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EFTIRSPURN EFTIR ÓDÝRARI
ÍBÚÐUM HEFUR EKKI VERIÐ MÆTT

S

am
kvæmt nýrri talningu Sam
taka iðnaðarins í mars eru nú 4.988
í
búðir í byggingu á höfuð
borgar
svæðinu. Það eru 3% fleiri íbúðir en voru
í byggingu við síðustu talningu. Af þessum
4.988 íbúðum eru 93%, eða 4.625 í fjöl
býli. Hefur þeim fjölgað um 3,6% frá því í
september 2018. Hins vegar voru 363 sér
býli í byggingu sem er 4,2% fækkun milli
talninga. Alls 2.642 íbúðir eru í byggingu
í Reykjavík, 1.081 í Kópavogi, 637 í Garða
bæ, 510 í Mosfellsbæ, 104 í Hafnarfirði og
14 á Seltjarnarnesi. Mesta fækkunin er í
íbúðum sem eru á fyrstu byggingarstigum,
þ.e. að fokheldu. Slíkar íbúðir eru nú 2.558
sem er fækkun um 110 íbúðir eða 4,1%
frá því við síðustu talningu. Samdráttur er
mestur í íbúðum í fjölbýli en þeim fækkar
um 4,6%, eða 116 frá því í september en
íbúðum á þessu byggingarstigi hefur verið
að fjölga í talningu SI frá því 2015.

Versnandi efnahagsástand

Fækkunin nú endurspeglar að stærstum
hluta versnandi efnahagsástand og aukna
efnahagsóvissu. Margt bendir þó til þess að
jafnvægi sé að skapast á markaði. Fækkun
íbúða á fyrstu byggingarstigum mög á lík
lega skýra með því að dregið hafi úr út
lánum vegna óvissu í efnahagsmálum sem
ríkti allt þar til kjarasamningar voru undir
ritaðir. Sala nýrra íbúða hefur líka verið
hægari sem kann að hafa tafið ein
hver
verkefni. Það er eftirspurn eftir ódýrum
í
búðum en sala á dýrari í
búðum hefur
gengið hægar. Það er aðalatriði hvað varðar
eftirspurn en en eftirspurn eftir ódýrum
íbúðum hefur ekki verið mætt að mati SI.
Um 530 íbúðir eru í byggingu í Reykja
nesbæ og vel á þriðja hundrað í Árborg
og á Akureyri. Bendir greining SI til að
fjölgun íbúða á hvern íbúa í Reykjanes
bæ, Árborg, Vogum og Hveragerði sé um
þriðjungi meiri en að meðaltali á höfuð
borgarsvæðinu.

?

Verið velkomin

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

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

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

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 að gera rýmið
notalegt og þægilegt án þess að spilla útlitinu.
Kynntu þér hljóðvist og hvernig hún getur hjálpað
þínu fyrirtæki, vinnustað eða heimili.

Fossaleyni 8 112 Reykjavík 577-4100
www.altak.is
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Mikilvægi iðn- og tæknináms

Einstök gæði frá

L
40 ár
á Íslandi

Sterkir og
notendavænir
sláttutraktorar
Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

engi hefur verið rætt um mikil
vægi þess að efla iðn- og tækni
nám, en einhverja hluta vegna
hefur sú þróun ekki gengið eftir til
samræmis við þá eftirspurn sem eftir
iðnaðar- og tækni
mönnum. Sá sem
þetta ritar tók sjálfur sveinspróf í raf
virkjun árið 1981 og þá var eftirspurn
mikil eftir iðnaðarmönnum í flestum
greinum iðnmenntunnar. Meiri áhugi
hefur verið í það sem við köllum
bók
nám. Oft á tíðum talað um að
foreldrar gætu verið duglegri við að
hvetja börnin til iðn- og tæknináms,
þó eru tekjumöguleikar ágætir.
Iðnaður er mjög umfangsmikill í
ís
lensku at
vinnu
lífi. Greinin er fjöl
þætt og snertir nær alla þætti hag
kerfisins. Það er víst að iðnaðurinn
hefur átt stóran þátt í nú
verandi
efnahagsuppsveiflu og skapað um
fjórðung af störfum sem myndast hafa
síðan árið 2010. At
vinnu
leysi hefur
minnkað stórlega síðan árið 2008 eftir
efnahagshrunið og á iðngreinin stóran
þátt í því og skilað um þriðjungi hag
vaxtarins á þessum tíma.
Samkeppnishæfni
Íslands
í
greininni við önnur lönd hefur farið
vaxandi á síðustu árum, þar má
örugglega gera enn betur og er verð
mæta
sköpun þar stór þáttur. Sagt
er að hug
vit og hag
vöxtur haldist

í hendur til aukningar verð
mæta
sköpunar. Frændur okkar Danir hafa
náð miklum árangri á þessu sviði með
mark
vissri upp
byggingu um langa
tíð. Þeir stofnuðu hönnunar
mið
stöð árið 1978 með góðum árangri
og í upphafi var markmiðið að auka
vitund um hönnun í litlum og meðal
stórum fyrir
tækjum og opin
berra
aðila. Hönnunar
iðnaður Dana má
segja hefur fest sig í sessi en er í sí
felldri þróun til að veita fyrirtækjum
og stofnunum samkeppnisforskot á al
þjóðlegum vettvangi. Við Íslendingar
gætum tekið þá sér til fyrirmyndar

með mark
vissri vinnu í þessum
efnum.
í sumum löndum njóta framleið
endur af heimalandinu í verðlagningu
á vörum sínum. Til dæmis eru sviss
nesk úr dýrari en önnur og þýskir
bílar en sam
bæri
legir frá öðrum
löndum. Gott orð
spor landa eykur
verðmæti vara sem frá landinu koma.
Almenningur á landinu lítur ekki á Ís
land sem brautryðjanda á alþjóðavett
vangi á sviði loftlagsmála samkvæmt
könnunum. Við gætum aukið orðspor
okkar með því að taka forystu í loftlags
málum. þessi þróun hefur áhrif á sam
keppnishæfni ríkja þar sem fjármagn,
fólk og fyrirtæki horfa í meira mæli
til þeirra sem standa sig vel á þessu
sviði. Þarna eigum við sóknarfæri sem
mundi koma okkur betur á alheims
kortið. Stefna okkar í Mið
flokknum
er að byggja enn betur undir iðn- og
tækni greinarnar, ekki síst með aðgengi
að námi í þeim og þá sérmerktu fjár
magni frá hinu opinbera í fjárlögum
til menntunar í viðkomandi iðn- og
tækni greinum. Eins og ég gat um fyrr í
greininni getum við Íslendingar skapað
okkur sérstöðu í heiminum með því að
halda rétt á spilunum með framsýni og
bjartsýni að leiðarljósi.
Sigurður Páll Jónsson
þingmaður Miðflokksins

IÐNAÐARMENN SÖMDU EFTIR LANGA SAMNINGALOTU

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

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

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

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.

Gasskápar

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

K

jarasamningurmilli
Raf
iðnaðarsambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins felur í
sér sérstaka áherslu á kjarabætur til
iðnaðar
manna með lægstu launin.
Launahækkanir samningsins eru allar
í formi krónu
hækkana á kaup
taxta
og föst mánaðarlaun fyrir dagvinnu.
Auk þess eru tekin markviss skref til
styttingar vinnutíma á Íslandi og þar
með til aukinna lífsgæða. Eitt megin
mark
mið kjara
samningsins er að
stuðla að vaxta
lækkun sem gagnast
heimilum og at
vinnu
lífinu einkar
vel. Að mati samnings
aðila skapar
samningurinn rými fyrir vaxta

lækkun sem eykur ráðstöfunartekjur
heimila og auð
veldar fyrir
tækjum
að standa undir launa
hækkunum
sem felast í kjarasamningnum. Nýtt
launa
kerfi verður tekið upp og auk
þess er launa
töxtum fækkað sem
leiðir til hækkunar á lágmarkstöxtum.
Kauptaxtar mánaðarlauna fyrir dag
vinnu, lægstu launin, hækka á bilinu
frá 90.000 krónum og upp í 117.000
krónur á samningstímanum.
Þá stuðlar vaxtalækkun að lækkun
húsa
leigu. Ein for
senda góðra kjara
launafólks og fullrar atvinnu er sam
keppnishæfni íslensks atvinnulífs.
Samnings
aðildar vilja treysta í sessi

heil
brigðan vinnu
markað þar sem
brot á launa
fólki líðast ekki með
því að lögfelstar verði aðgerðir gegn
kennitöluflakki og félagslegum undir
boðum sem jafn
framt tryggi jafna
samkeppnisaðstöðu fyrirtækja. Í sam
floti með Rafi ðnaðarsamband Íslands
við gerð kjarasamningsins eru Sam
iðn, Bygg
iðn, Grafía, Mat
vís, Fé
lag
hársnyrtisveina og VM, félag vélstjóra
og málmtæknimanna.
Með þessum samningi við iðnaðar
menn 3. maí sl. hafa verið gerðir kjara
samningar við um tvö þriðju starfs
manna á vinnumarkaði á öllu landinu,
þar með taldir opinberir starfsmenn.

LEIÐARI

Þriggja fasa rafmagn um land
allt er brýn nauðsyn

Ö

llum landsmönnum þykir
í dag sjálfsdagt að hafa
aðgang að rafmagni, og það
helst þrífasa. Ennþá býr nokkuð
stór hluti landsmanna við einfasa
rafmagn og ekki sjáanlegt að það
breytist mikið á næstunni, en
kannski með hraða snigilsins. Allir
vilja jarðgöng í sínu heimahéraði
þegar um erfiða fjallvegi er að fara,
en þar er auðvitað sama sagan, slíkar
framkvæmdir kosta milljarða króna
og liggja alls ekki á lausu frekar en
til framkvæmda í raforkumálum,
þ.e. að koma á þrífasa rafmagni
til allra byggða bóla landsins.
Aukin tækni og sjálfvirkni, t.d.
við stærstu mjólkurbú landsins
krefst úrbóta. Skýrsla starfshóps
varðandi raforkuflutning í dreifbýli
og þrífösun rafmagns var nýlega
afhent Þórdísi Kolbrúnu R.
Gylfadóttur iðnaðarráðherra en
verkefni nefndarinnar var að greina
möguleika og gera tillögur um
úrbætur á raforkuflutningskerfi í
dreifbýli með áherslu á þrífösun.
Þriggja fasa kerfi raforku hefur
aukist jafnt og þétt frá aldamótum,
úr því að vera 37% upp í 72% árið
2018. Þegar starfshópurinn hóf

störf gerðu áætlanir dreifiveitna
ráð fyrir að lokið yrði við þrífösun
dreifikerfis raforku árið 2034. Ljóst
er að skortur á þriggja fasa raforku
hefur víða staðið atvinnuþróun
fyrir þrifum, m.a. hjá mjólkurbúum
og fyrirtækjum í ferðaþjónustu.
Sérstakt átaksverkefni um þrífösun
rafmagns var í síðasta mánuði
kynnt í fimm ára fjármálaáætlun,
fyrir árin 2020, 2021 og 2022,
til að mæta brýnustu þörf á
úrbótum í þrífösun, með áherslu á
Skaftárhrepp og Mýrar. Í gildandi
byggðaáætlun, sem samþykkt var
á Alþingi sl. sumar, er gert ráð
fyrir 400 milljón króna framlagi til
þrífösunar rafmagns á næstu árum.
Í skýrslu starfshópsins er lagt til að
útfært verði átaksverkefni til næstu
fimm ára. Greint verði í samstarfi
við sveitarfélög forgangsröðun
framkvæmda og samlegðaráhrif
með
ljósleiðaraframkvæmdum.
Markmiðið er að fyrir árið 2024
verði að mestu lokið við að mæta
forgangskröfum um úrbætur á sviði
þrífösunar.
Iðnaðarráðherra hefur sagt að
aðgengi að þriggja fasa rafmagni
sé mikilvæg forsenda jákvæðrar

byggðaþróunar á landsvísu og það
sé ánægjulegt að nú hafa verið lagðar
fram tillögur að aðgerðum sem sýna
hvernig hægt verði að ljúka fyrir
árið 2024 að mæta forgangskröfum
um úrbætur vegna þrífösunar, í stað
2034 eins og fyrri áætlanir gerðu ráð
fyrir. Auðvitað eru orð til alls fyrst,
en vonandi fara saman í þessu tilfelli
orð og efndir. Látum hendur standa
fram úr ermum. Svona áætlun þyrfi
líka að gera við jarðgangagerð.
Næg eru verkefnin þar, aðallega á
Vestfjörðum og Austfjörðum.
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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Nær 200 ungmenni kepptu á
Íslandsmóti iðn- og verkgreina
1. Einbeitingin skín úr andliti keppanda í málaralistinni.
2. Konur í iðngreinum hafa stofnað félag og kynntu það í Laugardalshöll.
Fag þessara kvenna er rafvirkjun, skrúðgarðyrkjufræði og húsgagnasmíði.
3. Sigurvegarar í keppni bakara.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri
Samtaka iðnaðarins við setningu Íslandsmóts iðn- og verkgreina.

Í

slandsmót iðn- og verkgreina
,,Mín framtíð“ fór fram í Laugar
dalshöll í lok síðustu viku. Hátt í
200 ung
menni kepptu Sigur
vegarar
í keppninni eiga margir hverjir kost
á að keppa síðar við þá bestu í sinni
grein á Evrópumóti í Graz í Austurríki
á næsta ári. Einnig verða tvær iðn
greinar til viðbótar með sýningu á sínu
fagi. Samhliða Íslandsmótinu var há
tíðin kynning fyrir grunnskólanema á
námsframboði á framhaldsskólastigi
og var nýttu það sér um 7.000 grunn
skólanemar af öllu landinu og fengu
þeir að reyna sig í ýmsum iðngreinum
undir handleiðslu fjölmargra kennara
við tækni- og fjölbrautarskóla.
„Mark
miðið með þessu er að
kynna fyrir ungu fólki möguleikann
á störfum og möguleika á námi áður
en þau velja nám í framhaldsskóla,“
sagði Þór Páls
son, fram
kvæmda
stjóri Íslandsmóts iðn- og verkgreina
við setningu Ís
lands
mótsins. ,,Fjöl
mörg tækifæri felast í iðn- og verk- og
tækninámi og með markvissu náms
vali er hægt að draga úr brotthvarfi
úr námi sem er stórt vandamál hér á
landi. Við hverjum því krakkana að
velja nám, ekki skóla.“

Lifum á spennandi tímum

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra, sagði
m.a. við opnun Íslandsmóts iðn- og
verkgreina að ánægjulegt væri að 33
skólar á framhaldsskólastigi kynntu
fjölbreytt námsframboð, bæði verklegt
og bóklegt, og svöruðu spurningum

um námsframboð og inntökuskilyrði.
Þessi við
burður gæfi ein
stakt tæki
færi til að kynnast námsframboði og
starfstækifærum sem standa til boða
hér á landi. Í grein í Morgunblaðinu
sagði ráðherra m.a.; ,,Forgangsmál Í
stjórnarsáttamálanum er kveðiðá um
mikilvægi þess að efla iðn-, verk- og
starfsnám og að því höfum við unnið
ötullega síðustu misseri. Það er gleði
legt að sjá að vísbendingar eru um
að aðgerðir í þá veru séu farnar að
skila árangri, m.a. með fjölgun um
sókna í iðn
nám. Sem mennta
mála
ráðherra hef ég beitt mér fyrir betra
samtali milli menntakerfisins og at
vinnulífsins en ráðuneytið og hags
muna
fé
lög á þeim vett
vangi standa
sameiginlega að ýmsum hvatningar
verkefnum sem þessu máli tengjast,
t.d. Verksmiðjunni, nýrri hugmynda
sam
keppni fyrir nem
endur í efstu
bekkjum grunnskóla.
Forsenda velferðar og lífsgæða
á Ís
landi er öflugt og fjöl
breytt at
vinnulíf þar sem til staðar eru störf
fyrir menntað fólk sem stuðlar að ný
sköpun og þróun. Fjórða iðnbyltingin
hefur hafið innreið sína og hún felur í
sér sjálfvirknivæðingu á öllum sviðum
atvinnulífs og samfélags sem leiðir af
sér mikil tækifæri til að þróa starfs
menntun til móts við nýjar kröfur.
Námsframboð í starfs- og tækninámi
hér á landi er afar fjölbreytt og fram
undan spennandi tímar. Þau tækifæri
sem bjóðast að námi loknu eru bæði
mörg og spennandi enda mikil spurn
eftir slíkri menntun í atvinnulífinu.
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NÚTÍMALEG
FRAMSETNING HÖNNUNAR
Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu
á öllum sviðum verkfræði. Yfir 300 starfsmenn vinna að fjölbreyttum og krefjandi
verkefnum á Íslandi og erlendis. Sýndarveruleiki hefur aukið gæði hönnunar hjá
Verkís og skapað tækifæri til hagræðingar í framkvæmd og rekstri.
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Mikilvægar vegaframkvæmdir
á Þeistareykjum

Hvalárvirkjun mun
hafa jákvæð áhrif á á
Vestfjörðum

R

úm 62% lands
manna telja að
fyrir
huguð virkjun Hvalár á
Ströndum muni hafa góð áhrif
á búsetu á Vestfjörðum, 66,6% að hún
muni hafa góð á
hrif á at
vinnu
upp
byggingu, 73% telja að hún muni hafa
góð áhrif á raforkumál í fjórðungnum
og 64,9% telja að Hvalárvirkjun muni
hafa góð áhrif á samgöngur á Vest
fjörðum.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í nýlegri könnun sem Gallup
gerði fyrir Vestfjarðastofu á viðhorfum
landsmanna til orkumála og til Hvalár
virkjunar. Um netkönnun var að ræða
sem gerð var á tímabilinu frá 8.-20.
mars sl. Í úrtaki könnunarinnar voru
1424 manns af öllu landinu, 18 ára og
eldri, handahófsvaldir úr Viðhorfahópi
Gallup. Af þeim svöruðu 798 og var

þátttökuhlutfallið því 56%. Samkvæmt
könnuninni eru 40,9% lands
manna
hlynntir virkjun Hvalár á Ströndum,
en 31,4% eru andvígir og 27,7% eru
hvorki hlynntir né and
vígir. Karlar
eru almennt hlynntari virkjun Hvalár
en konur og voru 55% karla hlynntir
virkjuninni en 25% kvenna.
Þegar spurt var um almenna afstöðu
til vatns
afls
virkjana reyndust 70,2%
þátttakenda jákvæðir gagnvart vatns
aflsvirkjunum en 9,2% neikvæðir. Sem
fyrr voru karlar al
mennt já
kvæðari
gagnvart vatnsaflsvirkjunum en konur,
en 82% karla voru jákvæðir gagnvart
vatns
afls
virkjunum en 55% kvenna.
Af þeim sem eru já
kvæðir gagn
vart
vatnsaflsvirkjunum almennt var yfir
helmingur (57%) hlynntur virkjun
Hvalár á Ströndum en 20% andvígur.

L

andsvirkjun mun á næstunni
auglýsa útboð vegna fyllingar
og neðra burðarlags syðri hluta
Þeistareykjavegar, sem liggja mun
frá Þeistareykjum að þjóðvegi á
Hólasandi. Með þessari vegtengingu
kemst á heilsársleið á milli Þeistareykja
og Mývatnssveitar og mun vegurinn
auðvelda
samrekstur
aflstöðva
Landsvirkjunar á Norðausturlandi –
Kröflustöðvar, Gufuaflsstöðvarinnar
í Bjarnarflagi og Þeistareykjastöðvar.
Þá mun vegurinn einnig nýtast sem
ný og spennandi ferðamannaleið milli
Húsavíkur og Mývatnssveitar.
Með
tilkomu
vegararins
styttist aksturstími milli Kröflu og
Þeistareykja verulega og verður u.þ.b.
35 mínútur (48,9 km), miðað við 85
km meðalhraða á klukkustund. Sé
ekið úr Reykjahlíð við Mývatn tekur
aksturinn 25 mínútur (35,8 km), en
núverandi aksturstími um Húsavík er

67 mínútur (94,3 km).
Landsvirkjun hefur á öllum
tímum kappkostað að tryggja góðar
samgöngur í tengslum við virkjanir
og rekstur aflstöðva. Í upphafi ferilsins
við
byggingu
Búrfellsvirkjunar
tók Landsvirkjun þátt í því að
byggja upp Skeiðaveg frá þjóðvegi
1 og inn að Búrfelli. Síðar byggði
Landsvirkjun upp veg frá Búrfelli og
inn að Þórisvatni og hefur lagt slitlag á
veginn frá Búrfelli og að Vatnsfelli. Þá
tók Landsvirkjun þátt í vegalagningu
í tengslum við Blönduvirkjun. Í
aðdraganda Kárahnjúkaverkefnisins
tók Landsvirkjun þátt í að endurnýja
brúna yfir Jökulsá í Fljótsdal.
Landsvirkjun lagði Fljótsdalsheiðarveg
sem er 58,5 km að lengd.
Ráðgert er að framkvæmdir við
veginn hefjist nú í maímánuði og gerir
verkáætlun ráð fyrir því að þeim ljúki
um haustið 2021.

Ný tvíbreið
brú á Hólá

E

inbreiðum brúm á hringvegi-1
fækkar hægt og rólega, og því
ber að fagna heilshugar. Unnið
er byggingu nýrrar tvríbreiðrar
brúar í sveitarfélaginu Hornafirði.
Banaslys varð á gömlu brúnni fyrir
nokkrum árum. Rannsóknarnefnd
samgönguslysa komst að þeirri
niðurstöðu að banaslysið sem varð
á brúnni yfir Hólá á annan dag jóla
megi rekja til mikillar óvarkárni annars
bílstjórans. Hann hafi ekið allt of hratt
að brúnni, eða á 124 km hraða, án þess
að sjá nægjanlega fram á veginn og hafi
valdið árekstrinum.

Dexta verður á bás P84
á Sjávarútvegssýningunni

Dexta orkutæknilausnir ehf.

Fjölnisgötu 6A, 603 Akureyri

Símar: 461 5710 og 894 4721

www.dexta.is

gauti@dexta.is

14. maí 2019
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Sigurður Gunnarsson
framkvæmdastjóri Ístex með pakka
af lopa, tilbúinn til kaupandans.

Handprjónaband úr íslenskri
ull nýtur vaxandi vinsælda
U

llarvinnslan í Mosfellsbæ hefur
staðið samfleytt frá árinu 1896.
Ístex hf, Íslenskur textiliðnaður
hf., tók við starf
seminni árið 1991.
Ístex framleiðir handprjónaband úr
íslenskri ull og má þar nefna Plötu
lopa, Álafosslopa, Bulkylopa og Létt
lopa. Ístex framleiðir og selur einnig
ullarteppi, gefur út handprjónabækur
með fjölbreyttri hönnun og framleiðir
vélprjónaband.
Ístex kaupir ullina beint frá
bændum og vinnur úr henni band.
Ullin er þvegin í þvotta
stöð Ístex
á Blöndu
ósi og er spunnin í band
í spunaverksmiðjunni í Mosfells
bæ. Vörur Ístex eru seldar um allan
heim. Ístex kaupir haust- og vetrar
rúna ull af lifandi fé frá fram
leið
endum á tímabilinu frá 1. nóvember
til 31. maí ár hvert. Flokka þarf ullina
eftir lit og gæðum. Eftir að ullin hefur
verið flokkuð, pökkuð og vegin þurfa
ullarinnleggjendur að skrá flokkun

ullarinnar annað hvort á netinu eða
í síma. Ístex skipuleggur ullarsöfnun,
þannig að allir ullarframleiðendur
séu innan við 100 km frá söfnunar
stað. Í haust var sett upp heimasíðan
www.ullarmat.is með myndagrunni
og myndböndum um hvernig eigi að
bera sig að við meðhöndlun ullar.
,,Við söfnum um 99% af allri ull
sem til fellur á landinu og hún flutt
á Blöndu
ós en þar er hún þvegin.
Fyrsti flokkurinn og lambsull kemur
svo hingað í Mosfellsbæ, hvítt, svart
og mórrautt, þar sem við búum til
lopa og annað slíkt,“ segir Sigurður
Gunnarsson framkvæmdastjóri sem
tekur jafnframt fram að hjá Ístex eru
ekki prjónaðar flíkur úr ullinni. Velta
fyrir
tækisins er um 800 milljónir
króna á ársgrundvelli.

Er allur unninn lopi seldur úr
landi?

,,Nei, alls ekki, það er kannski um

1

2

4

5

„

Hann sagði
að íslenska
ullin hefði sinn
karakter sem ætti
sér enga hliðstæðu,
hún væri eins og
úrvals wiskey.
Ekki allra, en
mikils metinn hjá
öðrum. þeim sem

40% af framleiðslunni. Hérlendis er
keypt mikið af lopa enda ís
lenska
lopa
peysan vin
sæl, ekki bara meðal
Íslendinga heldur ekki síður með er
lendra ferðamanna eins og kunnugt er.
Það er ekki erfitt að selja lopann, hann
er víða erlendis vinsæll, t.d. á Norður

löndunum, Þýska
landi og Banda
ríkjunum þar sem er góður vöxtur í
sölu á lopa. Nýlega kom hingað um
boðs
maður frá Taiwan svo kannski
má segja að hún fari um stærsta hluta
heimsins.“

Engin hliðstæða

Á íslensk ull og þar með lopi ein
hverja hliðstæðu í heiminum?
,,Nei, víða annars staðar snýst
málið um að hafa ullina eins mjúka og
nokkurs er kostur, eins og t.d. Merinoog Kasmir-ull. Ný
lega kom hingað
maður í tengslum við að setja upp tæki
á ullarþvottastöðinni á Blönduósi og
hann sagði að íslenska ullin hefði sinn
karakter sem ætti sér enga hliðstæðu,
hún væri eins og úrvals wiskey. Ekki
allra, en mikils metinn hjá öðrum.
þeim sem
Ár
lega söfnum við rúm
lega 900
tonnum af ull frá öllu landinu sem
verður að um 700 tonn af vinnsluhæfri

ull. Við fáum mest af þeirri ull sem til
fellur, ég tel afar fátítt að bændur séu
að henda ull eftir rúning. Við söfnum
ullinni og skuldbindum okkur til að
ekki þurfi að flytja ullina á söfnunar
stað meira en 100 km leið. Bóndinn
vigtar sjálfur ullina sem hann selur
okkur og síðan er sú vigt staðfest við
móttöku.
Það er vaxandi áhugi á vöru úr ís
lenskri ull, það merkjum við auðvitað
á aukinni sölu á lopanum, það er eftir
spurn eftir náttúru
legum tegundum
sem eiga sér langa sögu og sérhæfða.“

Kunna allir bændur að rýja
sitt sauðfé svo vel sé?

,,Flestir bændur eða aðrir sem
starfa við auðfjárrækt kunna það vel.
Það er keppt í rúningi en ég hef ekki
áhuga á að þetta sé gert mjög fljótt,
frekar að þetta sé vel gert,“ segir
Sigurður Gunnarsson framkvæmda
stjóri Ístex.

3

1. Svört og mórauð ull bíður vinnslu.
2 og 3. Fyrsta stig blöndun ullar. Hér er verið að blanda saman
samkemdum litum, lambsull og 1. flokki.
4 Millistig í kembingu, þar sem verið er að greiða hár í sömu
átt.
5. Lopi í lokastigi í kembingu. Búið að kemba ullina og búa til
óspunninn þráð.
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Íshúsið er með allsherjar vinnslu á lofti
Tómas Hafliðason framkvæmdastjóri.

Í

shúsið ehf. Við Smiðjuveg í Kópa
vogi sérhæfir sig í vörum tengdum
lofti, svo sem loft
ræstingum,
kælingu, þurrkun, raka
gjöf eða
hreinsun á lofti. Íshúsið býður mikið
úrval af tækjum frá stærstu framleið
endum heims, sér
stak
lega í VesturEvrópu en í seinni tíð hafa viðskiptin
aukist við Austur-Evrópu en þaðan eru
að koma vörur fullvottaðar svo hægt
er að treysta gæðunum. Tómas Haf
liðason framkvæmdastjóri Íshússins
segir að fyrirtækið bjóði upp á heildar
lausnir af efni til að setja saman loft
ræstingar. Fyrir
tækið eigi jafn
framt
landsins mesta úr
val af viftum og
blásurum á lager og jafnhliða því er
einnig boðið upp á gríðarlega öfluga
pöntunarþjónustu.
,,Íshúsið hefur um árabil verið ein
stærsta heildsala landsins þegar kemur
að kæli- og frystitækjum,“ segir Tómas.
,,Fyrir
tækið býður úr
val af heimilis
og iðnaðarlausnum til að þurrka eða
hækka rakastig, við eigum vatnshitara
og rafmagnsblásarar í úrvali.
Þjónusta okkar var fyrr við sjávar
út
veginn hvað varðar kælingar en
í kjölfar efnahagskreppunnar 2008
má segja að við séum með allsherjar
vinnslu á lofti, ekki bara til kælingar
heldur einnig til að hita loftið og svo
erum við að blása því. Það er sama
hvað þú vilt gera við loftið, við höfum
lausnir fyrir alla, fyrir
tæki sem og
einstaklinga. Við höfum vifturnar og
kælana sem og viftur til að hita loftið
þegar það hentar. Við bjóðum því
upp á heildarlausnir í vinnslu á lofti.
Vifturnar eru mörg hundruð talsins í
alls kyns útfærslum í dag og þar hefur
orðið gríðarleg aukning. Þar eru m.a.
stærstu viftur sem seldar eru á Íslandi í
dag en þær fara í tölvugagnaverin sem
rísa víða um land. Allir eiga að getað
fundið eitthvað við sitt hæfi eða þarfir.
Það er afar mikilvægt að vera með sem

flestar tegundir af viftum á lager svo
við
skipa
vinurinn þurfi ekki að bíða
neitt, varan bíður eftir honum!
Það nýjasta á markaðnum eru eld
þolnar viftur sem eru að svara kröfum
um reyk
losun í fyrir
tækjum eða á
heimilum. Ef eldur er laus á mann
skapurinn sem er í hús
næðinu að
slepppa út, ekki þarf að óttast að viftan
stöðvist. En auðvitað eru þessar viftur
dýrar, annast væru þær ekki að sinna
sínu hlutverki, enda er smíði þeirra afar
vönduð. Byggingamarkaðurinn krefst
þess í dag að þessar eldþolnu viftur
séu til staðar enda eru vaxandi kröfur
tengdar byggingareglugerðum í dag,“
segir Tómas.

Er Íshúsið að þjóna öllu
landinu?

,,Ég mundi segja það, stór hluti
okkar þjónustu er við landsbyggðina.
Við sendum vifturnr sem pantaðar eru
samdægurs, en fylgjum ekki því eftir
enda eru við ekki að setja upp kerfin.
Mörg stóru tækin eru að fara út á land,

enda eru það mörg stór fyrirtæki, m.a.
álverksmiður og kísilmálmverksmiður.
Það er auðvelt fyrir þá sem vilja eiga
viðskipti við okkur að fara inn á heima
síðu okkar, viftur.is, og sjá vöruvalið og
panta það sem vantar í kjölfarið enda
eru allar viftur sem eru lager
vara á
okkar heimasíðu.“

Er hægt að kaupa minni viftu
að rúmmáli í dag sem afkastar
því sama og vifta sem kannski
er búinn að vera í notkun í
áratugi?

,,Í mörgum til
fellum gengur það.
Á
herslan hefur verið undan
farin ár
minni mótorsmíði, en 750 watta mótor
var kannski að afkasta því sama og 350
watta mótor gerir í dag. Þessu fylgir
því líka orkusparnaður. Því miður er
það oft þannig að Íslendingar velja það
sem er ódýrara en reynist verða dýrara
þegar upp er staðið vegna þess að viftan
eyðir meiri orku og sparnaðurinn er
horfinn á kannski tveimur árum,“ segir
Tómas Hafl iðason.

Viftuúrvalið er geysilega mikið. Allir eiga að geta fengið eitthvað við sitt hæfi.

Gisurason Friðjónso Sigureisdótir Jóhanso Höludótir Jóhanson Péturson Gunarsdótir Snorason

S í ð a n 1 9 5 FLöragm.kfvaæstmeidgansatsjólriiogSLööglusilttjuórri Smkarrigfsteot@usvatjlóhroi.is LLööggfr.æfaðsintegiugrnHasdl.li. Loögglöfrægð.fiansgtuerignasli Afaðsstetoignaarms.l Lfaösgteiilgtnuarsli Lfaösgteiilgtnuarsli Lfaösgteiilgtnuarsli

10

leigumiðlar fasteignasliB.Sc 58 4 7 Skjalvinsla 694 16 Snæfelsn i 89 083 892- 7 8 ÚtibúHöfnHornafiði

Al ir þurfa þ k yfir höfuði
Gylfaflöt

Reykjavík
3 / 112

4. tölublað

/ Sími: 567-4467

r

– 1. árgangu

RBLAÐIÐ
IÐNAÐA
2018

896 52 693 56 692 06 893 4718

58 4 7

EFNA
ÚRVAL IMAR
REYTT
FJÖLB ÖND OG RE NAÐ
Í FÆRIBMATVÆLAIÐ
FYRIR
9.OKTÓBER

S í ð a n

Ingólfur Geir
Gissurarson

1 9 9 5

Heiðar
Friðjónsson

S í þurfa
ð a n þak
1 9 9 yfir
5
Allir
höfuðið

5884477
4477
588
588
4477
S íhöfuðið
ð a n
Allir þurfa þak yfir

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

1 9 9693 3356
5

896 5222

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Lögfræðingur Hdl.
Lögfræðingur
Aðstoðarm.
Ingólfur Lögg.
Geirfasteignasali.
Heiðar
og lögg.fasteignasaliMargrét
fasteignasala

896 5222

896 5222

leigumiðlariSkrifstofustjóri
margret@valholl.is

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

693 3356

/ gummistey

588 4477

pa@gumm

fjós, það stærsta

isteypa.is

|

692 6906

Þ

kkaarr

ur ehf

Vír og lykkj

NNING Í Ð MK
STARFSKYAN
ÁMI VI
MATVÆL

772-3200

jur ehfrnet.is

Vír og lykk

jur@inte
r.is - viroglykk
027
www.viroglykkju
772-3200/692-8

frekara
að ákveða enda
anna eru
grunnskól
8. og 9. bekk
10. bekkja
fyrr, t.d. í
móti nemendur
og
þegar nemendur
að taka á
vordögum
og matreiðslu
eru oft á
jafnvel farið
bakaraiðn
síðari árum, um framhaldsnám. m.a. um nám í
skólum landsins
nokkuð á
ákvörðun
og fræddust
ngar í framhalds
hefur breyst
ekki tekið
i nýverið
tarfskynni
skóla. Þetta
r almennt
í Kópavpog
nám í framhalds
hafa krakkarni Menntaskólann
gra því þá
óla heimsóttu
skynsamle
Kársnessk
ina.
í 10. bekk
heimsókn
Nemenur
ánægð með
voru afar

ARNA
HUSQV LV
FS 400
16,5 sm
Sögunard

ýpt

HUSQV
K 760

Sögunard

sm
ýpt 12,5

Sögunard

ýpt

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

orvélar, gólf

HUSQV
K 2500

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
Skjalavinnsla
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

899 9083

892-8778

Útibú Höfn Hornafirði

895-2115

692 6906

Löggiltur
Herdís Valb.
fasteignasaliPétur Steinar

Lögfræðingur
694 6166
og lögg.fasteignasali

694 6166

Aðstoðarm.
Snæfellsnesi
fasteignasala
893 4718
Snæfellsnesi

893 4718

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali

Sturla

Pétursson
Sturla
Löggiltur
Pétursson
fasteignasali
Löggiltur
899 9083
fasteignasali

S í ð a n

899 9083

ER 2018

Löggiltur
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði

Anna F.
Gunnarsdóttir
Anna F.

895-2115
Snorri
Snorrason
Snorri

ARNA

Sögunard

sm
ýpt 14,5

- og vegsag

ARNA
HUSQV
DM 230
Bordýpt

15 sm

R ATVI
ALLT FYRI

MHG Verslun

ehf | Akralind

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

IÐNAÐA
RBLA

Löggiltur
Löggiltur
Gunnarsdóttir fasteignasali
Snorrason
fasteignasali
Löggiltur
Höfn
Ingólfur Útibú
Geir Löggiltur
HeiðarHornafirði
Margrét
892-8778

fasteignasali

1 9 9 5

892-8778

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Friðjónsson
Sigurgeirsdóttir
fasteignasali
Sölustjóri
Skrifstofustjóri
895-2115
LöggilturHöfn Hornafirði
margret@valholl.is
Útibú
fasteignasali B.Sc

Gissurarson

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

896 5222

693 3356
895-2115

588 4477

588 4477

Vönduð
|
w w wvinnubrögð
.valholl.is

Vönduð vinnubrögð

Fa g l e þ j ó n u s t a Vö n d u ð v i n u b r ö g ð
|

Úlfar Freyr
Jóhansson

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

|

Herdís Valb.
Hölludóttir

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694 6166

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sími 588 4477

reynslu
|
w w wstarfsmanna!
.valholl.is

Sími 588 4477

FLÝTA Á ÞRÍFÖSUN RAFMAGNS

r ehf

ARNA
HUSQV MK II
K 3600
27 sm

694 6166

þjónusta -

Sími 588 4477

FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

á landinu.
2
Sjá blaðsíðu

Vír og lykkju

ARNA

Sturla
Pétursson

Fagleg þjónusta -

Lögfræðingur
fasteignasali
B.Sc
og lögg.fasteignasali

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

693Fagleg
3356

IÐNAÐARBLAÐIÐ

250 kúa
Mýrum er

aba
akk
Járn
nab
Jár

gir, kjarnab

Löggiltur
fasteignasali

Aðstoðarm.

Sturla
Pétursson
Löggiltur
fasteignasali

Anna F.
Gunnarsdóttir
Löggiltur
fasteignasali

|
w w w. v a l h o l l . i s
ALLIR SÉU
METNIR
AÐ VERÐLEIKUM

Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi, FSu; leggur áherslu
á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og
beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi
þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og
metnaðarfullt þróunarstarf.
Sjá bls. 9

Járnabakkar
Járnabakkar
Járnabindingavörur
Járnabakkar
Járnabindingavörur

Járnabindingavörur
Erum með á lager

allar Erum
helstu með
gerðiráaflager
járnabökkum
allar helstu
gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm

899 9083

|

892-8778

• Mótarör
10–50 mm
• U listar
á ull og
eðakónar
plasteinangrun

Elías segir að Orkubúið þurfi ávallt
að vera vakandi fyrir þeim fram
kvæmdum sem eru í gangi á svæðinu
hverju sinni til að nýta þau sam
legðaráhrif sem kunna að vera fyrir
hendi. Þannig gætu myndast tækifæri
samfara veglagningu í Gufudalssveit
svo dæmi sé tekið.

P

Vír og lykkjur ehf

r

895-2115

ÐIÐ

FRÉTTABLA
Ð UM

IÐNAÐ

BOÐIÐ UPP
Á VERKNÁM
FJÖLMÖRGUM
GREINUM Í

Það er stefna
Fjölbrauta
af bestu fram
skóla
gæðaflokki haldsskólum landsins,Suðurnesja að vera
og
nám í heima bjóða Suðurnesja bjóða menntun einn
í hæsta
mönnum
bygg
upp á fjöl
breytt
Sjá bls. 6

Jár
Jár
nabakk
nab
akkar

Járnab
nab
Jár
na
indi
ba
ind
kkngavöru
rurr
Járnabindin ingaravö
gavörur
Erum með
Jár

Erum með

allar Erum
helstu gerðir á lager
áaflager
allar helstu með
járnabökkum
• Bindivírgerðir af
1 mm U hankirjárnab
• Fjarlægðar
og rúllur ökkum
1.4 mm
• Bindivír
stjörnur

• Öryggishlífar
kambstál,
• Bindivír•1Járnstólalengjur,
mm
U hankir áog
rúllur
mm
sterkir
og1.4
góðir
stólar frá 50 mm
listar og sveppir
• Fjarlægðarstjörnur
steinar
20-50
• Mótarör og og
kónar
10–50
mm mm
• Plastlistar
á undirslegnar
plötur, einnig harðir
• Öryggishlífar
á kambstál,
og plasteinangrun
sveppir
• U listar á listar
ull eða
og góðir stólar frá 50 mm
rjónaska
því verkefni nokkuð á annan milljarð • Járnstólalengjur, sterkir
pur flokkast
10–50 mm
króna nú þegar, en ætla má að nú sé • Mótarör og kónar heldur
auðvitað
handverk
ekki
.
Íslending
verkefnið rúmlega hálfnað. Ofan • Öryggishlífar á kambstál,
a um aldir,Sú iðja hefur veriðundir iðnað,
Handverkssýning
á hverju
greint viðmið við val á verkefnum
og er enn
listar og sveppir
in að Hrafnagi
um vinsældi
stunduð rík meðal einnig ári, oftar en einu
í þrífösun er þó ekki algilt að sögn
víða af
rnar,
rifja
sinni
li

Vegalagning um Gufudalssveit gæti
flýtt þrífösun

– 1. árgangu

Löggiltur
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði

w w w. v a l h o l l . i s

ÖNFIRSKA
HAUSTPRJ R KONUR Í
ÓNAK AFFI

• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm

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

Elíasar , því upp hafa komið verkefni
þar sem samlegðaráhrif af samstarfi
við aðra aðila skipta miklu máli og
kemur verkefnum í forgang.

5. tölublað

Snorri
Snorrason

Vönduð
Fagleg þjónusta Vönduð
Vönduðvinnubrögð
vinnubrögð
Faglegvinnubrögð
þjónusta reynslu
starfsmanna! Vönduð vinnubrögð
Fagleg þjónusta -Nútímaleg,
kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Reykjavík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði

isteypa.is

Erum með
ökkum
gerðir af járnab
allar helstu

– Steinsa

Úlfar Freyr

Pétur Steinar
Jóhannsson
fasteignasala
Snæfellsnesi
Snorri
Snorrason
893 4718

Skjalavinnsla Friðjónsson
Snæfellsnesi
Hornafirði
Gissurarson
Jóhansson
Hölludóttir
Jóhannsson
588 4477
694 6166
9083
892-8778
Ingólfur
Geir
Heiðar
MargrétSigurgeirsdóttir
Úlfar899
Freyr
Herdís
Valb. Útibú Höfn
Pétur
Steinar
692 6906
893 4718
Framkvæmdastjóri
Sölustjóri
Skrifstofustjóri
Lögfræðingur Hdl.
Lögfræðingur 895-2115Aðstoðarm.
Gissurarson
Friðjónsson
Jóhansson
Hölludóttir
Ingólfur Geir
Heiðar
Margrét
Freyr
HerdísSigurgeirsdóttir
Valb.
Péturmargret@valholl.is
Steinar
Sturla
Anna F.Lögg. fasteignasali.
Snorri
Lögg.fasteignasali
og ÚlfarLöggiltur
og lögg.fasteignasali Jóhannsson
fasteignasala
Gissurarson
Friðjónsson
Sigurgeirsdóttir Jóhansson
Hölludóttir
Jóhannsson
Pétursson
Gunnarsdóttir
Snorrason
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

avörur
rur
ding
abin
akk
ingaravö
Járn
ind
nab
nab
Jár
Jár
ingavörur
Járnabind á lager

S

Löggiltur
fasteignasali

Gunnarsdóttir

11. DESEMB

javík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði
R e y k j a vNútímaleg,
í k – S n æ kraftmikil
f e l l s b æ og
– H
ö f n H o r nfasteigna
a f i r ð i sala
| sem
S í m byggir
i 5 8 8 á4 áratuga
4 7 7 R e y k|reynslu
www
.valholl.is
framsækin
starfsmanna!

/ www.gumm

IÐNAÐ

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694Anna
6166F.

Sölustjóri
Skrifstofustjóri
Lögfræðingur Hdl.
S í ð a n
1 9 S9í ð 5a n 1 9 9 5 Framkvæmdastjóri
588 4477
Lögg.fasteignasali
Lögg. fasteignasali.
896og
5222Löggiltur 693 3356 margret@valholl.is
692 6906
Allir þurfa
þak yfir
höfuðiðleigumiðlari Fagleg
fasteignasali B.Sc
Allir þurfa þak
yfir
höfuðið
þjónusta
-Skjalavinnsla
588 4477

5884477
4477
588
Allir þurfa þak yfir höfuðið

895-215

Herdís Valb.
Hölludóttir

Skrifstofustjóri
Lögfræðingur Hdl.
margret@valholl.is
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla
Herdís
Valb.
Pétur Steinar
Sturla
588 4477
Hölludóttir
Jóhannsson
692 6906Pétursson

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Nútímaleg,
kraftmikil
og framsækin
fasteignasalan a sem
byggir 8á4 4áratuga
reynslu
starfsmanna!
Nútímaleg,
kraftmikil
sem
á áratuga
R e y k j aog
v í k – framsækin
S n æ f e l l s b æ – H ö f n H o r fasteigna
firði
| S í m i 5 8sala
77
|
w w w . v abyggir
lholl.is

Reykjavík – Snæfellsbæ – Höfn Hornafirði

órdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa ekki nýtur þriggja fasa rafmagns.
dóttir, ferðamála, iðnaðar og Sveitarfélagið er hið næststærsta á
viðskiptaráðherra, mun leggja landinu að flatarmáli og er skilgreint
til þriggja ára átak í að flýta þrífösun sem brotthætt byggð. Mikill ferða
rafmagns í fjármálaáætlun ríkis mannastraumur á svæðinu veldur
stjórnarinnar fyrir árin 20202024. álagi á innviði. Á Mýrum fer saman
Þetta er í samræmi við stjórnarsátt brýn þörf fyrir þrífösun vegna land
mála ríkisstjórnarinnar, þar sem búnaðar og sú staðreynd að unnið
kveðið er á um að flýta áformum um er að útboði á lagningu ljósleiðara á
þrífösun. Átakið hefur einnig beina svæðinu sem hefði í för með sér tölu
skírskotun til byggðaáætlunar sem verð samlegðaráhrif. Svæðið sem um
Alþingi samá
þykkti
lagersíðastliðið sumar, ræðir er frá Hvítárósum vestur að
þar semmeð
áhersla er lögð ákkum
þrífösun.
mörkum Eyja og Miklaholtshrepps.
Erum
járnabö
áaflager
Í dagmeð
er meira
en fjórðungur af öllu „Þessi endurnýjun á dreifikerfinu
gerðir
helstu
ökkum
allar Erum
dreifikerfi af
RAjárnab
RIK rúllur
einfasa,
sem tak þjónar bæði umhverfinu og atvinnu
1.4 mm
og
gerðir
markar
getummkerfisins lífi en lengi hefur verið kallað eftir því
U hankirflutnings
1 mm bæði
20-50
• Bindivír
allar helstu
og steinarraf1.4
mm
og þaðstjörnur
hve öflugan
únað
er hægt að hún gengi hraðar fyrir sig,“ segir
harðir
ogr rúllur
plötur,ogeinnig
• Fjarlægðar
hankir
er
að nota
á hverjum
einum
mm stað. Þórdís Kolbrún ráðherra. „Ég tel því
áUundirslegna
1 mm
20-50
• Plastlistar
• Bindivír
50 mm mikilvægt að setja aukinn kraft í hana
Þrírstjörnur
fösun
erog
þvísteinar
mikilrun
vægstólar
út fráharðir
orku
á ull eða plasteinang
einnig frá
og góðir
plötur,
• U listar
skiptum,
byggða
miðum,
ferða og einnig að tekið sé tillit til fleiri
• Fjarlægða
narsjónar
sterkir
ngjur,
á undirsleg
mm
• Járnstólale
þjónustu,
land
búnaði
grun og öðrum
10–50
• Plastlistar
kónar
50 mmþátta við forgangsröðun verkefna til
plasteinan
mm
eða
ull og
stólar fránú
atávinnu
tæki
færum.
Sam
kvæmt
að tryggja að fjármunum sé varið með
• Mótarör
rúllurog1.4
góðir
kambstál,
ar áog
• U listar
sterkir
U hankir
gildandi
áætlunum
verður
mm þrífösun sem skynsamlegustum hætti.“
• Öryggishlíf
lengjur,
1 mm
20-50
mm 16 ár eða árið
sveppir
oglokið
steinar
• Bindivír• Járnstóla
10–50
ekkiog
fyrr
en eftir
listar
og
r
harðir
kónar
arstjörnu
, einnig
2035.Tillagan
gengur
út á tvennt: Þrífösun á Vestfjörðum
plötur,
• Fjarlægð• Mótarör
nar
kambstál
ífar álagi
á undirsleg
í fyrsta
aukið
80 Elías Jónatansson, Orkubússtjóri segir
• rÖryggishl
ngrun fjármagn, um
• Plastlista
sveppirkróna
milljónir
á ári í þrjúfráár,50ogmm
í að til þess að ljúka þrífösun á veitu
og plasteina
ull eða
listar
og góðirforstólar
• U listar á öðru sterkir
lagi breytta
gangsröðun. Í svæði Orkubús Vestfjarða þurfi að
lengjur,
að for
gangsraða eftir aldri plægja 380 km af jarðstrengjum. Ekki
mm
• Járnstóla stað þess
10–50
núverandi
raflína og álagi á þær verði liggur fyrir nákvæm tala um kostnað
og kónar
l, þess hve mikil þörf er segir Elías í viðtali við vestfirska vef
• Mótarör einnig
horft til
lífar á kambstá
ritið Bæjarins besta, en kostnaður við
• Öryggish fyrir þrífösun.
hvern
legg mótast mjög af jarðvegsað
10. Bekkjar
.is
listar og sveppir
Nemendur komnir í réttan
r@internetstæðum á hverjum stað.
Skaftárhreppur og Mýrar
á
la
- viroglykkju
Kársnesskó
Snæfells
nesi í lykkjur.is
forgangi 692-8027
www.virog
búning.
Í þessum þriggja 772-3200/
ára áfanga, árin 2020 Hálfnað verk þá hafið er
2022, verður lögð áhersla á að ljúka Elías Jónatansson, Orkubússtjóri
þrífösun á teimur svæðum: Skaftár segir
et.isað Orkubúið hafi lagt mikla fjár
ur@intern
hreppi og Mýrum. Skaft
árhreppur
er muni í þrífösun á undanförnum árum
- viroglykkj
7
einawww.viro
sveitarféglykkjur.is
lagið á Suður
landi sem
„og eru fjárfestingarnar sem tengjast
/692-802

Ð UM
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Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Framkvæmdastjóri
Sölustjóri
Lögg.fasteignasali og Löggiltur
fasteignasali
B.Sc
Heiðar leigumiðlariMargrét
Úlfar Freyr
Friðjónsson
896 5222Sigurgeirsdóttir
693 Jóhansson
3356

Ingólfur Geir
Gissurarson

Umbúða
miðlun óska
sjómönnu
r
m
með dag til hamingju
inn

Nútímaleg,
áratuga
j a v í k – S nog
æ fframsækin
e l l s b æ – H fasteigna
ö f n H o r n asala
f 1.
i rtölublað
ð isem
|– 2.byggir
S
í m i 5á8 8
4477
19. FEBRÚAR
2019 R e y kkraftmikil
árgangur

rá
Stóriðnaðu
Flatey
Á Flatey á

IÐNAÐARBLAÐIÐ

í Eyjafirði
kaffi.
um
enda er hún
Konur í
og taka fram
er gott dæmi hittust þessar minninar frá Önundar
Reykjaví
fjölsótt.
prjónana
jafnvel
Ömmu mús önfirsku konur
og
firði. Fyrir
www.viroglykkjur.is
- viroglykkjur@internet.is
uppaldar k ættaðar
og hafa búið frá Önundarfirði
í handverk skemmstu
margt spjallað,á Grensásv
772-3200/692-8027
í Önundar
en
sversluni
firði, koma sumar vakin athygli en einnig egi í haustprjónakaffi.
nni
saman
Þar var
á endurrei stundaðar hannyrð
á höfuðbo
stri starfsem
ir.
rgarsvæð
i Önfirðin Einnig var
inu.
gafélagsins
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Vír og lykkjur ehf

Vír og lykkjur ehf

og steinar
• Plastlistar
1 mmáUlager
20-50
hankir og
á undirslegn
allar helstu
• Fjarlægða
rúllur 1.4 mm
• U listarrstjörnur
ar plötur,
á ull eða og
einnigmm
gerðir
plasteinan
• Plastlista
steinargrun
• Járnstólale
járnab
20-50 harðir
r á af
undirsleg
ngjur,
sterkir ökkummm

• Mótarör
nar plötur,
og góðir stólar
• Bindivír• U listar
á ull og
eðakónar
frá
1 mm
10–50 mm einnig
harðir
50 mm
plasteina
• Öryggishlíf
U hankir
• Fjarlægð• Járnstóla
ar áog
kambstál,
rúllur ngrun
listar lengjur,
sterkir
• arstjörnu
og sveppir
Mótarör
og1.4
góðirmm
ogr og
• Plastlista
steinar
stólar frá 50
kónar
10–50
20-50
rá
• Öryggish
mm
mm mm
lífargnar
• U listar á undirsle
á kambstál
plötur,, einnig
listar
ull eða
og plasteina
harðir
sveppir
• Járnstól
alengjur, sterkir ngrun
• Mótarör
og góðir stólar
og
frá 50 mm
• Öryggish kónar 10–50 mm
lífar á
listar og sveppirkambstál,

Vír og lykkju

r ehf

www.virog

lykkjur.is viroglykkju
r@internet
772-3200/
692-8027

.is

Vír og lykkj

ur ehf

www.viroglykkjur.i

s - viroglykk
jur@internet.is
772-3200
/692-8027

jur ehf

r.is - viroglykk
772-3200/692-8 jur@internet.is
027

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

VILTU AUGLÝSA Í IÐNAÐARBLAÐINU?
Iðnaðarmenn
AUGLÝSINGASÍMINN
ER 578-1190 og aðrir,

ir

Steinsaga ar
og kjarnabor

NINN
NNUMAN
| Sími 544-4656

Íslenska
krónan
Nýtt á Íslandi frá
hvergi
kerrumgjaldgeng

Vír og lykk

www.viroglykkju

ARNA
HUSQV rblöð

4 | 201 Kópavogi
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is

| www.mhg.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Iðnaðarmenn og aðrir,
og frá
aðrir,
Nýtt á Íslandi
Nýtt áfrá
Íslandi frá
ðarmenn og aðrir, Iðnaðarmenn
Nýtt
á
Íslandi
kerrurnar
frá
hafa
kerrum kerrum
nar frá
hafakerrurnar frá kerrum hafa
margsannað sig á Íslandi!
annað sig á Íslandi! margsannað sig á Íslandi!

31, mál: 3,03x1,50m,
52, - án vsk.

31x35cm
n vsk.

31x35cm,
55.- án vsk.

N ú t í m a l e g , k ra f t m i k l o g f ra m s æ k i n f a s t e i g n a s l a s e m b yg i r á ra t u g a rey n s l u t a r f s m a n !

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

Tveggjaöxlakerra,
gerðmál:
2331,251x131x35cm,
mál: 3,03x1,50m,
750kg kerra,2500kg,
gerð 1374,
opnanleg
að framan.
Verð kr.Verð
431.452,
- án vsk.án vsk.
opnanleg
að framan.
kr: 201.612.-

R e y k j a v í k – S n æ f e l s b æ – H ö f n H o r n a f i r ð | S í m i 5 8 4 7 | w w. v a l h o l . i s

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar
2000kg-3500kg,
750kg
kerra, gerð 1376,stærðir,
mál: 205x131x35cm,
Startrailer 750kg, gerð 1280,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
mál fráað2,65x1,65m
til 6,10x2,48m.
opnanleg
framan. Verð
kr: 169.355.- án vsk.
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.
Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með
sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.
750kg kerra, gerð 1374, mál:
251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.
Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,

Smi ðjuv eg
40, gulVerðgata
, Kópavo
gi
mál: i205x109,5x30cm.
kr: 120.888,án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Smi ðjuv eg i 40, gul

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

K

rónan er hvergi gjaldgeng í strenginn til okkar, jafnvel þótt tæpur
viðskiptum milli landa. Hún sé. Meðan þessu fer fram borgum
er varla framtíðargjaldmiðill. við margfalt meira fyrir lánin okkar
Krónan er okkur dýr. Ríkisstjórn en þegnar annarra landa. Íslenskt
Íslands hefur einbeittan vilja til að slíta verkafólk er miklir eftirbátar félaga
Smi ðjuvfrá
eg i 40,
gul gata
, Kópavo
gi
Startrailer 750kg, gerð
1280,
okkar
einu hugsanlegu lífstaug
sinna
á hinum
Norðurlöndunum.
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.
þessu vandræðaástandi. Ekkert betra Kjör hér eru og verða verri en í
býðst en halda samningsmöguleikum samanburðarlöndunum og ekkert
við
Evrópusambandið
lifandi, er í spilunum sem vert er að horfa
þar eru stýrivextirnir nú níutíu til. Frekar er vilji til að fækka
sinnum lægri en vextirnir að baki möguleikunum en auka þá. Áfram
krónunni okkar. Það virðist því verður Ísland okurland því hér er
gata , Kópavo g i
vera fullkomið óráð að slíta eina dýrt að búa.
Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Borgarholtsskóli:

Aukin áhugi á námi á bíltæknibrautum

Marín Björk Jónasdóttir sviðsstjóri.

B

orgarholtsskóli er framhalds
skóli, stað
settur við Mosa
veg
í Grafar
vogi. Hann er fram
sækinn og tæknivæddur nútímaskóli
með um 1300 nemendur og fjölbreytt
námsframboð. Boðið er upp á dagskóla
og dreifnám. Skólameistari er Ársæll
Guðmundsson.
Í boði er bóknám til stúdentsprófs,
félagsvirkni og uppeldissvið, málm
og véltæknibraut, listnám, framhalds
skólabraut og sérdeild og ennfremur
bíltæknibrautir þar sem nemendur
öðlast að loknu sveins
prófi réttindi
til starfa í bíliðngreinum og til náms í
meistaraskóla. Boðið er upp á grunn
deild bíliðna, bifvélavirkjun, bifreiða
smíði og bíla
málun. Marín Björk
Jónasdóttir er sviðsstjóri yfir öllu iðnog starfsnámi við skólann. Undir það
fellur bíl
tækni
brautin, málm og vél
tæknibraut og félagsvirkni og uppeldis
svið. Í iðn- og starfsnámi eru um 500
nemendur og það væri hægt að bæta
við ein
hverjum nem
endum í málm
iðnaði og á félagsvirknisvið, en í bif
vélavirkjun, bifreiðasmíði og bílamálun
stefnir í að verða fullt hús á næstu önn.

- Er einhver skýring á þessum
aukna áhuga á að læra bif
vélav irkjun, bifreiðasmíði og
bílamálun?

,,Það hefur lengi verið ríkjandi
áhugi á bifvélavirkjun og námið hefur
lengi verið fullsetið, ekki hægt að fjölga
nemendum þar. Við höfum sett svo
lítin kraft í að auglýsa bifreiðasmíði og
bílamálun og kynna þeim sem eru að
koma úr grunnskóla út á hvað þetta
nám gengur.“

Nemendur víða að af landinu
- Skólinn er staðsettur í
Reykjav ík. Koma nemendur
víða að af landinu en af höfuð
borgarsvæðinu?

,,Já, þeir gera það, koma margir frá
Vest
fjörðum, Norður
landi og Aust
fjörðum. Verkmenntaskólinn á Akur
eyri er eini skólinn sem bíður upp á
bifvélavirkjun auk Borgarholtsskóla,
en ekki á hverju ári því nýir nemendur
ljúka sínu námi áður en næsti hópur i
tekinn inn. Kynjaskipting hefur verið
að batna en í grunndeild bifreiðamíði
og bifvélavirkjunar eru um 12% nem
enda stúlkur en í bílamálun er um 30%

nemenda stúlkur.
Skýringar gæti verið að leita í
aukningu í bíla
málun að það er al
mennt ekki eins líkamlega erfið vinna,
og svo hafa stelpurnar oft meira næmi
fyrir þeirri iðn, eru oft flínkari að pússa
og mála, eru oft næmari. Það kann líka
að vera ástæða að betra er að kynna
sér námsframboð á samfélagsmiðlum
en áður var og það kann að höfða til
margra stúlkna sem eru að hugleiða
framhaldsnám eftir grunnskóla. Hvort
atvinnumöguleikar eru betri í þessari
grein en sumum öðrum er ekki gott
að segja um, það er einhfaldlega ekki
farið að reyna svo mikið á það. En auð
vitað þarf að vinna ýmsa aðra vinnu
úti á verkstæðunum og það kann að
vera skýring á því að það hefur verið
meiri tregða að ráða stúlkur en stráka.
En það kann að breytast, og ég vona
það svo sannarlega. Stúlkunum hefur
gengið þokkalega að komast á samning
í bíliðngreinum til þess að geta lokið
sveinsprófi, sem er 32-48 vikur eftir iðn,
en ég þekki það ekki nógu vel hvernig
þeim hefur gengið að fá fasta vinnu á
bifreiðaverkstæðum eftir sveinsprófið.
Svo eru aðrir sem læra bíltækni
greinar en fara ekki í þá vinnu eftir
sveinspróf, sumum finnst gott að hafa
sveinsprófið t.d. við akstur á flutninga
bifreiðum eða fólksflutningabifreiðum,
þekkingin er vissulega góður bakhjarl.
En flestir ætla að starfa sem við sína
iðn,“ segir Marín Björk Jónasdóttir.
Nokkuð hefur aukist að nemendur
taka tvær greinar í bíliðninni, t.d. bæði
bifvélavirkjun og bifreiðasmíði eða
bílamálun.
Í vor út
skrifast 37 nem
endur á
bíl
tækni
brautum sem er svipaður
fjöldi milli ára. Braut
skráning nem
enda Borgarholtsskóla er 25. maí nk. í
Hörpu.

Bílamálun nýtur vaxandi
athygli og áhuga stúlkna.

Tækjakostur skólans er þokkalegur.

Reiðhjólaskýli

Rafhleðsluskýli
Biðskýli
Gönguleið

Raf hleðsluskýli

Íþróttavellir

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is
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IÐNAÐUR –
IÐNAÐUR
–
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

UNDIRSTAÐA VELFERÐAR
1a + 1b

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

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3

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

8x2 cm

4
10x2 cm

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

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

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

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

a + 1b

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

x2 cm

a + 2b

x35 cm

3

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

x2 cm

4

0x2 cm

5

.5 cm

6

.5 cm

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

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na
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Utanríkisráðherra á ársfundi Íslandsstofu,

,Lífskjarasókn sem vart á sér hliðstæðu“
Þ
að er ánægjulegt að ávarpa árs
fund nýrrar Ís
lands
stofa, nú
þegar bráðum er ár liðið frá
því að frumvarp mitt um breytingar
á lögum um Ís
lands
stofu var sam
þykkt á Al
þingi,“ sagði Guð
laugur
þór Þórðarson utanríkisráðherra
á árs
fundi Ís
lands
stofu 29. apríl sl.
,,Að baki því frumvarpi, sem unnið
var í náinni samvinnu með atvinnu
lífinu og fleiri aðilum, er hugmyndin
um vettvang þar sem atvinnulífið og
stjórnvöld gætu stillt saman strengi í
sókn á erlenda markaði, hugmyndin
um langtímastefnumótun þar sem
þessir aðilar gengu í takt í átt að sam
eiginlegu markmiði um aukna verð
mætasköpun. Það er grundvallaratriði
í þessum hugmyndum að útflutnings
þjónusta og markaðsstarf fyrir Ísland
byggist á langtímastefnumótun sem
mörkuð er í breiðri samvinnu allra er
hagsmuna eiga að gæta og sé ákvörðuð
af æðstu ráða
mönnum í sam
starfi
við atvinnulífið. Þær breytingar sem
ég lagði til á lögum um Íslandsstofu
og Al
þingi sam
þykkti miðuðu allar
að þessu marki, að treysta og styrkja
samstarf atvinnulífs og stjórnvalda um
markaðsstarf og ímynd Íslands.
Ný Íslandsstofa hefur farið vel af
stað og það hefur verið á
nægju
legt
að fylgjast með þeirri hug
mynda
vinnu sem nú á sér stað varðandi
framtíðarstefnumörkun Íslandsstofu.
Fyrir rétt rúmum mánuði ávarpaði ég

Fimm konur úr atvinnulífinu komu fram á örmálstofu um ímynd Íslands og þátt hennar í markaðsstarfi fyrir útflutning.
Í málstofunni sem bar heitið „Vegsemd þess og vandi að vera Íslendingur“ tóku þátt þær Alda Hlín Karlsdóttir
hjá Skaganum 3X, Birna Ósk Einarsdóttir hjá Icelandair, Bjarney Harðardóttir frá 66°Norður, Halla Helgadóttir frá
Hönnunarmiðstöð og Sara Lind Þrúðardóttir frá Icelandic. Skiptust frummælendur á skoðunum um hvernig nýta megi
ímynd Íslands í markaðssetningu á Íslandi og íslenskum vörum og þjónustu. Meðal þess sem fram kom var að gæta þarf
samræmis í markaðssetningu á erlendri grund og hafa skilaboðin skýr. Framsögumenn voru sammála um mikilvægi þess
að gera uppruna íslenskra matvæla og annarra vara hátt undir höfði. Þá væri nauðsynlegt að hampa sérstæðu Íslands og
gæðum, fremur en einblína um of á magnsölu.

fyrsta fund Útflutnings- og markaðs
ráðs sem gegna mun veiga
miklu
hlut
verki við þessa stefnu
mörkun.
Við framtíðarstefnumörkun Íslands
stofu byggjum við auð
vitað á þeim
góða grunni sem lagður hefur verið
á undanförnum árum og áratugum.
Margir hafa komið að því verkefni en
það er auðvitað á engan hallað þegar
ég segi að Jón Ás
bergs
son eigi þar
stærstan hlut að máli. Ég vil nota þetta

tæki
færi og þakka Jóni fyrir hönd
ríkis
stjórnarinnar fyrir hans öfluga
starf að útflutningsmálum Íslendinga.
Við Íslendingar eigum í kapphlaupi
við þjóðir heims um bætt lífskjör. Í
þeirri keppni fæst ekkert gefið. Hvort
við Íslendingar náum árangri í þeirri
keppni er undir okkur sjálfum komið.
Lífskjör okkar Íslendinga næstu ára
tugi munu ráðast af því hvernig okkur
tekst til á allra næstu árum. Það er

stað
reynd og sú stað
reynd hvílir á
okkar herðum.
Við gleymum því stundum hversu
mikilvæg útflutningsverslun er fyrir
okkur Ís
lendinga. Í upp
hafi síðustu
aldar vorum við meðal fá
tækustu
þjóða Vestur-Evrópu. Með fullveldinu
fengum við verslunar
frelsi og einni
öld síðar erum við meðal ríkustu
þjóða heims. Það tók okkur vissu
lega talsverðan tíma að kasta af okkur

www.normx.is

ein
angrunar
höftunum en þegar við
loksins gerðum það þá hófst hér lífs
kjarasókn sem á sér vart hliðstæðu. Og
hver skyldi vendi
punkturinn í þeim
efnum hafa verið? Vissulega voru stigin
margvísleg framfaraskref á síðustu öld
og víst er að útfærsla landhelginnar vóg
þar mjög þungt og sömuleiðis inngang
okkar í EFTA. En vendipunkturinn var
innganga okkar í Evrópska efnahags
svæðið fyrir réttum aldarfjórðungi.“

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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Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni
www.volundarhus.is

VH/19- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Nánari upplýsingar á
heimasíðu okkar
volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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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.

FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ

Formbólstrun

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

Aukinn áhuga
erlendra sjóða á Marel

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

Fjár
festinga
sjóður í stýringu evrópska
vogunar
sjóðsins Teleios Capi
tal, sem
kom fyrst inn í hlut
hafa
hóp Marels í
janúar, hefur bætt við sig rúmlega 3,4
milljónum hluta, jafn
virði um 1.650
milljóna króna miðað við nú
verandi
hluta
bréfa
verð, það sem af er mars
mánuði og fer núna með 2,45 prósenta
eignar
hlut. Teleios Capi
tal er áttundi
stærsti hlut
hafi fé
lagsins og er hlutur
sjóðsins metinn á um átta milljarða
króna. Þá hefur bandaríski fjárfestinga
sjóðurinn Smallcap World Fund, sem er
í stýringu American Funds, á sama tíma
einnig bætt við sig um hálfs prósents hlut
í Marel. Samanlagt á sjóðurinn í dag tæp
lega 2,7 prósenta hlut í Marel.
Erlendir sjóðir hafa orðið mun umsvifa
meiri í hlut
hafa
hópi Marels á undan
förnum mánuðum og misserum. Þann
13. febrúar síðastliðinn áttu alþjóðlegir
fjár
festar saman
lagt 9,9 prósenta hlut
í félaginu, borið saman við aðeins 4,6
prósenta hlut á sama tíma árið 2018, en
frá þeim tíma hafa sjóðir Smallcap og
Teleios bætt við sig jafnvirði um tveggja
prósenta hlutar. Alþjóðlegir fjárfestar
eiga því núna orðið um tólf prósenta hlut
í Marel.

Eignarhlutur lífeyrissjóða um
40%

Hlutabréfasjóðir í stýringu Stefnis og ís
lenskir lífeyrissjóðir hafa á síðustu vikum
einkum verið í hópi þeirra hluthafa sem
hafa minnkað við hlut sinn í Marel.
Samanlagður eignarhlutur lífeyrissjóða
nemur hins vegar enn um 40 prósentum.
Á aðalfundi í liðinni viku var greint frá
því að stjórn Marels hefði ákveðið að
stefna að skráningu hlutabréfa félagsins í
Euronextkauphöllina í Amsterdam sam
hliða skráningu á Íslandi. Fram kom í
máli Árna Odds Þórðarsonar, forstjóra
Marels, að tví
hliða skráning á al
þjóð
legum markaði í er
lendum gjald
miðli
gerði hlutabréf félagsins að áhugaverðum
kosti sem hluta af kaupverði í mögu
legum yfirtökum. Fimm alþjóðlegir
bankar hefðu verið fengnir til ráðgjafar
við skráninguna og sem umsjónaraðilar
útboðs. Hlutabréfaverð Marels hefur
hækkað um nærri 30% áramótum.

Vinningar í hverri viku – Happdrætti DAS

Taktu þátt!

Með þátttöku sinni í Happdrætti DAS hefur fólkið í
landinu lyft grettistaki í málefnum aldraðra.
Öldruðum fjölgar og biðlistar lengjast svo þörfin á nýjum
úrræðum er mikil.

Fleiri vinningar og
hærri upphæðir en
nokkru sinni fyrr

Bygging hjúkrunarheimilis,
þjónustumiðstöðvar og
leiguíbúða fyrir aldraða við
Sléttuveg er vel á veg komin.
Gert er ráð fyrir verklokum á
árinu 2020.

Nýtt happdrættisár fram undan með enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum
• Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða eða 15 milljónir króna á einfaldan miða
• Drögum út meira en 51 þúsund vinninga á árinu
Kauptu miða núna á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.700 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.400 kr. fyrir tvöfaldan miða

