-
átta er oft skil yrði. Þeirri þekkingu er 
t.d. hægt að ná hér í Há skóla grunni 
HR og einnig verður við komandi að 
hafa á kveðna tungu mála kunn áttu, 
því sumt náms efnið er t.d. á ensku og 
kunn átta í öðrum tungu málum kemur 
auð vitað einnig að gagni,“ segir Hera. 

Hera segir að stofnun nýrrar iðn- 
og tækni fræði deildar við HR hafi ekki 
síst verið ætlað að gera iðn- og tækni-
fræði nám mun sýni legra en það hefur 
verið lengst af til þessa og það sé metið 
til jafns við bók nám. 

- Er gert nóg af því, og tíman-
lega, að kynna nem endum í 
síðustu bekkjum grunn skóla 
kosti iðn náms og at vinnu-
mögu leika að því námi loknu? 

,,Alls ekki, þar þarf að byrja í 8. 
bekk grunn skóla. Við vorum ný-
lega með frá bæran dag hér í HR sem 
nefnist ,,Stelpur og tækni“ og hingað 
komu 1.ooo stelpur. Við vorum með 
svipaðan dag á Akur eyri í sam starfi 
við Há skólann á Akur eyri. Þetta var 
gert í sam starfi við at vinnu lífið, fyrri 
helmingur dagsins var hér í HR en 
seinni helmingurinn í at vinnu lífinu. 
Þetta tókst frá bær lega enda viljum 
við sjá fleiri stelpur í iðn- og tækni-
námi, at vinnu tæki færin fyrir þær eru 
gríðar lega mörg á þessu sviði og þær 
oft mjög eftir sóttar, t.d. í bíla málun, 
tré smíði o.fl,“ segir Hera Gríms dóttir, 
for seti iðn- og tækni deildar HR.

Áhugi fyrir aukinni 
áherslu á háskólanám eftir 
iðnnám hefur aukist. Margir 
telja að að sú leið sé ekki 
fær en hún hefur vissulega 
lengi verið valkostur í HR. 
Fólk með iðnmenntun 
og háskólagráðu er mjög 
eftirsótt á vinnumarkaði.

Hera Grímsdóttir, forseti iðn- og tæknideildar HR, fyrir utan 
háskólabygginguna í Vatnsmýrinni.

Deildarforsetar og aftan við þá hluti þeirra sem brautskráðust frá HR þetta vor.

Nemendur á iðn- og tæknideild bíða þess að taka við prófskírteinum sínum.

Menntunarmöguleikarnir í iðn- og tæknifræðideild HR eru margir og fjölbreyttir. Iðnfræði er hagnýtt fjarnám, byggingafræði er praktískt og 
skemmtilegt nám og tæknifræði býður upp á fjölbreytta sérhæfingu.
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ÚTFLUTNINGSVERÐMÆTI FISKELDIS 
EYKST UM 71% FRÁ FYRRA ÁRI

Á fyrstu fjórum mánuðum 
ársins er út flutnings verð-
mæti af urða frá fisk eldi 

komið í 8,6 milljarða króna. Þetta 
er mikil aukning frá því sem verið 
hefur undan farin ár. Til dæmis er 
þetta hærri fjár hæð en sem nemur 
út flutnings verð mæti eldisaf urða á 
öllu árinu 2015 og árin þar á undan. 
Aukningin á fyrstu fjórum mánuðum 
ársins í krónum talið, miðað við fyrstu 
fjóra mánuði fyrra árs, nemur 71%. Á 
fyrstu fjórum mánuðum ársins 2018 
nam út flutningurinn rétt rúmum 5 
milljörðum króna, en er eins og áður 
segir, nú kominn í 8,6 milljarða. Sem 
hlut fall af heildar út flutnings verð mæti 
sjávar af urða frá Ís landi eru þetta ríf-
lega 10% og hlut fallið hefur aldrei 
mælst hærra. Fari svo fram sem horfir 
má gera ráð fyrir að verð mæti út fluttra 
af urða frá fisk eldi verði í kringum 25 
milljarðar króna á þessu ári. 

Ef einungis er horft til ný liðins 
apríl mánaðar þá nam út flutnings verð-
mæti frá fisk eldi rúmum 2 milljörðum 

króna. Ef miðað er við apríl í fyrra er 
þetta aukning um 137%, en þá nam 
út flutnings verð mætið 872 milljónum 
króna. Veiking á gengi krónunnar 
skýrir hluta af hækkuninni. Þegar 
hún er tekin með í reikninginn, er 
aukningin um 110%. Rétt er að taka 
fram að hér er ekki einungis átt við út-
flutning á laxa af urðum heldur öllum 
eldisaf urðum, hrogn og seiði með-
talin. 

Mikil væg út flutnings grein og 
tryggir byggða festu 

Það er því ljóst að fisk eldi er að 
festa sig í sessi sem mikil vægur út-
flutnings at vinnu vegur sem dregur 
mikið af gjald eyri til landsins, tryggir 
byggða festu og skapar aukin tæki færi 
víðs vegar um landið. Það eru góð 
tíðindi þegar fréttir berast af kólnun 
hag kerfisins . Verði skyn sam lega á 
málum haldið má gera ráð fyrir því 
að fisk eldi geti orðið veg leg stoð í ís-
lensku efna hags lífi.

Sýningin ,,Sjávarútvegur 2019“ 
verður haldin í Laugardalshöll 25.-
27. september í haust. Undanfarin 

ár hefur íslenskur sjávarútvegur 
verið í stöðugri uppsveiflu. Það má 
með sanni tala um tæknibyltingu 
í útgerð og vinnslu fiskafurða sem 
hefur fleytt íslenskum sjávarútvegi í 
fremstu röð. Íslensk frystihús eru orðin 
hátæknivædd og fiskiskipaflotinn er 
útbúinn með nýjasta og fullkomnasta 
tæknibúnaði til fiskiveiða. Fjöldi 
sprotafyrirtækja hafa verið sett á 
laggirnar en umrædd fyrirtæki hafa náð 
langt í frumkvöðlastarfi hvað varðar 
nýjar aðferðir til að vinna afurðir úr 

fiski, svo sem í snyrtivörum, lyfjum og 
vítamínum auk ýmissa hönnunarvara 
úr fiskroði. Þökk sé þessari 
frumkvöðlavinnu og skapandi hugsun, 
þá má með sanni segja að framtíðin í 
íslenskum sjávarútvegi sé björt.

Í ljósi þessa mikla uppgangs í 
iðnaðinum er skipulagning á annarri 
sýningu „Sjávarútvegs/Iceland Fishing 
Expo 2019“ hafin. Umrædd sýning var 
haldin í fyrsta sinn 2016 og hlaut hún 
einróma lof bæði gesta og sýnenda. 
Tilgangur sýningarinnar var að finna 
flöt fyrir bæði fagaðila og áhugafólk 
til að kynnast þróun og nýjungum í 
sjávarútvegi undanfarinna ára.

Sjávarútvegur 2019:

Tæknin í íslenskum sjávar-
útvegi í stöðugri uppsveiflu

Háþróuð tæki í vinnslu sjávarafurða sem Traust 
hf. er að framleiða og selja víða um heim.

Fiskeldiskvíar í Fáskrúðsfirði.
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T418-S
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

440.000 kr. 
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með hljómflutningstækjum.  

370.000 kr.

ehjól   ı   Austurmörk 4   ı   810 Hveragerði   ı   sími:415 1690   ı   ehjol@ehjol.is   ı   www.ehjol.is

T408
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.

350.000 kr.

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.  
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T418-S
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

440.000 kr. 
  

T408-3 
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

370.000 kr.

ehjól   ı   Austurmörk 4   ı   810 Hveragerði   ı   sími:415 1690   ı   ehjol@ehjol.is   ı   www.ehjol.is

T408
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.

350.000 kr.

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.  
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 415 1690 EÐA SKOÐIÐ ÚRVALIÐ Á WWW.EHJOL.IS. 

VERIÐ VELKOMIN Í SÝNINGARSAL OKKAR AÐ AUSTURMÖRK 4 Í HVERAGERÐI.

T418-S
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

440.000 kr. 
  

T408-3 
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

370.000 kr.

ehjól   ı   Austurmörk 4   ı   810 Hveragerði   ı   sími:415 1690   ı   ehjol@ehjol.is   ı   www.ehjol.is

T408
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.

350.000 kr.

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.  
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 415 1690 EÐA SKOÐIÐ ÚRVALIÐ Á WWW.EHJOL.IS. 

VERIÐ VELKOMIN Í SÝNINGARSAL OKKAR AÐ AUSTURMÖRK 4 Í HVERAGERÐI.

T418-S
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

440.000 kr. 
  

T408-3 
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

370.000 kr.

ehjól   ı   Austurmörk 4   ı   810 Hveragerði   ı   sími:415 1690   ı   ehjol@ehjol.is   ı   www.ehjol.is

T408
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.

350.000 kr.

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.  
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 415 1690 EÐA SKOÐIÐ ÚRVALIÐ Á WWW.EHJOL.IS. 

VERIÐ VELKOMIN Í SÝNINGARSAL OKKAR AÐ AUSTURMÖRK 4 Í HVERAGERÐI.



IÐNAÐARBLAÐIÐ12   25. júní 2019

Bústólpi ehf - fóður og áburður • Oddeyrartanga • 600 Akureyri
bustolpi@bustolpi.is • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is

VANDAÐU VALIÐ
   S

UMARTILBOÐ

15%
afsláttur af

túngirðingarefni

Bústólpi býður gott úrval af girðingarefni á hægstæðu verði, 
hvort sem um er að ræða tún- eða rafgirðingar.

Einnig eigum við fyrirliggjandi
hliðgrindur í mörgum stærðum.

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA
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- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

4.390.000

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

Góður tími til að kaupa Hobby 2019

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður
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 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

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

SS BYGGIR kynnir 23ja íbúða fjölbýlishús við
Brekatún 2, rétt við golfvöll Akureyringa

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu  
á fyrstu hæð

Svalalokunarkerfi er á svölum við allar íbúðir

Á fyrstu hæð hússins er hægt er að kaupa stæði  
í sérgeymslu fyrir golfbíla 

Afhending íbúða: vor 2014

Þegar eru 12 íbúðir fráteknar

Glæsilegt útsýni yfir golfvöllinn, upp í Hlíðarfjall og yfir Eyjafjörð

Nánari upplýsingar eru veittar á fasteignasölum á Akureyri, á heimasíðunni: www.ssbyggir.is og á skrifstofu SS Byggir.

SS Byggir ehf – Njarðarnesi 14 – 603 Akureyri – Sími: 460-6100 – Netfang: ss@ssbyggir.is – Heimsíða: www.ssbyggir.is

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn
Samband sveitarfélaga 

á Suðurnesjum
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Hreinsun og binding kolefnis:

Stjórnvöld, stóriðjan og OR 
undirrituðu viljayfirlýsingu
Orku veita Reykja víkur hefur 

þróað „Car b Fix“ að ferðina í 
sam starfi við Há skóla Ís lands 

og er lenda aðila frá árinu 2007. Að-
ferðin felst í því að CO2 er fangað úr 
jarð hita gufu, gasið leyst upp í vatni 
undir þrýstingi og vatninu dælt niður 
á 500-800 m dýpi í basaltjarð lög, 
þar sem CO2 binst varan lega í berg-
grunninum í formi steinda. Orka 
Náttúrunnar, dóttur fé lag OR, hefur nú 
rekið loft hreinsi stöð og niður dælingu 
við Hellis heiðar virkjun sam fellt í 5 ár 
með góðum árangri. 

Katrín Jakobs dóttir, for sætis ráð-
herra, Guð mundur Ingi Guð brands-
son, um hverfis- og auð linda ráð herra, 
Þór dís Kol brún Reyk fjörð Gylfa dóttir, 
ferða mála-, iðnaðar- og ný sköpunar-
ráð herra, Lilja Dögg Al freðs dóttir, 
mennta- og menningar mála ráð herra, 
og for stjórar/full trúar Orku veitu 
Reykja víkur, Elkem, Fjarða áls, Rio 
Tin to á Ís landi og Norður áls undir-
rituðu fyrir skemmstu vilja yfir lýsingu 
um kol efnis hreinsun og -bindingu. 

Jafn framt stendur PCC á Bakka við 
Húsa vík að yfir lýsingunni en munu 
undir rita yfir lýsinguna síðar. 

Stefnt að kol efnis hlut leysi  
árið 2040 

Sam kvæmt vilja yfir lýsingunni 
verður kannað til hlítar hvort að ferð 
sem kölluð er „Car b Fix“ geti orðið 
raun hæfur kostur, bæði tækni lega 
og fjár hags lega, til þess að draga úr 
losun kol díoxíðs (CO2) frá stór iðju á 
Ís landi. Þá munu fyrir tækin hvert um 
sig leita leiða til að verða kol efnis-
hlut laus árið 2040. 

Þörf er á víð tæku sam starfi til að 
takast á við lofts lags vandann en sam-
starf at vinnu lífs og stjórn valda getur 
haft mikil á hrif, bæði hér á landi og 
á al þjóða vísu. Vilja yfir lýsingin er enn 
eitt skref í þá átt og er í sam ræmi við 
á herslur sam komu lags um sam starfs-
vett vang stjórn valda og at vinnu lífs 
um lofts lags mál og grænar lausnir, 
sem var undir ritað 28. maí sl.

HÓPMYND:
Undirritun viljayfirlýsingar um bindingu 
og hreinsun kolefnis í ráðherrabústaðnum. 
Frá vinstri: Dagmar Ýr Stefánsdóttir 
upplýsingafulltrúi Fjarðaáls, Guðmundur 
Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra, Lilja 
Alfreðsdóttir menntamálaráðherra, Gunnar 
Guðlaugsson forstjóri Norðuráls, Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir iðnaðarráðherra, Gestur Pétursson 
forstjóri Elkem, Rannveig Rist forstjóri ÍSAL 
og stjórnarformaður Samáls, Bjarni Bjarnason 
forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og Katrín 
Jakobsdóttir forsætisráðherra.

UPPI TIL HÆGRI
Bjarni Bjarnason forstjóri OR með ,,gas í grjót.“

NIÐRI TL VINSTRI
Stór dagur fyrir starfsmenn OR, sem mætti 
allmargir á undirritun viljayfirlýsingarinnar.

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

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

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við seljum lok á 
alla okkar potta.

NormX hitaveitupottar

Það er alltaf rétti 
tíminn að eignast 
vandaðan heitan 
pott á hagstæðu 
verði.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAÍ YFIR 30 ÁR

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

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

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

Þú færð viftuna hjá okkur:

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is

Raf -
hleðsluskýli

Biðskýli

Gönguleið

Rafhleðsluskýli

Reiðhjólaskýli

Íþróttavellir
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Vilt og alið á 
Hellu nýtur 
vinsælda

Fyrir ekki alllöngu var opnuð 
kjötvinnsla á Hellu af þeim 
Haraldi Gunnari Helgasyni og 

Guðmari Jóni Tómassyni sem ber hið 
skemmtilega og markaðsvæna nafn 
,,Vilt og alið.” Haraldur var spurður 
hvernig sú hugmynd hafi vaknað að 
opna kjötvinnslu á Helllu og segir 
hann að þeim hafi langað að byrja á 
einhverju nýju en þá frétt að húsnæðið 
sem starfsemin er nú í hafi verið til 
sölu.
,,Við erum aðallega að vinna afurðir 
úr sauðfé fyrir bændur en það er ekki 
af heimaslátruðu. Einnig erum við 
að vinna hreindýrakjöt sem og kjöt 
af öðrum skepnum sem við fáum af 
nærliggjandi sláturhúsum. Verslunin er 
svona aukabúgrein þar sem við seljum 
okkar framleiðslu og fleira sem hefur 
glatt smekk okkar viðskiptavina,” segir 
Haraldur.

Haraldur Gunnar með sýnishorn af 
framleiðslunni.

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Þetta er flott í garðinn þinn!
Höfum til sölu garðhús, skýli og heita potta - fljótlegt og auðveld uppsetning

1

2

3

4

Skýli með útdraganlegu þaki
Álgrind 3 x 4 metrar með 8 mm holplasti í þaki.
tilvalið á pallinn eða yfir heita pottinn

Gróðurhús utan á vegg
3,70 x 2 m og hæðin við hús 2,3 m.

Gróðurhús
Gróðurhús fyrir íslenskar aðstæður.
3,10 x 2,38 m.

Uppblásinn heitur pottur
Fyrir 6 manns.
Tekur aðeins 6 mínútur að blása upp.
Hitar upp að 42 °C

Kr. 220.0001

2

3

4

Kr. 145.000

Kr. 99.000

Kr. 135.000

Upplýsingar fást hjá 
SMH Gróðurhús ehf. 
í síma 866-9693     

Einnig eru nánari upplýsingar á 
Facebook: Gróðurhús SMH ehf


