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Björn Ágúst Sigurjónsson formaður Verkiðnar
afhendir Hirti Guðnasyni þjálfara Laufeyjar viðurkenningarskjal fyrir þátttöku í WorldSkills.

H

eimsleikar iðn- og verkgreina, WorldSkills, fóru fram í Leipsig í Þýskalandi í júlí sl. Keppendur voru um
1.000 frá 52 þjóðum og komu um 200.000
áhorfendur á leikana. Íslendingar sendu keppendur í pípulögnum, rafvirkjun, hársnyrtiiðn
og grafískri miðlun, einn í hverri grein. Laufey
Dröfn Matthíasdóttir nemandi í Tækniskólanum keppti í grafískri miðlun og var Hjörtur
Guðnason prentsmiður þjálfari hennar.
Prenttæknisvið fjármagnaði þátttöku í grafískri miðlun á World Skills.
Viðurkenningar fyrir þátttöku í heimsleikunum voru afhentar 16. september sl. að viðstöddum þátttakendum, þjálfurum og öðru
áhugafólki um WorldSkills.

Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, og Björn Ágúst Sigurjónsson,
formaður Verkiðnar, undirrituðu samstarfssamning 27. júní sl. um ráðstöfun framlags
ríkisins vegna Íslandsmótsins 2014 og um
þátttöku íslenskra keppenda í WorldSkills í
Brasilíu árið 2015. Samningurinn er liður í
að auka sýnileika iðn- og starfsmenntunar og
bæta ímynd iðn- og verkgreina.
Í Verkiðn eru fagfélög launamanna og
atvinnurekenda, hagsmunasamtök iðnaðarmanna og framhaldsskólar eða samtök þeirra.
Samtök nemenda í framhaldsskólum (SÍF)
eiga rétt á fulltrúa í fulltrúaráði með málfrelsi
og tillögurétti.
Myndir frá WorldSkills, heimsleikum iðnog verkgreina, er unnt að skoða á fésbókarsíðu
Verkiðnar.
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Íslandsmót iðn- og verkgreina, sem fram fer í
íþróttahúsinu Kórnum í Kópavogi dagana 6.-8.
mars 2014, var einnig kynnt við sama tækifæri. Íslandsmótið er haldið annað hvert ár og
keppnin mun standa yfir í þrjá daga að þessu
sinni. Tilgangur mótsins er m.a. að kynna og
vekja áhuga grunnskólanemenda á iðn- og verknámi og þeim fjölmörgu tækifærum sem nám

Laufey Dröfn Matthíasdóttir, nemandi í Tækniskólanum, keppti í grafískri miðlun.

Leiðari

Mikilvægt að kveða niður
verðbólgu og auka kaupmátt
Georg Páll Skúlason

Þann 21. desember sl. var skrifað undir kjarasamninga aðildarfélaga Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins eftir
snarpa samningalotu. Markmið samningsins, sem er til eins
árs, er að undirbyggja forsendur fyrir lengri kjarasamningi,
byggja undir stöðugleika og skapa forsendur fyrir aukningu
kaupmáttar. Verðbólga hefur verið á hægri niðurleið og afar
mikilvægt að svo verði áfram. Þessi kjarasamningur er liður í
því að okkur takist að koma henni enn neðar en tólf mánaða
verðbólga er nú 4,2% en var 4,3% í upphafi ársins 2013, hæsta
gildi var 4,8% í febrúar 2013 en lægsta gildi 3,3% í apríl til júní.
Það er kunnara en frá þurfi að segja að ef launahækkunum er
velt beint út í verðlag er erfitt að auka kaupmátt. Ávallt er
hætta á að verðbólga verði hærri en umsamdar launahækkanir
ef ekkert aðhald er gagnvart þeim sem stýra verðlagshækkunum. Þar koma margir til og því verða allir að vera samtaka í
aðhaldsaðgerðum og standa saman að því að kveða niður verðhækkanir. Það snýr m.a. að ríki, sveitarfélögum, olíufélögum,
kaupmönnum og öðrum fyrirtækjum. Við verðum því öll að
veita það aðhald sem mögulegt er, m.a. með því að tilkynna
verðlagshækkanir á www.vertuaverdi.is og sniðganga þá þjónustu og vöru sem hækkar óeðlilega mikið og í ósamræmi við
verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands sem er 2,5% ársverðbólga. Samið var um að hinn 1. janúar 2014 skulu laun og kauptaxtar hækka um 2,8%, þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði fyrir
dagvinnu miðað við fullt starf. Launataxtar undir kr. 230.000
hækka sérstaklega um kr. 9.750, sem er allt að 5% hækkun á
kauptaxta félagsins. Hart var tekist á um hver hækkunin ætti
að vera í árssamningi en Samtök atvinnulífsins stóðu fast á því
allt fram að lokum samninga að 2% flöt hækkun, án frekari
hækkunar á kauptöxtum, væri það svigrúm sem atvinnulífið
hefði. FBM átti gott samstarf við önnur verkalýðsfélög innan

iðnaðarins og félög með beina
aðild að ASÍ, en sameiginleg krafa ASÍ félaganna var
3,25% almenn hækkun og kr.
11.000 hækkun á kauptaxta.
Bilið milli þess sem SA lögðu
fram og kröfu okkar var því
ljóst um nokkurt skeið. Í því
ljósi var viðræðunefnd FBM
einhuga um að ásættanlegt
væri að samþykkja samninginn eins og hann lá fyrir 21.
desember. Óhætt er að fullyrða að það olli okkur og verkalýðshreyfingunni allri verulegum vonbrigðum hversu rýrt útspil
ríkisstjórnarinnar tengt skattabreytingum var, en krafa ASÍ
var m.a. að persónuafsláttur myndi hækka um kr. 1.000 pr.
mánuð, til viðbótar þeirri hækkun sem þegar var búið að semja
um, þ.e. hækkun skv. verðtryggingu á árinu. Því höfnuðu fulltrúar ríkisstjórnarinnar alfarið. Sjá má áhrif launahækkunar
og skattabreytinga sem samþykktar voru á Alþingi skömmu
fyrir jól í útsendum gögnum vegna kynningar á nýgerðum
kjarasamningi.
Yfirlýsing- forsætisráðherra í áramótaávarpi til þjóðarinnar, að
hann telji að bæta þurfi hag þeirra sem hafa lægstu launin, er
afar sérstök í ljósi þess að aðeins tíu dögum áður notaði hann
og ríkisstjórnin ekki tækifærið til að leggja sitt af mörkum til
að bæta þau kjör, en hækkun persónuafsláttar kemur sér best
fyrir þann hóp launafólks.
4. janúar 2014
Georg Páll Skúlason

Félag bókagerðarmanna sendir félagsmönnum
og fjölskyldum þeirra bestu nýárskveðjur með þökk fyrir það liðna

prentarinn · www.fbm.is
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Látnir félagar
Geir Þórðarson prentsmiður,
f. 15. nóvember 1926.
Varð félagi 25. ágúst 1947. Hóf nám í prentmyndagerð 1. júní 1943 í Litrófi og lauk því 1947. Vann
við bifreiðasmíðar til 1954 og lauk prófi í þeirri iðn.
Starfaði í Prentmyndastofu Helga Guðmundssonar
til 1958 og stofnaði þá Prentmót ásamt fleirum og
vann þar til 1962. Starfaði síðan í Myndamótum
og Morgunblaðinu til 1996 að hann lét af störfum
vegna aldurs. Var gjaldkeri Prentmyndasmiðafélags
Íslands 1960-1972. Geir lést 4. janúar 2013.

Pétur Kristófer Pétursson,
framkvæmdastjóri og síðar lagermaður,
f. 15. ágúst 1932.
Varð félagi 1. nóvember 1989. Stundaði nám í Héraðsskólanum á Laugarvatni 1947-1949, Samvinnuskólanum 1952-1953. Starfaði hjá Bókaútgáfunni
Norðra 1953-1959, var sölustjóri hjá Bifreiðadeild
SÍS 1960-1965 og deildarstjóri 1966-1970, framkvæmdastjóri BTB í Borgarnesi 1980-1984, matvörukaupmaður í Reykjavík 1985-1989, lagermaður
í filmudeild Prentsmiðjunar Odda frá 1989-2005 að hann lét af störfum
vegna aldurs. Pétur lést 27. maí 2013.

Haraldur Þórðarson,
f. 2. nóvember 1916
Varð félagi 16. september 1970. Starfaði við pappírsskurð, útkeyrslu og afgreiðslu í Félagsprentsmiðjunni frá 27. mars 1958-1992 er hann lét af störfum
vegna aldurs. . Hlaut gullmerki Félagsprentsmiðjunnar. Haraldur lést 30. maí 2013.

Marsveinn Lúðvíksson prentari,
f. 3. október 1960.
Varð félagi 26. maí 1981. Lauk sveinsprófi í offsetprentun 24. mars 1981. Starfaði í Prentsmiðju
Morgunblaðsins til 2004, eftir það í Plastprenti,
Samskiptum, Litrófi, Umslagi og Vörumerkingu.
Frá árslokum 2008 starfaði hann m.a. hjá Hafnarfjarðarbæ. Trúnaðarmaður félagsins í Prentsmiðju
Morgunblaðsins um skeið og sat í Trúnaðarráði
Fbm. Marsveinn lést 12. júní 2013.

Sveinbjörn Jónsson,
f. 30. október 1943.
Varð félagi 12. nóvember 1985. Starfaði við silkiprentun hjá Snara og síðar í Ísafoldarprentsmiðju.
Sveinbjörn lést 18. júní 2013.
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Sigurður Guðnason bókbindari,
f. 23. júní 1931.
Varð félagi 5. október 1955. Hóf nám 5. október
1951 í Ísafoldarprentsmiðju. Lauk námi á sama stað
4. október 1955. Sveinsbréf 12. júní 1956. Starfaði
í Ísafoldarprentsmiðju eftir að námi lauk. Sigurður
lést 3. júlí 2013.

Ágústa Vilborg Harðardóttir,
f. 12. júlí 1927.
Varð félagi 1. september 1963. Starfaði við aðstoðarstörf í Prentsmiðju Hafnarfjarðar uns hún lét af
störfum vegna aldurs. Ágústa lést 16. júlí 2013.

Kári Bragi Jónsson prentari,
f. 21. júlí 1930.
Varð félagi 5. ágúst 1953. Hóf nám í Prentverki Odds
Björnssonar 4. maí 1948 tók sveinspróf í prentun
1952. Meistarabréf í mars 1978. Starfaði í Ísafoldarprentsmiðju 1953-1960, Hilmi 1960-1962. Stofnaði
prentsmiðjuna Valprent á Akureyri ásamt Valgarði Sigurðssyni o.fl. og starfaði þar til október 1969. Í Prentsmiðjunni Hólum 1970-1986, Prentsmiðjunni Eddu,
síðar G.Ben-Eddu frá nóvember 1986 þar til hann lét
af störfum vegna aldurs. Kári var í prófnefnd prentara á Akureyri 1964-1970,
formaður frá 1967 til ársloka 1969. Kosinn í trúnaðarmannaráð HÍP 1971 og
stjórn 1972, varaformaður 1972-1975. Kári lést 14. september 2013.
Hrefna Jónsdóttir,
f. 1. júlí 1922.
Varð félagi 21. september 1944. Starfaði í í prentsal Prentsmiðjunnar Eddu 1942-1960, Febording,
Kaupmannahöfn 1960-1962, í bókbandi í Eddu
1962-1972 og í bókbandi í Svansprenti frá 1973 þar
til hún lét af störfum vegna aldurs. Hrefna lést 16.
september 2013.

Erlendur Siggeirsson prentsmiður,
f. 16. maí 1924.
Varð félagi 1. júlí 1946. Hóf nám 16. júní 1942 í
Gutenberg og lauk þar námi, sveinspróf í setningu
14. september 1946. Vann síðan í handsetningu,
vélsetningu, umbroti og töflusetningu í Gutenberg
til 1954. Meistarabréf 6. febrúar 1979. Í Prentsmiðjunni Eddu hf. 1954-1976. Aftur í Gutenberg 1976 til
áramóta 1992 er hann lét af störfum vegna aldurs.
Erlendur var meðstjórnandi í Byggingarsamvinnufélagi prentara 1950-1953. Erlendur lést 18. nóvember 2013.
María Kristjánsdóttir,
f. 8. september 1909.
Varð félagi 29. september 1972. Starfaði við aðstoðarstörf í bókbandi í Félagsbókbandinu 1972-1973
og í Prentsmiðjunni Odda 1974-1984 er hún lét af
störfum vegna aldurs. María lést 23. desember 2013.

Teymið, ásamt framkvæmdastjóra Olweusarverkefnisins; Jóhanna Jóna Gunnlaugsdóttir bókari og trúnaðarmaður VR, Helgi Þór Guðmundsson kerfisstjóri, í stjórn starfsmannafélagsins, Hólmfríður Edvardsdóttir deildarstjóri frágangsdeildar, Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir stjórnarformaður Prentmets, Þorlákur Helgason framkvæmdastjóri Olweusarverkefninu gegn einelti, Róbert Ericsson deildarstjóri bókbandsdeildar, Björgvin Rúnar Valentínusson trúnaðarmaður FBM, Rafn Árnason viðskiptastjóri og Hörður Sigurbjarnason deildarstjóri prentdeildar

Prentmet

fyrst íslenskra fyrirtækja tekur upp eineltisáætlun
samkvæmt Olweusarverkefninu
Áætlunin var tekin formlega upp 8. nóvember sl., á baráttudegi gegn einelti. Í starfsmannastefnu Prentmets hefur verið áréttað
að starfsmenn sýni samstarfsfólki sínu kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti og
kynferðisleg áreitni verður undir engum
kringumstæðum umborin á vinnustaðnum.
Meðvirkni starfsmanna í einelti er fordæmd. Að vinna gegn einelti og að bættum
brag er hluti starfsmannastefnu fyrirtækisins.
Þorlákur
Helgason
framkvæmdastjóri Olweusarverkefnisins gegn einelti
kom að þjálfuninni og aðstoðaði við gerð
áætlunarinnar. Stofnað hefur verið teymi
og er hlutverk þess m.a. að vera skrefi
framar, efla þekkingu, skilgreina, aðstoða
og hvetja starfsmenn, veita eftirlit og að meta

árangur. Í teyminu eru mannauðsstjóri/yfirstjórnandi, trúnaðarmenn, fulltrúar starfsmannafélagsins og deildarstjórar.
Fyrirtækið hefur látið sig einelti varða í
samfélaginu og hefur, frá árinu 2002, gefið
öllum 6 ára börnum bókina „Ýma tröllastelpa“
sem er verkefni sem Prentmet gefur út í samstarfi við Olweusaráætlunina. Höfundur Ýmu
tröllastelpu er Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir, starfandi stjórnarformaður Prentmets.
Tilgangurinn er fyrst og fremst sá að vekja
alla til umhugsunar um hve mikilvægt það er
að öll börn þori að vera - og geti verið - þau
sjálf. Einnig að þau njóti sín í leik og starfi á
eigin forsendum. Það er sama með fullorðna
fólkið og börnin - okkur þarf að líða vel í okkar
vinnuumhverfi svo að við njótum okkar og í leik
og starfi.
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Hádegisfyrirlestrar
í sal Rafiðnaðarskólans, Stórhöfða 27
Er Kjarninn kjarni málsins? I 20. janúar.
Er hægt að prenta í þrívídd? I 10. febrúar.
RGB útgáfa 2.0 I 10. mars.
Umbúðahönnun með reglustiku I 14. apríl.
Fróðleikur um farfa I 5. maí.

Fyrirtækjaheimsóknir
Margt smátt – prentdeildin I 28. janúar – Hádegi.
Oddi öskjudeild (Kassagerðin) I 25. febrúar – Seinni partinn.
FAB lab Eddufelli I 25. mars – Seinni partinn.
Íslenska auglýsingastofan I 29. apríl – Seinni partinn.

Námskeið – Almenn
Snjallari snjalltæki I 17. og 18. febrúar, kl. 9–13.

Námskeið – Forvinnsla

Frá plötu yfir á pappír I 26. og 27. febrúar, kl. 15–18.
Lausaletur og listfengi – Reykjavík Letterpress
Námskeið 1 I 21. og 23. janúar, kl. 18–22.
Námskeið 2 I 28. og 30. janúar, kl. 18–22.

Litaleiðréttingar og lagfæringar
5. og 6. febrúar, kl. 18–22.
Vefur, grafík og notendaupplifun
3., 10. og 17. febrúar, kl. 9–13.

Skapað í Fab lab smiðju
Námskeið 1 I 5. og 6. mars, kl. 18–22.

Formhönnun umbúða
12., 13., 19. og 20. febrúar, kl. 9–13.

Framakortið I Þrjú námskeið hjá Dale Carnegie – Ýmsir tímar.
Vinnustofa um pappír I 10. febrúar, kl. 10–12.

InDesign Master Class
Þó þú sért fær getur þú orðið enn færari.
Kl. 9–17. Dagsetning auglýst síðar.

Námskeið – Bókband

InDesign Master Class – Akureyri
Þó þú sért fær getur þú orðið enn færari.
7. febrúar kl. 9–16.

Umhirða og umsjón bókbandsvéla
30. og 31. janúar, kl. 16–20.

Kynntu þér málið!
Hannaðu kynningar í Powerpoint, Keynote og Prezi.
12., 13. og 19. mars, kl. 18–22.

Brot og brotvélar I Nánar auglýst síðar.

Námskeið – Prentun

Illustrator fyrir prentsmiði
1. og 2. apríl, kl. 18–22.

Heidelberg viðhald og umhirða I Nánar auglýst síðar.

Rafbókagerð – ePub með InDesign
22., 23. og 30. apríl, kl. 18–22.

IÐAN FRÆÐSLUSETUR
ÞÓRUNNARTÚNI 2 ■ 105 REYKJAVÍK

■

SÍMI: 590 6400

Uppleyping, stönsun og fleira I Nánar auglýst síðar.

■

IDAN@IDAN.IS

■

WWW.IDAN.IS

Þú getur fylgst með okkur á Facebook, Google+ og Twitter.

Félagsmenn FBM gera góðverk

N

okkrir félagsmenn FBM hafa gert góðverk á
árinu 2013, sem hafa vakið athygli.
Óskar Jakobsson, starfsmaður Pixel, hljóp
heim til Ísafjarðar frá Reykjavík, hann hljóp 45 km á
dag í 10 daga, sem samsvarar rúmu maraþoni á dag í
10 daga. Með hlaupinu vildi Óskar vekja athygli á málefnum langveikra barna og foreldra þeirra.
Kveikjan að styrktarsjóðnum Hlaupum heim er
ungur vinur Óskars, vestfirðingurinn Finnbogi Örn
Rúnarsson, 11 ára, en hann hefur gengið í gengum
miklar raunir á sinni stuttu ævi og hefur síðasta ár verið
honum og fjölskyldu hans sérlega erfitt. Óskar safnaði
rúmum 1.400.000 kr. Styrktarsjóðurinn Hlaupið heim
studdi við bakið á Finnboga Erni og fjölskyldu auk
þess sem Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna,
naut góðs af þessu afreki Óskars og fékk afhentar
250.000 kr.
Kristín Helgadóttir , starfsmaður Prentsmiðjunnar
Odda, synti ásamt félögum sínum í sjósundshópnum
Sækýrnar yfir Ermarsund. Þær syntu til Frakklands frá
Dover í Englandi, lögðu af stað að morgni 25. júní og
komu að landi á fimmtugsafmæli Kristínar um miðja
nótt þann 26. júní. Allur ágóði af sundi hópsins fór til
styrktar MS-félaginu.
Örvar Þór Guðmundsson, starfsmaður í Prentmet,
setti af stað söfnun fyrir foreldra langveikra barna fyrir
jólin. Þetta er annað árið í röð sem að Örvar setur af
stað söfnun í gegnum Facebook síðu sína og nú safnaðist 1.674.000 kr. sem að var skipt á milli 10 fjölskyldna
sem þurftu á aðstoð að halda.

Örvar Þór Guðmunsson, starfsmaður Prentmets.

Sækýr: Kristín Helgadóttir, starfsmaður Odda, Kristbjörg Rán Valgarðsdóttir,
Anna Guðrún Jónsdóttir, Sigrún Þ. Geirsdóttir, Birna Hrönn Sigurjónsdóttir og
Ragnheiður Valgarðsdóttir.

Óskar Jakobsson, starfsmaður Pixel.

prentarinn · www.fbm.is
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Genfarskólinn, hvað er það?
Nemendur og kennarar Genfarskólans 2013 fyrir utan höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í Genf.

hrafnhildur ólafsdóttir

É

g var svo heppin að vera valin fulltrúi ASÍ til þátttöku
í Genfarskólanum 2013. Ég viðurkenni að ég hafði
óljósa hugmynd um hvað færi fram í þessum skóla, eina
sem ég vissi var að ég kæmi til með að fylgjast með starfi þings
ILO (Alþjóðavinnumálastofnuninnar) og styrkja tengsl við aðra

Guðríður Sigurbjörnsdóttir og Hrafnhildur Ólafsdóttir þátttakendur
frá Íslandi mjög spenntar fyrir opnunarhátíðinni í aðalsal Sameinuðu
þjóðanna.
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norðurlandabúa sem láta sig verkalýðsmál varða. Skólinn er
starfrækur á vegum verkalýðsfélaga á Norðurlöndunum, þar
kemur saman fólk, bæði af almennum og opinberum vinnumarkaði. Skólinn hófst á þriggja daga undirbúningsnámskeiði
sem haldið var í Runö í Svíþjóð um miðjan apríl. Þar komu
saman þeir rúmlega 30 nemendur sem valdir höfðu verið til að
sækja skólann í ár, kennarar, fyrirlesarar og aðrir stjórnendur
skólans. Rektor skólans síðustu ár er Maríanna Traustadóttir
frá ASÍ og var það ómetanlegur stuðningur að hafa íslending í
stjórnunarhlutverki. Hópurinn var mjög fjölbreyttur og aldursbilið frá 22 ára í rúmlega 60 ára.
Við vorum tveir nemendur frá Íslandi ég, Hrafnhildur Ólafsdóttir, fyrir hönd ASÍ og Guðríður Sigurbjörnsdóttir frá BSRB.
Fyrsta áskorunin var að þurfa að tala og tjá sig á skandinavísku
eða eins og ég valdi að kalla það blandenavísku. Það tekur á
að setja sig inn í fagmál og temja sér hugtök á tungumáli sem
maður notar ekki dags daglega. Það voru miklar umræður um
hvort samskipti og fyrirlestar ættu að fara fram á ensku en
mikil áhersla var frá stjórn skólans á að sem flest færi fram á
skandinavísku, þar sem þetta er norrænn skóli. Það var lúmskt
gaman að fylgjast með þegar að maður sá að það var svo alls
ekkert auðvelt fyrir aðra að skilja tungumál hinna, því mörg orð
geta misskilist á milli norsku, sænsku og dönsku, en allt hófst

þetta á endanum. Fyrirlestrar fjölluðu um starf ILO í Genf og
hvernig við gætum undirbúið okkur undir þingið. Eftir þessa
þrjá daga var hópurinn svo sendur heim með verkefni sem
unnið var í hópum yfir internetið. Næst hittumst við 2. júní í
Genf og þá hófst námið fyrir alvöru og framundan voru þrjár
erfiðar, en ótrúlega fróðlegar, vikur.
ILO er elsta stofnun Sameinuðu þjóðanna, stofnuð 1919,
og er önnur tveggja stofnana Þjóðabandalagsins, forvera Sameinuðu þjóðanna, sem enn starfa, hin er Alþjóðadómstóllinn.
Markmið með stofnuninni var að með félagslegu jafnrétti,
þá væri hægt að ná langvarandi friði í heiminum. ILO er
einnig eina stofnun Sameinuðu þjóðanna þar sem að fulltrúar
verkafólks, atvinnurekenda og ríkisstjórna mynda samstarf og
vinna að leikreglum á vinnumarkaði um heim allan. Samstarfið
er einstakt þar sem að fulltrúar launafólks og atvinnurekenda
senda einn fulltrúar hver og ríkisstjórnir tvo. Íslendingar eiga
því jafn marga fulltrúa á þingi ILO og risaþjóðir á borð við
Kína, Bandaríkin og Rússland, aðildarþjóðir eru tæplega 190.
Þátttakendur á þinginu voru rúmlega 5000 því margar þjóðir
senda flokka af aðstoðarmönnum og ráðgjöfum með fulltrúm
sýnum. Árlega hittast þessir fulltrúar og þinga um málefni
sem snúa að úrbótum á vinnumarkaði. Einnig er líka gefinn
úr alræmdur listi yfir 20 verstu tilfelli brota gegn launafólki í
aðildarríkjunum og þykir það mikil skömm að lenda á þeim
lista. Þessi tilfelli eru síðan rædd á þinginu og reynt er að
komast að samkomulagi um úrbætur til handa launamönnum.
Í þessar þrjár vikur sem við fengum að fylgjast með ráðstefnu ILO opnuðust mér nýir heimar. Aðstæður verkafólks í
fjarlægum löndum, hversu „diplómatískar“ umræður eru á milli
viðræðuaðila, en jafnframt rammpólítískar og hversu langan
tíma getur tekið að breyta og bæta aðstæðum launafólks.
Nemendum var skipt upp í hópa sem hver vann að verkefni
út frá einstöku umræðuefni ráðstefnunnar. Hópurinn minn
fylgdist með nefnd sem fjallaði um atvinnu- og félagslegt öryggi

Guðríður Sigurbjörnsdóttir, Maríanna Traustadóttir, rektor Genfarskólans
og Hrafnhildur Ólafsdóttir

í samfélögum þar sem fólk lifir lengur og þarf á þjónustu og
atvinnu að halda lengur en þekkist í dag.
Hækkandi aldur fólks er fagnaðarefni og merki um þróun
mannkyns. Meðalaldur í heiminum er nú 28 ár en er búist við
að hann verði 38 ár árið 2050. Í Vestur-Evrópu og á Norðurlöndunum fjölgar eldra fólki hraðar en í öðrum heimsálfum.

Maríanna Traustadóttir rektor þakkar nemendum fyrir vel unnin störf á lokadegi skólans.

prentarinn · www.fbm.is
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Hópurinn leggur af stað í skólann fyrsta daginn, mikil eftirvænting.

Talið er að elsti hópurinn, 80 ára og eldri, eigi eftir að fjórfaldast um allan heim á næstu fjórum áratugum.
Helstu áskoranir eru þær að færra ungt fólk kemur á vinnumarkaðinn og að lífeyriskerfi eru ófullkomin eða ekki til staðar.
Þörf er á nýjum viðhorfum þar sem horft er á æviskeið manneskju sem heild, en ekki reynt að takast á við vandamál þegar
að komið er á seinni stig lífsins.
Ljóst er að það er svo langt í land að launafólk í heiminum
búi við jafnrétti eða félagslegt jafnræði. Við sem búum á Norðurlöndunum sjáum það best á svona alþjóðlegum samkomum
hvað við höfum það gott og lifum í vernduðu umhverfi. Misskiptingin í heiminum er svo mikil, fulltrúar frá Afríkulöndum
biðja um aðstoð til að kenna sínu fólki að lesa svo það komist
út á vinnumarkaðinn og geti skapað sér störf. Annað árið í
röð reyndu fulltrúar atvinnurekenda að hleypa þinginu í uppnám með því að neyta að viðurkenna að í grunnsamþykktum
ILO nr. 87. og 98. sem flestar aðildarþjóðir hafa samþykkt
og fjalla um rétt til að stofna stéttarfélag og rétt til að gera
kjarasamninga, feli í sér rétt til að fara í verkfall. Fyrir þingið
árið 2012 höfðu þessar samþykktir alltaf verið túlkaðar með
þessum hætti en á þinginu 2012 mótmæltu atvinnurekendur
og settu þingið það ár allt úr skorðum. Fyrir íslenskan vinnumarkað skiptir þetta litlu máli því okkar réttur til verkfalla er
staðfestur í vinnulöggjöfinni. En fyrir launafólk í þriðja heimslöndum sem starfa fyrir stór alþjóðafyrirtæki þá skiptir þetta
miklu máli. Mikið hitamál var líka málefni þeirra sem vinna
við ómannúðlegar aðstæður í fataverksmiðjum í Bangladesh
og sauma föt fyrir flest stóru alþjóðafyrirtækin sem, við, neytendur á Vesturlöndum, verslum síðan við. Barnaþrælkun er líka
stórt vandamál og þannig mætti lengi telja.
Réttindi launafólks eru brotin í þúsundum tilfella daglega
um allan heim og því er ljóst að mikilvægt er að halda stofnun

10

1. tbl. DESEMBER 2013

eins og ILO gangandi sem að veitir aðhald og aðstoð í baráttu
fyrir bættum kjörum á vinnumarkaði.
Umgjörð skólans var flott, fyrirlestar voru haldnir í höfuðstöðvum ILO og okkur nemendum var boðið að sitja fundi
og aðra viðburði þingsins. Maður fékk strax þá tilfinningu að
maður væri hluti af þinginu. Genfarskólinn nýtur virðingar
innan ILO enda hafa nemendur hans heimsótt þingið frá
1931 og er eini skólinn sem fær jafn mikinn aðgang að starfsfólki, fundum og viðburðum og aðrir þátttakendur á þinginu.
Fyrirlestrar voru til fyrirmyndar þar sem við fengum aðgang að
mörgum hæstsettu aðilum ACTRAV og við fengum að vera viðstödd opnunarhátíð þingsins sem var ekki sjálfgefið. Dagarnir
voru oft langir og mikið af upplýsingum og upplifunum sem
þurfti að meðtaka. Rektor, kennari, og ekki síst starfsfólk ACTRAV, skrifstofu launafólks innan ILO, héldu vel utan um hópinn. Ég eignaðist rúmlega 30 nýja vini frá Norðurlöndunum
sem gáfu mér innsýn í verkalýðsmál á þeirra heimavelli. Ég
viðurkenni að ég smitaðist algjörlega af ILO bakteríunni, kom
heim til Íslands tilbúin að bjarga heiminum. Hugmyndir um
að hætta að ganga í fjöldaframleiddum fatnaði, kaupa bara það
sem væri vottað „organic“ eða „fair trade“ skutu upp kollinum
og reyna þannig að hafa áhrif sem neytandi í alþjóðasamfélagi.
En svo tók íslenskur veruleiki við og maður gleymir sér í hversdagsleikanum, en áhugi á alþjóðavinnumarkaðsmálum var svo
sannarlega kveiktur og mig þyrstir í að læra meira.
Allar nánari upplýsingar um Genfarskólann og ILO má
finna á eftirfarandi heimasíðum
http://www.geneveskolan.org
http://www.ilo.org
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/ilo/

Vetrarleiga orlofsheimila – www.orlof.is/fbm
Óbreytt verð á orlofshúsum FBM frá árinu 2010
Stjórn FBM ákvað á fundi í desember að leggja sitt lóð á vogarskálarnar varðandi verðlag og ákvað að halda
verði á orlofshúsum FBM óbreyttu á árinu 2014, en það hefur verið óbreytt frá árinu 2010.
Félagsmenn geta skoðað laus hús, pantað og gengið frá greiðslu með kreditkorti eða Veskinu, nýrri greiðslugátt fyrir debetkort hjá Valitor. Aðeins virkir félagsmenn FBM hafa aðgang að orlofssíðunni. Kennitala félagsmannsins er notendanafn hans og við fyrstu innskráningu velur hann sér lykilorð sjálfur.
Við hverja vetrarleigu minnkar punktainneign um 2 punkta.
Miðdalur
Hús 1: Vikuleiga 21.500 kr. Helgarleiga 14.000 kr. Aukanótt 1.500 kr.
Hús 2: Vikuleiga 21.500 kr. Helgarleiga 14.000 kr. Aukanótt 1.500 kr.
Hús 7: Vikuleiga 21.500 kr. Helgarleiga 14.000 kr. Aukanótt 1.500 kr.
Ölfusborgir
Hús nr. 13: Vikuleiga 19.000 kr. Helgarleiga 12.000 kr. Aukanótt 1.400 kr.
Akureyri
Furulundur 8P og 8T: Vikuleiga 19.000 kr. Helgarleiga 12.000 kr. Aukanótt 1.400 kr.
Reykjavík
Ljósheimar 10: Vikuleiga 19.000 kr. Helgarleiga 12.000 kr. Aukanótt 1.400 kr.
Illugastaðir
Rekstrarfélag annast útleigu að vetri til og skal hafa samband við starfsmenn
á staðnum varðandi leigu.
Sími á Illugastöðum 462 6199
Nánar upplýsingar er að fá á skrifstofu félagsins, sími 552 8755, og á heimasíðu, www.fbm.is

62,6% af bókatitlum prentaðir á Íslandi

B

ókasamband Íslands hefur gert könnun á prentstað
íslenskra bóka sem getið er í Bókatíðindum Félags
íslenskra bókaútgefenda 2013. Fjöldi titla sem prentaðir
eru innanlands eru 441 og fjölgar um 15 frá fyrra ári en sem
hlutfall af heild dregst það lítillega saman milli ára 62,6% í ár
en árið 2012 var hlutfallið 63,1% á prentun bókatitla innanlands.
Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 704 í Bókatíðindunum í
ár en var 675 árið 2012.
Skoðað var hvert hlutfall prentunar innanlands og erlendis
er eftir flokkum. Þar kemur fram að stór hluti barnabóka er
prentaður erlendis, en það er m.a. vegna þess að samprent er
algengt í útgáfu barnabóka þar sem prentað er sameiginlega
fyrir mörg lönd.
• Fræðibækur, bækur almenns efnis og listir eru alls 204;
128 (63%) eru prentaðar á Íslandi og 76 (37%) prentaðar
erlendis.
• Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 196; 180 (92%) prentuð á
Íslandi og 16 (8%) prentuð erlendis.
• Saga, ættfræði, ævisögur, handbækur, matur og drykkur eru
alls 129; 73 (57%) prentaðar á Íslandi og 56 (43%) prentaðar
erlendis.
• Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru alls 175; 60 (34%)
prentaðar á Íslandi og 115 (66%) prentaðar erlendis.

Eftirfarandi listi sýnir fjölda bóka prentaðra í hverju landi
og hlutfall af heild, jafnframt eru til samanburðar tölur fyrir
árið 2012:
Árið 2013

Fjöldi titla

%

Ísland

441

62,6

Evrópa

137

19,5

Asía

126

17,9

Samtals

704

100%

Fjöldi titla

%

Ísland

426

63,1

Evrópa

134

19,9

Asía

115

17,0

Samtals

675

100%

Árið 2012
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Bridgemót – hraðsk ákmót

Bridgemót FBM

R

únar Gunnarsson og
Ísak Örn Sigurðsson
sigruðu í árlegri tvímenningskeppni FBM sem
haldin var sunnudaginn 1.
desember sl.
Sjö pör mættu til leiks.
Keppt var um rétt til þátttöku á bridgehátíð Bridgesambands Íslands.
Rúnar og Ísak hlutu 90
stig, í öðru sæti voru Guðmundur Sigurjónsson og Sigurður Gunnar Njálsson með
87 stig og í þriðja sæti Sigurður Sigurjónsson og Guðni
Ingvarsson með 86 stig. Spilastjóri var Rúnar Gunnarsson.

Sigurður Gunnar Njálsson, Rúnar
Gunnarsson, Ísak Örn Sigurðsson, Guðni Ingvarsson, Sigurður
Sigurjónsson og Guðmundur
Sigurjónsson.

Hraðskákmót FBM
Árlegt skákmót FBM var
haldið sunnudaginn 17.
nóvember. Átta þátttakendur
mættu til leiks. Eggert Ísólfsson sigraði með 11½ vinning
af 14 mögulegum. Í öðru til
þriðja sæti voru Jón Úlfljótsson og Georg Páll Skúlason
með 11 vinninga. Tefldar
voru 5 mínútna skákir, allir
við alla, tvöföld umferð.

Jón Úlfljótsson, Eggert Ísólfsson og
Georg Páll Skúlason
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golfmót

Hilmar Þorkelsson, meistari FBM.

Golfmót FBM

M

iðdalsmótið, golfmót Félags bókagerðarmanna, fór
fram á golfvelli Dalbúa í Miðdal 10. ágúst í ágætis
veðri. Þetta var í átjánda sinn sem mótið er haldið.
28 þátttakendur mættu til leiks og keppt var skv. punktakerfi
með forgjöf í karla- og kvennaflokki. Einnig var keppt í höggleik án forgjafar um Postillonbikarinn.
Eftir kaffiveitingar var keppendum raðað á teiga og hófst
mótið kl. 11 undir stjórn Braga Dórs Hafþórssonar dómara og
Oddgeirs Þórs Gunnarssonar. Allir þátttakendur fengu teiggjöf, golfbolta og tí frá Hvítlist og buff frá FBM.
Hvítlist var aðalstuðningsaðili mótsins að vanda en Fontana, gufubaðið á Laugarvatni, gaf einnig verðlaun. Færum við
þessum fyrirtækjum bestu þakkir fyrir stuðninginn.
Fyrstu verðlaun í punktakeppni með forgjöf hlaut Hilmar
Þorkelsson, meistari FBM, með 39 punkta, í öðru sæti varð
Vilberg Sigtryggsson með 31 punkt og í þriðja sæti Páll Þórir
Ólafsson með 29 punkta. Skv. reglum mótsins geta aðeins

félagsmenn FBM hlotið verðlaun í punktakeppninni en gestir
geta unnið önnur verðlaun.
Postillon bikarinn, fyrstu verðlaun án forgjafar, vann Baldur
Ingi Jónasson á 86 höggum, í öðru sæti varð Róbert Björnsson
á 88 höggum og í þriðja sæti varð Eiður Rafn Gunnarsson á
89 höggum.
Ein kona keppti í mótinu Valgerður Þórisdóttir og hlaut 1.
verðlaun í kvennaflokki.
Púttmeistari varð Vilberg Sigtryggson með 27 pútt.
Lengsta teighögg karla á 3./12. braut átti Róbert Björnsson.
Lengsta teighögg kvenna á 3./12. braut átti Valgerður Þórisdóttir.
Næst holu á 5./14. braut var Óskar R. Jakobsson, 4,14 m.
Næst holu á 8./17. braut var Óskar R. Jakobsson, 2,38 m.
Auk þess var dregið úr skorkortum.
Í mótslok, var boðið var upp á léttar veitingar sem þátttakendur nutu eftir frábæran og skemmtilegan keppnisdag.

www.fbm.is
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Hópurinn að leggja af stað í skoðunarferð í UPM pappírsverksmiðjuna í Augsburg.

Augsburg Reise 2013
Heimir örn gunnarsson

F

yrir prentara sem hefur átt í ástar- haturssambandi við
pappír í nokkra áratugi er það þó nokkurt kappsmál að
sjá hvernig þetta fyrirbæri verður til. Þegar við nokkrir
starfsmenn Odda fórum að ræða það okkar á milli að blása til
fræðsluferðar voru allir sammála um að heimsókn í pappírsverksmiðju væri málið. Þorkell Svarfdal fór strax í að undirbúa
og skipuleggja og varð ofan á að lagt skyldi í hann 19. september
(sl.) og farið í heimsókn til pappírsverksmiðju UPM í Augsburg
í Þýskalandi. Hópurinn sem fór samanstóð af 6 prenturum úr
Odda, þeim Þorkeli Svarfdal Hilmarssyni, Ágústi Jakobssyni,
Ingjaldi Valdimarssyni, Þórði Sveinssyni, Hafþóri Ægissyni,
Heimi Erni Gunnarssyni og Georgi Páli Skúlasyni formanni
FBM, en Stefán Magnússon verkstjóri í Odda forfallaðist á
síðustu stundu.
Það er óhætt að segja að vel hafi verið tekið á móti okkur,
því að á flugvellinum í München beið okkar langferðabíll frá
þeim UPM-mönnum sem ók okkur beina leið í pappírsverksmiðjuna þar sem fyrsti skipulagði hluti ferðarinnar beið okkar,
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fyrirlestur um fyrirtækið og sögu þess. Georg Haindl stofnaði
verksmiðjuna 1849 og fyrirtækið var í eigu fjölskyldu hans þar
til finnska fyrirtækjasamstæðan UPM-Kymmene keypti verksmiðjuna 2001. Þar starfa nú um 500 manns og er framleiðslan
í kringum 500.000 tonn á ári.
Síðan var farið í hina eiginlegu skoðunarferð sem var mjög
áhugaverð þar sem farið var í gegnum ferilinn en aðeins hluti
af trjákvoðunni, pulpinu, kemur úr nærliggjandi skógum en
stærsti hlutinn kemur tilbúinn frá verksmiðju samsteypunnar
í Finnlandi. Fyrirtækið rekur sína eigin orku- og gufuaflstöð
sem framleiðir alla gufu sem vinnslan þarfnast ásamt 25% af
orkunni. Nýting á trjám er 98% en 65% í endurvinnslu. Vatnsnotkunin er gríðarleg og því er pappírsverksmiðjum komið fyrir
við stór fljót og ár, en sama vatnið er notað aftur og aftur til
ýmissa hluta. Í dag þarf 7 lítra af vatni til að búa til eitt kíló af
pappír, en allt að 20 lítra áður. Athygli vakti heilmikil móttökustöð fyrir notaðan pappír úr nágrenninu en endurvinnsla er þó
nokkur í fyrirtækinu. Pappír er hægt að endurvinna 6 sinnum.

Vélin sem síðan framleiðir pappírinn er af lengri gerðinni
og var smíðuð árið 2000, en hún leggur efnið í rauninni út í
þynnu, sem síðan er skafin í þá þykkt sem til stendur að framleiða. Auðvitað kemur fleira til, eins og völsun o.þ.h., en síðan
er aðalferlið í raun fólgið í að ná vatninu úr pappírnum, sem er
í upphafi 98% á móti 2% trefjum. Vatninu er náð úr efninu í
þar til gerðum þurrkara og á vírafæribandi sem snýst mjög hratt
en það er einmitt á því sem legan í pappírnum myndast, þ.e.a.s.
trefjarnar leggast í snúningsátt færibandsins. Að lokum er
pappírinn húðaður með efnablöndu sem innheldur bindiefni,
eins og sterkju ásamt litarefnum, svo sem kínaleir eða kalsíum,
ásamt öðrum hjálparefnum. Í þessari vél var verið að framleiða
pappír fyrir Web prentvélar á 9,60m breiðri rúllu sem síðan
er skorinn niður í ákveðnar breiddir. Þaðan fer pappírinn eftir
brautum beint í alsjálfvirkan innpökkunarróbot sem pakkar og
merkir rúllurnar væntanlegum kaupanda. Þegar við vorum við
vélina vakti það athygli okkar hversu mikið var keyrt í súginn
og var það útskýrt þannig að þeir væru að skipta um tegund
sem gæti þýtt að keyra þyrfti vélina 1- 2 tíma til að fá í gegnum
kerfið aðra tegund af efni, en að sjálfsögðu fór blandaða efnið
aftur í endurvinnslu. Um kvöldið bauð UPM okkur á veitingastaðinn Bayerisches Haus og var boðið upp á glæsilegan
bæverskan mat af bestu gerð. Á eftir var farið á röltið og mannlífið skoðað lítillega, smakkað á fjölbreyttri flóru svaladrykkja
sem bæjarar eru jú þekktir fyrir. Morguninn eftir hittum við

Tommi Hemmila, finna sem vinnur hjá UPM og hefur með
Ísland að gera. Í spjalli um framleiðsluna fræddu hann og
Patrick Trottman, félagi hans hjá UPM, okkur heilmikið um
pappírsgerð, hluti eins og húðun (coating), mettun (sizing)
og völsun og aðra yfirborðsmeðhöndlun. En eins og í annarri
framleiðslu er ekkert fullkomið og höfðu þeir góðar skýringar
á ýmsu, sem þeir voru spurðir út í, t.d. að línur sem oft sjást í

Hópurinn spjallar við Andreas Ullman hjá Augsburger Allgemeine
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Georg Páll Skúlason, Ingjaldur Valdimarsson, Þórður Sveinsson, Ágúst Jakobsson, Hafþór Ó. Sæmundsson, Heimir Ö. Gunnarsson og Þorkell S.
Hilmarsson.

fjórðu eða fimmtu hverri örk eru einfaldlega af völdum skítakorna sem sest hafa á sköfuna sem dreifir húðunarefninu yfir
blaðið en síðan þegar rúlla í fullri breidd úr pappírsvélinni (9,6
m) er skorin niður í arkir er hún sneidd niður í fjórar til fimm
einingar en um leið sameinar hún arkirnar í einn pall þannig
að 4- 5 hver örk er gölluð. Umhverfimál voru töluvert rædd og
margt fleira, eins og orkustefna og virðist græn hugsun vera í
hávegum höfð.
Eftir hádegi var búið að skipuleggja heimsókn til Augsburger
Allgemeine sem er aðaldagblaðið á svæðinu en þar tók á móti
okkur Andreas Ullman yfirmaður Presse-Druck- und Verlags
GmbH sem er prenthluti fjölmiðlasamsteypunnar. Hann lóðsaði okkur um prentsmiðjuna og forvinnsluna og var það allt
saman stórt, já mjög stórt, en áhugavert. Samsteypan með mjög
fjölbreytta starfsemi á ýmsum sviðum fjölmiðlunar, útvarp o.fl.,
auk þess sem póstdreifing er mjög stór þáttur í starfseminni.
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Prentvélin var af stærri gerðinni og má segja að um sé að ræða
nokkrar vélar sem hægt er að þræða saman út og suður eftir
þörfum. Athygli vakti að þeir voru með plön mörg ár fram í
tímann varðandi endurnýjun tækja. Voru þá stundina að gera
sig klára í að taka á móti nýjum tækjum fyrir forvinnslu þ.e
plötuskrifara og slíku og bjuggust við að prentvélin yrði endurnýjuð um 2022. Semsagt, þýskt hugarfar af bestu gerð.
Nú eins og fyrr sagði var ein og ein ölstofa heimsótt, ásamt
því að skreppa á Október fest í München þar sem ekki var
deigan dropa að hafa fyrir sveitamenn ofan af Íslandi, enda
löngu uppselt á herlegheitin, en við bættum okkur það upp með
heimsókn á Hofbräuhaus München, sem sögð er vera stærsta
ölkrá Evrópu, eða þaðan af meira, en þar kýldum við okkur
út með pylsum, keti og súrkáli, ásamt lítilræði af öli. Mjög
ánægjulegur dagur eins og reyndar öll ferðin.

Starfsmannafélag Héraðsprents

H

éraðsprent efndi til starfsmannaferðar
norður að Mývatni í haust, mökum var
að sjálfsögðu boðið með. Ekið var norður
laugardag 5. október og byrjuðum við á hádegisverði í Hótel Reynihlíð og þar var reyndar gist eina
nótt. Eftir hágegisverð fórum við í skoðunarferð
umhverfis vatnið, fengum okkur góðan göngutúr
í Dimmuborgum og skoðuðum fuglasafnið í YtriNeslöndum, sem er einstaklega vel sett upp og
aðbúnaður allur frábær. Síðan var smá hvíld fram
að kvöldverði. Haustveislur á Hótel Reynihlíð
eru víðfrægar, þær hefjast með kampavíni og
smáréttum á barnum, síðan er sest til borðs en
tónlistar- og söngfólk sér um skemmtiatriði og
kynningu á réttunum. Þetta er ekki hlaðborð
heldur er hver rétturinn á fætur öðrum borinn
inn og sérvalið vín fylgir hverjum rétti, svona
gengur þetta fram eftir kvöldi en sungið og hlegið
milli rétta. Að endingu er svo dansað fram á nótt.
Á sunnudagsmorgni eftir morgunverðarhlaðborð
skelltum við okkur í jarðböðin, sem er dýrðar
staður úti í auðninni. Héldum við svo heim á leið,
endurnærð á sál og líkama og tilbúin í að takast
á við jólatörnina

prentarinn · www.fbm.is
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Félagsmenn FBM geta, gegn framvísun
félagsskírteinis, nýtt sér afslátt hjá
eftirtöldum fyrirtækjum.
Fyrirtæki sem veita afslætti eiga að hafa
afsláttarmerki Frímanns sýnilegt.
Allar nánari upplýsingar um afsláttinn eru
á orlofssíðu FBM, www.orlof.is/fbm

Fyrirtæki
Fjarþjálfun ingo.is
Tékkland
Verslunin Skógar
Blómastofa Friðfinns
Blómaverslunin Dalía
Bílvogur
Elding
Íshestar
Kynnisferðir
Fjórhjólaævintýri
Laugarvatn Fontana
Rauða húsið
Hole in One
Klettur
Tölvulistinn
Stilling
Zo-On
Bílaþjónustan Askalind
World Class
Fjallakofinn
Baðhúsið
Karlmenn
Aðalsendibílar
Dansskóli Jóns Péturs og Köru
Bónstöðin Borgartúni
Ólavía og Oliver
Hress
Vogue
Veggsport
Lystadún-Marco
Curves
Effect hársnyrtistofa - barnavörur
Barnavörur - barnavorur.is
Gilbert Ó Guðjónsson úrsmiður
Olís og ÓB
Pipar og Salt
Bílaleiga Akureyrar - Höldur
Dekkjahöllin
Bílaleiga Hertz
Einar Farestveit
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Afsláttur
10%
15%
10%
10%
10%
10%
15%
25%
10%
20%
2 fyrir 1
10%
7%
12%
5%
5-15%
5%
15%
20% / 2 fyrir 1
5-10%
15%
10%
15%
5%
20%
10%
15%
5-10%
10-20%
5-10%
20%
10%
10%
5-12%
- 7 kr
5-10%
10%
10-15%
10%
5%

Bónstöð Hafnarfjarðar
Ég C gleraugnaverslun
Löður
Borð fyrir tvo
G.Á.P.
Bónstöðin hjá Jobba
Heimilistæki
Örninn
Poolstofan Lágmúla
Sólning
Arctic Adventures/ Arctic Rafting
Barðinn
Úr & Gull
Aðalskoðun
G.Á.P
Kitchen-Eldhús nepalskur veitingastaður
Laugavegi 60a
Norðursigling
Hreyfing
Keilan Akureyri
Miss Miss

20%
12%
12 %
10%
10 %
10%
5%
5-7%
Klúbbafsláttur
12%
20%
12%
15%
10%
10%
25%
20%
Tilboð
20%
20%

Lífeyrisgáttin – ný og
greið leið að upplýsingum
Lífeyrissjóðir landsins hafa opnað aðgang að Lífeyrisgáttinni,
nýrri leið sjóðfélaga til að nálgast á einum stað upplýsingar
um áunnin lífeyrisréttindi sín í samtryggingarsjóðum.
Sjóðfélagar fá aðgang að Lífeyrisgáttinni á heimasíðum
lífeyrissjóðanna og nota þar sama aðgangsorð og gildir fyrir
sjóðfélagavefi.
Algengt er að fólk eigi réttindi í mörgum lífeyrissjóðum,
til dæmis frá þeim tíma þegar það vann með námi hér og
þar. Aðrir hafa skipt oft um starf á ferlinum og þá gjarnan
skipt um lífeyrissjóð í leiðinni. Sjóðfélagar hafa fengið send
yfirlit um hvar þeir eiga lífeyrisréttindi en orðið að sækja
sjálfir upplýsingar um hver þau réttindi nákvæmlega eru frá
fyrri tíð. Nú opnast þeim greið leið með Lífeyrisgáttinni að
þessum upplýsingum.

Kennitöluflakk kostar íslenskt
samfélag tugi milljarða á ári

A

lþýðusamband Íslands hefur lengi gagnrýnt andvaraleysi og ótrúlegt langlundargeð stjórnvalda gagnvart
kennitöluflakki og þeim skaða sem slík starfsemi veldur.
ASÍ birti í október sl. skýrslu þar sem sambandið gerir tillögur
í 16 liðum um aðgerðir til að sporna við kennitöluflakki. Með
því vildi ASÍ taka frumkvæði og setja á dagskrá baráttuna gegn
þessum skaðvaldi í íslensku atvinnulífi. Jafnframt benti ASÍ á
að kennitöluflakk og svört atvinnustarfsemi þrífast gjarna hlið
við hlið.
Í sinni einföldustu mynd má lýsa kennitöluflakki sem skipulagðri aðgerð einstaklinga, þar sem verðmæti eru tekin út úr
einu félagi (hf./ehf.) og sett í annað félag, en skuldir og aðrar
skuldbindingar skildar eftir og félagið síðan sett í þrot. Mörg
dæmi eru um keðju slíkra gjörninga vegna sama rekstursins,
þar sem sömu einstaklingar eru í forsvari. Fullyrða má að þetta
athæfi kosti íslenskt samfélag tugi milljarða króna á ári.

Samfélagslegt tjón
Kennitöluflakk og misnotkun á félögum (hf./ehf.) með takmarkaða ábyrgð hefur alvarleg og víðtæk áhrif fyrir samfélagið
allt, atvinnulífið og launafólk og veldur þannig miklu samfélagslegu tjóni fyrir:
• Starfsmenn sem eiga útistandandi launakröfur á hin
gjaldþrota félög, auk þess að tapa starfi sínu og margvíslegum réttindum.
• Fyrirtæki í hliðstæðum rekstri, og starfsmenn þeirra, sem
standa skil á sínu, en búa við skekkta samkeppnisstöðu
vegna þeirra sem hafa rangt við.
• Birgja, sem fá ekki greidda sína vöru og þjónustu og geta
vegna ruðningsáhrifa slíks tjóns, sjálfir orðið gjaldþrota.
• Sameiginlega sjóði landsmanna, sem verða af tekjum sem
skipta a.m.k. tugum milljarða á hverju ári. Tekjum sem
nýta mætti til að bæta heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfi svo dæmi séu tekin.

Aðgerða er þörf
Á grunni víðtækrar upplýsingasöfnunar og greiningar á
kennitöluflakki og skaðlegum afleiðingum þess kynnti Alþýðusamband Íslands tillögur til úrbóta í 16 liðum, þar á meðal
þessar:
• Strangari reglur um hæfi einstaklinga til að vera í forsvari
fyrir félög með takmarkaða ábyrgð, m.a. að „síbrotamenn“
missi hæfi til að stofna eða að vera í forsvari fyrir félag
með takmarkaða ábyrgð í tiltekinn tíma.
• Sátt vegna skattalagabrota leiðir til missis hæfis á sama
hátt og dómur fyrir refsiverðan verknað gerir nú.
• Krafa um aukið hlutafé við stofnun félags með takmarkaða ábyrgð og tryggt að það sé greitt.
• Skilyrði sett að þeir sem eru í forsvari fyrir félag með
takmarkaða ábyrgð hafi sótt viðurkennt námskeið um
rekstur slíkra félaga.
• Heimild fengin til að sekta forsvarsmenn félaga sem
standa ekki skil á ársreikningi.
• Komið verði upp miðlægri rafrænni skráningu á eignarhaldi í félögum.
• Takmörk verði sett á nafnabreytingar félaga með takmarkaða ábyrgð.
• Girt verði fyrir heimildir aðila sem eru tengdir félögum
með takmarkaða ábyrgð til að taka fé út úr félaginu með
lánum eða öðrum hætti.
• Settar verði viðmiðunarreglur um hvenær „meintar“
skuldbindingar vegna félaga með takmarkað ábyrgð flytjast yfir á forsvarsmennina.
• Heimild til að framkvæma slit á „óvirkum“ félögum verði
flutt og fylgt eftir af festu. Opinberir aðilar marki sér
heildstæða stefnu um aðkomu sína sem kröfuhafi að
þrotabúum félaga með takmarkaða ábyrgð.
Skýrsluna má nálgast í heild sinni á heimasíðu ASÍ www.
asi.is

Árið 2012 voru skráð 31 þúsund fyrirtæki með takmarkaða
ábyrgð á Íslandi og fer þeim fjölgandi. Takmörkuð ábyrgð vísar
til þess að sá/þeir sem að félaginu standa taka ekki á sig aðra
skuldbindingu en þá að greiða tiltekna fjárhæð við stofnun
félagsins. Að öðru leyti eru þær skuldbindingar sem gerðar eru
í nafni félagsins á ábyrgð þess, ekki eigendanna. Dæmi eru
um að einn og sami einstaklingurinn hafi farið með 29 félög í
gjaldþrot á sjö ára tímabili.
Samkvæmt gögnum Creditinfo skiluðu einungis 22% félaga
ársreikningi á réttum tíma árið 2011. Mikil fylgni er á milli
þess að skila ekki ársreikningi og að vera í vanskilum, því 72%
þeirra fyrirtækja, sem ekki hafa skilað ársreikningi 2011, eru
á vanskilaskrá.

prentarinn · www.fbm.is

19

Úr gömlum Prenturum

Tímarit FBM komin
á timarit.is

Félag bókagerðarmanna og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn hafa gert með sér samning um að gera útgefið efni
Félags bókagerðarmanna og forvera þess, skv. neðangreindri
upptalningu, aðgengilegt á timarit.is.
Samningurinn miðar að því að vinna stafrænar myndir af
öllum útgefnum heftum tímaritanna:
1. Bókbindarinn 1956–1975,
2. Fréttabréf Félags bókagerðanema 1977,
3. Kveldstjarnan 1886 [handskrifað og birt á handrit.is],
4. Prentarinn 1887–1889 [handskrifað og birt á handrit.is],
5. Prentarinn: blað Hins íslenzka prentarafélags og síðar Félags
bókagerðarmanna 1910–2012,
6. Prentneminn 1927–1929,
7. Prentneminn: málgagn Prentnemafélagsins í Reykjavík
1941–2004.
Öll eintök af Prentaranum og Fréttabréfi FBM verða hér eftir
einnig vistuð á safninu. Jafnframt mun Landsbókasafn Íslands
- Háskólabókasafn miðla þeim gögnum er til verða á grundvelli
samningsins endurgjaldslaust til almennings.
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Eru nemar
á þínum
vinnustað?
Ingi Rafn Ólafsson sviðsstjóri prenttæknisviðs og
Helen Gray forstöðumaður starfsmenntadeildar.

Á

tímum harðnandi samkeppni,
innanlands sem utan, eru
menntun, fagmennska og hæfni
lykilþættir í framleiðni og hagsæld. Til
að viðhalda menntunarstigi og nýliðun
í prentiðnaði er mikilvægt að fyrirtæki
sjái sér hag í því að taka taka iðnnema
á námssamning.
Aðsókn að námi í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum hefur sjaldan verið meiri.
Grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina í Tækniskólanum er afar vinsæl
braut og er yfirleitt alltaf fullskipuð. Því
miður hefur þessi áhugi ekki skilað sér í
fjölgun sveinsprófstaka í prentgreinum.
Nauðsynlegt er fjölga nemum á námssamningum inn í fyrirtækjum svo eðlileg nýliðun geti átt sér stað.
Vinnustaðanám er mikilvægur hlekkur
milli skóla og atvinnulífs þar sem nemandi fær tækifæri til að efla færni og
öðlast þá fagvitund sem fylgir því að
starfa í greininni. Áríðandi er að þessi
hlekkur verði ekki brotinn með fækkun
nemaplássa og minni áhuga fyrirtækja
á að taka nema á samning. Fyrirtæki
ættu að sjá sér hag í því að taka þátt
í nýliðun og menntun fagfólks í sinni
grein.
Fyrirtæki með nema á samning geta
sótt um styrk í vinnustaðanámssjóð
Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Hægt er að sækja um styrk fyrir
nemendur tvisvar á ári, fyrir 6 mánuði í senn. Styrkurinn fer eftir fjölda
fyrirtækja sem sækja um í sjóðinn.
Nánari upplýsingar gefur Inga Birna
Antonsdóttir hjá IÐUNNI fræðslusetri
(inga@idan.is).
Þeim sem áhuga hafa á að taka nema
á samning er bent á að hafa samband
við IÐUNA og fá nánari upplýsingar
um tilhögun vinnustaðanáms og fleira
varðandi námssamninga.

Hverfisgata 21 fær nýtt hlutverk
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RR hótel hefur nú opnað glæsilegt íbúðahótel í Hverfigötu 21.
Í byrjun apríl 2013 var stjórn, trúnaðarráði og fyrrum starfsmönnum FBM boðið í heimsókn í fyrrum hús félagsins á
Hverfisgötu 21 og skoða þær breytingar sem nýi eigendur hafa
gert á húsinu eftir að við við seldum þeim það.
Það var ekki laust við að einhverjum vöknaði um augun

við að sjá breytingarnar en samdóma álit hópsins var að vel
hefði tekist til. Sögu fyrri eigenda eru gerð góð skila á upplýsingaskiltum í húsinu, og mikið gert til að viðhalda stíl og
anda hússins.
Við þetta tækifæri færði Georg Páll Skúlason hótelinu ljósmynd af húsinu frá fyrri tíð.

Georg Páll færir hótelinu ljósmynd að gjöf.

Eitt af glæsilegum herbergjum hússins.

Séð inn, þar sem inngangur á skrifstofu félagsins var síðustu ár.

Pílárar úr handriði hússins voru nýttir í snaga inn á flest herbergi.

Horft upp til himins! Stigaop var opnað úr andyri niður í kjallara og upp
í ris.

Sögu hússins er vel haldið til haga á upplýsingaskiltum. Gestir standa þar
sem áður var gangur í íbúð í risi hússins.
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Fjölskylduhátíð FBM og
Miðdalsfélagsins í Miðdal

F

jölskylduhátíð FBM og Miðdalsfélagsins fór fram með
hefðbundnu sniði laugardaginn 3. ágúst sl. Fjöldi gesta
var samankomin á tjaldstæðinu okkar í Miðdal, til að
taka þátt í hátíðinni en veðrið var okkur nú ekki alveg nógu
hliðhollt þetta árið, en við létum það nú ekki aftra okkur frá
því að skemmta okkur saman.
Að venju var dagskráin helguð yngri kynslóðinni yfir daginn,
FBM leigði hoppukastala fyrir yngstu börnin og vakti hann
mikla lukku eins og endranær. Andlitmálunin var á sínum stað
og að vanda var mikil aðsókn í að láta mála sig. Þá var keppt í
hinum ýmsu þrautum, m.a. minigolfi, körfuhittni og einnig í að

Keppt í minigolfi.

skjóta handbolta að marki, auk þess var hin sívinsæla keppni
milli barna og mæðra í reipitogi og að þessu sinni, eins og svo
oft áður höfðu börnin sigur. FBM færði öllum gestum buff með
merki félagsins á.
Veitt voru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í hverri grein. Að
lokinni verðlaunaafhendingu fengu allir Coke og Prins póló, en
það hefur lengi verið hefð í dalnum.
Um kvöldið stóð svo Miðdalsfélagið fyrir brennu að vanda
og skemmti fólk sér fram eftir kvöldi.
Næsta fjölskylduhátíð félaganna verður svo laugardaginn
2. ágúst 2014.

Andlitsmálunin er alltaf jafn vinsæl.

Vinnudagurinn í Miðdal

H

inn árlegi vinnudagur Félags bókagerðarmanna og Miðdalsfélagsins var að þessu sinni
8. júní. Á vinnudögum gefst meðlimum félaganna tveggja tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að
bæta umhverfið á orlofssvæðinu okkar í Miðdal.
Mjög góð þátttaka var eins og endranær og fjölmargir
mættu við þjónustumiðstöðina að morgni, tilbúnir að
leggja sitt að mörkum, en allir fengu úthlutað verkefni
við hæfi. Að venju voru göngustígar klipptir, en án þessa
vinnuframlags væri mun erfiðara að ganga um svæðið
eftir göngustígunum, þar sem gróður hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum. Einnig voru smíðaðar
brýr og tröppur, allt til að auðvelta okkur að ganga um
svæðið, og þá var viðhaldi sinnt, m.a. með því að bera á
brýr og annað tréverk.
Að vinnudegi loknum bauð FBM til grillveislu eins og
endranær, og fólkið gerði sér smá dagamun, hittist að
loknu góðu dagsverki og snæddi saman.

Jón Hermannsson, formaður Miðdalsfélagsins, úthlutar verkefnum
dagsins
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Börnin kunnu að meta nýja kastalann.

Nýtt leiktæki í Miðdal

N

ýtt leiktæki, ákaflega vandaður kastali, hefur verið
reist á tjaldsvæðinu í Miðdal og leysir eldri kastala
af hólmi. Sá hafði þjónað börnum á svæðinu stórslysalaust um áratuga skeið og var af eðlilegum ástæðum farinn
að láta á sjá.
Nýi kastalinn er íslensk framleiðsla, frá Barnasmiðjunni
og allur hinn glæsilegasti og í honum eru m.a. rennibrautir,

klifurveggur og klifurgrind. Öryggi barnanna er í hvívetna í
fyrirrúmi og í kringum hann sett svokölluð fallmöl sem á að
draga mjög úr meiðslum, ef svo óheppilega vildi til að einhver
skyldi nú detta úr honum.
Börnin á svæðinu voru full tilhlökkunar að reyna leiktækið
þegar það var tekið í notkun og hafði dágóð röð myndast meðan
börnin biðu eftir að Bjarni í Miðdal hleypti þeim í kastalann.

Norrænt bókband 2013

Á

sýningunni Norrænt bókband 2013 er gott
yfirlit norræns nútíma bókbands. 80 bókbindarar frá Danmörku, Finnlandi, Færeyjum,
Íslandi, Noregi og Svíþjóð sýna þar ný verk. Þeir
flétta fumlaust nýju handbragði og sígildu og úr verða
listfeng meistaraverk þar sem innihald bókanna og
frumleg efnisnotkun gefur útlitinu tóninn.
Danir eru gestgjafarar sýningarinnar að þessu
sinni og hún hófst 3. október sl. í Svarta demantinum
í Konunglega bókasafninu í Kaupmannahöfn og stóð
þar til 4. desember. Sýningin mun fara á milli Norðurlanda á næstu mánuðum og er þessa dagana í Helsinki. Sýningin verður opnuð 5. maí n.k. í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu og mun standa til 9. júní.
Nánar á www.nordicbookbinding.dk
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Heimsókn í Hellisheiðarvirkjun
þar sem Helgi Pétursson tók á
móti hópnum.

Frá Eyrarbakka út í Vog
ólafur h. hannesson

Hluti hópsins við veitingastaðinn Vitann þar sem drukkið var síðdegiskaffi.

L

agt var af stað í árlega skemmtiferð eldri bókagerðarmanna og maka þeirra frá Umferðarmiðstöðinni í
Vatnsmýrinni kl. 9 stundvíslega fimmtudaginn 15. ágúst
2013. Sæmundur bílstjóri settist sjálfur við stjórn í Drottins
nafni og þá vissum við öll að aðeins eldgos og jarðskjáftar gætu
truflað þessa för. 70 manns voru í rútunni. Ekið var framhjá
Tröllabörnum, sem eru gervigígar við Gunnarshólma. Fyrsti
áfangastaður var Hellisheiðarvirkjun, en þar tók Helgi P, í Ríótríóinu, á móti okkur með stórkostlegri sýningu á hamaganginum í iðrum jarðar. Virkjunin er staðsett ofan á gífurlegum
suðukatli, þar sem hitinn fer upp í 400 stig á Celsíus. Boraðar
hafa verið mörg hunduð holur ofan í glóandi bergið. Þetta er
eins og títuprjónum sé stungið í nálarpúða.
Næst var það gamli Garðyrkjuskólinn þar sem nú er garðyrkjubraut Landbúnaðarháskóla Íslands á Reykjum. Vegna
rigningarsudda urðum við að skoða gróðurhúsin að innanverðu.
Einn af forstöðumönnum skólans sýndi okkur gróðurhús, þar
sem erfðabreytt bygg er ræktað. Hvert gramm af því er selt
á tugi þúsunda. Hann sagði okkur frá jarðskjálftanum 2008,
en þá hrundu mörg hús í Hveragerði, sem ekki voru járnbent.
Hann var inni í gróðurhúsinu, þegar jarðskjálftinn reið yfir og
tvílyft gróðurhúsið lék á reiðiskjálfi. Hann sagði aðspurður að
jarðskjálftinn hefði staðið í nokkrar sekúndur, en honum fannst
hann standa í heila eilífð. Hann vissi ekki, hvað myndi ske á
næstu sekúndu. Hvort hann yrði þá lífs eða liðinn. En allt fór
þó vel að lokum. Húsið stóð óskemmt, engin rúða brotnaði og
hann slapp líka.
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Nú var ekið að Rauða húsinu á Eyrarbakka, gegnum Selfoss.
Þar spurði einn ferðalangurinn hvort ekki mætti taka einn rúnt
á bílasölurnar, en þær voru taldar þær bestu á landinu. Ekki var
orðið við því og komið til Eyrarbakka á réttum tíma.
Hádegisverður var snæddur í Rauða Húsinu og var hann
ekki af verri endanum. Fyrst var góð sveppasúpa, síðan
lambakjöt og endað með kaffi. Þetta var sérstaklega vel fram
borið af snjöllu liði veitingahússins, sem við þökkum kærlega
fyrir
Eyrarbakki fékk kaupstaðarréttindi um 1780 eftir Móðuharðindin, og þótti þar ein besta höfn á landinu þrátt fyrir
skerjagarð og brim, en skipin lágu fyrir utan og svo komu
árabátar og fluttu vörurnar í land eftir krókaleiðum gegnum
brimið og mörg hús voru með siglingamerkjum á skorsteinum
eða flaggstöngum og þetta gekk bara vel. Á Eyrarbakka voru
margir vel stæðir og þeirra frægastur var Guðmundur á StóruHáeyri.
Þaðan voru bræðurnir Leifur og Guðmundur Haraldssynir,
skemmtilegir og áberandi á bókmenntasviðinu. Guðmundur
skrifaði bækur og Leifur var snjall í vísnagerð. Hann borðaði
eins og fleiri ungskáld í Alþýðuhússkjallaranum. Einu sinni
sinnaðist honum við skáldbræður sína og orti vísuna.
Á Ingólfskaffi er ég í fæði
án þess að éta það.
Ungu skáldin yrkja kvæði
án þess að geta það.

Torfi Ólafsson, Ólafur H. Hannesson greinarhöfundur, Þorkell Svarfdal
Hilmarsson fararstjóri, Hafsteinn Sigurðsson og Guðjón Guðmundsson.

Steinn Steinarr svaraði fyrir ungskáldin:
Þótt bilið sé langt milli Leifs og manns
löngum er hann þó glaður,
Því langa-langa-langafi hans
var landskunnur heiðursmaður.
Þeir bræður Leifur og Guðmundur stömuðu mikið, svo eftir
var tekið.
Þuríður formaður var ung stúlka á Eyrarbakka, sem byrjaði
snemma að læra áralagið og þótti hörku sjómaður. Hún giftist
aldrei, sjórinn var hennar líf og yndi. Á Eyrarbakka voru eingöngu árabátar með segl, ef vindur var hagstæður. Fræg er vísan:
Frá Eyrarbakka út í Vog
er svo mældur vegur:
átján þúsund áratog
áttatíu og fjegur

Hópurinn á útsýnisstað við Valahnúk, yst á Reykjanesi, geirfuglinn ofan
við fjöruna og framundan eru Karl og Kerling og enn utar er Eldey.

Grindavíkur og þaðan að Gunnuhver við Reykjanesvita. Við
keyrðum síðan að ströndinni og heimsóttum klettadrangana
Karl og Kerlingu. Þarna, neðan við Valahnúk, er stytta eftir
Todd McGrain af síðasta geirfuglinum þar sem fuglinn horfir
út til Eldeyjar. Hann var stór og þungur og ófleygur, og það varð
hans bani. Styttan af fuglinum er næstum í mannshæð og segja
sumir að með því hafi listamaðurinn vilja benda mönnum á, að
þeir hafi vegna græðgi sinnar drepið bróður sinn.
Nú var slegið í klárinn og ekið þvert yfir Reykjanestá að Vitanum í Sandgerði, þar sem beið okkar kvöldkaffi. Það reyndist
vera hlaðborð með brauðtertum, rjómatertum og fleira góðgæti,
sem gladdi mannskapinn.
Nú var sest upp í rútuna og rennt til Reykjavíkur á
fínum langferðabíl með tvöfalda afturöxla, sem gerði aksturinn
mjúkan og hávaðalausan.
Komið var til Umferðarmiðstöðvarinnar í Vatnsmýrinni kl.
19, eins og lofað hafði verið. Við þökkum Georg aðalfararstjóra,
Þorkeli og öllu þeirra fólki og Sæmundi bílstjóra kærlega fyrir
góða ferð.

Vogur er þarna stytting á Selvogur.
Nú var haldið út í Vog eða Englavík og komið við í Strandarkirkju. Öllum leið vel í kirkjunni og höfðu menn á orði, að
þetta væri sannkölluð helgistund. Suddi var á leiðinni, en eftir
kirkjugöngu stytti upp og var blíðuveður það sem eftir lifði
ferðar. Ekið var framhjá Herdísarvík, þar sem stórskáldið og
athafnamaðurinn Einar Benediktsson dvaldist síðustu ár sín.
Einar orti þennan sterka vísupart:
Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt,
sem dropi breytir veig heillar skálar.
Þel getur snúist við atorð eitt.
Aðgát skal höfð í nærveru sálar.
Suðurstrandarvegurinn nýi, frá Þorlákshöfn til Grindavíkur, er mikil samgöngubót. Við renndum eftir honum til

Þórir Svansson, Stefán Ólafsson, Ragnar Magnússon og Matthildur Þórarinsdóttir dást að geirfuglinum góða, aftar standa Hrefna Björnsdóttir og
Ólafur Brynjólfsson
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Horfðu björtum augum fram á veginn
Sameinaði lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á gagnsæi og öfluga
upplýsingagjöf sem tryggir þér auðvelda og skýra yfirsýn yfir öll
þín lífeyrismál.

Vefurinn okkar, lifeyrir.is, er aðgengilegur og notendavænn
bæði fyrir sjóðfélaga og launagreiðendur.
Á lifeyrir.is
• sérðu stöðu lífeyrisréttinda og séreignar
• finnur þú ítarlegar upplýsingar um rekstur sjóðsins
• geturðu kynnt þér fjárfestingarstefnu og eignir sjóðsins
• geta launagreiðendur skilað iðgjaldaskilagreinum á einfaldan og
öruggan hátt og myndað kröfu í netbanka sínum

Kynntu þér málin á lifeyrir.is eða fáðu upplýsingar hjá starfsfólki í síma 510 5000.
Sameinaði lífeyrissjóðurinn Borgartúni 30 105 Reykjavík www.lifeyrir.is

