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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Nútímaleg,
kraftmikil og
Síðumúla 27 | Sími 588 7744
| wwww.valholl.is
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri. Löggiltur
fasteignasali og leigumiðlari fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Snorri Snorrason

Löggiltur Fasteignasali

895 2115

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

692 6906

framsækin fasteignasala
sem byggir á áratuga
reynslu starfsmanna!

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Aðstoðarm. fasteingasala Löggiltur Fasteignasali
Snæfellsnesi
Lista og innanhús Stílisti

893 4718

892 8778

Sturla Pétursson

Löggiltur Fasteignasali.

899 9083

Allir þurfa þak yfir höfuðið

IÐNAÐARBLAÐIÐ

19. NÓVEMBER 2019

6. tölublað – 2. árgangur

FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

Þjóðkirkjan neitar íbúum
Hvolsvallar um nýja kirkju
bls. 2

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• 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

Vír og lykkjur ehf

Nýr miðbær rís á Selfossi
Nám í jarðvinnslu
bls. 6

Formbólstrun
bls. 8

Fram íþróttamiðstöð
bls. 14

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Tilvalinn

fyrir jóla−

dagatalið!

Nýr miði!

GÖNGUM VEL UM LANDIÐ OKKAR

www.utivist.is
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ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

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

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

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

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

LEIÐARI
Jöfnuður skal ríkja í samfélaginu

Á

ársfundi Samtaka atvinnulífsins kom fram að árangur í
kjarasamningum er langhlaup og stjórnvöld og atvinnurekendur
þurfia að leggja sitt af mörkum til þess að tryggja jöfnuð í
samfélaginu svo að þeir launalægstu beri ekki þyngstu byrðarnar. Þetta
kom m.a. fram í máli Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra á fundinum.
Eyjólfur Árni Rafnsson, formaðu SA, sagði að svigrúm til óábyrgra
kjarasamninga væri mun minna en áður. Launin sjónarmið, heilbrigt
samtal og gagnkvæmur skilningur leiði af sér niðurstöðu þar sem enginn
einn fær ráðið öllu né nær öllu sínu fram. Um málamiðlun þarf að
skapast sátt allra aðila og sannfæring fyrir því að innistæða fyrir nýjum
samningum væri til staðar. Samskipti við verkalýðshreyfinguna byggist á
gagnkvæmu trausti og virðingu fyrir sjónarmiðum hvert annars. Líklega
má taka undir þau orð Eyjólfs Árna nú, kannski hefur það skort fyrr á
tímum og því var verkalýðurinn og þjóðin dregin í mánaðarlaun verkföll
sem auðvitað skiluðu engu þegar upp var staðið. Óðaverðbólga á áttunda
áratugnum og vanmáttur þáverandi ríkisstjórnar skilaði t.d. engu í vasa
hins almenna launþega. Þeir tímar sjást vonandi aldrei aftur. Skilningur
verkalýðshreyfingarinnar og Samtaka atvinnulífsins á gildi kjarasamninga
tryggir það vonandi.
Ísland þarf öflugan, sjálfbæran og samkeppnishæfan landbúnað til að
tryggja framleiðslu á hágæða mat fyrir landsmenn alla. Tollvernd er eitt af
þeim verkfærum sem þarf að vera í lagi til að hann geti þróast og með því
skapast sterkt félagsog efnahagslegt samfélag á landsbyggðinni. Fæðuöryggi
þjóðar er ekki eitthvað sem við getum haft í flimtingum eða dregið bara
fram í dagsljósið um jól og páska eða á öðrum tyllidögum. Fæðuöryggi
er háalvarlegt mál. Því hefur verið haldið fram að við Íslendingar þurfum
ekki að huga að eða hafa áhyggjur af fæðuöryggi því við eigum nóga
peninga. Við erum vel stæð þjóð og því muni okkur aldrei skorta fæðu.
En er þetta svona einfalt þegar upp er staðið? Munu aðrar þjóðir láta sitt
eigið fólk víkja bara svo þeir geti brauðfætt okkur? Nærtækt dæmi er þegar
Indverjar bönnuðu fyrir skömmu útflutning á lauk. Sterk landsbyggð er
mikilvæg ekki síður en öflug borg. Allt hangir þetta saman í samfélagi sem
við höfum búið okkur hér á norðurslóðum. Við verðum ekki sterkari þjóð
en veikasti hlekkurinn í keðjunni og því er svo nauðsynlegt að við stöndum
betur saman, reynum að átta okkur á þeim grunngildum sem við eigum
sameiginleg og stefnum saman í átt til betri og bjartari framtíðar.
ÍSLANDI ALLT!
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

NEMENDUR
Í RAFIÐN FÁ
SPJALDTÖLVUR

R

afmennt sem er í eigu
Samtaka
rafverktaka
og
Rafiðnaðarsambands Íslands
afhenti fyrir skömmu spjaldtölvur
til nemenda í grunndeild rafiðnaðar
við Tækniskólann í Reykjavík og
Hafnafirði. Þetta er þriðja árið þar
sem öllum nemum á landsvísu sem
hefja nám í rafiðngreinum eru gefnar
spjaldtölvur en að auki fá nemarnir
aðgang að rafbok.is, sem er vefur þar
sem allt fagtengt námsefni er í boði án
endurgjalds.
Frá því að verkefnið hófst hafa
verið afhentar á þriðja þúsund
spjaldtölvur á landinu öllu en auk
nema í rafiðnaði er kennurum við
rafiðnaðardeildir viðkomandi skóla
einnig gefnar spjaldtölvur.

VILTU AUGLÝSA Í
IÐNAÐARBLAÐINU?
AUGLÝSINGADEILDIN ER
OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER
578-1190
NETFANG:
AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

ÞJÓÐKIRKJAN NEITAR ÍBÚUM
HVOLSVALLAR UM NÝJA KIRKJU

Gasskápar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

19. nóvember 2019

S

óknarnefnd Stórólfshvolssóknar
á í deildum við Þjóðkirkjuna
um byggingu nýrrar kirkju á
Hvolsvelli, en Stórólfshvolskirkja, sem
þjónar söfnuðinum, er fyrir löngu
orðin allt of lítið fyrir vaxandi byggð,
ekki síst þegar um stærri athafnir
eða tónleika er að ræða. Deilan hefur
staðið árum saman og ekki sér fyrir
endann á henni en sóknarnefnd
hefur stefnt Þjóðkirkjunni fyrir
Héraðsdóm og var málið tekið fyrir
þar í lok októbermánaðar. Formaður
sóknarnefndar er Jens Sigurðsson
en sóknarprestur er sr. Önundur S.
Björnsson.

Sóknarnefnd Stórólfshvolssóknar
hefur í nokkur ár undirbúið byggingu
nýrrar kirkju á Hvolsvelli. Sveitarstjórn
Rangárþings eystra tók frá lóð á besta
stað, við þjóðveginn í gegnum þorpið,
og byrjað var þá hafist handa við
að teikna kirkjuna. Sóknarnefndin
fékk 4,5 milljóna króna styrk frá
Þjóðkirkjunni fyrir um átta árum
og loforð um 10 milljónir króna til
viðbótar úr Jöfnunarsjóði kirkna
til undirbúningsvinnu. Þá lofaði
Þjóðkirkjan samtals 80 milljónum
króna
framlagi
til
byggingar
kirkjunnar sem átti að rísa eigi síðar en
á árinu 2015. Þjóðkirkjan greiddi hins

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

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

IÐNAÐARBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ
6. TBL. 2. ÁRGANGUR 2019
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Ámundi
Ámundason. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími 824-2466, netfang, amundi@
fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: amundi@fotspor.is. Ritstjóri: Geir A.
Guðsteinsson, sími: 840-9555 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

BLAÐINU ER DREIFT Á ÖLL FYRIRTÆKI
OG STOFNANIR Á LANDINU

Stórólfshvolskirkja. Ljóst má vera að Guðshúsið allt of litið fyrir ört stækkandi söfnuð.

vegar ekki út styrkina þegar gengið
var eftir undirbúningsframlaginu, og
síðan hefur bara staðið í stappi.
Öllum kröfum hafnað
Þjóðkirkjunni ber ekki að greiða út 10
milljóna króna undirbúningsstyrkinn,
samkvæmt úrskurði áfrýjunarnefndar
Þjóðkirkjunnar frá því í sumar, og
öllum kröfum Stórólfshvolssóknar
hafnað. Við þau málalok sættir
sóknarnefndin sig ekki við, telur
m.a. að verulegir ágallar séu á með
áfrýjunarnefndarinnar.
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ODDABRÚ LOKS AÐ
VERÐA AÐ VERULEIKA

V

erið er að byggja brú yfir
Þverá neðan kirkjustaðarins
og forna menningarsetursins
á Odda á Rangárvöllum.
Vinnan
hefur gengið hægt en stöðugt og
nú er verið að undirbúa flutning á
stálbitum í brúna. Allri stálsmíði er
lokið og sér fyrir endann á zinkhúðun,
álhúðun og málun. Stálbitarnir sem
bera munu hina 92 m löngu brú
uppi eru fullunnir hjá Vélsmiðjunni

Stálstjörnum á Seyðisfirði og fluttir
þaðan landleiðina á brúarstæðið við
á. Annað efni til brúarsmíðinnar
er komið á brúarstæðið. Verktaki
er byggingarfélagið Mikael ehf. á
Hornafirði.
Þessi brú yfir Þverá er viss
öryggisleið ef til náttúruhamfara
kemur á þessu landsvæði auk þess að
vera kærkomin samgöngubót.

BÓLUSETNINGAR BJARGA FJÖLDA MANNSLÍFA

B

ólusetningar eru fórnarlömb
eigin velgengni og það snjóar
smám saman yfir minninguna
um þessa hryllilegu sjúkdóma sem
eitt sinn voru algengir. Viðhorf til
bólusetninga er gott á Íslandi, en enn
finnast einstaklingar, jafnvel foreldrar
ungbarna, sem telja ranglega að
bólusetning getið valdið einhverfu.
Bólusetningar eru sú aðgerð
sem hefur bjargað langflestum
mannslífum á heimsvísu, nema ef
vera skyldi að tryggja aðgang að
hreinu vatni. Þarna er ekki síst verið
að tala um börn yngri en fimm ára.
Hvaða skaðlegu af leiðingar gæti
það haft að bólusetja barn? Oft

virðist það skipta meira máli þann
eina af 500.000 sem verður fyrir
aukaverkun vegna bólusetninga. Þá
kemur upp vandamál sem kallast
bólusetningarhik, þar sem foreldrar
hika við að láta bólusetja börnin
sín af ótta við aukaverkanirnar.
Það er eitthvað sem þarf að taka
alvarlega. Það er ekki hægt að segja
bara – hættið þessari vitleysu og látið
bólusetja börnin ykkar! Það þarf að
taka þetta samtal og vinna á þessu
hiki.
Víða á Norðurlöndunum fá börn
ekki leikskólapláss séu þau ekki
bólusett.
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BORGARLÍNAN VERÐUR
LYKILATRIÐI Í SAMGÖNGUM
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

B

orgarlínan
er
nýtt
og
afkastamikið
kerfi
almenningssamgangna
sem
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
undirbúa nú í sameiningu. Borgarlínan
er forsenda þess að sveitarfélögin
geti þétt byggð í miðkjörnum og við
línuna og vaxið án þess að brjóta nýtt
land undir byggð utan skilgreindra
vaxtarmarka.
Með
Borgarlínu
verður hægt að byggja hagkvæmari
rekstrareiningar með að byggja þéttari
byggð t.d. með því að hafa færri
bílastæði.Borgarlínan mun ganga
eftir samgöngu- og þróunarásum sem
verið er að festa í svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins.
Þegar
Borgarlínan er að fullu komin til
framkvæmda mun hún nán lengst í
norður upp í Mosfellsbæ og í suðurátt
á Vellina í Hafnarfirði og í efri byggðir
upp í Breiðholt og upp Kórahverfi í
Kópavogi.
Þorsteinn
Hallgrímsson
samgöngustjóri Reykjavíkurborgar
segir að allt í kringum Borgarlínuna
verði byggðin sem þéttust og
íbúar næst henni sem allra mest í
göngufæri við Borgarlínuna. Þannig
muni hugmyndir um Borgarlínu
ganga best eftir og létta á núverandi
umferðarkerfi, sem fyrir löngu er
orðið þörf á, umferð muni í náinni
framtíð annars verða ein allsherjar
stappa á álagstímum.
Borgarlínan er nýtt samgöngukerfi
sem verður hryggjarstykkið í þróun
höfuðborgarsvæðisins til ársins
2040 og lykilverkefni í samgöngum
á svæðinu. Borgarlínan verður
hagkvæm og vistvæn leið til að auka
flutningsgetu á milli sveitarfélaganna.
Hún mun gera þeim kleift að
mæta fjölgun íbúa og ferðamanna

án þess að álag á stofnvegakerfið
aukist í sama hlutfalli. Miðað er
við
að
almenningssamgöngur
á
höfuðborgarsvæðinu
myndi
heildstætt tveggja laga kerfi. Annars
vegar Borgarlínuna, sem tengir
saman kjarna sveitarfélaganna með
afkastamiklum liðvögnum og hins
vegar strætisvagnakerfi sem verður
lagað að Borgarlínukerfinu og
myndar net um þéttbýlið.
Borgarlínan er ekki lestarkerfi
Borgarlínan mun ferðast í sérrými í
gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins með
forgang á umferðarljósum sem eykur
áreiðanleika og ferðahraða, þannig að

ferðatími verði samkeppnishæfari við
aðra ferðamáta. Ekki er um að ræða
lestarkerfi, kannski má kalla það lest
á hjólum. Tíðni ferða verður mikil og
getur farið í 5-7 mínútur á annatímum
en þar sem þörf er á meiri afkastagetu
getur hún farið í um 2 mínútur. Lögð
verður áhersla á vandaðar yfirbyggðar
biðstöðvar, með farmiðasjálfsölum
og samtíma upplýsingaskiltum sem
sýna í rauntíma hvenær næsti vagn
kemur. Vagnarnir munu stöðva þétt
við brautarpalla sem verða í sömu
hæð og gólf vagnanna sem auðveldar
aðgengi fyrir alla.
Almennt strætisvagnakerfi mun
áfram þróast.

Borgarlínan
lykilstaðreyndir

Borgarlína er hraðvagnakerfi á hjólum
(BRT) sem ekur á sérrými með forgangi
á gatnamótum, þannig eykst áreiðanleiki,
hagkvæmni og þjónusta verður betri.
Stefnt er að því að fyrstu Borgarlínuleiðir
hefji akstur árið 2023 þegar uppbyggingu
sérrýma frá Ártúni niður á Hlemm og yfir
í Hamraborg lýkur.
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Tíðni ferða verður mikil, stöðvar verða yfirbyggðar, aðlaðandi og þægilegar með góðu
aðgengi beint inn í vagnanna.

BSÍ - GRAFARVOGUR

i

Markmiðið er að árið 2040 muni a.m.k. 2/3 íbúa
á höfuðborgarsvæðinu búa í nálægð við góðar
almenningssamgöngur. Rannsóknir hafa sýnt
að blönduð hæfilega þétt byggð og gott
aðgengi að almenningssamgöngum eru þeir
þættir sem mestu ráða um hvort fólk noti þær.

Gott aðgengi
beint inn í vagninn
BUS

Samgöngu- og þróunarás
Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2040
eru skilgreindir samgöngu- og þróunarásar sem
eru grundvöllur stofnleiða sem leiðakerfi Strætó
og Borgarlínu mun byggja á.
Meginhlutverk Borgarlínu verður
að flytja fólk milli helstu kjarna og
þróunarsvæða á höfuðborgarsvæðinu

Borgarlínan ekur á sérrými
með forgangi á gatnamótum

BSÍ - HFJ. VELLIR

BSÍ - HFJ. VELLIR

150-200

Íbúum höfuðborgarsvæðisins mun fjölga
um 70.000 til ársins 2040
Umferðarspár sýna að þrátt fyrir miklar fjárfestingar
í samgöngumannvirkjum aukast umferðartafir
verulega ef ekki tekst að fjölga þeim sem nýta
sér aðra ferðamáta en einkabílinn.
Vagnar Borgarlínu geta tekið um 150-200 farþega.

NÝ TENGIGATA MILLI
SKÚLAGÖTU OG
SÆBRAUTAR BÆTIR
ÖRYGGI

V

innu við gerð nýrrar tengigötu
á milli Skúlagötu og Sæbrautar
er á nánast lokið og umferð
þegar hleypt á enda þegar búið að
taka í notkun ljósastýrð gatnamót sem
bæta öryggi gangandi vegfaranda, en
margir þeirra, og sérstaklega erlendir
ferðamenn fara þvert yfir Sæbrautina
frá Frakkastíg að Sólfarinu, og það
hefur oft skapað slysahættu. Hin nýja
tengigata er á móts við Frakkastíg, um
50 metrum vestar en sú gamla, sem
er á móts við Skúlagötu 20. Fjarlægja
þurfti hluta miðeyjar Sæbrautar vegna
nýju tengigötunnar. Nú þegar nýja
tengigatan hefur verið tekin í noktun

verður núverandi tengigata og það
sem henni tilheyrir fjarlægt og tyrft
yfir svæðið.
Önnur gatnamót á Sæbraut voru
innifalin í verkinu, þ.e. endurgerð
Frakkastígs
milli
Skúlagötu
og Lindargötu, en færa þurfti
strætóbiðstöðvar, gera göngustíga,
leggja snjóbræðslurör og lagnir
veitustofnana og ýmis fleiri smærri
verk. Auk þess var beygjurein
og framhjáhlaup til austurs frá
Snorrabraut inn á Sæbraut aflagt.
Samningsupphæðin
var
166,5
milljónir króna en verklok drógust
umtalsvert.

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ Bókhald og fjármál
√ Húsfélagafundir
√ MÍNAR SÍÐUR
√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

www.eignaumsjon.is
Suðurlandsbraut 30 • Sími 585 4800
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NÁM AÐ HEFJAST Í
TÆKNISKÓLANUM Í JARÐVINNU

S

amtök
iðnaðarins,
Félag
vinnuvélaeigenda,
Tækni
skólinn og mennta- og
menningarmálaráðuneytið
hafa
tekið höndum saman um að koma á
laggirnar nýju námi í jarðvinnu í fyrsta
sinn hér á landi. Samkomulag þess
efnis var undirritað í gær í menntaog
menningarmálaráðuneytinu.
Markmiðið með samkomulaginu er
að koma á formlegu jarðvinnunámi
á framhaldsskólastigi sem undirbýr
nemendur undir margvísleg störf
við jarðvinnu og getur jafnframt
verið
grunnur
frekara
náms.
Framfarasjóður Samtaka iðnaðarins
hefur styrkt verkefnið um 5 milljónir
króna.
Jarðvinnuverktakar fá eins og

stendur ekki nægilegt hæft fólk til
starfa og skortur á nýliðun í faginu er
mikið áhyggjuefni. Tilgangur námsins
er því að breyta því, stuðla að nýliðun
og auka færni og þekkingu þeirra sem
vinna eða munu vinna við jarðvinnu,
meðal annars með tilliti til öryggis,
gæða, skilvirkni og tækninýjunga.
Um leið verður faginu gert hærra
undir höfði til samræmis við það sem
þekkist erlendis.
Tímabært að bjóða upp á þetta nám
„Það eru gömul sannindi og ný, að
á bjargi byggir hygginn maður hús.
Jarðvinna leggur í raun grunninn
að öllum mannvirkjum – húsum og
híbýlum, vegum og brúm – og þá
vinnu þarf augljóslega að vanda. Það

er löngu tímabært að bjóða nám af
þessu tagi, svara kalli atvinnulífsins
og þeim sem hafa áhuga á að læra
fagið. Það eru ánægjuleg tímamót,“
sagði Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra við þetta
tækifæri.
„Í öllum framkvæmdum byggingaog mannvirkjagerðar er jarðvinna
nauðsynlegur verkþáttur. Það er því
fagnaðarefni að innan skamms verði
boðið upp á nám í þessu mikilvæga
fagi. Mikill tími atvinnurekenda fer
í þjálfun nýliða en með kröfum um
styttri framkvæmdatíma, minna rask,
þéttingu byggðar og tækniþróun
eykst sífellt þörfin fyrir vel menntað
starfsfólk á þessu svið,“ sagði Sigurður
Hannesson, framkvæmdastjóri SI.

Samkomulag um nám í jarðvinnu undirritað. F.v.: Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari Tækniskólans, Lilja Alfreðsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra, Óskar Sigvaldason, formaður Félags vinnuvélaeigenda, og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri
SI.
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KÖLD TUSKA FRAMAN
Í REYKVÍKINGA

S

jaldan er fjallað um hagsmuni
Reykvíkinga út frá fjárlögum
ríkisins. Það skiptir því máli
að skoða hagsmuni borgarbúa
út frá því sem ríkisvaldið gerir.
Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar
er stærsta mál sérhvers þingvetrar. Þar
kemur pólitík ríkisstjórnarinnar fram
en til að sjá hver pólitíkin er, þarf að
athuga í hvað peningarnir fara. Það
skulum við gera.
Lækkun fjármuna til framhaldsskóla
Ráðherrum ríkisstjórnarinnar hefur
verið tíðrætt um stórsókn í mennta
málum. Þegar nánar er að gáð, er eina
sóknin í innantómum yfirlýsingum
ráðherranna. Í fjárlagafrumvarpinu
kemur skýrt fram að margir
framhaldsskólar í Reykjavík fá
raunlækkun á fjárframlögum milli
ára og má þar nefna Menntaskólann í
Reykjavík, Kvennaskólann í Reykjavík
og Fjölbrautaskólann í Breiðholti.
Framhaldsskólastigið í heild sinni á
landinu öllu fær einnig lækkun á milli
ára.
Það er skrýtin sókn sem fer
aftur á bak. Það þætti einkennilegt í
fótbolta. Þessu til viðbótar fá Háskóli
Íslands, Háskólinn í Reykjavík
og Listaháskólinn nánast sömu
raunupphæð og í fyrra en þetta eru
skólar sem margir Reykvíkingar
sækja. Þetta kallast að skjóta á eigið
mark.
Héraðssjúkrahús Reykvíkinga í
krísu
Landspítalinn er ekki einungis
spítali allra landsmanna heldur er
hann héraðsjúkrahús Reykvíkinga.
Lítum á tölurnar sem eru í boði
ríkisstjórnarinnar. Að öllu óbreyttu
stefndi í 4 milljarða kr. halla hjá
Landspítalanum í ár. Á sama tíma og
ófremdarástand er á bráðamóttöku
Landspítalans og „umfangsmiklar
aðhaldsaðgerðir standa yfir á
Landspítalanum“ samkvæmt forstjóra
spítalans vill ríkisstjórnin nú ná 1,2
milljarði kr. til viðbótar í aðhaldi úr
heilbrigðiskerfinu.
Í ljósi stærðar Reykjavíkur búa
fjölmargir aldraðir og öryrkjar
í borginni okkar. Því er það
þyngra en tárum taki að sjá að í
fjárlagafrumvarpinu er engin sérstök
viðbót til aldraða og afnám krónu á
móti krónu gagnvart öryrkjum er enn
ófjármagnað. Enn eru öryrkjar því
látnir bíða eftir réttlætinu, sem Katrín
Jakobsdóttir sagði í stjórnarandstöðu
að þeir mættu alls ekki gera.

og til almennrar löggæslu. Því er það
mjög dapurt að sjá að almenn löggæsla
í landinu fær lækkun á fjárframlögum
á milli ára í fjárlagafrumvarpi
Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og
Framsóknar.
Færri lögreglumenn
eru nú á landinu en fyrir 10 árum
þrátt fyrir fimmföldun ferðamanna
og aukinn íbúafjölda á tímabilinu.
Ef stjórnmálamenn bregðast jafn illa
gagnvart grundvallaratriði eins og
löggæslu þá er þeim ekki treystandi
fyrir öðru.
Aðrir þættir sem lækka hjá
þessari ríkisstjórn milli ára eru
t.d. kvikmyndagerð, hjálpartæki,
endurhæfingarþjónusta, réttindagæsla
fatlaðra, jafnréttissjóður, þróunar
samvinna, rannsóknarsjóður, tækni
þróunarsjóður,
lýðheilsusjóður,
sprota
sjóður, skógræktin, persónu
vernd og fjármagn til verndaðra
vinnustaða og vinnustaða öryrkja og
hér er aðeins fátt eitt nefnt.
Forgangur hinna ríku
Það sýnir hins vegar vel hvaða
hagsmunum ríkisstjórn Vinstri græna,
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar gætir
þegar upphæð veiðileyfagjalda hefur
lækkað um tæp 40% síðan þessi
ríkisstjórn tók við völdum. Og núna er
lækkun erfðafjárskatts og bankaskatts
fyrir þá sem mest mega sín sett í
forgang.
Fjármagnstekjuskatturinn
skal áfram vera lægstur á Íslandi
af öllum Norðurlöndunum í boði
ríkisstjórnarflokkanna þrátt fyrir
að 5% ríkustu landsmanna eiga
svipað mikið af eignum og hin 95%
þjóðarinnar. Ríkisstjórnin sér um sína.
Þegar öllu er á botninn hvolft þá
er fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar
blaut tuska framan í alla íbúa
Reykjavíkur. Ríkisstjórnarflokkarnir
sögðu ekkert af þessu fyrir kosningar.
Ætla Reykvíkingar að kjósa þessa
flokka aftur?
Ágúst Ólafur Ágústsson
alþingismaður Samfylkingarinnar

Almenn löggæsla fær lækkun
Gott dæmi um skelfilega forgangs
röðun ríkisstjórnarinnar er staða
löggæslumála. Eftir hrun var
forvarnarstarf lögreglu skorið niður en
mikilvægt er að verja fé í þágu forvarna

VILTU AUGLÝSA Í
IÐNAÐARBLAÐINU?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA
FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190
NETFANG:
AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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Formbólstrun býður upp á
viðgerðir á antikhúsgögnum, bílmótorhjóla- og vélsleðasætum
H

afsteinn
Sigurbjarnarson
hefur starfað og rekið bólstrun
frá því hann útskrifaðist
1974 sem húsgagnabólstrari og
er
aðaleigandi
Formbólstrunar
að Hamraborg 5 í Kópavogi þar
sem fyrirtækið hefur starfað sl. 10
ár. Hjá Formbólstrun er gert við
húsgögn, ekki síst antikhúsgögn,
og hefur auk þess í þjónustu sinni
verktaka í tréverki húsgagna og
grind og býður því upp á mjög
alhliða þjónustu við húsgnaviðgerðir,
einnig skrifstofustólaviðgerðir. Hjá
Formbólstrun er einnig boðið upp
á að gera við og klæða allar gerðir
af bílsætum, mótorhjólasætum og
vélsleðasætum og búið er að langri
reynslu af viðgerðum. Sjá má video
á heimasíðu Formbólstrunar, www.
hsbolstrun.is, til frekari glöggvunar
og einnig að fyrirtækið tekur að sér
alls konar saumaskap og er með góða
verktaka í fatasaumi, gardínum og
raunar alls konar viðgerðir ótiltekið.
,, Þegar um er að ræða viðgerðir
á gömlum húsgögnum skiptir góð
undirvinna höfuðmáli varðandi
endingu og gæði. Það er því
höfuðatriði að leita ávallt til fagmanna
þegar gera á upp gömul húsgögn. Við
tökum 20 ára ábyrgð á undirstoppi
þegar við gerum upp frá grunni,
sækjum og sendum sé þess óskað,“
segir Hafsteinn Sigurbjarnarson.
Hvernig á góður bílstóll að vera?
,,Góður bílstjórastóll þarf að veita

þægilegan stuðning við mjóbakið og
formaður vel út til hliðanna, einnig
að geta velt setunni svo hægt sé að
breyta afstöðunni milli lærleggja og
hryggjar til að létta bæði á fótum
og hrygg. Lélegt og illa bælt bílsæti
getur orsakað mikla vanlíðan í baki,
herðum og mjöðmum, og gæti
hreinlega valdið varanlegri skemmd
á likamanum. Góður bílstjórastóll er
jafn mikilvægur og góð rúmdýna fyrir
líkamann. Lélegt bílsæti Algengt er að
svampur sé settur beint á grindina ,og
þá skerst grindin upp í svampinn og
áklæðið fer að slakna og koma brot og
brotið rifnar fljótt. Því oftar sem farið
er inn og út úr bílnum fer þetta fyrr.
Ekki er óalgengt að komið sé með
eins árs gömul bílsæti til viðgerðar
en það eru oftast bílar sem eru
tölvert keyrðir, í flestum tilfellum
atvinnubílar. Með því að koma með
þetta tímalega í viðgerð eða um
leið og efnið fer að slakna er þetta
tiltölulega lítið mál. Við setjum
sterkan dúk milli svamp og gindar svo
að grind skerist ekki upp í svampinn,
það er mikilvægt. Við höfum þjónað
mörgum
atvinnubílstjórum
og
nokkrum bílaumboðum um maargra
ára bil. Við veitum atvinnubilstjórum
algjöran forgang, en panta þarf tíma
hjá okkur ef ökutækið má ekki stoppa
lengi. Þá förum við strax í viðgerðina
þegar það hentar viðkomandi best
að missa ökutækið úr rekstri,“ segir
Hafsteinn Sigurbjarnarson.

Hafsteinn við antikstól sem verið er að gera upp.

Fyrirtækið er að Hamraborg 5 í Kópavogi.

Trésmíðadeildin.

Unnið að viðgerð á snjósleðasæti.

BÖRN VORU SEND Í SVEIT SEM VINNUAFL

T

veir af hverjum fimm núlifandi
Íslendingum voru sendir í sveit
á sumrin, líklega allt fram á
sjöunda áratug síðustu aldar þegar
tæknin fór að gera börn og unglinga
að mestu óþörf í sveitarbúskap
að sumarlagi. Þetta kemur fram í
viðamikilli rannsókn um hvers vegna
krakkar voru sendir í sveit. Jónína
Einarsdóttir, prófessor í mannfræði,
sem stóð að rannsókninni, segir að
í raun hafi sveitunum verið falið eða
verið fengið það hlutverk að ala upp
þéttbýlisbörnin. Það er nú kannski
talsvert ofsögum sagt, börnin voru
í þéttbýlinu frá október og fram í
maímánuð, gengu í skóla og voru
í samskiptum við skólafélaganna,
systkinin, foreldra, afa og ömmur og
fleiri. Flest börnin fóru ekki heim fyrr
en eftir göngur og réttir, og höfðu þá
m.a. kynnst sauðburði, að stinga út úr
húsum og moka flórinn og heyskap.
Það var hámark sveitaverunnar og
góður skóli. Börnin kynntust líka
mörg hver öðru vísi mataræði, fengu

súran og saltaðan mat auk þess kjöt
af heimaslátruðu, svo ekki má heldur
gleyma ógerilsneyddri mjólk og
ábrestum.
Tveir af hverjum fimm núlifandi
Íslendingum hefur verið sendir eða
farið í sveit en einn fimmti hefur alist
upp í sveit. Tveir fimmtu fóru ekki.
Athyglisvert er að helmingur þeirra
vildi fara en fékk ekki sveitapláss.
„Ég tel að sveitunum hafi
verið úthlutað þessu svokallaða
uppeldishlutverki
að
ala
upp
þéttbýlisbörn. Kenna þeim að vinna.
Það var líka í pakkanum að læra að
meta náttúruna, umgangast dýr og það
var mikil áhersla lögð á að sveitirnar
væru vagga íslenskrar menningar. Þar
væri fallegasta tungumálið talað og
svo framvegis. Það var talið mikið un
reglufestu sveitanna, að börn sem ólust
upp á götunni í bæjarsollinum hefðu
ekki gott af því að kynnast reglufestu.
Þessi reglufesta endurspeglast til
dæmis í mjög regluföstum máltíðum,”
segir Jónína Einarsdóttir.

Réttir að hausti voru oft það síðasta sem börnin kynntust áður en haldið var aftur heim. Sauðfé rennur hér inn í Hraunsrétt í
Aðaldal.

EINBREIÐUM BRÚM FÆKKAR STÖÐUGT

V

egagerðin
(Samgöngustofa)
mun á næstunni auglýsa útboð
á fjórum brúm á hringvegi-1
og er það liður í átaki sem ráðist var
í til að fækka einbreiðum sem og
hættulegum brúm á vegum landsins.
Brýrnar eru;
• Brú yfir Steinavötn í Suðursveit sem
verður 102 metra löng
• Brú á Fellsá í Suðursveit sem verður
46 metrar
• Brú á Kvíá í Öræfum sem verður 38
metra löng
• Brú
á
Brunná
austan
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Kirkjubæjarklausturs sem verður
24 metrar
Á næsta ári eru svo fyrirhuguð tvö
útboð til viðbótar. Það er 160 metra
löng brú á Jökulsá á Sólheimasandi
og brú yfir Hverfisfljót. Enn eru 36
einbreiðar brýr á hringveginum, voru
140 fyrir um 30 árum, langflestar á
Suður- og Suðausturlandi. Einnig
eru þó nokkrar einbreiðar brýr utan
hringvegar þar sem árdagsumferð
(ÁDU) er meiri en 600 bílar. Umferð
um brýr landsins hefur aukist mjög
síðustu ár og því hefur fjölgað þeim

Margir verktakar höfðu áhuga kynningu Vegagerðarinnar á útboðum á
brúarsmíði á hringveginum.

einbreiðu brúm sem þurfa að bera
mikla umferð.
Á
yfirstandandi
ári
hafa
verið byggðar sjö brýr í stað
einbreiðra brúa. Þetta voru brýr í
Berufjarðarbotni, en með henni varð
hingvegurinn loks allur bundinn
slitlagi, Hofsá í Arnarfirði, yfir Mjólká
í Arnarfirði sem tengist væntanlegum
Dýrafjarðarjarðgöngum, brú á Eldvatn
og yfir Loftsstaðaá, sem og brú yfir
Breiðdalsá og Tjarnará. Til stóð að
hefja framframkvæmdir við fimm
brýr til viðbótar á árinu en engin tiboð
bárust því miður í smíði þeirra brúa
fyrir vorið.
Áfram sniglast því það markmið
að fækka algjörlega öllum einbreiðum
brúm á hringveginum.

BJARG ÍBÚÐAFÉLAG:

ALLS UM
400 ÍBÚÐIR
AFHENTAR
FYRIR
ÁRAMÓT

B

jarg
íbúðarfélag
er
sjálfseignarstofnum
sem
stofnuð var að frumkvæði
verkalýsðsfélaganna og er rekin án
hagnaðarmarkmiða. Félaginu er ætlað
að tryggja tekjulágum einstaklingum
og fjölskyldum á vinnumarkaði, sem
eru fullgildir félagsmenn aðildarfélaga
ASÍ eða BSRB, aðgengi að öruggu
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Um
er að ræða svokölluð leiguheimili að
norænni fyrirmynd. Miðað er við að
greiðslubyrði leigu fari ekki yfir 25%
af heildartekjum leigjenda, að teknu
tilliti til húsnæðisbóta. Fyrsti leigjandi
félagsins fékk lyklana afhenta að íbúð
við Móaveg í Grafarvogi en síðan
hafa bæst við 99 fjölskyldur sem hafa
fengið afhentar íbúðir í Reykjavík og á
Akranesi. Bjarg mun afhenda um 150
íbúðir til viðbótar á árinu og þá verða
leiguíbúðirnar orðnar um 400 talsins
sem búið er í á vegum Bjargs.
Í undirbúningu er bygging 460
íbúða víða um land, m.a. í Sandgerði og
Þorlákshöfn, og nú eru í byggingu um
400 íbúðir í Grafarvogi, Úlfarsárdal,
Kirkjusandi, Hraunbæ, auk íbúða í
Hagahverfi á Akureyri.

Glæsilegar danskar
innréttingar í öll
herbergi heimilisins

Fríform ehf.
Askalind 3,
201 Kópavogur.
562–1500
Friform.is

Unnið er m.a. að byggingu íbúða
á vegum Bjargs við Silfratjörn í
Úlfarsárdal.
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EININGAHÚS FRÁ MJÖBACKSVILLAN NJÓTA VINSÆLDA

B

elkod í samstarfi við sænska
einingahúsaframleiðandann
Mjöbacksvillan býður upp
á heildarlausnir í húsbyggingum.
Belkod getur séð um hönnun og
teikningar og að koma húseiningum
og öllum búnaði á byggingarstað á
hagstæðan máta. Allt timbur í húsin
kemur frá norður- eða miðhluta
Svíþjóðar og klæðning er í öllum
tilfellum frá norðurhlutanum þar sem
spretta trjáa er hægari og viðurinn því
harðari og sterkari en ella. Húsin koma
í einingum sem eru allt að 6,5m langar,
fuleinangraðar og klæddar að utan
með ísettum gluggum og gleri og með
rakasperru og lagnagrind að innan.
Það er því fljótlegt að reisa húsin og
eru húsin fullkláruð að utan á örfáum
dögum. Aksturs- og siglingarleiðir
með efni og búnað frá verksmiðju í
Svíþjóð til Íslands er ein sú stysta sem
völ er á og því skilja húsin eftir sig
lítið kolefnisspor. Húsin frá Belkod
eru mjög heilnæm, mikil loftun, góð
lýsing og hágæða hitunarkerfi.
Orkunotkun Belkod húsanna er
með því minnsta sem þekkist
Útloftunarvarmadæla
viðheldur
loftflæði og nýtir samhliða varmann
úr heitu innilofti og lækkar þannig
orkuþörf umtalsvert. Lýsingarhönnun
sem miðar af hámarks þægindum,
samhliða orkusparnaði. Í öllum
rýmum eru hágæða innfelldir
LED lampar. Nýtískulegur og
notkunarvænn stýribúnaður fyrir
lýsingu, bæði úti og innilýsingu sem

kemur í veg fyrir óþarfa notkun en
hámarkar þægindi fyrir notendur.
Hægt er að fá húsin frá Belkod
afhent á ýmsum stigum, allt frá
einungis útveggjum og þaki upp í
pakka sem inniheldur hús með öllum
innréttingum, skápum, gólfefnum,
tækjum og búnaði, málningu, lýsingu,
hreinlætis- og heimilistækjum, s.s.
helluborð, ofn, viftu, ísskáp, frysti,
örbylgjuofn, þvottavél og þurrkari.
Legalett sökkulkerfi
Belkod flytur inn sökkulkerfi sem er
afar einfalt í uppsetningu og sparar
mikinn tíma.
Sökkuleiningarnar
koma í tilbúnum einingum ásamt
allri einangrun undir plötuna
og steypujárni, auk þess sem
burðarþolshönnun og teikningar eru
innifaldar í verðinu.
Kosturinn við þetta kerfi er að
ekki þarf að slá upp mótum og allt er
steypt í einni steypu. Eina sem þarf er
að koma upp púða sem sökkulkerfið
kemur ofan á, raða einingunum
saman, leggja plötuplastið og jánrnið í
og steypa allt í einni steypu. Sökklarnir
eru L-laga og gerðir úr EPS plasti með
10mm múrhúð utan á. Einangrunin
undir plötuna er einnig gerð úr
EPS plasti sem nær 300mm þykkt í
samtals þremur lögum. Járnamottur
eru lagðar ofan á einangrunina og
tilbúin sökkuljárn sett í úthringinn
(sökkulinn). Allar festingar fylgja
með. Áður en steypt er er jarðvegi
ýtt að sökkulveggjunum til stuðnings
og þá er úthlið sökklanna tilbúin

þar sem þeir eru með múrhúð sem
lokafrágangi.
Þetta kerfi hentar öllum stærðum
og gerðum af byggingum, hvort sem
eru blokkir, skólar eða lítil einbýlishús.
Vegna einfaldleikans að þá sparast
mikill tími en eftir stendur mjög vel
einangraður og traustur grunnur.
Legalett loftgólfhitakerfi
Samhliða sökkulkerfinu er jafnan
tekið loftgólfhitakerfi í húsið. Er það
einnig hannað og framleitt af Legalett
og er búið að vera í notkun í Svíþjóð
og víða um heim í yfir 20 ár í öllum
gerðum bygginga. Flestir geta verið
sammála um að gólfhiti er það kerfi
sem er þægilegast til þess að hita upp
húsið.
Kerfið hefur afgerandi kosti
hvort sem þú ert byggingaraðili,
verktaki eða ráðgjafi, og ekki síður
fyrir notendur viðkomandi húsa.
Slíkt kerfi er notað í stórum sem
smáum byggingum og er mjög
hagkvæmt og vistvænt. Hitakerfið
er einfalt og fljótlegt í uppsetningu.
Það samanstendur af varmastöðvum
með stjórnbúnaði, rörum (slaufum),
og hitastillum í viðkomandi rýmum.
Slaufurnar koma tilbúnar og eru
þær á einfaldan hátt tengdar við
varmastöðvarnar og lagðar og steyptar
í plötuna. Við framleiðsluna er spotti
þræddur í gegnum rörin og þannig
eru slaufurnar afhentar til lagningar.
Allt er vel merkt og auðvelt að setja á
sinn stað.
Eftir að það er búið að steypa

plötuna og loka húsinu þarf að nota
sérstakan hitara sem lánaður er með
kerfinu en hann blæs heitu lofti í
gegnum rörin og þurrkar þau áður
en kerfið er tekið í notkun. Samhliða
þurrkast steypan og flýtir fyrir
byggingarferlinu.
Varmastöðvarnar eru staðsettar
í kassa sem er steyptur í plötuna á
hentugum stöðum og þær blása heitu
lofti í gegnum slaufurnar sem er hitað
upp með annaðhvort rafmagni eða
heitu vatni (hitaveitu). Virknin er
þannig svipuð og í vatnsgólfhitakerfi
og hitinn í hverju rými er stilltur með
hitastilli í viðkomandi rými.
Kosturinn við að nota loft sem
varmaleiðara er að það útilokar hættu
á raka og myglu. Einnig er mjög
auðvelt að gera við skemmdir t.d.
ef borað er í rör. Ef skemmd kemur
á lagnirnar þarf einfaldlega að fylla
í hana með kítti eða ámóta efni sem
getur þétt í gatið.

með grávatnskerfi sem sameinar
annað fráveituvatn en svartvatnið
í hreinsitank sem skilar því af sér
hreinu út í náttúruna. Þannig eru
engin óæskileg úrgangsefni sem koma
frá húsum sem nota Jets kerfin.
Jets sogklósettkerfi má hæglega
setja upp þar sem aðgengi að rafmagni
og/eða vatni er ekki til staðar. Þá
vinnur kerfið á batteríi og sólarsellu, og
vatn má setja í tank fyrir klósettið sem
jafnvel tekur á móti rigningarvatni,
en kerfið notar mjög lítið vatn í
hvert skol, og þarf í raun ekki nema
nokkra desilítra. Af þeim sökum
þarf heldur ekki stóra safntanka.
Aukning á notkun á Jets kerfum hefur
aukist gríðarlega í Noregi og Svíþjóð
undanfarið og skipa þar umhverfismál,
einfaldleiki og rekstraröryggi stóran
sess. Jets kerfið varð svo fyrir valinu
í Mývatnssveit vegna ítarlegra krafna
um að fráveitumál þar séu eins og best
verður á kosið.

Jets fráveitukerfi
Jets fráveitukerfið er einstaklega
umhverfisvænt og hagkvæmt. Það
er hægt að nota fyrir heimilið,
bústaðinn, afskekkta staði s.s.
ferðamannastaði, hótel og bara hvaða
byggingar sem er. Einnig er Jets kerfið
mikið notað í skipum og fararækjum.
Jets sogklósettkerfið kemur svartvatni
(frá klósettum) í tank með sogi og
eru lagnir í kerfinu almennt 50mm
og þær má leggja á allan mögulegan
hátt og því eru lagnaleiðir mjög
einfaldar og hagkvæmar. Jets er líka

Símenntun í iðnaði
Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytta þjónustu og úrval námskeiða sem í boði eru.
• Náms- og starfssráðgjöf

• Bygginga- og mannvirkjasvið

• Námssamningar og sveinspróf

• Bílgreinasvið

• Tölvunámskeið

• Matvæla- og vetingasvið

• Tölvustudd hönnun / Auto Cad

• Málm- og véltæknisvið
• Prent- og miðlunarsvið

www.idan.is

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

Nýr MAN
TGS 41.460
BB 8x8

- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.590.000 skráður
• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
Driflæsing á
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
öllum öxlum
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
Verð 15.900.000 + vsk
MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
• Hiti í framsætum
Mercedes Benz Árgerð 2015
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður
• USB innstungur
• Webasto miðstöð með app í síma
• Start/stop Automatic
2858 Dráttarbíll
• Loftkæling 2 rása
• Leiðsögukerfi
• Dekkjaþrýsi kerfi
Ekinn 220.000km
• Lyklalaust aðgengi og start
• Leðurstýri
• Regn- og ljósaskynjari
• Bakkmyndavél
• 18“ álfelgur
Árgerð 215
• Snertiskjár
• Apple CarPlay
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
120
tonna
dráttargeta
• Símkerfi
• Blatannabúnaður
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230km.
HESTÖFL
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220.000
- 2,4- 2,4
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bensínvél
135
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+
rafmagn
• Hraðastillir
• Aðgerðastýri - Start/stop Automatic
• Borðtölva
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+
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Start/stop
Automatic
Metalic lakk
• Hiti í framsætum
-• Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
ker
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
HESTÖFL
• Dráttarkúla aftengjanleg
(kostar kr.
• Þokuljós
• USB innstungur MITSUBISHI
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230
HESTÖFL
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tonna
dráttargeta
Sjálfsk,
loftpúðar,
Retarder
- Fjórhjóladrifnir
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kerOUTLANDER
• Loftkæling 2 rása
- Leðurstýri
- Fjórhjóladrifnir - Lyklalaust aðgengi og start
Dekkjaþrýsti
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130.000 auka)
• Regn- og ljósaskynjari
-MITSUBISHI
Nýr
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kr.
4.300.000
skráður
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loftpúðar,
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Nýr2019
2019
árgerðVerð
Verð
kr.
4.360.000
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• Rafm. hitaðir speglar
og-aðfellanlegir
OUTLANDER
PLUG-IN
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-og
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með
hjálparlínum
- 18”
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start
--MITSUBISHI
Leðurstýri
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• 5 ára ábyrgð
2,4
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start
- Start/stop
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- hjálparlínum
Snertiskjár
- Apple
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--18”
Fjórhjóladrifnir
ker BigSpace
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum
og hleðslu
Nýr
2019
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og
start
Leðurstýri
• 5 ára ábyrgð - Dekkjaþrýsti
- Blátannabúnaður
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MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
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230230
HESTÖFL
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
HESTÖFL
TIL
SÝNIS
Á
- Lyklalaust aðgengi og start
- Leðurstýri
-MITSUBISHI
Nýr
árgerð
kr.
4.300.000
skráður
- Nýr2019
2019
árgerðVerð
Verð
kr.
4.360.000
skráður
Mercedes
Bens
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230HESTÖFL
HESTÖFL
- Bakkmyndavél með hjálparlínumMITSUBISHI
- 18”
álfelgur
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
EGILSSTÖÐUM
2858
Dráttarbíll
- Snertiskjár
- Apple
CarPlay
TIL SÝNIS Á
-- Nýr
Nýr2019
2019
árgerð
Verðkr.
kr.4.300.000
4.300.000skráður
skráður
TIL
SÝNIS Á
árgerð
Verð
- Símker
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UPPLÝSINGAR
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
AR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS SÍMI 777 5007 EMAIL BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

BOSAL.IS
SÍMI
777Bóas
5007Eðvaldsson
EMAIL BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI
Upplýsingar
gefur
SÍMI 777 5007 EMAIL UPPLÝSINGAR
BOAS
BOSAL.IS
28, 710 SEYÐISFIRÐI
GEFUR
BÓASHAFNARGATA
EÐVALDSSON

bosal.is SÍMI
- Sími777
777
5007EMAIL
- Email:
boas@bosal.is
- Hafnargata28,28,
Seyðisfirði
BOSAL.IS
5007
BOAS
BOSAL.IS HAFNARGATA
710710
SEYÐISFIRÐI

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
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.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Nýsköpunarþing 2019:

Curio hlaut Nýsköpunarverðlaunin

N

ýsköpunarþing
2019
var
haldið sl.mánudag og var
þema þingsins ,,Sjálfbærni
til framtíðar.” Þórdís Kolbrún R.
Gylfadóttir,
nýsköpunarráðherra,
flutti ávarp og í lok þingsins afhenti
hún Nýsköpunarverðlaun Íslands
2019, en þau komu í hlut Curio sem
er nýsköpunarfyrirtæki með 49
starfsmenn í Hafnarfirði og á Húsavík.
Stofnandi og framkvæmdastjóri
er Elliði Hreinsson. Fyrirtækið
vinnur að þróun fiskvinnsluvéla sem
auka nýtingu og skila betri afurð í
vinnslu á bolfiski í afhausun, flökun
og roðflettingu ásamt því að leggja
áherslu á öryggismál og þrif. Fyrstu
vélar undir vörumerknu Curio voru
fram
leiddar af Gullmolum ehf. en
árið 2007 og var fyrirtækið Curio
ehf. stofnað sem árið 2013 og tók yfir
þróun og framleiðslu vélanna.

Í rökstuðningi dómnefndar segir
að Curio hafi leitt öflugt þróunarstarf
sem snýr að vinnslu sjávarafurða.
Helsta stoltið í framleiðslunni er
klumbskurðarvél.
Erindi á Nýsköpunarþinginu fluttu
Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir,
aðgerðarsinni og nemandi, dr. Leyla
Acaroglu, frumkvöðull og stofnandi
Unchool of Disruptive Design, Disrupt
Design og CO Project Farm, Hrefna
Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri
Markaða Landsbankans Iceland
SIF,
Jón
Ágúst
Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri Klappa, Guðrún
Anna Finnbogadóttir, verkefnastjóri
Vestfjarðastofu, Margrét Ormslev
Ásgeirsdóttir,
aðstoðarforstjóri
Carbon Recycling International,
Kristinn Jón Ólafsson, verkefnastjóri
Snjallborgar og Rakel Garðarsdóttir,
frumkvöðull og framkvæmdastjóri og
stofnandi Verandi og Vakandi.

19. nóvember 2019

NÝSKÖPUN BREYTIR HUGMYNDUM Í
VERÐMÆTI

N

ýsköpun er ein meginforsenda
framleiðniaukningar,
verð
mætasköpunar, samkeppnis
hæfni og gjaldeyrisöflunar fyrir
tækja og þjóða. Markmiðið með
nýsköpunarstefnu og aðgerðum í
málaflokknum er að efla þjóðarbúið
í harðri alþjóðlegri samkeppni um
störf og verðmætasköpun. Hætta
er á að Ísland dragist aftur úr í
samkeppni þjóða í sífellt opnari
heimi viðskipta, fjárfestinga og starfa
ef ekki verður gripið til aðgerða. Sýn
og stefna í nýsköpun er þannig ein af
meginstoðum öflugrar atvinnustefnu.
Nýsköpunarstefna leggur grunninn að
sköpun verðmætra starfa í framtíðinni
og er ekki síst mikilvæg til að mæta
áskorunum fjórðu iðnbyltingarinnar
og áhrifum hennar á vinnumarkað og
störf.
Með vísindastarfsemi er fjár
munum breytt í hugmyndir. Nýsköpun
breytir hugmyndum í verðmæti.
Nýsköpun á sér stað þegar hugmynd
eða umbótum hefur verið hrint í
framkvæmd og tekist hefur að skapa
nýjar lausnir eða bæta það sem þegar
er til staðar. Getur þetta átt við um nýja
eða endurbætta vöru, þjónustu, tækni,
aðferðafræði, stjórnskipulag, verklag
eða leið til sölu- og markaðssetningar.
Nýsköpun á sér stað í öllum
fyrirtækjum og fer að verulegu leyti

fram innan rótgróinna fyrirtækja
og í samstarfi fyrirtækja í ólíkum
greinum þar sem þarfir á markaði
og lausnir ná saman. Nýsköpun í
atvinnulífi mun eiga stóran þátt í að
leysa þær samfélagslegu áskoranir sem
heimsbyggðin stendur frammi fyrir.
Með því að skapa kjöraðstæður fyrir
nýsköpunardrifna starfsemi fyrirtækja
hér á landi mun Ísland leggja sitt lóð
á vogarskálarnar til að mæta þessum
áskorunum með tilheyrandi arði sem
í því felst fyrir þjóðarbúið.
Aðgerðir til að örva nýsköpun eru

einnig nauðsynlegar til að uppfylla
þörf fyrir aukinn útflutning, en
gjaldeyristekjur þjóðarbúsins þurfa að
aukast gríðarlega til að halda í við, og
efla, lífskjör til framtíðar. Verður þetta
einungis kleift með virkjun hugvits,
nýjum útflutningi, nýsköpun og nýjum
leiðum til að vinna aukin verðmæti
úr takmörkuðum náttúruauðlindum
þjóðarbúsins, með sjálfbærum hætti.

Fjórir drifkraftar framleiðni
MENNTUN.

Menntakerfið leiðir saman færni mannauðsins og þarfir
atvinnulífsins á skilvirkan og hagkvæman hátt.

INNVIÐIR.

Innviðir eru í góðu ástandi og uppfylla þarfir atvinnulífs og
almennings.

NÝSKÖPUN.

Umgjörð og hvatar til nýsköpunar eru með því besta sem þekkist í
heiminum.

STARFSUMHVERFI.

Skilvirkt, hagkvæmt og stöðugt starfsumhverfi laðar til landsins
fjárfesta og fólk.

Starfsmenn Curio með viðurkenninguna. F.v.; Axel Pétur Ásgeirsson, Sólveig
Jóhannesdóttir, Elliði Hreinsson, Róbert Unnþórsson og Hulda Snorradóttir.

Óskum Skinney-Þinganes hf.
og áhöfnum á Þóri SF 77 og Skinney SF 20
til hamingju með nýbreytt og glæsileg skip

Grandagarður 16
101 Reykjavík
Sími 552 8710
raftidni@raftidni.is
www.raftidni.is

IÐNAÐUR –

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

FJARÐABYGGÐ

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
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FYRSTA
SKÓFLUSTUNGA TEKIN
AÐ ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ
FRAM Í ÚLFARSÁRDAL

D

agur B. Eggertsson, borgarstjóri
og ungir iðkendur í Fram tóku
í dag fyrstu skóflustungu að
nýrri íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal.
Framkvæmdir hefjast strax og verklok
eru áætluð 2022. Fjölnota íþróttahús,
áhorfendastúka fyrir aðalleikvang í
knattspyrnu, minni íþróttasalir, félagsog þjónustuaðstaða fyrir starfsfólk,
þjálfara og félagsmenn, búningsrými
ásamt samkomusal og fundaraðstöðu
eru hlutar af íþróttamiðstöðinni. Hún
verður 7.300 m2 á þremur hæðum
með aðalinngang við sameiginlegt
hverfistorg við Úlfarsbraut. Kostnaður
við framkvæmdina er áætlaður 4,6
milljarðar króna.
Íþróttamiðstöðin er austasti hluti
bygginga við Úlfarsbraut sem þjóna
hverfinu. Í vestari hluta bygginganna
eru leik- og grunnskóli ásamt
frístundamiðstöð, menningarmiðstöð
og sundlaug sem nú eru ýmist
fullbyggðar eða í uppbyggingu.
Íþróttaaðstaðan nýja verður nýtt
af skólum í hverfinu. Allar þessar
framkvæmdir eru í umhverfisvottuðu
ferli samkvæmt BREEAM, en það er
alþjóðlegt vottunarkerfi sem metur
visthæfi bygginga.

Fullbúin handboltahöll og
fjölbreyttir salir
Íþróttamiðstöðin mun hýsa fullbúna
handboltahöll með keppnisvelli og
áhorfendapöllum fyrir allt að 1.300
manns. Vellinum má skipta upp í
tvo handboltavelli í fullri stærð. Í
húsinu verða þar að auki lyftingasalur,
fjölnota æfingarsalur og bardagasalur.
Búningsklefar eru 15 talsins, þar af
sérklefi fyrir hreyfihamlaða iðkendur.
Mikið hefur verið lagt upp úr
félagsrýmum íþróttahússins og verður
þar að finna fjölbreytta sali að stærð
og gerð, á öllum hæðum hússins.
Þar verður stór samkomusalur ásamt
framreiðslueldhúsi og þaksvölum,
tveir fjölnotasalir með útsýni yfir
keppnisvelli og fyrirlestrarsalur.
Aðalaðkomurýmið er skemmtilegt
með deildarverslun og veitingasölu,
og þaðan er gengt út á svalagang
sem
umlykur
handboltavöllinn.
Innangengt verður milli íþróttahúss
og menningarmiðstöðvar á 1. hæð
byggingar. Nýr knattspyrnuvöllur
verður gervigrasvöllur, með stúku
sem rýmir 1.600 áhorfendur. Góðir
grasæfingavellir verða einnig á
svæðinu.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tekur fyrstu skóflustunguna ásamt ungum Frömurum, framtíð
félagsins í Úlfarsárdal.

Borgarstjóri ásamt formanni Fram, Sigurði Inga Tómassyni.

Við eigum vogina fyrir þig!
Allar vogir fyrir iðnaðinn.
vogir@vogir.is - 433-2202

Íslensk ullarsæng

Gæða ull af íslensku sauðfé
létt · hlý · góð öndun · vistvæn
www.lopidraumur.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

IÐNAÐARBLAÐIÐ

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

FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

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

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

Vill láta hefja
frumhönnun við
Tröllaskagagöng

S

tefán
Vagn
Stefánsson,
varaþingmaður
Framsóknar
í Norðvesturkjördæmi, hefur
lagt fram þingsályktunartillögu um
Tröllaskagagöng milli Skagafjarðar og
Eyjafjarðar. Lagt er til að samgönguog sveitarstjórnarráðherra láti hefja
vinnu við rannsóknir og frumhönnun
og mat á hagkvæmni á gerð jarðganga
á Tröllaskaga. Stefán Vagn tók sæti á
Alþingi fyrir nokkru í fjarveru Höllu
Signýjar Kristjánsdóttur, þingmanns í
NV-kjördæmi.
Meðflutningsmaður á tillögunni
er Bjarni Jónsson, sem einnig er
varaþingmaður í NV-kjördæmi en
báðir eru þeir búsettir í Skagafirði.
Það má því segja að göngin séu þeim
hjartans mál. Stefán Vagn flutti nýlega
jómfrúarræðu sína á Alþingi þar sem
hann nýtti tækifærið og vakti athygli
á stöðu Norðurlands vestra.
„Göngin sem um ræðir myndu
tengja saman Norðurland og
yrðu bylting í samgöngumálum
sem og fyrir þjónustu við íbúa á
Norðurlandi, m.a. má þar nefna
heilbrigðisþjónustu“, segir Stefá
Vagn Stefánsson. „Ljóst er að með
göngunum myndu veglengdir milli
þéttbýlisstaða á Norðurlandi styttast
verulega auk þess sem erfiður
fjallvegur, sem oft er farartálmi
fellur út út.“ Hér er líklega átt við
Öxnadalsheiði.

ur að störfum.

mi
mannsdóttir, ne
Dagbjört Elín Ár
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RAFMENNT er máttur
Engin furða að áhugi sé á
jarðgöngum gegnum Tröllaskaga
þegar svona útsýn blasir við þegar
komið er úr Skagafirði að vorlagi
og leiðin liggur í Fljótin. En
vissulega er fjallasýnin falleg,

RAFMENNT – fræðslusetur rafiðnaðarins annast verkefni er varða
menntamál rafiðnaðarmanna, allt frá upphafi náms til loka meistaraskóla, og endurmenntun þeirra sömuleiðis.
RAFMENNT varð til árið 2018 við sameiningu Rafiðnaðarskólans
og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins í því skyni að auka þjónustu við
félagsmenn og gera framboð menntunar og fræðslu enn fjöl-

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

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

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

breyttara og markvissara.
Rafiðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka eiga og
reka RAFMENNT í sameiningu.

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • rafmennt.is • sími 540 0160

