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Forsíðuna gerði
Arnar Bergur Guðjónsson
Framlag hans til forsíðukeppni Prentarans.
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Kristín Víglín Víkingsdóttir, Helena Einarsdóttir, Ólafur Björgvin Jóhannesson, Kristinn Hólm Haraldsson, Björgvin
Rúnar Valentínusson, Arna Sigurðardóttir og Hjalti St. Kristjánsson.

Níu nýsveinar útskrifast
úr bókiðngreinum 2012

N

íu nýsveinar fengu afhent sveinsbréf
sín í bókiðngreinum 15. júní sl. Tveir
luku sveinsprófi úr bókbandi, sex úr
prentsmíð og einn út prentun. Félag bókagerðarmanna og Samtök iðnaðarins buðu til
móttöku í sal félagsins að Hverfisgötu 21, þar
sem afhendingin fór fram.
Björn M. Sigurjónsson sviðsstjóri prenttæknisviðs IÐUNNAR fræðsluseturs flutti
stutt ávarp fyrir hönd FBM og SI og síðan
voru bréfin afhent.

Prentsmíð
Sveinsprófi í prentsmíð (grafískri miðlun) luku
Arna Sigurðardóttir, Björgvin Rúnar Valentínusson, Hanna Gyða Þráinsdóttir, Helena
Einarsdóttir, Hjalti St. Kristjánsson og Ólafur
Björgvin Jóhannesson.
Hjörtur Guðnason formaður sveinsprófsnefndar í prentsmíð afhenti þeim sveinsbréfin.

Bókband
Sveinsprófi í bókbandi luku Erla Valdimarsdóttir og Kristinn Hólm Haraldsson.
Theódór Guðmundsson formaður sveinsprófsnefndar í bókbandi afhenti þeim sveinsbréfin.

Prentun
Prentun, Kristín Víglín Víkingsdóttir. Tryggvi
Þór Agnarsson formaður sveinsprófsnefndar í
prentun afhenti henni sveinsbréfið.
Viðurkenningu fyrir besta árangur á sveinsprófi fékk Kristín Víglín Víkingsdóttir.
Björn M. Sigurjónsson sviðsstjóri prenttæknisviðs afhenti síðan nýsveinunum gjafabréf á námskeið að eigin vali frá IÐUNNI
fræðslusetri.
Að lokinni afhendingu bréfa nutu gestir
veitinga og hlýddu á söng Láru Rúnars.

Leiðari

Forsendur kjarasamninga brostnar
– endurskoðun kjarasamninga
Georg Páll Skúlason

S

enn líður að síðustu endurskoðun yfirstandandi kjarasamninga ASÍ og SA sem renna út 31. janúar 2014.
Endurskoðuninni þarf að vera lokið fyrir 21. janúar
2013. Ljóst er að samningsforsendur hafa ekki staðist og forsendunefnd ASÍ og SA hefur afhent samninganefndum aðila
málið til úrlausnar.
Fjórar forsendur voru lagðar til grundvallar þegar samningar
voru undirritaðir í maí 2011. Í fyrsta lagi að kaupmáttarþróun
væri jákvæð á tímabilinu desember 2011 til desember 2012,
skv. launavísitölu Hagstofu Íslands. Í öðru lagi að verðlag
héldist stöðugt á samningstímanum og verðbólga væri ekki
hærri en 2,5% í desember 2012. Í þriðja lagi að gengi íslensku
krónunnar væri 190 í desember 2012 miðað við þrönga viðskiptavog Seðlabanka Íslands og í fjórða lagi að stjórnvöld hafi
staðið við gefin fyrirheit í efnahags-, atvinnu- og félagsmálum.
Eina forsendan sem hefur staðist er að kaupmáttarþróun
hefur verið jákvæð þrátt fyrir að ekki hafi allir fengið aukinn
kaupmátt. Tekist hefur að verja kaupmátt þeirra sem lökust
hafa kjörin en afar mismunandi er hvernig aðrir hópar hafa
komið út úr mælingum kaupmáttarþróunar. Verðbólga er nú
4,3% eða 1,8% hærri en stefnt var að og mjög mikilvægt er
að ná henni niður. Gengi íslensku krónunnar stendur í 232
stigum og er því rúmlega 22% veikara en að var stefnt. Vandinn
er sá að eftir því sem krónan veikist eykst verðbólgan.

Mikilvægt að treysta samninginn
Samninganefndir Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins funda á næstunni um hvaða lausnir eru mögulegar til að leysa þann vanda sem kominn er upp. Formannafundir ASÍ verða haldnir 7. janúar og 18. janúar 2013 sem
leggja samninganefnd sambandsins línuna og fara með valdið
um hvort samningum verður sagt upp. Þar gildir hlutfallslegt vald sambanda og félaga með beina aðild innan ASÍ.

Það er því ekki á valdi hvers
og eins félags að segja upp
samningum. Fari svo að
samningum verði sagt upp
kemur 3,25% launahækkun
og 11.000 kr. hækkun kauptaxta ekki til framkvæmda 1.
febrúar 2013. Það er því mikilvægt að freista þess að ná
jákvæðri niðurstöðu í samningaferlinu til að tryggja að
launahækkunin skili sér.

Ágreiningur við ríkisstjórn
Mikill ágreiningur hefur verið milli verkalýðshreyfingarinnar
og ríkisstjórnarinnar um hvernig framvinda yfirlýsingar rikisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamningana í maí 2011 hefur
gengið eftir. Þótt eflaust megi takast á um einstaka þætti
hennar er ljóst að mikilvægir þættir, s.s. jöfnun lífeyrisréttinda
milli opinberra starfsmanna og starfsfólks á hinum almenna
vinnumarkaði, hafa ekki náð fram að ganga og eru í uppnámi.

Atvinnuleysi félagsmanna
Dregið hefur úr atvinnuleysi jafnt og þétt frá því það náði
hámarki á árinu 2009. Atvinnuleitendur eru nú í desember
32 talsins eða 3,8% og hafa ekki verið færri frá 2009 þegar
atvinnuleitendur voru rúmlega 8% af virkum félagsmönnum.
Félagsmenn hafa sótt út fyrir prentiðnaðinn í leit að störfum og
hefur félagið aðstoðað þá við að sækja sér viðbótarmenntun til
að auka möguleika á að sækja á ný mið en störfum í prentiðnaði
hefur ekki fjölgað á undanförnum misserum.
4. janúar 2013
Georg Páll Skúlason
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Látnir félagar
Steingrímur Einar Arason, bókbindari,
f. 28. mars 1925
Varð félagi 7. október 1950. Hóf nám í Ísafoldarprentsmiðju 7. október 1946. Lauk námi 6. október
1950. Nám í Iðnskólanum í Reykjavík, brottfararpróf
30. apríl 1951, sveinspróf í bókbandi 10. ágúst 1951.
Starfaði í Ísafoldarprentsmiðju til starfsloka 1. júní
1992. Steingrímur lést 13. mars 2012.

Stefanía Björg Björnsdóttir,
f. 2. maí 1931
Varð félagi 8. mars 1993. Starfaði í Vörumerkingu
frá 1. nóvember 1990 þar til hún lét af störfum
vegna aldurs.
Stefanía lést 14. mars 2012.

Halldór Guðmundur Bjarnason, prentsmiður,
f. 13. desember 1954
Varð félagi 1. nóvember 1982. Nám í offsetskeytingu
í Kassagerð Reykjavíkur. Sveinspróf 1. júní 1983.
Starfaði í Litbrá og seinna í Prentsmiðjunni Viðey til
dánardags. Halldór Guðmundur lést 29. mars 2012.

Sigríður Edda Guðmundsdóttir,
f. 21. febrúar 1923
Starfaði við aðstoðarstörf í Félagsbókbandinu frá 1.
júní 1938-1975. Gutenberg frá nóv. 1975-1976 og frá
1981 -1989 í Ritfangadeild Kassagerðar Reykjavíkur.
Sigríður Edda var formaður kvennadeildar Bókbindarafélags Íslands 1967-1974 og sat þá í stjórn
Bókbindarafélagsins. Sigríður Edda lést 17. apríl
2012.
Gunnar Pétursson,
f. 23. ágúst 1928
Starfaði við pappírsskurð í Litbrá frá 1982 til starfsloka 1995. Gunnar lést 24. apríl 2012.

Ásbjörn Pétursson, prentsmiður,
f. 15. júlí 1926
Varð félagi 13. desember 1948. Hóf prentnám í
Alþýðuprentsmiðjunni 19. ágúst 1944. Sveinspróf
í setningu 7. nóvember 1948. Vann um sinn í
Alþýðuprentsmiðjunni, síðan bæði hér heima og
erlendis. Hér heima í Ísafoldarprentsmiðju, Prentsmiðju Morgunblaðsins, Hilmi, Félagsprentsmiðjunni 1982-1986, Gutenberg og við Alþýðublaðið,
hjá Blaðaprenti 1972-1979. Erlendis í Þórshöfn í
Færeyjum, Ddyve & Jeppersen, Kaupmannahöfn, Holmqvist Boktryckeri
í Gautaborg, News Week í Melbourne, og The Worker í Sidney í Ástralíu,
Vallingford Press Ltd. í Winnipeg,, Pacific Press í Vancouver og The
Montreal Star, í Montreal í Kanada. Ásbjörn lést 19. maí 2012.
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Ólafur Benediktsson, pappírsskurðarmaður,
f. 6. nóvember 1927
Varð félagi 13. desember 1976. Starfaði í Ísafoldarprentsmiðju frá 1976 þar til hann lét af störfum
sökum aldurs. Ólafur lést 29. júlí 2012.

Rúnar Geir Steindórsson, prentari,
f. 29. október 1925
Varð félagi 1. júlí 1946. Hóf nám í Steindórsprenti 1.
maí 1942, en fór í Víkingsprent 31. desember 1943.
Tók sveinspróf í setningu 14. apríl 1946. Að loknu
námi vann Rúnar víða, svo sem í Prentsmiðjunni
Hilmi til 1970 og Prentsmiðjunni Eddu, og í Félagsprentsmiðjunni. Vann síðan í Borgarprenti, Leturprenti og Umbúðamiðstöðinni. Auk prentstarfa vann
hann aðallega hjá Landssíma Íslands sem línumaður og vörubílstjóri,
stundaði einnig akstur farþegabifreiða. Rúnar hafði einnig ökukennslu að
aukastarfi. Rúnar starfaði mikið fyrir skíðadeild ÍR, einkum að Kolviðarhóli og í Hamragili. Hann sat í stjórn Skíðasambands Íslands í fimmtán
ár. Hann var einn af stofnendum knattspyrnudeildar ÍR þegar hún var
endurvakin 1970. Rúnar var gerður að heiðursfélaga ÍR 2002. Rúnar lést
30. september 2012.
Erla Soffía Sigfúsdóttir,
f. 13. september 1932
Varð félagi 16. febrúar 1992. Starfaði við aðstoðarstörf í Prentstofu Guðjóns Ó. 1989-1992. Erla lést
9. október 2012.

Guðrún Pálína Karlsdóttir,
f. 3. ágúst 1929
Varð félagi 1. janúar 1972. Starfaði við innskrift í
Blaðaprenti 1972-1982, Prentsmiðjunni Odda 19841987, Prentsmiðju Þjóðviljans 1983 og aftur 19881992. Guðrún aðstoðaði við hátíðarhöld í félagsheimili FBM um margra ára skeið m.a. 1. maí kaffi
og jólakaffi fyrir eldri félagsmenn. Guðrún lést 10.
nóvember 2012.
Óskar Gunnar Sampsted, prentari,
f. 3. desember 1930
Varð félagi 27. febrúar 1956. Hóf nám í Ísafoldarprentsmiðju 3. desember 1946, tók sveinspróf í
prentun 4. nóvember 1955 (var lengi frá námi vegna
veikinda). Vann áfram í Ísafoldarprentsmiðju til
1963, í Setbergi 1963 til mars 1980. Stofnaði Prentberg hf. 1. mars 1980 og starfaði þar sem prentari og
framkvæmdastjóri til desember 2000 og í Prentmet í
janúar 2001 til ágúst 2002 en þá hann lét af störfum
vegna aldurs. Óskar lést 28. desember 2012.
Geir Þórðarson, prentsmiður,
f. 15. nóvember 1926
Varð félagi 25. ágúst 1947. Hóf nám 1. júní 1943 í
Litrófi og lauk því 1947. Vann við bifreiðasmíðar og
lauk prófi í þeirri iðn og vann við þær til 1954. Fór þá
í Prentmyndastofu Helga Guðmundssonar 1954-1958,
stofnaði þá Prentmót og vann þar til 1962 og síðan í
Myndamótum og Morgunblaðinu til 1996 þar til hann
lét af störfum vegna aldurs. Var gjaldkeri Prentmyndafélags Íslands 1960-1972. Geir lést 4. janúar 2013.

Bókbindarasafn gefið
til Landsbókasafns

F

élag bókagerðarmanna gaf á dögunum Landsbókasafni
Íslands – Háskólabókasafni svokallað „Bókbindarasafn“
sem var í eigu félagsins. Í þessu safni eru 92 bækur sem
eru handbundnar af hinum ýmsu bókbindurum og merktar
nafni hvers og eins, oftast innan á aftara spjaldi. Þá eru 12
bækur sem eru bundnar á nokkrum merkum bókbandsstofum
snemma á síðustu öld. Ennfremur fylgja með aukabækur þeirra
sem eiga fleiri en eitt eintak í safninu, alls 71 eintak og auk þess
20 fagbækur Ársæls Árnasonar, en margar þeirra batt hann
sjálfur. Meðal þeirra er verðlaunabók Ársæls frá Iðnsýningunni
1911. Samtals eru þetta því 195 bækur.
Safnið er óskráð en því fylgir ófullkomin skrá með nöfnum
bókbindaranna. Margir eiga fleiri en eina bók í safninu og fylgir
skrá yfir fjölda þeirra. Það er ósk Félags bókagerðarmanna að
safnið verði meðhöndlað sem sérsafn og skráð inn í gagnagrunninn Gegni. Bækurnar eru að efni til af ýmsum toga, en
hafa fyrst og fremst gildi sem sýnishorn bókbands frá síðustu
öldum, aðallega þó þeirri tuttugustu. Tvær bækur eru gefnar
út á 18. öld og ellefu á 19. öld. Þarna eru m.a. verk eftir fyrsta
bókbindarann í Reykjavík, Egil Jónsson (prentuð 1853) en
af nafnkunnum nítjándu aldar bókbindurum sem þarna eiga
verk má nefna Þórarin B. Þorláksson listmálara og Guðmund
Pétursson frá Minna-Hofi.

Það er von okkar að Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn geti í framtíðinni nýtt sér þessa gjöf til rannsókna á
íslensku bókbandi og að þetta sé góð viðbót við þau bókbandsverk sem fyrir eru í safninu.

Saga safnsins
Sigurþór Sigurðsson bókbindari, sem nú vinnur að hálfu í bókbandsstofu Seðlabankans og að hálfu á eigin verkstæði, fór
að safna bókbandsverkum eftir hina ýmsu bókbindara seint á
síðustu öld.
Í janúar 2002 bauð Sigurþór Félagi bókagerðarmanna safnið
til kaups og var það samþykkt. Voru þá í safninu verk eftir um
60 bókbindara, en margir þeirra áttu fleiri en eina bók. Síðan
hefur fjöldi bóka bæst við.
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn hefur áhuga á
því að eignast bókbandsverk eftir sem flesta bókbindara landsins og bæta þeim við Bókbindarasafnið. Þannig geti safnið gefið
heildarmynd af sögu bókbands á Íslandi. Þeir bókbindarar sem
vildu afhenda safninu verk eftir sjálfa sig eða aðra til varðveislu
eru beðnir um að hafa samband við Jökul Sævarsson (jokull@
landsbokasafn.is), umsjónarmann sérsafna Landsbókasafns.

Sigurþór Sigurðsson, Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, Georg Páll Skúlason, Hrefna Ársælsdóttir, Stefán Jón Sigurðsson, Hjörleifur Hjörtþórsson, Jökull Sævarsson,
Rannver Hannesson, Örn Hrafnkelsson, Svanur Jóhannesson og Elisabeth Þorgeirsdóttir.
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Gísli B. Fimm áratugir
í grafískri hönnun
Yfirlitssýning um ævistarf Gísla B. Björnssonar,
eins af frumkvöðlum grafískrar hönnunar á
Íslandi, stendur yfir í Hönnunarsafni Íslands til
3. mars. Saga grafískrar hönnunar á Íslandi er enn
í mótun, en ferill og verk Gísla B. Björnssonar eru
ómissandi þáttur í þeim sjónræna arfi sem við
nú þegar eigum. Starf hans hefur skipt sköpum
við uppbyggingu grafískrar hönnunar sem sjálfstæðrar faggreinar á Íslandi. Hann hefur lagt á sig
mikla og óeigingjarna vinnu við að safna, miðla
og viðhalda þekkingu á þessu sviði og framlag
hans til menntunar grafískra hönnuða og prentsmiða er ómetanlegt.
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H

önnun Gísla B. Björnssonar ber sterk einkenni módernisma sem hann kynntist á námsárunum í Þýskalandi. Í fyrstu verkefnum sínum að námi loknu er
Gísli í raun að skapa hefðir í hönnun hér á landi og setja ný
viðmið um fagleg vinnubrögð.
Merkjahönnun hans og bókakápur teljast í dag til sígildra
hönnunargripa hér á landi og hafa staðist tímans tönn. Gísla
B. má með sanni kalla einn af frumkvöðlum grafískrar hönnunar á Íslandi.

Sýningin
Á sýningunni er farið yfir feril Gísla, verk frá námsárum
hans sýnd, tímarit, bókakápur og umbrot og hönnun bóka.
Sýnd eru gömul myndbrot af auglýsingastofu Gísla þar sem
tækni þess tíma gefur innsýn í vinnu teiknarans og hugmyndasmiðsins. Fjöldinn allur af smáritum og bæklingum
sýna ólíkan tíðaranda á fimm áratugum ásamt öðru efni sem
varpar ljósi á fjölbreytileika þess fags sem Gísli hefur, öðrum
fremur unnið sleitulaust að því að byggja upp og hlúa að.
Vandvirkni og sjálfsgagnrýni hafa ávallt verið leiðandi stef í

allri vinnu Gísla, þetta eru grunngildi sem þarf til að skapa
góða og ábyrga hönnun.
Gísli B. Björnsson, sem fæddur er 1938, hefur unnið ötullega að framgangi grafískrar hönnunar á Íslandi alla tíð. Hann
telst til upphafsmanna módernismans í grafískri hönnun hér
á landi en eftir nám í hagnýtri myndlist við Myndlista- og
handíðaskóla Íslands (1956–1959) hélt Gísli til Þýskalands í
framhaldsnám við Staatliche Akademie der Bildenden Künste
í Stuttgart, þaðan sem hann lauk námi árið 1961. Segja má
að þar hafi augu hans opnast fyrir möguleikum vandaðrar
hönnunar í samtímanum og vitund hans styrkst um nauðsyn
faglegra vinnubragða á þessu sviði á Íslandi.
Stuttu eftir heimkomu Gísla hófst hann handa við að koma
á fót námsbraut í hagnýtri grafík við MHÍ sem seinna hlaut
nafnið auglýsingadeild og var stofnuð 1962. Gísli veitti deildinni forstöðu um árabil en heimkominn stofnaði hann einnig
Auglýsingastofuna hf. og lagði þannig grunn að þessari starfsgrein sem þá var í mótun hér á landi. Allt fram til dagsins í dag
hefur hann starfað markvisst að framgangi grafískrar hönnunar með þátttöku í starfi fagfélaga, gallerírekstri, kennslu og
vitanlega með verkum sínum. Segja má að Gísli hafi komið að
menntun nánast allra nema í grafískri hönnun á Íslandi undanfarin fimmtíu ár. Framlag hans er því ómetanlegt og verður vart
leikið eftir.
Hönnun Gísla ber sterk einkenni módernisma og hefur
alla tíð verið undir áhrifum þeirrar stefnu sem hann kynntist
í Þýskalandi ungur að árum. Fyrstu verkefni Gísla, eftir að
heim var komið, eru einkar áhugaverð þar sem hann var í raun
jafnóðum að skapa hefðir í hönnun landsmanna og setja ný
viðmið um fagleg vinnubrögð. Verk hans á sjöunda áratugnum,
merkjahönnun og bókakápur, teljast í dag til sígildra hönnunargripa hér á landi og hafa staðist tímans tönn. Meðal vel
þekktra merkja Gísla má nefna merki Listasafns ASÍ, Norræna
félagsins og Sjónvarpsins. Auk þess hafa auglýsingar hans og
tímaritahönnun haft mikil áhrif á þróun grafískrar hönnunar
hér á landi.
Leturmeðferð er annar þáttur sem er mikilvægur í verkum
Gísla. Nefna má mínimalíska uppsetningu á smáaletri eða
gáskafullan leik hönnuðarins við að myndgera orð á bókakápum, í auglýsingum eða merkjum. Þeir prentgripir sem Gísli
hefur skapað eru af ýmsum toga og í þeim má glögglega greina
tíðaranda. Margir þessara gripa eru tímamótaverk og gáfu tóninn fyrir það sem á eftir kom í útgáfu hér á landi. Þar má meðal
annars nefna tímarit eins og Iceland Review (1963) sem braut
blað í tímaritaútgáfu hér á landi, bækurnar Þingvellir (1984),
Reykjavík (1969) og Á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn
(1961) en þá bók má telja fyrstu íslensku bókarhönnunina sem
fellur undir skilgreiningu módernisma.

Listasafn ASÍ (Alþýðusambands Íslands)
1965

ds)

Nokkur logo sem Gísli B. hefur hannað.

Æskulýðssamband Íslands – Norrænt æskulýðsár / Norræna félagið
Samstarf: Barbara Stasch
1966 / 1973
Æskulýðssamband
Æskulýðssamband Íslands – Norrænt æskulýðsár
/ Norræna Íslands
félagið – Norrænt æskulýðsár / Norræna félagið
Æskulýðssamband Íslands – Norrænt æskulýðsár / Norræna félagið
Samstarf: Barbara Stasch
Samstarf: Barbara Stasch
Samstarf: Barbara Stasch
1966 / 1973
1966 / 1973
1966 / 1973

Saga grafískrar hönnunar (og reyndar hönnunar almennt) á
Íslandi er enn í mótun en aukin vitund um þennan sjónlistaarf
leiðir ýmislegt í ljós sem ekki má falla í gleymsku. Ferill Gísla
B. er ómissandi hluti af þeim sjónræna arfi, ekki síst vegna
þeirrar miklu og óeigingjörnu vinnu sem hann hefur lagt á sig
við að safna, miðla og viðhalda þekkingu í sinni sérgrein hönnunar og sífelldrar viðleitni hans til að mennta sjálfan sig og
miðla nýrri þekkingu. Saga og verk Gísla eru dýrmæt fyrir grafíska hönnun samtímans og starf hans hefur skipt sköpum við
uppbyggingu grafískrar hönnunar sem sjálfstæðrar faggreinar
á Íslandi. Hann má með réttu kalla einn af frumkvöðlum grafískrar hönnunar á Íslandi.
Sýningin byggir á samstarfsverkefni Ármanns Agnarssonar,
sem leiðir verkefnið, Hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, Hönnunarsafns Íslands og Hönnunarmiðstöðvar
um rannsókn, miðlun og nýsköpun byggða á ævistarfi Gísla B.
Björnssonar, hönnuðar. Félag bókagerðarmanna styrkti verkefnið. Ármann er fæddur 1974. Hann lauk BA námi í grafListasafn ASÍ (Alþýðusambands Íslands)
1965

Invent Farma
2005
Invent Farma
2005

Invent Farma
2005

Invent Farma
2005

Aflvaki – Reykjavíkurborg
1993
Aflvaki – Reykjavíkurborg
1993

Aflvaki – Reykjavíkurborg
1993

Aflvaki – Reykjavíkurborg
1993

Iceland Food Centre
Samstarf: Peter Schürmann
1965

prentarinn · www.fbm.is
Iceland Food Centre
Samstarf: Peter Schürmann
1965
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ískri hönnun við Listaháskóla Íslands (2004) en hafði áður
numið prentsmíði og starfað sem slíkur um árabil. Ármann
hefur unnið að fjölmörgum rannsóknartengdum hönnunarverkefnum í samstarfi við ýmsar menningarstofnanir (t.d.
Hafnarborg, Listasafn Reykjavíkur, SPARK, Nýlistarsafnið,
Listaháskóla Íslands ofl.) og listamenn (Pakkhús postulanna,
Unnar Örn, Andreu Maack o.fl.) á Íslandi jafnframt því að
starfa á auglýsingastofum samhliða sjálfsprottnum verkefnum.
Eins og Gísli hefur Ármann lagt rækt við námsbraut í grafískri hönnun frá útskrift úr skólanum með stundakennslu og
undanfarin tvö ár hefur hann séð um (við annan mann) inntöku nemenda á námsbrautina.
Verkefnið fólst í að skrásetja og safna verkum og sögu ævistarfs Gísla B. og miðla með sýningu á Hönnunarsafni Íslands
og útgáfu.
Mikilvægi þess að draga fram í dagsljósið hönnun eldri kynslóða er óumdeilt en mikill skortur er á heimildum um hönnunarsögu Íslands. Sagan færir okkur vísbendingar og þekkingu
til að byggja á í allri rannsóknarvinnu til framtíðar.

Valdir þættir úr ferli Gísla B. Björnssonar:
1956–59 Nám við MHÍ (hagnýt myndlist)
1959–61 Nám við Staatliche Akademie Der Bildenden Künste,
Stuttgart
1961 Stofnar Auglýsingastofu Gísla B. Björnssonar
1962 Stofnar deild í hagnýtri grafík (síðar auglýsingateiknun)
í MHÍ
1962–73 Deildarstjóri MHÍ (fyrra tímabil)
1973–75 Skólastjóri MHÍ
1974 Boðin aðild að AGI (Alliance Graphique Internationale)
1975–85 Deildarstjóri MHÍ (seinna tímabil)
1982 Heiðursfélagi FÍT (Félag íslenskra teiknara)
1990 Einn stofnenda auglýsingastofunnar Hér & Nú
1991 Sjálfstætt starfandi hönnuður
1994 Heiðursviðurkenning Icograda (International Council of
Graphic Design Associations)

Yfirlitssýningin í Hönnunarsafni Íslands stendur yfir til 3. mars
2013.
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ASÍ UNG

Stjórn ASÍ – UNG
Sverrir, Gísli, Hrefna, Guðni,
Guðfinna, Friðrik, Hrönn,
Valur og Ingólfur.

F

élagsmenn aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands eru
um 110 þúsund. Stór hluti þess hóps er á aldrinum 16-35
ára en á þeim aldri er ungt fólk að stíga sín fyrstu skref á
vinnumarkaðnum, öðlast mikilvæga starfsreynslu, stofna fjölskyldur og kaupa íbúðarhúsnæði, svo eitthvað sé nefnt.
Það er mikilvægt að rödd þessa hóps heyrist innan Alþýðusambandsins og því var ákveðið á þingi ASÍ 2010 að stofna
vettvang fyrir ungt launafólk innan aðildarfélaga ASÍ. Fyrsta
þing ASÍ-UNG var haldið á vormánuðum 2011 og 2. þingið var
í september 2012.

Staða og hagsmunir unga fólksins
Meðal helstu verkefna ASÍ–UNG er að kynna ungu fólki á
vinnumarkaði réttindi þeirra og skyldur og starfsemi stéttarfélaganna.
ASÍ-UNG á að tryggja að hugað sé að stöðu og hagsmunum
ungs launafólks í stefnu verkalýðshreyfingarinnar og að rödd
ungs fólks heyrist í starfi og stefnumótun þeirra. ASÍ-UNG á
að vera virkt í samfélagsumræðunni og vera leiðandi afl í réttindabaráttu og hagsmunagæslu ungs fólks. Því er mikilvægt að
sem flest aðildarfélög setji á laggirnar vettvang fyrir ungt fólk
innan sinna vébanda.
Stjórn ASÍ-UNG hvetur til stofnunar ungliðahreyfinga
innan frá. Í því skyni mun stjórnin öll landssambönd innan ASÍ
á næstu mánuðum, til að kynna ASÍ-UNG og veita félögum
hvatningu og ráðleggingar varðandi það að stofna sína eigin
ungliðahreyfingu og/eða ná til ungs fólks til að bæta þjónustu
viðþennan mikilvæga hóp.
Öflugt kynningarstarf hjálpar til þess að ASÍ-UNG verði
hressileg rödd sem heyrist. Við hvetjum ungt fólk til að kynna
sér nýja heimasíðu okkar www.asiung.is

Við erum sterk saman!
Stjórn ASÍ-UNG
Formaður: Guðni Gunnarsson, VM
Varaformaður: Hrefna Gerður Björnsdóttir, Aldan stéttarfélag
Friðrik Guðni Óskarsson, Félag iðn- og tæknigreina
Gísli Jósep Hreggviðsson, Mjólkurfræðingafélag Íslands
Guðfinna Ólafsdóttir, VR
Hrönn Jónsdóttir, Félag bókagerðarmanna
Ingólfur Björgvin Jónsson, Efling
Sverrir K. Einarsson, Afl Starfsgreinafélag
Valur Sigurgeirsson, Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Varastjórn
Bjarki Þór Aðalsteinsson, Vfl. Akraness
Björn Ingi Björnsson, Félag tæknifólks í rafiðnaði
Eva Dögg Hjaltadóttir, Báran stéttarfélag
Elín Guðrún Tómasdóttir, Stéttarfélag Vesturlands
Hörður Bragason, Félag rafeindavirkja
Kári Kristjánsson, Framsýn
Lárus Arnar Sölvason, Félag hársnyrtisveina
Lilja Sigurðardóttir, Verslunarmannafélag Skagafjarðar

prentarinn · www.fbm.is
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Ég hef áhrif
hrönn jónsdóttir

É

g sat 40. sambandsþing Alþýðusambandsins á haustmánuðum. Fyrir suma hljómar þetta alls ekki spennandi, en mér finnast það réttindi, eða jafnvel forréttindi, að það sé hlustað á það sem ég hef að segja. Ég sat þingið
á vegum ASÍ-UNG, ungliðahreyfingar innan ASÍ, en stjórn
hennar situr sambandsþing með fullan atkvæðisrétt. Til að vera
í ASÍ-UNG þarf ég að vera yngri en 35 ára og félagsmaður í
aðildarfélagi ASÍ. Aðsóknin eftir stjórnarsæti í ASÍ-UNG hefur
reyndar ekki verið mikil, sem endurspeglaðist á síðasta þingi
ASÍ-UNG.
Ef ASÍ-UNG hefði ekki átt seturétt á þessu sambandsþingi,
hefðu aðeins 4,6% þingfulltrúa verið yngri en 35 ára, en með
setu ASÍ-UNG á þinginu náðist hlutfallið upp í 7,6%. Þetta
endurspeglar engan veginn fjölda fólks undir 35 ára á vinnumarkaði í dag. Í félaginu mínu, Félagi bókagerðarmanna, eru
184 félagsmenn undir 35 ára, 127 karlar og 57 konur, eða um
17% félagsmanna.
Það er töluvert umhugsunarefni, jafnvel áhyggjuefni, hvers
vegna yngra fólk situr ekki á sambandsþingi Alþýðusambandsins. Er okkur alveg sama? Höfum við ekki skoðun? Eða
hugar unga fólkið ekkert að sögu verklýðsfélaganna og hvað
varð til þess að við erum þó komin á þann stað sem við erum í
dag? Sumarfrí og önnur félagsleg réttindi er ekki eitthvað sem
vinnuveitendur tóku upp hjá sjálfum sér. Hefur ungt fólk ekkert til málanna að leggja? Jú, víst við höfum það. Við höfum
skoðun á því hvað er verið að taka af okkur í launatengd gjöld,
hvað situr eftir til útborgunar. Ætli þeir væru ekki margir sem
hefðu skoðun á lífeyrissjóðnum sínum ef þeir færu að skoða
málin, samtryggingu, séreign, verðtryggingu, vexti og annað
sem huga þarf að?
Húsnæði er ungu fólki mikil byrði. Það er algjör hneisa að
fólk skuli ekki eiga þess kost að greiða leigu innan velsæmis-

marka launa sinna á meðan það
er að ákveða hvert það stefnir
í lífinu, stærð fjölskyldu, staðsetningu og framtíðarbúsetu, án
þess að moka sig inn í fátækt með
því að kaupa húsnæði og greiða öll
þau gjöld sem því fylgja að skipta
um eignarhúsnæði, á meðan að
fjölskyldan er í mótun. Eins og
staðan er í dag, eru ekki mikil
gæði í því að fjárfesta í lítilli íbúð
með lágmarks útborgun þar sem
hún mun étast upp á örfáum árum, og geta ekkert lagt fyrir til
að eiga fyrir útborgun í stærra húsnæði. Hinn möguleikinn, að
leigja er ekki betri því leigan er svo há að fólk hefur engin tök á
að leggja fyrir. Leiguhúsnæði hefur þó þann kost að fólk getur
gengið út án þess að standa í skuld, en er þá auðvitað aftur á
algjörum byrjunarreit. Þetta á ekki bara við um unga fólkið, við
erum öll að móta og breyta lífi okkar langt fram eftir aldri, og
viljum hafa það val.
Það eru engan veginn allir pólítískir. Velflest trúum við því,
er við kjósum til Alþingis eða bæjarstjórnar, að við kjósum
þann flokk ætlar að bæta okkar hag sem best, í það skiptið. Við
megum alls ekki gleyma því að það eru til fleiri vettvangar fyrir
slíkt en verkalýðsfélögin ein.
Þegar ég hitti eitthvern sem er ósáttur við kjör sín og
aðstæður, spyr ég hann hvað sé langt síðan að hann hafi mætt
á félagsfund í sínu stéttarfélagi, eða tekið þátt í atkvæðagreiðslu
um kjarasamninga. Almennt fæ ég að heyra það að fólk hafi
aldrei mætt eða tekið þátt. Til að hafa áhrif þarf að taka þátt.

Hópavinna á 2. þingi ASÍ-Ung.

Stjórn ASÍ-Ung fundar í húsnæði ASÍ.

– Taktu þátt og láttu heyra í þér – ef þér er ekki sama.

prentarinn · www.fbm.is
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Grétar Sigurðsson
heiðursfélagi FBM

G

rétar Sigurðsson – heiðursfélagi Félags bókagerðarmanna fæddist 3. september 1929 í Digranesi, sem
þá var í Seltjarnarneshreppi en er nú í Kópavogi.
Hann lærði bókband í bókbandsstofu Víkingsprents, hóf nám
3. desember 1945, brottfararpróf frá Iðnskólanum í Reykjavík
24. apríl 1949, sveinsbréfið er dagsett nákvæmlega ári síðar,
24. apríl 1950, og meistarabréfið 5. maí 1954. Eftir sveinsprófið
starfaði hann áfram í bókbandsstofu Víkingsprents (síðar Bókfelli) til 1950 og í Sveinabókbandinu til 1959, þegar hann var
ráðinn verkstjóri í Eddu. Þar starfaði hann síðan til starfsloka.
En hefur reyndar kennt öldruðum bókband hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkur síðar.
Grétar kvæntist 4. nóvember 1956 Ingveldi Friðlín Sig-

Grétar og Inga við rústir gamla Digranesbæjarins þar sem Grétar fæddist.
Ljósmynd Gunnar Svavarsson/Sögufélag Kópavogs.

Georg Páll Skúlason, formaður FBM, afhendir Grétari heiðursskjal.
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mundsdóttur, f. 3. október 1930, og þau eiga þrjá syni, Sigmund
Þóri, Ómar og Rúnar og eina dóttur, Guðrúnu Erlu.
Grétar var óþreytandi í störfum fyrir bókagerðarmenn frá
að því hann lauk námi. Svo hlaupið sé á því helsta þá var hann
endurskoðandi Bókbindarafélags Íslands 1955 til 1959, varaformaður félagsins 1959 og formaður 1960 til 1971. Hann var
einn þeirra sem sömdu um lífeyrisréttindi bókagerðarmanna
1959, áratug áður en almennu lífeyrissjóðirnir voru stofnaðir,
og var síðan kosinn í fyrstu stjórn Lífeyrissjóðs bókbindara 12.
júní 1959, í stjórn Lífeyrissjóðs bókagerðarmanna frá stofnun
1981 til 1992, að hann varð hluti Sameinaða lífeyrissjóðsins
og Grétar sat í fulltrúaráði Sameinaða lífeyrissjóðsins lengst
af síðan.
Grétar var formaður Bókbindarafélagsins þegar það byggði
sumarhús í Ölfusborgum 1964, húsið er enn í eigu FBM,
og þegar Bókbindarafélagið, Offsetprentarafélagið og Prentmynda-smiðafélagið og fleiri verkalýðsfélög keyptu efstu hæð
Óðinsgötu 7 og stofnuðu félagsheimilið Bjarg fyrri hluta árs
1965. Grétar var gjaldkeri félagsheimilisins til 1971 og formaður 1972 til 1981 að Bókbindarafélagið og Grafískir seldu
hinum félögunum sinn hluta.
Frá stofnun Félags bókagerðarmanna var Grétar nær óslitið
að störfum fyrir félagið. Hann var um árabil í stjórn Ölfusborga, laganefnd, kjörnefnd, iðnréttindanefnd og Trúnaðarráði
FBM.
Grétar starfaði í skátahreyfingunni, m.a. í stjórn skíðadeildar
frá stofnun hennar 1947, formaður 1958, í stjórn Skátafélags
Reykjavíkur 1954, í stjórn Arnardeildar SFR (eldri skátar)
1955-1959 og í stjórn hjálparsjóðs skáta frá stofnun 1957-1963.
Grétar lést 25. ágúst 2012.

Grétar færði Kópavogsbúum
gamla hestasteininn
frá Digranesi

M

Grétar við steininn á þúfunni grösugu í anddyri Álfhólsskóla.
Ljósmynd Gunnar Marel /Sögufélag Kópavogs.

ánudaginn fjórða júní sl. var stutt athöfn í Álfhólsskóla þar sem Grétar Sigurðsson, dóttursonur síðustu ábúenda í Digranesi, afhenti skólanum og Kópavogsbúum gamla hestasteininn frá bænum að gjöf. Grétar fæddist
í Digranesbænum árið 1929 og var því líklega elstur innfæddra
Kópavogsbúa. Grétar bjargaði steininum frá eyðileggingu þegar
íþróttahús Digranes var byggt og varðveitti hann í nær fjörutíu ár.
Jón Guðmundsson, afi Grétars, var mikill hestamaður og
steinninn hefur staðið í bæjarhlaðinu allavega búskaparár Jóns.
Hann hóf búskap í Digranesi árið 1896 og bjó með fjölskyldu sinni
í fallegum fimm bursta bæ, hlöðnum úr torfi og grjóti, uns hann
varð úti í febrúar 1935 á heimleið frá Reykjavík, nálægt því þar
sem Snælandsskóli stendur nú.
Snyrtilega er búið um steininn á „grasi vaxinni“ torfu í anddyri
Álfhólsskóla, fyrrum Digranesskóla, svo vel að mál manna var að
óvenju góð spretta væri í Kópavogi í byrjun sumars.

63% af bókatitlum prentaðir á Íslandi
Prentstaður íslenskra bóka
Bókasamband Íslands hefur gert könnun á prentstað íslenskra
bóka sem getið er í Bókatíðindum Félags íslenskra bókaútgefenda 2012. Fjöldi titla sem prentaðir eru innanlands dragast
saman um rúmlega 5 prósentustig milli ára en árið 2011 var
68% hlutfall á prentun bókatitla innanlands.
Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 675 í Bókatíðindunum í
ár en var 690 árið 2011.
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 171;
109 (64%) eru prentaðar á Íslandi og 62 (36%) prentaðar
erlendis.
• Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 193; 171 (89%) prentuð á
Íslandi og 22 (11%) prentuð erlendis.
• Saga, ættfræði, ævisögur, handbækur, matur og drykkur eru
alls 101; 68 (67%) prentaðar á Íslandi og 33 (33%) prentaðar
erlendis.
• Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru alls 210; 78 (37%)
prentaðar á Íslandi og 132 (63%) prentaðar erlendis.
Eftirfarandi listi sýnir fjölda bóka prentaðra í hverju landi og

hlutfall af heild, jafnframt eru til samanburðar tölur fyrir
árið 2011:

Árið 2012

Fjöldi titla

%

Ísland

426

63,1

Evrópa

134

19,9

Asía

115

17,0

Samtals

675

100%

Fjöldi titla

%

Ísland

470

68,1

Asía

119

17,2

Evrópa

100

14,6

Annað

1

0,1

690

100%

Árið 2011

Samtals
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Drupa 2012
Anna helgadóttir

M

ánudaginn 7. maí sl. lagði hópur fólks á vegum
Iðunnar, Félags bókagerðarmanna og Samtaka iðnaðarins af stað áleiðis til Frankfurt í Þýskalandi og
þaðan skildi ekið til Dusseldorf, þar sem Drupa-prentsýningin
fór fram, en sýningin er haldin fjórða hvert ár. Tilgangur ferðarinnar var að kynna sér nýjungar í faginu. Nokkrir höfðu farið
áður og vissu því hverju þeir áttu von á, en aðrir voru að fara
í fyrsta skipti og kom það þeim á óvart hversu gríðarlega stórt
sýningarsvæðið er og sýningin umfangsmikil. Daglega var gefið
út viðamikið 48 síðna blað með viðtölum og greinum um það
sem var í gangi á sýningunni.
Það vakti nokkra athygli að nýmiðlun, s.s. rafbækur, vefmiðlun, hugbúnaðarframleiðendur, myndvinnsluhugbúnaður
og skjáframleiðendur voru ekki áberandi. Skýringuna gæti
verið að leita í því að framleiðendur sjái sér ekki lengur markað
á sýningunni og hafi fært sig annað.
Ekki þótti nú vera mikið um nýjungar á þessari sýningu, en
mikið var um að kynntar væru stafrænar prentvélar og eru gæði
þeirra á mörgum sviðum orðin sambærileg við offsetprentun, en
samt er einungis um 2% af prentverki í heiminum prentuð á stafrænar prentvélar og er skýringuna að leita í því að oftast eru lítil
upplög prentuð á þær vélar, en stærri upplögin prentuð í offset.

Hópurinn sem fór á Drupa, Anna Haraldsdóttir, Björn Sigurjónsson, Georg Páll Skúlason, Þorkell S. Hilmarsson, Oddgeir Þ. Gunnarsson, Jón Sandholt, Sigurður
B. Halldórsson og Guðbrandur Magnússon.
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Nýja digitalvélin frá Landa vakti ekki síður athygli fyrir flotta hönnun.

Töluvert var um að sýndar væru umbúðavélar og vélar sem
settu auka skraut á prentgripina, t.d. glansprentun, upphleypt,
þrívídd og þess háttar og komu voru þær vélar áberandi mikið
frá Asíulöndunum.
Það sem verður að teljast hápunktur sýningarinnar, og margir
höfðu beðið eftir, var að Benny Landa, kynnti nýja byltingakennda vél, sem notast við nýja tækni, svokallaða Nano-tækni
sem Landa hefur fundið upp, en hún byggist á því að vatnsblönduðu bleki er sprautað á belti þar sem blekið þornar og þaðan fer
það yfir á pappírinn og myndar örþunna filmu á yfirborði pappírsins, með þessari tækni verður prentunin því orðin þurr um leið
og hún kemur út úr vélinni. Sýningargestir voru mjög spenntir
fyrir kynningu á þessari vél, enda virðist Landa vera snillingur
í að markaðssetja sig, og var löngu uppselt á kynningarnar sem
fóru fram í lokuðum sal, með tilheyrandi sýningu. Vélarnar eru
þó ekki tilbúnar og verða fyrstu vélarnar ekki settar á markað
fyrr en síðar á þessu ári. Benny Landa er maðurinn sem hannaði hinar þekktu stafrænu Indigo vélar en HP keypti réttinn af
honum fyrir um 10 árum síðan, en síðan þá hefur hann legið í
rannsóknum og hönnun þessarar nýju vélar.
Á Drupa komu 314.500 gestir frá 130 löndum, og er það
fækkun um 75.500 gesti frá árinu 2008. Fjölmennasti hópurinn kom frá Þýskalandi eða um 125.000 sýningargestir og

Bókbandsvélar kynnar.

Að sjálfsögðu var bás UNI Global Union heimsóttur.

næstfjölmennasti voru Indverjar eða um 15.000 og sýnir það
sókn iðnaðarins í Asíu.
Það var þreyttur en sáttur hópur sem hélt af stað áleiðis til
Íslands eftir vel heppnaða sýningarferð á Drupa.
Næsta Drupa verður í Dusseldorf dagana 2.-15. júní 2016.

Brot af gríðarlega stóru sýningarsvæði. Hér eru hús 16 og 17.

prentarinn · www.fbm.is
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Greinargerð:

SKÝRINGAR:

Breytingar á deiliskipulagsáætlun Orlofs- og frístundahúsabyggðar Félags bókagerðarmanna í Miðdal
Deiliskipulagsmörk

Lóðarmörk

Byggingarreitur
Akvegur

Göngubrú yfir læk

S

Göngustígur

Kaldavatnsveita

Hitaveita

Rafveita í jörðu
Rafveita í lofti

Meðfylgjandi er tillaga að breytingu á deiliskipulagi orlofs- og frístundahúsabyggðar í Miðdal í La
sveitarstjórn 4. apríl 2006 og staðfest í B-deild stjórnartíðinda 9. maí 2006. Óveruleg breyting de
janúrar 2008 sem leiðrétti lóðarstærðir m.v. lóðarsamninga í Miðhverfi. Upphaflegt skipulag var

Aðalskipulag:
Deiliskipulagsbreytingin er í fullu samræmi við gildandi aðalskipulag Laugardalshrepps 2000-201

Afmörkun deiliskipulagssvæðisins:

Tengibrunnur (kalt vatn)

Afmörkun deiliskipulagsins eru þau sömu og í gildandi skipulagi og nær til allra hverfanna auk tja

Yfirfallsstöð (kalt vatn)

Markmið:

Markmiðið með breyttu deiliskipulagi er
heimila bygginguí álandinu.
tveimur nýjum
orlofshúsum / útlei
amkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er gildandi lóðarleigusamningunum
ogaðaðstæðum
ÍtarSkiptikassi (kalt vatn)
eftir orlofshúsnæði. Einnig er markmiðið að leiðrétta lóðarmörk og byggingarreiti þar sem búið e
Leiksvæði
hér kynnt breyting á deiliskipulagsáætlun Orlofs- og frí- leg könnun hefur verið gerð meðal lóðarhafa um þessi mál svo
Tengibrunnur (heitt vatn)
1229m2
Lóðarstærð
Breytingar
sem gerðar eru:
stundahúsabyggðar
Félags bókagerðarmanna í Miðdal:
og á raf- og
vatnslögnum
í jörðu og hafa öll lagnakerfi og staðTillaga að breytingu felst í því að bæta við tveimur nýjum lóðum fyrir orlofshús/útleiguhús FBM, ö
Orlofshús í eigu
Rafmagnskassi
R
Breytingar eru þessar:
Bætt er við tveimur nýjum lóðum fyrir setning rotþróa
verið uppfærð
m.v.nýrra
núverandi
þekkingu
legu
Torfu, við Litla-Stekk.
Hámarksstærð
orlofshúsa verður
90m² í staðá80m²
áður, að undans
Félags Bókagerðarmanna
Hámarksstærð frístundahúsa er óbreytt eða 60m². Hús á lóð nr. 6 við A-götu breytist úr orlofshú
Spennistöð
Z verður
Frístundahús
í einkaeigu
félagsmanna
orlofshús/útleiguhús
FBM,
önnur
er
við
A-götu
og
nr.1
(vor
2012).
Þar
sem
stofnlagnir
eru
innan
lóðarmarka
er
sett
(þegar byggð hús)
lóðar því í 60m² til samræmis við önnur frístundahús.
Fráveita og rotþró
(skráð fráveita í samráði
við lóðarhafa)
en hin er norðan
við Torfu, við Litla-Stekk. Hámarksstærð
kvöð
um lagnabelti. Bílastæði hjólhýsa við Litla Stekk er lagt
Ár og lækir
(fullnaðarskrá sett fram á lóðarblaði)
Nokkrir byggingarreitir í Miðhverfi og Neðrahverfi eru lagfærðir og aðlagaðir núverandi aðstæðum
nýrra orlofshúsa 100m
verður
90m² í stað 80m² áður, að Hringur
undanniður. Skilmálar
eru sýndir í heild sinni fyrir og eftir breytingu.
er sýnir 2 nýjar
hæðalína skv. 13. gr.
skipulagi og eru þau samræmd gildandi lóðarleigusamningunum og aðstæðum í landinu. Ítarleg
orlofshúsalóðir
mál
svo
og
á raf- og
vatnslögnumliti
í jörðu
og hafa
lagnakerfi
og staðsetning
rotþróa verið uppf
skilinni Torfunni 1 sem er 150m² að stærð. Hámarksstærð Skerpt er á ákvæðum
varðandi
húsa
í 6.öllgr.
og vegna
gróðurs
sem stofnlagnir eru innan lóðarmarka er sett kvöð um lagnabelti. Bílastæði hjólhýsa við Litla Ste
GRUNNKORT ER UNNIÐ EFTIR:
frístundahúsa
er óbreytt eða 60m². Hús á lóð nr. 6 við A-götu í 13. gr. Skilgreining
og eftir breytingu.frístundahúsa/einkabústaða
Skerpt er á ákvæðum varðandi liti húsa í 6.og
gr. orlofshúsa/
og vegna gróðurs í 13. gr. Sk
Loftmynd frá Loftmyndir h.f., mynd frá 2005
orlofshúsa/útleiguhúsa
er bætt
4. gr.
til að fyrirbyggjamisskilning
misskilning sem gætt
breytist
úrFBM:orlofshúsi
í frístundahús
og breytist nýtingarhlutfall útleiguhúsa
er bætt við í 4.
gr. við
til íað
fyrirbyggja
semhefur. Umfjöllun
Sumarhúsaland
ARKO dags. okt 1988
i mkv. 1:4000
breytist í ljósi þess að sveitarfélagið veitir ekki lengur þessa þjónustu. Þessu til viðbótar er gerð
Sumarhúsaland FBM: ARKO, niðurröðun húsgerða dags. ágúst 1973, breytt okt. 1988, okt. 1989 og april 1996
þeirrar lóðar því í 60m² til samræmis við önnur frístundahús.
gætt hefur meðal manna. Umfjöllun lagna í gr.16 er endurbætt.
Nokkrir byggingarreitir í Miðhverfi og Neðrahverfi eru Umfjöllun í 18. gr. um sorp breytist í ljósi þess að sveitarfélagið
lagfærðir og aðlagaðir núverandi aðstæðum. Lóðarmörk hafa veitir ekki lengur þessa þjónustu. Þessu til viðbótar er gerð tileinnig verið leiðrétt frá gildandi skipulagi og eru þau samræmd laga að nýjum götuheitum en frá fyrri tíma hétu göturnar A-,
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Tillaga að breyttu deiliskipulagi í mkv. 1:2500 - eftir breytingu
göturnar A-, B-, C-gata o.s.frv. Árið 2007 var haldin nafnasamkeppni um ný götuheiti í Miðdal. Niðurstaða hennar var á þessa leið;
Götur í Neðrahverfi fengu þessi heit;
A-gata fékk annarsvegar heitið Tungumýri (vegur að húsum FBM nr. 1 og 2) og hinsvegar Einbúamýri (vegur að húsum FBM nr. 1, 2, 4 og 6).
B-gata fékk heitið Bæjarmýri, C-gata Kirkjumýri og D-gata fékk heitið Glompumýri (sjá kort).

B-, C-gata o.s.frv. Árið 2007 var haldin nafnasamkeppni um ný Lóðamörk og lóðarstærðir: Misræmis hefur gætt milli uppgötuheiti í Miðdal. Niðurstaða hennar var á þessa leið;
haflegs skipulags lóða, lóðarleigusamninga og lóðamarka. Árið
í Miðhverfi
fengu
þessiannarsvegar
heiti; R-gata fékk nafnið
Sakkarfossbyggð,
S-gataleiðréttingar
Ljósárbyggð, og T-gata
fékk heitið Kúalautabyggð
(sjá kort).
Götur
í Neðrahverfi
fengu þessi Götur
heiti;
A-gata
fékk
2008
voru gerðar
á lóðarmörkum
til þess
að koma
12, sem gerir ráð
fyrir frístundabyggð
á svæðinu.
heitið Tungumýri (vegur að húsum
FBM
nr.
1
og
2)
og
hinsá
samræmi
og
nú
eru
gerðar
ennfrekari
leiðréttingar.
Götur í Efrahverfi fengu þessi heiti; E-gata fékk heitið Þorleifstóftahlíð, F-gata Miðdalsfjallshlíð og G-gata fékk heitið Litlastekkjarhlíð.
Aðkomuvegur
í Neðrahverfi
fékk heitið Paradísarbraut
og vegur 2 að Miðdal
og golfskála
heitið Prentarabraut.
síðustu
fékk vegur
að 6,
aldsvæðisins. vegar Einbúamýri (vegur að húsum
FBM1 nr.
6 og 7).
Eftirfarandi
lóðamörk
erufékkleiðrétt:
TorfanAð1,
A-gata
2, 34,
Mið- og Efrahverfi heitið Bræðrabraut (sjá kort). Öll þessi nýju götunöfn eru nú lögð fyrir skipulagsnefnd til samþykktar. Fáist götuheitin samþykkt
B-gata fékk heitið Bæjarmýri, með
C-gata
ogaðD-gata
1, 2, 3, 5,og7,breyta
8, 9,
11, 12,
þessum Kirkjumýri
hætti þarf í framhaldi
fylgja því eftir í B-gata
þjóðskrá (fasteignamati)
lóðarheitum
þar.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
iguhúsum og gerð
til þess
að mæta
aukinni eftirspurn(sjá kort).
fékk
heitið
Glompumýri
, C-gata 1, 2, 3, 5, 7, 11 og 13, D-gata 1, 3 og 5, T-gata 1 og
Lóðamörk og lóðarstærðir:
er að byggja frístundahús.
Götur í Miðhverfi fengu þessi heiti;
R-gata
fékk
Sakkar8.
Misræmis
hefur gætt
millinafnið
upphaflegs
skipulags lóða, E-gata
lóðarleigusamninga
og lóðamarka. Árið 2008 voru gerðar leiðréttingar á lóðarmörkum til þess
að koma
á samræmi
nú eru gerðar
ennfrekari leiðréttingar.
fossbyggð, S-gata Ljósárbyggð, og
T-gata
fékkogheitið
KúalautaMeð breytingu þessari er orðið samræmi milli lóðarstærða
Eftirfarandi lóðamörk eru leiðrétt:
önnur er við A-götu og verður nr.1 en hin er norðan við
(sjá kort).
gildandi
verða
lóðarTorfan 1, A-gata 2, 4, 6, B-gata 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, og
12, 13,
14, 15, 16,lóðarsamninga.
17, 18, 19, 20 , C-gata Í1, framhaldi
2, 3, 5, 7, 11 ogþessa
13, D-gata
1, 3 oggerð
5, T-gata
1 og
skilinni Torfuni byggð
1 sem er 150m²
að stærð.
E-gata 8.
úsi í frístundahús og breytist nýtingarhlutfall þeirrar
Götur í Efrahverfi fengu þessi heiti;
E-gata
fékk
heitið
Þorleifblöð
fyrir
hverja
lóð.
Með breytingu þessari er orðið samræmi milli lóðarstærða og gildandi lóðarsamninga. Í framhaldi þessa verða gerð lóðarblöð fyrir hverja lóð.
stóftahlíð, F-gata Miðdalsfjallshlíð og G-gata fékk heitið Litla- Byggingarreitir: Breyta þarf staðsetningu nokkurra byggingarm. Lóðarmörk hafa einnig verið leiðrétt frá gildandi
Byggingarreitir:
stekkjarhlíð.
reita svo reitirnir falli fullkomlega við þær byggingar sem búið
Breyta þarf staðsetningu nokkurra byggingarreita svo reitirnir falli fullkomlega við þær byggingar sem búið er að reisa. Byggingarreitir á eftirfarandi
g könnun hefur verið gerð meðal lóðarhafa um þessi
lóðum
eru
leiðréttir:
færð m.v. núverandi
þekkingu
á
legu
(vor
2012).
Þar
Aðkomuvegur 1 í Neðrahverfi fékk heitið Paradísarbraut og er að reisa. Byggingarreitir á eftirfarandi lóðum eru leiðréttir:
Torfan 2, 3, A-gata 2, 4, 6, B-gata 1, 3, 5, 8, 14, 18, 20, C-gata 2, 7, R-gata 2, 3, 4, 5, S-gata 2, 3, 5, 6, 7 , T-gata 1, 3, 10 og 12, F-gata 4.
ekk er lagt niður. Skilmálar eru sýndir í heild sinni fyrir
vegur 2 að Miðdal
fékk
heitið Prentarabraut. Að
Torfan 2, 3, A-gata 2, 4, 6, B-gata 1, 3, 5, 8, 14, 18, 20, Ckilgreining frístundahúsa/einkabústaða
og og golfskálaMeð
breytingu þessari er orðið samræmi milli lóðarstærða og gildandi lóðarsamninga. Í framhaldi þessa verða gerð lóðarblöð fyrir hverja lóð.
n lagna í gr.16 síðustu
er endurbætt.
Umfjöllun
í 18. 3
gr.að
um sorp
fékk
vegur
Mið- og Efrahverfi heitið Bræðrabraut gata 2, 7, R-gata 2, 3, 4, 5, S-gata 2, 3, 5, 6, 7 , T-gata 1, 3, 10
tillaga að nýjum götuheitum en frá fyrri tíma hétu
(sjá kort). Öll þessi nýju götunöfn eru nú lögð fyrir skipulags- og 12, F-gata 4.
nefnd til samþykktar. Fáist götuheitin samþykkt með þessum
Með breytingu þessari er orðið samræmi milli lóðarstærða
hætti þarf í framhaldi að fylgja því eftir í þjóðskrá (fasteigna- og gildandi lóðarsamninga. Í framhaldi þessa verða gerð lóðarmati) og breyta lóðarheitum þar.
blöð fyrir hverja lóð.
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Stjórn FBM 2012-2013
Varamenn

Georg Páll Skúlason,
formaður

Oddgeir Þór GunnarsÞorkell S. Hilmarsson,
son, varaformaður, Oddi gjaldkeri, Oddi

Hrönn Jónsdóttir,
Umslag

Róbert Ericsson,
Prentmet

Anna Helgadóttir, ritari, Oddi

Anna Haraldsdóttir
meðstjórnandi, Árvakur

Ásbjörn Svenbjörnsson,
Oddi

Hrafnhildur Ólafsdóttir, FBM

Óskar Jakobsson,
meðstjórnandi, Pixel

Páll Reynir Pálsson, meðstjórnandi, Litlaprent

Elín Sigurðardóttir,
EKS

Stefán Ólafsson

Gréta Ösp Jóhannesdóttir, Hvíta húsið

Guðmundur Gíslason,
Prentmet

Trúnaðarráð FBM
2012-2014
Nýtt trúnaðarráð FBM tók til starfa
1. nóvember
Frestur til að skila tillögum um félagsmenn í Trúnaðarráðið rann út föstudaginn
12. október. Einn listi barst og telst því
trúnaðarráð sjálfkjörið. Nýtt trúnaðarráð
tók til starfa 1. nóvember

18

1. tbl. DESEMBER 2012

Erna Jensen,
Vörumerking

Hjörtur Guðnason,
Ísafoldarprentsmiðja

Helgi Jón Jónsson,
Oddi

Hrönn Jónsdóttir,
Umslag

Ingólfur Þorsteinsson,
Árvakur

Jakob Viðar Guðmundsson, Umslag

Kristján S. Kristjánsson, Ólafur Sigurjónsson,
Oddi
Hjá GuðjónÓ

Páll Heimir Pálsson,
Ásprent-Stíll

Reynir S. Hreinsson,
Litlaprent

Reynir Samúelsson

Róbert Ericsson,
Prentmet

Sigrún Karlsdóttir,
Oddi

Sigurður Valgeirsson

Stefán Sveinbjörnsson,
Prentmet

Tryggvi Þór Agnarsson,
Oddi

Gunnar R. Guðjónsson, Landsprent

Emil H. Valgeirsson,
Hvíta húsið

Snæbjörn Þórðarson,
Ásprent

Stefán Ólafsson

Varamenn

Helga Sigurðardóttir,
Litlaprent

Katrín Jónsdóttir,
Nordic Games

prentarinn · www.fbm.is
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golfmót fbm

Aðalsteinn Örnólfsson meistari FBM

M

iðdalsmótið, golfmót Félags bókagerðarmanna, fór
fram á golfvelli Dalbúa í Miðdal 11. ágúst. Þetta var
í sautjánda sinn sem mótið er haldið í Miðdal. 19
þátttakendur mættu til leiks.
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 Eiríks Þorlákssonar dómara og
Óskars R. Jakobssonar. Allir þátttakendur fengu afhenta teiggjöf, gjafabréf í Fontana, gufubaðið á Laugarvatni og golfkúlur
frá Hvítlist.
Eins og undanfarin ár var Hvítlist aðalstuðningsaðili mótsins en Fontana, gufubaðið á Laugarvatni, gaf keppendum
verðlaun og teiggjöf. Við færum stuðningsaðilum bestu þakkir
fyrir stuðninginn.
Dómara urðu á mistök við innslátt skorkorta og því voru
rangir verðlaunahafar kynntir. Hefur það verið leiðrétt og
réttum aðilum kynnt afhent verðlaunin. Eru allir hlutaðeigandi
beðnir velvirðingar á þessu óheppilega atkviki.
Fyrstu verðlaun í punktakeppni með forgjöf hlaut Aðalsteinn Örnólfsson meistari FBM með 34 punkta, í öðru sæti
varð Theodór Guðmundsson með 29 punkta og 13 punkta á
seinni 9 og í þriðja sæti varð Hilmar Þorkelsson með 29 punkt
og 11 punkta á seinni 9. Skv. reglum mótsins geta aðeins félagsmenn FBM hlotið verðlaun í punktakeppninni en gestir geta
unnið önnur verðlaun.
Postillon bikarinn, fyrstu verðlaun án forgjafar, vann Sigurjón Þ. Sigurjónsson á 76 höggum, í öðru sæti varð Aðalsteinn
Örnólfsson á 86 höggum og í þriðja sæti varð Theodór J. Guðmundsson á 90 höggum.
Valgerður Þórisdóttir sigraði í kvennaflokki með 30 punkta, í

Georg Páll Skúlason afhentir Aðalsteini Örnólfssyni verðlaunin.

öðru sæti varð Unnur Sæmundsdóttir með 24 punkta og í þriðja
sæti varð Bjarney Sigurjónsdóttir með 21 punkt.
Púttmeistari varð Aðalsteinn Örnólfsson með 21 pútt.
Lengsta teighögg karla á 3./12. braut átti Hallgrímur Egilsson.
Lengsta teighögg kvenna á 3./12. braut átti Anna Þorkelsdóttir.
Næst holu á 5./14. braut var Aðalsteinn Örnólfsson, 8,20 m.
Næst holu á 8./17. braut var Vilberg Sigtryggsson, 6,14 m.
Auk þess var dregið úr skorkortum. Í mótslok, var boðið var
upp á léttar veitingar sem þátttakendur nutu vel eftir frábæran
og skemmtilegan keppnisdag, en aldrei þessu vant var var
úrhellis rigning og vindur í Miðdal.
Næsta Miðdalsmót verður í ágúst 2013.

PRENTARINN
eldri eintök vantar
Minjanefnd FBM er nú að safna Prentaranum
í heila árganga. Skortur er á sumum blaðanna og sum eru hugsanlega ekki til lengur.
Minjanefnd beinir því þeim tilmælum til
þeirra er eiga einstök blöð af eldri árgöngum
er nýtast þeim ekki, að koma þeim til félagsins í stað þess að fleygja þeim.
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Tilfinnanlegur skortur er á eftirtöldum blöðum:
• 4. tölublað 1993.
• 1. tölublað 1995.
• 1. og 3. tölublað 1996.
• 1. 2. og 3. tölublað 2002.
Blöðunum er hægt að skila inn á skrifstofu
félagsins í Stórhöfða 31, 110 Reykjavík.

Bridge - knattspyrna

hraðsk ákmót

Verðlaunahafar á bridgemóti FBM; Ísak Örn, Georg Páll, Rúnar, Sæmundur
og Jón Ingi.

Verðlaunahafar á hraðskákmóti FBM; Eggert, Jón og Georg Páll.

Bridgemót FBM

Hraðskákmót FBM

R

Á

únar Gunnarsson og Ísak Örn Sigursson sigruðu árlega
tvímenningskeppni FBM sem haldin var sunnudaginn
11. nóvember sl.
Sex pör mættu til leiks. Keppt var um rétt til þátttöku á
bridgehátíð Bridgesambands Íslands.
Í fyrsta sæti urðu Rúnar Gunnarsson og Ísak Örn Sigursson
með 74 stig, í öðru sæti Georg Páll Skúlason og Ragnar Þorri
Valdimarsson með 71 stig og í þriðja sæti Sæmundur Árnason
og Jón Ingi Ragnarsson með 60 stig. Spilastjóri var Rúnar
Gunnarsson.

rlegt skákmót FBM var haldið sunnudaginn 21. október. 7 þátttakendur mættu til leiks.
Jón Úlfljótsson sigraði með 12 vinninga af 14 mögulegum í öðru sæti var Eggert Ísólfsson með 11½ vinning og í
þriðja sæti var Georg Páll Skúlason með 10½ vinning.
Tefldar voru 5 mínútna skákir allir við alla, tvöföld
umferð.

Knattspyrnumót FBM 2012 úrslit
Knattspyrnumót FBM var haldið
laugardaginn 14. apríl í Smáranum
í Kópavogi.
Fjögur lið mættu til leiks, þau voru
frá Morgunblaðinu, Pixel, Litlaprenti
og Plastprenti. Leikinn var innanhúsbolti með 5 menn í hvoru liði.
Leikin var tvöföld umferð, allir við
alla. Morgunblaðið hlaut 16 stig af 18
mögulegum og sigraði því örugglega.
Í öðru sæti varð Plastprent með 9 stig
og í þriðja sæti Litlaprent með 7 stig.
Lið Morgunblaðsins var því sigurvegari annað árið í röð.

Sigurlið Morgunblaðsins.

prentarinn · www.fbm.is
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Snæfellsnesið skartaði sínu fegursta.

Ferð að iðrum jarðar
Ólafur H. Hannesson

H

in árlega skemmtiferð eldri félaga FBM og maka
þeirra hófst að venju stundvíslega kl. 8 fimmtudaginn
16. ágúst 2012 frá Umferðarmiðstöðinni í Vatns-

mýrinni.
Við söknuðum tveggja félaga úr fyrri ferðum. Ólafur Benediktsson, sem lengi var í Ísafold, kvaddi þennan heim rétt fyrir
ferðina og einnig lést Ásbjörn Pétursson, Ásimann eins og
við vinir hans og kunningjar kölluðum hann. Ási fór víða um
heiminn í leit að ævintýrum og tækifærum í fagi sínu, Ástralíu
og fleiri austurlanda, ógleymanlegur persónuleiki og góðmenni.
Við getum kannski tekið undir við Bólu Hjálmar, þegar hann
orti eftir vin sinn:
Mínir vinir fara fjöld,
feigðin þessa heimtar köld,
ég kem eftir, kannske í kvöld,
með klofinn hjálm og rofinn skjöld,
brynju slitna, sundrað sverð og syndagjöld.
Að þessu sinni lá leiðin í vesturátt. Takmarkið var Snæfellsnes
með öllum sínum leyndardómum og fagurri náttúru. Farið var
á einni nýrri rútu frá Sæmundi í Borgarnesi og ók hann sjálfur.
Fyrst var stefnan tekin á Borgarnes og var ekið þangað viðstöðulaust undir Hvalfjörð og numið staðar hins vegar ganganna til að taka upp tvo farþega, föður Gauja litla og spúsu hans
og var þeim vel tekið.
Komið var til Borgarness skömmu síðar og þá skipti um
veður. Þokusuddinn, sem var í Reykjavík, hvarf eins og dögg
fyrir sólu og brast á sól og 20 stiga hiti og þannig hélst veðrið
alla leiðina, sem eftir var. Síðan var stefnan tekin á litla veitingastaðinn Vegamót fyrir neðan Kerlingarskarð. Tvær rútur
frá Sæmundi komu þangað samtímis og þá hófst furðulegt
sjónarspil. Þessi litli, kyrrláti og fámenni áningarstaður breyttist í Klondyke, gullgrafarabæ í Kaliforníu fyrr á öldum. Staðurinn réði einfaldlega ekki við þennan fólksflaum. Enginn fékk
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afgreiðslu, sá sem pantaði pulsu, fékk ís og þeir, sem pöntuðu
samloku, fengu teskeið. Eftir langan tíma tókst að greiða úr
flækjunni og allir fengu eitthvað.
Þarna kom í rútuna leiðsögumaður okkar um þjóðgarðinn
á Snæfellsnesi og hann var ekki af verri endanum. Leiðsögumaðurinn var Ragnhildur Sigurðardóttir, sauðfjárbóndi
og kennari við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Hún var
með okkur lungann úr ferðinni og fræddi okkur um búskap og
náttúrufegurð á Snæfellsnesi. Á leiðinni benti hún okkur á bæi
og fagra staði á nesinu.
Á einu bæ á nesinu var hægt að taka lamb í fóstur. Viðkomandi keypti lambið og fekk svo að fylgjast með því vaxa úr
grasi. Dorrit forsetafrú var ein, sem tók lamb í fóstur. Hún lét
sér mjög annt um gimbrina. Hún sendi henni jólakort. Dorrit
kom í réttirnar og stóð á höndum á réttarveggnum til að gleðja
lambið sitt og var hvers manns hugljúfi.
Fyrst var stoppað á Búðum og staðurinn og kirkjugarðurinn
skoðaðir. Ragnhildur leiðsögumaður gekk með okkur um
staðinn og niður á sjávarkambinn. Hún rifjaði um söguna um
Björn bónda á Öxl og ódæðisverk hans. Hann auðgaðist á því
að myrða næturgesti sína, aðallega vermenn á leið í skipsrúm og gróf þá á jörðinni. Að lokum var hann handtekinn
af sveitungum sínum og drepinn með því að brjóta í honum
hvert bein. Allir í sveitinni urðu að vera sjónarvottar og vitni
að réttarhöldunum. Þegar hann hafði verið laminn lengi með
sleggju, sagði kona hans stundarhátt: „Nú saxast á limina hans
Björns míns.“ „Einn er þó eftir,“ sagði Björn bóndi, en þá fékk
hann banahöggið.
Við yfirgáfum nú þennan sorgarstað og héldum ferð okkar
áfram að Hellnum og Arnarstapa. Þar eru fallegir útsýnisstaðir
yfir smábátahafnirnar. Þarna iðar allt af lífi, meðan kvótinn
er til, en svo dettur allt í dúnalogn og túristar koma í staðinn.
Þarna er ótrúlega fallegt og vel þess virði að rölta um staðinn,
sem við gerðum flest öll. Leiðsögumaðurinn beindi athygli
okkar að mörgu athyglisverðu. Þarna var áður fyrr urmull af

Ragnhildur Sigurðardóttir, sauðfjárbóndi og kennari, var leiðsögumaður lungann úr ferðinni, og fræddi ferðalanga um staðhætti.

Hlýtt á frásögn Ragnhildar við kirkjuna á Búðum.

litlum býlum og þurrabúð var sú jörð kölluð, þar sem ekki var
framleidd mjólk.
Snæfellsjökull gnæfir yfir og er drottnari svæðisins, þó að
hann hafi látið á sjá. Hann er 1446 m hár og hefur tapað dálitlu
af ís sínum eða klakabrynju. Milljón ár er eins og ein sekúnda
í líftíma geimsins og jökullinn á örugglega eftir að ná vopnum
sínum á ný.
Kristnihald undir jökli, eitt af meistaraverkum Kiljans, átti
sinn sögustað hérna undir jöklinum og leið að miðju jarðar eftir
Jules Verne, byrjaði hérna við jökulgíginn.
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull var stofnaður árið 2001 og

er 170 ferkílómetrar að stærð. Snæfellsjökull er oft kallaður
konungur íslenskra fjalla. Hann var lengi hæsta fjall landsins,
en nú þarf hann að sætta sig við að vera aðeins það fallegasta.
Jökullinn er virk eldkeila, sem hefur hlaðist upp í mörgum
hraun- og eldgosum á síðustu 800 þúsund árum. Toppgígurinn
er 200 metra djúpur, fullur af ís og girtur íshömrum. Hæstu
hlutar hans eru þrjár þúfur á barmi gígskálarinnar, kallaðar
jökulþúfur. Jökullinn gaus síðast fyrir 1800 árum og var það
stórgos. Jökullinn er nú um 12 ferkílómetrar, en var um 15
ferkílómetrar um aldamótinn 1900.
Fjölbreytt dýralíf er í þjóðgarðinum. Sjófuglar er þar algengir

Kaffisopinn drukkinn úti í góða veðrinu á Primus kaffi á Hellnum.
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Hópurinn við Hótel Hellissand, þar sem snæddur var hádegisverður.

og má sjá langvíu, stuttnefju, álku, fíl, ritu og toppskarf. Einnig
eru mávar og fleiri fuglar á svæðinu. Við ströndina má sjá bæði
útsel og strandsel, sem sumstaðar er kallaður landselur. Tófan
lifir góðu lífi í þjóðgarðinum. Mikil berjalönd finnast í þjóðgarðinum og sáum við mörg dæmi um það.
Niður við sjó má sjá Lóndranga, sem eru gígtappar. Miklar
verbúðir voru á Snæfellsnesi fram á 19. öld og voru þær stærstu
sinnar tegundar á landinu. Ofan við Gufuskála má finna elstu
minjar um sjávarútgerð á Norðurlöndum, steinhlaðin fiskbyrgi.
Eru þau talin vera um 500-700 ára gömul, en ekki er vitað
hverjir hlóðu þau. Sumir telja hinsvegar að írskir munkar hafi
notað þetta sem bænahús, áður en norrænir menn komu hingað
og er mikið af örnefnum sem bendir til þess, til dæmis fornleifagröftur við svæði sem kallað er írskubúðir.
Nú var stefnan tekin á Hellissand, en þar beið okkar hádegismatur. Leiðsögumaðurinn hélt áfram fróðleik sínum og sagði
deili á mönnum og fegurð náttúrunnar á Snæfellsnesi.
Komið var á Hótel Hellissand á réttum tíma og snæddur þar
hádegisverður. Hópmynd var tekin fyrir utan hótelið og síðan
var stefnan tekin á Stykkishólm og norðanvert Snæfellsnes
skoðað og skýrt. Á leið okkar gegnum Ólafsvík sáum við kirkju,
sem er reist til minnis um saltfiskinn, sem lengi var og verður
ómetanlegur í sókn Íslendinga til betra lífs, sem sannanlega
hefur tekist. Íslendingar voru álitnir fyrr á öldum skrælingjar,
með réttu eða röngu, en nú er öldin önnur. Íslendingar eru nú
taldir með menningarþjóðum heimsins og þeir hafa getið sér
gott orð fyrir dugnað, heiðarleika og framsýni.
Til Stykkishólms, þar sem talinn er stærsta og fallegasta
höfn á Snæfellsnesi, komum við kl. fjögur í kaffi og glæsilegt
meðlæti og hljóðláta og hógværa kurteisi.
Nú hafði tíminnn styttst sem til umráða var. Við héldum af
stað til Reykjavíkur og töldum okkur örugglega hafa nógan tíma

24

1. tbl. DESEMBER 2012

og borð fyrir báru. En margt fer öðruvísi en ætlað var. Þegar
við nálgumst Langá, er mikið bílakraðak á veginum og umferð
stöðvuð í báðar áttir. Steypubíll með fjölda tonna af steypu í
belg sínum, hafði oltið útaf og allt var pikkfast. Gríðarstór krani
var kominn á staðinn en vegurinn mjór og erfitt fyrir kranann
að athafna sig.
Nú upphófst margradda hópur „sérfræðinga,“ en kranastjórinn hélt ró sinni og sentimetra eftir sentimetra tókst honum að
að fikra sig með steypubílinn á öruggan stað og umferðin hélt
áfram eftir klukkutíma bið.
Marga tilvonandi prentarar fyrr á árum langaði að komast í
framhaldsskóla vegna áhuga á íslensku máli og bókmenntum.
Stephan G. Stephansson var einn þeirra. Hann sá þrjá jafnaldra
sína ríða um Vatnsskarð á leið til Reykjavíkur til að stunda nám
í Lærða skólanum í Reykjavík, sem síðar varð Menntaskólinn í
Reykjavík, ein af merkari stofnun þessa lands. Stephan langaði
en hafði ekki peninga, né heldur fjölskylda hans. Hann kastaði
sér niður og grét örlög sín. Hann braust síðar til mennta af eigin
rammleik eftir að hann flutti til Kanada í fólksflutningunum
miklu. Einu sinni orti hann:
Fjarst í eilífðar útsæ
vakir eylendan þín:
nóttlaus voraldar veröld,
þar sem víðsýnið skín.
Við komum til Reykjavíkur brosandi út að eyrum eftir sögulega, skemmtilega og eftirminnilega ferð. Aðalfararstjóri var að
venju formaðurinn okkar, Georg Páll Skúlason og þökkum við
honum, Ragnhildi Sigurðardóttur, leiðsögumanninum knáa og
fróða, Sæmundi bílstjóra og öðrum aðstoðarmönnum fyrir góða
og skemmtilega ferð.

Fjölskylduhátíð FBM og
Miðdalsfélagsins í Miðdal

F

jölskylduhátíð FBM og Miðdalsfélagsins fór fram með
hefðbundnu sniði laugardaginn 4. ágúst sl. Fjöldi gesta
var samankomin á tjaldstæðinu okkar í Miðdal, til að
taka þátt í hátíðinni og má með sanni segja að veðrið hafi leikið
við hátíðargesti, sól og blíða.
Að venju var dagskráin helguð yngri kynslóðinni yfir daginn,
FBM hafði leigt tvo hoppukastala að þessu sinni og alltaf vekja
þeir jafn mikla lukku. Þá var keppt í hinum ýmsu þrautum, m.a.
minigolfi, körfuhittni og einnig í að 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.
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
3. ágúst 2013.

Vinnudagurinn í Miðdal

H

inn árlegi vinnudagur FBM og Miðdalsfélagsins var að þessu sinni 28. maí, þá gefst félagsmönnum FBM tækifæri til að leggja sitt af
mörkum til að bæta umhverfið á orlofssvæðinu okkar
í Miðdal.
Mjög góð þátttaka var á vinnudeginu eins og endranær og mætti hópur fólks við þjónustumiðstöðina að
morgni, tilbúið að leggja sitt að mörkum, en allir fengu
úthlutað verkefni. 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 bæði brýr og annað tréverk.
Að vinnudegi loknum hefur FBM ávallt boðið til
grillveislu og þá gerir fólk sér smá dagamun og hittist
og snæðir saman.

Verkfærin munduð, f.v. Kjartan Kjartansson, Arnar Halldórsson, Rafn
Sigurjónsson og Ágúst Jakobsson.
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Miðdalsfélagið 70 ára

Á

árinu 2012, nánar tiltekið 21. apríl, voru 70 ár liðin
frá stofnun Byggingarfélags prentara sem var breytt í
Byggingarfélagið Miðdalur vorið 1944 til aðgreiningar
og árið 1973 var nafnið Miðdalsfélagið samþykkt í allsherjaratkvæðagreiðslu. Haldið var upp á afmælið með pompi og prakt í
ágúst síðastliðnum í Miðdal. Í gegnum tíðina hefur félagið átt
gott samstarf við FBM og hafa bæði félögin unnið ötullega að
uppbyggingu orlofssvæðis okkar í Miðdal. Víða má sjá ummerki
um dugnað og eljusemi félagsmanna, t.d í gerð göngustíga, sem
auðvelda okkur að ganga um hið fallega umhverfi í Miðdal,
byggingu brúa og svona mætti lengi telja. Þar hafa skipulagðir
vinnudagar FBM og Miðdalsfélagsins haft mikil áhrif og þeir
aðilar sem tekið hafa þátt í uppbyggingu svæðisins eiga heiður
skilinn en aðstaðan og landsvæðið í Miðdal er opið öllum
félagsmönnum sem nýta það til útivistar allt árið um kring.
Það var í september 1941 sem HÍP samþykkti að kaupa
jörðina Miðdal með allri áhöfn þ.e. 8. kýr mjólkandi, 1 naut, 2
kálfa, 100 ær og 80 lömb. Í framhaldi af kaupunum hófu félagsmenn að byggja sumarhús í Miðdal. Í fyrstu voru byggð 14 hús
árið 1942 sem sum hver standa enn. Það er ekki fyrr en 1958
að það fjölgar í hópnum og svo aftur 1966 og er þá neðra hverfið

talið fullbyggt. Á þessum árum var að vísu erfiðara að komast
í dalinn en nú er því fara þurfti yfir vað í ánni sem oft á tíðum
var frekar blaut yfirferðar, bílar sátu oft á tíðum fastir í ánni og
ef hún var ófær var bara að axla sínar pjönkur og ganga síðasta
spölinn. Á þessum árum var það regla frekar en undantekning
að konur væru ásamt börnum sumarlangt í dalnum en mennirnir kæmu til helgardvalar, mjólk var keypt í Miðdal og egg
á Ketilvöllum, fískurinn kom úr ánni og svo berin á haustin.
Ólafur Ketilsson flutti fólk fram og til baka.
1970 varð gjörbylting á samgöngum við dalinn er Miðdalsfélagið hafði forgöngu um að brúa Ljósána og síðan höfum við
komist þurrum fótum í dalinn. Á svipuðum tíma var hafist
handa við að skipuleggja efra hverfið og með uppbyggingu þess
koma margir nýir félagar í Miðdalsfélagið síðan lágu úthlutanir á lóðum undir sumarhús niðri þar til 1988 að FBM lét
skipuleggja miðhverfið. Svæðið hefur byggst jafnt og þétt upp í
áföngum en 82 einkabústaðir, í eigu félagsmanna, eru í Miðdal.
Miðdalsfélagið hefur um staðið fyrir fjölskylduhátíð, í sjö
áratugi, í Miðdal um verslunarmannahelgi þar sem keppt hefur
verið í mörgum íþróttagreinum barna og fullorðinna, reiptog
sem á einum tíma var yfir Skillandsá, haldin brenna með söng
og undirspili og fleira skemmtilegt. Í seinni tíð hefur FBM
einnig verið þátttakandi í fjölskylduhátíðinni sem notið hefur
gífulegrar vinsældar.
1962 byggir HÍP fyrsta orlofsheimilið í Miðdal og þá má
segja að félagsmenn fari að kynnast dalnum í alvöru og 1982
hefst í raun sú uppbygging á þeirri orlofsaðstöðu sem FBM
býður upp á. Í dag eru sex orlofshús í Miðdal ásamt einni bestu
tjaldaðstöðu sem býðst. Félagið festi kaup á húsi Guðjóns Long,
húsið var tekið, en grunnurinn varðveittur og lóðin hefur verið
gerð að útivistargarði.

Unnið við gróðursetningu á tjaldstæðinu

Ýmislegt var sér til gamans gert á Miðdalsskemmtun, Erlendur Björnsson og
Ragnar Magnússon stjórna hástökki.
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Við vígslu orlofsheimilis nr. 1 í Miðdal, fremstir fara Jón Ágústsson og Guðmundur J. Guðmundsson frá Dagsbrún..

Orlofssvæðið í Miðdal, mynd tekin sumarið 2012. Ljósmynd © Mats Wibe Lund.

70 ár er ekki langur tími af sögu Miðdals en sagan segir
að Ragi í Laugardal Óleifsson sonur Óleifs Landnámsmanns
hafi búið í (miðjum dal) Miðdal 950-970 og í Miðdal er kirkja
komin fyrir árið 1200 samkvæmt Wilkinsmáldaga. Þannig er
Miðdalurinn ekkert venjulegt orlofssvæði, var orðinn dvalarstaður fyrir árið 1000. Þannig getum við í raun rakið söguna
allt til landnámsaldar. Við þekkjum söguna af gnýnum í bæjargilinu sem var hrakinn á braut með klukknahringingum og
söguna um gullið í Gullkistu. Einnig söguna um prestinn og
vinnukonuna í Paradísarlaut.
Ánægjulegt var að sjá hversu góð þátttaka var í afmælishátíðinni sem haldin var við þessi tímamót í stóru tjaldi í Miðdal
en um 160 manns mættu. Í tilefni tímamótanna var tekin
saman vegleg bók með myndum af félagsstarfinu í Miðdal á
liðnum árum og einnig voru myndir af öllum eigendum sumarhúsa sem teknar voru á um tveggja ára tímabili 2005-2007 af
Jóni Otta Jónssyni. Bústaðaeigendum stóð til boða kaupa slíka
bók og FBM lét gera nokkrar bækur sem settar voru í orlofshús
félagsins í Miðdal.
Heyrið Ljósánna nið,
heyrið lindanna klið
hér í Laugardals heillandi ró.
Döggin glóir og skín
eins og glitrandi vín
um hin gróandi framtíðarskóg.
Heim, heim í vorn dal,
þar sem heiðlóan syngur í mó.
Hversu indælt er hér
meðan andvarinn fer
um vorn ilmandi framtíðarskóg.
Þorsteinn Halldórsson

Heimir Jóhannsson og Jón Otti Jónsson voru heiðraðir á 70 ára afmælinu.

Vel var mætt í afmælishófið eða um 160 manns.

prentarinn · www.fbm.is
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Félag bókagerðarmanna
á nýjum stað

Á

aðalfundi FBM í apríl sl. var stjórn félagsins heimilað
að selja húseign okkar, Hverfisgötu 21. Húsið var
auglýst og innan tíðar bárust ásættanleg tilboð. Stjórn
og trúnaðarráð fjölluðu um málið og einnig var félagsfundur
haldinn um sölu hússins. Kaupendur eru RR hótel ehf. sem
hyggjast hefja rekstur hótels í húsinu, en fyrir reka þeir hótel
á Hverfisgötu 45. Í lok september 2012 flutti FBM síðan
starfsemi sína að Stórhöfða 31. Þar deilir félagið húsnæði með
MATVÍS (Matvæla- og veitingafélagi Íslands), Rafiðnaðarsambandi Íslands og einnig er þar til húsa Stafir lífeyrissjóður.
Markmiðið með flutningunum er hagræðing í rekstri félagsins
og aukið samstarf við önnur iðnaðarmannafélög.
Starfsmenn félagsins eru sem fyrr þau Georg Páll Skúlason
formaður og Hrafnhildur Ólafsdóttir, en Ásdís Ragnarsdóttir
lét af störfum í árslok 2012. Í byrjun desember var ráðinn sameiginlegur starfsmaður félaganna þriggja, Gerður Helgadóttir,
sem mun annast móttöku, símsvörun og önnur verkefni.

Munir og minjar
koma víða að gagni
Í aðdraganda sölu á Hverfisgötu 21 vann Minjanefnd (áður
Bókasafnsnefnd) félagsins markvisst að því að flokka og skrá
safn og muni. Eftir að sala hússins gekk í gegn var síðan hafist
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handa við að koma þeim munum, sem ljóst var að ekki yrði
unnt að varðveita í nýju húsnæði, í varanlega geymslu. Auglýst
var sala á húsgögnum og öðrum munum, t.d. bollastelli HÍP,
og salan gekk ágætlega. Stjórn félagsins færði Golfklúbbnum
Dalbúa í Miðdal síðan óseld húsgögn úr félagsheimilinu og þau
koma þar að góðum notum og hafa gerbreytt aðstöðu í klúbbhúsi Dalbúa til hins betra.
Öll málverk sem félagið tók ekki með sér eru nú varðveitt á
Listasafni Alþýðu. Félagið gerði vörslusamning við safnið sem
felur í sér að safnið sér um vörslu og geymslu á málverkunum
og hefur leyfi til að sýna þau, en verkin eru áfram í eigu FBM.
Skjöl félagsins sem eru eldri en frá árinu 1996 verða varðveitt í
Þjóðskalasafni Íslands, þ.e. skjölin sem nýtt voru við ritun Samtaka bókagerðarmanna í 100 ár. Ýmsir munir, svo sem elstu
félagsfánarnir fara á Sögusafn verkalýðsins, það safn er síðan
varðveitt hjá Þjóðskjalasafni Íslands.
Minjanefnd lagði til við stjórn, sem hún samþykkti, að gefa
nokkrum aðilum kost á að velja úr bókasafni félagsins það sem
að nefndin taldi að félagið hefði ekki tök á, eða hag af, að eiga
og varðveita, m.a. fagbækur um bókagerð. Listaháskóli Íslands,
Tækniskólinn, ReykjavíkurAkademían og ýmis sögusöfn og
bókasöfn þáðu boðið með þökkum. Nýir eigendur Hverfisgötu
21 vildu gjarna eignast bækur úr bókasafni félagsins og hafa

Hrafnhildur Ólafsdóttir, starfsmaður FBM á nýja staðnum.

þær til sýnis í herbergi sem verður tileinkað félaginu. 261 titlar
voru skildir eftir í tveim bókaskápum, mest skáldsögur, bækur
um land og náttúru Íslands, ævisögur, þ.m.t. Smiður í fjórum
löndum, endurminningar Finns Ó. Thorlacius, arkitekts hússins, og einnig Stéttartal og Samtök bókagerðarmanna í 100 ár.
Tækniskólinn, upplýsinga- og fjölmiðlabraut, fékk stórt sax,
setjarapúlt úr Ríkisprentsmiðjunni Gutenberg og Prentstofu
Guðjóns Ó, ásamt lausaletursskúffum og leturskápa og letur
úr Steindórsprenti og Prentstofu Guðjóns Ó til varðveislu.
Listaháskóli Íslands fékk setjarapúlt og lausaletursskúffur og
leturskáp, sem notað er við kennslu í grafískri hönnun.
Félagið tók á leigu geymsluhúsnæði og þangað voru fluttir
munir, skjöl og bækur, sem betur þarf að flokka áður en ákveðið
verður hvernig það verður varðveitt. Ljósmyndasafn félagsins,

Georg Páll Skúlason, formaður FBM á nýja staðnum.

sem er í mörgum albúmum og kössum, verður varðveitt í Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
Minjanefnd FBM er nú að safna Prentaranum í heila
árganga. Skortur er á sumum blaðanna og sum eru hugsanlega
ekki til lengur. Minjanefnd beinir því þeim tilmælum til þeirra
er eiga einstök blöð af eldri árgöngum er nýtast þeim ekki, að
koma þeim til félagsins í stað þess að fleygja þeim.
Tilfinnanlegur skortur er á eftirtöldum blöðum:
• 4. tölublað 1993.
• 1. tölublað 1995.
• 1. og 3. tölublað 1996.
• 1. 2. og 3. tölublað 2002.
Blöðunum er hægt að skila inn á skrifstofu félagsins í Stórhöfða
31, 110 Reykjavík.

Solidarity Forever
– nýr geisladiskur
Á stofnþingi IndustriALL Global Union í Kaupmannahöfn í júlí sl. sumar var kynntur nýr geisladiskur söngkonunnar Janne Lærkedahl Solidarity Forever. Janne
hefur löngu sannað sig sem ein fremsta söngkona
Dana og á þessum eigulega diski eru 13 lög og textar
um verkalýðsbaráttu. Allt frá Joe Hill, Joel Emmanuel
Hägglund, svíanum sem dæmdur var og tekinn af
lífi vegan baráttu sinnar fyrir réttindum verkalýðsins í Bandaríkjunum 1915, til John Lennon og Tracy
Chapman.
Á vefsíðunum www.janne-laerkedahl.dk og www.
solidaritysongs.com er meiri fróðleikur um diskinn,
hægt að hlýða á sýnishorn og kaupa hann.

prentarinn · www.fbm.is
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Kraftar kvenna
Fjórða UNI Europa kvennaráðstefnan haldin í Lúxemborg 27. og 28. september 2012
Hrafnhildur ólafsdóttir

Y

firskrift ráðstefnunnar var Women Power = UNI Power,
útleggst á íslensku Kraftar kvenna=Kraftar UNI. Þrír
fulltrúar verkalýðsfélaga á Íslandi sóttu ráðstefnuna,
Hrafnhildur Ólafsdóttir Félagi bókagerðarmanna, og þær Bára
Halldórsdóttir og Guðrún Bergþórsdóttir frá Rafiðnaðarsambandi Íslands. Á dagskrá voru sem fyrr málefni sem varða
réttindabaráttu kvenna í Evrópu. Helstu umfjöllunarefni voru
áhrif efnahagskreppunnar í Evrópu á konur, lífeyrisréttindi
kvenna og síðan voru flutt athyglisverð erindi kvenna frá Túnis
um áhrif arabíska vorsins á réttindi kvenna í Norður-Afríku og
Mið-Austurlöndum. Einnig var forysta UNI Europa Women
næstu fjögur árin valin. Mette Kindberg, HK Danmörku, var
kosin forseti og fjórar konur voru kosnar varaforsetar samtakanna, Daniela Rondinelli, FISASCAT-CISL, Ítalíu, Sofia
Kanta, OTOE, Grikklandi, Arlette Puraye, CNE, Belgíu og
Ute Brutzki, Ver.di, Þýskalandi.

Konur og áhrif
efnahagskreppunnar í Evrópu
Efnahagshrunið hefur haft mikil áhrif á allt vinnuafl í Evrópu
en þó sérstaklega konur. Í upphafi var meira um að karlmenn
misstu vinnuna en því lengur sem kreppan teygir úr sér því
mun algengara er að konum sé sagt upp. Í Evrópu hafði um
langt skeið verið unnið markvisst að jafnréttisstefnu og jöfnun
tækifæra á vinnumarkaði en með kreppunni hurfu mörg slík
áform út um gluggann og yfirvöld fara á svig við og svíkja það
sem sett hefur verið fram í stefnum og áætlunum. Ástandið
er þó mjög misjafnt eftir löndum. Í Austurríki er kynbundinn
launamunur allt að 30-40%. Í Þýskalandi minnkaði atvinnuleysi meðal kvenna á árunum 2008-2010 en jókst hjá körlum og
þar mælist kynbundinn launamunur um 23% konum í óhag. Í
Grikklandi er atvinnuleysi kvenna tvöfalt meira en karla.
Aðgerðum stjórnvalda í atvinnuleysismálum er beint meira
til hjálpar þeim geirum þar sem karlmenn eru í meirihluta.
Konum er sagt upp til að koma körlum í vinnu og þær sendar
heim án réttinda og framfærslu. Laun og réttindi eru skorin
niður á öllum vígstöðvum og það bitnar frekar á konum, þar
sem þær eiga minni áunnin réttindi en karlar.
Norðurlöndin virðast draga vagninn í að reyna að halda jafnréttis- og jafnlaunastefnu á lofti, þó svo að þar sé víða pottur
brotinn. Í Danmörku hafði efnahagshrunið fyrst áhrif á karlmenn en á árunum 2010-2012 voru það konurnar sem misstu
störfin og er atvinnuleysi þeirra er um 10%. Kynbundinn
launamunur er um 18.8% á almennum vinnumarkaði. Launamunur kynjanna er dagljós á Íslandi eins og annars staðar og
það er verðugt verkefni að glíma við, engar opinberar tölur eru
gefnar út sem ná yfir vinnumarkaðinn á Íslandi í heild, en vísbendingar koma fram í launakönnunum stéttarfélaga.
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Mette Kindberg, HK Danmörku forseti UNI Europa women.

Kvennahreyfing stofnuð
í Túnis 16.-17. júní 2011
UNI hefur sett á laggirnar verkefni þar sem að fulltrúar frá
þeim löndum sem lengst hafa starfað innan UNI aðstoða nýrri
aðildarlönd við að koma á fót kvennahreyfingum. Fyrsta verkefnið var sett á milli þátttökuþjóða í UNI Africa (MENA MiðAusturlönd og austur Norður-Afríka) og UNI Europa svæði IV
(Belgía, Frakkland, Lúxembúrg, og Holland). Færumst fram á
við saman, við getum það (Moving forward together, we can)
var yfirskrift verkefnisins. Konur frá þessum löndum hittust
í Túnis og settu þar á stofn UNI Tunisia Women og í kjölfar
arabíska vorsins var alþjóðlegi kvennadagurinn 8. mars 2012
haldinn í fyrsta skipti í Túnis.

Úr ráðstefnusal.

Hrafnhildur Ólafsdóttir, Guðrún Bergþórsdóttir og Bára Halldórsdóttir, fulltrúar Íslands á ráðstefnunni.

Konur í Túnis eru á krossgötum, með arabíska vorinu og
þeirri bylgju af breytingum sem fylgdi í kjölfarið hafa þær
fengið tækifæri til að koma málefnum sínum á framfæri. Eitt af
viðfangsefnum verkefnisins er að hvetja konur á vinnumarkaði
í Túnis til að bjóða sig fram til starfa á vegum verkalýðsfélaga.
Fulltrúar UNI funduðu með Khalil Zaouia, félagsmálaráðherra
Túnis og lýsti hann yfir stuðningi við baráttu kvenna í Túnis
fyrir jafnrétti. Einnig lýsti hann yfir stuðningi við verkefni UNI
og skrifaði uppá skjal þar sem að hann heitir því að gangast
fyrir því að fyrir næstu heimsráðstefnu UNI verði 40% fulltrúa Túnis konur.

Lífeyrisréttindi kvenna
og fátækt eldri kvenna
Konur í Evrópu hafa í sögulegu tilliti minni lífeyrisréttindi en
karlar. Í flestum Evrópulöndum eru vandamálin þau sömu, lífeyrisréttindi eru að stórum hluta tengd launum og hversu lengi
viðkomandi hefur starfað á vinnumarkaði. Þar lúta konur alltaf
í lægri hlut fyrir körlum, því mun algengara er að konur hafi
þurft að hverfa af vinnumarkaði til að sinna heimili og börnum.
Í nokkrum löndum hefur verið gripið til aðgerða þar sem að
reynt er að bæta lífeyriskerfi og auka réttindi kvenna, m.a. með
því að bæta konum upp þann tíma sem þær hafa þurft að hverfa
af vinnumarkaði vegna fjölskylduaðstæðna. Flókin og ólík kerfi
gerir samanburð á milli landa erfiðan.
Kerfin á öðrum Norðurlöndum byggja flest á því að þar er
ákveðinn grunnlífeyrir frá ríkinu en síðan eru þær greiðslur
bættar upp með réttindum úr lífeyrissjóðum og séreignar-

sparnaði. Í Belgíu eru reglurnar þannig að til að eiga rétt á
lágmarkslífeyri þá hefur viðkomandi þurft að vera í 50% starfi
eða meira minnst 2/3 af starfsævinni. Margar konur ná ekki
þessum lágmörkum og fá því minna en lágmarks framfærslu
eins og hún er skilgreind af þarlendum stjórnvöldum.
Í öllum löndum Evrópu fá konur greidd lægri laun fyrir sömu
störf og karlar og það hefur neikvæð áhrif á söfnun lífeyrisréttinda. Lægri tekjur grafa undan tækifærum kvenna til að vinna
sér inn sómasamlegan lífeyri. Lakar launaðir eru einnig líklegri
til að leggja minna til hliðar og ef þeir standa frammi fyrir vali
um prósentur eru þeir líklegri til að velja lægstu prósentu í boði.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sett lífeyrisréttindi kvenna á dagskrá sína og leitar leiða til að bæta lífeyriskerfi
sem tryggi konum réttlátari meðferð.

Ekki glutra niður áunnum réttindum
Það var samdóma álit ráðstefnugesta að með virku eftirliti, samstöðu og reglulegum samanburði á milli aðildarfélaga UNI gætu
konur náð miklum árangri til að bæta og leiðrétta kjör kvenna
á vinnumarkaði. Mikilvægt væri að glutra ekki niður þeim réttindum sem áunnist hafa á undanförnum árum þrátt fyrir miklar
þrengingar á vinnumarkaði. Konur mættu ekki sofna á verðinum. Ráðstefnugestir voru hvattir til að minna á herferð UNI
40/40 þar sem formenn aðildarfélaga eru hvattir til að tileinka
sér og tryggir 40% þáttöku kvenna í stjórnum og ráðum verkalýðsfélaga. Einnig væri mikilvægt að konur þrýsti á stjórnvöld að
viðhalda jafnréttisstefnum sem settar hafa verið fram.
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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

