
Við heyrum það á 
okkar umbjóðendum 
að þeir skilja ekkert í 
reglunum.

Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar 
og þjónustu
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Ljósmyndir 
Einars Fals

Sérblað kvenna 
í atvinnulífinu

 Menning  ➤ 22

Gleðilegan 
þorra ...

Þorir þú?

Durum ...
Hákarlinn er 
kominn!

ÚRVAL AF 
ÞORRAMAT

Framkvæmdastjórar SVÞ og 
SF vilja að bólusetningarskír-
teini verði tekin upp til að 
hægt sé að rýmka sóttvarna-
takmarkanir. Óþol atvinnu-
lífsins gagnvart takmörk-
unum er að aukast.

kristinnhaukur@frettabladid.is

COVID-19 Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar og 
þjónustu, og Jóhannes Þór Skúlason, 
framkvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, eru sammála um að 
taka ætti upp bólusetningarskír-
teini til að unnt sé að  rýmka tak-
markanir. Leiðin sé ekki óumdeild 
en notuð víða í nágrannalöndum.

„Það eru mótmæli upp á hvern 

einasta dag í Frakklandi. Stjórnvöld 
þar meta það þó svo, út frá heildar-
hagsmunum samfélagsins, að rétt-
lætanlegt sé að mismuna við þessar 
kringumstæður til að halda sam-
félaginu gangandi,“ segir Andrés.

„Það er eðlilegt að skoða alla 
kosti. Þetta er leið sem er notuð 
í mörgum löndum í kring,“ segir 
Jóhannes. Fyrir sinn umbjóðenda-
hóp, til dæmis af þreyingarfyrir-
tæki, hótel og veitingastaði sem taki 
við hópum, skipti það miklu að geta 
rýmkað takmarkanir.

Skírteini af þessum toga séu ekki 
óumdeild, þar sem þau mismuni 
fólki, en það sé nú þegar gert. Til 
dæmis á landamærunum. 

Andrés segir óþol atvinnulífsins 
orðið mikið gagnvart stefnu stjórn-

valda í sóttvarnamálum. Reglum sé 
breytt, jafnvel tvisvar í viku. 

„Við heyrum það á okkar umbjóð-
endum að þeir skilja ekkert í regl-
unum. Það er ekkert samræmi milli 

þeirra mælikvarða sem settir eru 
og þeirra aðgerða sem gripið er til,“ 
segir hann og vísar til spálíkananna 
og að tölur um innlagnir á spítala og 
gjörgæslu séu langt undir björtustu 
spám. 

Sem dæmi um hversu lamandi 
aðgerðirnar eru þá heyri hann frá 
umbjóðendum sínum sem selji 
lækninga- og hjúkrunarvörur, föst-
um birgjum Landspítalans, að salan 
hafi minnkað. Önnur starfsemi 
spítalans líði fyrir takmarkanirnar.

Jóhannes segist ekki þora að spá 
um hvort stjórnvöld taki upp bólu-
setningarskírteini. Hann bendir þó 
á að skírteinin myndu skapa hvata 
til að fólk léti bólusetja sig. Óbólu-
settir valdi mestum þrýstingi á 
spítalann í dag. ■

Vilja innleiða bólusetningarskírteini

„Við erum í smá eldi á Framnesvegi í þaki sem er þar. Þurfum að rífa aðeins þakið til að komast að eldinum og hindra útbreiðslu og annað,“ sagði vaktmaður hjá slökkviliðinu, þegar Fréttablaðið 
ræddi við hann varðandi viðbúnað við hús á Framnesvegi um miðjan dag í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LÍFIÐ Þjóðargersemin óumdeilda 
Laddi, er 75 ára í dag og af því tilefni 
fékk Fréttablaðið nokkra vini, sam-
ferða- og jafnvel sporgöngufólk í 
gríninu, til þess að leggja mat á áhrif 
hans á íslenska grínmenningu.

„Allt sem hann kemur nálægt 
verður fjársjóður,“ segir Edda Björg-
vinsdóttir, en leiðir þeirra hafa víða 
legið saman. SJÁ SÍÐU 26.

Þjóðargersemin 
Laddi á afmæli

Laddi, Þórhallur 
Sigurðsson, 
leikari

fylgir Fréttablaðinu í dag



Helmingur þeirra 
1.383 sem greindust í 
fyrradag var yngri en 
átján ára samkvæmt 
svari Stjórnarráðsins.

Það leggst mjög vel í 
fólk að ný bálstofa 
verði óháð.

Sigríður Bylgja 
Sigurjóns-
dóttir, stofnandi 
Trés lífsins og 
stjórnarmaður 
í Bálfarafélagi 
Íslands

Jökull og Oreo kúra saman í sveitinni

gar@frettabladid.is

DÝRALÍF Kálfurinn Jökull og kett-
lingurinn Oreo láta fara vel um sig 
á bænum Læk í Flóahreppi.

„Þetta er bara lífið í sveitinni,“ 
segir Margrét Drífa Guðmunds-
dóttir bóndi á Læk.

 „Við vorum með þrjá kettlinga og 
Oreo var sá síðasti.“

Kettirnir á Læk eru oft innan um 
kýrnar og allir una sér vel. Á Læk er 
mjólkurframleiðsla og líka hestar, 
hænur, kettir og hundur og sjálf eiga 
Margrét og maður hennar Ágúst 
Guðjónsson fimm börn. n

bth@frettabladid.is

COVID-19 Samkvæmt upplýsingum 
frá almannavarnadeild ríkislög-
reglustjóra voru rétt tæplega 21.000 
einstaklingar í einangrun eða 
sóttkví föstudaginn 14. janúar, þar 
af voru um 8.000 börn á aldrinum 
0 til 16 ára, eða um 38 prósent af 
heildarfjölda.

Samkvæmt upplýsingum um 
fjölda barna í sóttkví eða einangrun 
í fyrradag, 18. janúar, varð aukning 
barna í sóttkví/einangrun ekki 
eins mikil og ætla mætti, þrátt fyrir 
að um helmingur þeirra 1.383 ein-
staklinga sem greindist í fyrradag 
hafi verið yngri en 18 ára, sam-
kvæmt svörum frá Stjórnarrráðinu 
við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Til samanburðar var hlutfall 
barna á aldrinum 0 til 16 ára sem 
voru í sóttkví eða einangrun föstu-
daginn 14. janúar 7,4 prósent á 
landsvísu. Í fyrradag, 18. janúar, var 
hlutfallið 8,5 prósent. n

Börn fjölmenn 
bæði í sóttkví og 
einangrun

Sólbjart í Eyjafirði

Það viðraði vel til gönguferða á stígnum með fram Drottningarbrautinni á Akureyri í gær. Úti fyrir var Pollurinn logagylltur og sléttur. Samkvæmt Veðurstof-
unni er köflótt veðrátta fram undan í höfuðstað Norðurlands. Í dag verður hlýtt en skýjað og allhvasst, en á morgun snýr sólin aftur. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Kálfurinn Jökull og Oreo kettlingur.    MYND/MARGRÉT DRÍFA GUÐMUNDSDÓTTIR
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Bálfarafélag Íslands fordæmir 
vinnubrögð dómsmálaráðu-
neytis vegna lagabreytingar. 
Félagið er komið með lóð.

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það er mikilvægt að 
óháð bálstofa verði opnuð á land-
inu, vegna þess hve fjölbreytt sam-
félagið okkar er orðið og hve mörg 
trúar- og lífsskoðunarfélög eru á 
landinu, fimmtíu talsins,“ segir Sig-
ríður Bylgja Sigurjónsdóttir, stofn-
andi Trés lífsins og stjórnarmaður í 
Bálfarafélagi Íslands.

Stjórn Bálfarafélags Íslands for-
dæmir vinnubrögð dómsmálaráðu-
neytisins vegna lagabreytingartil-
lögu sem ráðuneytið setti inn á 
Samráðsgátt stjórnvalda í síðustu 
viku, þar sem á að fjarlægja ákvæði 
um Bálfarafélag Íslands úr lögum. 
Ákvæðið felur í sér að einstakling-
ur úr Bálfarafélaginu sé skipaður 
í kirkjugarðsstjórn Reykjavíkur-
prófastsdæma. 75 umsagnir höfðu 
borist um lagabreytinguna þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.

„Eina bálstofa landsins, Bálstofan 
í Fossvogi, er komin til ára sinna, en 
hún hefur verið í rekstri síðan árið 
1948. Það voru nokkrir frumkvöðlar 
sem gerðu bálstofu á Íslandi að 
veruleika á sínum tíma,“ segir Sig-
ríður Bylgja.

Verkefnið Tré lífsins lýtur að því 
að opna óháða bálstofu, athafna-
rými og minningagarð. „Bálstofa 
Trés lífsins verður með umhverfis-
vænum ofni með fullkomnum 
hreinsibúnaði. Að bálför lokinni 
getur fólk valið um að láta gróður-
setja öskuna ásamt tré í Minn-
ingagarði, sem vex upp til minn-
ingar um hinn látna,“ segir Sigríður 
Bylgja.

„Við erum sem sagt komin með 
lóð fyrir byggingu 1.500 fermetra 
húsnæðis, komin með samþykki 

sýslumanns fyrir staðsetningu og 
skipulagi bálstofu í aðalatriðum og 
erum búin að tryggja 80 prósenta 
lánsfjármögnun, en 20 prósentum 
ætlum við að safna með hópfjár-
mögnun,“ segir Sigríður Bylgja.

„Það eina sem við bíðum eftir er 
svar frá stjórnvöldum um hvort þau 

ætli að setja peninga í byggingu og 
rekstur nýrrar bálstofu á vegum 
Kirkjugarða Reykjavíkurprófasts-
dæmis, en ef það verður gert, þá 
getur ekki orðið af Tré lífsins, því 
miður, svo það er örlagastund núna 
um hvort að á Íslandi rísi óháð 
bálstofa eða ekki,“ bætir hún við. 
Stjórnir Trés lífsins og Bálfarafélags 
Íslands lögðu í desember fram ósk 
um stofnkostnaðarframlag frá 
íslenska ríkinu til starfseminnar, 
upp á 500 milljónir króna, ekkert 
svar hefur borist. „Við erum ekki 
háð þessu framlagi.“

Sig r íður Bylg ja seg ist hafa 
orðið vör við mikinn áhuga fólks 
á umhverfisvænni leiðum þegar 
kemur að útförum. Þá finnist fólki 
falleg tilhugsun að tré spretti þar 
sem jarðneskar leifar ástvina liggja. 
Bálförum hafi farið fjölgandi og 
standi nú í um 50 prósenta hlutfalli  
við útför látinna.

„Það leggst mjög vel í fólk að ný 
bálstofa verði óháð. Enda er hlut-
verk bálstofu óháð kennisetningum 
trúar- og lífsskoðunarfélaga og hjá 
okkur verða öll velkomin,“ segir Sig-
ríður Bylgja. n

Fallegt að tré spretti þar 
sem jarðneskar leifar liggja

Beðið er eftir svari stjórnvalda um hvort peningar verði settir í byggingu og 
rekstur nýrrar bálstofu hjá Kirkjugörðunum í Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Útsala
40-50%

afsláttur af öllum
útsöluvörum



Miklur fleiri konur en karlar 
raðast í tekjulægstu hópa 
samfélagsins. Mörg dæmi um 
að börn einstæðra mæðra fái 
ekki æskilega næringu. Inn-
flytjendur eru í vondri stöðu.

bth@frettabladid.is

JAFNRÉTTI Ekkert jafnrétti mælist 
meðal kynjanna er kemur að 
tekjum lægst launuðu Íslending-
anna, samkvæmt kjarakönnun 
Vörðu sem kynnt var í gær. Ein 
af niðurstöðum könnunarinnar 
sem byggir á 8.758 svörum meðal 
aðildarfélaga ASÍ og BSRB er að ríf-
lega þrír af hverjum tíu eiga nokkuð 
erfitt, erfitt eða mjög erfitt með að 
ná endum saman.

Ríflega fjórar af hverjum tíu vinn-
andi konum og þrír af hverjum tíu 
vinnandi körlum, gætu ekki mætt 
80.000 króna óvæntum útgjöldum 
án þess að stofna til skuldar. Hafa 
þrír af hverjum tíu tekið yfirdrátt á 
síðustu 12 mánuðum.

Staða einstæðra foreldra mælist 
verst á öllum þáttum sem notaðir 
voru til að meta fjárhagsstöðu. Ríf-
lega sex af hverjum tíu einstæðum 
foreldrum á vinnumarkaði eiga 
nokkuð erfitt, erfitt eða mjög erfitt 
með að ná endum saman. Skortur 
á efnislegum gæðum er mestur hjá 
einstæðum mæðrum, en ríf lega 
tvær af hverjum tíu búa við efnis-
legan skort.

Að sama skapi eru einstæðar 
mæður sá hópur sem hvað tíðast býr 
við húsnæðiskostnað sem þunga 
og erfiða byrði. Einstæðir foreldrar 
eru sá hópur sem algengast er að 
hafi þurft að neita börnum sínum 
um þátttöku í skipulögðum tóm-
stundum vegna fjárskorts á síðast-
liðnu ári. Rúmlega tvær af hverjum 

Mikill kynjamunur meðal tekjulágra

Þrjár af tíu einstæðum mæðrum segjast í könnun ASÍ og BSRB ekki geta keypt 
tilhlýðileg föt á börn sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Atvinnutekjur fyrir skatta

konur innfæddar  innflytjendur

< 300 þús. kr. 14,9% 21,4%
301- 500 þús. kr. 38,8% 54,3%
501-700 þús. kr. 26,2% 15,8%
701-900 þús. kr. 9,5% 2,0%
901-1.100 þús. kr. 2,4% 0,3%
> 1.100 þús. kr. 1,5% 0,3%

karlar innfæddir  innflytjendur

< 300 þús. kr. 5,6% 12,2%
301- 500 þús. kr. 23,8% 44,7%
501-700 þús. kr. 31,8% 25,3%
701-900 þús. kr. 18,6% 7,0%
901-1.100 þús. kr. 9,2% 3,6%
> 1.100 þús .kr.  4,7% 0,8%

tíu einstæðum mæðrum hafa ekki 
getað veitt börnunum sínum eins 
næringarríkan mat og þær telja þau 
þurfa og tæplega þrjár af hverjum 
tíu hafa ekki getað keypt nauðsyn-
legan klæðnað fyrir börnin sín.

Mjög mikill munur er á launum 
kvenna og karla sem hafa menntun 
á grunnskólastigi. Þannig er meira 
en fimmta hver kona í þeim hópi, 
21,5 prósent kvenna, með lægri en 
300 þúsund króna atvinnutekjur á 
mánuði. Meðal karla er þetta hlut-
fall 9,4 prósent, eða innan við einn 
af hverjum tíu.

69,9 prósent kvenna með mennt-
un á grunnskólastigi eru með 500 
þúsund krónur eða minna í laun 
á mánuði. Hlutfallið er mun lægra 
meðal karla með menntun á grunn-
skólastigi, eða 46,3 prósent.

20,6 prósent kvenna með mennt-
un á grunnskólastigi eru með 501 
þúsund eða hærri atvinnutekjur 
á mánuði. Meira en tvöfalt f leiri 
karlar með sama menntunarstig 
njóta sömu tekna, eða 48,1% karla 
með sömu menntun.

Einnig skoðaði Varða tekjur fólks 
með stúdentspróf. Mun hærra hlut-
fall kvenna en karla með stúdents-
próf er með 300 þúsund krónur eða 
lægri atvinnutekjur á mánuði, 17,5 
kvenna, á móti 7,7 prósentum karla. 
Þegar kemur að tekjum á bilinu 301-
500 þúsund krónur, njóta 45,2 pró-
sent karla slíkra tekna á móti 34,3 
prósentum í kvennastétt.

Einnig er hærra hlutfall karla með 
stúdentspróf með atvinnutekjur á 
bilinu 501-700 þúsund krónur, 30,1 
prósent, á móti 24,7 prósentum 
kvenna. Er kemur að mánaðarlaun-
um, hærri en 701 þúsund krónum, 
nýtur um fimmtungur karla með 
stúdentspróf slíkra tekna, en aðeins 
6,7 prósent kvenna. n

Innflytjendur 
hafa að jafnaði 
mun lægri 
tekjur en inn-
fæddir, sam-
kvæmt könnun 
Vörðu.

ser@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Félagsmenn í Skot-
félagi Reykjavíkur og Skotreyn, sem 
eru með aðstöðu til æfinga á Álfs-
nesi við Kollafjörð, þvertaka fyrir að 
blýmengun af þeirra völdum ógni 
þar dýraríki.

Guðmundur Lárusson, einn af 
landeigendum á Álfsnesi, kvaðst í 
Fréttablaðinu fyrr í vikunni ætla að 
blýmengun af völdum haglaskota 
næmi tugum tonna og að hún skað-
aði bæði fugla og fiska sem éti blýin 
í stað lítilla steinvala til að bæta 
meltinguna og drepist fyrir vikið.

„Engar rannsóknir sýna fram á 

slíkt,“ segir Guðmundur Kr. Gísla-
son, formaður Skotfélags Reykja-
víkur. 

„Þarna eru engar sendnar fjör-
ur og því sækja landfuglar ekki á 
svæðið. Þarna eru bara klettar, urð 
og grjót,“ segir hann og tekur fram 
að félagið hafi bannað notkun á blý-
höglum fyrir ári.

Lúther Ólason, formaður Skot-
reynar, segir að ávallt hafi verið 
farið eftir þeim reglum sem Heil-
brigðiseftirlitið hafi sett varðandi 
notkun blýs, en vel að merkja, Álfs-
nesið falli ekki undir skilgreiningu á 
votlendissvæði og þar með friðlandi 
fyrir fugla.

„Staðsetning skotvallanna á 
Álfsnesi var ekki ákveðin út af 
veðursæld, fjölskrúðugu fuglalífi, 
blómlegu votlendi og ómenguðum 
jarðvegi. Þvert á móti eru á svæðinu 
sorphaugar með útrunninni mat-
vöru sem er ekki hæf til manneldis, 
bílhræ með batteríum og einhverjar 
miltisbrandsgrafir ásamt öðru,“ 
segir Lúther.

Báðir vilja aftur á móti bæta 
hljóðvarnir á skotsvæðinu með 
mönum, svo nágrannar skotfélag-
anna tveggja á Kjalarnesi heyri 
síður hvellina, en Álfsnesið sjálft 
sé skilgreint iðnaðarsvæði til fram-
tíðar. n

Skotmenn segja blýmengun af völdum haglaskota vera litla

Skotsvæði á Álfsnesi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Á síðasta ári dóu að 
meðaltali 44,7 einstaklingar í hverri 
viku hér á landi. Það eru ívið fleiri 
en árin 2017-2020 þegar 43,4 dóu að 
meðaltali. Þetta kemur fram á vef 
Hagstofu Íslands.

Tíðasti aldur látinna árið 2021 var 
87 ár. Alls dóu 2.325 einstaklingar 
hér á landi á síðasta ári. n

Fleiru dóu að 
meðaltali í fyrra

Nærri 45 dóu að meðaltali í hverri 
viku 2021. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ingunnlara@frettabladid.is 

COVID-19 Eitt til þrjú sýni af um 150 
þúsundum sem tekin eru á Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins fyrir 
PCR-próf, týnast í hverjum mánuði.

Óskar Reykdalsson, forstjóri 
Heilsugæslunnar, segir ekki til tölur 
um hversu mörg sýni týnast, en að 
það sé afar sjaldgæft. „Talað er um 
eitt til þrjú sýni á mánuði en getur 
auðvitað verið meira,“ segir Óskar.

Óskar segir ástæðuna vera að 
rangt strikamerki sé prentað út. 
„Stundum getum við ekki rakið 
vandann, því miður.“ n

Örfá sýni týnast

UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR 
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

ALVÖRU BREYTTIR RAFBÍLAR

KOMDU OG REYNSLUAKTU 40” BREYTTUM PRUFUAKSTURSBÍL

JEEP WRANGLER RUBICON PLUG-IN HYBRID

ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á
DRIFRAFHLÖÐU

PLUG-IN HYBRID

35” BREYTING 40” BREYTING
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DEILDU FÖTU MEÐ EM*
15 VENJULEGIR HOT WINGS EÐA 15 BBQ HOT WINGS EÐA 15 BUFFALO HOT WINGS

* EINHVERJUM

1.999 kr.

KOMDU Í LÚGUNA

O
G  VERTU S N E R TILAUS



Gætið þess að börn nái ekki í vöruna. www.msb.is

illjant
þvottaefni fyrir

 bth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL „Ég hef áhyggjur af 
trúverðugleika ef upplýsingar sem 
fram koma bera skugga á okkar 
starfsemi,“ segir Valgerður Rúnars-
dóttir, læknir og forstjóri SÁÁ.

Brigslyrði hafa gengið milli 
Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og 
starfsmanna SÁÁ um hvort meðferð 
viðkvæmra persónuupplýsinga hafi 
verið ábótavant með því hvernig 
sjúkraskrár skjólstæðinga voru 
nýttar. Sjúkratryggingar hringdu 

í skjólstæðinga til að tékka inni-
hald símaviðtala sem samtökin 
buðu upp á í stað nærveruviðtala 
þegar rannsókn fór fram sem nú 
hefur leitt til þess að Sjúkratrygg-
ingar hafa sent málið til héraðssak-
sóknara.

Valgerður segir mikilvægt að SÍ 
hafi gætt þess þegar hringt var í 
skjólstæðingana að það hafi verið 
gert þannig að ekki grafi undan 
trausti. Þessi mál séu mjög við-
kvæm. Ekki liggi fyrir lýsing á því 
hvernig SÍ hegðaði hringingunum.

Lýsir áhyggjum ef deilan skaði trúverðugleika SÁÁ

Valgerður 
Rúnarsdóttir, 
læknir og for-
stjóri SÁA

„Sumt af okkar fólki hringdi og lét 
okkur vita að það hefði ekki verið 
aðvarað eða skýrt fyllilega út hvers 
vegna væri hringt. Það er á gráu 
svæði. Þetta er viðkvæmt fyrir mörg-
um og ekki eitthvað sem allir eru til-
búnir að ræða,“ segir Valgerður.

Sjúkratryggingar hafa samkvæmt 
lögum leyfi til að fela heilbrigðis-
starfsmönnum að vinna svona 
verk. Ganga þarf þó úr skugga um 
að ákveðnu verklagi sé sinnt. „Hvort 
verklagið var eins og það á að vera, 
það veit ég ekki,“ segir Valgerður.

Hún segir eðlilegar og málefna-
legar skýringar á fjölda símavið-
talanna sem rukkað var fyrir. Engir 
starfsmenn hafi hagnast á símavið-
tölunum og það sé eðlilegt að fjöldi 
viðtala hafi stóraukist þegar með-
ferð sem áður gekk út á hópastarf 
snerist upp í einstaklingsþjónustu.

„Við erum boðin og búin til að 
fara betur yfir þetta með Sjúkra-
tryggingum en við bjuggum ekki 
til aukakostnað fyrir ríkið. Ég er 
mjög hissa á að þetta mál sé komið 
til héraðssaksóknara.“ n

Alda Sigurðardóttir, stjórn-
endaþjálfi og eigandi Vendum 
og Fræðslu, segir að erlend 
fyrirtæki séu víða farin að 
nota fyrirbyggjandi aðferðir 
til þess að koma í veg fyrir 
að stjórnendur sýni af sér 
ósæmilega hegðun.

elinhirst@frettabladid.is

STJÓRNUN Alda Sigurðardóttir 
stjórnendaþjálfi var gestur í Mark-
aðnum á Hringbraut í gær. Þar var 
meðal annars rætt um þau hneyksl-
ismál sem skekið hafa íslenskan 
viðskiptaheim þar sem háttsettir 
menn hafa verið vændir um að hafa 
farið yfir kynferðisleg mörk í sam-
skiptum sínum við aðra. 

„Ég fór í þjálfun hjá konu sem 
heitir Laura Crawshaw og er doktor 
í sálfræði og hefur sérhæft sig í því 
sem kallast „abrasive leaders“ eða 
hrjúfir leiðtogar, ekki ljúfir heldur 
hrjúfir, og eru gerendur í eineltis-
málum og kynferðismálum,“ segir 
Alda. „Ég er ekki að gera út á þessi 
mál í minni stjórnendaþjálfun en 
hef leitað mér þekkingar til þess að 
hafa betri skilning á þessu. 

Dr. Laura Crawshaw var með 
vinnustofu hér í Reykjavík í sam-
vinnu við fyrirtæki mitt þar sem 
notuð var ákveðin aðferðafræði. 
Fólk kom alls staðar að á þessa 
vinnustofu. Þarna voru meðal ann-
ars mættir stjórnendur úr einni 
stærstu alþjóðastofnun heims, 
þarna var líka stjórnandi úr skóla-
kerfinu í Skotlandi og stjórnandi úr 
einum stærsta fjárfestingarbanka 
Ameríku. Allir voru að sækja sér 

þekkingu á hvernig eigi að takast 
á við þetta vandamál, það er bæði 
stórt og raunverulegt,“ segir Alda.

Hún segir að mörg amerísk fyrir-
tæki séu að meðhöndla þessi mál 
mjög vel. Þau byrji á því að innræta 
ákveðna menningu strax í atvinnu-
viðtalinu. Þar er fyrirtækjamenn-
ingin útskýrð og farið yfir ýmis 
atriði sem flest okkar myndu segja 
að væru almenn skynsemi, svo sem 
að bjóða góðan daginn, en einnig 
hvaða hegðun sé ekki umborin og 
að fyrirtækin hiki ekki við að segja 
fólki upp sem sýni slíka ósæmilega 
hegðun. 

Alda segir að þannig sé hægt að 
skapa fælingarmátt strax í upphafi. 
Einnig sé fólk þjálfað í samskiptum 
til þess að það sé betur í stakk búið 
til að meta hvað má og hvað ekki og 
hvaða afleiðingar slík hegðun hefur. 
Einnig sé mikilvægt að efla hæfni 
stjórnenda í að stöðva svona mál í 
fæðingu. 

„Um leið og maður verður var við 
eitthvað sem passar ekki, einhver 
skot á náungann eða niðurlægingu 
á fundum, þá þarf að hafa hugrekki 
til þess sem stjórnandi að stoppa 
það strax,“ segir Alda Sigurðardóttir 
stjórnendaþjálfi. n

Hrjúfir stjórnendur reynast oft 
vera gerendur kynferðisbrota

Allir voru að sækja sér 
þekkingu á hvernig 
eigi að takast á við 
þetta vandamál, það er 
bæði stórt og raunveru-
legt.

Alda Sigurðardóttir, stjórnenda-
þjálfi

Auður Önnu 
Magnúsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Land-
verndar 

gar@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Auður Önnu Magn-
úsdóttir, framkvæmdastjóri Land-
verndar, segir það ekki standast sem 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
fyrrverandi umhverfisráðherra, 
sagði í Fréttablaðinu í gær, að boð-
aðar breytingar á lögum væru rétt 
viðbrögð við úrskurði ESA um ólög-
mæta starfshætti stjórnvalda hér.

Auður segir áfram gert ráð fyrir 
að hægt verði að gefa út bráða-
birgðaleyfi án gilds umhverfismats.

„ESA hefur sagt að þetta sé brot 
á EES-reglum um umhverfismat og 
kemur því ekki til móts við athuga-
semdir ESA. Samkvæmt lýsingu í 
samráðsgátt á frumvarpsdrögunum 
verða það stofnanir en ekki ráð-
herrar sem veita bráðabirgðaleyfin 
og því opnast möguleiki til þess að 
kæra veitingu þeirra til ráðherra,“ 
segir Auður. Verði breytingin svipuð 
og rædd var 2020 verði heimild til 
veitinga bráðabirgðaleyfa felld inn 
í lög um umhverfismat.

„Það væri stórt skref aftur á bak 
því þá myndu bráðabirgðaleyfi án 
umhverfismats ná til mun f leiri 
aðgerða sem hafa neikvæð áhrif 
á náttúru Íslands. Án aðgangs að 
skjölunum er erfitt að segja hver 
áhrifin af þessu verða nákvæmlega 
en það er alveg ljóst að það er ekki 
í samræmi við niðurstöðu ESA að 
veita megi bráðabirgðaleyfi án gilds 
umhverfismats.“ n

Segir skýringar 
ekki standast

Stjórnenda-
þjálfun er gott 
tæki til þess 
að koma í veg 
fyrir ósæmi-
lega hegðun á 
vinnustað eða 
af hálfu stjórn-
enda.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY 
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the classic & the new eau de parfum

20% afsláttur  
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Það hefur verið sagt að 
við séum þrætugjarn-
ari en aðrar þjóðir og 
hér sé farið í landa-
merkjamál út af hverri 
þúfu. 

Benedikt Bogason, 
forseti Hæstaréttar

26%
 Hæsti-
réttur 
samþykkir 
að meðal-
tali um 
fjórðung 
málskots-
beiðna en 
hlutfallið 
er 10 til 15 
prósent 
á hinum 
Norður-
löndunum.
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Fjöldi dóma eftir breytingu 

Hæstiréttur er að ná jafn-
vægi eftir miklar breytingar 
á síðustu árum. Hlutverkið 
er breytt, álagið öðruvísi og 
dómarahópurinn endurnýj-
aður.

Segja má að síðasta ár hafi verið 
það fyrsta frá breyttri dómstóla-
skipan sem tók gildi 2018, sem gekk 
áfallalaust fyrir sig í Hæstarétti.

Fyrsta starfsárið fór að mestu í 
að vinna upp málahala réttarins í 
einkamálum. Árið 2019 féll dómur 
í Landsréttarmálinu hjá Mann-
réttindadómstól Evrópu, sem olli 
töfum á málsmeðferð í Landsrétti, 
þar sem fjórir af fimmtán dóm-
urum hættu að taka þátt í dóm-
störfum. Árið 2020 reið svo heims-
faraldurinn yfir sem einnig olli 
töfum hjá dómstólunum.

Á síðasta ári voru kveðnir upp 
55 dómar í Hæstarétti og Benedikt 
segir þann fjölda nálægt því sem 
gert var ráð fyrir þegar millidóm-
stigið var innleitt og Hæstiréttur 
verður að þriðja dómstiginu.

Fyrsta starfsár Hæstaréttar bár-
ust réttinum 66 beiðnir, en síðustu 
þrjú ár hafa þær verið að meðaltali 
um 150 á ári.

Þrætugjörn þjóð
Hlutfall samþykktra málskots-
beiðna er töluvert hærra hér á landi 
en á hinum Norðurlöndunum. Hér 
samþykkir Hæstiréttur um það bil 
fjórðung málskotsbeiðna að meðal-
tali, en hlutfallið er ekki nema 10 
til 15 prósent á hinum Norðurlönd-
unum.

„Það hefur verið sagt að við séum 
þrætugjarnari en aðrar þjóðir og 
hér sé farið í landamerkjamál út af 
hverri þúfu,“ segir Benedikt.

Ólöf Finnsdóttir, skrifstofustjóri 
Hæstaréttar, bendir hins vegar á að 
íbúar hinna Norðurlandanna hafi 
fjölbreyttari úrræði og því kunni 
samanburður að vera villandi.

„Ef við til dæmis berum okkur 
saman við Danmörku, þá hafa þeir 
aðrar leiðir eins og til dæmis með 
smærri kröfur, en slík mál eru rekin 
fyrir dómstólum hér.

Þá benda þau á að málum hafi 
verið að fækka hjá héraðsdómstól-
unum á undanförnum árum. Þar 
kunni að hafa áhrif aukinn réttur 
borgara til að bera mál sín undir 
úrskurðarnefndir.

Þótt Hæstiréttur sé kominn fyrir 
vind og meðferð mála í eðlilegum 
farvegi, lýsir Benedikt áhyggjum 
af töfum á meðferð einkamála í 
Landsrétti, en í dag geta liðið allt að 
átján mánuðir frá áfrýjun til Lands-
réttar, þar til dómur gengur.

Benedikt segir að uppi séu til-
lögur um hvernig Hæstiréttur geti 
tekið þátt í að létta á þessu álagi.

„Við erum móttækileg fyrir því 
að rýmka aðgang að Hæstarétti og 
höfum tjáð okkur um ákveðnar til-
lögur í því sambandi,“ segir Bene-
dikt, en í Samráðsgátt stjórnvalda 
er frumvarp sem gerir ráð fyrir að 
mál geti farið beint til Hæstaréttar 
frá héraðsdómi, án skilyrðis um að 
niðurstaða þoli ekki bið. Skilyrði 
fyrir þessari leið væri að málið 
væri í eðli sínu þannig að það ætti 
augljóst erindi til Hæstaréttar, en 
krefðist ekki beinnar sönnunar-
færslu á áfrýjunarstigi.

Í frumvarpsdrögunum er einn-
ig lagt til að að unnt verði að leita 
til Hæstaréttar varðandi ýmis 
réttar  farsatriði. Til að mynda 
hefur verið gagnrýnt að ef máli 
er vísað frá í héraði og frávísun 
er staðfest í Landsrétti, komist 
það mál aldrei til Hæstaréttar og 
málsaðilar fái enga úrlausn fyrir 
dómstólum. „Þarna væri verið að 
rýmka aðganginn að Hæstarétti,“ 
segir Benedikt. Þó þurfi auðvitað 
eftir sem áður að fá málskotsleyfi 
hjá réttinum hverju sinni.

Öllu tjaldað til í endurnýjuðum Hæstarétti
Benedikt 
Bogason, forseti 
Hæstaréttar, 
ásamt Ingveldi 
Einarsdóttur 
varaforseta 
(t.v.) og Ólöfu 
Finnsdóttur, 
skrifstofustjóra 
réttarins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Þrjár konur gegna nú stöðu Hæstaréttardómara, en kvenkyns dómarar við 
réttinn hafa alls verið sjö: Björg Thorarensen, Greta Baldursdóttir, Ingibjörg 
Benediktsdóttir, Guðrún Erlendsdóttir, Hjördís Hákonardóttir, Ingveldur 
Einarsdóttir og Ása Ólafsdóttir.  MYND/SAGA SIGURÐARDÓTTIR

Nóg að gera
Því er stundum haldið fram að 
hæstaréttardómarar geti varla haft 
mikið að gera í breyttri dómstóla-
skipan. Ingveldur Einarsdóttir, 
varaforseti Hæstaréttar, vísar 
þessu á bug. „Ég var settur dómari 
þegar álagið var sem mest hér eftir 
hrunið. Álagið þá var allt öðru vísi 
en í dag. Þá voru dæmd 600 mál á 
ári en ekki 60, þannig að maður 
hafði miklu minni tíma til að setja 
sig inn í málin. Núna er álag líka 
en allt öðruvísi og yfirferðin allt 
önnur. Það er farið í alls kyns dóma 
og fræðirit, það er legið yfir málinu 
og allir endar skoðaðir, það er farið 
algerlega á dýptina og svo eru dóm-
arnir náttúrulega mun ítarlegri og 
lengri en áður var.“

Benedikt tekur undir með Ing-
veldi og segir mun meira lagt í hvert 
mál eftir breytinguna. „Lögmenn-
irnir leggja meira í málin sem koma 
til okkar, það er meira lagt í mál-
flutninginn og svo eru þau afgreidd 
hér af meiri dýpt. Þannig að það er 
meiru tjaldað til í dag,“ segir Bene-
dikt og bendir einnig á að áður voru 
dómarar við réttinn tólf, en eru sjö 
í dag.

Einnig hefur verið gagnrýnt að 
hæstaréttardómarar sinni kennslu 
með fram starfinu og hefur sú gagn-
rýni ekki síst beinst að Benedikt. 
Hann segir að eftirlit sé haft með 
aukastörfum dómara og um þau 
gildi sérstakar reglur sem fara þurfi 
eftir.

„Ég segi nú bara fyrir mig að það 
hefur gefið mér mikið í kennara-
starfinu að hafa verið að dæma og 
í dómarastarfinu að hafa verið að 
kenna. Þetta styrkir mann á báðum 
sviðunum,“ segir Benedikt og bætir 

við: „Mér finnst gríðarlega mikil-
vægt að geta komið út í háskóla 
og hitt ungt fólk og heyrt þeirra 
sjónarmið og átt samræður þar. Það 
gerir ekkert nema styrkja mann í 
dómarastarfinu.“ Hann segir þetta 
fyrirkomulag eiga sér fyrirmyndir 
víða um heim.

Jafnt kynjahlutfall
Samsetning Hæstaréttar hefur 
breyst töluvert á allra síðustu árum. 
Lengi vel var aðeins ein kona í rétt-
inum. Nú eru konur þrjár af sjö 
dómurum réttarins.

„Við erum með besta skorið að 
minnsta kosti á Norðurlöndum, 
ef ekki víðar,“ segir Benedikt um 
kynjahlutföllin.

En hvaða áhrif hefur f jöldi 
kvenna við réttinn? „Ég held það 
sé fyrst og fremst fólkið sjálft sem 
hefur áhrif, ekki endilega hvort 
það er kona eða karl. Lífsskoðanir 
fólks og lífsreynsla mótar fólk og 
kannski hefur það einhver áhrif og 
jafnvel meiri en kyn þess,“ svarar 
Ingveldur. n

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is
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ÍSLENSK VERÐBRÉF BJÓÐA 
FJÖLBREYTTA FJÁRFESTINGARKOSTI 
OG SPARNAÐARMÖGULEIKA
Hægt er að eiga viðskipti með sjóði í rekstri ÍV sjóða hf.

í gegnum Verðbréfavef ÍV á iv.is

VERÐBRÉFAVEFUR ÍV Á WWW.IV.IS



Hækkun stýrivaxta og 
aðrar aðgerðir sem 
Seðlabankinn hefur 
gripið til eru líklegar til 
að hafa kælandi áhrif 
þegar fram líða stundir.

Una Jónsdóttir, hagfræðingur hjá 
Landsbankanum

Það er alvarlegt þegar 
grunnþörf fólks fyrir 
íbúðir er ekki mætt. 
Afleiðingin hefur verið 
mikil hækkun á verði 
íbúða, aukin verðbólga 
og hærri vextir.

Ingólfur Bender, aðalhagfræð-
ingur Samtaka iðnaðarins

Á árinu 2021 urðu þau 
tíðindi að fimm vísi-
sjóðir voru stofnaðir 
með myndarlegt 
fjármagn til þess að 
styðja við fyrirtæki 
sem byggja á hugviti. 

Það er mikið umbreytingarskeið 
fram undan í íslensku efnahagslífi. 
Fjórða stoðin sem byggir á hug-
viti er loks að vaxa úr grasi og mun 
taka meira til sín ár frá ári. Hingað 
til hefur áhættufjármagn skort til 
þess að hugverkageirinn hafi náð 
að skjóta almennilegum rótum.

Á árinu 2021 urðu þau tíðindi 
að fimm vísisjóðir voru stofnaðir 
með myndarlegt fjármagn til þess 
að styðja við fyrirtæki sem byggja á 
hugviti. Samtals söfnuðu sjóðirnir 
yfir 40 milljörðum, mestur pening-
urinn kemur frá íslenskum lífeyris-
sjóðum en þess má geta að Evrópski 

fjárfestingasjóðurinn, sem er stærsti 
sjóður í Evrópu, fjárfesti í íslenskum 
sjóði í fyrsta skipti.

Þetta mikla fjármagn sem er 
ey rnamerkt f y rirtækjum sem 

byggja á hugverkum eru tímamót. 
Það eru nánast vikulegar fréttir af 
fyrirtækjum sem hafa safnað fjár-
magni. Að jafnaði hafa fyrirtækin 
safnað myndarlegum fjármunum 
sem gerir þeim kleift að keppa á 
alþjóðlegum markaði.

Fyrirtæki sem byggja á hugviti 
geta vaxið hratt á skömmum tíma, 
nýleg dæmi eru til dæmis Control-
ant og Kerecis. 

Mikil samkeppni hefur myndast 
um sérhæft starfsfólk og það mun 
myndast þörf fyrir nýja sérfræði-
þekkingu. Það eiga eftir að myndast 
nýjar hliðargreinar og afleidd tæki-
færi.

Íslenska hagkerfið hefur verið 
auðlindadrifið, byggst á gjöfulum 
miðum, orkuríkri náttúru og nátt-
úrufegurð. Það er áríðandi að inn-
viðir séu þannig að þessi fyrir-
tæki nái að blómstra. Byggja upp 
þekkingu, tengingar við alþjóðlegt 
umhverfi og skilning á þessum nýja 
veruleika í íslensku atvinnulífi. n

Fjárfestingar í íslensku hugviti

Ingi Björn 
Sigurðsson,
framkvæmda-
stjóri Brum 
Funding

magdalena@frettabladid.is

Snorri Jakobsson, greinandi hjá 
Jakobsson Capital, segir það fyrst 
og fremst vera húsnæðismarkaðinn 
sem keyri verðbólguna áfram. 

„Það er erfitt að átta sig á því af 
hverju menn kveina yfir því að 
vextir séu að hækka því það er fyrst 
og fremst húsnæðismarkaðurinn 
sem hefur áhrif á verðbólguna um 
þessar mundir og hærra vaxtastig 
kælir fasteignamarkaðinn,“ segir 
Snorri og bætir við að þar sem 
greiðslubyrðin sé yfirleitt léttust á 
verðtryggðu lánunum bitni há verð-
bólga helst á umbjóðendum verka-
lýðsfélaganna. 

Forystumenn verkalýðshreyf-
ingarinnar hafa lýst því yfir að þeir 
muni sækja hverja einustu krónu 
sem heimilin hafa greitt í kjöl-
far vaxtahækkana Seðlabankans. 
Snorri segir að sú þróun lofi ekki 
góðu. „Seðlabankinn á að vera 
sjálfstæður og það gagnast engum 
í raun og veru svo mikil hækkun 

á fasteignaverði. Því er eðlilegt að 
Seðlabankinn kæli markaðinn. Það 
þjónar heldur ekki umbjóðendum 
verkalýðsfélaganna að fasteignaverð 
hækki. En þetta er einnig spurning 
um gengisstöðugleika. Ef vaxtastig 
er lágt þá er líklegra að krónan veik-
ist og verðbólgan verði há. Land sem 
er með háa verðbólgu er með gjald-
miðla sem veikjast, getum tekið 
Tyrkland sem dæmi. Það þjónar 
ekki hagsmunum umbjóðenda 
verkalýðsfélaganna að við séum 
með veika krónu og lága stýrivexti. 
Viljum við að íslenska krónan tapi 
40% af verðgildi sínu eins og tyrk-
neska líran þar sem vöxtum hefur 
verið haldið niðri með handafli?“ n

Þróun sem lofar bara alls ekki góðu

Snorri Jakobs-
son, greinandi 
hjá Jakobsson 
Capital

Aðalhagfræðingur Samtaka 
iðnaðarins segir að ljóst sé að 
byggja þurfi töluvert meira 
en nú sé gert. Hagfræðingur 
hjá Landsbankanum segir 
gögn benda til að fasteigna-
markaðurinn sé að róast.

magdalena@frettabladid.is

Árshækkun íbúðaverðs mældist 
15,2 prósent á landinu öllu í nóv-
ember og í þeim mánuði seldust 
43,6 prósent allra íbúða yfir ásettu 
verði. Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í mánaðarskýrslu Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnunar sem kom 
út á dögunum.

Ingólfur Bender, aðalhagfræð-
ingur Samtaka iðnaðarins, segir að 
skortur á íbúðum í sölu sé alvarlegt 
vandamál. „Hillurnar eru nánast 
tómar. Það hefur dregið verulega úr 
íbúðum í sölu á sama tíma og eftir-
spurn hefur verið mikil. Íbúðaupp-
bygging snýst um fólk og þarfir 
þess. Það er alvarlegt þegar grunn-
þörf fólks fyrir íbúðir er ekki mætt. 
Afleiðingin hefur verið mikil hækk-
un á verði íbúða, aukin verðbólga og 
hærri vextir,“ segir Ingólfur og bætir 
við að afleiðingar þess muni sjást í 
hækkandi kaupverði íbúða þar sem 
fjöldi seljist á yfirverði. 

„Fram kemur einnig í skýrslunni 
að greiðslubyrði óverðtryggðra lána 
hefur hækkað umtalsvert sem er 
afleiðing af hækkandi vöxtum en 
Seðlabankinn hefur hækkað vexti 
talsvert hratt undanfarið samhliða 
þrálátri verðbólgu yfir markmiði 
bankans sem að stórum hluta er til 
komin vegna hækkunar húsnæðis-
verðs.“

Una Jónsdóttir, hagfræðingur 
hjá Landsbankanum, segir að gögn 
um seldar íbúðir bendi til að fast-
eignamarkaðurinn sé að róast eftir 
miklar hækkanir á undanförnum 
misserum. „Hækkun stýrivaxta og 
aðrar aðgerðir sem Seðlabankinn 
hefur gripið til eru líklegar til að 
hafa kælandi áhrif þegar fram líða 
stundir,“ segir Una og bætir við að 
það sem hafi helst vakið athygli 
hennar í skýrslu Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnunar sé hversu hátt 
hlutfall íbúða seljist enn yfir ásettu 
verði og það bendi til þess að enn sé 
mikill eftirspurnarþrýstingur.

Kári S. Friðriksson, hagfræðingur 
hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofn-
un, segir að ástæðan fyrir þessari 
miklu eftirspurn sé fyrst og fremst 
lágt vaxtastig.

„Þrátt fyrir vaxtahækkanir frá því 
í vor eru breytilegir óverðtryggðir 
vextir á íbúðalánum nokkuð lægri 

en verðbólga sem gerir það að verk-
um að það er óvenju gott að skulda. 
Þótt óverðtryggðir íbúðalánsvextir 
hafi hækkað úr 3,4 prósentum í 4,2 
prósent á undanförnu ári eru þeir 
samt lægri en þeir höfðu nokkurn 
tímann verið fyrir árið 2020.“

Ingólfur bætir við að ástæður 
fyrir slæmri stöðu á íbúðamarkaði 
sé að finna bæði á framboðs- og 
eftirspurnarhliðinni. „Þetta er 
samspil þátta á framboðs- og eftir-
spurnarhlið íbúðamarkaðarins. Á 
framboðshliðinni hefur íbúðum 
í byggingu fækkað umtalsvert. Þá 
þróun fórum við að sjá fyrir strax 
undir lok árs 2019 í talningu Sam-

taka iðnaðarins sem framkvæmd er 
tvisvar á ári. Voru íbúðir í byggingu 
í september síðastliðnum til dæmis 
rétt tæplega 3.400 samanborið við 
tæplega 5.000 íbúðir í september 
2019.“

Hann bætir við að á eftirspurnar-
hliðinni hafi verið vöxtur vegna 
ýmissa þátta.

„Á eftirspurnarhliðinni hefur 
verið vöxtur vegna lágra vaxta, 
fólksfjölgunar, kaupmáttarvaxtar 
og breyttra íbúðaþarfa vegna Covid-
19 faraldursins. Ljóst er að litið 
til framtíðar er eftirspurnin enn 
talsvert sterk. Hefur Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun til dæmis metið 
það svo að byggja þurfi 30 þúsund 
íbúðir á þessum áratug og það sé 
framhlaðið þannig að það þarf um 
3.500 á ári næstu árin. Við erum að 
sjá mikla fólksfjölgun nú í landinu 
samhliða uppsveiflunni í hagkerf-
inu. Aukinn fólksfjöldi krefst aukins 
fjölda íbúða sem mæti þörfum íbúa. 
Það er verkefnið litið til næstu ára.“

Una bendir þó á að það sé jákvætt 
hversu hátt hlutfall fyrstu kaup-
enda sé. „Hlutfall fyrstu kaupenda 
er hærra en við höfum séð áður. En 
verð hefur hækkað talsvert og má 
rekja það til nokkurra þátta. Fyrir 
það fyrsta lækkuðu vextir sem við-
bragð við faraldrinum. Það varð til 

þess að vextir á íbúðalánum lækk-
uðu og ódýrara varð að fjármagna 
íbúðakaup. Samkomutakmarkanir 
höfðu það einnig í för með sér að 
neyslumöguleikar urðu takmarkað-
ir og sparnaður margra og þar með 
kaupgeta jókst. Þetta varð til þess að 
eftirspurn jókst eftir íbúðarhúsnæði 
til kaupa og þar með hækkaði verð.“

Aðspurð hvort hún telji að staðan 
muni batna segir hún að hún búist 
við því. „Það er líklegt að staðan 
batni þegar fram líða stundir og 
daglegt líf kemst í sama horf og var 
fyrir faraldur, auk þess sem vaxta-
hækkanir Seðlabankans eru lík-

legar til þess að slá á eftirspurn. Svo 
þurfum við einnig að sjá jafna og 
stöðuga íbúðauppbyggingu.“

Ingólfur segir að til þess að staðan 
batni sé ljóst að það þurfi að byggja 
meira. „Það er ljóst að við þurfum að 
byggja meira. Við þurfum sveigjan-
leika til að bregðast við svona stöðu. 
Skapa verður nægjanlegt framboð 
húsnæðis til að mæta þörfum íbúa 
landsins. Það þarf aukið framboð á 
lóðum, sem er á ábyrgð sveitarfélag-
anna. Ráðast þarf í nauðsynlegar 
breytingar í skipulagsmálum og 
umhverfi byggingarmála. Tryggja 
verður stöðuga íbúðauppbyggingu 
þar sem dregið er úr sveiflum í bygg-
ingariðnaði.“

Kári tekur í sama streng um að 
byggja þurfi meira. „Til lengri tíma 
þarf að tryggja að hægt sé að byggja 
bæði nægilegt magn og nógu ódýrt 
til þess að það geti dregið úr fast-
eignaverðshækkunum. Ef lóðafram-
boð er takmarkað þá geta annað 
hvort byggingaraðilar eða opinberir 
aðilar tekið stærri part af ágóðanum 
sem fæst við að byggja. Þá þarf að 
passa að tegund úthlutaðra lóða, 
regluverk og öll opinber umgjörð 
sé með þeim hætti að hægt sé að 
byggja ódýrt. Útlit er fyrir að Íslend-
ingum muni fjölga hratt og á sama 
tíma eru fjölskyldur að minnka.“ n

Segir skort á íbúðum í sölu alvarlegt vandamál
Hagfræðingur 
hjá Húsnæðis- 
og mannvirkja-
stofnun segir 
að ástæðan 
fyrir mikilli 
eftirspurn sé 
fyrst og fremst 
lágt vaxtastig.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK
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Það er 
óhætt að 
mæla með 
göngu á 
Hólshyrnu 
sem jafn-
framt er 
frábært 
fjallaskíða-
fjall.

FÓKUS Á HJARTA LANDSINS FIMMTUDAGUR  20. janúar 2022

Ólafur Már 
Björnsson

augnlæknir og 
ljósmyndari

Tómas  
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi

Það eru ekki margir bæir á Íslandi sem geta státað af 
jafn kynngimögnuðum fjallahring og Siglufjörður, enda 
fjörðurinn hluti af Tröllaskaga. Út um eldhúsgluggann 
blasa við gómsætir konfektmolar sem flestir eru kennd-
ir við hnjúk, líkt og Hestskarðshnjúkur, Pallahnjúkur 
og Móskógahnjúkur. Þetta á þó ekki við um Hóls-
hyrnu, tígulegan 687 metra háan tind inn af miðjum 
firðinum, milli Hólsdals og Skútudals, og skammt frá 
opi jarðganganna yfir í Héðinsfjörð. Fjallið skipar sér-
stakan sess í hjörtum allra Siglfirðinga og sést oft sem 
mótíf á málverkum og ljósmyndum, en einnig í nöfnum 
fyrirtækja og félagasamtaka. Hylli Hólshyrnu kemur 
ekki á óvart, því séð frá bænum líkist það píramídalaga 
samhverfum þrístrendingi. Orðið hyrna er skylt orð-
inu horn og hefur verið notað í margs konar merkingu, 
meðal annars um hvassa fjallstinda. Þeir sem komnir 
eru yfir miðjan aldur muna mjólkurhyrnur með fjórum 
hornum og þríhyrndar hliðar. Þær skutu upp kollinum 
um miðja síðustu öld þegar farið var að selja mjólk í 
pappaumbúðum og fljótlega festist nýyrðið mjólkur-
hyrna við þær. Síðar áttu kassalaga og ferhyrndar 
umbúðir eftir að leysa hyrnurnar af og annað nýyrði, 
mjólkurferna, kom fram á sjónarsviðið. Sumt eldra fólk 
kallar þó mjólkurfernur enn hyrnur, en varla á Siglufirði 
því þar tíðkuðust mjólkurhyrnur ekki, frekar en annars 
staðar á Norðurlandi.

Það er óhætt að mæla með göngu á Hólshyrnu sem 
jafnframt er frábært fjallaskíðafjall. Í vesturhlíðum þess 
var löngum skíðasvæði Siglufjarðarbæjar og skíðastökk-
pallur, en árið 1989 var skíðasvæðið flutt á enn betri stað, 
í Skarðsdal, sem nú telst eitt besta skíðasvæði landsins. 
Til eru nokkrar leiðir upp á tindinn og er stysta leiðin 
að norðanverðu upp brattan Álfhyrnuröðul. Í fyrstu 
er leiðin gróin en síðan taka við leirskriður og kletta-
stallar. Efst býðst einstakt útsýni yfir Siglufjörð og 
áðurnefnda hnjúka, en einnig Dísina, brúnaþungan 
Blekkil og sunnar Presthnjúk. Hægt er að halda göng-
unni áfram af Hólshyrnu á Presthnjúk og þaðan ofan í 
Skútudal eða Hólsdal. Þessar leiðir eru einnig frábærar 
fjallaskíðaleiðir og er þá oftast lagt upp frá Skútudal. 
Af tindi Hólshyrnu má síðan renna sér aftur niður stór-
brotinn Skútudal eða halda niður brattari vesturhlíðar 
Hólshyrnu. n

Mjólkurhyrnan  
          á Sigló

Hólshyrna blasir við öllum sem heimsækja Siglufjörð og ekki kemur á óvart að þetta glæsilega fjall sé Siglfirðingum svo kært.  MYND/ÓMB

Píramídalaga 
Hólshyrna 
minnir óneitan-
lega á mjólkur-
hyrnur sem 
flestir sem 
komnir eru yfir 
miðjan aldur 
muna eftir úr 
æsku.  
 MYND/TG

Af tindi Hóls-
hyrnu er frá-
bært útsýni í 
allar áttir. Hér 
er horft í áttina 
að Dísinni til 
vinstri og 
Móskógahnjúki 
til hægri, en 
handan þeirra er 
Héðinsfjörður. 
 MYND/TG
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Fimm 
prósenta 

árleg leiga 
af auð-

lindinni, 
jafngildi 60 
milljarða, 

þykir 
skattpín-

ing í tilviki 
auðugustu 

lands-
manna.

Börn eru 
eðlilega 

sérstaklega 
viðkvæm 
fyrir nei-
kvæðum 
áhrifum 

bælingar-
meðferða.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Í sérstökum kafla íslenskra hegningarlaga er fjallað 
um brot gegn frjálsræði manna og viðurlög við slíkum 
brotum. Listinn er langur en ekki tæmandi, enda virð-
ist hugmyndafluginu lítil takmörk sett þegar kemur að 
því að ganga á frelsi annarra. Eitt af því sem hegningar-
lögin ná ekki til eru svokallaðar bælingarmeðferðir á 
hinsegin fólki. Þar horfir nú vonandi til betri vegar, þar 
sem ég hef lagt fram á þingi frumvarp til að gera refsi-
vert að neyða einstakling til að undirgangast meðferð 
í þeim tilgangi að bæla eða breyta kynhneigð sinni, 
kynvitund eða kyntjáningu. Breytingin leggur einnig 
bann við slíkum meðferðum á börnum, hvort sem þær 
eru framkvæmdar hér á landi eða barnið flutt úr landi 
í þeim tilgangi, og við því að framkvæma eða hvetja, 
með beinum eða óbeinum hætti, til slíkra meðferða.

Bælingarmeðferðir hafa víða verið framkvæmdar til 
þess að „lækna“ náttúrulega kynhneigð eða kynvitund 
fólks. Í slíkum meðferðum er samtali gjarnan beitt til 
þess að tengja upplifun þolandans á kynhneigð, kyn-
vitund eða kyntjáningu sinni við sársauka og skömm. 
Í grófari tilvikum hefur þolandinn einnig verið látinn 
undirgangast inngripsmeiri meðferðir. Þessar með-
ferðir eru ekki studdar af vísindum, þær eru siðferðilega 
rangar og hafa oftar en ekki verulega neikvæð óaftur-
kræf áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks. Börn 
eru eðlilega sérstaklega viðkvæm fyrir neikvæðum 
áhrifum bælingarmeðferða.

Það er því sannarlega ekki að ástæðulausu að bæl-
ingarmeðferðir hafa víða um heim verið bannaðar með 
lögum að viðlagðri refsingu. Enn víðar er nú í gangi 
vinna við að fylgja þeim fordæmum. Á alþjóðavett-
vangi hefur Ísland ítrekað lýst yfir andstöðu við slíkar 
meðferðir, t.d. á fundi mannréttindaráðs Sameinuðu 
þjóðanna sumarið 2020, þar sem fjallað var um skýrslu 
ráðsins um alvarlegar afleiðingar bælingarmeðferða á 
hinsegin fólki. Það er tímabært að stíga skrefið til fulls, 
færa okkur til nútímans og festa í lög hér bann við svo 
skelfilegri aðför að frelsi og heilsu hinsegin fólks. ■

Tímabært að setja bann  
við bælingarmeðferðum

Hanna Katrín 
Friðriksson 

þingflokksfor-
maður Viðreisnar 

Endurnýjuð ríkisstjórn Katrínar Jakobs-
dóttur verður kyrrstöðustjórn, enn 
sem fyrr, af ástæðum sem rekja má til 
eðlilegra átaka milli þeirra ólíku stjórn-
málaflokka sem mynda hana, en einnig 

vegna einsleitni þeirra, því það sem sameinar þá 
er aðdáun á óbreyttu kerfi.

Þess vegna verður ekki hróflað við krónunni á 
næstu árum, hversu illa sem hún leikur heimili 
og fyrirtæki landsmanna, en hún er völd að 
mestu álögum Íslandssögunnar: skattar á ein-
staklinga árið 2019 námu 190 milljörðum, en 
krónuskatturinn það sama ár var 180 milljarðar.

Þess vegna verður engu breytt sem truflað 
getur fokríka kvótakónga. Markaðsleiðin er sem 
fyrr eitur í beinum stjórnarherranna, enda þótt 
hún hafi almannahag í huga. Fimm prósenta 
árleg leiga af auðlindinni, jafngildi 60 milljarða, 
þykir skattpíning í tilviki auðugustu lands-
manna.

Þess vegna verður áfram rekin fátæktarstefna í 
landbúnaði, sem er auðmýkjandi fyrir sauðfjár-
bændur um allt land. Og enn síður verður græn-
metisbændum rétt hjálparhönd með afslætti á 
rafmagni, sem áfram verður aðeins í boði fyrir 
erlenda auðhringi sem reka hér álver.

Þess vegna verða hugmyndir um þjóðgarða 
á hálendi landsins látnar niður falla, milli þess 
sem áfram verður beitt afturvirkum reglugerð-
um til að lauma fiskeldi inn í þrönga firði, af því 
umhverfið er atvinnulífinu óæðra, sama hvaða 
stjórnarflokkur stýrir viðkomandi ráðuneyti.

Þess vegna mun ríkisstarfsmönnum fjölga 
hratt, einmitt því fólki sem leiðir launaþróun og 
gerir fyrirtækjum á almennum vinnumarkaði 
erfiðara um vik að ná endum saman. Og áfram 
verður hlutfall ríkisfyrirtækja í atvinnulífi 
miklum mun hærra á Íslandi en í löndunum í 
kring.

Þess vegna verður engu breytt varðandi 
starfsemi Ríkisútvarpsins, sem veður uppi á 
íslenskum fjölmiðlamarkaði, með belti sín og 
axlabönd, og grefur undan starfsemi einkarek-
inna fjölmiðla, sem fyrr deyja drottni sínum en 
að stjórnarherrarnir breyti þar nokkrum hlut.

Þess vegna verður stjórnarskrármálið áfram 
drepið í dróma og sjálfsögðum bótum á æðstu 
lögum landsins slegið á frest, einmitt af hræðslu 
við að þjóðin hafi eitthvað um það að segja, en 
það er stjórnarflokkunum kærkomið að hafa 
auðlindaákvæðið áfram opið og sveigjanlegt.

En líklega er þetta eðlilegt ástand. Ríkis-
stjórnarflokkarnir eru ekki einir hræddir við 
breytingar, almenningi til hagsældar og aukinna 
réttinda. Það er nefnilega almenningur sem kýs 
þessa flokka í ríkari mæli en önnur öfl. Hann vill 
kyrrstöðu. Og hann fær kyrrstöðu. ■

Kyrrstöðustjórn

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
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Hrollur
Auðvitað fer hrollur um Þórólf 
Guðnason sóttvarnalækni 
landsmanna þessa dagana þegar 
heilu þotunum er stefnt til Ung-
verjalands í handboltaveisluna 
sem þar er nú haldin, í langtum 
innan við eins sentimetra fjar-
lægð fólks hverju frá öðru. En 
fréttir berast nú einmitt af því 
að hundruð landsmanna séu 
að pakka ofan í töskur sínar til 
að yfirfylla áhorfendapallana í 
Búdapest þar sem íslenska lands-
liðið mun leika hvern sigurleik-
inn af öðrum, allt til enda, og 
taka dolluna á endanum. Og þar 
verður nú heldur betur faðmast 
og frussað yfir mann og annan.

Snerting
Allt minnir þetta auðvitað á þá 
ríku staðreynd að handbolti 
er einhver erfiðasta íþrótt sem 
hægt er að leika á tímum ofboðs-
legra sóttvarna og fjarlægðar-
takmarkana. Það hefur enda 
stundum verið haft á orði að 
munurinn á körfubolta og hand-
bolta sé giska skýr: Körfubolti sé 
íþrótt án snertingar, en hand-
bolti sé snerting án íþróttar. 
Og svo áfram sé gantast í þessa 
veru þá er seinni bylgjan mikið 
tekin í handboltanum – og 
þykir mikilvæg til sigurs. Og svo 
verður einnig á landamærunum 
í Keflavík þegar mannskapurinn 
kemur allur heim að lokum, það 
verður sko alvöru bylgja. ■
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 Mjög ósennilegt er að 
nokkur vilji gefa eftir 
af ítrustu kröfum um 

loftslagsvernd.

Á heildarbiðlista eru 
nú 1.680 börn og bíða 

flest börn eftir sál-
fræðingi.

Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Ríkisstjórnin hefur heitið þjóðinni 
og umheiminum því að Ísland verði 
kolefnishlutlaust og hafi náð full-
um orkuskiptum árið 2040. Ísland 
á þá að vera óháð jarðefnaeldsneyti 
fyrst allra ríkja í heiminum.

Við höfum aðeins átján ár til þess 
að ná þessu risastóra markmiði.

Enginn teljandi pólitískur 
ágreiningur virðist vera um þessa 
skýru og afdráttarlausu stefnu.

Kyrrstöðupólitíkin hefur tafið
Árum saman hefur legið fyrir hvað 
þarf að gera í orkumálum til þess 
að markinu verði náð.

Eigi að síður ákvað ríkisstjórnin 
að sitja aðgerðalaus allt síðasta 
kjörtímabil. Kyrrstöðupólitíkin 
náði líka til orkumálanna þó að þá 
þegar hafi legið fyrir að ekki mátti 

draga stundinni lengur að hefjast 
handa við virkjanir til að mæta 
tímasettum markmiðum um orku-
skipti.

Þegar stjórnarflokkarnir ákváðu 
í nóvember að framlengja sam-
starfið var enn hert á markmiðum 
í loftslagsmálum.

Á hinn bóginn veitti stjórnar-
sáttmálinn lítil svör við hinu, hvort 
kyrrstöðupólitíkin í virkjana-
málum yrði rofin.

Hvað þýðir græn skýrsla?
Umhverfis-, orku- og loftslagsráð-
herra skipaði í vikunni starfshóp, 
sem á að taka saman þær upp-
lýsingar, sem þegar liggja fyrir um 
þessi efni, og setja í græna bók. 
Verkið er einfalt enda á því að ljúka 
innan sex vikna með tillögum.

Tilgangurinn með því að skrifa 
nýja skýrslu getur verið tvenns 
konar. Hugsanlega er þetta bara 
leikur til þess að geta haldið 
kyrrstöðupólitíkinni áfram. En 
skammur tímafrestur gæti bent til 
hins, að orkuráðherra ætli í raun 
að losa um þá bóndabeygju, sem 
VG hefur haldið flokki hans í á 
þessu sviði.

Tíminn einn getur svarað þess-
ari spurningu. En hitt er ljóst að 
kyrrstöðupólitíkin gildir þangað 
til annað verður ákveðið.

Neitunarvald VG
Á undanförnum árum hefur ekki 
einasta verið góð pólitísk sátt um 
að Ísland fylgdi róttækustu mark-
miðum í heimi í loftslagsmálum. 
Það hefur líka verið einhugur um 
róttæka stefnu í landvernd. Fáar 
þjóðir hafa verndað og friðað hlut-
fallslega jafn stór landsvæði og við.

En nú er svo komið að róttækustu 
markmið í landvernd og rót-
tækustu markmið í loftslagsvernd 

skarast. Þá þarf pólitíkin að taka 
erfiðar ákvarðanir. Það gat ríkis-
stjórnin ekki á síðasta kjörtímabili.

Pólitíska ástæðan fyrir kyrr-
stöðu í virkjunarmálum allt síðasta 
kjörtímabil er ekki sú að meiri-
hluti hafi ekki verið fyrir hendi á 
Alþingi til þess að koma hreyfingu 
á málin. Ástæðan er fyrst og fremst 
neitunarvald VG.

Þrjár leiðir
Nú þarf hins vegar að taka ákvarð-
anir. Þær snúast um stór pólitísk 
markmið og fram hjá því verður 
ekki horft að þau tengjast líka 
ríkum tilfinningum. Þrír megin 
kostir blasa við í þessu mikla 
pólitíska uppgjöri:

Í fyrsta lagi að fara strax á þessu 
ári af stað með virkjanir og auka 
orkuframleiðslu um fimmtíu pró-
sent á næstu tveimur áratugum. 
Það þýðir að gefa þarf eftir ítrustu 
kröfur í landvernd.

Í öðru lagi er hægt að halda 
ítrustu kröfum um landvernd og 
gefa eftir í loftslagsmálum.

Í þriðja lagi er unnt að halda ítr-
ustu markmiðum á báðum sviðum 
og gefa eftir í lífskjörum. Bent 

hefur verið á að takmarka mætti 
eða skammta ferðir til útlanda og 
almennt draga úr neyslu. Þá yrði 
heldur ekki þörf fyrir jafn há laun.

Kyrrstöðupólitíkin hefur í reynd 
þýtt að ríkisstjórnin hefur fram til 
þessa stefnt á þriðja kostinn.

Sex vikur í ákvörðun
Flest bendir til þess að á Alþingi 
sé samt sem áður meirihluti fyrir 
fyrsta kostinum.

Það merkir að við tökum ítrustu 
loftslagsmarkmið fram yfir ítrustu 
kröfur um landvernd og fylgjum 
öðrum þjóðum eftir í hagvexti og 
lífskjörum. Eigi að síður getum við 
státað af metnaðarfullri náttúru-
verndarstefnu.

Mjög ósennilegt er að nokkur 
vilji gefa eftir af ítrustu kröfum um 
loftslagsvernd.

Í ljósi þessa stöðumats veltur 
framhaldið á vilja eða getu VG 
til að forgangsraða markmiðum. 
Stundaglasið er tómt.

Tíminn til að svara þessari stóru 
spurningu er sannarlega ekki 
lengri en orkuráðherra gaf starfs-
hópnum. Sex vikur til ákvarðana 
og átján ár til framkvæmda. n

Stundaglasið er tómt

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

Komdu til okkar og prófaðu einstök 
gæði Hästens rúmanna.
Starfsfólk okkar er tilbúið að aðstoða 
þig og veita frekari upplýsingar.

VERTU VAKANDI Í 
FYRSTA SKIPTI 
Á ÆVINNI

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins var lögfestur með 
lögum nr. 19/2013. Sáttmálinn hefur 
ekki verið innleiddur í Reykjavík 
líkt og gert hefur verið í Kópavogi. 
Ég lagði fram tillögu á fundi borgar-
stjórnar 18. janúar, um að skipaður 
yrði stýrihópur sem greini og leggi 
mat á hvað vanti upp á til að unnt 
sé að innleiða Barnasáttmálann í 
Reykjavík. Þar með væri Reykjavík 
komin í hóp barnvænna sveitar-
félaga en hugmyndafræði þeirra 
byggist á alþjóðlegu verkefni.

Í borgarráði liggur erindi frá 
UNICEF. Það erindi var sent til 
umsagnar skóla- og frístundasviðs. 
Umsögn hefur ekki borist og þess 
vegna hefur ekkert bólað á ákvörð-
un af hálfu Reykjavíkurborgar um 
að taka þátt í verkefninu.

Tillögu Flokks fólksins var vísað 
til borgarráðs. Það voru vonbrigði. 
Borgarráð er lægra stjórnvald og þar 
hefur fulltrúi Flokks fólksins ekki 
atkvæðisrétt.

Það er undarlegt að Reykjavík 
skuli vera eftirbátur Kópavogs í 
þessu mikilvæga máli. Staðreyndin 
er sú að ákvæði Barnasáttmálans 
eru brotin víða í málefnum barna 

Reykjavík. Undirbúningur innleið-
ingar Barnasáttmálans í Reykjavík 
hefur legið í láginni hjá þessum 
meirihluta. Fulltrúi Flokks fólksins 
fer fram á að erindi UNICEF verði 
svarað. Til þess þarf nauðsynlegar 
umsagnir frá fagsviðunum. Far-
sælast hefði verið að meirihlutinn 
samþykkti framangreinda tillögu 
Flokks fólksins um skipun stýrihóps 
til að hægt sé að innleiða sáttmál-
ann og svara í kjölfarið erindi UNI-
CEF. Í þessu máli þarf meirihlutinn 
sannarlega að gyrða sig í brók.

Brýn mál bíða úrlausnar
Innleiðing Barnasáttmálans skiptir 
sköpum um málefni barna, sérstak-
lega nú þegar fátækt fer vaxandi 
og kannanir sýna aukna vanlíðan 
barna. Brýn mál bíða úrlausnar, 
ýmist varðandi aðstöðu barna eða 
aðgengi þeirra að nauðsynlegri 
þjónustu.

Ef litið er til síðustu missera er 
efst í huga mygluvandinn í Foss-
vogsskóla sem valdið hefur nem-
endum og foreldrum þeirra streitu 
og áhyggjum með tilheyrandi 
neikvæðum afleiðingum. Í tilviki 
Fossvogsskóla reyndu foreldrar 

ítrekað að ná eyrum yfirvalda og 
Heilbrigðis eftirlits Reykjavíkur 
vegna mygluástandsins, en skellt 
var skollaeyrum við ákalli þeirra. 
Nú er hins vegar viðurkennt af 
borgaryfirvöldum að bregðast hefði 
átt við fyrr og hlusta betur.

Umboðsmaður barna hefur nú 
kallað eftir því að Reykjavíkurborg 
láti framkvæma óháða úttekt á við-
brögðum og aðgerðum skóla- og 
borgaryfirvalda vegna ástands hús-
næðis Fossvogsskóla.

Bið og meiri bið
Á heildarbiðlista eru nú 1.680 börn 
og bíða f lest börn eftir sálfræðingi. 
Börn eiga rétt á sálfræðiþjónustu 
á vegum Skólaþjónustunnar en 
gengið hefur hægt að grynnka 
á biðlistanum. Hinn 1. nóvem-
ber 2021 voru 400 börn á biðlista 
eftir þjónustu talmeinafræðings. 
Ábyrgð borgarinnar er mikil og 
byggist m.a. á samkomulagi ráðu-
neytisins og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um skiptingu ábyrgð-
ar vegna talmeinaþjónustu við 
börn frá árinu 2014. Reykjavíkur-
borg á samkvæmt samkomulaginu 
að veita börnum með vægari frávik 

þjónustu innan leik- og grunnskóla 
sveitarfélaga.

Því er mikilvægt að hefja þá vinnu 
að komast að raun um hvað þarf að 
bæta. Í kjölfarið þarf svo að ganga 
í að bæta það til að unnt sé að inn-
leiða Barnasáttmálann í Reykjavík. 
Daglega eru ákvæði hans brotin á 
fjölda sviða sem snúa að börnum. 
Því ófremdarástandi verður að 
linna. n

Barnasáttmálinn víða brotinn í Reykjavík

Kolbrún  
Baldursdóttir
oddviti Flokks 

fólksins í  
Reykjavík
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Eftir frábæra frammistöðu í 
riðlinum takast Strákarnir 
okkar nú á við þungavigtar-
kappana í handbolta í milli-
riðlinum á næstu dögum. Þrjú 
af sterkustu handboltalands-
liðum heims undanfarna ára-
tugi bíða Íslendinga í næstu 
leikjum.

HANDBOLTI Strákarnir okkar voru 
skiljanlega stoltir og ánægðir eftir 
að naumur sigur á Ungverjum á 
þriðjudaginn tryggði sæti Íslands 
í milliriðlinum, með tvö stig. Með 
því tókst þessu liði að gera betur en 
nokkru öðru liði á fyrri mótum og 
vinna fyrstu þrjá leikina á Evrópu-
mótinu. Það var margt jákvætt og 
Ísland hafði betur gegn liðum sem 
hafa verið að saxa á okkur undan-
farna áratugi, en nú kemur að stór-

löxunum í alþjóðlegum handbolta.
Íslendingar mæta frændum okkur, 
Dönum, í Búdapest í kvöld og Frökk-
um á laugardaginn, sem skiptu á 
milli sín fimm gullverðlaunum á 
Evrópumótunum frá 2006 til 2014. 
Danir og Frakkar taka tvö stig inn 
í milliriðilinn, eins og Íslendingar. 
Næst á eftir þeim bíður Strákanna 
okkar einvígi gegn Króötum og 
Svartfjallalandi, í lok milliriðilsins. 

Fréttablaðið fékk Andra Snæ 
Stefánsson, þjálfara Íslands- og 
bikarmeistara KA/Þórs, til að rýna í 
riðilinn. „Ég held að það sé mjög gott 
að fá Dani fyrst. Það er alltaf auðvelt 
fyrir okkur að trekkja okkur upp og 
þeir eru að mínu mati óskamótherji 
í fyrsta leik. Víkingaeðlið í okkur á 
að vera til staðar þegar við mætum 
Dönum og þá getur boltinn farið að 
rúlla. “ ■

Gæti reynst vel að  
byrja gegn Dönum

Íslendingar mæta fullir sjálfstrausts inn í milliriðlana eftir þrjá sigra í röð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ísland þarf 
að hafa 
góðar gætur 
á Dika Mem í 
leiknum gegn 
Frökkum, en 
Mem er með 
fimmtán 
mörk eftir 
þrjá leiki.

Luka Cindric þarf að stíga upp hjá Króötum í fjarveru Domagoj Duvnjak.

Hansen var 
með níu mörk 
síðast þegar 
Ísland mætti 
Dönum.

Branko 
Vujovic hefur 
farið mikinn í 
upphafi móts 
í liði Svart-
fjallalands.

Svartfjallaland

■ Unnu tvo leiki í riðlinum 
■ Markatala -4 
■ Besti árangur á EM: 12. sæti

„Þetta er svolítið jójó-lið, sem er annað hvort eða. Ef þeir byrja vel geta þeir verið ansi 
góðir, en þegar illa gengur geta þeir farið niður á lágt plan,“ segir Andri, og tekur undir 
að það sé meiri óvissa í tengslum við Svartfjallaland. „Þeir eru með frábæra leikmenn. 
Branko Vujović er búinn að vera frábær og það er alveg hægt að taka undir að þeir séu 
svolítill jóker (e. wildcard) í þessum riðli, eins og sást þegar Danirnir náðu að jarða þá í 
fyrri hálfleik og komast átta mörkum yfir.“

Kristinn Páll 
Teitsson

kristinnpall 
@frettabladid.is

Danmörk

■ Unnu alla leikina í riðlinum 
■ Markatala +30 
■ Besti árangur á EM: Meistarar (tvisvar) 

„Danir mæta eflaust virkilega vel stilltir í leikinn, minnugir þess þegar þeir töpuðu fyrir 
okkur fyrir tveimur árum síðan. Þeir eru með eitt af bestu liðum heims í dag, mjög vel 
skipulagt og við erum ólíklegri aðilinn. Það eru möguleikar til staðar og ég er hæfi-
lega bjartsýnn á að við getum unnið Dani, en ég held að til þess þurfum við að fá góða 
markvörslu og standa vörnina vel,“ segir Andri Snær, um fyrsta andstæðing Íslendinga.

„Danir eru með mjög stöðuga markvörslu í Landin, hann getur haldið þeim á floti 
þegar sóknarleikurinn gengur illa, en fyrst og fremst er þetta heimsklassalið. Bæði liðin 
eru búin að vera frábær sóknarlega á mótinu og Danir eru líklegast með besta sóknar-
leik heims, þannig að það verður mjög verðugt verkefni að reyna að stöðva það.“

Frakkland

■ Unnu alla leikina í riðlinum 
■ Markatala +22 
■ Besti árangur á EM: Meistarar (tvisvar)

„Ég er mest hræddur við Frakkana í þessum riðli. Þeir eru svakalega massífir, spila 
þétta og öfluga vörn sem verður erfitt að brjóta á bak aftur. Svo eru þeir með sóknar-
lið með mikla þyngd og góða fótavinnu. Ég tel að þeir henti okkur ekki vel, enda með 
valinn mann í hverri stöðu, eru bæði líkamlega þéttir og reynslumiklir og eru eins og 
maskína,“ segir Andri, sem á von á því að Frakkarnir fari áfram upp úr riðlinum. 

„Frakkarnir tóku riðilinn sinn mjög sannfærandi og ég held að þetta verði erfiðasti 
leikurinn, því ég er nokkuð viss um að þeir fari í undanúrslitin. Þeir gera fá mistök og 
refsa öllum mistökum andstæðingsins. Fyrir vikið finnst mér þeir henta okkur verst 
af öllum andstæðingunum,“ segir Andri.

Króatía

■ Unnu tvo leiki í riðlinum 
■ Markatala +11 
■ Besti árangur á EM: Silfur (þrisvar)

„Þeir eru með mjög breytt lið frá síðustu mótum. Það er ekki sama 
pressa á þeim og oft áður, því þeirra helstu menn eru ýmist ekki 
með, eða að ná sér af Covid-19. Það var verið að vonast eftir því 
að Domagoj Duvnjak yrði með í milliriðlinum en það er enn óvíst. 
Þeir gerðu samt helvíti vel í riðlinum og náðu góðum úrslitum gegn 
Úkraínu og Serbíu og héldu í við Frakkana. Króatar eru alltaf hörku 
íþróttaþjóð, spila sinn stíl og þekkja sín takmörk, en á sama tíma 
með svakaleg gæði. Þeir eru hættulegir, en við erum með gæði líka 
og miðað við sjálfstraustið í íslenska liðinu ætla ég að vera bjart-
sýnn á sigur gegn Króötum,“ segir Andri. 
Króatar hafa átt í stökustu vandræðum með smit innan hópsins og 
tekur hópurinn sífellt breytingum.

„Þeir léku án Luka Cindric gegn Frökkunum og hann breytir ýmsu 
fyrir þetta lið. Þeir gerðu vel þar og voru tveimur mörkum undir 
þrátt fyrir skakkaföllin.“



Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupa-

appið í öllum verslunum Nettó.

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ  
SAMKAUP Í SÍMANUM

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.Lægra verð – léttari innkaup

GILDA: 20.--23. JANÚAR
FEIKILEGA GÓÐ TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

LAMBALÆRI

1.379KR/KG

ÁÐUR: 1.839 KR/KG

25%
AFSLÁTTUR

Þorrabakki
Stór

2.599KR/PK

Castello Danablu
125 g

412KR/STK
ÁÐUR: 549 KR/STK

Ananas
Ferskur

251KR/KG
ÁÐUR: 358 KR/KG

Pink Lady epli
4 stk.

524KR/PK
ÁÐUR: 698 KR/PK

Lágkolvetnabrauð
Gæðabakstur

479KR/PK
ÁÐUR: 599 KR/STK

Grísahnakkasneiðar

1.429KR/KG
ÁÐUR: 2.199 KR/KG

Lambasvið
Frosin

384KR/KG
ÁÐUR: 549 KR/STK

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

GOTT 
VERÐ!

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Heilsuvara 
vikunnar!

Þorrabakki
Lítill

1.899KR/PK

Lágkolvetnaflatkökur
Gæðabakstur - 140 g

223KR/PK
ÁÐUR: 279 KR/PK

Hörfræolía
Änglamark - 250 ml

509KR/STK
ÁÐUR: 679 KR/STK



Ef ekkert er að gert geti 
hætturnar orðið afdrifa-
ríkar sé sjúkdómurinn til 
staðar.

Ástkær móðir okkar, tengdamamma, 
amma og langamma, 

Þóra Benediktsdóttir 
frá Ísafirði, 

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli  
16. janúar. Sérstakar þakkir eru færðar 

starfsfólkinu á Skjóli fyrir umönnun og hlýju. 

Kristjana Jónatansdóttir Guðmundur Bjarnason
Valur Benedikt Jónatansson Kristín B. Aðalsteinsdóttir
Arnór Jónatansson Kristjana Ósk Hauksdóttir
Þóra Jóna Jónatansdóttir Erlingur Jón Valgarðsson
Rúnar Már Jónatansson María Níelsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðríður Eygló Þórðardóttir
Sléttuvegi 23, Reykjavík,

lést á Landakotsspítala 13. janúar. 
Útför hennar fer fram frá Fossvogs- 

kapellu, föstudaginn 21. janúar kl. 10. 

Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar  
viðstaddir útförina. Streymt verður frá athöfninni á  

https://laef.is/gudridur-thordardottir/

Guðmundur Brynjar Guðnason
Anna Lilja Guðmundsdóttir Guðmundur Jakobsson
Guðni Þór Guðmundsson Anna Berglind Indriðadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og  
útför ástkærrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Kristínar Jósteinsdóttur

Núpalind 6, Kópavogi.

Ingibjörg, Brynja og Svandís Björgvinsdætur
og fjölskyldur.

Heittelskaður eiginmaður minn,  
faðir, sonur, bróðir, mágur og frændi,

Einar Þór Egilsson  
lést á Gran Kanarí þann 10. janúar.

Karen Olga Ársælsdóttir
Daníel Máni Einarsson 

Ellen María Einarsdóttir
Baldur Már Einarsson

Egill Þ. Einarsson    Hrefna S. Einarsdóttir
Agla Egilsdóttir   Björn Karlsson
Alda Berglind Egilsdóttir   Wannes Cappelle

og systrasynir.

Okkar yndislega móðir, 
tengdamóðir, amma og systir,
Guðný Kristjánsdóttir

prentsmiður, 
Austurhlíð 10, Reykjavík,

andaðist á aðfangadagsmorgun,  
24. desember. Hún verður jarðsungin  

frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn  
21. janúar klukkan 13.00. 

Vegna aðstæðna verða eingöngu nánasta fjölskylda og 
vinir viðstödd en athöfninni verður streymt á slóðinni: 

https: https://youtu.be/ycg3nurfFsk

Lilja D. Alfreðsdóttir Magnús Ó. Hafsteinsson 
Linda R. Alfreðsdóttir Guðný Gerður Gunnarsd. Lindud.
Eysteinn A. Magnússon Signý St. Magnúsdóttir
Páll Kristjánsson Kristjana Kristjánsdóttir
Bjarni Kristjánsson Gunnar Kristjánsson
Anna Katrín Kristjánsdóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hjördís Einarsdóttir
Skólavörðustíg 28,

lést laugardaginn 31. desember  
á Hrafnistu, Laugarási, Reykjavík. 

 Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni 
mánudaginn 24. janúar kl. 15.

Vegna samkomutakmarkana er miðað við 50 kirkjugesti 
og gestir beri andlitsgrímu.

Lísbet Sveinsdóttir
Árni Þór Árnason

Sveinn Þórir Geirsson
Hjördís Árnadóttir

Þórdís Hulda Árnadóttir
og barnabarnabörn.

Járnfólkið, verkefni sem berst 
gegn járnofhleðslu, gaf nýverið 
frá sér bækling til vitundarvakn-
ingar um sjúkdóminn.

arnartomas@frettabladid.is

Járnfólkið er verkefni á vegum Rótarý-
klúbbsins Þinghóls, sem beitir sér fyrir 
því að vekja athygli á hættum sem fylgja 
járnofhleðslu í blóði hjá fólki. Klúbbur-
inn gaf nýlega frá sér upplýsingabækling 
þar sem gerð er grein fyrir sjúkdómnum, 
hvernig skuli greina hann og bregðast 
við einkennum.

„Ég áttaði mig sjálfur fyrir algjöra til-
viljun á að ég væri með járnofhleðslu, 
þegar bróðir minn greindist með þetta 
í kringum 2014,“ segir Sveinn Óskar 
Sigurðsson, félagi í Þinghól og verk-
efnastjóri Járnfólksins. „Sjálfur fór ég í 
greiningu hjá Brynjari Viðarssyni blóð-
sjúkdómalækni, sem er með okkur í 
verkefninu sem fagaðili.“

Faðir þeirra bræðra 
greindist skömmu 
síðar og í kjölfarið 
fór Sveinn Óskar að 
gera fólki í föðurætt 
sinni viðvart. „Það 
er það sem verkefnið 
gengur út á í grunn-
inn – að láta vita.“

Sveinn Óskar segir 
að ekki sé einleikið 
hvernig járnofhleðsla 
komi til, en hún sé í 
grunninn erfðasjúk-
dómur eða stök k-
breyting á geni og sé 
þar af leiðandi ekki 
smitandi, heldur fari 
milli fólks í gegnum 
ættartengsl.

Já r nof h le ð sla er 
stundum kölluð kelt-
neska bölvunin, en 
flestir sem greinast eru 
frá norðurhjara Evrópu 
og Norðu r-A mer ík u . „Mikið af 
fólkinu sem fór vestur frá Evrópu voru 
Írar og þaðan er heitið sennilega komið,“ 
útskýrir Sveinn Óskar.

Einföld greining
Sveinn Óskar segir einkar mikilvægt að 
fólk láti skoða sig, því greiningin sé afar 
einföld.

„Þetta er einfalt blóðpróf sem hægt er 
að framkvæma hjá Heilsugæslunni. Það 
er svo heimilislæknirinn sem sendir þig 
síðan til nánari rannsókna ef þörf er á,“ 
segir hann. 

„Meðferðin er líka einföld, en þá 
þarf bara að láta tappa af sér blóði með 
skipulögðum hætti. Með bæklingnum 
erum við að upplýsa fólk um að þetta 
sé einfalt í greiningu og lækningu. Ef 
ekkert er að gert geti hætturnar orðið 
afdrifaríkar, sé sjúkdómurinn til staðar.“

Sjálfur greindist Sveinn Óskar með 
krabbamein árið 2012, óskylt járn-
ofhleðslunni, sem greindist þó ekki í 

neinum prófunum. „Þetta greindist ekki 
því það var ekki verið að leita að þessu 
neitt sérstaklega,“ segir hann. „Þess 
vegna er mikilvægt að láta athuga sig 
sérstaklega varðandi járn í blóði.“

Þá segir Sveinn Óskar að mikil-
vægt sé að fylgjast með sjúkdómn-

um, sem á það til að þróast með 
árunum. „Sjúkdómaf lóran sem þetta 
getur valdið er mismunandi,“ segir 
hann. „Þetta getur til að mynda valdið 
lifrarkrabbameini hjá fólki sem hefur 
aldrei drukkið. Svo getur þetta farið 
illa með hjartað, valdið gigt og ýmsum 
öðrum kvillum.“

Járnfrúin
Á síðasta ári hafði Sveinn Óskar sam-
band við Ölmu Möller landlækni til að 
kynna fyrir henni verkefnið, sem upp-
lýsti hann þá um að hún væri sjálf með 
járnofhleðslu.

„Hún sagðist geta upplýst mig og 
heimilaði að ég myndi segja að hún 
væri „járnfrú“, segir hann. „Þá vorum 
við komin í samband við manneskju 
sem vissi allt um þetta og er sérfræð-
ingur á þessu sviði. Hún sagðist sjálf á 
einum tíma hafa ætlað að búa til samtök 
í kringum þetta og það væri ráð að gera 
það á einhverjum tímapunkti.“ ■

Vitundarvakning um 
keltnesku bölvunina

Sveinn Óskar 
hefur unnið 
sleitulaust 
að útbreiðslu 
fróðleiks um 
járn ofhleðslu. 

Sveinn Óskar afhendir Ölmu Möller landlækni eintök af bæklingnum.  
 MYND/MARKÚS ÖRN ANTONSSON

1885 L.A. Thompson fær einkaleyfi á fyrsta rússíban-
anum.

1946 Leikstjórinn David Lynch fæðist.
1956 Vilhjálmur Einarsson er kosinn íþróttamaður ársins. 

Þetta er í fyrsta sinn sem kosið er um titilinn og 
hlaut Vilhjálmur hann sex ár í röð.

1961 John F. Kennedy er settur í embætti sem 35. forseti 
Bandaríkjanna.

1991 Skíðaskálinn í Hveradölum brennur og er endur-
reistur ári síðar.

1996 Yasser Arafat er kosinn forseti Palestínu.
2017 Donald Trump tekur við embætti sem 45. forseti 

Bandaríkjanna.

Merkisatburðir
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Það stenst enginn fallegan súpudisk.

starri@frettabladid.is

Hér er uppskrift að matarmikilli 
súpu með sætum kartöflu.

Matarmikil grænmetissúpa
fyrir 6

1 msk. kókosolía (eða önnur olía)
1 miðlungs laukur, skorinn smátt
½-1 tsk. chilli-flögur
½ tsk. kóríanderduft
½ tsk. cumin
½ tsk. túrmerik
5 cm fersk engiferrót, maukuð
3 hvítlauksgeirar, saxaðir smátt
Salt og svartur pipar
700 g sætar kartöflur, skornar í 
litla munnbita
½ bolli brúnar linsur
4 bollar grænmetissoð
400 ml kókosmjólk
1 lítið búnt af grænkáli, skerið 
stilkinn af og saxið smátt

Hitið olíu í stórum potti. Bætið lauk 
út í og látið að malla rólega. Bætið 
út í chili, kóríander, cumin og túr-
merik. Steikið rólega í 1 mínútu. 
Næst fer engifer og hvítlaukur út í 
ásamt salti og pipar. Steikið rólega.

Sætu kartöflurnar fara næst út 
í ásamt linsum og grænmetissoði. 
Setjið lokið á og sjóðið við vægan 
hita þar til linsurnar eru mjúkar. 

Þá fer kókosmjólkin út í og 
grænkálið. Látið suðu koma upp 
og smakkið til með salti, pipar og 
chilli. Sjóðið þar til kálið er mjúkt.

Berið súpuna fram heita. n

Bragðsprengja  
í skammdeginu

Hjúkrunarfræðingurinn Þuríður Skarphéðinsdóttir kaupir næstum öll föt notuð, nema buxur. Sú fatasamsetning sem hún fílar sig mest í er þessi notaði sam-
festingur og skór sem hún fékk á 500 krónur í Verzlanahöllinni og eru frá 9. áratugnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Auðvelt að 
finna fallegar 
notaðar flíkur
Þuríður Skarphéðinsdóttir 
forðast verslanir sem selja 
ódýran og fjöldaframleidd-
an tískufatnað eins og heit-
an eldinn og kaupir næstum 
öll sín föt notuð. Hringrásar-
verslanir eru í uppáhaldi hjá 
henni og hún segir ótrúlega 
auðvelt að finna falleg föt 
þar, oft ónotuð. 2

T A R A M A R

Tuttugu alþ jóðleg verðlaun

Endurmótaðu húðina með lífvirkum
efnum úr náttúru Íslands



Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is, s. 550 
5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Björn  
Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, 
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Hjúkrunarfræðingurinn Þur-
íður Skarphéðinsdóttir vill vera 
umhverfisvæn í fatakaupum og 
reynir að kaupa næstum öll sín föt 
notuð. Hún fylgist lítið með tísku 
en hefur gaman af því að velta 
klæðnaði fyrir sér og gengur ein-
faldlega í fötum sem henni finnst 
falleg og klæða hana vel.

„Ég vinn á heila-, tauga- og 
bæklunarskurðdeildinni á Land-
spítalanum í Fossvogi,“ segir 
hún. „Við höfum ekki verið með 
Covid-sjúklinga vegna sérgreinar 
okkar en auðvitað finnur man 
fyrir faraldrinum. Við höfum til 
dæmis stundum tekið sjúklinga 
frá öðrum deildum þegar það þarf 
f leiri pláss fyrir sjúklinga með 
Covid. Það finna allir fyrir því 
gríðarlega mikla álagi sem er á 
spítalanum þessa dagana.“

Lengi haft áhuga á vintage tísku
Þuríður hefur verið að sækja 
meira í þægilegar peysur að 
undanförnu.

„Ég veit ekki hvort það tengist 
álaginu út af faraldrinum beint, 

Þuríður segir að 
undanfarin ár 
hafi hún hallast 
sífellt meira að 
því að klæðast 
leggings og of 
stórum peysum, 
helst notuðum, 
og bætir við í 
léttum tón að 
það hljóti að 
vera merki um 
að hún sé að 
verða miðaldra. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is

en ég er farin að nota og kaupa 
þær meira. Þær eru hentugar bæði 
heima fyrir og í daglegu amstri,“ 
segir hún.

Þuríður segist ekki hafa mikinn 
áhuga á tískuheiminum í sjálfu 
sér, en að henni finnist mjög 
skemmtilegt að pæla í fötunum 
sem hún og aðrir klæða sig í.

„Ég horfi til dæmis mikið á í 
hvernig skóm fólk gengur þegar 
ég á að vera að læra á Þjóðarbók-
hlöðunni og fæ líka oft innblástur 
frá einhverjum sem gengur fram 
hjá mér á Laugaveginum,“ segir 
hún.

„Ég var mjög fókuseruð á vin-
tage tísku frekar lengi en á sama 
tíma keypti ég aðra hverja f lík 
í H&M og Primark eins og ekta 
kaupóður Íslendingur. En undan-
farin ár er ég byrjuð að hallast 
frekar að of stórum peysum (helst 
notuðum) við leggings, eins og 
miðaldra konan sem ég er að 
verða. 

Ég er yfirleitt í fötum sem mér 
finnst falleg og klæða mig vel (að 
mínu mati, ekki mömmu). Ég hef 
alltaf sagt að ég sé „trend- setter“ 
þegar kemur að klæðaburði en 
vinkona mín vill meina að ég sé 
bara í ljótum fötum sem eru svo 
óvænt í tísku sirka tveimur árum 
seinna,“ segir Þuríður létt.

Bara notuð og umhverfisvæn föt
„Nú til dags reyni ég að kaupa öll 
fötin mín í hringrásarverslunum 
og fötin sem ég kaupi notuð eru 
yfirleitt ekki mjög dýr. Uppáhalds 
verslanirnar mínar eru Extralopp-
an í Smáralindinni og Verzlana-
höllin á Laugavegi. Svo er ég líka 
í mörgum hópum á Facebook þar 
sem fólk er að selja notuð föt og 
hef keypt mjög margar af bestu 
f líkunum mínum þar,“ segir 
Þuríður. „Það eina sem ég á erfitt 
með að kaupa notað eru buxur, en 
leggings kaupi ég oftast á ethic.is, 
sem selur umhverfisvænni f líkur.

Í uppeldi mínu var lögð mikil 

áhersla á umhverfisvernd, sem er 
aðalástæðan fyrir áhuga mínum 
á notuðum flíkum. „Fast-fash ion“ 
bransinn er fáránlega óum-
hverfisvænn og mér hefur reynst 
ótrúlega auðvelt að finna fal-
legar f líkur á netinu og í hring-
rásarverslunum,“ segir Þuríður. 
„Ég er reyndar heppin að vera í 
mjög algengri skóstærð og nota 
stærðir sem oftast er eitthvað til 
af í verslununum, en það góða 
við hringrásarverslanir er að þar 
getur fólk af öllum stærðum og 
gerðum selt fötin sín og keypt föt.

Mér finnst það skipta miklu 
máli að nýta notuð föt. Ef ég kaupi 
eitthvað sem ég geng svo ekkert í 
þá gef ég það alltaf áfram í Rauða 
krossinn og oft hef ég keypt eitt-
hvað sem er alveg ónotað í hring-
rásarverslunum. Ég hætti nánast 
alveg að kaupa föt á vefsíðum eins 
og Asos og svo framvegis árið 2018 
til þess að reyna að vera umhverf-
isvænni og ég reyni að forðast 
„fast-fashion“ verslanir eins og 
heitan eldinn,“ útskýrir Þuríður. 
„Ég er líka með app í símanum 
sem heitir „Good on you“, þar sem 
fatamerkjum er gefin einkunn 
varðandi umhverfisvernd og 
annað og ég mæli með því.“

Drottningar til fyrirmyndar
Þuríður segist næstum eingöngu 
ganga í svörtu eða hvítu en að 
henni finnist samt líka gaman að 
vera í björtum litum og geri það of 
sjaldan.

„Ég nota eyrnalokka og er með 
neflokk og það eru eiginlega einu 
fylgihlutirnir sem ég er með. Ég 
er reyndar nýbyrjuð að vera með 
hárspangir, sem getur verið „næs“ 
og svo passar rauður varalitur við 
allt,“ segir Þuríður.

Þegar Þuríður eru spurð um 
tískufyrirmyndir nefnir hún fyrst 
Ericku Hart.

„Hún er drottning sem ég 
væri til í að taka mér meira til 
fyrirmyndar. Hún hikar ekki við 

að vera í marglitum fötum og 
„púllar“ þau eins og engin annar,“ 
segir hún. „Frida Kahlo er svo bara 
fyrirmynd lífs míns almennt, líka 
þegar kemur að tísku. Mindy Kal-
ing er líka geggjuð og systir mín 
vill endilega að ég nefni Berglindi 
Festival, sem ég mótmæli ekki, þar 
sem hún er líka „queen“.“

Peysan frá mömmu í uppáhaldi
„Flíkin sem ég hef átt lengst er 
gallaskyrta sem ég keypti í Spúút-
nik fyrir líklega níu árum og hef 
notað mjög mikið alveg síðan. Því 
miður á ég ekkert eldra, þar sem 
það var allt keypt í einhverjum 
„fast-fashion“ verslunum þar 
sem endingartíminn er almennt 
slakur,“ segir Þuríður.

„Bestu fatakaupin eru hins 
vegar eiginlega of mörg til að 
nefna eitthvað eitt sérstakt. Allt 
sem ég kaupi notað og fer mér vel 
er sigur. Sú fatasamsetning sem ég 
fíla mig mest í er líklega notaður 
samfestingur og skór sem ég fékk á 
fimm hundruð krónur í Verzlana-
höllinni og eru frá 9. áratugnum,“ 
útskýrir Þuríður. „Ég elska líka 
Ivy Park úlpuna sem ég keypti 
af einhverri gellu á Facebook á 
sex þúsund krónur og ég er mjög 
mikið í henni.

Verstu fatakaupin eru aftur á 
móti líklega gallastuttbuxur af 
Etsy sem ég keypti árið 2012 og 
pabbi endaði á að eignast. Hepp-
inn hann,“ segir Þuríður kímin.

Áttu eina uppáhaldsflík?
„Það er líklega lopapeysan sem 

mamma prjónaði fyrir mig og ég 
svo óvart, mjög óvart, setti sót í 
uppi á hálendi eitt kalt septem-
berkvöld,“ segir Þuríður. „Ég sýndi 
henni bara einhverja mynd sem 
ég fann og hún prjónaði peysuna. 
Talandi um „queens“!“

Að lokum vill Þuríður senda 
einföld en mikilvæg skilaboð til 
lesenda: 

„Hugsið betur um umhverfið, 
elskurnar.“ n

Ég hætti 
nánast 
alveg að 
kaupa föt á 
vefsíðum 
eins og 
Asos og 
svo fram-
vegis árið 
2018 til 
þess að 
reyna að 
vera 
umhverfis-
vænni.
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

YEST/YESTA Opin peysa 
Stærðir 38-56 
Verð kr. 10.980

GOZZIP Marian síð peysa 
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

STUDIO Annelise peysukjóll 
Stærðir 38-56 
Verð kr. 17.980

YEST/YESTA Rúllukragapeysa 
Fleiri litir til 

Stærðir 36-56 
Verð kr. 7.980

Sunday peysujakki 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-52
Verð kr. 11.980

STUDIO Madrid bootcut buxur 
Stærðir 38-54 
Verð kr. 9.980

YEST/YESTA gallabuxur 
Fleiri litir til 

Stærðir 36-60 
Verð kr. 11.980

ZHENZI Jazzy gallabuxur 
Fást líka í svörtu 

Stærðir 42-58 
Verð kr. 10.990

ROBELL Marie Thermo  
vetrar-strechbuxur 

Fást líka í dökkbrúnu - Stærðir 34-54 
Verð kr. 10.980

ZE ZE Sanne pleðurbuxur með rennilás 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-48 
Verð kr. 12.990

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

SILJA hliðartaska 
Fleiri litir til 

Verð kr. 8.990

LOI hliðartaska 
með hólfum 

Verð kr. 6.990

LOU símataska 
Fleiri litir til 

Verð kr. 3.990

DUFFEL 
Helgarferðataska 

Fleiri litir til 
Verð kr. 7.990

YIWU fóðruð húfa með skyggni 
Fleiri litir til 

Verð kr. 4.990



Buxna-
dragtir eiga 
alltaf við 
og nú sem 
aldrei fyrr. 
Þær passa 
jafn vel við 
í vinnuna, 
bæjarröltið 
og partíið.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Laxdal er í leiðinniFylgið okkur á FB 

40-70%afsláttur

Enn meiri afsláttur 

Buxnadragtir eru heitasta 
heitt á nýárinu og ekki 
aðeins fyrir bisnesskonur 
heldur allar dömur sem vilja 
klæðast því flottasta í lífi 
sínu og starfi.

thordisg@frettabladid.is

Það voru buxnadragtir sem stálu 
senunni á tískupöllunum fyrir árið 
2022. Dragtir hafa löngum verið 
einkennisklæðnaður kvenna í 
stjórnunar- og skrifstofustörfum 
en eiga nú upp á pallborðið hjá 
konum á öllum aldri og við hvaða 
tækifæri lífsins sem er.

Tískuhús heimsins tefla nú fram 
buxnadrögtum í endalaust flottu 
úrvali, jafnt víðum sem þröngum, 
stuttum sem síðum, einlitum sem 
mynstuðum, köflóttum, rönd-
óttum og doppóttum, og efnin eru 
alls konar, allt út í f lauel, leður og 
blúndur. Sumar dragtir eru með 
aðsniðnu vesti í stað dragtarjakka, 
sem þykir einkar kvenlegt og 
elegant.

Eftir Covid-tískuna í fyrra, sem 
var afslöppuð og heimilisvæn 
með víðum fatnaði, leggja hönn-
uðir enn áherslu á þægileg snið 
og frjálslegar útfærslur í dagsins 
amstri. Því mega buxnadragtir 
vera víðar jafnt sem þröngar og 
í ótakmarkaðri litadýrð: hefð-
bundnar sem óhefðbundnar í sniði 
og samsetningu.

Klassískar buxnadragtir eiga 
alltaf við, ekki síst í bisness-
geiranum, en nú má poppa upp 
vinnudaginn með trendí drögtum. 
Það geta verið bisnessdragtir með 
röndum við strigaskó eða „boots“, 
útvíðar, stuttar buxur með víðum 
jökkum sem eru bæði töff og 
elegant á sama tíma og ganga jafnt 
í vinnunni og úti á lífinu. Því er 
ómögulegt að draga línu á milli 
fínnar vinnudragtar og sportlegrar 
því sniðin eru síð sem stutt, en flott 
við jafnt háa hæla og sportlega skó.

Við dragtir er fallegt að klæðast 
toppum eða blússum, bolum eða 
vesti. Þá er jafn smart að klæðast 
einlitum drögtum sem og munstr-
uðum með ljósmyndum, dýra-
mynstrum, blómum, röndum eða 
doppum, hvort sem munstrin eru 
stór eða smá.

Auðvelt er að fara beint úr vinnu 
út á lífið í f lottri buxnadragt. Þetta 
er fallegur og þægilegur klæðnaður 
sem er tilvalið að dressa upp með 
fallegu skarti, belti eða tösku.

Tískukóngarnir leggja áherslu á 
breiðari og tilkomumeiri axlalínu 
og skreyta ermar og skálmar jafn-
vel með pífum sem gefur róman-
tískt útlit. Litir sem passa vetri eru 
meðal annars vínrautt, fjólublátt, 
brúnt, dökkblátt og smaragðs-
grænn, og með hækkandi sól ljós-
blár, drapplitað, grátt, gult og rautt, 
en munið að allt er í tísku, eftir 
smekk hvers og eins. n

Töff buxnadragt  
er ómissandi 

Tískubloggarinn Caroline Daur í stuttri skyrtu við 
stuttan blazerjakka og útvíðar buxur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Áhrifavaldurinn 
Gabriella Ber-
dugo í hvítum 
rúllukragabol 
og bláu galla-
vesti við útvíðar 
svartar dragtar-
buxur og stóran 
blaserjakka í 
París á dög-
unum. 

Stílistinn Almudena Lapique í 
smaragðsgrænni flauelsdragt, með 
eiturgræna leðurhanska í stíl.

Tískuljósmyndarinn Tamu McPherson í skærbleikum út-
víðum buxum og stórum jakka í stíl í Mílanó í vikunni.

Tískublaða-
konan Anna 
Dello Russo í 
munstraðri, 
brúnni og blárri 
buxnadragt. Anna Dello Russo 

hér í æðislegri 
svartri buxnadragt 
og hvítri, stuttri 
blússu við.

Caroline Daur í 
hvítri rúllukraga-
peysu og svartri 
vestisdragt.

Fyrirsætan Maria 
Rosaria Rizzo í app-

elsínugulum bol við 
rauða buxnadragt. 
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Félag kvenna  
í atvinnulífinu

Félag kvenna í atvinnulífinu FKA

FKA viðurkenning
FKA þakkarviðurkenning  
og FKA hvatningarviðurkenning.

Viðurkenningarhafar ársins kynntir á 
Hringbraut í kvöld kl. 20.



Í dag 
heiðrum 
við konur. 
Viður-
kenningar-
hátíð FKA 
verður 
sýnd á 
Hringbraut 
í kvöld 
kl. 20.

Andrea Róbertsdóttir tók 
við sem framkvæmdastjóri 
FKA haustið 2019 eftir að 
hafa starfað sem stjórnandi í 
fyrirtækjum og stofnunum. 
Hún hefur leitt breytingar 
innan fyrirtækja, aðstoðað 
fyrirtæki og stofnanir að 
stíga sín fyrstu grænu skerf 
og starfaði um nokkurt skeið 
sem stjórnandaráðgjafi.

Andrea segir spennandi tíma hjá 
FKA og vill meina að nú komumst 
við ekki upp með annað en að 
breyta menningu og girða fyrir 
misrétti í víðasta skilningi þess 
orðs.

„Með því að vera félagskona í 
FKA ertu að fjárfesta í sjálfri þér. Ég 
get ekki bent á betri fjárfestingar
kost en að setja sig á dagskrá, vaxa 
og gefa sér leyfi til að eiga áhuga
mál,“ segir Andrea og bætir við 
að félagið hafi stækkað á tímum 
Covid. „Lífið er eitt stórt áhættu
atriði um þessar mundir en við 
höfum náð góðu flugi í FKA með 
plan A, B og C í öllu sem við gerum. 
Æðruleysið kemur þar við sögu og 
hve opnar félagskonur hafa verið 
fyrir tilraunum. Þægindi og vöxtur 
fer sjaldan saman en það er mjög 
mikilvægt að sýna sér mildi og 
vera óhrædd við að gera tilraunir, 
við erum jú að skapa framtíð fyrir 
okkur öll og tækifæri hvert sem 
litið er til að njóta sérfræðiþekk
ingar og reynslu kvenna, allra 
kynja.“

Margar landsbyggðir
„Við höfum þurft að taka skyn
samar ákvarðanir og erfiðar 
á köflum þegar það er búið að 
vera að skipuleggja hitt og þetta 
sem þarf svo að f lauta af með 
skömmum fyrirvara eða breyta 
vegna sóttvarnareglna og svo
leiðis. Tæknin hefur verið nýtt í 
starfinu og fært félagskonur nær 
hver annarri og aukið samtalið á 
milli ólíkra hópa á landinu öllu 
sem mér finnst alveg frábært. Þá 
má í raun tala um félagsstarf án 
staðsetninga og deildirnar okkar 
eru að springa út í landsbyggð
unum. FKA Suðurnes, sem er 
nýjasta landsbyggðadeild FKA, er 
gott dæmi um það,“ segir Andrea 
stolt af sínum konum. „Hér áður 
talaði ég um landsbyggð í eintölu 
en lærði í heimsókn minni norður 
í haust að það er réttast að fjalla 
um landsbyggðir í f leirtölu. Því 
þó svo að þetta sammannlega sé 
til staðar og einhver raunveru

leiki sem tengir okkur allar þá eru 
svæði mjög ólík. Mér finnst mikil 
fegurð í því falin að tengja svo 
þessar ólíku raddir, vera til dæmis 
á FKAviðburði á netinu með 
félagskonum þar sem ein er í Berlín 
og önnur í Þykkvabæ,“ segir Andr
ea og bætir við að félagskonur hafi 
notað hvert tækifæri til að hittast í 
raunheimum í fyrra í takt við sótt
varnir. „Við náðum að halda Golf
mót FKA, á viðburði Nýsköpunar
nefndar FKA og Icelandic Startups 
var frumkvöðlasenan krufin og 
við fórum í ferð um Suðurlandið 
með Atvinnurekendadeild.

Það var stofnuð ný landsbyggða
deild, við hlupum, gengum, fórum 
í sjósund, vorum í mentorpró
grammi og nefndir og deildir 
voru með vélina í gangi. Svo eru 
það árleg Hreyfiaflsverkefni FKA 
sem gera fátt annað en að fá meiri 
vigt og eru í sífelldri þróun í takt 
við nýja tíma. Það fylgja margir 
verndandi þættir því að taka þátt 
í félagastarfi. Ég vona innilega 
að félagskonur finni hvað ég er 
þakklát fyrir þær, allan þann tíma 
og orku sem þær eru að leggja til 
félagsins,“ segir Andrea einlæg.

Hvar er keppnisskapið í jafn-
rétti?

„Ég hef grínast með það að 
ég hefði stundum þurft að eiga 
„afsakið hlé“ skilti í starfi mínu 
sem framkvæmdastjóri á tímum 
Covid en líka vegna stöðnunar á 
sviði jafnréttismála og bakslagsins 
sem við finnum fyrir á ólíklegustu 
stundum,“ segir Andrea alvarleg. 
„Þú sérð, Félag kvenna í atvinnu
lífinu FKA var stofnað í apríl 1999, 
þá einungis fyrir konur í eigin 
rekstri, sem hefur breyst. Og öllum 
þessum árum síðar skyldi maður 
ætla að ekki væri lengur þörf fyrir 
félag af þessu tagi. Sú er ekki raunin 
og keppnisskapið í jafnrétti hefur 
vantað á löngum köflum og kynin 
standa ekki jafnfætis. Það er mikil
vægt að konur njóti sannmælis og 
fái verðskulduð tækifæri, að sam
félagið njóti sérfræðiþekkingar og 
reynslu allra kynja, annars töpum 
við öll. Orð ná ekki yfir hve þakklát 
ég er þeim sem ryðja brautir og 
fyrir þetta ómælda hugrekki 
sem birtist okkur. Við komumst 
ekki upp með annað en að taka 
ákvörðun um að breyta menn
ingu og girða fyrir misrétti. Síðustu 
misserin höfum við orðið vitni að 
jakabyltu í mannréttindamálum.“

Jólin voru í desember síðast
„Hver og ein félagskona verður 

Þakklát þeim hugrökku  
    sem ryðja brautir 

Andrea Róbertsdóttir, framkvæmdastjóri FKA.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGRRYGGUR ARI 

Eliza Reid, félagskona, forsetafrú og rithöfundur, ásamt Andreu á ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar í 
RÚV. Eliza gaf út bókina Sprakkar en nafnið þýðir kvenskörungar.  MYND/ SILLA PÁLS

Alma Dóra Ríkarðsdóttir hefur verið að gera góða hluti með hlaðvarpinu 
Konur í nýsköpun og þarna erum við í Grósku á Nýsköpunarviku.  MYND/CAT

Viðskiptasambönd hjá FKA verða ekki síður til í gönguskóm. Hér í Reykja-
dal frá hægri: Inga Hrönn, Birna Dröfn, Svava Björk, Hafdís Huld, Aníka Rós, 
Katrín, Edda Rún, Þórey og Andrea.

að finna sinn takt í félaginu en 
þess vegna erum við með ólíkar 
nefndir og deildir til að ná utan um 
ólíka hópa. Stór verkefni eru fram 
undan eins og Sýnileikadagur í 
Arion, Fjölmiðlaverkefni, golfferð 
er í undirbúningi, nýliðamóttaka, 
heilsuefling, fundir og fræðsla til 
að efla andann. Við skulum samt 
alveg hafa það á hreinu að konur 
þurfa margt en þær þurfa ekki 
fleiri háskólagráður né að breyta 
sér til að komast inn í eitthvert 
karllægt skapalón. Við eigum 
allar erindi og við nýtum tímann 
áfram í að prófa nýja hluti á tímum 
heimsfaraldurs. Við höfum öll 
þurft að vera sveigjanleg þegar 
ekkert er sem áður var. Eins og í 
fyrra voru jólin í desember líkt 
og árin áður og that’s it,“ segir 
Andrea glöð í bragði að lokum og 
hvetur alla til að fylgjast með FKA 
viðurkenningarhöfum ársins og 
fyrri ára og minnir almenning og 
atvinnulífið á að tilnefna konur 
þegar félagið óskar eftir tilnefn
ingum ár hvert, fjölbreyttan hóp 
kvenna af landinu öllu.

„Í dag heiðrum við konur. 
Ætluðum að vera með framlínu í 
íslensku atvinnulífi, félagskonum 
og vinum að heiðra þessar þrjár 
konur í raunheimum á Viður
kenningarhátíð FKA. Það er ekki 
í boði og því fáum við að kynnast 
þeim í þætti sem verður sýndur á 
Hringbraut í kvöld klukkan 20 og 
endursýndur klukkan 22. Ég hvet 
ykkur öll til að fylgjast með hver 
hlýtur FKA Viðurkenninguna, 
Þakkarviðurkenninguna og 
Hvatningarviðurkenninguna. Það 
var ekkert grín fyrir dómnefnd 
að velja úr hópi tilnefninga sem 
bárust af landinu öllu. Það sést 
langar leiðir.“ n

Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Félag kvenna í atvinnulífinu FKA Forsíða: Við erum Félag kvenna í atvinnulífinu – myndir frá starfsárinu um land allt.
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EFLA er þekkingarfyrirtæki 
sem veitir sérfræðiþjónustu 
á sviði verkfræði og tengdra 
greina með það að hlut-
verki að koma með lausnir 
sem stuðla að framförum 
viðskiptavina og efla sam-
félagið.

EFLA er með starfsemi á Íslandi 
og í Noregi og hefur að auki byggt 
upp starfsemi í Póllandi, Svíþjóð, 
Þýskalandi og Skotlandi auk þess 
að koma að fyrirtækjum í Frakk-
landi og Tyrklandi.

Hjá EFLU starfa um 370 starfs-
menn. Á Íslandi eru starfsstöðvar 
EFLU á Ísafirði, Akureyri, Egils-
stöðum, Reyðarfirði og Seyðis-
firði, Hellu, Selfossi, Hvanneyri 
og Reykjanesbæ, en höfuðstöðv-
arnar eru að Lynghálsi í Reykjavík. 
„Okkar markmið er að efla sam-
félagið og með því að hafa starfs-
stöðvar um allt land erum við í 
nálægð við nærsamfélagið. Okkur 
finnst mikilvægt að vera nálægt 
okkar viðskiptavinum og veita 
þeim nærþjónustu,“ segir Jónína 
Björk Vilhjálmsdóttir, sviðsstjóri 
markaðsþróunar hjá EFLU.

Stefnumörkun og skýr  
framtíðarsýn
„Í fyrra fórum við í gegnum stefnu-
mörkun og settum okkur fram-
tíðarsýn til ársins 2025,“ heldur 
Jónína áfram. „Í henni kemur fram 
að EFLA verði fyrirmynd þekk-
ingarfyrirtækja og brautryðjandi 
við úrlausn brýnna samfélags-
verkefna. Þetta er metnaðarfull 
framtíðarsýn og gefur til kynna 
að við leggjum mikla áherslu á 
samfélagslega ábyrgð í allri okkar 
starfsemi. Á grundvelli þessarar 
framtíðarsýnar lögðum við fram 
fimm megináherslur. Við erum 
þekkingarfyrirtæki og okkar 
mikilvægasta auðlind er mann-
auðurinn“.

Í framkvæmdastjórn EFLU 
sitja þrjár konur, auk Jónínu eru 
það Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 
sviðsstjóri samfélags, og Ingibjörg 
Sigrún Stefánsdóttir, sviðsstjóri 
mannauðs.

Helga Jóhanna er efna- og 
umhverfisverkfræðingur sem 
starfað hefur hjá EFLU og for-
verum í 20 ár og er sviðsstjóri 
samfélagssviðs. Meðal verkefna 
sviðsins eru meðal annars skipu-
lags-, samgöngu- og umhverfis-
mál, jarðtækni og landmælingar, 
landslagsarkitektúr og hönnun á 
samgönguinnviðum.

Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir, 
kom til starfa til EFLU fyrir rúmu 
ári síðan, hefur meistarapróf í við-
skiptafræði með áherslu á stjórnun 
og stefnumótun og hefur verið í 
stjórnendahlutverki í meira en 20 
ár, bæði í opinbera- og einkageir-
anum. Hún ber ábyrgð á faglegri 
mannauðsstjórnun hjá EFLU og 
sinnir m.a. ráðgjöf til starfsfólks og 
stjórnenda, starfsþróunarmálum, 
ráðningum og að faglega séð staðið 
að ákvörðunum sem lúta að mann-
auði fyrirtækisins.

Jónína er viðskiptafræðingur 
með meistaragráðu í markaðs-
fræðum og alþjóðaviðskiptum. 
Hún ber ábyrgð á markaðsmálum, 
viðskiptaþróun og nýsköpun hjá 
EFLU. „Við þrjár erum í fram-
kvæmdastjórninni og við ásamt 
öðrum vinnum að því að færa 
fyrirtækið í átt að þeirri framtíðar-
sýn sem við höfum fyrir næstu 
fimm árin,“ segir Jónína.

Að sögn Jónínu er EFLA drifin 
áfram af markvissri stefnumörk-
un. „Við vinnum mjög mikið með 
stefnumörkunina, setjum okkur 
markmið til fimm ára og brjótum 
það niður í verkefni hvers árs. 
Framkvæmdastjórnin heldur svo 
utan um það. Undanfarin ár hefur 
okkur tekist að vaxa og dafna og 

við teljum þessa miklu áherslu á 
stefnumótunina, öfluga eftirfylgni 
allra stjórnenda og þátttöku allra 
starfsmanna eiga stóran þátt í 
því hversu vel hefur tekist til hjá 
EFLU.“

Störf án staðsetningar
„Fyrir tveimur árum fórum við 
í gegnum skipulagsbreytingar 
sem við teljum hafa verið mikið 
gæfuspor fyrir okkur varðandi 
framþróun mannauðs hjá fyrir-
tækinu, en hjá EFLU starfar mikill 
fjöldi sérfræðinga,“ segir Ingibjörg. 
„Hópurinn er mjög sérhæfður, 
margir með mikla reynslu og 
strúktúrinn hjá okkur er mjög 
flatur. Við vildum einmitt undir-
strika þetta flata skipulag og dreifa 
ábyrgð enn frekar með þessum 
skipulagsbreytingum. Við vinnum 
í mörgum teymum og deilir fólk 
með sér hlutverkum í teymunum. 
Þar er ekki deildarstjóri sem 
stjórnar heldur fyrirliði sem hefur 
það hlutverk að tryggja virkni 
teymisins. Það mætti líkja þessu 
við íþróttalið þar sem er einn 
fyrirliði og svo hafa allir í liðinu 
sitt hlutverk. Okkur finnst þetta 
gagnlegt til að deila ábyrgð og auka 
samábyrgð hjá heildinni.“

Ingibjörg segir að EFLA hafa sett 
sér það markmið að skapa eftir-
sóknarverðan vinnustað til að laða 
að afburðamannauð. „Við leggjum 
áherslu á að fólkinu okkar líði vel 
og að það sé ávallt valinn maður 
í hverju rúmi. Sem dæmi um það 
vorum við þátttakendur í tilrauna-
verkefni á vegum landlæknis og 
VIRK um að skapa heilsueflandi 
vinnustað sem veitir okkur gott 
aðhald. Við erum með skýra 
mannauðsstefnu auk þess sem 
við leggjum áherslu á að tryggja 
jafnrétti og jöfn tækifæri óháð 
kynjum.

EFLA hefur verið jafnlauna-
vottað fyrirtæki frá árinu 2019 og 
hefur sett sér skýr markmið um að 
vinna gegn öllum kynbundnum 
launamun og stuðla að jafnrétti 
kynjanna á vinnumarkaði. Má í 
því samhengi nefna að í síðustu 
mælingu mældist launamunur hjá 
okkur undir einu prósenti. EFLA 
er jafnframt eitt af þeim fyrir-
tækjum sem hafa heitið því að 
vinna markvisst að því að jafna 
hlut kynja í efsta lagi stjórnunar. 
Þá er það einnig mat okkar að með 
markvissri teymisnálgun teljum 
við okkur vera að skapa umgjörð 
þar sem allir geta notið sín óháð 
kyni. Einungis um 30 prósent 
okkar starfsfólks eru konur en með 

teymishugsun og samábyrgð, sem 
við leggjum mikla áherslu á, náum 
við að valdefla allt okkar starfs-
fólk.“

Ingibjörg segir samkeppni 
um gott fólk vera harða og að 
ein afleiðing Covid sé að miklar 
breytingar séu að eiga sér stað á 
vinnumarkaði. „Eitt af því sem við 
höfum verið að horfa til eru störf 
án staðsetningar sem lið í því að 
stækka þann hóp sem hefur áhuga 
og vilja til að vinna með okkur. 
Hjá okkur er nokkur fjöldi starfs-
manna sem vinnur víðs vegar um 
landið og sinnir verkefnum sem 
eru staðsett víða um heim. Sem 
dæmi má nefna starfar hjá okkur 
starfsmaður sem býr í Mývatns-
sveit, tilheyrir starfsstöðinni á 
Akureyri og sinnir verkefnum 
sem tengjast Suðurlandi. Þá erum 
við einnig með starfsmann sem 
sinnir verkefnum í Noregi en er 
búsettur á Siglufirði. Við sjáum 
ýmis tækifæri samfara þessari 
þróun og erum mjög opin fyrir því 
að prófa okkur áfram með að auka 
sveigjanleikann og skapa mögu-
leika fyrir fólk til að vinna þar sem 
því hentar hverju sinni.“

Annað atriði í framtíðarsýn 
EFLU til 2025 er stafræn þróun. 
„Við reynum að nýta tækifærin 
bæði í lausnum okkar og í sam-
skiptum hér innanhúss og erum 
að innleiða nýja samskiptatækni 
bæði innan félagsins og í samskipt-
um við viðskiptavini. Þetta á líka 
við um sjálfvirknivæðingu ferla 
til að auka þjónustu við viðskipta-
vini og skilvirkni samskipta,“ segir 
Jónína.

Tæknin opnar tækifæri
Þriðja grunnatriðið varðandi 
stefnu EFLU snýr að því að auka 
virði til viðskiptavinarins. „Við 
viljum fara fram úr væntingum 
viðskiptavina, nýta þekkingu og 
getu sem býr í mannauði félags-
ins til að sjá tækifæri og kynna 
þau. Stafræna tæknin nýtist vel í 
þeim efnum enda hefur landslagið 
varðandi kauphegðun þróast og 
breyst mikið síðustu tvö ár,“ segir 
Jónína.

„Við finnum vel að þetta er það 
sem ætlast er til af okkur,“ segir 
Helga Jóhanna. „Við erum sér-
fræðingar á mörgum sviðum og 
viðskiptavinurinn vill oft að við 
komum með hugmyndir til hans 
um það hvernig hægt sé að gera 
hlutinn betur, öðruvísi og auka 
virðið til hans. Til að styðja við 
þessa hugsun höfum við farveg hér 
innandyra: skýra umgjörð nýsköp-

unar og þróunar.“
„Nýsköpun hefur alltaf verið í 

miklu fyrirrúmi hjá EFLU,“ bætir 
Jónína við. „Nýsköpunarhugs-
unin er ekki ný hjá félaginu. Á 
vissan hátt má segja að nýsköpun 
sé kjarni EFLU. Við teljum hana 
vera eina grunnstoð þess hve 
góðum árangri við höfum náð. Við 
fóstrum menningu sem hvetur til 
forvitni og frumkvæði starfsfólks 
til að leita framsýnna lausna.“

Helga Jóhanna segir EFLU alltaf 
hafa lagt áherslu á að gefa ungu 
fólki tækifæri til að koma til starfa. 
„Við erum með 20-25 sumarstarfs-
menn á hverju ári. Það tengist auð-
vitað því að vera í góðum tengslum 
við háskólasamfélagið. Sérfræð-
ingar okkur eru leiðbeinendur 
og kennarar í háskólum landsins, 
á bæði BS- og MS-stigi. Mikið af 
þróunarverkefnum er í gangi og 
fullt af sprotum og nýsköpunar-
vinnu.“

Sjálfbærni ávallt í fyrirrúmi
Næsta áhersla fyrirtækisins í 
stefnumörkun er sjálfbær EFLA. 
„Sjálfbærni helst gjarnan hönd í 
hönd við nýsköpun. Til að draga 
úr neikvæðum umhverfisáhrifum 
hér á jörðinni þurfum við að beita 
nýjum aðferðum og nýrri tækni. 

EFLA leggur áherslu á sjálfbærni 
í eigin rekstri og gefur árlega út 
sjálfbærniskýrslu og sýnir þannig 
gott fordæmi auk þess að sinna 
ráðgjöf varðandi sjálfbærni til við-
skiptavina , fyrirtækja og sveitar-
félaga. Ekki síst er lögð rík áhersla 
á að í allri ráðgjöf EFLU sé horft í 
gegnum sjálfbærnigleraugun og 
fundnar þær lausnir sem eru hvað 
sjálfbærastar út frá umhverfis-
sjónarmiðum sem og öðrum sam-
félagslegum sjónarmiðum,“ segir 
Helga Jóhanna.

Viðskiptavinir EFLU eru um 
1.150 á ári og verkefnin yfir 3.000 
talsins og getur fyrirtækið því haft 
umtalsverð jákvæð samfélagsleg 
áhrif. EFLA er í fararbroddi á 
þessu sviði. Starfsemin hefur verið 
kolefnishlutlaus síðustu fimm ár 
og hefur EFLA fengið ýmis verð-
laun fyrir þennan þátt í starfsem-
inni, meðal annars Kuðunginn, 
umhverfisverðlaun umhverfis-
ráðuneytisins 2020 og Loftslags-
viðurkenningu Reykjavíkurborgar 
og Festu árið 2019.

Upplýsingar um kolefnisspor
Matarspor, hugbúnaðarlausn sem 
reiknar kolefnisspor á bak við 
máltíðir, spratt upp úr umhverfis-
viku EFLU en slík vika er einu 
sinni á ári. „Hugmyndin var að 
veita okkar starfsfólki upplýsingar 
um kolefnisspor máltíða. Þetta 
hentar hins vegar mjög vel fyrir öll 
mötuneyti og veitingahús. Nú er 
önnur kynslóð hugbúnaðarins að 
koma út og í henni er ekki aðeins 
hægt að sjá kolefnissporið heldur 
líka næringargildi máltíða,“ bætir 
Jónína við.

EFLA gerði líka vefreikni í sam-
vinnu við Orkuveituna sem er opin 
öllum á slóðinni kolefnisreiknir.is 
en þar geta einstaklingar reiknað 
út sitt eigið kolefnisspor miðað við 
íslenskar aðstæður. Núna er verið 
að vinna að kolefnissporsreikni 
fyrir ferðamanninn í samvinnu við 
Íslandsstofu. Það er hugsað til að 
ferðamenn geti séð kolefnisspor 
ferðarinnar og kolefnisjafnað hana 
hér á landi.

Vistvæn hönnun og ráðgjöf
Helga Jóhanna segir EFLU hafa um 
nokkurt skeið unnið að vistvænni 
hönnun skipulags og bygginga 
og vottun þeirra. Í slíkri hönnun 
er lögð áhersla á orkunýtni, góða 
innivist fyrir notandann, vistvæn-
ar samgöngur, efnisval og loftslags-
mál. „Það má nefna að við unnum 
alþjóðlega hönnunarsamkeppnina 
Re-Inventing Cities ásamt Basalt 
arkitektum, Landmótun og Reginn 
fyrir byggingu sem rísa mun á 
mótum Suðurlandsbrautar og 
Lágmúla en tillagan gerir ráð fyrir 
nokkurra hæða byggingu úr kross-
límdum timbureiningum með 
miklu lægra kolefnisspor en hefð-
bundin steypt bygging.

Rétt fyrir jól varð EFLA ásamt 
Beam architects hlutskörpust í 
samkeppni um brú yfir Fossvog-
inn. Um er að ræða tengingu yfir 
voginn fyrir vistvæna samgöngu-
máta, hjólandi, gangandi ásamt því 
að vera leið Borgarlínu yfir voginn. 
„Við hönnun brúarinnar var m.a. 
lögð áhersla á að útfæra brúna með 
hagkvæmni, upplifun og þægindi 
fyrir notandann að leiðarljósi um 
leið og hún félli vel að einstöku 
náttúrulegu umhverfi í Fossvog-
inum. Við lögðum sérstaka áherslu 
í efnisvali á góða endingu og lítið 
viðhald sem og lágt kolefnisspor 
sem allt eru mikilvægir þættir 
í sjálfbærni mannvirkja,“ segir 
Helga Jóhanna.

„Stefnumörkunin er grund-
vallaratriði í okkar starfsemi. Og 
samofið henni hefur okkur tekist 
að laða til okkar frábært starfsfólk 
sem er kjarninn í okkar velgengni,“ 
segir Ingibjörg að lokum. ■

Þekkingarfyrirtæki sem byggir á mannauði

Jónína Björk Vilhjálmsdóttir, sviðsstjóri markaðsþróunar, Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannauðs, og 
Helga Jóhanna Bjarnadóttir, sviðsstjóri samfélagssviðs, sitja allar í framkvæmdastjórn Eflu.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Okkar markmið 
er að efla sam-

félagið og með því að 
hafa starfsstöðvar um 
allt land erum við í 
nálægð við nærsam-
félagið. Okkur finnst 
mikilvægt að vera 
nálægt okkar við-
skiptavinum og veita 
þeim nærþjónustu.
Jónína Björk Vilhjálmsdóttir
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Að mínu mati felst 
lykillinn að 

árangri í viljanum til 
breytinga, vel útfærðri 
aðgerðaáætlun og 
markvissri eftirfylgni. 

Hjördís Dröfn Vilhjálms-
dóttir er stjórnenda- og leið-
togamarkþjálfi og stofnandi 
ráðgjafafyrirtækisins Taktu 
flugið.

Hjördís er með ACC vottun frá ICF, 
MS í stjórnun og stefnumótun og 
BS í hagfræði frá Háskóla Íslands. 
Hún býr yfir áratuga reynslu sem 
stjórnandi, ráðgjafi og greinandi. 
Breytinga- og krísustjórnun er 
kjarnafærni Hjördísar, sem býr yfir 
margþættri reynslu á því sviði, bæði 
á almennum vinnumarkaði og hjá 
hinu opinbera. Þá er hún með vott-
aða þjálfun sem NBI-practitioner & 
Whole Brain Coach.

„Ég elska að sjá fólk ná árangri 
umfram væntingar um eigin getu 
og sjá teymi vinna þannig saman 
að töfrar verði til. Að mínu mati 
felst lykillinn að árangri í viljanum 
til breytinga, vel útfærðri aðgerða-
áætlun og markvissri eftirfylgni. 
Ég býð mig fram sem ferðafélaga 
á slíkri vegferð sem hvetur, ögrar, 
hrósar og rýnir til gagns.“

Af hverju leiðtoga- og stjórnenda-
þjálfun?

„Segja má að ég hafi elt það sem 
mér finnst skemmtilegt. Upphaf-
lega fór ég í markþjálfunarnám til 
að efla leiðtogafærni mína. Ég heill-
aðist af aðferðafræðinni og tók því 
næsta skref, sem er vottun frá ICE, 
stærstu markþjálfasamtök heims. 
Á þeirri vegferð áttaði ég mig á að 
hér á landi erum við komin mun 
styttra en nágrannalönd okkar 
með leiðtoga- og stjórnendamark-

þjálfun. Íslenskir stjórnendur eru 
þó hver á fætur öðrum að átta sig á 
þeim ávinningi sem þeir geta náð 
með leiðtogaþjálfun. Því var það 
í raun eðlilegt framhald fyrir mig 
að stíga þetta skref. Það er frábært 
tækifæri að koma ný inn á markað 
sem er í mikilli mótun. Ég legg 
mikinn metnað í að vinna faglega 
og nota því eingöngu greiningar, 
aðferðafræði og nálgun, sem byggja 
á rannsóknum sem sýna fram á 
ótvíræðan árangur.“

Hvaðan kemur nafnið Taktu 
f lugið?

„Taktu flugið eru hvatningar-
orð frá sjálfri mér til sjálfrar mín. 
Ákvörðunin um að hefja sjálf-
stæðan rekstur tók nokkuð langan 
tíma að þróast og mótast. Á slíkum 
tíma gerist alls konar. Þegar ég tók 
ákvörðunina þá átti ekkert heiti 
betur við en hvatningarorðin sem 
ég notaði á sjálfa mig. Það sem er 
líka svo skemmtilegt við flugið er 
að það getur verið alls konar. Langt 
og krefjandi, stutt og skarpt. Það 
getur falið í sér færni og fegurð eða 
byggt á samhæfni, eins og odda-
flug gerir. Ég vona að nafnið eigi 

Flugið getur verið  
        alls konar

Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir elti drauma sína um að gera eitthvað skemmtilegt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

eftir að verða öðrum hvatning rétt 
eins og mér.“

Hvað er fram undan hjá þér?
„Árið 2022 er mjög spennandi og 

ég hlakka mikið til þess og tæki-
færanna sem bíða bæði mín og 
viðskiptavina minna. Hugmyndin 
er að í fyllingu tímans verði unnt 
að fá heildstæða markþjálfun fyrir 
fyrirtæki hjá Taktu flugið eins og 
best gerist hverju sinni. Það þýðir 
að þjónustan verður í sífelldri 
þróun. Þess vegna vil ég eiga sam-
talið við viðskiptavini mína um 

hvað það er sem þeir þurfa og vilja. 
Ég vona að þeir hiki ekki við að fá 
mig til að móta það með sér. Þann-
ig vil ég móta vöru- og þjónustu-
framboð mitt, með viðskiptavin-
unum mínum, fyrir þá. Ég bý líka 
að góðu tengslaneti og get beint 
fólki til annarra sem bjóða þá sér-
hæfðu þjónustu sem ég mun ekki 
sinna.“ n

Skannaðu QR-kóðann til fá nánari 
upplýsingar.
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Til að lifa af, vaxa 
og dafna í nútíma 

heimi verslunar, þurfa 
verslunarfyrirtæki af 
öllum stærðum og 
gerðum að setja þarfir og 
væntingar viðskiptavina 
í fyrsta sæti.

Doktor Edda Blumenstein er 
framkvæmdastjóri nýs sviðs 
hjá BYKO, sem vinnur að 
því að þróa þjónustu fyrir-
tækisins á ýmsan hátt til að 
bæta heildarupplifun við-
skiptavina og mæta auknum 
kröfum þeirra.

„Ég bjóst aldrei við því að BYKO, 
íslensk bygginga- og heimilisvöru-
verslun sem þjónustar fagmenn 
og einstaklinga í framkvæmdum 
og fegrun heimilisins, yrði minn 
vinnustaður að loknu doktors-
námi. En sú framsækna vegferð 
sem BYKO er á, undir forystu 
Sigurðar Pálssonar, heillaði mig 
mikið,“ segir doktor Edda Blumen-
stein, framkvæmdastjóri framþró-
un ar versl un ar og viðskipta vina 
hjá BYKO.

BYKO er rótgróið íslenskt fyrir-
tæki, en það var stofnað fyrir 60 
árum af þeim Guðmundi Jónssyni 
og Hjalta Bjarnasyni og er enn 
þann dag í dag í eigu fjölskyldu 
Guðmundar.

Nýtt svið sem snýst um að  
bæta upplifun viðskiptavina
„Ég útskrifaðist sem doktor frá 
Leeds University Business School 
í október 2020 og doktorsrann-
sóknin mín fjallaði um „Omni 
channel retailing transformation“ 
(umbreytingu verslunar) og dýna-
míska hæfni verslunarfyrirtækja,“ 
segir Edda. „Í kjölfarið tók ég að 
mér forstöðu Rannsóknaseturs 
verslunarinnar (RSV) samhliða því 
að reka beOmni ráðgjöf ehf., sem 
ég stofnaði með doktorsnáminu. Í 
dag sit ég í stjórn RSV og Ormsson 
og kenni Heildræna verslunar-
stjórnun við Háskólann á Bifröst.

Sigurður Pálsson, forstjóri BYKO, 
hafði samband við mig á vetrar-
mánuðum 2020 til að kynna sér 
betur „Omni channel retailing“ 
stefnu. Í framhaldinu tók ég svo 
að mér ráðgjafarverkefni fyrir 
BYKO, þar sem verkefnið var að 
móta stefnu sem fæli í sér að skapa 

bestu heildarupplifun viðskipta-
vinar í framkvæmdum og fegrun 
heimilisins,“ segir Edda. „Þegar 
vinnunni lauk á vormánuðum 
2021 og stefnan og verkefnin lágu 
skýrt fyrir, þurfti að tryggja inn-
leiðingu og niðurstaðan varð sú að 
ég réði mig til fyrirtækisins til að 
sinna henni.

Til að hafa vald til athafna innan 
fyrirtækisins var nýtt svið Fram-
þróunar verslunar og viðskipta-
vina stofnað og það vinnur þvert 
á hin fjögur svið fyrirtækisins: 
smásölusvið, fyrirtækjasvið, vöru-
stjórnunarsvið og rekstrarsvið,“ 
útskýrir Edda. „Undir fram-
þróunarsvið heyrir svo vefdeild, 
markaðsdeild, heildarupplifun og 
sjálfbærni.“

Á fleygiferð inn í framtíðina
„Ég er í því skemmtilega hlut-
verki að stýra framþróunarveg-
ferð BYKO. Það eru ótalmörg 
spennandi verkefni í gangi, en 
forgangsverkefni okkar á þessu 
ári hvað varðar starfræna þróun 
er að borga upp stafræna „skuld“ 
fyrirtækisins og mæta grunn-
þörfum okkar viðskiptavina. Við 
erum til dæmis búin að innleiða 
sjálfsafgreiðslukassa í þremur af 
fimm verslunum BYKO, og allar 
fimm verslanirnar verða komnar 
með sjálfsafgreiðslu á fyrsta árs-
fjórðungi þessa árs,“ segir Edda. „Í 
sjálfsafgreiðslunni verða reikn-
ingsviðskipti fljótlega virkjuð og 
þá geta fagaðilar skannað vörurnar 
og sett í reikning án þess að bíða 
í röð. Reikningurinn kemur svo í 
tölvupósti og verður aðgengilegur 
á Mínum síðum BYKO.

Við erum einmitt að setja nýjar 
Mínar síður í loftið í janúar og 
köllum við þá útgáfu 1.0. Í fram-
haldi af því munu fleiri útgáfur 
með spennandi nýjungum líta 
dagsins ljós og við munum kynna 
þær jafnt og þétt,“ segir Edda. „Raf-
rænt BYKO-kort er líka skemmtileg 
nýjung sem við kynnum fljótlega 
og miðar að því að auka hraða og 

þægindi viðskiptavina. Ný vef-
verslun, app og ýmislegt fleira mun 
einnig líta dagsins ljós á árinu. Við 
erum á fleygiferð inn í framtíðina, 
en fyrst þarf að byggja grunninn.“

Þarfir viðskiptavina í fyrsta sæti
„Verslun og þjónusta hefur gjör-
breyst síðastliðin ár og í dag gera 
viðskiptavinir, bæði einstaklingar 
og fagaðilar, allt aðrar og meiri 
kröfur en hefðbundin bygginga-
vöruverslun uppfyllir. Markmið 
okkar á framþróunarsviði er að 
mæta þessum væntingum,“ segir 
Edda. „Hefðbundin verslun, staf-
ræn verslun, þjónusta og markaðs-
mál, svo eitthvað sé nefnt, hafa 
runnið saman í eitt og viðskipta-
vinir ætlast til þess að fá sömu 
upplifun hvar, hvenær og hvernig 
sem þeim hentar. Það er því okkar 
hlutverk að greina hvar við getum 
bætt heildarupplifun viðskipta-
vina, hvaða snertifleti við þurfum 
að leggja áherslu á og í hvaða skrefi 
á kaupferlinu. Hjá BYKO er við-
skiptavinurinn miðja alls.

Til að mynda vilja viðskipta-
vinir fá upplýsingar hvar, hvenær 
og hvernig sem þeim hentar, sem 
og persónulega þjónustu. Þeir vilja 
líka geta keypt í gegnum marga 
mismunandi snertifleti án nokk-
urra hnökra, geta fengið afhent 
og sótt hvar, hvenær og hvernig 
sem þeim hentar og fá aðstoð og 
upplýsingar sem mæta þeirra per-
sónulegu þörfum,“ segir Edda. „Það 
er því mikilvægt að gera sér grein 
fyrir að ekki er um átaksverkefni 
að ræða heldur langtíma vegferð 
og skuldbindingu. Tæknin mun 
halda áfram að þróast, þarfir við-
skiptavina halda áfram að breytast 
og samkeppnisumhverfið mun 
halda áfram að harðna.

Til að lifa af, vaxa og dafna í 
nútíma heimi verslunar, þurfa 
verslunarfyrirtæki af öllum 
stærðum og gerðum að setja þarfir 
og væntingar viðskiptavina í fyrsta 
sæti, vera með skýra framtíðarsýn 
og markvissa stefnu um heildræna 

upplifun viðskiptavina,“ segir Edda. 
„Við hjá BYKO náum þannig árangri 
með því að mæta þörfum okkar 
viðskiptavina. Öll okkar verkefni 
miða að því og öll svið fyrirtækisins 
vinna markvisst að því að bæta 
upplifun viðskiptavina, ekki bara 
við á framþróunarsviði.“

Leggja mikla áherslu á  
umhverfismál og jafnrétti
„Umhverfismál og sjálfbærni 
hafa skipt eigendur miklu máli frá 
fyrsta degi og BYKO hefur í dag 
mótað metnaðarfulla sjálfbærni-
stefnu sem snýr að umhverfis-
legri, félagslegri og efnahagslegri 
sjálfbærni sem við tengjum við 
innleiðingu á Heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna,“ útskýrir 
Edda. „Þannig erum við sífellt 
að reyna að gera betur, verða 
samkeppnishæfari og verða við 
kröfum samfélagsins. Við viljum 
líka hafa jákvæð áhrif á byggingar-
iðnaðinn, til dæmis með því að 
bjóða upp á vistvænt vöruúrval og 
ráðgjöf.

Við leggjum líka mikið upp úr 
því að BYKO sé vinnustaður fyrir 
öll kyn, að hér ríki góður starfs-
andi, jöfn tækifæri og almenn 
ánægja í starfi. Til að mynda hlaut 
BYKO jafnlaunavottun árið 2020 

og viðurkenningu frá FKA árið 
2021 fyrir Jafnvægisvogina. Þetta 
er í samræmi við Heimsmarkmið 
nr. 5, Jafnrétti kynjanna, sem er 
eitt af kjarnamarkmiðum BYKO,“ 
segir Edda. „Við leggjum áherslu 
á að jöfn kynjahlutföll myndist 
með náttúrulegum hætti og að við 
náum að skapa vinnustað sem er 
eftirsóknarverður fyrir öll kyn. Í 
jafnréttisstefnu BYKO er líka skýrt 
tekið fram að auglýsingar frá fyrir-
tækinu stríði ekki gegn jafnri stöðu 
og rétti kynjanna á nokkurn hátt 
og allar auglýsingar eru skoðaðar 
með tilliti til jafnréttis áður en þær 
eru birtar.“

Vilja jafna út kynjahlutföllin  
í iðngreinum á Íslandi
„Konum í ábyrgðarstörfum hefur 
fjölgað mikið hjá fyrirtækinu á 
síðustu árum og stefnan er að 
tryggja áframhaldandi aukningu 
á þátttöku kvenna á sem flestum 
sviðum innan fyrirtækisins. Bygg-
ingariðnaðurinn er almennt mjög 
karllægur, en hjá BYKO eru hins 
vegar 40% verslunarstjóra konur, 
50% af framkvæmdastjórn eru 
konur og þær eru 60% af stjórn 
fyrirtækisins. Á framþróunarsvið-
inu er svo líka að sjálfsögðu jöfn 
kynjaskipting, 54% konur og 46% 
karlar,“ útskýrir Edda. „Við viljum 
einnig hafa jákvæð áhrif á konur 
í iðngreinum, brjóta upp staðal-
ímyndir og jafna kynjahlutföllin 
þar, sem er eitt af þeim spennandi 
verkefnum sem við erum að vinna 
að þessa dagana.

Í því samhengi skiptir máli 
að konur í atvinnulífinu efli 
tengslanetið sitt, hvort sem það 
er í gegnum frábær samtök eins 
og FKA, á LinkedIn, með greina-
skrifum eða annars staðar,“ segir 
Edda. „Rödd okkar þarf að heyrast. 
Ég leyfi mér að hafa skoðun, ég 
þori að tjá skoðanir mínar, ég þori 
að láta vita af mér í viðskiptalífinu 
og ég er óhrædd við að grípa þau 
tækifæri sem mér berast. Hvað er 
það versta sem getur gerst?“ n

Hjá BYKO er viðskiptavinurinn miðja alls

Doktor Edda 
Blumenstein er 
framkvæmda
stjóri framþró
un ar versl un ar 
og viðskipta vina 
hjá BYKO, en 
það er nýtt svið 
hjá fyrirtækinu, 
sem hefur það 
hlutverk að 
bæta upplifun 
viðskiptavina. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR
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Það er pláss fyrir 
fleiri konur, og 

munið að þið þurfið ekki 
að reyna að hafa sömu 
styrkleika og gaurinn við 
hliðina því við viljum 
ekki hafa einsleit teymi. 

Halldóra G. Steindórsdóttir

Hugbúnaðargeirinn er fullur 
af tækifærum fyrir konur og 
verkefnin bæði spennandi, 
skapandi og skemmtileg, 
segir Halldóra G. Steindórs-
dóttir, hópstjóri á Upp-
lýsingatæknisviði Lands-
bankans.

„Það er sérstaklega skemmti-
legt að starfa í upplýsingatækni 
í bönkunum þessi misserin. Það 
eru gífurlegar breytingar á því 
hvernig við veitum okkar þjónustu 
þar sem tækninni fleygir fram og 
viðskiptavinir vilja að sjálfsögðu 
fá eins mikla og góða þjónustu í 
sjálfsafgreiðslu og hægt er,“ segir 
Halldóra sem starfar við þróun 
hugbúnaðar á sviði greiðslu-
miðlunar á Upplýsingatæknisviði 
Landsbankans, þar sem hún er 
hópstjóri.

„Þetta leiðir af sér ógrynni góðra 
hugbúnaðarverkefna og getur 
verið snúið að forgangsraða og 
velja vænlegustu verkefnin. Þessi 
nýju verkefni keyrum við eins 
hratt og vel og við getum í svoköll-
uðum sellum, þar sem blandaður 
hópur sérfræðinga er settur saman 
í verkefnahóp. Í sellunni eru þá 
bæði forritarar, sérfræðingar, verk-
efnastjóri og lögfræðingur – eða í 
rauninni allt sem þarf til að hægt 
sé að klára verkefnið vel. Sellan 
situr síðan saman og ber ábyrgð á 
því að klára verkefnið.“

Vinnur fyrir Íslands hönd
Halldóra tók nýlega sæti í stjórn 
Reiknistofu bankanna (RB) og í 
Greiðsluráði Evrópu (EPC) fyrir 
hönd íslensku bankanna.

„Eitt af því sem nánast öll fjár-
málafyrirtæki í Evrópu hafa legið 
yfir síðustu árin, og er stóra verk-
efnið mitt nú, er ný reglugerð frá 
Evrópusambandinu sem nefnist 
PSD2. Tilgangur með reglugerðinni 
er að auka öryggi í netgreiðslum 
og leyfa öðrum en bönkum að fá 
aðgengi að bankareikningum við-
skiptavina sinna, en að sjálfsögðu 
aðeins með samþykki umræddra 
viðskiptavina,“ upplýsir Halldóra, 
og heldur áfram:

„Þetta þýðir að við munum 
opna á sjálfsafgreiðslu með svo-
kölluðum API-þjónustum svo að 
þjónustuaðilar geti leyft viðskipta-
vinum að framkvæma millifærslur 
í sínu eigin appi og skoða banka-
reikningana sína. Þetta er gert með 
því að láta appið hafa samskipti 

við bankakerfið í gegnum API 
með öruggum hætti. Þá eru einnig 
gerðar kröfur um aukið öryggi í 
greiðslum og munu viðskiptavinir 
verða varir við ýmsar breytingar 
á árinu, svo sem í því hvernig 
innskráning er framkvæmd 
og hvernig greiðsla er staðfest. 
Þetta er stærsta verkefnið mitt 
þessa dagana og ég held að það sé 
nokkuð ljóst að þessi vegferð, um 
að opna bankakerfið, muni halda 
áfram á næstu árum.“

Undanfarin ár hefur Reiknistofa 
bankanna innleitt Sopra-kerfið 
sem er stórt og mikið verkefni sem 
allir bankar hér á landi hafa tekið 
þátt í, hver á sínum tíma.

„Sopra er klárlega stærsta 
verkefni sem ég hef tekið þátt í en 
Landsbankinn ruddi brautina og 
var fyrstur í loftið haustið 2017. Nú 
stefnir í að síðustu aðilarnir taki 
upp kerfið um miðjan febrúar. 
Þá verður loksins hægt að hefjast 
handa við að hætta alfarið notkun 
eldri greiðslu- og innlánakerfa RB. 
Þetta er stórt verkefni sem snertir 
Landsbankann með beinum 
hætti þar sem við þurfum að losa 
ýmsar lausnir af stórtölvu RB 
en til stendur að hætta notkun 
hennar. Ég tók nýlega sæti í stjórn 
RB og það verður gaman að 
fylgjast með og taka þátt í þessu og 
öðrum verkefnum, bæði í gegnum 
stjórnarsetuna og með störfum 
mínum hjá bankanum,“ segir 
Halldóra.

Stór verkefni í greiðslumiðlun
Fram undan eru fleiri stór og 
krefjandi verkefni hjá Halldóru.

„Meðal annars tek ég nú þátt 
í undirbúningi verkefnis um að 
taka upp evrópskar reglubækur 
fyrir greiðslumiðlun á Íslandi. Við 
erum nefnilega svo góðu vön hér á 
Íslandi, að hafa verið með raun-
tímagreiðslur síðan Reiknistofa 
bankanna gerði það mögulegt 
árið 1987. Þá vorum við langfyrsta 
landið í heiminum til að gera 
slíkt og í dag þykir okkur ekkert 
sjálfsagðara en að geta millifært 
okkar á milli á innan við sekúndu, 

á meðan vinir okkar í Evrópu eru 
bara rétt nýfarnir að geta þetta,“ 
greinir Halldóra frá.

Evrópubúar eru þó strax komnir 
skrefi framar því þeir geti sent 
evrur í rauntíma á milli landa en 
fyrir okkur tekur það klukku-
stundir upp í einn dag að koma 
evrum yfir til Evrópu.

„Vinnan í Evrópu hefur verið 
unnin af EPC (European Payments 
Council) og er því samræmd og 
unnin í samstarfi við markaðinn í 
heild. Því eru allir bankar að gera 
þetta með sömu aðferð, á hag-
kvæman hátt eftir sömu reglu-
bókinni. Við á Íslandi erum því að 
skoða hvernig við getum aðlagað 
okkar innviði þessum evrópsku 
stöðlum. Það er mikilvægt að 
við stöndum jafnfætis evrópska 
markaðnum og fáum þannig betri 
tækifæri til að taka þátt í alþjóð-
legu eða evrópsku samstarfi um 
greiðslur, bæði fyrir bankann og 
viðskiptavinina,“ segir Halldóra, 
og víst að nýlegt sæti hennar í EPC, 
fyrir hönd íslensku bankanna, 
fellur sérstaklega vel að þessu 
verkefni.

Kunni varla á tölvu í upphafi
Halldóra hóf nám í tölvunarfræði 
við Háskólann í Reykjavík árið 
2000.

„Þá áttaði ég mig ekki á hversu 
spennandi vettvang ég var að 
fara inn á. Á þeim tíma var inter-
netbólan í hámarki, það varð 
mikil fjölgun nemenda og algjör 
metþátttaka kvenna. Þetta nám 
var ótrúlega skemmtilegt! Ég var 
ákveðin í að standa mig vel og vera 

enginn eftirbátur hinna, þrátt 
fyrir að hafa varla kunnað á tölvur 
þegar ég byrjaði – og það tókst!“ 
segir hún kát.

Halldóra hefur unnið lengi hjá 
Landsbankanum.

„Þar hef ég fengið tækifæri til að 
spreyta mig á ýmsum hlutverkum 
sem hefur verið mjög lærdómsríkt 
og er einmitt kostur þess að vinna 
hjá jafn stóru fyrirtæki og Lands-
bankinn er. Sem dæmi byrjaði 
ég sem forritari í vefdeild og varð 
síðar forritari á greiðslu- og korta-
kerfum bankans. Ég var á tíma-
bili greinandi og verkefnastjóri á 
Verkefnastofu bankans, var síðar 
vörustjóri á Fyrirtækjasviði þar til 
ég fór aftur „heim“ yfir á Upplýs-
ingatæknisvið þar sem ég tek við 
greiðsluhópnum í Hugbúnaðar-
lausnum. Það er ótrúlega gaman að 
hafa tekið þennan 360 gráðu hring 
um bankann sem styrkir mig mjög 
í núverandi hlutverki. Landsbank-
inn er afskaplega góður vinnu-
staður þar sem jafnréttismálin 
hafa verið tekin föstum tökum. Þar 
er vel hugsað um starfsfólkið og 
andinn er góður.“

Karllægur geiri á breytingaskeiði
Halldóra segir hugbúnaðargeirann 
enn vera frekar karllægan.

„En ég hef alltaf haft jafn mikla 
trú á að það sé að breytast og 
jafnast, því störf innan geirans eru 
svo fjölbreytt og nýjar tegundir 
starfa verða sífellt til. Aðalatriðið 
er nú samt að það er svo mikilvægt 
að hafa kynjablöndun í teymum, 
því við komum með ólíka hluti 
að borðinu og erum að smíða 
vörur fyrir alla. Því er fjölbreyti-
leikinn svo mikilvægur. Það er 
ekki spurning að við náum betri 
árangri og betra jafnvægi með því 
að hafa jafnt konur sem karla við 
borðið. Þetta er eitthvað sem við 
höfum í huga í Landsbankanum 
og ég er ótrúlega ánægð með að í 
mínu teymi eru jöfn kynjahlutföll 
og góð dreifing á styrkleikum svo 
við bætum hvert annað vel upp.“

Hún hvetur konur til að láta til 
sín taka og sækja í þennan geira.

„Því það er pláss, og munið að 
þið þurfið ekki að reyna að vera 
með sömu styrkleika og gaurinn 
við hliðina því við viljum fá ólíka 
styrkleika inn til að hafa ekki 
einsleit teymi. Ég hvet líka sem 
flesta sem eru í öðrum greinum í 
háskóla eða jafnvel útskrifuð til að 
taka nokkur fög tengd tölvunar-
fræði eða kerfislegri hugsun því 
það mun margborga sig og styrkja 
ykkur á vinnumarkaði.“

Ýmislegt líkt með húsgagna-
smíði og hugbúnaðargerð
Í Covid-inu tók Halldóra sig til og 
skráði sig til náms í húsgagnasmíði 
við Tækniskólann.

„Það hefur verið alveg ótrú-
lega skemmtilegt og ég ætla að 
halda því áfram. Það er heilmikil 
núvitund fólgin í því að vera að 
vinna með viðinn, ákveðin hvíld 
frá erli dagsins, fyrir utan hversu 
gaman það er að smíða og vinna 
með við og sjá afraksturinn. Það 
hefur verið áhugavert að þarna hef 
ég rekist á fleira fólk úr tækni-
geiranum og maður veltir fyrir sér 
hvort þetta sé einhver bylgja. Það 
er kannski samhljómur með því 
að smíða hugbúnað og að smíða 
húsgagn eða hús. Hvoru tveggja er 
skapandi nákvæmnisvinna sem 
krefst góðrar hönnunar og réttra 
tóla,“ segir Halldóra.

Þriggja daga ganga á Rauðasandi
Þegar heimsfaraldurinn skall á 
fóru Halldóra og maðurinn hennar 
að stunda gönguferðir og skráðu 
sig í skipulagðar göngur hjá göngu-
klúbbnum Veseni og vergangi.

„Það hefur verið æðislegt að 
kynnast betur umhverfinu í 
kringum borgina og við höfum 
farið leiðir sem okkur hefði ekki 
dottið í hug að fara upp á okkar 
einsdæmi. Í fyrrasumar fórum 
við í okkar fyrstu lengri göngu 
sem tekur meira en dagleið og var 
algjörlega stórkostleg upplifun. Nú 
verður ekki aftur snúið og stefnum 
við á að taka allavega eina lengri 
göngu á hverju sumri. Í júní ætlum 
við í skipulagða þriggja daga 
göngu á Rauðasandi og nágrenni, 
og hlakka ég sérstaklega mikið 
til þar sem amma mín ólst upp á 
Rauðasandi og við höfum margar 
heyrt sögurnar frá þessu svæði,“ 
segir Halldóra, full tilhlökkunar 
fyrir sumri komanda og spennandi 
verkefnum fram undan í Lands-
bankanum. n

Látið í ykkur heyra  
og takið ykkur pláss

Halldóra G. Steindórsdóttir tók nýlega sæti í stjórn Reiknistofu bankanna og í Greiðsluráði Evrópu (EPC) fyrir hönd íslensku bankanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Allt starfs-
fólkið 
leggur 
hjarta sitt í 
vinnuna 
sína og 
fólk finnur 
að það er 
tekið tillit 
til þess 
sem það 
leggur 
fram.

Guðrún Ólafsdóttir hóf störf 
hjá upplýsingatæknifyrir-
tækinu Rue de Net samhliða 
námi sínu í tölvunarfræði. 
Með áræðni og drifkraft 
að vopni hefur hún þróast 
í starfi hjá sívaxandi fyrir-
tæki.

Rue de Net er öflugt þjónustu-
fyrirtæki sem þjónustar íslensk 
fyrirtæki með viðskipta- og 
verslunarkerfi frá Microsoft og LS 
Retail ásamt sérlausnum. „Ég hóf 
störf hjá Rue de Net árið 2012 sem 
hlutastarfsmaður á sama tíma og 
ég var í námi í tölvunarfræði. Strax 
eftir útskrift 2014 fór ég svo í fullt 
starf og hef verið hér síðan,“ segir 
Guðrún sem er í dag meðeigandi 
í fyrirtækinu, situr í stjórn og er 
staðgengill framkvæmdastjóra, 
ásamt því að gegna starfi sölu- og 
markaðsstjóra. 

„Á þeim tíma vorum við ekki 
nema sjö, en stækkuðum ört og 
tveimur árum síðar unnu rúmlega 
20 manns hjá fyrirtækinu og í dag 
eru yfir 30 starfsmenn í starfi hjá 
Rue de Net. Það hefur alltaf verið 
markmið okkar að ráða til starfa 
ungt og öflugt fólk og við leggjum 
gríðarlega áherslu á að hlúa vel 
að fólkinu okkar og skapa góða 
vinnustaðamenningu.“

Óx innan fyrirtækisins
„Starf mitt hefur breyst mikið 
í takt við þróun fyrirtækisins á 
síðustu árum. Ég hef vaxið með 
fyrirtækinu og gegnt mörgum 
stöðum innanhúss. Þegar ég hóf 
störf sem forritari fékk ég strax 
mjög krefjandi verkefni og mikla 
ábyrgð samhliða. Þekking mín 
jókst því hratt og tók ég fljótlega 
að mér stjórnunarhlutverk hjá 
fyrirtækinu, fyrst hópstjórastöðu, 
því næst var ég viðskiptastjóri og 
síðast þjónustustjóri í fjögur ár.

Þessi þróun er tvímælalaust ein 
birtingarmynd af kostum þess 
að vera hluti af fyrirtæki í vexti, 
tækifærin sem fylgja því að leggja 
hart að sér eru hreinlega út um allt. 
Árangur minn í starfi leiddi til þess 
að árið 2017 bauðst mér að gerast 
eigandi og kaupa hlut í félaginu, og 
í framhaldinu að setjast í stjórn, 
sem og ég gerði,“ segir Guðrún.

Tölvunarfræðin góður grunnur
„Í fyrra haust, árið 2021, tók ég svo 
að mér að vera sölu- og markaðs-
stjóri, en sem þjónustustjóri hafði 
ég oft stutt við söluhluta starfsem-
innar og verið þannig viðloðandi 
starfið á einn og annan hátt. En 
þarna urðu tímamót og ég tók það 
alfarið að mér. Á þeim tíma tók 
annar starfsmaður fyrirtækisins, 
sem hefur átt svipaða vegferð og 
ég, við þjónustustjórastöðunni. 
Hann byrjaði líka sem forritari 
og hefur nú unnið sig upp í stöðu 
þjónustustjóra.“

Guðrún, sem býr ekki yfir form-
legri menntun í sölu, viðskiptum 
eða markaðsmálum segir að þekk-
ing og reynsla af tölvukerfum og 
umsjón þeirra sé ekki síðra verkfæri 
þegar kemur að sölunni. „Ég segi 
ekki að ég hafi enga þörf á menntun 
í þessum fögum, þá sérstaklega 
núna þegar ég er líka staðgengill 
framkvæmdastjóra og mikið inni 
í daglegum rekstri fyrirtækisins. 
Ég hef mikinn áhuga á viðskiptum, 
rekstri fyrirtækja og fjármálum, 
svo hver veit nema ég mennti mig 
því tengdu í framtíðinni. Tölvunar-
fræðigrunnurinn og sú reynsla sem 
ég hef öðlast í mínu starfi hjá Rue de 
Net hefur samt komið sér einstak-
lega vel í sölu- og markaðsstjóra-
hlutverkinu. Ég tel að í minni stöðu 
gangi það hreinlega ekki upp að 
hafa engan grunn í tölvunarfræði 
og hafa aldrei unnið við að forrita 
kerfin sem við bjóðum upp á. Við 
erum ráðgefandi fyrir viðskiptavini 
okkar í söluferlinu, sem treysta því 
að við vitum allt um vörurnar sem 
við erum að selja, hvernig þær eru 
til komnar, settar upp, þjónustaðar 
og viðhaldið.“

Áræðni leiðir til árangurs

Guðrún 
segist hafa 
verið heppin 
að hafa komið 
inn í fyrirtækið 
á réttum tíma 
fengið að vaxa 
og dafna í starfi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Heillandi vinnustaður
Rue de Net var upphaflega stofnað 
árið 2003 á eyjunni Jersey í Ermar-
sundi en hefur verið starfandi í 
núverandi mynd frá 2007. Rue de 
Net er heillandi vinnustaður fyrir 
ungt og metnaðarfullt fólk sem 
vill taka á sig ábyrgð og vaxa með 
vinnustaðnum. „Starfsfólk endist 
að jafnaði lengi í vinnu hjá okkur 
og við höfum ráðið til okkar margt 
nýútskrifað fólk sem margt hvert 
hefur starfað hjá fyrirtækinu í 
nær áratug. Við höfum skapað 
umhverfi og vinnustað þar sem 
fólk vill vera, enda getur starfsfólk 
sem stendur sig vel öðlast yfir-
gripsmikla reynslu og þekkingu og 
samhliða vaxið í starfi.

Rue de Net er líflegur vinnustað-
ur og klárlega eins og fjölskylda 
eða náinn vinahópur. Allt starfs-
fólkið leggur hjarta sitt í vinnuna 
sína og fólk finnur að það er tekið 
tillit til þess sem það leggur fram, 
því er treyst fyrir verkefnum og 
það getur haft raunveruleg áhrif.“

Persónuleg þjónusta
„Það er gaman að vinna á stað þar 

sem mikið er um ungt, ferskt og 
frambærilegt fólk á svipuðum aldri 
og ég, rétt um þrítugt, stútfullt af 
metnaði og kjarki. Við erum að 
þjónusta mörg af stærstu og fram-
sæknustu fyrirtækjum landsins 
og viðskiptavinir okkar finna að 
við höfum fullt fram að færa og 
erum góð í því sem við gerum. Eitt 
af megin markmiðum Rue de Net 
hefur alltaf verið að veita per-
sónulega þjónustu, og það kunna 
viðskiptavinir okkar að meta. 
Við erum ekki með hefðbundið 
þjónustuborð, eða snjallmenni 
sem svara viðskiptavinum. Hver 
viðskiptavinur er sérstakur í okkar 
augum og hefur sinn eigin tengilið 
hjá Rue de Net. Þannig kynn-
umst við viðskiptavinum gegnum 
persónuleg samskipti og lærum 
að þekkja þarfir þeirra fljótt og 
örugglega.“

Spennt fyrir framtíðinni
„Við hjá Rue de Net horfum til 
framtíðar alla daga og erum sífellt 
að skoða nýja tækni og finna 
leiðir til að innleiða hana, ef hún 
reynist vænleg til árangurs. Í því 

efni teljum við mikinn kost að 
við eigum okkur sjálf og ráðum 
okkur sjálf. Við erum engum háð 
og tökum okkar eigin ákvarðanir 
þegar kemur að því hvort skoða 
eigi nýja tækni eða aðferðir og 
bjóða þær til viðskiptavina okkar. 
Við erum mjög stolt af því að vera 
okkar eigin herrar.

Á síðustu árum hafa átt sér stað 
umskipti í viðskipta- og verslunar-
kerfum og eru þau nú öll að verða 
aðgengileg án uppsetningar í 
skýinu. Það hefur því verið eitt af 
okkar megin verkefnum síðustu 
þrjú árin að styðja viðskiptavini 
okkar á vegferðinni upp í skýið, og 
segjum þá gjarnan að viðskipta-
vinir okkar séu á leiðinni „úr 
skápnum í skýið“. Þá erum við að 
vísa til þess að fyrirtæki hýstu áður 
viðskipta- og verslunarkerfi sín 
innanhúss í svokölluðum tölvu-
skápum. Í dag eru skýjaþjónustur 
orðnar ódýrasta, besta og þægi-
legasta lausnin, sérstaklega í sam-
félagi þar sem margir eru farnir að 
sinna sínum störfum utan hinnar 
hefðbundnu skrifstofu. Við hjá 
Rue de Net vorum sérlega snögg að 

tileinka okkur þessa nýju tækni, og 
höfum öðlast mikla þekkingu þar 
á, sem gerir okkur kleift að vera í 
fararbroddi á þessu sviði.“

Tækifæri til að vaxa
Sögulega séð hefur tölvugeirinn 
haft yfir að ráða fleiri menntuðum 
körlum en konum, en sem betur fer 
erum við að sjá örar breytingar þar 
á og kynjahlutföllin í bransanum 
hafa verið að jafnast út. „Hér hjá 
Rue de Net fá allir jöfn tækifæri til 
þess að sýna sig og sanna. Ef um er 
að ræða frambærilegan einstak-
ling þá fær hann framgang í starfi 
og hér eru, sem fyrr segir, góð tæki-
færi fyrir okkur öll til að vaxa.“ n

Með því að skanna Qr kóðann má 
nálgast frekari upplýsingar um 
Rue de Net. 
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Við erum í 
dag komin 
með 
heildar-
lausn fyrir 
veitinga-
staði. 

Inga Tinna Sigurðardóttir 
er stofnandi fyrirtækjanna 
Icelandic Coupons og 
Dineout. Fyrirtækin hafa 
stækkað hratt á undan-
förnum árum og fram undan 
er útrás til Noregs.

Inga Tinna Sigurðardóttir rekstrar-
verkfræðingur stofnaði árið 2015 
fyrirtækið Icelandic Coupons sem 
er afsláttarapp, en fyrir þann tíma 
hafði hún meðal annars unnið í 
banka og sem flugfreyja.

„Ég vann hjá Arion banka meðal 
annars í eignastýringu og svo vöru-
þróun og var að feta mig upp met-
orðastigann, þegar ég áttaði mig 
á því að mig langaði til að prófa 
að fara í eigin rekstur. Ég ákvað 
að segja starfi mínu lausu og vissi 
ekkert hvað ég ætti að fara að gera. 
Ég fór síðan að vinna sem flug-
freyja hjá Icelandair, sem ég hafði 
gert samhliða verkfræðináminu 
og þá spratt upp hugmyndin um 
Icelandic Coupons, af því að far-
þegar voru oft að spyrja hverju við 
mæltum með að gera á Íslandi og 
hvert þeir ættu að fara að borða. 
Þannig að úr varð bæklingur sem 
fyrst var prentaður í 1500 eintök-
um þar sem voru afsláttarmiðar 
sem giltu á veitingastöðum, börum 
og verslunum.

Einu og hálfu ári síðar var búið 
að þróa Icelandic Coupons-appið 
sem er afsláttarapp og þá var ég 
byrjuð að láta prenta 70.000 eintök 
af bæklingnum. Í dag erum við 
með rúmlega 50.000 virka not-
endur í Icelandic Coupons appinu, 
Íslendinga og erlenda ferðamenn, 
þannig að þetta hefur margfald-
ast.“

Um 280.000 manns
Það var svo árið 2017 sem Inga 
Tinna fékk hugmyndina að 
Dineout.

„Ég var oft á fundum með 
eigendum veitingastaðanna á stöð-
unum þeirra og þá tók ég eftir því 
að margir veitingahúsaeigendur 
voru bara með stílabækur eða 
notuðu Excel þegar teknar voru 
niður borðapantanir í gegnum 
síma, tölvupóst eða Facebook. Ég 
hugsaði með mér að það hlyti að 
vera til betri leið á þessari tækniöld 
sem við lifum á. Ég hafði kynnst 
því á ferðalögum mínum erlendis 
að panta borð á veitingahúsum í 
gegnum bókunarsíður, þannig að 
ég skoðaði að taka slíkt kerfi til 
landsins og byggja bara á því, en 
komst að því að það væri best að 
gera þetta algjörlega frá grunni og 
vera engum háð og geta þar af leið-
andi breytt kerfinu eftir þörfum. Þá 
fékk ég til liðs við mig forritara og 
í dag eru þeir meðeigendur mínir í 
Dineout, en þeir eru tveir sem hafa 
gert öll Dineout-kerfin frá grunni, 
annar þeirra er Magnús Björn 
Sigurðsson, bróðir minn, og hinn er 
Viktor Blöndal Pálsson.

Við erum í dag komin með 
heildarlausn fyrir veitingastaði. 
Byrjunin var borðabókunarkerfi, 
sem átti alltaf að vera eina afurðin 
okkar, en þegar Covid-heims-
faraldurinn skall á þá bjuggum 
við til matarpöntunarkerfi fyrir 
„take away“ og heimsendingar. 
Við erum komin með kassakerfi 
sem er sölukerfi á veitingastöð-
unum og við erum komin með QR 
kóða inn á veitingastaði, þar sem 
almenningur skannar kóðann og 
getur pantað mat án þess að þörf 
sé á þjónustu.

Eins erum við með QR kóða inni 
á f lestöllum hótelum og stærstu 
hótelkeðjum landsins, þar sem 
hægt er að panta herbergisþjón-
ustu. Við erum auk þess komin í 
heimasíðugerð fyrir veitingastaði 
og aðra þjónustuaðila, þannig 
að við erum í raun og veru orðin 
hugbúnaðarhús sem byggðist upp 
vegna þarfarinnar á markaðnum. 
Það er alveg klárt mál að það 
var þörf fyrir þetta. Þegar nýr 
veitingastaður opnar í dag þarf 
hann í raun bara að hafa samband 

DINEOUT er fyrirtæki í útrás

Inga Tinna er 
hugmynda-
smiðurinn að 
Dineout. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

við okkur og við útvegum allar 
lausnir sem þarf.

Við erum ekki bara með hug-
búnað fyrir veitingastaði og 
hótel, heldur erum við líka brú til 
almennings þar sem almenningur 
getur bókað borð og pantað mat. 
Nú þarf ekki að svara tölvupóstum 
til að staðfesta borðabókun,“ segir 
Inga Tinna, en í dag sér fyrir-
tæki hennar um rúmlega 80.000 
borðabókanir í hverjum einasta 
mánuði og segir hún að á bak við 
þann fjölda setjist um 280.000 
gestir til borðs í gegnum pantanir 
og bókanir í Dineout.

Blóð, sviti og tár
Inga Tinna nefndi matarpantanir 
og segir hún að þar sé mikil velta 
og vinsælt hjá almenningi að panta 
sér mat heim og veislubakka fyrir 
fjölskyldu og vini. Veitingarnar er 
hægt að panta í gegnum Dineout-
appið og dineout.is „Þetta er í 
rauninni svar okkar við breyttum 
áherslum í tengslum við heimsfar-
aldurinn en veitingastaðir þurftu 

jafnvel að loka á tímabili, eða 
þegar borðabókanir detta niður 
og fjöldatakmarkanir eru, þá fer 
almenningur meira í matarpant-
anir og „take away“.

Við vildum sinna veitinga-
stöðunum þar – fínni stöðum sem 
og bistro-stöðum og almennum 
skyndibitastöðum, þó svo að 
mottó okkar sé að vera með gæða-
stimpil varðandi þá staði sem eru 
hjá okkur, en við veljum gaumgæfi-
lega hverjir komast inn á markaðs-
torgið okkar.“

Í dag eru um 180 veitingastaðir í 
viðskiptum við fyrirtækið.

Heimsfaraldurinn hefur haft 
mikil áhrif á rekstrargrund-
völl margra fyrirtækja svo sem 
veitingahúsa og það hefur svo 
bein áhrif á fyrirtæki Ingu Tinnu. 
„Hlutabótaleiðin hjálpaði mikið í 
fyrra og hafði gríðarlega mikið að 
segja fyrir reksturinn. Þetta eru 
vægast sagt krefjandi tímar sem 
við lifum á í dag og umhverfið 
breytist jafnvel á einni nóttu. Það 
er gríðarlega mikilvægt að það séu 

úrræði og þau séu til taks fljótt, 
þegar landslagið er eins og í dag 
varðandi heimsfaraldurinn.

Flestir veitingastaðir voru alltaf 
uppbókaðir síðastliðnar vikur og 
mánuði, en í dag eru takmarkanir 
þannig að viðsnúningurinn er 
algjör. Góð og sterk fyrirtæki geta 
jafnvel borið varanlega skaða af 
töfum í úrlausnum og stuðningi. 
Dýrmætt og mikilvægt er að passa 
upp á fyrirtæki eins og nýsköp-
unarfyrirtæki og fyrirtæki sem 
eru búin að standa sig vel eins og 
Dineout og Icelandic Coupons í 
allan þennan tíma.

Nýsköpun er gríðarlega mikil-
væg í stóra samhenginu og algjör 
synd ef faraldur sem þessi hefur 
varanleg áhrif á annars mörg 
frábær fyrirtæki. Ef við hefðum til 
dæmis ekki brugðist við með þeim 
hætti að búa til matarpöntunar-
kerfi og herbergjaþjónustukerfi 
fyrir hótelin og hefðum einvörð-
ungu byggt á borðabókunum, sem 
er okkar tekjulind, hefði augljós-
lega allt þurrkast út.“

Vegur Dineout fer vaxandi og 
nú út fyrir landsteinana, en í sam-
starfi við miðasölufyrirtækið tix.
is, er búið að gera stóran samning í 
Noregi við kvikmyndahúsakeðju. 
„Þá erum við komin með „all in 
lausn“ fyrir tónleikahallir, kvik-
myndahús og leikhús, samhliða 
því að við erum með „all in lausn“ 
fyrir hótel og veitingahús. Þannig 
að við erum að fara svolítið bak-
dyramegin inn í Noreg með tix.is 
og þá erum við komin með kerfi 
sem heldur utan um miðasölu, 
matarpantanir og sölukerfi. Þetta 
gerir það að verkum að tónleika-
hallir, kvikmyndahús og leikhús 
geta notað eitt og sama kerfið sem 
verður það fyrsta sinnar tegundar 
í Evrópu.“

Inga Tinna segir það kostnaðar-
samt að ætla sér út fyrir landstein-
ana. Hún nefnir í því sambandi 
mikilvægi mögulegra fjárfesta og 
styrkja. „Ég er mjög þakklát fyrir 
að við hlutum styrk frá Tækni-
þróunarsjóði, Rannís. Við erum 
annars búin að vera styrkjalaus 
frá byrjun og höfum bara byggt 
hlutina upp á eigin framlögum og 
vinnuframlagi og ekki tekið nein 
lán, sem ég er ákaflega stolt af. 
Þessu fylgir blóð, sviti og tár.“ n
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Porsche á Íslandi  |  Krókhálsi 9  |  110 Reykjavík  |  S: 590 2000  |  porsche.is  |  Opið virka daga frá 9:00 til 18:00 og um laugardaga frá 12:00 til 16:00

Gleðin liggur í ferðalaginu,
fremur en áfangastaðnum.

100% rafmagn | 800 volta ra�er� | Fjórhjóladri�nn | Hækkanleg lo�púða�öðrun | 19” Aero álfelgur  | Leðurinnrétting | Heimahleðslustöð | 150 w hljóðker� m/10 hátölurum | Rafdri�n stillanleg sportsæti | Leiðsöguker� með Íslandskorti
Fjarlægðarskynjarar framan og a�an | Leður Sport aðgerðastýri | LED ljósabúnaður | 16,8“ stafrænt mælaborð | 10,9” háskerpu stjórnborð með snertiskjá | Sjálfvirk opnun/lokun á a�urhlera | Veghæð er 17,8 cm í hæstu stillingu

Að ná árangri getur verið er�tt. Þó vita þeir sem hafa náð markmiðum sínum, að baráttan er 
það sem gefur árangrinum gildi. Taycan er hin fullkomni félagi, í þessu ferðalagi, með því að 
gera öll litlu augnablikin enn betri. Í Taycan hefur Porsche náð markmiðum sínum að búa til 
100% rafmagnsbíl sem framkallar einstaka akstursupplifun hjá allri �ölskyldunni. Um það 
vitna ótal verðlaun, jafnt fyrir glæsileika og aksturseiginleika.

Kíktu til söluráðgjafa okkar og þeir hjálpa þér að sérsníða ferðafélaga að þínum óskum. 

Taycan Cross Turismo 4.
•  93.4 kWh ra¨laða
• Fjórhjóladri�nn 
•  Hækkanleg lo�púða�öðrun
•  476 hestö© / 5,1 sek. 0 – 100 km.klst.

Verð: 13.990.000 kr.

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl. Bílabúð Benna áskilur sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Bíll á m

ynd er m
eð aukabúnaði.



Í dag heiðrum við 
Viðurkenningar-

hafa FKA 2022 og er 
FKA þannig mótandi og 
leiðandi í íslensku 
samfélagi. 
Sigríður Hrund Pétursdóttir

Að gera gagn
Vigdís Jóhannsdóttir er 
stjórnarmaður í FKA en hún er 
markaðsstjóri Stafræns Íslands. 
„Það er fátt meira hvetjandi en 
að upplifa það að gera gagn. 
Að taka þátt í einhverju eða 
framkvæma eitthvað sem 
raunverulega skiptir máli fyrir 
aðra. Ýta við hlutum sem kalla 
fram raunverulegar breytingar 
á lífi fólks. Það þarf ekki að vera 
stórt. En við getum öll gert 
eitthvað.

Við höfum ekki öll þolin-
mæði til að horfa á dropann 
hola steininn. Þolinmæði er 
að minnsta kosti ekki einn af 

mínum helstu kostum en margt 
smátt gerir eitt stórt. Þess 
vegna stökk ég á tækifærið að 
taka þátt í verkefninu Stafrænt 
Ísland þar sem leiðarljósið er að 
einfalda líf fólks og fyrirtækja 
á Íslandi og tryggja öllum jafnt 
aðgengi að opinberri þjónustu. 
Það gerist kannski ekki á einni 
nóttu en áður en við vitum af 
verðum við búin að breyta Ís-
landi. Það er sömuleiðis ástæða 
þess að ég gaf kost á mér í 
stjórn FKA. 1.300 konur eru 
kannski dropar sem hola steina 
en saman eru þær stórfljót sem 
geta breytt heiminum.“

Vigdís Jó-
hannsdóttir.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON

Leiðandi afl í atvinnulífinu
Unnur Elva Arnardóttir er vara-
formaður FKA og starfar sem 
forstöðumaður innri og ytri 
þjónustu hjá Skeljungi. „Ég hef 
tekið virkan þátt í starfi FKA, 
fyrst í nefndum og í stjórn frá 
árinu 2019. Innan stjórnar var 
ég fyrst í hlutverki gjaldkera, en 
nú sem varaformaður.

Ég tel að það félagsstarf sem 
Félag kvenna í atvinnulífinu 
stendur fyrir, sé atvinnulífinu 
og samfélaginu í heild mjög 
mikilvægt. Félagskonur sem 
tekið hafa virkan þátt í starfi 
FKA, hafa stóreflt tengslanet 
sitt og dýpkað tengingu sína 
við viðskiptalífið. Það má því 
segja að virkilegur ávinningur 
sé af virkri og reglubundinni 
þátttöku á fundum, fyrir-
lestrum og viðburðum félags-
ins. Ég hef sjálf haft mikið gagn 
af tengslanetinu þar sem gildi 
FKA, framsækni, kunnátta og 
afl hafa svo sannarlega átt við 
og ýtt undir mína styrkleika.

FKA er leiðandi afl í atvinnu-
lífinu, kröftugt og fjölbreytt 

þekkingarnet sem er að vaxa 
sem aldrei fyrr. Vegna heims-
faraldurs finnum við enn betur 
hve mikilvægt félagastarfið 
er og ég hvet konur til að vera 
með í félagsstarfinu.

Unnur Elva Arnardóttir. 

Til hamingju Ísland
Sigríður Hrund Pétursdóttir 
er formaður FKA ehf. og rekur 
fyrirtækið Vinnupallar. Með 
henni í stjórn eru sex konur úr 
atvinnulífinu. FKA eru félaga-
samtök fyrir konur sem eru 
stjórnendur og leiðtogar í 
íslensku atvinnulífi.

Í dag heiðrum við Viðurkenn-
ingarhafa FKA 2022 og er FKA 
þannig mótandi og leiðandi í 
íslensku samfélagi. Yfir 1.300 
kraftmiklar konur eru í félaginu 
sem sjá virði í að tengjast til að 
efla sig sem og aðrar konur og 
vera hreyfiafl um leið. Heims-
faraldur hefur fært okkur bæði 
verkefni og gjafir. Landsbyggða-
deildum óx t.d. öllum ásmegin 
þegar við þurftum að blanda 
félagsstarfinu í Raf- og Raun-
viðburði – sem er einstakt og 
lýsandi fyrir orkuna sem í félag-
inu býr.

Það er gefandi og ánægju-
legt að veita viðurkenningar til 
útvaldra kvenna í dag – heiðrum 
þær og veitum athygli þeirra för. 
Það er sameiginlega vegferðin 
okkar allra. Kraftur kvenna er 
kraftur samfélagsins og mikil-
vægt að rækta þá dýrmætu 
auðlind.

Það er bjart fram undan en 

einungis ef við höfum hugar-
farið þannig stillt – viðhorf er 
nefnilega val. Hugurinn ber 
okkur hálfa leið, framkvæmdin 
hinn helminginn.

Nýtum kraft kvenna – okkur 
öllum til gæfu og giftusemi.

Sigríður Hrund Pétursdóttir.  
 MYND/AÐSEND

Gefandi, lærdómsríkt og skemmtileg
Edda Rún Ragnarsdóttir, stjórnarkona í FKA, 
er innanhússarkitekt og eigandi ERR Design. 
„Ég gekk inn í FKA eftir að ég stofnaði fyrir-
tækið mitt ERR Design, innanhússarkitektúr og 
verkefnastjórnun árið 2010. Áður starfaði ég 
bæði í London og hér heima á stofu í nokkur ár 
fyrir eigin rekstur. FKA er risastórt tengslanet 
og býður upp á alls kyns fræðslu, það var aðal-
ástæðan fyrir því að ég fór í FKA. Kynnast konum 
í ólíkum greinum, eiga áhugaverð samtöl, sækja 
fræðslufundi og læra eitthvað nýtt.

Máttur tengslanetsins getur opnað nýjar 
dyr og jafnvel viðskiptatækifæri, þar sem við 
bendum á og mælum með konu í starf eða 
verkefni og kynnum fyrirtækin okkar. Ég tala 
af reynslu, því ég er svo lánsöm að hafa fengið 
verkefni í gegnum félagskonur eða þær bent á 
mig. Síðastliðið vor var ég kosin í stjórn FKA sem 
hefur verið mér mjög gefandi, lærdómsríkt og 
skemmtileg. Ég hvet konur til að bjóða sig fram í 
nefndir eða í stjórn og tengjast þannig enn betur 
inn í félagið.

Edda Rún Ragnarsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Styrkur til framsækni
Elísabet Tanía Smáradóttir, mannauðs- og gæða-
stjóri hjá Hertz, er stjórnarkona í FKA. „Leið mín 
lá á fyrst til FKA árið 2009 en vegferð mín og 
þátttaka hófst ekki fyrr en 2021 þegar ég ákvað 
að koma af fullum krafti inn. Bauð mig fram til 
stjórnar og sit þar í dag með bros á vör. Ég var 
nefnilega ein af þeim sem taldi fyrirtækjarekstur 
vera hálfgerða forsendu fyrir félagsvist. Sannar-
lega er það ekki svo enda er FKA fyrir allar konur 
sem eru leiðandi/stjórnendur í atvinnulífinu og 
vilja efla það enn frekar.

FKA fyrir mér er tækifæri til að styrkja sjálfa 
mig og aðra um leið. Tækifæri til að efla tengsla-
net og nýta styrk minn og annarra félagskvenna 
til framsækni. Læra af leiðandi konum í atvinnu-
lífinu og gefa af mér um leið. Nýta ofurkraftinn 
frá ríflega 1.300 konum sem allar eru ólíkar og 
þekkingin eftir því. Ég vil leggja mitt af mörkum 
við að gera félagið enn sterkara með stöðugum 

Elísabet Tanía Smáradóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Veitir vináttu og góða reynslu
Eydís Rós Eyglóardóttir framkvæmdastjóri er 
stjórnarmaður í FKA og sömuleiðis gjaldkeri 
félagsins. „Styrkur FKA einkennist af þeim 1.300 
konum sem eru skráðar í félagið. Hópurinn er 
gífurlega fjölbreyttur og spannar stórt aldursbil. 
Saman leggja félagskonur málefnum kvenna í 
atvinnulífinu lið, stöndum vörð hver um aðra, 
miðlum þekkingu og reynslu, sköpum og finnum 
þau tengsl sem við þörfnumst, en umfram allt 
jákvæð uppbygging sem nýtist konum í lífi og 
starfi. 
Að starfa með og fyrir FKA hefur fært mér mikla 
reynslu sem og frábær tengsl sem og vináttu 
sem ég mun þakka fyrir alla mína ævi. Það er mín 
upplifun af félaginu að það leitist við að vera 
með puttann á púlsinum hverju sinni og sé mjög 
lifandi félag sem allar konur í atvinnulífinu ættu 
að íhuga að vera partur af sér til ávinnings.“

Eydís Rós Eyglóardóttir.   MYND/AÐSEND

Samstaða kvenna úr öllum áttum
Katrín Kristjana Hjartardóttir situr í stjórn FKA. 
„Ég skráði mig í FKA haustið 2020. Tíu mánuðum 
seinna var ég kosin í stjórn félagsins. Á þeim tíma 
hef ég vaxið á ljóshraða á vinnumarkaði, hugur 
minn hefur víkkað og tengslanetið breiðist hratt 
út líkt og ónefnd veira.

Starfið í FKA er líkt og önnur verkefni í lífinu: 
Við fáum það sem við leggjum til. Persónulega 
sóttist ég eftir eigin grósku, ráðabrunni kven-
skörunga í Leiðtoga Auði og samveru Fram-
tíðarkvenna. Á þessum tíma hef ég náð þeim 
markmiðum sem ég lagði upp með og meira til, 
fyrir það get ég þakkað starfinu í FKA, vinkonum 
mínum og mentorum.

Þegar litið er yfir farinn veg þá er mér minnis-
stætt öll góðu samtölin og vilji kvenna til að 
deila velgengni sinni.

Í FKA drögum við lærdóm hver af annarri, 
hlustum á félagskonur og setjum inn eigin 
reynslu – þannig eflum við atvinnulífið, með 
samstöðu kvenna úr ólíkum áttum.

Katrín Kristjana Hjartardóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stjórnarkonur í Félagi 
kvenna í atvinnulífinu
FKA vinnur með aðilum 
á vinnumarkaði, fyrir-
tækjum, félagasamtökum 
og hinu opinbera að því að 
efla og benda á þátt kvenna 
í stjórnum eða stjórnunar-
stöðum í atvinnulífinu. 

Félagið stendur fyrir viðburðum, 
fræðslu, veitir ráðgjöf og knýr 
fram breytingar á lögum og 
venjum til að gæta jafnvægis og 
fjölbreytileika innan atvinnulífs-

ins. Félagið var stofnað árið 1999. 
FKA eru félagasamtök fyrir konur 

sem eru stjórnendur og leiðtogar 
í íslensku atvinnulífi. Hvort sem 
þú ert stjórnandi, leiðtogi, átt eða 
rekur þitt fyrirtæki – þá áttu heima 
í FKA ef þú vilt efla þig, styrkja 
tengslanet og taka þátt í að stuðla 
að því að efla íslenskt atvinnulíf. 

Hægt er að skrá sig í félagið á 
heimasíðunni fka.is þar sem jafn-
framt eru ýmsar upplýsingar um 
starfsemina. n
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Við viljum 
sjá fjöl-
breytileika 
í starfs-
manna-
hópnum 
og auka 
hlut 
kvenna í 
forritunar- 
og tækni-
störfum.
Ragnhildur 
Geirsdóttir

Þær Ragnhildur Geirsdóttir, 
Elfa Björk Kristjánsdóttir 
og Steina Dögg Vigfúsdóttir 
starfa við ólík störf hjá 
Reiknistofu bankanna. Þær 
velta því fyrir sér hvort 
ímynd af fólki í tæknistörf-
um valdi því að það halli oft 
á konur.

RB hefur markvisst lagt sig fram 
við að styrkja stöðu kvenna í 
tæknistörfum, enda margar byrjað 
starfsferil sinn þar.

„Við hjá RB erum að vinna mark-
visst að því að auka hlut kvenna í 
tæknistörfunum hjá okkur. Núna 
eru um 35% starfsfólks konur. Um 
það bil þriðjungur forritara eru 
konur en í kerfisrekstri er hlutfall-
ið enn lægra. Stjórnendur eru aftur 
á móti tæplega 50%, svo hlutföllin 
eru góð þar,“ segir Ragnhildur.

Ragnhildur er forstjóri Reikni-
stofu bankanna og hefur gegnt 
þeirri stöðu í þrjú ár. Hún er 
menntaður verkfræðingur og 
hefur unnið við ýmis stjórnunar-
störf frá árinu 2005. Hún segir að 
undanfarin ár hafi stefna RB verið 
að byggja upp fjölskylduvænan 
vinnustað og fjarvinnustefna hafi 
verið til staðar áður en heims-
faraldurinn skall á.

„Það var samt ekki fyrr en í 
Covid sem við fórum að nýta fjar-
vinnuna af alvöru. Við leggjum 
upp með að fólk geti verið heima í 
allt að tvo daga í viku. Margir hafa 
valið sér fasta daga og þá oftast 
mánudaga og föstudaga en svo er 
stór hópur sem nýtir sér þetta inni 
á milli. Fólk er kannski að lengja 
tímann sinn í fríi með því að vinna 
hálfan daginn í sumarbústað, eða 
frá útlöndum og vera svo í fríi hálf-
an daginn. Það eru ýmsar útfærslur 
á þessu,“ segir Ragnhildur.

„Við höfum líka verið að leggja 
áherslu á starfsþróun og höfum 
verið að ráða ungt fólk með tækni-
þekkingu á rekstrarvaktina og 
gefa því svo tækifæri til að vaxa 
inn í önnur störf seinna. En Steina 
kom einmitt inn þannig svo hún 
segir þér kannski betur frá því á 
eftir,“ bætir hún við.

Ofboðslega skapandi  
og fjölbreytt verkefni
Elfa Björk er með BS-gráðu í 
iðnaðarverkfræði frá HÍ. Hún 
hefur unnið í fjármálageiranum í 
bráðum tíu ár við margvísleg störf.

„Á síðustu fimm árum hef ég 
unnið í upplýsingatækni en hjá RB 
er ég hluti af metnaðarfullu teymi 
sérfræðinga sem vinna við innlán 
og greiðslur. Við erum hópur sem 
vinnur við grunnkerfi innlána 
og greiðslna, við þróun, prófanir 
og almenna þjónustu við okkar 
viðskiptavini. En ég vinn fyrst og 
fremst með viðskiptavinum okkar 
í að hanna og stilla sínar vörur í 
kerfinu. Það er skemmtileg vinna 
en líka krefjandi. Að fá tækifæri til 
að aðstoða viðskiptavininn og sjá 
hans vörur í þeirra vegferð verða 
að veruleika, það er of boðslega 
skemmtilegt,“ segir Elfa Björk.

Hún segir starfið hafa skapað 
margvísleg tækifæri og að hún 
hafi fengið að vera leiðandi í 
ýmsum verkefnum. Aðspurð 
hvað henni finnst helst spenn-
andi við að vinna í tæknifyrirtæki 
segir Elfa Björk að hún líti á störf 
í tæknigeiranum sem of boðslega 
skapandi og fjölbreytt.

„Hugbúnaðurinn er kannski 
fastur í ákveðnum skorðum en 
á sama tíma hefur hann engin 
mörk. Þetta starf hentar mér 
og mínu áhugasviði mjög vel,“ 
útskýrir hún.

Vilja fleiri konur  
í tæknistörf

Elfa Björk Krist-
jánsdóttir, Ragn-
hildur Geirs-
dóttir og Steina 
Dögg Vigfús-
dóttir velta fyrir 
sér ímyndum í 
tæknigeiranum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Elfa Björk segir að í hennar 
teymi séu konur í meirihluta en 
veltir því fyrir sér hvort sú ímynd 
sem fólk hefur af fólki í tækni-
störfum valdi því að það halli oft á 
konur í þeim geira.

„Ég held við séum svolítið föst í 
að í tæknigeiranum séu forritarar 
og þegar við hugsum um forritara 
þá sjáum við fyrir okkur karlkyns 
forritara sem er svolítið nörda-
legur gaur. En þetta er að breytast. 
Hjá RB erum við með fullt af 
f lottum kvenkynsforriturum og 
kvenkynsfyrirmyndum sem ég 
lít upp til og sæki innblástur frá 
þeim. Við erum frekar margar 
sem vinnum við þróun hjá fyrir-
tækinu,“ bætir hún við.

Við þurfum að passa  
hvernig við tölum
Steina vinnur við kerfisrekstur og 
þar er aðra sögu að segja. Hún er 
ein af fáum konum sem starfa þar.

„Eins og Ragnhildur sagði áðan 
þá kom ég til RB beint að loknu 
námi. Ég kláraði BS í tölvunar-
fræði árið 2019 og rata þaðan beint 
inn á rekstrarvaktina. Það var með 
því loforði að ef ég stæði mig vel 
fengi ég að breyta til og vinna við 
það sem ég er menntuð til. Það var 
heldur betur staðið við það,“ segir 
Steina sem færði sig yfir í rekstur 
rétt fyrir áramótin.

„Grunnþjónustan er meira 
rekstrarlegs eðlis en hugbúnaðar-
þróun. Það var aldrei mín stefna 
að enda í rekstri en starfið hefur 
komið mér skemmtilega á óvart. 
Það er mjög fjölbreytt. Ég er að 
setja upp og reka álagsdreifibún-
að, afritunarkerfi og sýndarum-
hverfi. Einn daginn er ég að skipta 
út vélbúnaði í gagnaveri, hinn að 
setja upp CI/CD pípur í Gitlab og 
þann næsta að greina og leysa úr 
atvikum. Þetta síðastnefnda er 
reyndar lúmskt skemmtilegt, þótt 
tilefnið sé ekki gott,“ bætir hún 
við.

Steina segir að umhverfið sem 
hún vinnur í sé mjög karllægt og 
mjög fáar konur vinni í hennar 
deild.

„Það er þekkt að hlutfall karla í 

kerfisrekstri er óvenju hátt. Það er 
margþætt vandamál sem verður 
ekki leyst á einni nóttu. Eitt sem 
öll geta þó gert er að huga að mál-
notkun. Við þurfum að veita því 
athygli hvernig við tölum og hafa 
ekki karlkynið sem sjálfgefið val. 
Ef þú gengur inn á deild þar sem 
konur eru í minnihluta og segir 
„góðan daginn, drengir“, þá þarftu 
að staldra við og hugsa hvaða 
skilaboðum þú ert að dreifa,“ segir 
Steina.

„Málefni kvenna eru mér hug-
leikin og sérstaklega málefni 
transkvenna, þar sem ég er sjálf 
trans. Kannanir sýna að þriðj-
ungur transfólks kemur ekki út á 
vinnustöðum af ýmsum ástæðum. 
Það er ekki erfitt að ímynda sér 
að svipað hlutfall eigi við hér á 
landi. Stígum varlega til jarðar í 
umræðum um þessi málefni, og 
setjum meira púður í að hlusta.“

Ragnhildur tekur undir þetta 
og segir að það sé mikilvægt þegar 
komið er inn í tæknifyrirtæki, 
þar sem eru kannski 20 karlar og 
tvær konur, að ávarpa ekki alla í 
karlkyni.

„Það þarf að passa sig svolítið á 
þessu því þetta er svo mikill vani. 
Til að fá f leiri konur í tæknigeir-
ann þurfa þær að upplifa sig sem 
hluta af hópnum þegar talað er til 
þeirra,“ segir hún.

Ragnhildur segir að Reikni-
stofa bankanna vilji leggja sitt af 
mörkum til að fá fjölbreytt fólk til 
starfa.

„Við viljum sjá fjölbreytileika í 
starfsmannahópnum og auka hlut 
kvenna í forritunar- og tækni-
störfum. Til þess höfum við verið 
að taka hlutfallslega f leiri konur 
í viðtal en þær sem sækja um en 
þróunin er frekar hæg. Það eru enn 
mun fleiri karlmenn sem útskrif-
ast úr tölvunarfræði, en hlutföllin 
hafa jafnast út í verkfræði, sem er 
það sem ég lærði. Hlutfall kvenna 
sem útskrifast sem tölvunarfræð-
ingar hefur verið að aukast mikið 
síðust 5-8 ár og við þurfum að 
horfa sérstaklega til þess hóps ef 
við ætlum okkur að auka hlutfall 
kvenforritara hjá RB.“ n
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Samkaup eru útbreiddasta 
verslunarkeðja landsins og 
dreifa vörum til fleiri staða 
en nokkurt annað fyrirtæki. 
Samkaup samanstanda af 
Nettó, Kjörbúðinni, Kram-
búðinni og Iceland og hjá 
fyrirtækinu starfa 1.400 
manns í 65 verslunum og 
stoðþjónustu.

Jafnrétti á vinnustað og jafnrétti 
í samfélaginu hefur verið sérstakt 
áhersluverkefni hjá Samkaupum 
síðustu ár. Félagið hefur sett sér 
skýra stefnu í jafnréttismálum sem 
er órjúfanlegur hluti af heildar-
stefnu félagsins.

„Haustið 2021 lögðum við af 
stað í vegferð sem kallast Jafn-
rétti fyrir alla – Samkaup alla 
leið. Við upphaf þessa átaks voru 
gerðir samstarfssamningar við 
þrenn samtök sem starfa í þágu 
hópa fólks sem starfa hjá Sam-
kaupum og verður lögð áhersla 
á þá í þessari fyrstu uppfærslu 
félagsins á jafnréttisstefnu sinni,“ 
segir Gunnur Líf Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri mannauðs-
sviðs Samkaupa.

Samstarfssamningarnir sem 
voru undirritaðir voru við Sam-
tökin ’78, Þroskahjálp og Mirru, 
rannsókna- og fræðslusetur fyrir 
erlent starfsfólk.

„Framkvæmdastjórn og stjórn 
Samkaupa hefur skuldbundið sig 
í allri stefnumótun til að stuðla 
að auknu jafnrétti og samþykkti 
jafnréttisáætlun árið 2020 sem 
inniheldur aðgerðaáætlun til 
ársins 2022. Hjá Samkaupum er 
lögð áhersla á að allt starfsfólk 
sé metið að verðleikum og njóti 
jafnra tækifæra á vinnustaðnum. 
Starfsfólki er ekki mismunað á 
grundvelli kyns, kynþáttar eða 
þjóðernis, kynhneigðar, aldurs, 
trúar, fötlunar, skoðana eða ann-
arra þátta.

Gildi Samkaupa – kaupmennska, 
áræðni, sveigjanleiki og samvinna 
– eru hornsteinar í starfi félagsins 
og leiðarljós í að gera Samkaup að 
eftirsóttum vinnustað þar sem 
jafnrétti og jafnræði allra er virt 
og þar sem allir einstaklingar hafa 
jöfn tækifæri á öllum sviðum, því 
lykilatriði í velgengni Samkaupa 
felst auðvitað í starfsfólki fyrir-
tækisins,“ segir Gunnur Líf.

Allir fá að njóta sín sem best
Samkaup leggja áherslu á fjöl-
menningu innan raða síns starfs-
fólks og allir hafa jafnan rétt og 
tækifæri, óháð uppruna.

„Við leggjum áherslu á að nýta 
styrkleika fólks, óháð þeim tak-
mörkunum sem fólki kunna að 
vera sett, og þannig að hæfileikar, 
kraftar og færni allra starfsmanna 
fyrirtækisins njóti sín sem best. 
Með jafnréttisáætlun og stefnu 
Samkaupa í jafnréttismálum hafa 
stjórnendur skuldbundið sig til 
að leggja áherslu á málaflokkinn 
þar sem hver einstaklingur er 
metinn að verðleikum eftir hæfni 
og frammistöðu,“ upplýsir Heiður 
Björk Friðbjörnsdóttir, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs.

Það sé Samkaupum mikilvægt 
að stefnan sé ekki einungis skjal, 
unnið af stjórnendum og sem 
starfsfólk tengir ekki við.

„Þess vegna hefur mikil vinna 
farið fram á meðal alls starfsfólks 
við mótun stefnunnar og er henni 
haldið á lofti með reglulegum 
hætti þegar starfsfólk kemur 
saman, en einnig með óreglu-
bundnum en þó stöðugum hætti á 
samskiptamiðlum eins og Work-
place,“ greinir Heiður frá.

„Ásamt því að vinna jafnrétt-
isáætlun með það að markmiði 
að efla hag starfsfólks og starfs-
ánægju, er einlæg von Samkaupa 
að þessi metnaðarfulla jafnréttis-
áætlun veki eftirtekt úti í sam-
félaginu og hvetji önnur fyrirtæki 
til að feta sömu leið í jafnréttis-
málum. Þannig vonast Samkaup 
til að verða jákvætt af l út í allt 

Vonast til að breyta heiminum

Þessar tvær 
eru alsælar í 
störfum sínum 
hjá Samkaup
um, þar sem 
jafnrétti og 
manngæska 
eru í hávegum 
höfð; Gunnur Líf 
Gunnarsdóttir, 
framkvæmda
stjóri mann
auðssviðs, og 
Heiður Björk 
Friðbjörns
dóttir, fram
kvæmdastjóri 
fjármálasviðs 
Samkaupa. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Brakandi ferskt 
grænmeti, 
ávextir og hvers 
kyns nýmeti 
er aðalsmerki 
Samkaupa sem 
reka Nettó, 
Krambúðina, 
Kjörbúðina og 
Iceland.

Afbragðs þjón
usta og hvers 
kyns þægindi 
við verslun 
er leiðarljós 
Samkaupa fyrir 
hönd viðskipta
vina sinna. Hér 
má sjá sjálfs
afreiðslu í Nettó 
Granda.

okkar samfélag og jafnvel breyta 
heiminum í vissum skilningi.“

Hlúð að erlendu starfsfólki
Samkaup hlutu nýverið Hvatning-
arverðlaun jafnréttis, en að þeim 
standa Samtök atvinnulífsins og 
Háskóli Íslands. Fyrirtækið hlaut 
verðlaunin í tveimur af þremur 
flokkum: fjölmenningu og fötlun.

„Um 25 prósent starfsfólks Sam-
kaupa eru af erlendum uppruna og 
gegna ýmiss konar störfum innan 
fyrirtækisins, jafnt afgreiðslustörf-
um, vaktstjórastörfum, umsjónar-
störfum sem og verslunarstjóra-
störfum,“ upplýsir Gunnur Líf.

Þá hafa Samkaup haft milli-
göngu um að tryggja erlendu 
starfsfólki sínu varanleg dvalar-
leyfi á Íslandi og veita ávallt aðstoð 
við ýmiss konar opinbera ferla sem 
fólk af erlendum uppruna þarf að 
fara í gegnum til þess að mega búa 
og starfa á Íslandi, sé þess þörf.

„Samkaup bjóða öllu erlendu 
starfsfólki sínu íslenskukennslu, 
á rafrænum fræðsluvettvangi 
fyrirtækisins, í fjarkennslu eða 
staðkennslu. Erlent starfsfólk getur 
einnig fundið sér íslenskunám-
skeið sem því hentar best og Sam-
kaup endurgreiða kostnað þeirra 
að fullu,“ segir Gunnur Líf.

Samstarfssamningur Samkaupa 
og Mirru rannsókna- og fræðslu-
seturs hljóðar upp á fræðslu til alls 
starfsfólks Samkaupa og þar er 
ekki síður lögð áhersla á fræðslu til 
íslensks starfsfólks.

„Þannig snýr fræðslan að því 
að gera fólk betur í stakk búið til 
að taka á móti erlendu starfsfólki, 
bjóða það velkomið í starfsmanna-
hópinn og sjá til þess að inngilding 
þess verði sem mest og best. 
Fræðslan er sniðin að stjórnendum 
jafnt sem almennu starfsfólki. 
Haldnir eru stjórnendadagar þar 
sem farið er yfir þessi málefni og 
fræðslan fest í sessi hjá stjórn-
endum. Einnig eru haldnar vinnu-
stofur í öllum verslunum fyrir-
tækisins, þar sem allt starfsfólkið 
tekur þátt, og þar er einnig opnað á 
þessa umræðu og fræðsla veitt.“

Eftirsóknarverður vinnustaður
Hjá Samkaupum starfar fólk með 
skerta starfsgetu á allmörgum 
starfsstöðvum og margt hefur 
starfað þar í fjölmörg ár.

„Samstarfssamningur Sam-
kaupa og Þroskahjálpar snýr að 
fræðslu til alls starfsfólks Sam-

kaupa og aðallega því að gera 
starfsfólk betur í stakk búið til að 
taka á móti starfsfólki með skerta 
starfsgetu, að aðlögun þeirra að 
vinnustaðnum verði sem best og 
að hver og einn fái stuðning sem 
þarf til að eiga farsælan feril,“ 
útskýrir Heiður Björk.

Fræðslan er sniðin að stjórn-
endum fyrirtækisins jafnt sem 
almennu starfsfólki. 

„Einnig eru haldnar vinnustofur 
í öllum verslunum fyrirtækisins, 
þar sem allt starfsfólkið tekur þátt, 
og þar er einnig opnað á þessa 
umræðu og fræðslan veitt. Einnig 
kemur Þroskahjálp að fræðslu 
handa starfsfólki með skerta 
starfsgetu sem hefur störf hjá 
Samkaupum, veitir því aðstoð sem 
þarf til að blómstra í starfi og getur 
þannig betur undirbúið stjórn-
endur með stuðning og aðlögun 
sem starfsmaðurinn þarfnast.

Samkaup hafa sett sér markmið 
um að í hverri skipulagseiningu 
innan Samkaupa séu starfsmenn 
með skerta starfsgetu, þannig að á 
hverjum vinnustað sé að minnsta 
kosti einn starfsmaður sem 
flokkast undir atvinnuþátttöku 
fólks með skerta starfsgetu,“ segir 
Heiður.

„Meginmarkmið Samkaupa er 
að vera eftirsóknarverður vinnu-

staður þar sem lögð er áhersla 
á jákvæða og heilbrigða menn-
ingu, jafnrétti og opin samskipti, 
sterka liðsheild þvert á vörumerki 
félagsins, tækifæri starfsfólks til 
aukinnar menntunar, fræðslu og 
starfsþróunar og góða upplýsinga-
miðlun. Fyrirtækjamenning Sam-
kaupa stuðlar að því að allir starfs-
menn fái tækifæri til að þroskast, 
bæði persónulega og í starfi.“

Nýjar hugmyndir fæðast
Aðalmarkmið Samkaupa með 
nýrri og útvíkkaðri jafnréttis-
áætlun er að opna umræðu og 
fræða starfsfólk sitt til þess að 
lágmarka hættu á fordómum, með 
það að markmiði að menning Sam-
kaupa endurspegli fordómaleysi og 
frelsi allra einstaklinga til að vera 
þeir sjálfir á vinnustaðnum.

„Samkaup senda út mannauðs-
mælingar annan hvern mánuð til 
alls starfsfólks. Í mælingu sem fór 
fram í september 2021 var starfs-
fólk beðið um að taka afstöðu til 
eftirfarandi fullyrðingar: „Hjá 
Samkaupum eru allir starfsmenn 
jafnir án tillits til stéttar, trúar, 
kynferðis, kynhneigðar, þjóðernis, 
fötlunar eða aldurs.“

Niðurstöður sýndu að 48 pró-
sent þeirra sem svöruðu voru mjög 
sammála, 38 prósent sammála en 

10 prósent svarenda voru hlutlaus, 
3 prósent ósammála og eitt prósent 
mjög ósammála. Þá mælir Sam-
kaup jafnrétti með mismunandi 
spurningum þrisvar til fjórum 
sinnum á ári,“ upplýsir Gunnur Líf. 

Fyrir utan ávinning sem fæst 
af fjölmenningu fyrir starfsfólkið 
og samfélagið í heild, sé stefnan 
mikilvæg þegar litið er til rekstrar-
legs ávinnings Samkaupa.

„Það að vera með hóp af fólki 
með ólíkan bakgrunn og af ólíkum 
uppruna ýtir undir nýsköpun 
og þegar raddir ólíkra aðila fá að 
heyrast innan fyrirtækisins koma 
fram fjölbreyttari sjónarmið. 
Þegar fjölbreytni í starfsmanna-
hópi er markmið, eru Samkaup 
þess fullviss að ávinningurinn er 
langtímaárangur þar sem ólíkt 
starfsfólk kemur með nýjar hug-
myndir, ferla og stefnur. Með þessu 
eykst skilvirkni innan starfa fyrir-
tækisins, sem skilar sér í auknum 
hagnaði til lengri tíma litið, og 
ánægja starfsfólks eykst, sem skilar 
sér í betri upplifun viðskipta-
vina af þjónustu, sem aftur skilar 
aukinni sölu,“ segir Gunnur Líf.

Hamingjan í fyrirrúmi
Gunnur Líf er spurð hvort ham-
ingjan búi í Samkaupum og svarar:

„Hamingja, gleði og vinátta 
eiga heima á öllum vígstöðvum 
samfélagsins og ég tel það vera 
forsendu þess að fólki líði vel. 
Ef við hjá Samkaupum sköpum 
menningu þar sem ríkir jafnrétti 
og fordómaleysi, þá stígum við 
skref í rétta átt að því að skapa gott 
samfélag þar sem hamingja fólks 
er í fyrirrúmi.“

Hún segir margt áhugavert hafa 
komið fram í vegferð Samkaupa.

„Við erum alltaf að læra, hvernig 
við getum bætt okkur á öllum 
sviðum og það að setja athyglina á 
jafnréttismálin aðstoðar okkur í að 
gera betur. Ég get með sanni sagt 
að liðsheild, orka og þrautseigja 
einkenni starfsfólk Samkaupa. 
Fólkið í Samkaupaliðinu stendur 
saman og er ávallt tilbúið að leggja 
sitt af mörkum til að mæta við-
skiptavinum á sem bestan máta. 
Samkaup eru eitt öflugasta fyrir-
tækið á Íslandi, með einstakan hóp 
starfsmanna sem í sameiningu 
getur allt. Þetta er einstakt fyrir-
tæki sem býr yfir fjölbreyttum 
hópi af framúrskarandi fólki. 
Mannauðurinn er svo sannarlega 
stærsta auðlind fyrirtækisins.“ n
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Mín framtíðarsýn 
er að geta haldið 

áfram að hafa áhrif. Ég 
hef metnað til að leiða 
áfram öflug teymi fólks, 
því ég tel það vera það 
mikilvægasta sem við 
getum gert – að leiða 
saman fjölbreytt teymi 
því þannig náum við að 
hámarka árangur.
Gunnur Líf Gunnarsdóttir

Ég á þá ósk 
að konur 
láti ekkert 
stoppa sig 
og haldi 
ótrauðar 
áfram; að 
þær nái að 
framfylgja 
öllum 
sínum 
draumum.
Gunnur Líf

Töfrarnir 
við starfið 
eru tví-
mælalaust 
fólkið. Það 
er ekkert 
meira 
gefandi en 
að hafa 
áhrif á fólk 
og sjá það 
blómstra í 
starfi.
Heiður Björk

Á uppvaxtarárunum áttu Gunnur Líf og Heiður Björk sér báðar háleita stjórnunardrauma.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gunnur Líf Gunnarsdóttir er 34 
ára Garðbæingur, eiginkona og 
móðir tveggja barna, en bráðum 
þriggja. Hún er menntaður kenn-
ari, hefur einnig lokið MBA-gráðu 
og er með óbilandi metnað fyrir 
vexti fólks og fyrirtækja. Gunn-
ur Líf hefur gaman af hvers kyns 
breytingum og fær um 1.000 
frábærar hugmyndir á dag. Hún 
er framkvæmdastjóri mannauðs-
sviðs Samkaupa.

Hverjir voru æskudraumarnir, 
Gunnur Líf? Sástu fyrir þér að þú 
ynnir við mannauð stórfyrirtækis?

„Já og nei. Æskudraumurinn var 
að verða bankastjóri, bæjarstjóri 
eða bara forseti – í raun að stjórna 
einhverju, svo ætli það sé ekki 
aðeins tengt. Ég hef frá upphafi 
tekið að mér leiðtogahlutverkið, 
hvort sem það var í skátunum hér 
áður fyrr eða í vinahópnum. Ég hef 
alltaf haft gaman af samskiptum 
við fólk, svo það að vinna við 
mannauð í stórfyrirtæki sameinar 
þetta tvennt sem ég brenn fyrir.“

Hvenær hófstu störf hjá Sam-
kaupum? Er starfið þitt skemmti-
legt? Krefjandi? Gefandi?

„Ég hef starfað hjá Samkaupum 
síðan 2018. Starfið er að mínu mati 
eitt það skemmtilegasta og hefur 
stundum verið gert grín að því 
í mínum innsta hring að starfið 
sé svo miklu meira en bara starf, 
heldur mitt helsta áhugamál. Það 
sem gerir vinnuna svo skemmti-
lega er að starfið er krefjandi 
en um leið gefandi. Ég er í sam-
skiptum við fjölbreyttan hóp fólks 
allan daginn, fæ tækifæri til að 
þróa hugmyndir áfram og leiða 
verkefni sem ég veit að hafa áhrif; 
ekki bara á mitt fyrirtæki, heldur 
samfélagið allt.“

Í hverju felast þín daglegu störf 
hjá Samkaupum?

„Dagarnir eru eins misjafnir 
og þeir eru margir. Það eru ávallt 
spennandi verkefni sem þarf 
að vinna að, hvort sem það eru 
umbótaverkefni eða þróunar-
verkefni. Ég er mikið á ferðinni að 
hitta fólkið okkar, heyra hvað það 
hefur að segja, setjast niður með 
því og vinna með því í áskorunum 
sem það fæst við alla daga. Ég tel 
mig vera stuðning við aðra stjórn-
endur og því fer mikið af tíma 
mínum í að hvetja og styðja við 
hin ýmsu verkefni. Þessa dagana 
er ég að undirbúa vinnustofur með 
verslunum, þar sem farið er og sest 
niður með starfsfólki, rætt við það 
um tækifærin fram undan, hvað sé 
vel gert og hvað það vill sjá verða 
betra. Þetta er frábær vettvangur 
til að hlusta á starfsmenn og mörg 
verkefni sem koma út úr þessum 
samtölum sem við stjórnendur 
setjum svo í farveg.“

Ertu meðvituð um að vera góð 
fyrirmynd fyrir aðrar konur í 
atvinnurekstri?

Leyfi fólki að vaxa til framtíðar  Dreymdi um að verða bankastjóri
Heiður Björk Friðbjörnsdóttir er 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Samkaupa. Hún ólst upp suður í 
Garði en hefur síðastliðin níu ár 
búið í Hafnarfirði. Hún er við-
skiptafræðingur að mennt, með 
próf í verðbréfaviðskiptum og með 
MBA-gráðu. Heiður hefur gaman 
af því að læra og á örugglega eftir 
að bæta við sig einni háskólagráðu 
enn, þegar börnin verða orðin 
eldri. Hún hefur ástríðu fyrir því 
að gera góða hluti betri, búa til góð 
teymi úr hópi fólks og er óhrædd 
við að fara eigin leiðir.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar 
þú yrðir stór, Heiður Björk?

„Áhugi minn á stjórnun 
kviknaði snemma í barnæsku. Þá 
vann amma mín í banka og mér 
þótti fátt skemmtilegra en að kíkja 
í heimsókn til hennar í vinnuna 
og fylgjast með starfseminni. Þar 
vaknaði draumur um að verða 
bankastjóri þegar ég yrði stór, 
sem síðar varð drifkraftur í öllu 
námi og störfum sem ég hef sótt í, 
alveg síðan ég hóf nám í Verzló og 
ferðaðist daglega með rútu á milli 
Garðs og Reykjavíkur. Því þarf ekki 

„Já, það skiptir mig máli að geta 
verið góð fyrirmynd fyrir aðrar 
konur.“

Hvernig stjórnandi ertu?
„Ég tel mig vera sanngjarnan 

stjórnanda sem er virkilega annt 
um fólkið sitt. Ég treysti fólki vel 
fyrir verkefnum og leyfi því að 
leiða þau áfram. Ég er jákvæð og 
bjartsýn að eðlisfari, sem ég vona 
að smitist áfram. Ég reyni að styðja 
vel við fólk og leyfa því að vaxa til 
framtíðar.“

Hver er þín framtíðarsýn í starfi 
og hvaða ósk áttu konum til handa?

„Mín framtíðarsýn er að geta 
haldið áfram að hafa áhrif, hvort 
sem það er innan Samkaupa eða 
annars staðar. Ég hef metnað til að 
leiða áfram öflug teymi fólks, því ég 
tel það vera það mikilvægasta sem 
við getum gert – að leiða saman fjöl-
breytt teymi því þannig náum við 
að hámarka árangur. Minn metn-
aður liggur í að vera í efstu stöðu 
innan fyrirtækis – þegar sá tími 
kemur í framtíðinni. Ég á þá ósk að 
konur láti ekkert stoppa sig og haldi 
ótrauðar áfram; að þær nái að fram-
fylgja öllum sínum draumum.“ n

að koma neinum á óvart að fyrsta 
alvöru starfið mitt var í banka og 
vann ég um áratug í Arion banka. 
Það eru því engar tilviljanir, þegar 
ég hugsa til baka. Ég var alltaf á 
þessari leið.“

Hvenær hófstu störf hjá Sam-
kaupum og uppfyllir starfið vonir 
þínar og þrár?

„Ég hóf störf hjá Samkaupum 
snemma árs 2020. Ég er í drauma-
starfinu sem er í senn mjög 
krefjandi og fjölbreytt. Við skil-
greinum fjármálasviðið sem stoð-
þjónustu fyrir önnur svið félagsins 
og því er ég í miklum samskiptum 
og verkefnum með fjölbreyttum 
hópi starfsfólks, sem er alltaf mjög 
skemmtilegt.“

Í hverju felast þín daglegu störf 
og hverjir eru töfrarnir við starfið?

„Ég ber ábyrgð á fjármálum og 
upplýsingatækni félagsins, sem er 
viðamikið verkefni. Við rekum 65 
verslanir og veltan er um 40 millj-
arðar á ári, svo það er í mörg horn 
að líta. Síðan ég hóf störf hefur 
fjármálasviðið verið á mikilli veg-
ferð nútímavæðingar og við höfum 
byggt hægt og rólega ofan á þann 
góða grunn sem var til staðar.

Að mínu mati ber fjármálasvið 
framtíðarinnar ekki eingöngu 
ábyrgð á bókhaldi, gagnavörslu og 
fjárreiðum, heldur er hlutverk þess 
líka stefnumiðaður stuðningur við 
aðra stjórnendur og því náum við 
til dæmis með því að vera með gott 
innsæi í reksturinn ásamt kvikri 
áætlanagerð og eftirliti. Þannig 
höfum við einmitt verið að innleiða 
gagnadrifinn rekstur til að tryggja 
öllu starfsfólki aðgengi að upp-
lýsingum sem styðja við daglegar 
ákvarðanir. Alla daga er því líf og 
fjör, en töfrarnir við starfið eru 
tvímælalaust fólkið. Það er ekkert 
meira gefandi en að hafa áhrif á fólk 
og sjá það blómstra í starfi.“

Ertu meðvituð um að vera góð 
fyrirmynd fyrir aðrar konur í 
atvinnurekstri?

„Já, reyni mitt besta í þeim 
efnum. Ég vonast til að mín veg-
ferð sé öðrum konum hvatning 
og er alltaf tilbúin að miðla minni 
reynslu. Á sama hátt er ég dugleg 
að sækja í reynslubanka annarra 
kvenna og þar kemur tengslanet 
FKA sterkt inn.

Að mínu mati eru ekki nógu 
margar konur í forsvari fyrir 
fyrirtækin sem þjónusta fjármála-
svið Samkaupa, enda eru bæði 
fjármála- og tæknigeirarnir oft 
frekar karllægir. Ég átta mig á að ég 
hef ákveðna ábyrgð hér og er farin 
að spyrja meira út í samsetningu 
teyma þegar við kaupum þjónustu 
af nýjum aðilum. Ég hef jafnvel lagt 
fram kröfu um að fá konur inn í 
teymi og það hefur virkað. Ég geri 
því allt sem ég get gert til að aðrar 
konur fái framgang, en auðvitað 
ætti ekki að þurfa að fara þessa 
leið.“

Hvernig stjórnandi ertu?
„Styrkleikar mínir sem stjórn-

anda liggja meðal annars í því að 
ég hef góða yfirsýn og er lausna-
miðuð. Ég veiti starfsfólki umboð 
til athafna og stuðning til að ná 
árangri í starfi. Ég hvet til umbóta-
hugsunar og því eru oft margar 
hugmyndir og verkefni í gangi í 
kringum mig. Ég reyni að laða að 
mér fólk sem deilir minni fram-
tíðarsýn fyrir fjármálasviðið og 
tengi hana við dagleg verkefni 
þannig að allir séu þátttakendur í 
vegferðinni.“

Hver er þín framtíðarsýn og 
hvaða ósk áttu konum til handa?

„Framtíðin er óráðin en auðvitað 
er stefnan tekin áfram og upp á 
við. Mín persónulega vegferð er 
vonandi rétt að byrja og ég hef 
metnað til að ná enn lengra. Ósk 
mín konum til handa er að við 
séum óhræddar við að nýta rödd 
okkar og höfum trú á krafti okkar 
og getu til að hafa áhrif.“ n
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Í framkvæmda-
stjórn félagsins 

sitja sjö manns, þar af 
eru þrjár konur, þannig 
að hlutfallið er í raun 
eins jafnt og það getur 
verið. Hins vegar þurfum 
við að jafna hlutfallið í 
hópi hluthafa. 

KPMG er þekkingarmiðað 
þjónustufyrirtæki sem 
vinnur með viðskiptavinum 
á öllum sviðum atvinnulífs-
ins. KPMG leggur metnað í 
að vera fremst í flokki fyrir-
tækja sem veita sérfræði-
þjónustu, hvað varðar traust 
og áreiðanleika.

Hrafnhildur Helgadóttir er nýkjör-
inn stjórnarformaður þekkingar-
fyrirtækisins KPMG. Hún ólst upp 
á Suðurlandi, rétt fyrir utan Hvols-
völl. „Ég kem úr stórum systkina-
hópi, þannig að það var oft fjörugt 
á heimilinu. Eftir grunnskóla fór 
ég í Versló, þaðan í FSu og kláraði 
síðan viðskiptafræðina úr HÍ. Árið 
2002 varð ég löggiltur endurskoð-
andi. Ég hef starfað hjá KPMG 
síðan 1996 við endurskoðun og 
tengd verkefni,“ segir Hrafnhildur.

„KPMG er þekkingarfyrirtæki 
þar sem meginþjónusta okkar 
gegnir lykilhlutverki í að skapa 
traust á fjármálamörkuðum og í 
samfélaginu öllu. Rekstri félags-
ins er skipt í fimm svið, endur-
skoðun, skatta- og lögfræðisvið, 
ráðgjafar-, bókhalds- og stoðsvið. 
Á síðasta ári fjárfestum við í 
félaginu Circular Solutions ehf. og 
með þeirri fjárfestingu styrktum 
við þjónustuframboð okkar í 
þjónustu tengdri upplýsingagjöf 
um sjálf bærni félaga, uppsetningu 
mælikvarða og staðfestingarvinnu 
í sjálf bærnimálum. Ég myndi segja 
að sérsvið okkar væri hvað við 
getum veitt viðskiptavinum okkar 
fjölbreytta þjónustu, við erum 
með marga sérfræðinga sem geta 
stutt viðskiptavini í ólíkum við-
fangsefnum.“

Þú ert nýkjörinn stjórnarfor-

maður KPMG. Hvert var þitt fyrsta 
verkefni?

„Ég hef verið í stjórn félagsins 
síðastliðin fimm ár, þannig að ég 
hef fengið að taka þátt í stefnumót-
un og öðrum verkefnum stjórnar. 
Fyrstu verkefnin sem formaður 
tengdust skipulagi rekstrarársins 
og frágangi á sjálfbærniskýrslu 
félagsins, sem var gefin út í fyrsta 
skipti í desember síðastliðnum. 
Við erum ákaflega stolt af útgáfu 
skýrslunnar, en þar setjum við 
meðal annars fram markmið sem 
KPMG hefur sett sér í sjálfbærni og 
mælikvarða. Okkur finnst mikil-
vægt að viðskiptavinir okkar og 
aðrir hagaðilar fái upplýsingar um 
KPMG og hvað við stöndum fyrir.“

Hvaða verkefni eru fram undan 
hjá KPMG?

„KPMG hefur eins og önnur félög 
unnið að stafrænni þróun. Við 
höfum verið að innleiða ný kerfi og 
breytt vinnulagi, þannig að þjón-
usta okkar sé ávallt lausnamiðuð 
og skilvirk. Þjónustuframboð í 
ráðgjöf, hvort sem er í fjármálum, 
skattamálum, upplýsingatækni 
eða aðstoð við sjálfbærnimál, 
þarf sífellt að vera í endurskoðun 
og fylgjumst við mjög vel með 
breytingum á markaðnum, þannig 
að við getum brugðist hratt og vel 
við þörfum viðskiptavina okkar.“

Meiri samvinna með KPMG  
á Norðurlöndunum
„Á undanförnum árum hefur sam-
vinna KPMG á Norðurlöndunum 
verið að aukast. Við sjáum mikið 
hagræði og gæði í slíku samstarfi. 
Þá eru mannauðsmálin ávallt í 
fókus hjá okkur og verða áfram, 
en heilsa, ánægja og starfsþróun 
starfsfólks skiptir okkur miklu 

máli og er í raun lykilatriði til að 
ná árangri í starfsemi félagsins. 
Við bjóðum upp á sveigjanleika 
í starfi og leggjum áherslu á heil-
brigt, öruggt og fjölskylduvænt 
starfsumhverfi. Mikill metnaður 
er í símenntun og fræðslumálum, 
en á árinu 2019 stofnuðu KPMG á 
Norðurlöndunum sameiginlegt 
félag, Nordic Learning and Deve-
lopment, sem sér um fræðslumál. Í 
gegnum það félag tökum við þátt í 
námskeiðum, bæði sem nemendur 
og leiðbeinendur.

Síðan eru á dagskrá rekstrarárs-
ins fundir og viðburðir þar sem 
farið er yfir fjölbreytt viðfangs-
efni, en við lítum á það sem okkar 
samfélagslega verkefni að miðla 
okkar sérþekkingu til viðskipta-
vina, núverandi og tilvonandi, og 
út í atvinnulífið í heild. Á þessum 
tæpu tveimur árum sem heimsfar-
aldurinn hefur geisað höfum við 
haldið fjöldann allan af fundum 
um Covid-úrræði stjórnvalda 
og hafa þessir fundir verið allt 
frá því að vera almennir í það að 
vera sérsniðnir fyrir minni hópa. 
Fram undan er svo Skattafróð-
leikur KPMG þar sem við förum 
yfir skattalagabreytingar og ýmis 
önnur skattatengd málefni, sem 
við teljum að muni nýtast atvinnu-
rekendum, fjármálastjórum og 
öðrum þeim sem sinna fjármálum 
fyrirtækja á komandi rekstrarári.“

Hvernig er KPMG að standa sig í 
hlutfalli kynjanna á vinnustað?

„Það hefur margt breyst á þeim 
tíma sem ég hef starfað í greininni. 
Konum er alltaf að fjölga, og í 
dag er hlutfallið þannig að konur 
eru 54% af starfsfólki félagsins. 
Í framkvæmdastjórn félagsins 
sitja átta manns, þar af eru fjórar 

konur og fjórir karlar, þannig að 
jafnara verður það ekki. Hins vegar 
þurfum við að jafna hlutfallið í 
hópi hluthafa. Þar eru konur 29% 
af 35 hluthöfum. Það er einmitt 
eitt af verkefnum stjórnar að setja 
markmið, framfylgja jafnréttis-
áætlun og -stefnu um hvernig við 
vinnum að því að jafna hlutfallið á 
næstu árum.“

Viltu leggja orð í belg hvað 
varðar konur í stjórnunarstöðum?

Hvað er til dæmis hægt að gera 
til að auka hlut kvenna í áberandi 
eða áhrifaríkum stöðum?

„Ég er sammála, það er nauð-
synlegt að hugsa um hvernig við 
getum aukið hlut kvenna í áhrifa-
ríkum stöðum í atvinnulífinu. Ég 
tel að áframhaldandi hvatning til 
stjórnenda og stjórnarmanna í 

fyrirtækjum landsins, bæði karla 
og kvenna, um mikilvægi þess 
að jafna stöðu kynja í ábyrgðar-
stöðum og stjórnun fyrirtækja, sé 
mjög mikilvæg. Ég held einnig að 
við þurfum að fara að horfa á jafn-
rétti í víðara samhengi og horfa 
þannig til fjölbreytileikans sem 
er í samfélaginu. Hjá okkur starfa 
einstaklingar af sex mismunandi 
þjóðernum. Með jafnara kynja-
hlutfalli í lykilstöðum næst fram 
ólík sýn, betri fyrirtækjamenning 
og verðmætasköpun verður meiri.“

Hvað hefur verið gert á síðustu 
árum og hvað hefur virkað að þínu 
mati við að auka hlut kvenna í 
stjórnunarstöðum?

„Lagasetningin 2010 um hlutföll 
kynja í stjórnum félaga breytti 
miklu. Þó að kynjakvótar geti verið 
umdeildir voru þeir nauðsynlegir 
til að jafna stöðu kynjanna. Það eru 
hins vegar ákveðin vonbrigði að 
breytingin sem varð með kynja-
kvóta stjórnarmanna hafi ekki 
skilað fleiri konum í framkvæmda- 
eða forstjórastöður. Ég held að öflug 
umræða um jafnlaunavottun og 
starfsemi samtaka eins og FKA hafi 
haft mikil áhrif. Þá hafa aðgerðir 
stjórnvalda í fæðingarorlofsmálum, 
leikskóla- og skólamálum gert 
mikið. Ég er jafnan spurð að því af 
kollegum mínum erlendis, með 
öfundartóni, hvað fæðingarorlofið 
sé langt á Íslandi og hver réttur 
feðra sé, en jöfnun þess á milli for-
eldra hefur haft og mun hafa mikil 
áhrif á jafnrétti kynja á vinnu-
markaði. Síðan eru það allar þessar 
frábæru konur í öllum geirum 
samfélagsins sem eru fyrirmyndir 
og hvatning til kvenna um að taka 
þátt í stjórnun félaga og stofnana í 
samfélaginu.“ ■

Jafnrétti í víðara samhengi hjá KPMG
Hrafnhildur telur það vera nauðsynlegt að hugsa um hvernig við getum aukið hlut kvenna í áhrifamiklum stöðum í atvinnulífinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Allar rannsóknir 
sýna að fjölbreyti-

leiki í stjórnun fyrir-
tækja er ákjósanlegur. 
Brynja Blanda Brynleifsdóttir

GG verk verður 16 ára á árinu 
og hefur fest sig í sessi í hópi 
stærstu byggingarverk-
taka á landinu. Konur eru í 
meirihluta eigendahóps og 
stjórnar félagsins.

Brynhildur S. Björnsdóttir er 
stjórnarformaður GG verks, en 
ásamt henni skipa stjórnina Brynja 
Blanda Brynleifsdóttir, fjármála-
stjóri fyrirtækisins, og Helgi Gunn-
arsson, núverandi framkvæmda-
stjóri og stofnandi.

Brynhildur starfaði sem fram-
kvæmdastjóri GG verks á árunum 
2014-2019. „ Á þeim árum öðlaðist 
félagið alþjóðlega ISO9001-gæða-
vottun með tilheyrandi innleiðingu 
ferla, samþættingu og virku eftirliti. 
Um leið óx félagið hratt úr grasi. Fór 
úr 20 starfsmönnum í 90 og sam-
stæðan margfaldaðist í veltu. Mikið 
líf og fjör,“ segir hún. 

„Þá hafði ég hafið framhaldsnám 
í Harvard Business School og lét af 
störfum í lok ársins 2019 á meðan 
Helgi tók aftur við keflinu en hann 
hafði verið framkvæmdastjóri frá 
stofnun þess árið 2006.“ Þess má 
geta að Helgi og Brynhildur eru 
hjón en þó með ólíkan bakgrunn 
og áhugasvið. Helgi starfaði við 
hlið föður síns í uppslætti húsa 
frá blautu barnsbeini. „Ég hafði 
meiri áhuga á bóklegu námi og 
litakóðuðum excel-skjölum,“ segir 
Brynhildur og hlær. „Ég hef aldrei 
kunnað neitt fyrir mér í að byggja 
hús.“

Byggingariðnaðurinn  
heillandi vettvangur
Brynja kom inn í félagið í upp-
hafi árs 2020, sem fjármálastjóri 
og aðstoðarframkvæmdastjóri. 
Hún var hokin af reynslu þegar 
kemur að fjármálum og stjórnun 
og hafði meðal annars starfað við 
stjórnunarstörf hjá A4/Egilsson, 
Sjöstjörnunni/Subway, Uniconta 
Ísland og Latabæ, en aldrei hjá 
byggingarfyrirtæki. „Mig langaði 
að reyna fyrir mér á nýjum vett-
vangi og læra eitthvað nýtt. Ég hafði 
áður öðlast reynslu af nytjaleyfis-
samningum (e. licensing), smásölu 
og upplýsingatækni og hafði áhuga 
á að læra inn á fleiri viðskipta-
geira. Svo hef ég alltaf haft mikinn 
áhuga á arkitektúr og byggingum 
og fannst því byggingariðnaðurinn 
heillandi vettvangur.“

Ári síðar, í febrúar 2021, var 
Brynja orðin hluthafi og um leið 
tók hún sæti í stjórn. Á sama tíma 
steig Brynhildur aftur inn í rekstur 
GG sem starfandi stjórnarfor-
maður. Þar með skipuðu konur 2/3 
af stjórn félagsins. 

Hefur þessi óvenjulega kynja-
skipting einhver áhrif á reksturinn 
sem slíkan?

„Já, ég held að við getum öll verið 
sammála um það,“ segir Brynja 
og Brynhildur bætir við: „Allar 
rannsóknir sýna að fjölbreytileiki í 
stjórnun fyrirtækja er ákjósanlegur. 
Ekki bara út frá jafnréttissjónar-
miðum, eins og gjarnan er einblínt 
á, heldur einfaldlega út frá árangri 
fyrirtækja og stofnana. Við höfum 
öll ólíka styrkleika og veikleika.“ 

Brynja tekur fram að það sé þó 
varasamt að alhæfa um eða staðla 
styrkleika og veikleika stjórnenda 
út frá kyni. „Fyrir utan að kynin 
eru auðvitað fleiri en þessi tvö,“ 
bætir Brynhildur við og heldur 
áfram: „En við Brynja njótum þess 
allavega mjög vel að vera í þessu 
karllæga umhverfi og fá að „mýkja“ 
það aðeins, en um leið vera grjót-
harðar. Við leggjum okkur fram 
við að setja fólk í fyrsta sæti alla 
daga, af því að á endanum snýst 
þetta allt um fólkið sem vinnur við 
framkvæmdirnar og fólkið sem vill 
búa í húsunum sem við byggjum, 
iðka íþróttir eða vinna í. Allt eftir 
því hvernig mannvirki við erum að 
byggja hverju sinni.“

Gagnkvæm virðing  
á vinnustaðnum
Hvernig er svo að vinna í svona 

Á endanum snýst þetta allt um fólk
Brynhildur S. Björnsdóttir er stjórnarformaður GG verks.  MYND/AÐSEND Brynja Blanda Brynleifsdóttir er fjármálastjóri hjá GG verki.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Glæsileg 
Íþróttamiðstöð 
Fram í Úlfars
árdal, eins og 
hún mun líta út. 

Mikill upp
gangur er hjá GG 
verki, bæði er 
verið að byggja 
upp alls kyns 
mannvirki sem 
og íbúðir. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Íþróttamiðstöð
in séð frá öðru 
sjónarhorni.

karllægu umhverfi sem stjórn-
endur? 

„Við höfum ekki fundið fyrir 
neinu öðru en gagnkvæmri 
virðingu,“ segir Brynhildur. „Við 
Brynja kunnum auðvitað akkúrat 
ekkert að byggja hús. En við teljum 
okkur kunna að reka fyrirtæki, 
aðgreina það á markaði, setja okkur 
metnaðarfull en raunhæf mark-
mið, mæla árangur reglulega og 
fá alla í lið með okkur í sömu átt. 
Og það kunna allir að meta. Það er 
auðvitað svolítið gert grín að okkur 
innanhúss, en bara í góðu. Og 
kannski gerum við það mest sjálfar. 
Erum svolitlar „Gyður sólir“. Enda 
báðar dálítið ákveðnar og vitum 
alveg hvert við erum að fara. En þó 
með eindæmum mjúkar líka en 
með fókusinn á fólkinu um leið og 
markinu.“

Byggingarbransinn á mikið inni
Brynja segist telja að byggingar-
bransinn eigi mikið inni. „Og ég 
held að konur geti bætt heilmiklu 
við þar. Af því að saman erum við 
einfaldlega best. Við skulum líka 
ekki gleyma því að konur hafa 
heilmikið um það að segja hvar 
fjölskyldur ákveða að skjóta niður 
rótum og hvaða kostum heimilin 
þurfa að búa yfir. Af hverju ættu þá 
karlar einir og sér að vera best til 
þess fallnir að skipuleggja og stýra 
öllu er viðkemur framkvæmdum á 
heimilum og öðrum mannvirkjum? 
Það sjá það held ég allir sem pæla 
í því.“

En hvað er fram undan hjá GG 
verki? 

„Ja. Hvað er ekki fram undan?“ 
segia þær stöllur brosandi. „Við 
erum til að mynda á síðasta fasa 
í framkvæmdum á nokkurra ára 
verkefni fyrir Reykjavíkurborg, 
sem er okkur afar dýrmætt, og mun 
vonandi efla gleði og lýðheilsu 
Reykvíkinga til framtíðar. Það er 
glæsileg Íþróttamiðstöð Fram í 
Úlfarsárdal, en það er ein stærsta 
byggingarframkvæmd sem borgin 
hefur farið í undanfarin ár. Hjarta 
okkar slær líka sérstaklega mikið 
með Fram, en Helgi spilaði sjálfur 
með þeim fótbolta á sínum sokka-
bandsárum,“ segir Brynhildur. 

Brynja heldur áfram: „Við erum 
líka að bygga um 130 íbúðir í Gufu-
nesi fyrir frumkvöðlana í Spildu 
Fasteignaþróun, nokkra reiti í 
Hafnarfirði, Kópavogi, Garða-
bæ og þar fram eftir götunum. Þá 
erum við að fara af stað með þrjú 
ný verkefni í þessum töluðu orðum 
og sjáum fram á 50% stækkun á 
árinu. Svo að við erum bara á fullu 
í áætlanagerð, hönnunarrýni, 
skipulagi, ráðningum, markmiða-
setningu og fleiru til að tryggja að 
fólk sé ávallt í fyrsta sæti hjá okkur.“ 
Brynhildur samsinnir því. „Hvort 
sem það varðar öryggi starfsfólks, 
þroska og þróun í starfi eða ánægju 
viðskiptavina. Af því að á endanum 
snýst þetta allt um fólk. Og það er 
akkúrat það sem við brennum fyrir. 
Fólk.“ n
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Við stuðlum einnig 
að eflingu mennt-

unar og starfsþróunar 
innan fyrirtækisins og 
styrkjum þar með stöðu 
einstaklingsins.

Rík áhersla er lögð á að 
tryggja að starfsfólki sé ekki 
mismunað vegna kyns, ald-
urs, uppruna, trúar eða ann-
arra þátta hjá ELKO, stærstu 
raftækjaverslun landsins.

ELKO, sem er stærsta raftækja-
verslun landsins, hefur verið 
leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér 
á landi um langan tíma, að sögn 
Berglindar R. Guðmundsdóttur 
innkaupastjóra. „Við bjóðum upp á 
landsins mesta úrval af raftækjum 
í öllum vöruflokkum, hvort sem 
það eru stærri eða minni heim-
ilistæki eða önnur raftæki líkt og 
símar, snjallúr, heyrnartól, tölvur 
og skjáir, plötuspilarar, nuddtæki 
eða leikir og leikjatölvur. Við erum 
einnig með stóra deild sem tengist 
snjallheimilinu sem er alltaf að 
stækka.“

Jöfn tækifæri
Hún segir ELKO leggja ríka áherslu 
á að jafnræðis sé gætt og tryggt sé 
að starfsfólki sé ekki mismunað 
vegna kyns, aldurs, uppruna, trúar 
eða annarra þátta. Það eigi einnig 
við í nýráðningum. „Við hvetjum 
ávallt öll kyn til þess að sækja um 
auglýst störf hjá okkur og reynum 
að hanna atvinnuauglýsingarnar 
þannig að þær höfði til allra. Við 
höfum einnig breytt vaktafyrir-
komulagi í verslunum til þess að 
reyna að ná til f leiri og bjóðum þar 
með upp á sveigjanlegri vinnu-
tíma.“

Um leið stuðlar jafnréttisstefna 
ELKO að jafnrétti og jöfnum tæki-
færum fyrir einstaklinga óháð 
kyni, að hennar sögn. „Við stuðlum 
einnig að eflingu menntunar og 
starfsþróunar innan fyrirtækisins 

og styrkjum þar með stöðu ein-
staklingsins sem gerir honum 
kleift að nýta hæfileika sína í starfi 
og bæta vellíðan og starfsanda.“

Öflug þjónusta
Berglind segir ELKO leggja mikið 
upp úr þjónustu við viðskipta-
vini sína og hafa aðlagað þjón-
ustustefnu því markmiði að eiga 
ánægðustu viðskiptavinina á 
raftækjamarkaðnum. „Loforð 

ELKO til viðskiptavina er að það 
sem skiptir þig máli, skiptir okkur 
máli og höfum við þetta loforð að 
leiðarljósi í öllu sem við gerum. 
Við bjóðum upp á uppsetningu á 
sjónvörpum, símum og tölvum til 
að auðvelda viðskiptavinum sem 
eru minna tæknivæddir að njóta 
allrar þeirrar ótrúlegu tækni sem 
er í boði. Við bjóðum upp á 30 daga 
skilarétt á vöru, sem virkar þannig 
að þú mátt opna og skoða vöruna 

og prófa hana í allt að 30 daga.“
Í þjónustuverinu eru einnig öfl-

ugir þjónusturáðgjafar, ásamt því 
að boðið er upp á netspjall á vefsíðu 
ELKO sem er opið til 21, alla daga 
vikunnar. „Við höfum betrumbætt 
vefverslunina okkar til muna með 
nýrri vefsíðu sem fór í loftið fyrir 
stuttu og þar er mjög öflug leitarvél 
sem aðstoðar viðskiptavini við 
að finna það sem þeir leita að. Á 
vefsíðunni okkar má einnig finna 
verðsögu allra vara á vöruspjaldi 
sem er nýjung á Íslandi.“

Aukin áhersla á umhverfismál
ELKO hefur lagt aukna áherslu á 
umhverfismál undanfarin ár, að 
hennar sögn. „ELKO hefur verið 
að taka skref til þess að minnka 
kolefnisspor okkar og við erum 
ávallt að leita leiða til þess að gera 

enn betur. Við bjóðum viðskipta-
vinum að sækja allar kaupnótur 
sínar rafrænt á vefsíðunni okkar 
og innanhúss höfum við dregið úr 
pappírsnotkun til muna. Undir lok 
síðasta árs tókum við stórt skref 
þegar við hættum að prenta út 
allar pantanir og reikninga í vöru-
húsi okkar. Við settum upp endur-
vinnsluskápa í verslunum okkar 
í Lindum, Granda og á Akureyri 
þar sem hægt er að koma með raf-
hlöður, perur, síma, lyklaborð og 
öll minni raftæki sem við skilum 
áfram til endurvinnslu ásamt því 
að taka á móti símum og tölvum 
sem við kaupum af viðskipta-
vinum og komum áfram í ábyrgt 
endurvinnsluferli. ELKO stefnir á 
að verða betri í endurnýtingu og 
endurvinnslu til þess að lengja líf-
tíma á vörum.“ n

Nánari upplýsingar á elko.is.

ELKO stuðlar að jafnrétti og jöfnum tækifærum

Sérstakir endurvinnsluskápar eru í 
verslunum ELKO í Lindum, Granda 
og á Akureyri. 

Berglind R. Guðmundsdóttir er innkaupastjóri ELKO.  MYNDIR/ELKO

Mögnum á Akureyri er 
þekkingar- og ráðgjafarfyrir-
æki með það að leiðarljósi 
að magna það sem í fólki býr 
svo það eflist sem það sjálft. 
Þannig eflast og styrkjast 
einnig vinnustaðir og sam-
félagið allt sem jú er ekkert 
annað en við fólkið.

Sigríði Ólafsdóttur, eiganda 
fyrirtækisins Mögnum, þykir 
mikilvægt að fólk og vinnustaðir 
á Norðurlandi eigi kost á slíkri 
þjónustu og efli þannig þekk-
ingarsamfélagið og auki atvinnu-
möguleika á þessu sviði. Mögnum 
á Akureyri er eina fyrirtækið 
sinnar tegundar utan höfuð-
borgarsvæðisins.

Hún segist vera eini starfsmaður 
fyrirtækisins en hafa til liðs við sig 
öfluga samstarfsaðila – sem komi 
inn í verkefni þegar þess er þörf.

„Þjónustan spannar fjögur svið; 
ráðningar, fræðslu, ráðgjöf og 
markþjálfun. Að baki hverju þeirra 
eru fjölbreyttir möguleikar og sér-
sniðnar lausnir. 

Árið 2017, eftir um 18 ára starf 
hjá Capacent/Gallup, ákvað ég 
að kanna hvort ég gæti skapað 
mitt eigið starf hér á Akureyri og 
nýtt þekkingu mína og reynslu. Í 
byrjun var megináherslan á mark-
þjálfun, sem svo þróaðist einnig 
út í námskeiðahald, stefnumótun, 
ráðgjöf og vinnustofur. 

Árið 2020 bætti ég við ráðn-
ingarþjónustunni og var það 
kjörið tækifæri til að nýta áralanga 
reynslu mína á því sviði. 

Mögnum er fjölbreyttur hópur 
fyrirtækja og stofnana á Norður-
landi. Einnig er sívaxandi hópur 
einstaklinga sem kemur til mín í 
markþjálfun.“

Sífelld vöruþróun
„Í rauninni er sífelld vöruþróun 
í gangi og „Sigga í vöruþróunar-
deildinni“ er alltaf á tánum. Það 
hefur verið mikil aukning í 
mannauðsráðgjöf, mörg fyrirtæki 
hér eru lítil og kalla eftir þessari 
þekkingu. Ég hef verið að koma inn 
á vinnustaði til að sinna sértækum 
og afmörkuðum verkefnum. Einn-
ig er fjölgun í úttektum á vinnu-
stöðum í kjölfar áskorana eða 
viðvarandi, hamlandi vinnustaða-
menningar, en þá er dýrmætt að fá 
utanaðkomandi aðila, eins og mig, 
til að meta og greina stöðuna, og 
vinna svo að aðgerðum.“

Merking þess að vera  
með PCC-vottun
„Ég markþjálfa mest stjórnendur 
og starfsfólk, en hugmyndafræð-
ina nota ég mikið þegar ég stýri 
vinnustofum, stefnumótun eða 
hanna fræðslu. Ég fékk PCC-vottun 
sem markþjálfi 2019 og hef um 
1.700 klukkustunda reynslu. 
Vottun endurspeglar að mínu mati 
faglegan metnað, þar er krafa um 

endurmenntun og aðhald, sem 
vonandi skilar virði til viðskipta-
vina. Vottunarstig markþjálfunar 
eru ACC, PCC og MCC. Hvert stig 
endurspeglar stighækkandi 
reynslu og í vottunarferlinu þarf að 
skila inn upptökum af samtölum 
þar sem hæfni markþjálfans er 
metin. Ég hef einnig lokið sértæku 
námi sem mentor-markþjálfi og 
er í námi fyrir matsaðila í vott-
unarferlinu hjá ICF. Þannig hef ég 

faglegan bakgrunn og get boðið 
handleiðslu og stuðning þegar sótt 
er um vottun. 

Sumir segja mig hafa „þekking-
arþráhyggju“ í faginu – sem er 
sennilega satt.“

Reynsla og lærdómur er árangur
Að sögn Sigríðar er sjálfstæður 
rekstur og markaðssetning á svæð-
inu skemmtilega krefjandi. „Ég vil 
vera trú markþjálfa-hugarfarinu 

og meðtaka reynslu sem lærdóm 
og árangur, jafnvel þótt sá árangur 
sjáist ekki alltaf í rekstrartölunum. 
Síðasta ár var magnað og ég er 
sannarlega stolt af því að uppskera 
loks eftir allan lærdóm byrjunar-
áranna. Ég er stolt af hugrekkinu, 
frumkvæðinu og sambandinu við 
mína frábæru viðskiptavini, sem 
kunna að meta að hafa þjónustu 
sem þessa á svæðinu, “ segir Sig-
ríður hress að lokum. n

Ráðningar, fræðsla, ráðgjöf og markþjálfun

Sigríður Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækisins Mögnum, segir síðasta ár hafa verið magnað og hún er sannar-
lega stolt af uppskeru byrjunaráranna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Þjónustan spann-
ar fjögur svið: 

ráðningar, fræðslu, 
ráðgjöf og markþjálfun. 
Að baki hverju þeirra 
eru fjölbreyttir mögu-
leikar og sérsniðnar 
lausnir. 
Sigríður Ólafsdóttir
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Hildur Karen Haraldsdóttir 
og Birna Margrét Olgeirs-
dóttir starfa báðar í fjárfest-
ingarbanka Íslandsbanka. 
Hildur er í fyrirtækjaráðgjöf 
á meðan Birna starfar við 
verðbréfamiðlun. Þær eru 
sammála um að spennandi 
tækifæri leynist í því að 
jafna hlut kynjanna í stjórn-
unarstöðum.

Hildur útskrifaðist úr HR með 
meistaragráðu í lögfræði og er 
með próf í verðbréfaréttindum. 
Reynsla Birnu spannar yfir 20 ár á 
fjármálamarkaði og tæp 15 ár hjá 
Íslandsbanka. „Ég er hagfræðingur 
að mennt frá HÍ og með próf í 
verðbréfaviðskiptum frá HR. Að 
loknu námi starfaði ég hjá Kaup-
höll Íslands í sjö ár. Þaðan lá leið 
mín í Íslandsbanka þar sem hef ég 
starfað síðan.“

Þrífst á nýjum áskorunum
Hildur og Birna hafa báðar öðlast 
dýrmæta reynslu við fjölbreytt 
störf innan bankans síðastliðin ár. 
Að sögn Birnu er kostur að starfa 
hjá stóru fyrirtæki eins og Íslands-
banka. Þar gefst kostur á að þróast 
innan bankans og breyta til. „Ég 
byrjaði á fjárfestingarbanka-
sviði en hef einnig starfað bæði 
í fjárstýringu og eignastýringu. 
Nú síðast starfaði ég á fyrirtækja-
sviði áður en ég tók við nýju 
starfi innan bankans í desember 
síðastliðnum í verðbréfamiðlun, 
sem er mín fimmta staða innan 
bankans. Áhersla mín er á erlenda 
fjárfesta og stærri einkafjárfesta. 
Markaðir hafa verið líf legir og ég 
sé líka mikil tækifæri í að styrkja 
viðskiptatengsl bankans erlendis.“

Hildur hefur starfað við ýmis 
störf hjá Íslandsbanka síðan 2010. 
„Ég byrjaði sem ráðgjafi í útibúi 
Íslandsbanka eftir menntaskóla 
og hef fengið tækifæri til að ferðast 
innan fyrirtækisins. Eftir laganám 
hóf ég störf sem lögfræðingur í 
lögfræðideildinni. Fyrir rúm-
lega þremur árum byrjaði ég svo í 
fyrirtækjaráðgjöfinni. Í dag starfa 
ég sem lögfræðingur í fyrirtækja-
ráðgjöf bankans,“ segir Hildur.

Krefjandi verkefni og góð 
 heilaleikfimi á hverjum degi
Að sögn Hildar er fyrirtækja-
ráðgjöf í eðli sínu fátt annað en 
þjónusta og ráðgjöf til fyrirtækja 
um mál félagsins. „Helstu verkefni 
okkar eru kaup og sala fyrirtækja, 
yfirtökur, samrunar og aðrar 
eignarhaldstengdar breytingar 
fyrirtækja, fjármögnun fyrirtækja 
með hlutabréfa- eða skulda-
bréfaútboðum og nýskráningar 
og sala á hluta- og skuldabréfum. 
Fyrirtækjaráðgjöf er að mínu 
mati ein skemmtilegasta deildin í 
bankanum. Hvert verkefni er ólíkt 
öðrum og enginn dagur er eins.“

Hildur er eini lögfræðimenntaði 
starfsmaðurinn í sinni deild. „Ég 
sinni því aðeins öðruvísi hlutverki 
en kollegar mínir. Í öllum okkar 
verkefnum kemur reynsla mín 
og menntun í lögfræði til góða 
enda trúi ég því að fjölbreytileiki 
í teymum skili bestum árangri. 
Þungt regluverk er í kringum 
starfsemina og verðbréfaviðskipt-
in, sem þarf að fylgjast náið með. 
Að auki fylgir mikil skjalagerð 
hverju verkefni, sem lendir oftar 
en ekki á mínu borði. Einnig hef ég 
umsjón með skrifum og verk-
efnastýringu þegar við útbúum 
lýsingar verðbréfa fyrir viðskipta-
vini okkar.“

Í verðbréfadeildinni segist Birna 
fyrst og fremst vera að byggja 
upp viðskiptatengsl. „Í því felst 
að kortleggja mögulega fjárfesta, 
hafa samband við þá og kynna 
fyrir þeim íslenskan verðbréfa-
markað og efnahagsumhverfið 
hér. Mikilvægt er að hafa góða 
þekkingu á fjármálamarkaði hér 
heima og erlendis og því fylgist ég 
vel með mörkuðum og efnahags-
málum innan lands sem utan. Í 
störfum mínum hjá Íslandsbanka 
hef ég náð mér í víðtæka reynslu 
og þekkingu frá mörgum ólíkum 
hliðum í bankastarfsemi sem nýt-
ist mér í núverandi starfi. Reynsl-
an frá Kauphallarárunum kemur 
sér einnig vel en þar kynntist ég 
þankaganginum á bak við verð-
bréfaviðskipti. Hagfræðinámið 
hefur einnig verið góð undirstaða. 
Þó að ég hafi aldrei diffrað eða 

tegrað í vinnunni var sá skóli engu 
að síður góð heilaleikfimi.“

Góður vinnustaður
Hildur og Birna eru báðar afar 
ánægðar í sínu starfi og sammála 
um að vinnufélagarnir spili þar 
stórt hlutverk. „Ég hefði aldrei verið 
svona lengi hjá bankanum ef þetta 
væri ekki frábær vinnustaður,“ segir 
Hildur. „Það sem gerir Íslandsbanka 
svona skemmtilegan eru samstarfs-
félagarnir og fjölbreytnin. Þetta er 
eins og mörg lítil fyrirtæki í einu 
fyrirtæki. Allir að sinna sínu og ótal 
sérfræðingar í öllu mögulegu. Hér 
er hægt að vaxa í starfi og margt 
hægt að læra með öllu þessu góða 
fólki. Vinnudagarnir eru þó oft 
krefjandi og langir. Það einkennir 
fyrirtækjaráðgjöf almennt að 
fólkið er metnaðarfullt, þyrstir í að 
læra og er tilbúið að hlaupa hratt. 
Ráðgjöfin er frábær vettvangur til 
að kynnast markaðnum á handa-
hlaupum. Þú færð tækifæri til að 
vinna fyrir stór og flott félög og 
kosturinn er að þú kynnist lykil-
stjórnendum í þessum félögum og 
færð að læra af þeim líka.“

„Ég hef oft sagt að það séu forrétt-
indi að vinna í Íslandsbanka,“ bætir 
Birna við. „Það er einstaklega vel 
hugsað um okkur starfsfólkið. Hjá 
okkur er til dæmis lögð áhersla á 
jafnvægi milli einkalífs og vinnu og 
fólk er eindregið hvatt til að afla sér 
fræðslu og þekkingar. Þá er mikið 
lagt upp úr vellíðan á vinnustað og 
góðri liðsheild.“

Mætti bæta kynjahlutföllin
„Kynjahlutföllin mættu vera betri 
á okkar sviði og í okkar deild,“ 

segir Hildur. „Eftir að tvær konur 
létu nýlega af störfum erum við í 
dag tvær konur í ráðgjöfinni og tíu 
karlar. Það er frábært að vinna með 
öllum í deildinni en stefna bankans 
og okkar er að fjölga konum.“

Birna bætir við að í gegnum 
tíðina hafi einnig hallað á konur 
í fjárfestingarbankastarfseminni 
heima og erlendis. „Hópurinn sem 
ég vinn með samanstendur af fólki 
með fjölbreytta reynslu og mennt-
un, sem er nauðsynlegt. Þannig 
komast mismunandi sjónarmið 
og hugmyndir á yfirborðið. Konur 
og karlmenn hafa oft ólíka sýn og 
nálgun á viðfangsefni. Því tel ég 
nauðsynlegt að hlutföllin verði 
jafnari í fjárfestingarbankastarf-
seminni til þess að ná fram meiri 
fjölbreytileika í hópnum,“ segir 
hún. „Það er augljóst að fjölbreytt 
teymi með fólki af ólíkum aldri, 
kyni, bakgrunni og fleira skara 
fram úr,“ bætir Hildur við.

Jafnréttismál Íslandsbanka
Íslandsbanki er leiðandi fyrirtæki 
í sjálfbærnimálum en jafnréttis-
mál eru hluti af sjálfbærniveg-
ferð bankans. Eitt af sjálfbærni-
markmiðum fyrir árið 2025 er 
að jafna betur út kynjahlutföll 
innan bankans. „Hlutfall kvenna 
í framkvæmdastjórn bankans 
er um 40%,“ segir Birna og bætir 
Hildur við að bankinn vilji tryggja 
að hlutfall karla og kvenna í stjórn-
endateymi bankans fari ekki undir 
það. „Á síðustu árum hefur bank-
inn lagt áherslu á að jafna hlutföll 
kynjanna og gripið til aðgerða. Þá 
er bankinn með jafnlaunavottun 
og tekur þátt í ýmsum verkefnum 
tengdum jafnrétti,“ segir Birna.

„Það er ekkert launungarmál að 
það vantar fleiri konur í fjárfest-
ingarbankann almennt og skýrt 

markmið bankans er að fjölga 
þeim. Stereótýpan af fjárfestingar-
bankastarfsmanni er karlmaður 
í augum margra, og var það hjá 
mér þegar ég byrjaði. Þessi bransi 
er enn í dag mjög karllægur og 
stjórnendur í fjárfestingarbanka 
eru oftar en ekki karlmenn. Ég 
held það sé ekki vilji hjá neinum 
til að hindra konur eða útiloka 
frá þessum markaði, heldur hefur 
þetta verið þróunin um árabil og 
við virðumst aðeins hafa sofnað 
á verðinum. Mikil tækifæri felast 
í því að kynna starfsemina betur 
fyrir konum, breyta kúltúr í takt 
við nýjar áherslur og fjölga konum 
í þessum störfum. Það er mín ein-
læga trú að kynjahlutföllin muni 
breytast hratt á næstu árum. Hjá 
bankanum er verið að setja af 
stað aðgerðaáætlun um mælanleg 
markmið um fjölgun kvenna í fjár-
festingarbankanum og í upplýs-
ingatækniþjónustu,“ segir Hildur. 
„Það eru því spennandi tækifæri til 
staðar því slíkar umbætur styrkja 
þjónustuframboð bankans til við-
skiptavina enn betur,“ bætir Birna 
við.

Hæfir einstaklingar finnast af 
öllum kynjum og gerðum
„Eitt stóru málanna í dag er að 
jafna hlut kynjanna í stjórnunar-
stöðum. Fyrir ungar konur sem 
vilja ná langt eru góðar fyrirmynd-
ir ómissandi. Því miður virðist 
enn halla á konur í stjórnenda-
hlutverkum. Bankastjóri Íslands-
banka er til dæmis eina konan sem 
er forstjóri í félagi sem er skráð í 
Kauphöll. Það hljóta allir að sjá að 
það er skakkt og gengur ekki upp 
til lengdar,“ segir Hildur. „Ég tel 
að alltaf ætti að leitast við að hafa 
fjölbreytileika í hópi stjórnenda, 
hvort sem við horfum á kyn, aldur, 
reynslu og fleira. Með því fáum 
við mismunandi sjónarmið og 
hugmyndir fram, sem á endanum 
stuðlar að betri ákvörðunum. Að 
sjálfsögðu er mikilvægt að velja 
hæfustu einstaklingana í stjórn-
unarstöður, en hæfir einstaklingar, 
sem eiga mikið erindi í áhrifa-
stöður, finnast af öllum kynjum,“ 
bætir Birna við. n

Ég hef oft sagt að 
það séu forréttindi 

að vinna í Íslandsbanka.

Birna Margrét

Fyrirtækjaráðgjöf 
er að mínu mati 

ein skemmtilegasta 
deildin í bankanum. 
Hvert verkefni er ólíkt 
öðrum og enginn dagur 
er eins.

Hildur Karen

Íslandsbanki í fararbroddi í kynjahlutföllum

Hildur Karen 
Haraldsdóttir til 
vinstri og Birna 
Margrét Olgeirs-
dóttir til hægri. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
EYÞÓR
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FLYOVERICELAND.IS

KRAKKAR FLJÚGA 
FRÍTT Í VETUR

Héldu flugi í 
heimsfaraldri

Helga María segir að fyrirtækið hafi verið opnað aðeins hálfu ári fyrir farald
urinn og sýndarflugið verið hannað með ferðamenn í huga. Hjartað óx því um 
nokkur númer við að sjá hve vel Íslendingar tóku því.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sýndarferðalag með Fly-
Over Iceland er einstök og 
heillandi afþreying sem 
hentar jafnt ferðagörpum og 
þeim sem lítið geta ferðast. 
Sýningunni hefur verið 
tekið mjög vel af Íslend-
ingum og í vetur er börnum 
boðið að fljúga frítt.

„FlyOver Iceland er sýndarflug 
á heimsmælikvarða sem hentar 
öllum aldurshópum,“ segir Helga 
María Albertsdóttir, framkvæmda-
stjóri FlyOver Iceland. „Með hjálp 
nýjustu tækni getum við boðið 
gestum okkar upp á æsispenn-
andi sýndarferðalag um náttúru 
Íslands og aðra spennandi staði 
sem við erum með í sýningu 
hverju sinni. Vindur, þoka og lykt, 
ásamt hreyfingum tækisins, gera 
upplifunina virkilega raunveru-
lega og eftirminnilega. Sýningin 
er ótrúlega skemmtileg og það er 
alltaf jafn gaman að sjá umsagnir 
sem gestir okkar hafa skilið eftir á 
vefnum, en þær útskýra mun betur 
en ég hversu frábær heimsóknin til 
FlyOver er í raun.“

Frítt fyrir börn í allan vetur
„FlyOver Iceland hóf starfsemi 
haustið 2019 og svo skall Covid á 
okkur aðeins hálfu ári síðar. Við 
erum fyrirtæki í ferðaþjónustu og 
Íslandssýningin er hönnuð með 
ferðamanninn í huga, þannig að 
okkur óraði ekki fyrir því hversu 
vel Íslendingar myndu taka 

okkur,“ segir Helga María. „Hjartað 
stækkar alveg um nokkur númer 
þegar ég hugsa um það og það varð 
til þess að við bættum fljótlega 
við sýndarflugi yfir Kanada og 
nú höfum við líka hafið sýningu 
á villta vestrinu, með sínu stór-
brotna landslagi. Þar koma fyrir 
alvöru kúrekar og frumbyggjar, 
sem krökkunum finnst mjög 
spennandi.

Nú í vetur bjóðum við krökkum 
að fljúga frítt, þannig að með 
hverjum fullorðinsmiða fylgir einn 
barnamiði sem hægt er að nota á 
sömu sýningu,“ segir Helga María. 
„Hér er vel gætt að öllum sóttvörn-
um, snertifletir eru sótthreinsaðir 
eftir hverja ferð, það er engin þörf 
á hraðprófi og fjöldi gesta á hverja 
sýningu er takmarkaður í takt 
við reglur hverju sinni. Með þessu 
viljum við hvetja barnafjölskyldur 
til þess að heimsækja okkur í vetur 
og lyfta sér upp í skammdeginu.“

Stórbrotið ferðalag á allra færi
„Það er engin sýning þessu lík á 
Íslandi. FlyOver Iceland er á lista 
yfir bestu sýndarflugsýningar í 
öllum heiminum og við erum stolt 
af því að eiga þátt í að geta boðið 
bæði gestum og heimamönnum 
að upplifa fallega landið okkar 
á þennan einstakan hátt,“ segir 
Helga María. „Það koma bæði til 
okkar vanar fjallageitur og flugfólk 
sem verða orðlaus yfir stöðunum 
sem flogið er yfir, enda þyrftir þú 
að ganga á fjöll vikum saman eða 

leigja þyrlu í marga daga til að 
sjá staðina sem flogið er yfir hjá 
okkur.

Við leggjum líka mikið upp úr 
góðu aðgengi að sýningunni fyrir 
alla, óháð því hversu fótaliprir 

þeir eru, og því geta allir fengið 
að upplifa þá tilfinningu að svífa 
frjáls um loftin blá,“ útskýrir Helga 
María.

„Hjá FlyOver Iceland leggjum 
við einnig mikinn metnað í að vera 

fyrirtæki þar sem bæði gestum 
og starfsmönnum líður vel og að 
allir skynji að fyrir þeim sé borin 
virðing,“ segir Helga María. „Við 
erum rík af hæfileikaríku fólki og 
okkur hefur tekist að halda FlyO-
ver Iceland sýningunni opinni 
á nánast hverjum degi frá því að 
við opnuðum, þrátt fyrir heims-
faraldur og það sem honum fylgir. 
Mikið af okkar fólki er líka búið að 
vera í teyminu alveg frá því að við 
opnuðum og það hefur staðið sig 
eins og hetjur.“

Leggja mesta áherslu á jöfnuð, 
skapandi lausnir og traust
„Það er gaman að segja frá því að 
kynjahlutföll stjórnenda FlyOver 
Iceland eru nokkuð jöfn, en 
reyndar eru aðeins fleiri konur 
en karlar í stjórnunarstöðum. 
Þannig er þessu einnig háttað hjá 
móðurfyrirtæki FlyOver Iceland, 
sem er alþjóðlegt fyrirtæki,“ 
útskýrir Helga María. „Í stjórn 
FlyOver Iceland sitja tvær konur og 
önnur þeirra er stjórnarformaður 
félagsins. Heilt yfir eru hlutföllin 
nokkuð jöfn hjá okkur, en það 
kemur kannski ekki á óvart að 
tæknideildin er undantekningin 
frá reglunni og það væri gaman að 
sjá fleiri konur í þeirri deild.

Það hefur verið sýnt fram á að 
aukinn fjölbreytileiki í stjórnunar-
stöðum hafi jákvæð áhrif á rekstr-
arafkomu fyrirtækja. Það gefur því 
augaleið að aukin þátttaka kvenna 
í rekstri fyrirtækja er öllum til 
heilla,“ segir Helga María. „Án þess 
að það sé hægt að alhæfa þá hefur 
stjórnunarstíll kvenna líka oft 
verið kenndur við umbreytinga-
forystu og þjónandi forystu. Þar er 
áherslan lögð á skapandi lausnir og 
að stuðla að fyrirtækjamenningu 
sem byggð er á gagnkvæmu trausti 
stjórnenda og starfsmanna.“ n

18 kynningarblað 20. janúar 2022 FIMMTUDAGURFÉLAG KVENNA Í ATVINNULÍFINU



Við erum konurnar á TORGI

Við veitum topp þjónustu

HRINGDU NÚNA!

FASTEIGNASALAN TORG / GARÐATORGI 5 / 210 GARÐABÆR / 520 9595 / TORG@FSTORG.IS

Fasteignasalan TORG

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri, löggiltur fasteigna- 

og skipasali og eigandi 
Sími 820 2222

Sigríður Rut
Löggiltur fasteigna- 

fyrirtækja og skipasali
 Sími 699 4610

Hrönn Ingólfsdóttir
Löggiltur fasteigna- 

og skipasali 
Sími 692 3344

Þóra Þrastardóttir
Löggiltur fasteigna- 

fyrirtækja og skipasali 
Sími 822 2225

Selma Vigfúsdóttir
Skrifstofustjóri
Sími 520 9595

Dórothea E. Jóhannsd.
Löggiltur fasteigna- 

fyrirtækja og skipasali 
Sími 898 3326

Jóhanna Kristín
Löggiltur fasteigna- 

fyrirtækja og skipasali
Sími 837 8889

Elka Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteigna- 

og skipasali 
Sími 863 8813

Kraftur – Traust – Árangur



Við þurfum að 
kynna þennan 

iðnað fyrir ungum 
konum, hvetja þær til 
að sækja sér menntun í 
faginu og bjóða þeim 
svo upp á vinnustað þar 
sem þær fá að njóta sín. 
Ingibjörg Lilja
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Allir hafa tækifæri til að 
hasla sér völl sem rafvirkjar 
ef áhuginn er fyrir hendi. Á 
þetta jafnt við um konur og 
karla.

Fanney Pálsdóttir er útskrifuð úr 
rafvirkjanámi og tekur sveinspróf 
í byrjun næsta mánaðar. Hún var 
búin að taka vélstjórann og tók 
rafvirkjann sem viðbót. „Ég er 
með sveinspróf í vélfræði og er því 
vélfræðingur en hef aldrei verið 
til sjós og þess vegna er ég ekki 
vélstjóri.“

Áður en Fanney fór í rafvirkja
nám vann í hún í virkjunum á 
Suðurlandi. „Það byrjaði strax eftir 
stúdentspróf og vakti áhuga minn 
á vélstjóranáminu. Ég fór í það og 
ákvað svo að bæta við mig raf
virkjun. Með tvö sveinspróf hefur 
maður möguleika á iðnfræði í HR, 
leiti hugur manns í þá átt, og þar 
af leiðandi meiri starfsmöguleika. 
Svo er menntun máttur og ég tel 
að maður sé eftirsóknarverðari 
starfskraftur eftir því sem maður 
hefur meiri menntun á sviðum sem 
tengjast saman.

Þetta var hvort tveggja inni á 
mínu áhugasviði og passaði full
komlega saman. Ég hef alltaf haft 
gaman af öllu sem tengist einhvers 
konar vélbúnaði. Verkfæri og 
allt vélknúið hefur alla tíð vakið 
mikinn áhuga hjá mér.“

Sumarið 2013 fór Fanney að 
vinna í virkjun, í landgræðslu, 
en allt í sambandi við virkjunina 
sjálfa vakti áhuga hennar og hún 

spurði starfsfólkið í þaula um það 
hvað hlutirnir gerðu og virkni 
túrbínunnar og þess háttar. „Einn 
sem þarna vann benti mér á að 
sækja um í Iðnskólanum. Þá var ég 
hálfnuð með menntaskólann. Ég 
ákvað að klára menntaskólann og 
varð stúdent 2016 frá MR og fór svo 
í Vélskóla Íslands.“

Tamningamanneskja
Fanney segist hafa skemmt sér 
svo vel í menntaskóla að hún hafi 
ákveðið að fara aftur í mennta
skóla. „Ég hef þann heiður að vera 
tvöfaldur stúdent í nokkrum fögum 
sem er nokkuð sem ekki margir 
geta státað sig af. Ég uppgötvaði að 
ég hafði engan áhuga á náminu í 
MR svo ég mætti en sinnti náminu 
ekki af mikilli elju en stundaði þess 
í stað þjálfun og tamningu hrossa. 
Svo fattaði ég mánuð í stúdents
próf að líklega hafði ég ekkert gert í 
náminu í þrjú ár og þyrfti eitthvað 
aðeins að endurskoða hlutina. Ég 
hafði þetta bara þægilegt í MR og 
var á málabraut.“

Í desember 2019 lauk Fanney 
námi í Vélskólanum 2019 og kláraði 
rafvirkjun 2020. Þá stóð hún á 
krossgötum og var ekki viss um 
hvort hún ætti að klára sveins
prófið eða ekki. „Samstarfsfélagi 
minn benti mér þá á að sækja um 
hjá Rafal og hvatti mig til að láta 
slag standa og klára þetta. Það er 
auðveldara að gera þetta strax en 
að bíða í einhver ár. Ég sé ekki eftir 
því í dag.

Hjá Rafal vinn ég mikið úti á 

mörkinni, eins og sagt er, aðallega 
í verkefnum tengdum Veitum. 
Vinn talsvert í dælustöðvum og 
borholum núna víðs vegar á suð
vesturhorninu. Við erum að skipta 
út hraðastýringum og endurnýja 
og uppfæra rafkerfi. Í samstarfi við 
Veitur erum við að uppfæra þetta 
til nútímans.“

Fanney hefur starfað hjá Rafal í 
tæpt ár. „Þetta voru skrítnir tímar. 
Covid var á fullu og alls kyns tak
markanir í gildi og það er erfitt að 
kynnast fólki þegar maður má ekki 
hitta það. En auðvitað var þetta 

bara verkefni eins og hvert annað.“
Fanney telur áhuga kvenna á 

iðnnámi vera að aukast, ekki síst 
rafvirkjun, konur séu að átta sig 
á að það sé ekki óyfirstíganlegt 
vandamál að koma inn í umhverfi 
þar sem karlar séu í yfirgnæfandi 
meirihluta.

Sjálf vinnur hún í fjögurra manna 
teymi þar sem hún er eina konan. 
Hún ber sig vel og segist ekki hafa 
undan neinu að kvarta í samstarfi 
við sitt samstarfsfólk.

Rafal er að sögn Fanneyjar það 
fyrirtæki sem er með hæsta hlutfall 

kvenna sem undirgengst sveinspróf 
í næsta mánuði.

Ekki kraftafag
Hún segir rafvirkjun vera sérstak
lega hentugt fag fyrir konur. Ekki 
kalli öll verkefni í iðninni á sér
staka líkamsburði og því séu konur 
engir eftirbátar karla.

Þá bjóði rafvirkjun upp á fjöl
breytni sem fá störf geta boðið. 
Rafvirkjar geti valið hvort þeir 
vinni úti eða inni eða þá sitt lítið af 
hverju. „Mér finnst til dæmis sjálfri 
best að vinna úti þó að ég geti auð
vitað ekki alveg ráðið því.“

Fanney segir útivinnu vera betri 
hvort heldur sem vetur sé eða 
sumar. Aðspurð um það hvort ekki 
geti orðið ærið kalt að vetrarlagi 
vitnar í hún í föður sinn og segir 
að aldrei sé vont veður á Íslandi. 
Aðeins þurfi að klæða af sér 
kuldann. Sama gildi um hitann.

Það góða við vinnustaðinn Rafal 
er, að sögn Fanneyjar, hve sveigjan
legur hann er. Ekki sé vandamál 
fyrir fólk að ná í börn á leikskóla 
og þess háttar. Þá geti fólk nokkuð 
ráðið tíma sínum.

Á tímum Covid notfæra margir 
sér tækifærið til að sitja heima og 
hitta engan. Því er ekki svo farið 
hjá Rafal. Rafvirkjun fer fram á 
staðnum. Það hentar Fanneyju 
mjög vel því að hún segist enga 
eirð hafa í sér til að vera bundin 
í sóttkví. Hún lítur hins vegar 
björtum augum fram á veginn og 
segist vona að Covid fari að renna 
sitt skeið á enda. ■

Náttúrubarn sem þekkir ekki vont veður
Fanney Páls-
dóttir fór í vél-
fræði beint eftir 
stúdentspróf 
frá Menntaskól-
anum í Reykja-
vík. Eftir vél-
fræðina bætti 
hún rafvirkjun 
við og tekur 
sveinsprófið í 
næsta mánuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Rafal er rótgróið rafmagns-
verktakafyrirtæki sem 
starfar á breiðu sviði raf-
iðnaðarins og fjarskipta, 
allt frá virkjun, flutningi og 
dreifiveitum til notenda. 

Rafal er með öfluga framleiðslu
deild og deild rannsókna og 
þróunar sem sérhæfir sig í tækni
lega flóknum verkefnum í raforku
geiranum.

„Vegferðin okkar hjá Rafal er 
skýr en með leiftrandi áhuga, 
framúrskarandi hæfni og ríkuleg
um auðlindum ætlum við að verða 
leiðandi þekkingar og þjónustu
miðstöð rafmagns og fjarskipta 
á heimsvísu,“ segir Ingibjörg Lilja 
Þórmundsdóttir, mannauðsstjóri 
Rafals. „Í dag starfa hjá okkur um 
120 manns í þremur fyrirtækjum, 
en dótturfyrirtæki Rafal eru 
Verkfræðistofan Afl og orka sem 
sérhæfir sig í rafmagnsverkfræði 
og Lýsir sem vinnur að lorawan og 
IoTlausnum og sölu og sérfræði
þekkingu á ljósleiðarastrengjum 
og allri þjónustu í kringum það.

Við erum gríðarlega stolt yfir 
þessum ótrúlega hæfa hópi sem 
hjá okkur starfar, en margt af 
okkar starfsfólki hefur fylgt okkur 
um árabil. Fólkið okkar er klárlega 
hjartað í starfsemi okkar.“

Tækniheimurinn fyrirmynd
Ingibjörg, sem áður starfaði í 
tæknigeiranum, meðal annars hjá 
Spotify, segist telja að tæknigeirinn 
hafi vaknað af værum blundi fyrir 
810 árum þegar stjórnendur átt
uðu sig á því að heilu tæknifyrir
tækin sem voru nánast eingöngu 
skipuð karlmönnum. „Það var 
gríðarleg skemmtilegt að fá að taka 
þátt í því verkefni að breyta þessu 
hjá Spotify, þar sem bæði stjórn
endur og starfsmenn tæknideildar 
voru nánast eingöngu karlmenn. Í 
dag er staðan hins vegar gjörbreytt 
enda fyrirtækið löngu búið að átta 

sig á mikilvægi þess að vera með 
fjölbreyttan vinnustað. Ég held 
það skapi fyrirtækjum gríðarlegt 
samkeppnisforskot og bæti vinnu
staðamenninguna í fyrirtækinu að 
hafa vinnustaðinn sem fjölbreytt
astan.“

Eftir farsæl ár í tæknigeiranum 
gekk Ingibjörg til liðs við Rafal um 
um mitt ár 2020 og það sló hana 
strax hve fáar konur störfuðu 
hjá fyrirtækinu. „Þetta voru svo 
sannarlega öflugar konur þar en 
þær voru fáar og nánast engin 
þeirra í stjórnunarstöðu. Mér leið 
stundum eins og ég væri að eiga 
sömu samtölin um mikilvægi fjöl
breytileikans og ég átti fyrir um 
átta árum í tæknigeiranum.“

Ingibjörg segir tæknigeirann 
hafa tekið stór skref í átt að jafn
rétti á undanförnum áratug og 
telur iðnaðinn mikið geta lært af 
þeirri vegferð.

„Mig langaði strax að kanna 
hvort það væri ekki áhugi hjá 
stjórnendum á að breyta þessu og 
búa til vinnustað sem væri líka 
eftirsóknarverður og aðlaðandi 

fyrir konur. Þeir voru heldur 
betur til í það svo undanfarin ár 
höfum við markvisst unnið að því 
að breyta þessu með gríðarlega 
góðum árangri,“ segir Ingibjörg. 
„Í dag starfa hjá okkur 17 ótrúlega 
flottar konur, þar af níu sem eru 
rafmagnsmenntaðar. Hlutföllin 
eru líka að verða jafnari í stjórn
endahópnum, en í framkvæmda
stjórn Rafal sitja í dag þrjár konur 
og tveir karlar. Erla Björk Þorgeirs
dóttir leiðir svo Verkfræðistofuna 
Afl og orku, en ég held að það séu 
afar fáar framkvæmdastýrur á 
verkfræðistofum á Íslandi.“

Konur sækja ekki um
Ingibjörg segir hluta vandans 
fólginn í því að rafiðnaðurinn hafi 
ekki verið kynntur almennilega 
fyrir konum.

„Ég væri ansi rík ef ég hefði 
fengið krónu í hvert sinn sem ein
hver sagði við mig „það sækja ekki 
neinar konur um…“ Þetta er nátt
úrulega engin afsökun fyrir því 
að gera ekki neitt. Við þurfum að 
kynna þennan iðnað fyrir ungum 

konum, hvetja þær til að sækja sér 
menntun í faginu og bjóða þeim 
svo upp á vinnustað þar sem þær 
fá að njóta sín. Við verðum að 
galopna þennan heim fyrir þeim. 
Rafvirkjun er til dæmis starf sem 
hentar konum ansi vel, þar sem 
mikil áhersla er lögð á nákvæmnis
vinnu og öryggi.“

Frábærar fyrirmyndir
Þróun síðastliðinna ára hefur verið 
mjög góð í orkugeiranum. „Í dag 
erum við með gríðarlega flottar 
konur eins og Höllu Hrund orku
málastjóra og Margréti Halldóru 
sem er formaður félags íslenskra 
rafvirkja og eru þær mikilvægar 
fyrirmyndir fyrir konur í þessum 
iðnaði. Eins hafa nokkur orku
fyrirtæki náð mjög góðum árangri 
en þar langar mig sérstaklega að 
hrósa fyrirtækjum Orkuveitu 
Reykjavíkur fyrir allt það sem þau 
hafa lagt á vogarskálina í þessum 
málaflokki.

En til þess að við getum raun
verulega farið að hreyfa nálina 
verðum við öll að standa saman. 
Við þurfum öll að taka þátt í 
þessari byltingu. Ég vil því hvetja 
alla okkar samstarfsaðila og sam
keppnisaðila til að taka höndum 
saman og taka þátt í þessu sam
félagslega mikilvæga verkefni,“ 
segir Ingibjörg Lilja Þórmunds
dóttir að lokum. ■

Við viljum vera afl sem breytir þessum iðnaði
Frá vinstri eru 
Sigrún Hrafns-
dóttir, Ingibjörg 
Lilja Þórmunds-
dóttir, Hafdís 
María Kristins-
dóttir og Fanney 
Pálsdóttir. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Ingibjörg Lilja Þórmundsdóttir er 
mannauðsstjóri hjá Rafal.
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Aldrei er of seint að söðla 
um og skipta um starfs-
vettvang, jafnvel þó að það 
þýði að fólk verði að sækja 
sér menntun eftir að hafa 
menntað sig á öðru sviði.

Hafdís María Kristinsdóttir var í 
hefðbundnu kvennastarfi í rúman 
áratug áður en hún varð rafvirki. 
Hún er lærður sjúkraliði og vann 
á hjúkrunarheimili við umönnun 
frá árinu 2000 þar til hún lauk 
prófi í rafvirkjun 2014.

„Þetta var skyndiákvörðun hjá 
mér að fara í skóla. Ég var bara 
búin að gefast upp á niðurskurði í 
heilbrigðiskerfinu þar sem krafan 
var alltaf að maður þyrfti bara að 
hlaupa hraðar. Ég mætti bara upp 
í Tækniskóla og talaði við skóla-
stjórann,“ segir Hafdís.

„Ég fékk að fara í hraðferð vegna 
þess að grunnurinn í rafvirkja- 
og sjúkraliðanámi er sá sami. Ég 
þurfti því bara að taka sérfögin. 
Námið er jafn langt í báðum til-
vikum, sjö annir, í skóla, en hægt 
að taka á sex ef maður tekur lengra 
starfsnám á vinnustað.

Ég fór hins vegar í sjö annir 
vegna þess að ég hafði ekki hug-
mynd um rafmagn og hafði ekki 
einu sinni hugsað út í það áður en 
ég skráði mig í skólann.“

Þetta var eftir hrun og farið var 
að skera niður í heilbrigðiskerfinu. 
Alltaf var verið að fækka starfsfólki 
á deildunum, ekki síst sjúkra-
liðum. „Allir áttu bara að hlaupa 
hraðar og ég lenti í því á einni 
vaktinni að ég fékk blóðsykurs-
fall. Ég var búin að vera í sex tíma 
á fullu og hafði ekki stoppað til 
að fá mér að borða eða drekka. Ég 
bara komst ekki frá. Ég er ekki með 
sykursýki, álagið var bara svona 
mikið. Ég hafði aldrei upplifað 
svona áður, fór bara að skjálfa og 
gat ekki hugsað rétt. Svona gerist 
bara af of langvinnu miklu álagi. 
Þar sem ég var á heilbrigðisstofnun 

var mér bara bent á að setjast niður 
og fá mér kók. Ég fékk tíu mínútna 
hlé og fór svo að vinna aftur.“

Á þessum tíma var mikill niður-
skurður í heilbrigðiskerfinu sem 
hafði áhrif á öll umönnunarstörf 
að auki. Starfsfólki var fækkað og 
þeir sem eftir voru þurftu að gera 
meira og brunnu út á endanum.

Fór og sagði upp
„Á þessum tíma reykti ég og í einni 
reykingapásunni ákvað ég einfald-
lega að fara að vinna við eitthvað 
allt annað en umönnun um fólk, 
fara bara í eitthvað sem hefði ekk-
ert með fólk að gera. Á hjúkrunar-
heimilinu voru tveir rafvirkjar í 
fullu starfi. Á þessum hjúkrunar-
heimilum er fullt af kerfum sem 
þarf að setja upp og halda við. Ég 
var ekkert að hugsa um að fara frá 
hjúkrunarheimilinu, en ég hugsaði 
með mér að gott væri að skipta 
um starf þannig að ég gæti komist 
í mat eða á klósett þegar ég þyrfti 
þess. Ég sá að rafvirkjarnir höfðu 
miklu rýmri tíma en við og á einu 
andartaki ákvað ég að verða raf-
virki.“

Hafdís fór út á skrifstofu og sagði 
upp áður en hún fór aftur upp á 
deild. Þetta var skyndiákvörðun. 
„Ég hafði hins vegar aldrei áður 
hugleitt iðnaðarstörf. Það hvarfl-
aði einhvern veginn aldrei að 
manni. Þannig bara var það. En 
alla vega, ég bara hætti. Svo var ég 
reyndar fengin til að halda áfram 
og það var bara fínt með skólanum. 
Ég bara minnkaði við mig vinnu.“

Hafdís fór í hraðferð vegna þess 
að hún hafði grunninn úr sjúkra-
liðanáminu. Hún var eina konan 
í tíu manna hópi. Ekki var heldur 
mikið um konur í hefðbundna 
rafvirkjanáminu. Á þessum tíma 
fjölgaði samt umsóknum frá 
konum, hægt og rólega.

„Ég, sem hafði alltaf haldið að ég 
gæti ekki lært stærðfræði, komst 
að því eftir að skólinn byrjaði að 

námið snerist að miklu leyti um 
stærðfræði,“ segir Hafdís. „Svo var 
það bara ekkert mál. Kennararnir 
eru góðir og þegar stærðfræðin 
snerist um eitthvað raunverulegt 
var hún skiljanleg. Ég endaði með 
að dúxa. Og svo dúxaði ég meira að 
segja í básnum á sveinsprófinu.

Ég vissi náttúrlega ekkert um 
rafmagn eða rafmagnsfyrirtæki 
eða neitt svoleiðis og ég spurði 
kennarana hvar ég gæti sótt um 
samning til að komast eitthvað 
áfram. Einn kennarinn benti á 
Rafal vegna þess að það væri eitt-
hvað öðruvísi en húsarafmagn, 
en ég hafði engan áhuga á því að 
vera bara á byggingarsvæðum 
að draga í. Ég vildi fá eitthvað 
fjölbreyttara. Háspenna hefur 
heillað mig dálítið líka. Ég er orðin 
rafveituvirki líka. Einn daginn fór 
ég bara og spurði hvort ég mætti 
ekki komast á samning og það 
var þvílíkt tekið vel á móti mér. 
Mér var sagt að mæta bara þegar 
skólinn væri búinn og hér hef ég 
verið síðan.“

Í byrjun var Hafdís á verk-

stæðinu að framleiða dreifispenna 
og gera við. Þetta er fyrir rafveitu-
kerfin. Þar var hún í einhverja 
mánuði, en síðan þegar verið var 
að breyta Apótekinu við Austur-
völl í hótel var hún í því teymi. 
Þegar það var búið og sveinsprófið 
var hún send í út selda vinnu. Hún 
var hjá Marel í rúm tvö ár þar sem 
verktaki frá Rafal í framleiðslu á 
f lokkurum. Frá Marel fór hún yfir í 
ljósleiðarann hjá Orkuveitunni og 
er búin að vera þar í fjögur ár.

„Þegar ég byrjaði hjá Rafal var ég 
líklega þriðja konan inn í fyrir-
tækið. Okkur hefur fjölgað síðan. 
Rafal er góður staður að vera á. Þó 
að oft sé mikil pressa þá er aldrei 
neitt stress. Rafal hefur alltaf verið 
góður staður en mér finnst honum 
alltaf vera að fara fram. Þegar ég 
kom inn í fyrirtækið þótti það við-
burður að fá konu en núna finnst 
mér eins og svo sé ekki.

Ekki kraftar heldur nákvæmni
Ég hef ekki fundið fyrir fordómum 
af hálfu karla. Ég vinn í teymi með 
eintómum karlmönnum og við 

komum fram við hvert annað af 
virðingu. Mér er heldur ekkert 
hlíft vegna þess að ég sé kona. Hér 
gengur bara hver maður í sitt starf 
og gerir það af heilindum.

Strákarnir sem ég vinn með eru 
frábærir. Vinnustaðir eru fólkið 
sem vinnur þar og ég gæti ekki 
beðið um betra fólk en þennan 
hóp sem ég er í.“

Rafvirkjun kallar ekki á krafta. 
Hún kallar á reglu og nákvæmni. 
Það þarf að vita hvað á að gera og 
gera það vel. Þar er Hafdís enginn 
eftirbátur annarra.

„Ef ég ber saman sjúkraliðann 
og rafvirkjann þá eru bæði störfin 
slítandi en ég held að það halli nú 
frekar á sjúkraliðann. Í stað þess 
að lyfta verkfærum þarf sjúkra-
liðinn að lyfta heilli manneskju. 
Sjúkraliði og rafvirki eru báðir í 
sama áhættuflokki hjá trygginga-
félögum þannig að rafvirki eða 
sjúkraliði – þetta er það sama.“

Hafdís segir rafvirkjastarfið 
vera skemmtilegra en sjúkraliða-
starfið, auk þess sem það borgi 
mun betur. „Svo er rafvirkjastarfið 
svo fjölbreytt, rafvirki er ekki bara 
í því að setja upp ljós. Verkefnin 
eru fjölbreytt. Eitt af því góða við 
að vinna hjá Rafal er að verkefnin 
spanna mjög vítt svið. Ef ég yrði 
leið á ljósleiðaranum á morgun 
gæti ég einfaldlega beðið um að 
vera færð í annað.

Ljósleiðaravinnan er hins vegar 
mjög fjölbreytt. Þetta er vinna 
á nýjum stað í hvert skipti, Við 
förum inn á heimili fólks til að 
tengja ljósleiðara. Vandamálin 
eru ólík eftir húsum og íbúðum og 
maður hittir mikið af fólki.“

Hafdís María telur það vera kost 
að vera kona í rafvirkjun. Rann-
sóknir gefi til kynna að konur séu 
varkárari, kynni sér frekar reglur 
og fylgi þeim en karlar. Þess vegna 
séu þær öruggari rafvirkjar en karl-
ar. Hún telur að aldrei sé of seint að 
söðla um og elta drauma sína. ■

Skyndiákvörðun breytti öllu
Hafdís María 
Kristinsdóttir 
lauk sjúkraliða-
námi og starfaði 
á hjúkrunar-
heimili þegar 
hún ákvað að 
far í rafvirkjun. 
Hún sér ekki 
eftir því.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Rafvirkjar koma úr ýmsum 
áttum og sumir koma úr 
óvæntum áttum. Sigrún 
Hrafnsdóttir fór mjög óhefð-
bundna leið að rafvirkjun en 
er alsæl með sitt val.

„Ég fór í heilbrigðisverkfræði í HR 
þegar ég kláraði menntaskóla og 
byrjaði að vinna í sumarstörfum 
hjá Rafal samhliða námi. Síðan fór 
ég út til Svíþjóðar til að taka meist-
aragráðu en kom svo aftur heim og 
fór að vinna hjá Rafal.

Rafal opnaði augu mín fyrir raf-
virkjun. Ég fór í kvöldskólann og 
kláraði rafvirkjunina og sveins-
prófið í kjölfarið, 2019. Þegar ég 
byrjaði hjá Rafal leist mér svo vel á 
fyrirtækið að það varð ekki aftur 
snúið.“

Eftir að Sigrún kom til starfa hjá 
Rafal hef hún lengst af starfað við 
framleiðslu og viðgerð spenna á 
verkstæðinu og varð verkstjóri. „Ég 
var í miðju fæðingarorlofi þegar 
mér var boðin staða deildarstjóra 
í framleiðsludeildinni. Það var 
frábært tækifæri og ég er mjög 
þakklát fyrir það. Það var virkilega 
gaman að koma aftur til starfa úr 
fæðingarorlofinu nokkrum mán-
uðum seinna til að sinna þessu 
verkefni.“

En hvað var það sem heillaði við 
rafvirkjun?

„Það var verklegi þátturinn og 
að leysa úr verkefnum. Þetta var 
virkilega skemmtilegt nám að fara 
í. Verkfræðin nýttist mér alveg í 
náminu og maður nær kannski 

meiri tengingu á milli, frá því að 
leysa verkefnin í bókum og yfir í 
að leysa þau verklega. Mér fannst 
gott að fá þessa tengingu. Ég hef 
mjög gaman af bæði fræðilegri og 
verklegri vinnu. Starfið sem ég 
sinni núna reynir einmitt á hvort 
tveggja og ég nýt þess vel.

Við erum ekki margar konur í 
faginu þótt vissulega hafi orðið 
breyting til hins betra. Enn er samt 
langt í land í þeim efnum.

Þegar ég var í kvöldskólanum 
að læra rafvirkjun má segja að 
karlarnir hafi verið í tugum og 
konurnar teljandi á fingrum ann-
arrar handar. Það er ekki mjög 

langt síðan og þótt staðan batni ár 
frá ári má enn gera betur.“

Kvenfyrirmyndir mikilvægar
Sigrún segist ekki hafa upplifað að 
erfitt sé að vera kona í þessu fagi en 
segir að nú þegar kynjahlutföllin 
séu byrjuð að jafnast sé sú breyting 
til góðs.“ Ég verð vör við það að 
konum í greininni fjölgar ár frá 
ári og ég held að það sé mikilvægt 
að hafa góðar kvenfyrirmyndir 
í störfum sem hafa talist vera 
karllæg.“

Rafvirkjun hentar mjög vel fyrir 
konur, segir Sigrún. Í rafvirkjun 
sé það nákvæmni og þekking sem 

gildir. „Það eru alltaf að bætast í 
hópinn hjá okkur hér í Rafal öfl-
ugar konur sem sýna og sanna að 
geta í rafvirkjun er alls ekki bara 
fyrir stráka.

Rafal hefur gert mikið til að fjölga 
konum í fyrirtækinu og í minni 
deild hefur konum fjölgað talsvert. 
Nú eru hlutföllin þannig að fimm 
af þrettán eru konur. Þetta er mikil 
breyting frá því sem áður var.

Í framleiðsludeild framleiðum 
við meðal annars jarðspennistöðv-
ar og dreifistöðvar. Við smíðum 
ýmsar gerðir skápa, afldreifiskápa 
og stýriskápa sem dæmi. Í deild-
inni önnumst við einnig viðhald 
og viðgerðir á spennum.

Eftir að ég tók við sem deildar-
stjóri á síðasta ári hafa fjórar 
konur verið ráðnar inn í mína 
deild. Það er gaman að segja frá 
því að vöxturinn hjá Rafal hefur 
verið slíkur að við höfum þurft að 
bæta við okkur töluvert af fólki. Þá 
er ánægjulegt að völ sé á hæfum 
konum. Þær eru frábær viðbót í 
okkar flotta hóp.“

Iðnnám kostur fyrir konur
Ákveðið vandamál er að ekki 
er nóg af konum með rafvirkja-
menntun en þeim fer fjölgandi. 
Konum fjölgar í skólanum en langt 
er í að kynjahlutföll í greininni 
verði jöfn.

„Ég man eftir því að þegar ég 
var að klára grunnskóla fannst 
mér rafvirkjun, eða raunar hvaða 
iðnnám sem er, ekki vera valkostur 
fyrir mig. Iðnnám og þeir mögu-

leikar sem það býður upp á var 
ekkert kynnt fyrir okkur stelp-
unum. Ég hefði viljað skoða þá leið 
betur. Ég hvet stúlkur og konur til 
að skoða vel þann möguleika að 
fara í iðnnám sem hingað til hefur 
verið álitið karllægt.

Ég held að þetta sé að breytast, í 
dag eru stelpur betur upplýstar um 
þennan valkost, alla vega að ein-
hverju marki. En það er enn langt í 
að við náum fullkomnu jafnvægi.“

Sigrún segir það krefjandi að 
koma inn í stóran hóp karla og 
hvað þá sem stjórnandi. Vaninn 
sé að karlar stjórni og hefðin sé þá 
sú að talað sé um allt í karlkyni. 
„Ég stend mig meira að segja sjálf 
að því að gleyma mér í því. En ég 
get alveg sagt að það er einstakt 
andrúmsloft innan Rafal. Þar 
starfar stór og góður hópur fólks 
með mikla þekkingu á sínu sviði 
að sinna fjölbreyttum verkefnum. 
Mér finnst óskaplega gaman að fá 
að vinna með þessu hæfileikaríka 
fólki á hverjum degi.

Innan Rafal finnur maður vel 
fyrir því að það er markvisst unnið 
að jafnrétti á vinnustaðnum og 
að styrkja stöðu kvenna,“ segir 
Sigrún.

En eru karlarnir ekkert fúlir út 
af þessu?

„Nei, ég held að þeir séu algerlega 
fylgjandi jafnrétti á vinnustaðnum. 
Þeir vita alveg eins vel og við kon-
urnar að fjölbreytileiki og jafn-
rétti skiptir miklu máli. Þegar við 
vinnum saman erum við sterkari 
heild,“ segir Sigrún Hrafnsdóttir. ■

Rafvirkjun er ekki bara fyrir karlmenn
Sigrún Hrafns-
dóttir er 
deildarstjóri 
framleiðslu-
deildar hjá Rafal. 
Hún menntaði 
sig í heilbrigðis-
verkfræði áður 
en hún söðlaði 
um og fór í raf-
virkjun. 
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Edda Sif Pind Aradóttir  
Framkvæmdastýra Carbfix
„Edda er vísindakona á heims-
mælikvarða og Carbfix stórmerki-
leg tækni sem nýtist í baráttunni 
gegn loftslagsbreytingum.“

„Áberandi talskona jafnréttis, 
öðrum konum og einstaklingum 
í orkugeiranum fyrirmynd og 
fyrirmynd þvert á allt, enda að 
leiða eitt framsæknasta fyrirtæki 
heims á sviði loftslagsmála.“

„Edda hefur verið lykilkona í 
Carbfix-hópnum frá upphafi, hef-
ur þróað aðferðina og fylgt henni 
gegnum rannsókna- og tilrauna-
fasa auk innleiðingar hennar á 
Íslandi. Ísland er í þeirri stöðu að 
hafa þróað verðmæta tækni-

lausn í loftslagsmálum. Edda er 
fyrirmynd jafnt í vísindum sem í 
atvinnulífinu. Tæknilausn sem er 
að virka gegn loftslagsvánni, það 
er erfitt að toppa!“

Fortuna Invest
Samstarfsverkefni Anítu Rutar Hilmarsdóttur,  
Kristínar Hildar Ragnarsdóttur og Rósu Kristinsdóttur
„Fortuna Invest hefur sprungið 
út og það hefur verið frábært 
að fylgjast með þeim vaxa og 
þróast. Rakel Eva Sævarsdóttir er 
ekki lengur með, en er sannarlega 
einn af stofnendum og er líka 
flott fyrirmynd, vaxandi leiðtogi.“

„Hér hefur tekist að fá aðeins 
meiri fjölbreytileika á fjár-
málamarkaði og koma af stað 
umræðu og vitundarvakningu 
meðal kvenna sem var nauð-
synleg.“

„Fræðsla um fjárfestingar 
hefur fengið andlitslyftingu og 

það verður spennandi að fylgj-
ast með þróun mála. Instagram 
er frábær fræðsluvettvangur og 
ánægjulegt að sjá þær taka sér 
þar pláss.“

Gerður Huld Arinbjarnardóttir 
Eigandi og framkvæmdastjóri Blush
„Gerður er búin að reka Blush 
í áratug og hefur á þeim tíma 
breytt ímynd kynlífstækja og 
stjórnenda. Það er kjarkur og þor 
sem einkennir hana og óhætt 
að segja að hún hafi breytt við-
horfi.“

„Karakterinn og einlægnin 
hefur skapað Gerði sérstöðu og 
skapað Blush samkeppnisfor-
skot.“

„Einbeitt í því sem hún gerir og 
það vantar ekki kraftinn í þessa 
konu. Fyrirmynd sem hefur 
opnað samtalið og breytt ásýnd 
kynlífstækja og unaðsvara.“

Formaður dómnefndar 2022 er 
Hulda Ragnheiður Árnadóttir, for-
stjóri Náttúruhamfaratrygginga 
Íslands, og fyrrverandi formaður 
FKA. Í dómnefnd með Huldu 
Ragnheiði eru, í stafrófsröð:

■  Gunnlaugur Bragi Björnsson, 
samskiptastjóri Viðskiptaráðs.

■  Hermann Björnsson, forstjóri 
Sjóvár.

■  Jón Þorgrímur Stefánsson, for-

stjóri NetApp á Íslandi SVP & 
Global CTO.

■  Tanya Zharov, aðstoðarforstjóri 
Alvotech.

■  Unnur Elva Arnardóttir, for-
stöðumaður hjá Skeljungi, 
varaformaður FKA og fulltrúi 
stjórnar FKA vegna Viðurkenn-
ingarhátíðarinnar 2022.

■  Veiga Grétarsdóttir, kajakræð-
ari, fyrirlesari, leiðsögukona og 
umhverfissinni. ■

Dómnefnd FKA

Tugir trjáa voru gróðursettir í 
Jafnréttislund FKA, eitt fyrir hvern 
viðurkenningarhafa Jafnvægis-
vogar FKA. „Ráðstefna Jafnvægis-
vogarinnar „Jafnrétti er ákvörðun“ 
var haldin við hátíðlega athöfn í 
beinni útsendingu á RÚV þann 
14. október síðastliðinn, en þar 
voru veittar viðurkenningar til 
53 fyrirtækja, sveitarfélaga og 
opinberra aðila, sem hafa náð 
að jafna hlutfall kynja í efsta lagi 
stjórnunar. „Jafnvægisvogin er 
hreyfiaflsverkefni Félags kvenna í 
atvinnulífinu (FKA), en á ráðstefn-
unni var fjölbreytt og fræðandi 
dagskrá, viðurkenningarhafar 
Jafnvægisvogarinnar voru kynntir 
og tilkynnt um nýja þátttakendur 
í Jafnvægisvoginni,“ segir Thelma 
Kristín Kvaran, verkefnastjóri 
Jafnvægisvogarinnar.

„Á fyrstu ráðstefnu Jafnvægisvogar 
á tímum Covid kom þessi hug-
mynd upp, þar sem við gátum ekki 
hitt þátttakendur og afhent viður-
kenningar né blóm. Við ákváðum 
þá að hafa samband við Skóg-
ræktarfélag Reykjavíkur í þeirri 
von að áhugi væri fyrir samstarfi. 
Það var tekið gríðarlega vel í það og 
félaginu úthlutað þessum fallega 
stað á besta stað í Heiðmörk,“ segir 
Thelma og bætir við að þetta sé 
staður sem fari jafnréttinu vel. 

„Stundum er gott að hugsa 
aðeins út fyrir boxið, láta gott 
af sér leiða, fyrir samfélagið og 
umhverfið,“ bætir Thelma Kristín 
við, sem er þakklát góðu fólki og 
samstarfsaðilum sem koma að 
hreyfiaflsverkefninu, en auk FKA 
standa forsætisráðuneytið, Sjóvá, 
Deloitte, Pipar\TBWA og RÚV að 
verkefninu. ■

Jafnréttislundur FKA 
er staður sem fer 

jafnréttinu vel

Fallegu skilti var komið upp nýverið 
í Jafnréttislundi FKA sem gaman er 
að heimsækja. 
 MYND/KATRÍN KRISTJANA HJARTARDÓTTIR

Gróðursetning í Jafnréttislundi FKA. 
Frá vinstri: Thelma Kvaran, Eydís Rós 
Eyglóardóttir, stjórnarkona FKA, og 
Auður Daníelsdóttir, Sjóvá. 
 MYND/KATRÍN KRISTJANA HJARTARDÓTTIR

Stundum er gott 
að hugsa aðeins út 

fyrir boxið, láta gott af 
sér leiða, fyrir sam-
félagið og umhverfið.

Hvatningarviðurkenning 
FKA er veitt konu í atvinnu-
lífinu fyrir athyglisvert 
frumkvæði eða nýjungar. 
Nýsköpun er sérstaklega 
mikilvæg og öll þekkjum 
við þörfina á nýjum nálg-
unum í sátt við náttúru og 
menn. Þess vegna birtum 
við lista yfir yfir fimm 
efstu, að mati dómnefndar, 
í flokki Hvatningarviður-
kenningar FKA.

Í ár er einlægur vilji til að beina 
kastaranum að örlítið f leiri 
konum, í von um að þær fái 
verðskuldaða athygli á tímum 

heimsfaraldurs. Konur sem hafa 
verið heiðraðar í gegnum árin 
hafa fundið á eigin skinni hvernig 
Viðurkenning FKA er hreyfiafl, 
hefur liðkað til í leit að fjármagni 
og aukið sýnileika kvenna sem eru 
að taka f lugið. Félagið óskaði eftir 
tilnefningum af landinu öllu, þar 
sem mikilvægt er að fá fjölbreytt-
an hóp kvenna á blað. Dómnefnd 
skipuð sjö aðilum fór yfir allar til-
nefningar sem bárust FKA vegna 
Viðurkenningarhátíðar 2022 og 
funduðu. Hér vindum við okkur 
í tilraun „út úr kófinu“ en um eitt 
hundrað og fimmtíu tilnefningar 
bárust – Það sagði enginn að þetta 
ætti að vera auðvelt. ■

Fimm efstu í flokki FKA 
Hvatningarviðurkenningar 2022

Jóhanna og Ásthildur.

Inga Tinna Sigurðardóttir 
Dineout
„Inga Tinna byrjaði með autt 
blað, stofnaði fyrirtækið, þró-
aði hugbúnað, kom á koppinn 
markaðstorgi sem tengir alla 
veitingastaði við almenning, 
hótelstarfsfólk og fleira.“

„Mikill frumkvöðull sem 
hefur skapað störf og stuðlar 
að nýsköpun. Síðast þegar ég 
vissi voru tæplega 200 veit-
ingastaðir að nota hugbún-
aðarlausnir frá Dineout og 
margar milljónir bókana hafa 
farið í gegnum kerfið.“

„Hugbúnaðarfyrirtæki sem 
stækkar svo ört. Ef þið hafið 
ekki horft til hennar, mæli ég 
með því! Þvílíkur kraftur og 
þvílík kvenfyrirmynd.“

María Guðmundsdóttir  
Stofnandi og framkvæmda-
stjóri Parity
„Fjölbreytileikinn í tölvuleikja-
gerð er mikilvægur og hér 
hefur María náð þvílíku flugi 
og fengið verðskuldaða athygli 
með íslenska tölvuleikjafyrir-
tækið Parity, sem var stofnað 
fyrir um tveimur árum.“

„María Guðmundsdóttir 
starfaði hjá CCP í yfir áratug, 
sem er mikill áhrifavaldur í 
leikjaiðnaðinum. Þetta er afar 
karllægur heimur, en María 
hefur sýnt að hann þarf ekki að 
vera það.“

„Íslenska tölvuleikjafyrir-
tækið Parity sem stofnað er af 
Maríu hefur náð þvílíku flugi í 
bransa sem er annars að kafna 
í karlamenningu. Á sama tíma 
er fullt af fólki, annað en karlar, 
sem eru, eða hefðu gaman af 
því, að vera „gamers“.

Ríkidæmi landsbyggðarinnar og 
tækifærin, verða rædd áfram á 
Landsbyggðarráðstefnu FKA sem 
verður í apríl.

Tæknin hefur fært okkur upp 
um nokkur borð á tímum Covid, 
samtalið við konur um land allt 
hefur aukist, jafnræðið er meira 
og landsbyggðardeildir springa 
út hjá FKA. Félagsstörf án stað-
setninga hafa fært félaginu mörg 

tækifæri og þau nýtum við með 
því að endurtaka leikinn frá því í 
fyrra og vera með Landsbyggðar-
ráðstefnuna okkar sem verður 
auglýst með hækkandi sól. Sýni-
leiki og þétt tengslanet FKA um 
landið allt í landsbyggðardeild-
unum fjórum, FKA Norðurlandi, 
FKA Suðurlandi, FKA Vesturlandi 
og nýjustu landsbyggðardeild 
FKA á Suðurnesjum. ■

Landsbyggðarráðstefna FKA 23. apríl 2022
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Það skiptir 
mjög 
miklu máli 
að ólíkar 
og fjöl-
breyttar 
raddir 
komi að 
rekstri 
svona stórs 
fyrirtækis 
svo við 
getum 
tekið betri 
ákvarð-
anir.

Þessi 
vegferð er 
rétt að 
byrja og 
við sjáum 
fram á 
áframhald-
andi vöxt 
og fram-
þróun 
stafrænna 
og snerti-
lausra 
leiða. 

Póstþjónusta hefur breyst 
mikið undanfarin ár, ekki síst 
frá því að faraldurinn hófst 
og hefur Pósturinn aðlagast 
miklum breytingum hratt. 
Netverslun hefur sem dæmi 
aukist mikið með þróun í 
stafrænum lausnum, þar 
sem versl un fer að enn stærri 
hluta en áður fram á net inu.

„Pósturinn hefur gengið í gegnum 
miklar breytingar á stuttum tíma, 
enda hefur heimsfaraldurinn 
undanfarin tvö ár haft mikil áhrif 
á dreifingu og f lutninga í heim-
inum,“ segir Ósk Heiða Sveins-
dóttir, forstöðumaður þjónustu- 
og markaða hjá Póstinum. „Við 
höfum séð mikinn vöxt í netversl-
un og íslensk fyrirtæki hafa gefið 
hratt í þegar kemur að stafrænni 
þróun til að mæta breyttum raun-
veruleika.

Við þekkjum það sjálf sem við-
skiptavinir, þægindin við að versla 
heiman frá sér og velja svo hvar og 
hvernig þú færð vöruna afhenta. 
Það er mikil aukning í notkun á 
sjálfvirkum lausnum hvers konar 
og þar hefur Póst-appið og mögu-
leikinn á að sækja og senda send-
ingar beint í Póstbox um allt land 
komið sterkt inn. Krafa neytenda er 
að hafa val um hvar og hvernig þeir 
fá pakkana sína til sín,“ segir Ósk.

Þörf á að horfa til framtíðar
„Þegar horft er til íslenskrar net-

verslunar áttum við mikið inni 
þegar faraldurinn skall á. Stóra 
málið er að við sem neytendur 
viljum stýra tímanum okkar sjálf. 
Til dæmis með því að nýta net-
verslun og heimsendingar í stað 
þess að nota tímann í akstur og 
heimsóknir í verslanir sem eru 
staðsettar víða. Við bara pöntum 
í netverslun og kíkjum svo á eina 
ráðstefnu á netinu, förum út í 
göngutúr og verjum tíma með 
fjölskyldunni á meðan pakkinn 
fer sína leið,“ segir Ósk. 

„Þessi vegferð er rétt að byrja og 
við sjáum fram á áframhaldandi 
vöxt og framþróun stafrænna og 
snertilausra leiða. Þetta fór allt 
á f lug með fyrstu takmörkun-
unum og við fundum fyrir því 
að kröfurnar breyttust hratt. En 
þannig á það líka að vera. Fram-
þróun tækni- og þjónustuleiða 
á að vera hröð og spennandi, 
umbreytingin er mjög jákvæð. 
Innlend netverslun er komin til að 
vera og mun enn aukast.

Þessi hraði stafrænnar umbreyt-
ingar og færin í snjallþroska 
fyrirtækja gerir það líka að verkum 
að það er mjög brýnt fyrir öll fyrir-
tæki að horfa gagnrýnum augum 
á rekstur, tilgang og sókn til fram-
tíðar,“ segir Ósk. „Við þekkjum það 
vel og þess vegna er mikilvægt að 
hafa að leiðarljósi áherslu á að eiga 
samtal við markaðinn, að hlusta 
og bregðast við hugmyndum og 
rýni.“

Fjölmörg tækifæri 
í breyttum heimi

Ósk Heiða Sveinsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og markaða hjá Póstinum, segir að það séu mikil tækifæri fólgin í þeim hröðu umbreytingum sem hafa fylgt aukinni stafrænni verslun.  
 MYND/LJÓSMYNDIR RUTAR OG SILJU

Kraftur í þríhyrningi þjónustu, 
sölu og markaðsmála
„Ég leiði svið þjónustu og markaða 
en það eru sölu-, þjónustu- og 
markaðsdeildin, sem er ótrúlegur 
kraftur í,“ segir Ósk. „Við vinnum 
mjög náið saman þvert á deildir og 
fyrirtækið allt, en með miklu og 
virku samtali verður framþróun 
miklu hraðari. Ég hef talað um 
þetta sem hinn heilaga þríhyrning 
og það er magnað að sjá þjónustu, 
sölu- og markaðsdeild vinna þétt 
saman, en það er undir þeim 
komið að rödd viðskiptavinarins 
heyrist við ákvarðanatöku.

Við höfum til dæmis séð 
ábendingu frá viðskiptavinum á 
samfélagsmiðlum sem mögulegt er 
að grípa og af því að boðleiðirnar 
eru stuttar er ábendingunni komið 
beint áfram inn í rýni, þróun 
og framkvæmd. Nýjar vörur og 
þjónustuleiðir hafa orðið til eftir 
ábendingar á til dæmis Facebook,“ 
segir Ósk.

Umbreyting með mjög  
metnaðarfullu teymi
„Ég tók við þessu starfi í mars í 
fyrra og hef verið á þeirri vegferð 
að umbreyta áherslum sviðsins 
með mjög hugmyndaríku og 
metnaðarfullu teymi sem ætlar sér 
að hafa áhrif,“ segir Ósk. „Ég legg 
mikla áherslu á að það sé gaman 
í vinnunni, því oft reynir á þegar 
tekist er á við stór og flókin verk-
efni. Þá þarf að vanda til verka og 
nýta hugvitið, ástríðuna og þekk-
inguna sem er til staðar.

Það hefur verið magnað að sjá 
nýtt, ástríðufullt fólk blandast við 
mikla og verðmæta reynslu sem 
var þegar til staðar í teyminu. Þar 
gerast töfrarnir, þegar við dönsum 
á jaðrinum á þægindahringnum 
okkar,“ segir Ósk. „Við eigum alltaf 

að vera að prófa eitthvað nýtt, ögra 
sjálfum okkur og fagna fram-
þróun og tilraunum, bæði sem 
einstaklingar, fagmenn og ekki síst 
leiðtogar.

Það er kraftmikið að standa í 
hringiðu þess að stilla upp liði og 
sjá fólk þroskast í starfi og koma 
með ólíkar skoðanir að borðinu 
svo við getum öll vaxið, bæði sem 
einstaklingar og fagfólk,“ útskýrir 
Ósk. „Það skiptir mjög miklu máli 
að ólíkar og fjölbreyttar raddir 
komi að rekstri svona stórs fyrir-
tækis svo við getum tekið betri 
ákvarðanir með því að taka tillit til 
ólíkra sjónarmiða.“

Viðskiptavinurinn alveg 
við stjórnvölinn
„Við ætlum að halda áfram á 
þessari vegferð og halda áfram að 
byggja upp þétt Póstboxanet um 
allt land svo að fólk geti sent og sótt 
pakka hvar og hvenær sem það 
kýs,“ segir Ósk. „Viðskiptavinurinn 
á að hafa val um hvernig hann á 
viðskipti og samskipti við okkur 
og velja hvort hann kýs að koma á 
pósthús, hringja í þjónustuverið og 
fá ráðgjöf hjá starfsmanni, tala við 
spjallmennið Njál eða gera þetta 
allt í gegnum appið. Það fer bara 
eftir því hvað hentar hverjum og 
einum og þetta er orðið sjálfsögð 
krafa í dag, að stýra því hvernig við 
nýtum þjónustu fyrirtækja sem við 
skiptum við.

Mörgum verkefnum er lokið 
en það eru líka ný að hefjast og 
önnur halda áfram. Með gögnum 
og rannsóknum sjáum við svo 
hvernig fólk nýtir þjónustuna 
okkar og getum þá haldið áfram 
að þróast og bregðast við í þessu 
síbreytilega umhverfi, þetta eru 
spennandi verkefni,“ segir Ósk að 
lokum. n
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Í Aðalþingi er alltaf 
verið að betrum-

bæta það gamla og þróa 
eitthvað nýtt, það er í 
raun innbyggt í skóla-
starfið.

Leikskólinn Aðalþing, sem 
Sigalda ehf. rekur, hlaut 
Íslensku menntaverðlaunin 
2021. Þar er rekið framsækið 
skólastarf þar sem frum-
kvöðlaandi ríkir.

Segðu mér, Guðrún Alda, hver er 
meginmunurinn á Aðalþingi og 
öðrum leikskólum í landinu?

„Í fyrsta lagi að leikskólinn er 
bæði rekinn og honum stjórnað af 
leikskólakennurum. Eitt megin
markmið skólastarfsins öll þrettán 
árin hefur verið að hvert barn fái 
bestu umönnun og kennslu sem 
völ er á. Og til að ná því markmiði 
þarf skólinn að hafa kærleiksríkt 
og metnaðarfullt fagfólk en hlut
fall kennara er hátt í Aðalþingi og 
hefur verið frá því skólinn tók til 
starfa. 

Í upphafi skólagöngu hvers 
barns eru foreldrum kynnt þessi 
markmið og þeir hvattir til að gera 
athugasemdir ef þeir telja skóla
starfið ekki standa undir þeim, 
nokkurs konar innbyggt símat 
foreldra. Þátttaka barnanna í 
Aðalþingi í mati á skólastarfinu er 
meiri en gengur og gerist í öðrum 
skólum. Frá upphafi skólagöngu 
læra þau að vega og meta, velja og 
hafna svo og að átta sig á því að 
hugmyndir þeirra hafa gildi í leik
skólasamfélaginu. 

Við styðjumst líka við innbyggt 
símat í daglegu starfi skólans, þar 
sem starfsfólk skiptist á að funda 
og ígrunda skólastarfið saman. 
Aðalþing hefur enn fremur búið að 
því að erlent og innlent fræðafólk 
hefur verið nokkurs konar „gagn
rýnir vinir“ skólans og hefur rýnt 
í skólastarfið með starfsfólkinu, 
skólastarfinu til gagns. 

Samræða gegnir stóru hlutverki í 

Aðalþingi sem er jú einn mikilvæg
asti þáttur lýðræðis. Í skólanum 
hefur þróast mjög lýðræðislegt 
skólastarf, lærdómssamfélag þar 
sem fólk er óhrætt við að leggja 
fram og ræða nýjar hugmyndir 
og vinnubrögð. Í skólanum hefur 
skapast frumkvöðlaandrúmsloft 
sem byggist á trausti og velvild. 
Skólastarfið á að stuðla að því að 
börnin séu glöð, hamingjusöm og 
séu frjálsir einstaklingar, þá eru 
þau í stakk búin til að læra.“

Frumkvöðlaandrúmsloft 
segirðu, hvaða nýbreytni er helst 
við lýði hjá skólanum?

„Strax í upphafi reksturs leik
skólans árið 2009 voru tekin upp 
ný vinnubrögð við upphaf skóla
göngu barna, önnur en tíðkuðust 
almennt í leikskólum á þeim tíma. 
Þátttaka og hlutverk foreldra fékk 
meira vægi en aðferðin er nefnd 
þátttökuaðlögun. Í dag nota fjöl
margir leikskólar landsins þessa 
aðferð. Aðalþing var brautryðjandi 
í notkun á spjaldtölvutækni í 
leikskólum frá árinu 2011. Í Aðal
þingi hafa verið þróaðar nýjar 
aðferðir við samþættingu leiks og 
námsþátta. Árið 2011 var mótuð 
nýstárleg og lýðræðisleg nálgun á 

matmálstíma barnanna og í fram
haldinu opnuð Matstofa, sem er 
jafn mikilvæg og önnur námssvæði 
skólans. Ákveðin kennslufræði 
fer fram í Matstofunni og henni er 
ætlað að stuðla að vellíðan í fallegu 
og notalegu umhverfi. Í dag hafa 
margir leikskólar tekið upp sams 
konar Matstofu í einhverri mynd.“

Hvaða þýðingu hefur það fyrir 
Sigöldu og Aðalþing að hljóta 
Íslensku menntaverðlaunin 2021?

„Það er mikill heiður að fá þessi 
verðlaun og þau eru viðurkenning 
fyrir mikilvægi leikskólastarfs í 
landinu. Það felast verðmæti í að 

samfélagið kunni að meta gott 
skólastarf. Samfélag sem elur 
börnin sín upp sem glaða og frjálsa 
einstaklinga þarf kannski ekki 
að takast á við eins marga brotna 
fullorðna einstaklinga þegar fram 
líða stundir.“

Eru einhverjar nýjungar í 
vændum á árinu sem gaman væri 
að segja frá?

„Ójá, í Aðalþingi er alltaf verið 
að betrumbæta það gamla og þróa 
eitthvað nýtt, það er í raun inn
byggt í skólastarfið. Frá 2015 hefur 
leikskólinn unnið að þróunar
verkefninu Eiturefnalaus leikskóli. 
Efnainnihald hefur verið skimað 
og námsgögn sem ekki standast 
kröfurnar fjarlægð. Nú erum við 
komin á þann stað að við teljum 
tímabært að fá Svansvottun á 
eldhúsið en ekkert skólaeldhús á 
Íslandi hefur fengið slíka vottun.“

Sigalda er rekin af Guðrúnu 
Öldu Harðardóttur og Sigurði Þór 
Salvarssyni. Guðrún Alda er með 
doktorsgráðu í leikskólafræðum 
og Sigurður Þór er blaðamaður og 
þýðandi. Leikskólastjóri Aðalþings 
er Hörður Svavarsson og aðstoðar
leikskólastjóri er Agnes Gústafs
dóttir. n

Aðalþing hlaut Íslensku menntaverðlaunin 2021

Guðrún Alda Harðardóttir stýrir Sigöldu ehf. sem rekur leikskólann Aðalþing í Kópavogi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tal um að fjölga konum í 
tækni er ekki nýtt af nálinni. 
Að mati Sigrúnar Óskar 
Jakobsdóttur hjá Advania, 
er óskiljanlegt að þetta skuli 
vera vandamál þar sem 
ekkert í þessum geira sé þess 
eðlis að það ætti frekar að 
höfða til karla en kvenna.

„Þetta byggist bara á einhverri 
gamalli staðalímynd um þessi 
störf. Þegar talað er um tækni 
sjá margir fyrir sér forritara með 
heyrnartól og tveggja lítra kók
flösku á borðinu. Þessi staðal
ímynd er fjarri raunveruleikanum.“

Sigrún segir að á sama tíma megi 
velta því upp að það hafi lengi 
loðað við stelpur að þær séu frá 
unga aldri alltaf að púsla einhverju 
saman og skapa eitthvað. „Ef við 
horfum til forritunar, sem auð
vitað er bara eitt starf innan tækni
geirans, þá snýst hún mikið um að 
púsla saman og skapa. Forritarar 
búa til hluti með kóða. Þannig 
mætti alveg snúa þessu við og 
spyrja hvers vegna forritun höfðar 
ekki sérstaklega til kvenna?“

Átak eflir konur
Í kerfisstjórnun, hinu stóra faginu 
í tæknigeiranum, hafa útskrifaðar 
konur verið á bilinu 03 á hverju 
ári. Á hverju ári útskrifast um 100 
manns úr skólunum sem bjóða 
upp á nám í kerfisstjórnun. „Fyrir 
ári gengum við til liðs við Íslands
banka og fórum í átak í þessum 
málum með skólunum, Promennt 
og NTV. Átakið skilaði þeim 
árangri að konur voru 40 prósent 
nemenda á næstu önn,“ segir Sig
rún Ósk.

„Útgangspunktur átaksins var 

að veita einni konu styrk til náms. 
Megináherslan var lögð á að vekja 
athygli kvenna á greininni. Við 
tefldum fram flottum fyrirmynd
um sem starfa við kerfisstjórnun 
og skólarnir fengu að kynna 
námið. Við sýndum hvað felst í 
starfinu og náðum að einhverju 
marki að brjóta þá úreltu staðal
ímynd sem fylgt hefur starfinu.

Ég held að nálgunin, að sýna 
hvað raunverulega felst í starf
inu og tefla fram þessum fyrir
myndum, hafi verið það sem gerði 
gæfumuninn. Ávinningur af því að 
stunda þetta nám er margþættur 
og hentar fjölbreyttum hópi fólks.“

Þetta átak gafst svo vel að 
Advania ætlar að halda því áfram 
og stækka það. Fjórar konur, tvær 
í hvorum skóla, verða styrktar til 
náms í kerfisstjórnun og fá hálf 
námsgjöld í styrk. Ætlunin er að 
þetta átak verði til lengri tíma og 
stuðli að raunverulegri fjölbreytni 

í þessari starfsgrein.
„Við ætlum að beita þessari 

nálgun í víðara samhengi, því við 
viljum auka hlut kvenna. Sam
keppni um hæft fólk hefur aldrei 
verið harðari og það er mikilvægt 
að fá fólk af öllum kynjum í fagið.

Tvær meginástæður eru fyrir því 
að jafna hlut kynjanna í tækni
geiranum. Annars vegar er það 
sanngirnismál að konur hafi sömu 
möguleika og karlar. Hins vegar 
hafa rannsóknir sýnt að besta 
framleiðslan, mesta nýsköpunin 
og mestu framfarirnar verða þar 
sem fjölbreytnin er. Við erum ekki 
bara að horfa til þess að jafna mun 
kynjanna, heldur sækjumst við 
eftir fjölbreytni í víðum skilningi.“

Að sögn Sigrúnar Óskar nálgast 
sum fyrirtæki þennan kynjahalla 
með því að setja kvóta og ráða 
konur og karla til jafns. „Við teljum 
þessa nálgun ekki ganga upp, 
vegna þess að í þeim hópi sem við 

erum að ráða tæknifólk úr eru ekki 
nema 2530 prósent konur.

Við verðum fyrst að breyta 
hlutföllunum í tjörninni og það er 
einmitt það sem við erum að gera 
meðal annars, með átakinu náms
styrkjum til kvenna í kerfisstjórn
un. Þetta er langtímaverkefni sem 
kallar á langtímahugsun.“

Fyrirmyndir mikilvægar
Advania vandar mjög til þess 
hvernig fyrirtækið birtist út á við. 
Í fjölmiðlum birtast almennt sex 
karlar á móti hverjum fjórum 
konum. Í tæknigeiranum er hlut
fallið níu á móti einni, en hjá 
Advania var kynjaskiptingin í 
fjölmiðlaframkomu jöfn í nýlegri 
könnun.

„Eitt af því sem höfum gert er að 
setja af stað „kvenmentorship“ 
verkefni sem felst í því að reynslu
meiri konur í fyrirtækinu taka að 
sér að leiðbeina óreyndari konum. 
Þar er hugmyndafræðin hin sama 
– að fjölga fyrirmyndum og efla 
þær ungu konur sem hjá okkur eru. 
Þetta snýst ekki um að vilja verða 
stjórnandi heldur að verða leiðtogi 
og fyrirmynd.“

Í stað þess að búa til kvóta sem 
getur bitnað á körlum, segir Sig
rún Ósk Advania vera að búa til 
fyrirmyndir sem geti laðað konur 
inn í greinina og inn í fyrirtækið. 
„Mentorship“ verkefnið sé svo 
hannað til að vera skalanlegt upp 
á við fyrir karla líka og fyrir
tækið í heild. „Alveg eins og með 
kerfisstjórnunarátakið byrjum við 
með minni hóp til að láta reyna á 
hugmyndafræðina, með það fyrir 
augum að geta stækkað verkefnið.

Við viljum bæta ímyndina 
fyrir tækni og gera hana fyrir 

alla. Annar angi af þessu er að 
bæta vinnuumhverfið og gera 
það eftirsóknarvert. Við reynum 
að auka sveigjanleikann og fólk 
getur meira ráðið sínum vinnu
tíma og hvort það vinnur heima 
hjá sér í fjarvinnu eða á vinnustað. 
Við tölum um tvinnustað með 
vísun í enska hugtakið „hybrid
workplace“, alveg eins og talað er 
um tvinnbíla. Advania er orðið 
tvinnustaður til frambúðar. Það er 
hluti af þessu, að vera aðgengilegt 
fyrir alla óháð aðstæðum eða kyni 
eða áhugamálum.“

Sigrún Ósk segir málið ekki 
eingöngu snúast um að konur sem 
vilja geti verið meira heima við og 
geti unnið heima. Þetta geti líka 
snúist um áhugamál. „Einhverjir 
vilja geta farið í ræktina eða í búð 
um miðjan daginn og klárað svo 
vinnudaginn þegar heim er komið. 
Við viljum hafa þetta sveigjanlegt í 
tíma og rúmi.“

Oft gleymist að ekki eru það 
bara forritarar og kerfisstjórar sem 
vinna í tækni. Fólk kemur úr öllum 
áttum. „Við erum með vörustjóra 
og verkefnisstjóra og fólk í þjón
ustu og ráðgjafahlutverki. Í raun 
má segja að hver sem er, hvaða 
kona sem er, ætti að geta fundið 
sig í tæknigeiranum, sama hver 
menntunin er eða bakgrunnur.“

Samkeppnin um gott fólk í þess
um geira hefur að sögn Sigrúnar 
Óskar þá skemmtilegu afleiðingu 
að skapa frábæran vinnustað. Ekki 
sé tilviljun að í öllum rannsóknum 
um bestu vinnustaðina hér og 
úti í heimi, raði tæknifyrirtækin 
sér í efstu sæti. Í þessari miklu 
samkeppni keppist öll fyrirtæki í 
greininni við að búa til frábæran 
vinnustað til að laða fólk til sín. n

Langtímaverkefni sem kallar á langtímahugsun

Sigrún Ósk Jakobsdóttir, mannauðsstjóri Advania.  MYND/AÐSEND
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Salóme Þorkelsdóttir, upp-
töku- og útsendingastjóri 
hjá RÚV, hefur starfað hjá 
stofnuninni frá því hún var 
tvítug, með einu hléi þegar 
hún fluttist til London í 
tvö ár. Hún segist ekki geta 
hugsað sér skemmtilegri 
vinnu.

„Það er kannski mýta að segja að 
hjarta RÚV slái fast, en starfsfólkið 
er bara eins og ein stór fjölskylda,“ 
segir Salóme. „Flestir starfsmanna 
verða góðir vinir til frambúðar 
enda vinnum við náið saman. Það 
getur auðvitað ýmislegt komið upp 
á eins og hjá mörgum fjölskyldum, 
en í langflestum tilvikum er þetta 
mjög farsælt og gott samstarf. Mitt 
starf felst í vinnu við dagskrár-
gerð og er mjög fjölbreytt. Enginn 
dagur eins, kannski er ég að vinna 
við tónlist í dag og spurningaþátt á 
morgun, jafnvel taka upp kosn-
ingasjónvarp eða viðtalsþátt. Þetta 
er ótrúlega skapandi vinna og 
forréttindi að vera í þessu starfi,“ 
segir hún. „Það eru ekki einungis 
fjölbreytt viðfangsefni heldur er ég 
stöðugt í sambandi við nýtt fólk. 
Maður þarf því að vera góður í 
mannlegum samskiptum.“

Salóme segir að oft komi hún 
inn í þær aðstæður að þurfa að 
hugsa hratt, taka ákvarðanir og 
meta aðstæður. „Við erum tvær 
sem erum fastráðnar í þessu starfi 
hjá dagskrárdeild, ég og Ragn-
heiður Thorsteinsson sem er mikill 
kvenskörungur. Síðan eru nokkrar 
konur aðstoðarpródúsentar en þær 
eru ómissandi partur af keðjunni. 
Ég myndi alveg vilja sjá fleiri konur 
í þessum geira. Þetta er karllægt 
starf og stundum er ég eina konan 
á staðnum,“ segir Salóme. „Það 
er samt yndislegt að vinna með 

þessum dúllurössum,“ bætir hún 
við og hlær. „Margir þeirra eru mjög 
góðir vinir mínir. Meistari minn 
og mentor er Egill Eðvarðsson sem 
er algjör RÚV-kempa og reynslu-
bolti. Það er frábært að vinna með 
honum og öðrum körlum, þótt 
maður sakni þess stundum að sjá 
ekki fleiri konur.“

Situr í jafnréttisnefnd
Þegar Salóme er spurð hvort RÚV 
sé aðlaðandi vinnustaður fyrir 
konur, svarar hún því játandi. 
„Konur eru upp til hópa mjög 
samviskusamar þótt við flækjum 
stundum hlutina aðeins of mikið 
fyrir okkur. Það dettur alveg í 
mig einstaka sinnum við erfiðar 
aðstæður, til dæmis á fundi, að 
hugsa hvernig karl myndi tækla 
þetta. Þeir eru oft djarfari í ákvarð-
anatöku. Við konurnar erum samt 
algjörir töffarar inn við beinið og 
getum allt. Þurfum bara stundum 
að hafa meiri trú á okkur. Það er 
jafnréttis- og jafnlaunastefna á 
RÚV. Við þurfum auðvitað alltaf að 
vera vakandi og nýlega var stofnuð 
jafnréttisnefnd sem ég á sæti í. Við 
þurfum að vera sýnileg á öllum 
sviðum stofnunarinnar. Þar sem 
RÚV er opinbert fyrirtæki þurfum 
við líka að vera fyrirmyndir fyrir 
aðra. Nefndin tekur sig alvarlega, 
heldur reglulega fundi um jafnrétti 
inn á við í fyrirtækinu og út á við.“

Tíðarandinn hefur breyst mikið 
á undanförnum árum. Eitt sinn 
var talað um að vinna væri dyggð, 
núna kemur fjölskyldan fyrst 
og miklu meiri sveigjanleiki og 
umburðarlyndi gagnvart því. Hér 
áður fyrr spurði fólk á förnum vegi 
hvort það væri ekki brjálað að gera 
í vinnunni? Nú spyr fólk hvernig 
manni líður. Hér hefur orðið við-
horfsbreyting.

Henti sér í djúpu laugina
Til að starfa sem pródúsent á sjón-
varpsstöð er ekki endilega krafist 
sérstakrar menntunar, enda segir 
Salóme að fólk læri mest á því að 
starfa við fagið. „Það er hægt að 
taka kúrsa hjá Kvikmyndaskóla 
Íslands eða í erlendum kvik-
myndaskólum. Hins vegar er bara 
ágætt að henda sér í djúpu laugina 
og láta vaða. Þannig lærir maður 
mest. Í starfinu tekst maður á 
við alls kyns vandamál sem ekki 
eru kennd í skóla. Vinnan skapar 
meistarann. Tæknin breytist 
hratt, sem einnig er áskorun fyrir 
okkur. Ég kem að allri framleiðslu 
á sjónvarpsþætti og vinn náið 
með umsjónarmanni hans og 
dagskrárstjóra auk tæknifólks. 
Mitt hlutverk er að stýra allri 
framleiðslunni til enda. Ég er eins 
og vélstjóri sem þarf að hafa vel 
smurða vél svo hún gangi sem 
best. Maður er mjög mikið að 
skipuleggja og sem betur fer elska 
ég excel-skjöl þannig að þetta á 
mjög vel við mig. Ég er í eðli mínu 
bæði skipulögð og stundvís,“ segir 
hún.

Ólst upp í tónleikahúsum
Salóme á þekkta foreldra, móðir 
hennar er söngkonan Diddú og 
faðirinn, Þorkell Jóelsson, var 
hornleikari Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands í áraraðir. Amma hennar 
og nafna er Salóme Þorkelsdóttir 
fyrrverandi alþingismaður. Salóme 
á tvíburasystur, Valdísi, sem 
starfar sem viðburða- og skipu-
lagsstjóri hjá Sinfó, og yngri systur, 
Melkorku, sem er að klára hljóð-
blöndunar- og upptökustjóranám, 
auk þess að vera myndlistarmaður. 
Unnusti Salóme er Smári Hallmar 
Ragnarsson tæknifræðingur. Þau 
keyptu hús í Mosó og eru að gera 

það upp áður en brúðkaup verður 
haldið sumarið 2023. „Það var 
yndislegt að alast upp í Mosfellsdal 
enda er ég algjör sveitatútta. Smári 
kemur úr Skagafirðinum og á þetta 
sameiginlegt með mér.“

Salóme segist hafa alist upp við 
mikla tónlistarupplifun. „Ég er 
alin upp á mjög menningarlegu 
heimili og það hefur nýst mér vel 
í vinnunni. Ég ólst upp í Háskóla-
bíói, Íslensku óperunni, kirkjum 
og tónleikasölum víðs vegar um 
landið. Foreldrar mínir vildu að 
við yrðum hluti af þeirra lífi en 
ekki öfugt. Við vorum því mikið 
með þeim í vinnunni og sem 
betur fer voru þau í skemmti-
legum störfum. Heimilið var 
opið öllum og alltaf matarboð, 
þannig að þetta var allt mjög lif-
andi í Mosfellsdalnum. Foreldrar 
mínir stunduðu nám á Ítalíu og 
við systurnar fórum alltaf með á 
sumrin þegar þau fóru í endur-
menntun.“

Söngvakeppnin næsta verkefni
Salóme segist vera spennt fyrir 
komandi verkefnum sem eru 
meðal annars Söngvakeppni 
Sjónvarpsins. Salóme fór með 
til Rotterdam á síðasta ári þegar 
Eurovision fór fram þar og var 
svo óheppin að smitast af Covid í 
ferðinni. „Við skiljum ekki hvernig 
veiran komst í hópinn því við 
vorum mjög út af fyrir okkur,“ 
segir hún.

„Ég hef farið með í Eurovision 
til að fylgja atriðinu eftir. Núna 
er einmitt allt að fara í gang með 
Söngvakeppnina þegar sóttvarnir 
leyfa. Hún stækkar ár frá ári og 
verður afar glæsileg í ár. Reiknað 
er með að úrslitakeppnin fari fram 
12. mars en tíu lög munu keppa til 
úrslita.“ n

Forréttindi að vera í draumastarfinu
Salóme Þorkelsdóttir hefur starfað hjá RÚV frá tvítugu og finnst starfið bæði spennandi og skemmtilegt.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Ásdís Auðunsdóttir, Inga 
Fríða Tryggvadóttir og 
Unnur Elfa Guðmundsdóttir 
eiga það sameiginlegt að 
vera allar metnaðarfullir 
stjórnendur og faglegir leið-
togar hjá Hafnarfjarðarbæ. 
Áhugi, reynsla, sýn og per-
sónuleiki marka stjórnunar-
stíl þeirra og áherslur, í starfi 
þar sem mannauðurinn er 
mikilvægasta auðlindin.

„Til að hér takist sem best til 
verður að vera til staðar gagn-
kvæmt traust og þá þarf stjórn-
andinn að vera sú fyrirmynd sem 
starfsfólk getur litið til,“ segir Ásdís 
Auðunsdóttir, forstöðumaður á 
heimili fyrir fatlað fólk. „Fjársjóð-
urinn er fólginn í því að virkja það 
afl sem býr í starfsmannahópnum. 
Í hverjum og einum starfsmanni 
býr metnaður og það er mikil-
vægt að hlusta á ólíkar skoðanir, 
að starfsfólk finni að það sé tekið 
mark á því, og að hugmyndir þess 
og tillögur fái að heyrast þannig að 
það fái notið sín í starfi. Stjórnandi 
þarf einnig að standa með sínu 
fólki og styðja og hvetja til frum-
kvæðis. Það kemur öllum til góða 
að stjórnandi leggi sig fram um að 
hlúa að starfsmannahópnum. Í 
okkar starfi er ákveðin festa mikil-
væg; mikil starfsmannavelta er 
ekki góð fyrir þjónustunotendur.“

Ásdís segir að starfsmanna-
hópurinn á heimilinu þar sem 
hún vinnur sé fjölbreyttur en þar 
vinnur bæði fagfólk með mikla 
reynslu og svo ungt fólk sem er að 
stíga sín fyrstu skref. Segir hún að 
þá skipti góð aðlögun miklu máli 
um framhaldið. „Hafnarfjarðar-
bær hefur boðið upp á nýliða-

fræðslu þar sem farið er yfir hug-
myndafræði, réttindi og skyldur 
í starfi. Það er gefandi að sjá ungt 
fólk koma til starfa og þroskast 
í starfi sínu og jafnvel mennta 
sig til starfsins. Starfsfólk þarf 
að fá tækifæri til starfsþróunar 
og hefur Hafnarfjarðarbær verið 
með metnaðarfulla starfsþróun í 
þessum geira. Ég hef hvatt mitt fólk 
til að fara á námskeið, tileinka sér 
nýja þekkingu svo allir þekki og 
raungeri hugmyndafræðina sem 
unnið er eftir. Markmiðið er vel-
ferð íbúanna.“

Ásdís segir að það áhugaverða 
við forstöðumannastarfið sé hvað 
verkefnin eru fjölbreytt, þarfir 
íbúa ólíkar og verkefnin margs 
konar. „Forgangsverkefni er að 
sjálfsögðu þjónustan við íbúa sem 
þarf sífellt að vera í endurskoðun 
og margir þræðir þurfa að samein-
ast svo vel takist til. Góður starfs-
mannahópur með sameiginlega 
sýn og sem vinnur sem ein heild er 
lykillinn að árangursríku starfi.

Hluti af hópnum
„Ég var ekki með stjórnunar-
reynslu en var búin að vera hand-
boltaþjálfari í nokkur ár og ákvað 
að taka svolítið þjálfarann á þetta,“ 
segir Inga Fríða Tryggvadóttir, 
leikskólastjóri Smáralundar í 
Hafnarfirði, um það þegar hún hóf 
störf á sínum tíma. „Ég var lands-
liðskona í handbolta og spilaði 
bæði með Stjörnunni og Haukum 
og var heppin að spila í góðum 
liðum með góðri liðsheild og mik-
illi hópstemningu. Þegar ég tók 
við starfinu fannst mér tilvalið og 
mikilvægt að endurspegla og búa 
til þessa liðsstemningu og keppn-
isanda. Ég lít á mig sem þjálfarann 

í hópnum, reyni að leiðbeina vel 
og vera fyrirmynd. Maður horfir 
í og reynir að ýta undir styrkleika 
hvers og eins því rétt eins og á vell-
inum þá kallar leikskólastarfið á 
fjölbreytni í fólki, sveigjanleika og 
skarpa og skapandi hugsun. Ég vil 
að mitt fólk blómstri í sínu starfi 
og legg því upp með að lesa svolítið 
starfsfólkið, eða leikmennina, í 
leikskólanum.“

Inga Fríða segir það einkenn-
andi að starfsfólk leikskóla hugsi 
í lausnum. „Leikskólastarfið er án 
vafa eitt skemmtilegasta og mest 
gefandi starf í heimi. Því fylgir 
mikil gleði en líka mikið álag. Börn 
á hverri deild eru mörg, þarfirnar 
ólíkar, rými oft á tíðum lítið og 
hávaðinn mikill. Við þekkjum 
þetta vel og látum verkin tala. Það 
að breyta aðstöðu og umhverfi 
er svolítið undir okkur komið; 
alveg eins og í íþróttum þar sem 
leikmenn þurfa að velta því fyrir 
sér hvort og þá hvernig þeir ætla 
að leggja sig fram í leikjum til 
að vinna. Sigurinn er svo miklu 
sætari. Við nennum ekki að staldra 
lengi við einhver vandamál eða 
krefjandi verkefni. Við reynum 
að passa vel upp á okkar andlegu 
líðan; notum núvitund í starfi 
bæði fyrir okkur sjálf og nem-
endur til að hlúa að okkur og sjálfi 
okkar. Ég vil að öllum líði vel og 
velti fyrir mér hvað ég get gert 
til að ýta undir vellíðan í starfi, 
til að minnka álagið og auðvitað 
vera með framúrskarandi skóla-
starf. Hópurinn minn er frábær og 
starfsmannaveltan hefur verið lítil 
þannig að eitthvað erum við að 
gera rétt.“

Inga Fríða segist almennt leggja 
áherslu á að vera hluti af hópnum 

þó það sé svo hún sem taki loka-
ákvarðanirnar og þurfi að taka á 
erfiðum málum. „Ég geng í öll störf 
þannig að ég veit hvað ég er að tala 
um. Ég er sýnilegur stjórnandi og 
reyni að vera leiðtogi bæði í orði og 
á borði; að vera jákvæð og lausna-
miðuð þannig að það smitist út 
í starfið og til félaga minna. Ég 
legg þannig frekar áherslu á það 
sem við getum gert í hinum ótrú-
legustu aðstæðum en ekki hversu 
stórt verkefnið er. Ég reyni að enda 
alltaf daginn inni á deild þannig 
að ég sé í samskiptum við bæði 
starfsfólk og foreldra. Þetta fyrir-
komulag gefur mér mikið, styrkir 
tengslin, fyllir mig gleði og léttir 
lundina eftir langan dag á skrif-
stofunni.“

Árangur kemur með  
vellíðan og öryggi
„Það er skemmtilegt og gefandi 
starf að vera stjórnandi í skóla. 
Verkefnin eru mörg og mis-
munandi og enginn dagur eins. Að 
bregðast við óvæntum aðstæðum 
er daglegt brauð og það þakklæti 
og sú hlýja sem maður fær frá 
nemendum sínum gefur starfinu 
þýðingarmikinn blæ. Það er okkar 
starf að virkja og styrkja ein-
staklingana til árangurs, hvern á 
sínu sviði, og gefa þeim tækifæri 
til að skapa sér bjarta framtíð,“ 
segir Unnur Elfa Guðmundsdóttir, 
skólastjóri Áslandsskóla.

„Með góðri samvinnu og 
samskiptum sem einkennast af 
virðingu við nemendur, foreldra 
og samstarfsfólk byggir maður 
upp gott skólasamfélag sem er 
fræðandi, hvetjandi og styðjandi. 
Samvinna og samtal eru þættir 
sem skila miklu til okkar ásamt 

því að skapa traust og samstöðu. 
Öflugt skólasamfélag er lykilþáttur 
í lífi okkar allra og vellíðan nem-
enda getur skipt sköpum í þáttum 
eins og námsárangri. Það þarf að 
hlusta og sýna áhuga, fá foreldra til 
þátttöku í mjög svo fjölbreyttum 
aðstæðum og búa þannig um að 
allir séu hluti af sameiginlegri 
heild, heild sem hefur það mark-
mið að ala upp börn og ungmenni í 
heilbrigðu samfélagi.“

Unnur Elfa segir að það hafi 
margoft sýnt sig að starfsfólk, 
sem líður vel, skilar árangri og 
metnaðarfullu starfi og það eigi 
svo sannarlega við í Áslandsskóla. 
„Starfsfólk sem nýtur stuðnings 
og upplifir traust og skilning á 
sín störf nær aukum árangri. 
Með ákveðinni festu en jafn-
framt sveigjanleika skapast besta 
starfsumhverfið.“

Unnur Elfa bendir á að mikil-
vægt sé að velvild sé til staðar á 
vinnustaðnum, framtíðarsýn sé 
skýr og að allir viti til hvers sé 
ætlast af þeim sem og að einstakl-
ingurinn upplifi öryggi.

„Við þurfum að vera óhrædd 
við að gera breytingar sem teknar 
eru með upplýstum ákvörðunum 
og tryggja að mismunandi raddir 
heyrist, vera fyrirmynd og sýna 
sanngirni og heiðarleika með því 
að láta í ljós skoðanir sínar þó svo 
að þær séu ekki alltaf líklegar til 
vinsælda. Stjórnandinn þarf í senn 
að vera bæði stjórnandi og leiðtogi, 
vera hvetjandi, óhræddur við að 
deila verkefnum til annarra, fanga 
og ýta undir sérstöðu og nýta hæfi-
leika hvers og eins til sterkari fram-
tíðar. Það er mikill mannauður í 
skólasamfélaginu sem mikilvægt 
að virða og meta.“ n

Fræðandi, hvetjandi  
og styðjandi samfélag

Ásdís Auðunsdóttir, forstöðumaður á heimili fyrir fatlað fólk.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Inga Fríða 
Tryggvadóttir, 
leikskólastjóri 
hjá Hafnar-
fjarðarbæ.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Unnur Elfa Guðmundsdóttir, skólastjóri Áslandsskóla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Rakel Björg Guðmundsdótt-
ir, markaðsstjóri Atlantsolíu, 
er stúdent frá Kvennaskól-
anum, fór í stjórnmálafræði í 
HÍ og Kennaraháskólann en 
fann sig ekki á þeim slóðum 
og fór á vinnumarkaðinn í 
kjölfarið.

„Ég tók við starfi þjónustustjóra hjá 
Atlantsolíu árið 2008 og var það 
þá ný staða innan fyrirtækisins. 
Fyrsta stöð félagsins var opnuð við 
Kópavogsbraut í ársbyrjun 2004 
og hafði tilkoma Atlantsolíu á 
olíumarkaðinn hleypt miklu lífi í 
samkeppnina enda kynnti félagið 
til sögunnar ýmsar nýjungar neyt-
endum til hagsbóta og þæginda, 
til dæmis dælulykilinn auk þess 
að bjóða lægra verð en áður hafði 
sést og viðtökurnar eftir því, mjög 
góðar. Bensínstöðvunum fjölgaði á 
stuttum tíma og því voru verk-
efnin mörg og af ýmsum toga enda 
áskorun að vera nýtt merki á afar 
hörðum og lifandi markaði,“ segir 
Rakel.

Aðeins tíu starfsmenn og þar af 
meirihlutinn konur
Rakel þótti mjög spennandi á 
sínum tíma að hefja störf hjá fyrir-
tæki sem státaði af ungri konu í 
brúnni en þá hafði Guðrún Ragna 
gegnt stöðu framkvæmdastjóra 
í tæp tvö ár og þá aðeins 32 ára 
gömul.

„Í Guðrúnu Rögnu hef ég fundið 
mikla fyrirmynd. Hún hefur stutt 
mjög vel við bakið á mér á mínum 
ferli innan fyrirtækisins og veitt 
mér ótal tækifæri og hvatningu 
til að vaxa í starfi. Hjá Atlantsolíu 
starfa í dag aðeins tíu manns og 
kemur fólki það alltaf jafn mikið á 
óvart. Meirihluti þessa tíu manna 
hóps er einmitt kvenkyns en hér 

starfa sex konur og fjórir karlar. Það 
er óvenjulegt í þeim geira sem við 
störfum í, en eldsneytisbransinn 
hefur í gegnum tíðina þótt mjög 
karlægur. Það má þó alveg halda því 
til haga að karlmennirnir í fyrir-
tækinu eru til fyrirmyndar og frá-
bærir samstarfsmenn,“ segir Rakel.

Fékk tækifæri til vinna við það 
sem henni fannst áhugavert
Sem þjónustustjóri fékk Rakel 

Fær hvatningu til að vaxa í starfi
Rakel Björg Guð-
mundsdóttir
er markaðsstjóri
hjá Atlantsolíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANT-
ON BRINK

Guðrún Ragna Garðarsdóttir 
var aðeins 31 árs þegar hún 
tók við starfi framkvæmda-
stjóra Atlantsolíu og hefur 
blómstrað í starfi. Guðrún 
ætlaði sér ekkert endilega að 
ílengjast í olíubransanum en 
hlutirnir æxluðust þannig 
og hún sér ekki eftir því að 
hafa haldið áfram.

Guðrún er stúdent frá MR, fór í 
viðskiptafræði í HÍ og lauk þar 
Cand.oecon-gráðu af endurskoð-
unarsviði. Árið 2005 flutti hún 
til Barcelona og fór í nám í EADA 
þaðan sem hún lauk master í fjár-
málum. Hún kláraði svo MBA við 
HÍ 2016. Þegar Guðrún koma heim 
frá Barcelona hóf hún störf hjá 
Atlantsolíu.

„Starfið er mjög fjölbreytt og 
ávallt nýjar áskoranir á borðinu. 
Það hefur mikið breyst frá því að 
ég tók við sem framkvæmdastjóri 
fyrir þrettán árum síðan. Fyrstu 
árin í mínu starfi var ákveðinn 
uppbyggingarfasi í gangi, þar 
sem aðaláherslan lá í að bæta við 
stöðvum og stækka dreifinetið 
okkar. Svo tók við fasi þar sem við 
fórum í að bæta ferla og ná fram 
hagræðingu, sem er svo „ongoing“ 
verkefni í gegnum allt sem við 
gerum. Umhverfismálin og auknar 
kröfur um blöndun lífeldsneytis 
er annað stórt verkefni sem fylgt 
hafa miklar áskoranir og munu 
gera áfram. Miklar sviptingar á 
markaðnum síðustu ár, með inn-
komu nýrra aðila og stórra sam-
runa stærstu aðila á markaði, hafa 
líka fært með sér áskoranir. Þannig 
að það er alltaf nóg af áskorunum 
og á meðan það er, er starfið 
skemmtilegt og maður er sífellt að 

bæta við sig þekkingu og reynslu,“ 
segir Guðrún.

Harður en lifandi bransi
Guðrún er spurð hvort olíugeirinn 
hafi alltaf heillað hana.

„Olíugeirinn heillaði ekkert 

sérstaklega, þannig séð. Ég var 
ráðin til Atlantsolíu sem ég þekkti 
lítið sem ekkert þegar ég kom úr 
námi frá Barcelona árið 2006. Þá 
byrjaði ég sem aðstoðarfjármála-
stjóri en var boðið að taka við 
sem framkvæmdastjóri tæpum 

tveimur árum seinna. Ég var þá 31 
árs gömul og hafði ekkert endilega 
hugsað mér að ílengjast í olíu-
bransanum, eða yfirleitt að ég væri 
eitthvað sérstaklega að stefna að 
því að verða framkvæmdastjóri 
þar né annars staðar. En ég ákvað 
að stökkva á tækifærið og sé ekki 
eftir því. Starfsumhverfið hjá 
Atlantsolíu er mjög gott og ávallt 
nóg af áskorunum, sem er lík-
lega ástæða þess að ég hef ílengst 
hér. Þetta er mjög lifandi bransi 
og mjög harður líka. Ég hef verið 
heppin að vinna með frábæru fólki 
í gegnum tíðina og okkur hefur 
tekist saman að gera Atlantsolíu að 
góðum vinnustað.“

Guðrún segist ekki alltaf hafa 
haft brennandi áhuga á því að vera 
í stjórnunnarstöðu.

„Ég get ekki sagt að það hafi 
endilega verið það sem ég stefndi 
að, eða að áhugasvið mitt hafi legið 
sérstaklega þar. Ég stefndi alltaf að 
því að vinna meira tengt endur-
skoðun og fjármálum, kannski 
meira sem sérfræðingur en stjórn-
andi. En svo fer lífið ekkert endi-
lega með mann þangað sem maður 
stefndi, önnur tækifæri koma upp 
og maður bara tekur slaginn.“

Hvetur fólk til að stefna hærra
Atlantsolía er lítið félag með 
einungis tíu starfsmenn.

„Mest höfum við verið 24 talsins. 
Við höfum ekki sérstaklega horft 
til kyns fólks þegar við ráðum inn 
nýtt starfsfólk; fremur hvernig per-
sónan passar inn í okkar kúltúr. 
Við höfum þó reynt að hafa ákveð-
ið jafnvægi í kynjahlutföllum sem 
ég tel nauðsynlegt innan allra 
fyrirtækja. Ég hef ætíð hvatt mitt 
starfsfólk, sama hvort um er að 

ræða konur eða karla, til að bæta 
við sig þekkingu og ábyrgð eins og 
hægt er í þeim störfum sem þau 
eru í hjá okkur. Tækifæri til fram-
þróunar í starfi innan félagsins eru 
eðli málsins takmörkuð, þar sem 
um fá stöðugildi er að ræða, en 
þó alltaf einhver. Ég hef því alltaf 
hvatt mitt fólk til að halda áfram 
og stefna hærra hjá okkur sem 
annars staðar,“ segir Guðrún.

Mikil gerjun í bransanum
Guðrún hlakkar til næstu áskor-
ana og horfir björtum augum til 
framtíðar.

„Við teljum framtíðina bara 
nokkuð bjarta. Við erum auðvitað 
í geira þar sem er mikil gerjun 
og breytingar fyrirsjáanlegar á 
næstu árum og áratugum. Fyrir-
tækið mun þróast í samræmi við 
áskoranirnar sem fram undan 
eru. Við erum spennt fyrir þeim 
áskorunum enda fylgja þeim alltaf 
tækifæri.“ n

Framkvæmdastjóri í olíugeiranum aðeins 31 árs

Guðrún Ragna Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, segir olíugeir-
ann vera lifandi bransa en líka mjög harðan.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það er alltaf nóg af 
áskorunum og á 

meðan það er, er starfið 
skemmtilegt og maður 
er sífellt að bæta við sig 
þekkingu og reynslu.

Oft er einmitt bara 
best að henda sér 

út í djúpu laugina.

tækifæri til að vinna við það sem 
henni hafði alltaf fundist áhuga-
vert að pæla í og skoða, en það er 
einmitt þjónusta.

„Mér hefur stundum fundist 
við hér á Íslandi stutt á veg komin 
í að veita úrvalsþjónustu í öllum 
geirum. Allt er nefnilega þjónusta 
í ákveðnum skilningi, ekki bara 
á sjálfsafgreiðslustöð Atlantsolíu 
eða í verslun í Kringlunni,“ segir 
hún.

Rakel fékk svo aukinn áhuga 
á markaðsmálum innan fyrir-
tækisins.

„Mikilvægast er að keðjan á milli 
sölu, þjónustu og markaðsmála sé 
sterk. Ég fékk brautargengi innan 
fyrirtækisins til að vaxa enn frekar 
í starfi; ég fann að ég hafði rödd og 
það gaf mér aukið sjálfstraust.“

Best að henda sér í djúpu laugina
Það var svo árið 2017 sem Rakel 
bauðst að taka við markaðsstjóri 
félagsins.

„Það var stórt stökk fyrir mig en 
oft er einmitt bara best að henda 
sér út í djúpu laugina. Ég hef lært 
mest á því að henda mér í verk-
efnin og vil helst hafa marga bolta 
á lofti í einu. Ég er óhrædd við að 
afla mér upplýsinga og spyrja um 
það sem ég veit ekki og fá lánaða 
dómgreind samstarfsfólks, enda 
getur kona bara ekki vitað allt. Ég 
hef líka átt í afar góðu og skapandi 
samstarfi við auglýsingastofuna 
okkar, HN markaðssamskipti, sem 
segja má að sé minn nánasti sam-
starfsaðili enda er markaðsdeild 
AO bara ein kona,“ segir Rakel og 
brosir.

„Tíminn hefur þotið áfram 
enda mjög margar krefjandi 
áskoranir orðið á vegi félagsins á 
tímanum frá því ég hóf störf hér. 
Eldsneytisbransinn hefur breyst 
hratt síðustu ár og fyrirséð að sala 
jarðefnaeldsneytis er á undan-
haldi. Það gerist samt ekki á einni 
nóttu og því er mikilvægt að vera 
á tánum og vakandi yfir sam-
keppni, spila stundum djarft og 
gera skemmtilega hluti sem vekja 
eftirtekt. Það hefur verið ótrúlega 
skemmtilegt og mjög þroskandi 
að taka þátt í þeirri vegferð sem 
Atlantsolía hefur verið á síðast-
liðin ár.“ n
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Mannauðsmál eru 
í grunninn rekstr-

arlegs eðlis – öflug liðs-
heild, fagleg fræðsla og 
árangursdrifin menning 
skilar sér ekki bara í 
aukinni starfsánægju 
starfsfólks heldur endur-
speglast einnig í beinum 
fjárhagslegum ávinningi 
fyrirtækja.
Sigrún Halldórsdóttir

Hjá Bláa Lóninu starfa í dag 
um 550 manns, þar af 58 
prósent konur í fjölbreyttum 
störfum. Konur hafa lengi 
verið í meirihluta en hlutfall 
kvenstjórnenda hjá félaginu 
er um 67 prósent.

Sigrún Halldórsdóttir, fram-
kvæmdastjóri mannauðssviðs 
Bláa Lónsins, segir ávinninginn af 
fjölbreytileika á vinnustað mikinn 
hvort sem litið er til starfsanda, 
reksturs eða afkomu. „Bláa Lónið 
leggur mikið upp úr því að tryggja 
að hver og einn starfsmaður sé 
metinn á eigin forsendum, óháð 
kyni, kynþætti eða öðrum við-
miðum.“

Hún nefnir í því samhengi að 
félagið starfi eftir metnaðarfullri 
jafnréttisáætlun en Bláa Lónið 
hlaut lögbundna jafnlaunavottun 
Jafnréttisstofu, fyrst árið 2018, og 
hefur síðan þá unnið samkvæmt 
vottuðu jafnlaunakerfi.

Hjá Bláa Lóninu er starfsfólk af 
28 þjóðernum sem eykur enn á 
fjölbreytileikann. „Við erum afar 
stolt af því og teljum það mikinn 
styrk fyrir okkur sem þjónustu-
fyrirtæki, en ekki síður sem vinnu-
stað, að búa við slíkan fjölbreyti-
leika en mismunandi menntun, 
reynsla og bakgrunnur skilar sér 
ekki síst í aukinni fagmennsku og 
gæðum gagnvart gestum okkar,“ 
segir Sigrún.

Mannauðsmál hafa jafnan verið 
talin til mjúku málanna í rekstri 
fyrirtækja. Sigrún er ósammála 
þeirri skoðun. „Mannauðsmál 
eru í grunninn rekstrarlegs eðlis 
– öflug liðsheild, fagleg fræðsla og 
árangursdrifin menning skilar sér 
ekki bara í aukinni starfsánægju 
starfsfólks heldur endurspeglast 
einnig í beinum fjárhagslegum 
ávinningi fyrirtækja. Ég er með 
gráðu í rekstrarverkfræði og meist-
aragráðu í mannauðsstjórnun en 

sú námsblanda hefur reynst mér 
afar dýrmæt í starfi mínu hjá Bláa 
Lóninu því þar spilar saman þekk-
ing á mannlegri hæfni og hæfni til 
þess að greina og meta verkefni og 
ákvarðanir út frá rekstrarlegum 
ávinningi. Við í framkvæmda-
stjórn horfum til að mynda til 
mælikvarða mannauðs til jafns við 
fjárhagslega mælikvarða og nýtum 
mælingar og niðurstöður sem 
leiðarljós í ákvörðunartökum.“

Gera má ráð fyrir að síðustu 
mánuðir og misseri hafi verið 
krefjandi á mannauðssviði félags-

ins. Um 95 prósent gesta eru alla 
jafna erlendir ferðamenn og þegar 
landinu er „lokað“ eða flugtíðni 
til landsins minnkar eins og raun 
ber vitni hefur eflaust þurft að 
bregðast hratt við. 

Elísabet Lovísa Björnsdóttir og 
Lóa Ingvarsdóttir, á mannauðs-
sviði Bláa Lónsins, taka undir 
það og nefna meðal annars að 
Covid hafi haft mikil áhrif á 
vinnustaðinn. „Við þurftum að 
bregðast skjótt við og styðja stjórn-
endur þegar til stóð að fara í ýmsar 
sársaukafullar aðgerðir í byrjun 

faraldursins og aðlaga fyrirtækið 
hratt og örugglega nýjum aðstæð-
um,“ segir Elísabet. Lóa samsinnir 
því. „Mannauður fyrirtækisins er 
mikill og það tók gríðarlega á að 
þurfa að segja upp 85 prósentum 
af starfsmannafjölda félagsins. Við 
erum þó svo lánsöm að stór hluti 
starfsmanna kaus að snúa aftur 
um leið og aðstæður leyfðu en 
félagið réð 450 starfsmenn til sín á 
síðasta ári – þar af voru 65 prósent 
endurráðningar sem okkur þykir 
mjög vænt um.“

Stöðugar breytingar á regluverki 
og aðstæðum hljóta að hafa kallað 
á mikla aðlögunarhæfni starfs-
fólks? 

Sigrún jánkar því. Hún segir að 
verkefni flestra hafi breyst mikið, 
sér í lagi þegar starfsmönnum 
hafði fækkað sem mest en þá 
lögðust allir á eitt til að láta hlutina 
ganga upp sem hafi verið magnað 
að upplifa.

En það hlýtur að vera krefjandi 
verkefni að þurfa að segja upp 
hundruðum og síðan ráða aftur 450 
manns ekki svo löngu síðar?

„Já, það hefur reynt á þraut-
seigju, skipulag og fagmennsku 
allra stjórnenda og starfsmanna,“ 
segir Sigrún. „Á sama tíma og við 
höfum ráðið 450 starfsmenn til 
starfa, boðið upp á nýliðaþjálfun 
og aðra viðeigandi þjálfun og 
fræðslu þá höfum við lagt okkur 
mikið fram við að hlúa vel að þeim 
mannauði sem hefur verið með 
okkur í gegnum allan þennan 
óvissutíma og lagt okkur sérstak-

lega fram við að huga vel að vinnu-
staðamenningunni. Samstarfsfólk 
mitt á mannauðssviði hefur staðið 
sig frábærlega, aðlagað sig fljótt 
nýjum aðstæðum hverju sinni, 
sýnt ómetanlega fagmennsku og 
jákvæðni í gegnum allt þetta lær-
dómsríka ferli.“

Sigrún bendir á að tíminn sem 
fyrirtækið var lokað vegna Covid 
hafi verið vel nýttur til að bæta 
ýmsa ferla, upplifunarsvæði og 
innviði á öllum sviðum félagsins. 
„Eins erum við til dæmis á fleygi-
ferð í stafrænni vegferð en erum 
á sama tíma meðvituð um hvar 
mannlegi þátturinn er ómissandi. 
Í því samhengi er gaman að nefna 
að í deildinni okkar, Stafræn, 
þróun, eru 60 prósent starfsmanna 
konur,“ bendir hún á og bætir við 
að þessar fjárfestingar hafi meðal 
annars gert fyrirtækinu kleift að 
halda í þá 150 starfsmenn sem 
héldu störfum sínum meðan á 
lokunum stóð.

„Ég hef mikla trú á að við 
komum enn sterkari út úr þessu 
tímabili en áður,“ segir Sigrún. 
„Það er einstakur baráttuandi 
sem býr í starfsmannateymi Bláa 
Lónsins.“ n

Fjölbreytileikinn skilar sér í fagmennsku
Konur í framkvæmdastjórn Bláa Lónsins ásamt stórum hluta forstöðukvenna.  MYNDIR/AÐSENDAR

Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Bláa Lónsins.

Elísabet Lovísa 
Björnsdóttir, 
forstöðumaður 
á mannauðs-
sviði.
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Fanney Ösp 
Finnsdóttir

Eyrún Sif 
 Eggertsdóttir 

The Retreat, annað af tveimur hótelum Bláa Lónsins, hefur vakið verðskuldaða athygli á heimsvísu.

Bláa Lónið er eitt af 25 undrum veraldar.

Einstakur mannauður

Það hefur sömuleiðis mætt 
mikið á Eyrúnu Sif Eggertsdóttur, 
forstöðumanni baðstaða og 
verslana Bláa Lónsins, og hennar 
fólki síðustu misseri. 

Hver er mesti lærdómurinn eftir 
þessi tvö Covid ár? 

„Mig langar fyrst að nefna 
þrautseigju og þolinmæði en fyrir 
utan það stendur upp úr hvað við 
eigum ótrúlega flottan mannauð 

sem hefur staðið þétt við fyrirtækið í gegnum 
þennan öldugang – allir sem einn tilbúnir að 
leggja sitt af mörkum með það að markmiði að 
hámarka upplifun og ánægju gestanna okkar 
með gleðina að vopni,“ segir Eyrún.

Löng reynsla Eyrúnar í smásölu hefur reynst 
henni vel hvort sem er við rekstur á verslunum 
Bláa Lónsins eða á baðstöðunum. „Þetta snýst jú 
allt um að koma til móts við mismunandi þarfir, 
lesa í óskir hvers og eins, standast væntingar og 
tryggja að gesturinn eða viðskiptavinurinn fari 
ánægður frá okkur og komi sem oftast aftur,“ 
bendir hún á.

Hverjar eru ástæður þess að Bláa Lónið hefur 
skilað jafn góðum árangri í þjónustu og raun ber 
vitni? 

„Fyrsta sem kemur upp í hugann eru þau 
sterku gildi sem fyrirtækið byggir á,“ segir Eyrún. 
„Allir starfsmenn þekkja gildin, sem í grunninn 
snúast öll um að skapa einstakar minningar og 
ganga alltaf skrefinu lengra þegar kemur að 
þjónustu við gesti og viðskiptavini okkar. Hjarta 
Bláa Lónsins er sterkt eins og sést bara af ein-
stakri samheldni starfsfólksins og því trausti og 
þeirri virðingu sem það ber hvert fyrir öðru, við-
skiptavinum okkar, umhverfinu og fyrirtækinu.“

Markaðssókn aldrei mikilvægari

Arndís Huld Hákonardóttir er 
forstöðumaður markaðsmála 
hjá Bláa Lóninu. Hún hefur leitt 
markaðsmál fyrirtækisins í 
gegnum bæði breyttan veruleika 
og ferðahegðun ferðamanna um 
allan heim síðustu misseri.

„Síðustu misseri höfum við 
þurft að vera stöðugt vakandi 
fyrir breytingum á erlendum 
mörkuðum og ferðamynstri,“ 
segir Arndís. „Í minni deild starfar 

öflugt teymi sem hefur sýnt af sér mikinn þrótt 
og þrautseigju í gegnum krefjandi tíma. Við 
höfum þurft að breyta hratt og örugglega þeim 
skilaboðum sem við viljum koma á framfæri til 
gesta og viðskiptavina og laga þau að þróun á 
markaði. Á óvissutímum er mikilvægt að vita 
hvaða birtingarform eru mikilvægust, miða á 
rétta hópa, með réttum skilaboðunum og á 
réttum tímum. Á óvissutímum eins og þeim sem 
við höfum verið að upplifa hefur aldrei verið 
jafn mikilvægt að gefa í hvað varðar markaðs-
mál, enda mikilvægt að halda athygli til að 
tryggja viðspyrnuna þegar að henni kemur, þrátt 
fyrir tímabundnar lokanir og mikla óvissu.“

Arndís bendir á að á sama tíma hafi Bláa Lónið 
lagt sitt af mörkum til að ná betur til innlenda 
markaðarins, styrkja samband sitt við heima-
menn og efla enn frekar og styðja við nærsam-
félagið. „Innlendi markaðurinn er okkur einnig 
gríðarlega mikilvægur og okkur þykir vænt um 
að finna fyrir aukinni aðsókn Íslendinga og 
auknum áhuga þeirra á húðvörum Bláa Lónsins. 
Ljósmyndir og myndbönd á samfélagsmiðlum 
frá gestum hafa veitt okkur mikla gleði og verið 
eins og vítamínsprauta fyrir okkur starfsfólkið. 
Í ár horfum við svo fram á mjög spennandi tíma, 
bæði hér heima og erlendis og hlökkum til að 
hrinda öllum þeim spennandi verkefnum sem 
við erum með á teikniborðinu í framkvæmd á 
næstu mánuðum,“ segir hún og brosir.

Breytt ferðahegðun eftir faraldurinn

Fanney Ösp  Finnsdóttir 
tók nýlega við sem 
hótelstjóri á Silica hóteli 
Bláa Lónsins eftir að hafa 
starfað í móttöku, sem 
móttökustjóri og sér-
fræðingur á viðskipta- og 
rekstrarsviði. Fanney 
þekkir fyrirtækið því vel.

„Með því að fá að 
þróast og þroskast í starfi 
innan Bláa Lónsins hef 

ég öðlast mikla þekkingu á mörgum 
og mismunandi sviðum fyrirtækisins,“ 
segir hún. „Það hefur hjálpað mér mikið 
eftir að ég tók við starfi hótelstjóra í 
vetur.“

En skyldi hótelstjórinn greina mikinn 
mun á ferðamynstri gesta eftir að heims-
faraldurinn skall á? 

„Já, það er að breytast. Maður finnur 
fyrir því að gestir koma spenntari til okk-
ar núna. Þeir hafa haft meiri tíma til að 
undirbúa dvölina. Ég vil meina að gestir 
komi afslappaðri, dvelji jafnvel lengur 
og geri betur við sig nú en áður,“ svarar 
Fanney og heldur áfram: „Til að geta 
aðlagað þjónustuna breyttum þörfum 
hefur reynt á sveigjanleika, þrautseigju 
og samstarfsvilja starfsfólks, bæði 
innan og milli deilda. Ég hef verið svo 
lánsöm að í mínu teymi eru gríðarlega 
öflugir einstaklingar, víðs vegar að úr 
heiminum, sem allir eru af vilja gerðir til 
að sinna starfi sínu af fagmennsku og 
gestrisni, þrátt fyrir óvenjulega tíma frá 
því að Covid hófst. Þá skemmir auðvitað 
ekki fyrir að vera umkringd stórkostlegri 
náttúru sem veitir okkur svo sannarlega 
innblástur í daglegu amstri.“

Töfrandi samspil hönn-
unar, náttúru og vísinda

Bryndís 
Björnsdóttir 
þekkir sölu- og 
markaðsmál 
félagsins vel 
en hún starfaði 
í markaðsdeild 
Bláa Lónsins 
áður en hún 
tók við sem 
forstöðu-

maður sölu- og vöruþróunar.
Fyrri reynsla Bryndísar og 

menntun hafa nýst vel við 
þróun vöruframboðs og sölu 
á óvissutímum síðustu mán-
aða. „Eitt er reynsla en annað 
er öflugt teymi. Með mér í 
liði eru einstakir fagmenn og 
reynsluboltar. Saman höfum 
við stigið ölduna þar sem 
ytri aðstæður hafa breytt 
öllu; meðal annars kaup- og 
neysluhegðun viðskiptavina 
okkar. Sú reynsla að geta til-
tölulega auðveldlega sett sig 
í spor mismunandi markhópa 
og mótað vöruframboðið í 
takt við nýjar þarfir viðskipta-
vina með skömmum fyrirfara 
hefur reynst okkur dýrmæt. 
Þá er virkt samtal og samstarf 
við þá sem starfa í fram-
línunni afar mikilvægt. Í því 
samhengi má ekki gleyma að 
við rekum meðal annars tvö 
hótel, Silica og Retreat, og tvo 
baðstaði, Retreat spa og Bláa 
Lónið sjálft, sem höfða til 
mismunandi markhópa. Þessi 
vegferð síðustu mánaða 
hefur verið krefjandi en líka 
skemmtileg og lærdómsrík 
fyrir okkur öll.“

Aðspurð hvað hafi komið 
Bryndísi skemmtilega á 
óvart varðandi Bláa Lónið 
sem vinnustað nefnir hún 
hversu mikil áhersla lögð 
er á hönnun og arkitektúr 
innan fyrirtækisins. „Það er 
mjög eftirtektarvert að sjá 
hversu mikið vægi hönnun, 
arkitektúr og ekki síst upp-
lifunarhönnun fær í tengslum 
við allar ákvarðanir sem eru 
teknar innan fyrirtækisins,“ 
nefnir Bryndís og segir að 
þessar áherslur skili sér vel 
til gestanna. „Upplifunin sem 
við erum að bjóða upp á er 
heillandi og það er gefandi 
að sjá viðskiptavini eignast 
ógleymanlegar minningar.“

Umhverfisfyrirtæki ársins

Hulda Saga Sigurðardóttir er forstöðumaður reiknings-
halds hjá Bláa Lóninu. Hulda Saga hefur yfir tuttugu og 
fimm ára reynslu í uppgjörsvinnu og reikningshaldi og 
vann í fjármálageiranum áður en hún kom til starfa í 
Bláa Lóninu.

„Ég held að þessi reynsla frá bankaárunum hafi kennt 
manni ýmislegt, að vinna undir álagi og tímapressu og 
þurfa að takast á við alls konar áskoranir með jafnaðar-
geði. Hún kemur sér vel núna,“ svarar Hulda Saga, þegar 
hún er spurð út í þær áskoranir sem fyrirtæki í ferða-
þjónustu standa nú frammi fyrir á Covid-tímum.

Þess má geta að fyrir utan lónið sjálft rekur Bláa 
Lónið tvö glæsileg hótel, heilsulind og nokkra veitinga-

staði. Rannsóknar- og þróunarstarf fer einnig fram í Bláa Lóninu þar 
sem hinn einstaki jarðsjór er notaður sem lykilhráefni í húðvörur 
Bláa Lónsins, en að auki rekur Bláa Lónið fjórar verslanir og heldur úti 
vefverslun. Þá eru innan Bláa Lóns-samstæðunnar fjölmörg dóttur-
félög. „Það sem kom mér fyrst í opna skjöldu er hvernig allur rekstur 
Bláa Lónsins er samofinn hugmyndafræði um sjálfbærni, sem kemur 
fram í framleiðslu á húðvörunum, hönnun á byggingum og nýtingunni 
á jarðsjónum. Með hliðsjón af því kom hins vegar ekki óvart að Bláa 
Lónið skyldi vera valið Umhverfisfyrirtæki atvinnulífsins 2021. Ég 
held að þessi nálgun fyrirtækisins og virðing fyrir umhverfinu setji 
einfaldlega sérstakan tón inn í vinnustaðamenninguna. Það greinir 
Bláa Lónið frá öðrum vinnustöðum. Allir gera sér grein fyrir hversu 
einstaka upplifun, þjónustu og vörur Bláa Lónið hefur fram að færa.“

Arndís Huld 
Hákonar-
dóttir

Hulda Saga 
Sigurðar-
dóttir

Bryndís 
Björnsdóttir
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Helga Sigurrós Valgeirs-
dóttir og Silja Valdemars-
dóttir vinna hjá Arion 
banka. Þær tala meðal 
annars um áherslu bankans 
á að jafna hlut kynjanna eins 
og hægt er og að með skil-
virkara verklagi og sterkum 
áherslum almennt sé hægt 
að gera ótrúlegustu hluti.

„Arion banki leggur áherslu á 
að jafna hlut kynja og mun gera 
það sem þarf til að ná árangri,“ 
segir Helga Sigurrós Valgeirs-
dóttir, forstöðumaður fyrirtækja-
trygginga á fyrirtækja- og fjár-
festingarbankasviði. „Bankinn er 
með jafnlaunastefnu og borgar 
nánast raunlaun í fæðingarorlofi 
sem er geggjað jafnréttismál svo 
lengi sem strákarnir taki orlofið. 
En það sem ég held að skipti mestu 
máli er að ólíkir aðilar af ólíkum 
kynjum komi að ákvörðunum. Ef 
ég tala út frá konum þá er það eitt 
að vera með jafnt kynjahlutfall á 
vinnustað og annað að konur séu 
þar sem ákvarðanir eru teknar og 
fjármagni stýrt. Hér getum við sem 
samfélag gert betur.“

Helga Sigurrós segir að þeir 
sem eru á eldra starfsaldursbili 
bankans séu karlar og eigi það sér 
skýringar í því hvernig atvinnu-
lífið er almennt. „Það hefur mikið 
að segja að margir af þessum 
mönnum vilja jafna hlut kynja og 
hafa stutt markvisst við konur. 
Það að fjármálakerfið sé karllægt 
birtist í dag einna helst þar sem 
ákvarðanir eru teknar eins og í 
lánanefndum, vátrygginganefnd-
um eða hvar sem fjármagni er 

stýrt. Þar eru oftar en ekki karlar 
í meirihluta. En einmitt á þessum 
stöðum skiptir miklu máli að ólík 
sjónarmið komist að. Ég finn að ég 
get beitt áhrifum mínum í að efla 
konur sem ég er í samskiptum við 
þegar ég fæ tækifæri til þess. En til 
þess að konur geti eflt veg annarra 
kvenna á þann hátt sem ég tel 
mikilvægt að við gerum skiptir 
öllu að við séu þar sem ákvarðanir 
eru teknar.“

Helga Sigurrós segir að sér 
finnist Arion banki hafa mikinn 
metnað og vilji að fjölbreyti-
leiki einkenni þann hóp sem er í 
forystu bankans. „En auðvitað er 
bæði fjármálageirinn og atvinnu-
lífið enn sem komið er karllægt og 
allt byggir þetta á tengslum. Það 
er því mikilvægt að konum sé teflt 

fram í ríkari mæli og þær komist í 
áhrifastöður því þannig geta þær 
best stutt hver við aðra og stuðlað 
markvisst að auknu jafnrétti.”

Mikilvægi skipulagningar
Silja hóf störf hjá Arion banka 
vorið 2018. Hún segist vinna 
stöðugt að því að skipuleggja það 
sem mætti betur fara samhliða 
því að halda utan um teymið sitt.

„Hlutverk teymisins er að þjón-
usta öll fyrirtæki á höfuðborgar-
svæðinu sem eru í viðskiptum við 
Arion banka,“ segir Silja Valde-
marsdóttir, forstöðumaður sölu 
og þróunar á fyrirtækja- og fjár-
festingarbankasviði Arion banka. 
Teymið sinnir stoðþjónustu við 
önnur teymi sem sinna fyrir-
tækjum innan bankans, stuðlar að 

þróun stafrænna lausna og eykur 
skilvirkni þjónustu við fyrirtækin 
og innan bankans.

„Ég hef alltaf verið mjög skipu-
lögð og þetta starf krefst mikillar 
skipulagningar sem og að koma 
auga á verkefni innan bankans 
sem væri hægt að vinna með auð-
veldari og hraðari hætti.“

Silja segir að með árunum hafi 
áhugi sinn á skipulagi aukist. „Ég 
var farin að skrifa upp verklag 
þegar ég var 15 ára vinnandi á 
kaffihúsi þannig að það kom fljótt 
fram hversu mikið ég hugsaði í 
ferlum.

„Miklar breytingar hafa verið 
innan bankans síðan ég hóf þar 
störf og með skilvirkara verklagi 
og sterkum áherslum er hægt að 
gera ótrúlegustu hluti. Mikilvægt 

er að velja rétta fólkið og sjá hvar 
styrkleikar hvers og eins liggja og 
hvetja fólk til að þróast í starfi. Við 
leggjum mikla áherslu á að jafna 
kynjahlutföll innan sviðsins. 
Sögulega hafa f leiri strákar sótt í 
þau störf sem eru á fyrirtækja- og 
fjárfestingarbankasviði. Það er 
því mikilvægt að ráða inn f leiri 
konur til að jafna kynjahlutafallið 
enn frekar, bæði í störf stjórnenda 
en ekki síður í störf sérfræðinga 
sem svo geta vaxið í starfi og 
orðið stjórnendur síðar meir. Það 
er þekkt að konur, að mér með-
talinni, gera oft þær kröfur til sín 
að þurfa að uppfylla öll atriðin á 
hæfnislistum atvinnuauglýsinga 
og sleppa því að sækja um, sem er 
eitthvað sem við konur verðum að 
læra að hætta að gera.“ n

Metnaður í jafnréttismálum hjá Arion banka

Silja Valdemarsdóttir, forstöðumaður sölu og þróunar á fyrirtækja- og fjár-
festingarbankasviði Arion banka.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Helga Sigurrós, forstöðumaður fyrirtækjatrygginga á fyrirtækja- og fjárfest-
ingarbankasviði Arion banka.                                                                         MYND/AÐSEND

Sif Björk Birgisdóttir, eigandi Aðalkaupa 
ehf., er með yfir 20 ára reynslu úr bíla-
geiranum. Sif er löggiltur bifreiðasali með 
meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum. 

„Markmið mitt er að bjóða nýja bíla á ótrú-
legum verðum til ánægðra viðskiptavina. 

Bílarnir eru í ábyrgð, sérlega vel útbúnir og 
tilbúnir til afhendingar strax. Ég hlakka til að 
taka á móti fleiri ánægðum viðskiptavinum 
og hjálpa þeim að eignast draumabílinn á 
miklu, miklu lægra verði. Endilega sláið á 
þráðinn og spjöllum saman, því það er svo 
gaman!“
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Mathilda verslun í Kringlunni býður upp á hágæða lúxus fatnað og fylgihluti fyrir konur á öllum aldri. Stelpurnar í Mathilda bjóða  
upp á persónulega þjónustu og framúrskarandi úrval af vörum frá heimsþekktum hönnuðum og vörumerkjum sem fullkomna 

klæðaskáp allra kvenna.

Þú finnur eitt þekktasta tískuvörumerki heims hjá Mathilda. Vörulínur Ralph Lauren bjóða upp á samblöndu af fallegum litum og 
klassískum sniðum sem virka vel við hvert tækifæri.
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Þess vegna hentar 
margmiðlunin mér 

einkar vel því hún snýst 
svo mikið um að segja 
sögur.

Sigríður Sólan Guðlaugsdótt-
ir kom víða við í fjölmiðla-
bransanum áður en hún 
færði sig yfir í kynningarmál 
og almannatengsl. Í dag 
rekur hún framleiðslu- og 
almannatengslafyrirtækið 
Sólan slf. sem framleiðir fjöl-
breytt efni og veitir ýmiss 
konar fjölmiðlaráðgjöf.

Í rúman áratug vann Sigríður við 
dagskrárgerð hjá RÚV og tók að sér 
verkefni hjá Sagafilm en söðlaði 
svo um og fór í meistaranám í 
margmiðlunarfréttamennsku í 
Bretlandi. Þegar heim var komið 
vann hún sem fréttamaður á Stöð 
2 og Bylgjunni.

„Fjölmiðlatímabilið var ótrúlega 
gefandi og lærdómsríkt en síðan 
hef ég verið svo lánsöm að fá að 
takast á við spennandi verkefni 
sem ég hef bæði unnið að sjálfstætt 
og sem kynningarstjóri góðgerðar-
samtaka. Síðustu mánuði hef ég 
sem dæmi verið í samstarfi við 
írskan leikstjóra við þróun heim-
ildarmyndar sem verður tekin 
hér á landi síðar á árinu. Ég er 
samframleiðandi á Íslandi ásamt 
True North auk þess að vera annar 
handritshöfunda.“

Allir hafa sögu að segja
„Sjónvarps- og kvikmyndagerðin 
hefur reynst afar góður grunnur 
með fréttamennskunni í því sem 
ég er að fást við í dag. Það efni sem 
ég framleiði krefst yfirleitt frá-
sagna og það er eitthvað töfrandi 
við það að skapa afurð sem bæði 
segir sögu og vekur hughrif. Sögur 
eru svo mikilvægar, hvort sem er í 
persónulegu lífi okkar eða starfi. 
Við tengjum þegar við heyrum 
sögur og tengsl eru okkur lífs-
nauðsynleg. Þess vegna hentar 
margmiðlunin mér einkar vel því 
hún snýst svo mikið um að segja 
sögur.“

Aukin eftirspurn er eftir stuttum 
kynningarmyndböndum fyrir ein-
staklinga og fyrirtæki til að kynna 
þjónustu sína. Spurð hvað kosti að 
gera slík myndbönd segir Sigríður 
það afar mismunandi.

„Kostnaðurinn fer eftir umfangi 
og er allt frá 200 þúsund krónum. 
Skilaboðin þurfa að vera skýr en 
þetta eru áhrifaríkar leiðir til að 
ná til fólks því næstum allir eru á 
samfélagsmiðlum.“

Þakklát fyrir traustið
„Það er sagt í fréttamennskunni 
að fimm ára börn þurfi að geta 
skilið það sem kemur frá manni. 
Og það er nokkuð til í því. En það 
skiptir ekki bara máli að gera efnið 
auðskilið, heldur er líka mikilvægt 
að gera það skemmtilegt sé það  
viðeigandi. 

Mér er minnisstæð stutt heim-
ildarmynd sem ég gerði fyrir 
Krabbameinsfélagið um Davíð 
Ólafsson, óperusöngvara og 
fasteignasala. Hann stóð á þeim 
tímamótum í lífinu að fagna 
fimmtugsafmæli sínu örfáum 
dögum áður en hann lagðist 
undir hnífinn þar sem stór hluti 
ristilsins var fjarlægður. Þarna 
mættust gleði og sorg á sama tíma 
og hann tókst á við lífshættulegan 
sjúkdóm með ótrúlegu æðruleysi. 
Ég fylgdi honum þessa síðustu 
metra að aðgerðinni, alla leið á 
skurðstofuna, og tókst að fanga 
húmorinn hans alveg að aðgerð. 
Mér þykir svo óskaplega vænt um 
það traust sem hann sýndi mér 
í þessu ferli öllu og það sama á 
við um marga aðra viðmælendur 
mína.“

Við borðum ekki í bílnum
Á síðasta ári vann Sigríður með 
tveimur erlendum sjónvarps-
stöðvum að gerð sjónvarpsþátta 
á Íslandi. Franska sjónvarps-
stöðin M6 gerði þátt um jafnrétti á 
Norðurlöndunum og var við tökur 
hér á landi í tíu daga og frönsk 
sjónvarpsstöð í Brussel gerði þátt 
í aðdraganda loftslagsráðstefn-
unnar COP26 í Glasgow og fjallaði 
um CarbFix-verkefnið sem snýst 
um að farga koldíoxíði sem komið 
er í andrúmsloftið.

„Það er alltaf gaman að sjá land 
og þjóð í gegnum augu útlendinga. 
Frakkarnir voru sem dæmi alveg 
heillaðir af því að í Hjallastefn-

Skiptir máli  
      að einfalda  
hluti og gera  
þá skemmtilega

Sigríður fram-
leiðir meðal 
annars mynd-
bönd og segir 
sögur skipta 
miklu máli í 
innihaldi þeirra. 
Auk þess sér 
fyrirtækið um 
almannatengsl, 
greina- og 
fréttaskrif, setur 
upp ýmis konar 
viðburði og her-
ferðir og fram-
leiðir hlaðvörp.  

MYNDIR/ÁSTA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

Viðtal við frú 
Vigdísi Finn-
bogadóttur á 
heimili hennar 
fyrir blað 
Krabbameinsfé-
lagsins. 

Sigríður vann við dagskrárgerð hjá RUV í áratug. Hér er hún með Guðmundi 
Pálssyni, fyrrverandi samstarfsfélaga hjá Krabbameinsfélaginu.

samfélagsmiðlum en Sigríður telur 
tímarit í hefðbundnu formi oft 
gleymast sem mikilvægt markaðs-
efni.

„Tímarit geta gefið góða mynd 
af starfsemi fyrirtækja og félaga. 
Þau eru eins og bækur. Fólki finnst 
oft notalegt að koma við og fletta 
blöðum upp á gamla mátann. Það 
er líka auðvelt að grípa til tímarita 
og afhenda á fundum, því við erum 
ekki alltaf á netinu.“

Um þessar mundir vinnur Sig-
ríður að vitundarvakningu um 
mikilvægi skimunar fyrir krabba-
meinum en hún vann um tíma 
við auglýsingaherferðir á borð við 
Bleiku slaufuna og Mottumars.

„Það skiptir máli að fara 
ótroðnar slóðir þegar kemur að 
því að fanga athygli fólks. Í stað 
þess að fara hefðbundna leið í 
þessu verkefni varð lendingin sú 
að vinna ljósmyndasýningu með 
Ástu Kristjánsdóttur ljósmyndara 
og fleiri góðum konum. Þetta er 
fjórða ljósmyndasýningin okkar 
Ástu og við höfum fengið 12 ótrú-
lega flottar konur í samfélaginu til 
að leggja átakinu lið með persónu-
legri nálgun. Ég hvet alla til að 
sjá sýninguna sem verður uppi á 
næstunni í Kringlunni.“ n

Frekari upplýsingar um þjónust-
una má finna á ssolan.is.

unni leyfðist drengjum að vera 
með sítt hár og naglalakk og að 
þeir væru hvattir til að knúsast. Í 
Frakklandi myndu sumir foreldrar 
ekki senda syni sína í slíka skóla. 
Og þeim fannst alveg síðasta sort 
þegar ég lagði til að vegna tíma-
skorts skyldum við grípa eitt-
hvað og borða í bílnum á leið til 
Nesjavalla og sögðu hneykslaðir: 
„We are French. We do not eat in 
the car!“

Óhefðbundnar markaðsleiðir
Kynningarefni fyrirtækja er æ 
oftar sniðið að snjalltækjum og 

Það er sagt í frétta-
mennskunni að 

fimm ára börn þurfi að 
geta skilið það sem 
kemur frá manni, og það 
er nokkuð til í því.
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Undanfarin ár hefur Ölgerð 
Egils Skallagrímssonar notið 
mikillar velgengni og hefur 
vart annað eftirspurn eftir 
vinsælustu vörum fyrir-
tækisins.

„Við erum að gangsetja glænýja 
verksmiðju, sem hefur risið frá 
grunni á einungis tíu mánuðum. 
Þetta er hátæknihús, sem mun 
koma okkur inn í framtíðina. Á 
sama tíma höfum við slegið öll 
fyrri framleiðslumet í eldri fram-
leiðslusölunum, þrátt fyrir allt 
raskið sem fylgir nýframkvæmd-
unum. Ég er mjög stolt af mínu 
fólki,“ segir Margrét Arnardóttir, 
framkvæmdastjóri framleiðslu- og 
tæknisviðs Ölgerðarinnar. Hún 
talar nánast á hlaupum, enda 
starfa um hundrað manns á 
sviðinu og í mörg horn að líta.

„Við erum ótrúlega heppin með 
fólk, sem hefur svo sannarlega 
lagst á árarnar til að mæta gríðar-
legri eftirspurn eftir okkar vörum. 
Það þarf mikla færni til að keyra 
eldri framleiðslulínurnar eins og 
þau hafa gert, og afköstin eru langt 
umfram uppgefna getu tækjanna. 
Lengra verður þó ekki komist og 
við hlökkum mikið til að setja 
nýju verksmiðjuna á fulla ferð,“ 
segir Margrét. Nýja framleiðslu-
línan hefur fengið nafnið Brák, 
eftir ambáttinni Þorgerði Brák sem 
bjó að Borg á Mýrum og var fóstra 
Egils Skallagrímssonar – þeim sem 
Ölgerðin er nefnd eftir.

Lifir fyrir starfið
Margrét er með meistaragráðu 
í vélaverkfræði, MBA og býr að 
fjölbreyttri reynslu. Hún kenndi 
við Háskólann í Álaborg áður en 
hún flutti heim til Íslands. Hún 

stýrði rekstri kersmiðju álversins 
í Straumsvík um árabil og vind-
orkumálum Landsvirkjunar áður 
en hún tók við núverandi starfi 
sínu árið 2016.

„Ég hef ávallt tekið starf mitt 
mjög alvarlega og nánast lifað fyrir 
það. Ég hef fengið tækifæri til að 
breyta miklu og hef mætt áskor-
unum með mikilli ástríðu – hvort 
sem ég gerði tæknilegar breytingar í 
kersmiðju álversins, málaði veggina 
bleika og setti upp kvennaklósett, 
eða reisti vindmyllur Landsvirkj-
unar í 15 stiga frosti á hálendinu 
með öflugum flokki uppsetningar-
manna. Ég var hálfgerður vind-
orku-trúboði á þeim tíma, barðist 
mjög fyrir málaflokknum og hélt 
hundruð fyrirlestra um allt land 
um vindorkumál.

Hjá Ölgerðinni hefur teymið 
mitt innleitt miklar breytingar í 
framleiðslunni, þar sem ferlar og 
gæðamál hafa verið endurbætt og 
nýjar vörur settar í framleiðslu. Við 
höfum ráðist í miklar endurbætur 
á húsakosti, bætt eldra húsnæði 
og byggt nýtt. Þá höfum við þurft 
að mæta eftirspurnarsprengingu í 
öllum vöruflokkum; gosdrykkjum, 
bjór og vatni sem við seljum í 
skipsförmum til Bandaríkjanna. 
Við höfum því haft í nógu að 
snúast,“ segir Margrét.

Kröfuhörð en vinaleg
Aðspurð um sinn stjórnunarstíl 
segist Margrét leggja ríka áherslu 
á að þekkja samstarfsfólkið, 
skilja þarfir þess, verklag og eðli 
starfanna. Slíkt sé nauðsynlegt, 
bæði til að tryggja góðan rekstur 
og koma auga á tækifærin. „Ég 
er kröfuharður en vinalegur 
framkvæmdastjóri með einlægan 
áhuga á fólkinu mínu, líðan þess og 

starfsþróun. Mér er umhugað um 
að búa til sterka liðsheild, hvort 
sem fólk starfar beint í framleiðslu-
deildunum, í viðhaldsmálum, 
við áætlanagerð, vöruþróun eða í 
stoðdeildum.

Við erum fjölbreyttur hópur, 
með ólíkan bakgrunn og vinnu-
tilhögun og því er stundum erfitt 
að stilla saman strengina. Frábær 
árangur Ölgerðarinnar á hörðum 
samkeppnismarkaði er samt vís-
bending um að okkur hafi tekist 
það. Ölgerðin hefur náð afgerandi 
forskoti á keppinauta sína, bæði 
með rótgrónar vörur og nýjar á 
borð við Collab sem er rifið úr 
hillum verslana,“ segir Margrét. 
Hún hlakkar mikið til þess að 
koma nýju verksmiðjunni í fullan 
rekstur, enda muni afkastagetan 
aukast til muna og álag á starfs-
fólkið minnka. Spennandi sé að 
taka í notkun glænýja og tæknilega 
fullkomna verksmiðju, sem reis á 
ógnarhraða á lóð sunnan við eldra 
framleiðsluhús Ölgerðarinnar.

„Þetta er ríflega fjögurra 
milljarða króna fjárfestingarverk-
efni, sem hefur staðið yfir í nokkur 
ár. Undirbúningur var mjög ítar-
legur, en með góðu skipulagi og 
samstarfi við birgja og verktaka 

hefur sjálf framkvæmdin gengið 
vel. Sjálfri finnst mér hálf ótrúlegt 
að við skulum hafa byggt nýtt hús 
frá grunni og sett upp tækni-
legustu framleiðslulínu landsins á 
aðeins 10 mánuðum, við krefjandi 
aðstæður á tiltölulega þröngu 
svæði. Nýja verksmiðjan tekur mið 
af þeirri gömlu, sem er eitt af elstu 
húsunum á svæðinu og með ein-
kennandi útlit, bogadregnar línur 
og flöskur í yfirstærð. Við höldum 
tryggð við söguna, um leið og við 
vörðum leiðina til næstu áratuga,“ 
segir Margrét.

Ekki sérstök karlanámskeið
Á starfsferlinum hefur Margrét 
oftar en ekki starfað í karlægu 
umhverfi, þar sem hlutfall kvenna 
hefur verið lágt. Raunar á það sama 
við um námsárin því hún sótti sér 
menntun á öðrum sviðum en flest-
ar konur gerðu þá. „Á þeim tíma 
var ég oft eina stelpan í hópnum. 
Ég fann mig ekki í hefðbundnum 
menntaskóla og eftir stutta við-
veru í einum slíkum færði ég mig í 
Iðnskólann og lærði bifvélavirkjun. 
Hafði ómældan áhuga á vélum og 
tækjum, sem þótti stórskrítið í þá 
daga. Ég gat hins vegar ekki klárað, 
því ekkert verkstæði fékkst til að 
taka mig á samning og fyrir vikið 
endaði ég í vélaverkfræði – fyrst 
hér heima og síðar í háskólanum í 
Álaborg. Í báðum tilvikum var ég 
eina konan í bekknum, rétt eins og 
í bifvélavirkjuninni,“ segir hún.

„Þegar ég f lutti heim tók ég boði 
um starf í álverinu í Straumsvík 
þar sem ég stýrði og vann nær 
eingöngu með körlum, rétt eins 
og hjá Landsvirkjun síðar og 
Ölgerðinni nú. Mér gengur vel 
að vinna með körlum, en líka 
þeim konum sem ég hef starfað 

með. Almennt þurfa fyrirtæki að 
standa sig betur og jafna kynja-
hlutfallið í ábyrgðarstöðum. Ég 
fagna því að konur skuli sækjast 
eftir frama til jafns við karla og 
því miður hef ég oft séð karlmenn 
tekna fram yfir hæfar konur, þrátt 
fyrir fögur fyrirheit, jafnréttis-
stefnur og -áætlanir.

Það var t.d. raunin hjá Lands-
virkjun á sínum tíma, þar sem 
hæfileikakonur í röðum fengu 
ekki framgang en voru í staðinn 
settar á sérstakt námskeið til að 
læra stjórnenda- og leiðtogafærni. 
Ég veit ekki til þess að nokkur hafi 
farið á sérstakt karlanámskeið af 
svipuðum toga, enda hættum við 
flestar og réðumst í stjórnunar-
störf annars staðar,“ segir Margrét. 
„Sem betur fer hefur Landsvirkjun 
tekið sig á, en missti af mörgum 
kjarnakonum sem önnur fyrirtæki 
og stofnanir njóta nú góðs af.“

Hún leggur ríka áherslu á að 
hver og einn einstaklingur sé 
metinn að verðleikum, frekar en 
kynferði ráði för við mannaráðn-
ingar og framgang í starfi. „Konur 
eru misjafnir stjórnendur, rétt eins 
og karlar. Þær eiga ekki að njóta 
góðs af kynferði sínu, en þær eiga 
heldur ekki að líða fyrir það. Margt 
hefur breyst til hins betra, en fullu 
jafnrétti er ekki náð enn þá. Ég er 
sannfærð um að það mun takast 
og ég dáist að ungum konum í dag, 
sem sækja sér menntun og störf 
þvert á gamlar venjur og nú eru 
konur ekki einar í fögum á borð 
við verkfræði eða iðnnámi af ýmsu 
tagi, heldur fjölmargar. Ég held 
að næsta kynslóð kvenna muni 
brjóta niður þá múra sem við hinar 
náðum að höggva í, eða klöngrast 
yfir. Það mun nýtast öllum,“ segir 
Margrét Arnardóttir að lokum. n

Milljarðaverksmiðja frá grunni á tíu mánuðum
Margrét Arnardóttir, framkvæmdastjóri framleiðslu- og tæknisviðs Ölgerðarinnar, í nýrri verksmiðju fyrirtækisins.   FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sjálfri finnst mér 
hálf ótrúlegt að við 

skulum hafa byggt nýtt 
hús frá grunni og sett 
upp tæknilegustu fram-
leiðslulínu landsins á 
aðeins tíu mánuðum
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Við erum líka oft í 
sáttamiðlun því 

fasteignamál geta verið 
persónuleg tilfinninga-
mál sem snúast ekki 
eingöngu um steinsteypu 
og peninga, heldur það 
sem fólki er kært.
Ásta Sólveig Andrésdóttir

Þrjár konur eiga og stýra lög-
fræðiþjónustunni Direkta. 
Leiðarljós þeirra er að lið-
sinna fólki í oft flóknum 
frumskógi eigna- og stjórn-
sýsluréttar.

„Lögfræði snýst kannski fyrst og 
fremst um náungakærleika og 
hjálpsemi. Í hugum margra er 
ímynd lögfræðinga harkan sex, og 
allt komið í voll þegar málin eru 
komin í lögfræðing, en í raun vilja 
lögfræðingar almennt koma góðu 
til leiðar og hjálpa náunganum. 
Við hjá Direkta erum til dæmis alls 
engin hörkutól og viljum vinna 
málin af mýkt og koma þeim í 
örugga höfn.“

Þetta segir Ásta Sólveig Andrés
dóttir, lögfræðingur og einn eig
enda Direkta lögfræðiþjónustu.

Ásta stofnaði Direktu í janúar 
2016 ásamt Ástu Guðrúnu Beck og 
Sigríði Önnu Ellerup (Önnu Siggu) 
en meðeigendur hennar í dag eru 
lögfræðingarnir Bryndís Bach
mann og Anna Sigga Ellerup.

„Direkta leggur áherslu á heiðar
leika, traust og þekkingu í störfum 
sínum. Við höfum víðtæka reynslu 
af ýmsum sviðum lögfræðinnar, 
með þó sérstaka áherslu á eigna 
og stjórnsýslurétt, en samanlögð 
starfsreynsla okkar á sviði þing
lýsinga og fasteignaskráningar 
spannar áratugi.“

Frábærar viðtökur
Ásta Sólveig segir lögfræðina vera 
fjölskyldusjúkdóm í sínu tilviki og 
að henni hafi alltaf þótt lögfræði 
spennandi fag.

„Þegar ég var í lögfræðináminu 
ætlaði ég að sérhæfa mig á sviði 
mannréttindamála og umhverfis
mála og skrifaði lokaritgerð um 
mannréttindi. Síðan fór ég að 
vinna hjá hinu opinbera sem 
leiddi mig yfir í sérhæfingu á sviði 
fasteignaskráningar og eignarétt
ar, sem mér líkar einmitt svo vel að 
vinna við í dag,“ greinir Ásta frá.

Þær Bryndís og Anna Sigga hjá 
Direktu hafa eins og Ásta langa 

reynslu af lögfræðistörfum hjá hinu 
opinbera; hjá Þjóðskrá Íslands, 
Fasteignamati ríkisins og hinum 
ýmsu sýslumannsembættum.

„Við sem stofnuðum Direktu 
höfðum allar unnið saman áður 
og var orðið vel til vina, en vorum 
komnar á þann stað að langa til 
að breyta um starf. Við sáum þörf 
á markaðnum fyrir sérfræðinga 
sem sérhæfa sig í fasteignamálum 
og þótti verulega spennandi að 
stofna okkar eigið fyrirtæki. Við 
fórum því eina helgina saman í 
sumarbústað þar sem við lögðum 
drög að stofnun Direktu og létum 
slag standa við að skipta um 
starfsvettvang og stofna nýja lög
fræðiþjónustu. Auðvitað blöstu 
við alls konar áskoranir sem við 
gerðum okkur enga grein fyrir í 
tengslum við stofnun fyrirtækis, 
en þetta hefur verið skemmtilegur 
og þroskandi tími og stofan okkar 
dafnað vel,“ segir Ásta um tilurð 
Direktu, en stofan á einmitt sex ára 
afmæli nú í janúar. 

„Fram að þessu hafði engri 
okkar dottið í hug að stofna lög
fræðiþjónustu á svo afmörkuðu 
sviði nema einmitt af því að við 
höfðum unnið lengi við þetta. Við 
erum í dag þakklátar fyrir að hafa 
tekið þessa ákvörðun. Við vissum 
af þörfinni og viðtökurnar voru 
í samræmi við það. Frá upphafi 
hefur verið mjög mikið að gera og 
nýlega réðum við til okkar unga 
konu, Sunnevu Reynisdóttur, til að 
létta á okkur við skrifstofustörfin.“

Persónuleg tilfinningamál
Direkta sinnir ekki hefðbundnum 
málflutningi heldur ráðgjöf og 
verkefnum fyrir ríki og sveitar
félög en líka fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki, svo sem fasteignasölur 
og lögmannsstofur.

„Við þekkjum ferlana vel og oft 
eru þetta mjög flókin mál sem fólk 
gefst upp á. Þá er gott að geta sótt í 
reynslubanka Direktu þar sem við 
höfum allar sérþekkingu á þessu 
sviði. Verkefnin eru fjölbreytt og 
við vinnum talsvert mikið fyrir 

hið opinbera, ríki og sveitarfélög 
við ýmsa ráðgjöf tengda fasteigna
skráningu í víðu samhengi. Þá 
sjáum við líka um einstök mál fyrir 
fólk varðandi skráningu fasteigna 
og landamerki, auk þess sem við 
gerum eignaskiptayfirlýsingar,“ 
upplýsir Ásta.

Eitt af skemmtilegri verkefnum 
Direktu er að ferðast um sveitir 
landsins  til að hitta viðskiptavini 
og samstarfsaðila.  

„Við erum í miklu sambandi við 
fólk á landsbyggðinni og erum í 
viðskiptum um land allt, enda eru 
landamerki og skráning fasteigna 
síður en svo bundin við höfuð
borgarsvæðið. Við veitum ráðgjöf 
vegna útskiptinga lóða úr jörðum 
auk aðstoðar við ýmsa skjalagerð 
sem því tengist. Oft er fólk komið 
á þann stað með mál sín að við 
blasa dómsmál, sem geta verið góð 
og þörf út af fyrir sig, en stundum 
er mögulegt að komast hjá þeim. 
Því erum við líka oft í sáttamiðlun, 
því þetta eru persónuleg tilfinn
ingamál sem snúast ekki eingöngu 
um steinsteypu og peninga, heldur 
það sem fólki er kært og hjartans 
mál, eins og húsið sem það ólst 
upp í eða jörðina sem það á. Einnig 
geta komið upp mál sem varða 
heiti jarða, húsa og fasteigna, og 
eru sömuleiðis gríðarleg tilfinn
ingamál. Því er fagið hvorki þurrt 
né kuldalegt, heldur mannlegt 
og tilfinningaþrungið, og okkur 
er sannarlega annt um að hjálpa 
fólki,“ segir Ásta.

Markmið að liðsinna fólki
Starfsstöðvar Direktu eru í Hafnar
firði. Viðskiptavinahópurinn er 
traustur og hefur vaxið og dafnað 
síðan fyrirtækið var stofnað.

„Okkar leiðarljós er að geta lið
sinnt fólki. Við höfum svo oft séð 
að margir rekast á vegg og klára 
ekki málin því formkröfur eru 
flóknar og stjórnsýslan þung. Því 
höfum við frá upphafi lagt upp 
með að gera gagn og hjálpa þeim 
sem til okkar leita að ljúka málum 
sínum og mér finnst okkur hafa 

tekist það vel,“ segir Ásta.
Hún bendir á að ráðgjöf á sviði 

fasteigna og eignaréttar geti skipt 
sköpum fyrir fólk.

„Það geta verið ýmsar hindranir 
í veginum þegar fólk reynir að 
þoka áfram málum sem tengjast 
fasteignum og þá er gott að fá lið
sinni þeirra sem þekkja þann vett
vang út og inn. Það skiptir líka máli 
að hlutirnir séu gerðir í réttri röð 
því oft er byrjað á kolröngum stað. 
Þá komum við inn og reynum að 
greiða úr flækjunum og stundum 
byrjum við upp á nýtt eða beinum 
inn á réttar brautir svo mál nái 
mikilvægum endapunkti en séu 
ekki skilin eftir með lausa enda.“

Direkta hefur líka sérþekkingu í 
þinglýsingum og veitir nú ráðgjöf 
við nýtt verkefni ríkisins um raf
rænar þinglýsingar. 

„Margir þurfa aðstoð við að 
útbúa skjöl til þinglýsingar, svo allt 
fari í réttan farveg, því margs konar 
formskilyrði þarf að uppfylla sem 
ekki allir kunna skil á. Við vinnum 
því vítt og breitt innan þessa sviðs, 
auk þess að sinna ráðgjöf vegna 
erfðamála, svo sem við gerð erfða
skráa og uppgjör á dánarbúum.“ 

Hlakka til framtíðarinnar
Hjá Direkta ráða konur ríkjum og 
una hag sínum vel.

„Það var hvorki stefna né 
fyrirfram ákveðið að Direkta 
yrði kvennavinnustaður en það 

æxlaðist þannig í byrjun og gæti 
allt eins breyst í framtíðinni. Það 
er voðalega notalegt hjá okkur á 
stofunni og alltaf góð og sérstök 
stemning þar sem konur eru 
saman. Við leggjum mikið upp 
úr persónulegum samskiptum, 
förum mjúkum höndum um skjól
stæðinga okkar og tökum hlýlega á 
móti fólki,“ segir Ásta, á gefandi og 
skemmtilegum vinnustað.

„Þetta er annasamt starf og 
þegar við opnuðum stofuna 
stefndum við að því að vinna 
aðeins minna, en það hefur ekki 
alveg tekist. Við erum þó mjög 
meðvitaðar um að vinna ekki um 
helgar og reynum að halda því. 
Á hverju ári gerum við eitthvað 
skemmtilegt saman með mökum 
og fjölskyldum okkar, því það 
eflir vinnuandann og gerir góðan 
vinnustað enn betri.“

Ásta hvetur konur til að fylgja 
draumum sínum úr hlaði.

„Já, og að láta reyna á góðar 
hugmyndir. Við vissum ekkert 
um fyrirtækjarekstur til að byrja 
með en höfum lært þetta á leiðinni 
og ef maður fær gott fólk með sér 
er þetta rosalega spennandi og 
skemmtilegt. Það er um að gera 
að prófa eitthvað nýtt, ekki síst ef 
mann er farið að langa að breyta til 
í vinnunni.“

Sjálf sér hún ótal áskoranir og 
tækifæri til framtíðar.

„Núna erum að taka þátt í 
nýsköpunarverkefninu Eignamörk 
þar sem fólk getur fært inn eigna
mörk sjálft með þægilegum hætti. 
Við komum þar inn sem eigendur 
og ráðgjafar. Það er gaman að færa 
út kvíarnar og spennandi að taka 
þátt í samstarfi með sérfræðingum 
og skapandi fólki. Við sjáum því 
leiðina beint upp á við, hlökkum 
til framtíðarinnar og erum sannar
lega ánægðar með að hafa tekið 
skrefið og stofnað Direktu.“ n

Direkta er í Bæjarhrauni 22 í 
Hafnarfirði. Sími 571 8600. Sjá 
nánari upplýsingar á direkta.is

Létu slag standa og drauma sína rætast

Konurnar hjá 
Direktu. Frá 
vinstri: Sunneva 
Reynisdóttir, á 
skrifstofunni, 
Sigríður Anna 
Ellerup, Ásta 
Sólveig Andrés-
dóttir og Bryn-
dís Bachmann, 
lögfræðingar og 
eigendur lög-
fræðiþjónust-
unnar Direkta. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK
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Verkís leggur 
mikla áherslu á 

umhverfi og sjálfbærni í 
sínu starfi og hvetur fólk 
til að gera slíkt hið sama .

Elín Greta mannauðsstjóri 
hjá Verkís segir fyrirtækið 
fjölskylduvænan vinnustað 
með frábæru starfsfólki sem 
ber virðingu og umhyggju 
hvert fyrir öðru. Það hafi 
komið vel í ljós á Covid 
tímum.

Verkís er 330 manna verkfræði-
stofa með höfuðstöðvar í Ofanleiti 
í Reykjavík. Fyrirtækið er einnig 
með 12 starfsstöðvar víðs vegar 
um landið.

Elín Greta hefur unnið hjá Verkís 
eða forverum þess í 20 ár og þar af 
17 ár sem mannauðsstjóri.

„Ég er enn í námi þegar ég fæ 
tækifærið til að taka þetta starf 
að mér en ég var fyrst til að gegna 
starfi mannauðsstjóra hjá fyrir-
tækinu. Ég fékk frábæran stuðning 
og umboð til athafna hjá stjórn-
endum til að móta stefnu fyrir-
tækisins í mannauðsmálum og 
slíkt er er ómetanlegt þegar maður 
er að feta sín fyrstu skref í starfi,“ 
segir Elín Greta.

„Verkís hefur alla tíð verið 
umhugað um að starfsfólk hafi 
góðan sveigjanleika í sinni vinnu 
og að það ríki gott traust á milli 
aðila, það er ávinningur bæði fyrir 

fyrirtækið og starfsfólkið að fólk 
geti stýrt sinni vinnu og náð góðri 
samræmingu við fjölskyldu- og 
einkalíf. 

Við erum með sveigjanlegan 
vinnutíma og bjóðum upp á fjar-
vinnusamninga fyrir þau störf sem 

það geta. Fjarvinnan á Covid-tím-
um hefur sýnt okkur enn betur að 
við getum stækkað okkar markað 
til muna við að ná í sérhæft starfs-
fólk víðs vegar – tækifærin eru ekki 
bara til staðar ef þú býrð á höfuð-
borgarsvæðinu.“

Elín Greta segir Verkís leggja 
mikla áherslu á umhverfi og sjálf-
bærni í öllu sínu starfi og er starfs-
fólk hvatt til að gera slíkt hið sama.

„Við bjóðum upp á samgöngu-
styrk fyrir þá sem vilja nýta sér 
vistvæna samgöngumáta og erum 

með góða búninga- og sturtuað-
stöðu fyrir þá sem koma hjólandi 
eða gangandi - og að sjálfsögðu 
byggðum við glæsilegt rými úti 
á lóð sem við köllum því lítilláta 
nafni „hjólahöllin“ þar sem starfs-
fólk getur geymt hjólin sín,“ segir 
Elín Greta og hlær.

Elín Greta segir að starfsfólk 
geti einnig fengið lánað bæði raf-
magnshjól til að prófa heima fyrir 
og að rafmagnsbílar séu til taks 
fyrir þá sem þurfa að fara á milli 
staða á vinnutíma.

„Staðsetningin okkar er alveg 
frábær í Ofanleitinu en það er mjög 
miðsvæðis og ýtir undir að fólk 
komi með vistvænum hætti til 
vinnu.“ n

Umhugað um sveigjanleika og traust í starfi
Elín Greta Stef-
ánsdóttir segir 
staðsetningu 
fyrirtækisins 
í Ofanleiti 
frábæra og að 
hún ýti undir 
vistvænan sam-
göngumáta. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Erla Guðrún Hafsteinsdóttir 
er mengunarsérfræðingur 
hjá Verkís. Hennar helstu 
verkefni eru rannsóknir á 
jarðvegi til dæmis þar sem 
breyta á iðnaðarsvæðum í 
íbúðasvæði.

Erla er doktor í umhverfis- og jarð-
efnafræði frá Macquarie-háskóla í 
Sydney, Ástralíu. Í náminu skoðaði 
hún mengun á Suðurskautinu og 
vann í framhaldi af því sem ráðgjafi 
í Ástralíu. Hún flutti svo til Íslands 
árið 2019 og hóf störf hjá Verkís.

„Verkís er góður staður til að 
vinna á og mikill stuðningur 
við starfsfólkið. Það er hlustað á 
starfsfólkið þegar það kemur með 
nýjar hugmyndir og leggur til nýjar 
aðferðir. Eins leggur fyrirtækið 
áherslu á að við finnum jafnvægi á 
milli vinnu og heimilis,“ segir hún

„Helstu verkefnin mín hjá Verkís 
eru rannsóknir á jarðvegi. Við 
höfum meðal annars verið gera 
mengunarrannsóknir á iðnaðar-
svæðum sem á að breyta í íbúða-
svæði,“ segir Erla.

„Núna erum við að vinna í 

úrbótaframkvæmdum á Hofsósi 
en þar varð olíuleki. Þar er enn 
mengun til staðar sem við erum að 
hreinsa,“ útskýrir hún.

Auk jarðvegsrannsókna sinnir 
Erla meðal annars grunnvatns-
vöktunum fyrir Isavia í Keflavík og 
kemur inn í verkefni sem tilheyra 
BREEAM vottun.

„BREEAM er bresk vottun sem 
snýr að sjálfbærni og umhverfis-
vottun fyrir hverfi. Ég kem inn 
í verkefnið að því leyti að það 
er skyldukrafa að meta meng-
unarstöðu landsvæðis, og eiga 
niðurstöður matsins að hafa áhrif á 
hvernig skipulagi svæðisins er hátt-
að. Vottunin hvetur til uppbygg-
ingar á röskuðum landsvæðum 
en ekki að byggt sé á óröskuðum 
svæðum,“ upplýsir hún.

Starf Erlu er fjölbreytt og mikið 
um ferðalög á milli landshluta.

„Það eru mörg verkefni sem snúa 
að svæðum þar sem bandaríski 
herinn hefur verið og skilið eftir 
sig umhverfisspor. Við tökum jarð-
vegs- og vatnssýni til að átta okkur 
á magni og útbreiðslu mengunar-
innar,“ segir hún.

Erla telur það vera mjög mikil-
vægt að mengunarrannsóknir og 
öll mengunarvinna sé unnin á sem 
sjálfbærastan hátt, „því við viljum 
ekki auka mengun með okkar 
aðferðum.“

„Ég legg mikið upp úr því, þegar 
við erum að finna leiðir í hreins-
unarverkefnum, að hægt sé að gera 
það á staðnum á sem sjálfbærastan 
hátt. Þegar mengun finnst er ekki 
endilega fýsilegast að hún sé bara 
mokuð upp og send í urðun. Þá fer 
mengunin ekki neitt heldur er hún 
flutt á annan stað í vörubílum með 
mikið kolefnisspor og mögulegri 
hættu á að hún dreifist á leiðinni. “

Á Íslandi er ekki mikið af meng-
unarsérfræðingum miðað við það 
sem Erla þekkir frá öðrum löndum.

„Ég hef tekið eftir því að íslenskar 
reglugerðir og leiðbeiningar um 
aðferðafræði mengunarrannsókna 
er ábótavant. En ég bind vonir við 
að þetta fari í betri farveg á næst-
unni og að mengunarrannsóknir 
verði framkvæmdar fyrr í ferlinu í 
skipulagsmálunum. Ég hef mikinn 
áhuga á að taka þátt í þessum 
breytingum.“ n

Mengunarrannsóknir þurfa að vera snemma í ferlinu

Erla Guðrún Hafsteinsdóttir  mengunarsérfræðingur leggur mikið upp úr því 
að hreinsunarverkefni séu unnin á sjálfbæran hátt.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Verkfræðistofan Verkís 
fagnar 90 ára afmæli sínu 
í ár. Þrátt fyrir langa hefð 
eru það aðkallandi verkefni 
nútímans sem halda fólki 
uppteknu.

„Allt frá upphafi hefur Verkís tekið 
virkan þátt í uppbyggingu sam-
félagsins og í dag gerum við það 
með sjálfbærni að leiðarljósi,“ segir 
Guðrún Dröfn Gunnarsdóttir bygg-
ingarverkfræðingur, nýr sviðsstjóri 
Samgöngu- og umhverfissviðs 
Verkís.

Á sviðinu starfa yfir 80 manns 
með margvíslegan bakgrunn og 
reynslu svo sem verk- og tækni-
fræðingar, náttúrufræðingar, lands-
lagsarkitektar, skipulagsfræðingar 
og tækniteiknarar. Viðfangsefni 
sviðsins eru gríðarlega fjölbreytt og 
hafa áhrif á allt samfélagið. „Ráð-
gjafar okkar starfa að ótal spenn-

andi verkefnum“ segir Guðrún og 
nefnir sem dæmi stórar samgöngu-
framkvæmdir sem til stendur að 
fara í á næstu árum á höfuðborgar-
svæðinu þar sem lögð er áhersla á 
fjölbreyttan ferðamáta. Hún nefnir 
einnig ýmis önnur stór verkefni 
svo sem endurnýjun veitukerfa, 
framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli 
vegna fjölgunar ferðamanna, orku-
skipti framtíðarinnar, blágrænar 
ofanvatnslausnir, vistvottanir 
framkvæmda og lífsferilsgreiningar 
fyrir ýmiss konar starfsemi.

Guðrún hóf störf hjá Verkfræði-
stofu Sigurðar Thoroddsen, forvera 
Verkís, í ársbyrjun 2000 og hafa 
verkefni hennar alltaf verið mjög 
fjölbreytt þó að í byrjun hafi þau að 
mestu tengst samgöngumálum.

„Verkís er verkefnadrifið fyrir-
tæki sem veitir ráðgjöf sem spannar 
allar þarfir framkvæmdaaðila frá 
fyrstu hugmynd til loka fjárfesting-

arverkefna. Fjölbreyttir möguleikar 
eru á að þróast í starfi eftir áhuga 
hvers og eins. Til að byrja með 
sérhæfði ég mig sem ráðgjafi í sam-
gönguverkefnum en smátt og smátt 
varð stjórnun verkefna stærri hluti 
af starfinu. Árið 2013 fór ég í starf 
rekstrarstjóra á Byggingasviði og  í 
sumar tók ég við sem sviðsstjóri á 
Samgöngu- og umhverfissviði.“

Guðrún segir loftslagsvandann 
vera stærstu áskorun samtímans 
og að stjórnendum fyrirtækja 
beri skylda til að leggja áherslu á 
sjálfbærni í allri sinni starfsemi. 
Mikilvægt sé að stjórnendur skapi 
umhverfi og frjóan jarðveg þar 
sem fólk er hvatt til að koma með 
hugmyndir og ögra viðteknum 
aðferðum „því einungis þannig 
getum við vænst þess að þróa þær 
lausnir sem við þörfnumst til að 
leysa vandamálin sem við stöndum 
frammi fyrir.“ n

Með sjálfbærni að leiðarljósi

Guðrún Dröfn Gunnarsdóttir segir mikilvægt að stjórnendur skapi umhverfi 
sem hvetur starfsfólk til að koma með nýjar hugmyndir.  FRÉTTABLADID/VALLI
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VIÐ ERUM KONURNAR Á REMAX VIÐ VINNUM FYRIR ÞIG

Aníta Malín 
Valsdóttir

Skrifstofa / móttaka
malin@remax.is

s. 477-7777

Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Löggiltur fasteignasali
berglind@remax.is

s. 694-4000 

Birna Rós 
Gísladóttir

Skrifstofa / skjalavinnsla
birna@remax.is

s. 477-7777

Bjarný Björg  
Arnórsdóttir

Aðstoðarm. fast.sala / 
 í löggildingarnámi
bjarny@remax.is

s. 694-2526

Dilyara 
Nasyrova

Löggiltur fasteignasali
dilja@remax.is
s. 864-1881

Katrín Eliza 
Bernhöft

Aðstoðarm. fast.sala / 
 í löggildingarnámi

katrineliza@remax.is
s. 699-6617

Kristbjörg Inga 
Valsdóttir

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

ingavalsdottir@remax.is
s. 776-2924

Kristín 
Halldórsdóttir

Skrifstofa / skjalavinnsla
kristin@remax.is

s. 477-7777

Kristín Ósk 
Reynisdóttir

Löggiltur fasteignasali
kor@remax.is
s. 822-6800

Salvör Þóra 
Davíðsdóttir

Löggiltur fasteignasali
salvor@remax.is

s. 844 1421

Guðbjörg 
Guðmundsdóttir

Löggiltur fasteignasali
gg@remax.is
s. 899-5533

Guðbjörg Helga 
Jóhannesdóttir

Löggiltur fasteignasali
gudbjorg@remax.is

s. 897 7712

Guðlaug Jóna 
Matthíasdóttir

Löggiltur fasteignasali
gulla@remax.is
s. 661-2363

Guðný 
Þorsteinsdóttir

Aðstoðarm. fast.sala / 
í löggildingarnámi
gudnyth@remax.is

s. 771-5211

Guðrún Elín 
Gísladóttir

Skrifstofa / skjalavinnsla
gudrunelin@remax.is

s. 477-7777

Sigríður 
Guðnadóttir

Löggiltur fasteignasali
sigga@remax.is

s. 663 3219

Sigrún 
Einarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
sein@remax.is
s. 894 2353

Sigrún Gréta 
Helgadóttir

Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

s. 864 0061

Sigrún M. 
Sigvaldadóttir

Löggiltur fasteignasali
sms@remax.is
s. 695 3502

Sylvía Guðrún 
Walthersdóttir
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

sylvia@remax.is
s. 477 7777

Guðrún Lilja 
Tryggvadóttir

Löggiltur fasteignasali
gudrunlilja@remax.is

s. 867-1231

Guðrún Þórhalla 
Helgadóttir

Löggiltur fasteignasali
gudrun@remax.is

s. 820-0490

Heiðrún Guðný 
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
heidrun@remax.is

s. 693-5131 

Hera Björk 
Þórhallsdóttir

Löggiltur fasteignasali
herabjork@remax.is

s. 774 1477

Jóna Guttormsdóttir
Skrifstofa / bókhald

jona@remax.is
s. 414 4700

Vigdís R. S.
Helgadóttir

Löggiltur fasteignasali
vigdis@remax.is

s. 477 7777

Þórdís 
Davíðsdóttir

Löggiltur fasteignasali
thordis@remax.is

s. 862 1914

VIÐ VINNUM
FYRIR ÞIG /  remax.is

REMAX Skeifunni 17  /  108 Reykjavík  /  S: 477-7777

Rekagrandi 1
107 Reykjavík
Góð eign óborganlegt útsýni

Stærð: 140,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983
Fasteignamat: 22,3

Verð: 31.900.000
Rekagrandi 1
Remax Lind kynnir: Glæsileg 140,7 fermetra íbúð á þriðju & fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með bílgeymslu
við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er með 3 svefnherbergjum, fataherbergi og 2 baðherbergjum og
stofu. Óborganlegt útsýni er úr þessari eign.Ákv góð lán upp á c,a 23.5M
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og Þórarinn Jónsson lögg.fast.hdl
sími 5107900

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Mánudagin 5 Des milli 17:00 og 17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit. .iswww.

Eskihlið 11
105 Reykjavík
Glæsileg endurnýjuð íbúð

Stærð: 188,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1946
Fasteignamat: 34.450.000

Bílskúr: Já

Verð: 47.500.000

RE/MAX Senter kynnir stórglæsilega og endurnýjaða íbúð í Hlíðunum.
Um er að ræða 157 fm. íbúð á tveimur hæðum með sér-inngangi og bílskúr (32 fm).
Aðal-hæð; komið er inn í hol, litlar svalir í austur, opnast inn í aðrar vistaverur, tvær stórar stofur með fallegum
gluggum,  svalir  í  suður,  elshús  með  hvítri  innréttingu,  vel  búið  tækjum  og  borðkrók.  Baðherbergi  með
steyptum sturtuklefa og innréttingum í antík-stíl. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum, herbergi með góðum
skápum er í dag nýtt sem skrifstofa - gæti verið barnaherbergi.
Ris hæð; Endurgerð 2008, tvö stór herbergi með fataskápum og skápum undir súð, baðherbergi, flísalagt með
baðkari,  innréttingu  og  þvottavél/þurrkara  aðstöðu  í  sérsmíðuðum  skáp.  Sjónvarpshol  er  fyrir  framan
herbergin. Húsið er í  góðu ástandi, nýir gluggar, nýlega yfirfarið þak, rennur og endursteinað (ca. 12 árum).
Íbúðin er öll uppgerð, rafmagn, lagnir, gluggar, gólfefni og innréttingar eru síðan 2007/2008.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is eða Ástþór Reynir í s. 414-4700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 5 des.  kl. 18.30-19.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

Hrefnugata
105 Reykjavík
Góð íbúð í hjarta Reykjavíkur

Stærð: 67,3  fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Fasteignamat: 13.950.000

Verð: 16.900.000
Remax Alpha kynnir góða íbúð í kjallara við Hrefnugötu í Reykjavík.
Íbúðin er mjög vel staðsett í hjarta Reykjavíkur. Sér inngangur. Í stofu og svefnherbergi er mjög
skemmtilegt plankagólf. Holið og eldhúsið er með plastparketi. Með íbúðinni fylgir rúmgott herbergi sem
er notað sem geymsla. Fyrir laghenta er möguleiki að stækka íbúðina inn í þetta auka rými.
Baðherbergið er með lökkuðu gólfi og sturtuklefa. Dýrahald er leyft í húsinu. Óverðtryggt lán hvílir á
íbúðinni. Stutt í helstu skóla.

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

david@remax.is

Stutt í háskólana og Landspítalann

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

897 1533

Rauðarárstígur 1
101 Reykjavík
Björt og opin íbúð!

Stærð: 74,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 14.600.000

Verð: 19.900.000
RE/MAX Senter kynnir bjarta og fallega íbúð á annarri hæð í miðbæ Reykjvíkur.
Nánari lýsing; Opið eldhús með eyju/bekk tengist stofu/borðstofu á skemmtilegan hátt. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, fataherbergi/geymsla er í íbúðinni sjálfri. Baðherbergi er flísalagt með baðkari, þvottavél
og þurrkara er haganlega fyrirkomið í skáp. Gólfefni, parket nema í baðherbergi, þar eru flísar.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is eða Ástþór Reynir í s. 414-4700.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 5 des. kl. 17.30-17.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

Stekkjarflöt 9
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli

Stærð: 247,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 47.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 85.000.000
Forstofa með fataskáp,gesta wc.Úr forstofu er gengið inn í flísalagt þvottahús,þaðan er gengið út í
garð. Eldhús er flísalagt, vönduð hvít innrétting, granít borðplata.Borðstofa við hlið eldhúss.
Stór stofa með fallegum arni.Sjónvarpshol við hlið stofu, úr því er stór rennihurð út á verönd með úti
arni.Þrjú svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi. Baðherbergi með nudd baðkari og sturtu.
Virkilega falleg eign með fallegum grónum garði, pöllum og úti arni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 4.des. 16:-16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

663 3219

662 1166

Þrastarás 57
221 Hafnarfjörður
Vönduð eign í alla staði

Stærð: 187,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 35.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.700.000
Remax Lind kynnir: Nýlegt og vel skipulagt 5 herbergja 187,7fm2 endaraðhús og þar af 24fm2
innbyggðum bílskúr,hannað af VA arkitektum.
Þetta er virkilega vönduð eign í alla staði og hefur ekkert verið til sparað í byggingu þessarar
eignar.Húsið stendur þannig að njóta má sólar allan daginn,að framan fyrir hádegi á trépalli og á baklóð
eftir hádegi.Lóðin er gróin og falleg, einstaklega gott útsýni er úr þessari eign.Allar nánari uppls gefur
Páll í sima 8619300 eða Þórarinn Jónsson sími 5107900.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

.iswww.

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

Krummahólar 2
111 Reykjavík
Frábært verð, laus við kaupsamning

Stærð: 130,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1975
Fasteignamat: 18.650.000

Bílskúr: Já

Verð: 20.500.000
Falleg og vel um gengin 4-5 herbergja íbúð  á annari hæð í hólahverfinu. Góður 27,1 fm bílskúr. Stórar
suðursvalir. Stutt í skóla, leikskóla og framhaldsskóla. Ljósleiðari í hús og íbúð sem tryggir hraðari
netaðgang og fjölda sjónvarpsrása.
Frábær eign fyrir stóra fjölskyldu, laus við kaupsamning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristín Skjaldardóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kristins@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag  kl 17:00-17:30. Bjalla 2 B

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8244031

Ánanaust 15
101 Reykjavík
Laus við kaupsaming

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 17.700.000

Verð: 24.900.000
Forstofa með fataskáp. Rúmgóð parketlögð stofa, úr stofu er gengið út á góðar svalir. Stofa og eldhús
eru samliggjandi, í eldhúsi er hvít innrétting, dökkar flísar á gólfi. Tvö svefnherbergi, fataskápar í
báðum, eikar parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með hvítum flísum, hvít innrétting.
Þvottahús er innan íbúðar. Sér geymsla við hlið íbúðar og sameiginleg hjólageymsla í sameign.
Virkilega falleg og eiguleg eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Laugardaginn 22. október  15:00-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

663 3219

662 1166

Leirubakki 26
109 Reykjavík
Snyrtileg og vel skipulögð eign!

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Fasteignamat: 14.650.000

Verð: 18.600.000
RE/MAX Senter og Guðni kynna fallega 86,4 fm 3. herbergja íbúð á 1. hæð.  Ásamt ca 10 fm
aukageymslu.Íbúðin er rúmgóð og nýtist plássið þannig að það er hægt að hafa litla skrifstofu í holinu.
Búið að gera upp eldhúsið með nýlegri innréttingu og tækjum. Baðherbergið er flísalagt með ljósum
flísum. Þar er baðkar og sturta. Stór garður með leiktækjum fyrir börnin. Örstutt í leiksksóla og skóla.
Hafðu samband við Guðna í síma 696-6946 eða gudni@remax.is fyrir frekari upplýsingar.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðni Svavarsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Gudni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn 15:30-16:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

696-6946

Mosprýði 5
210 Garðabær
Vandað og fjölskylduvænt parhús

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 21.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilegt og vandað hús í hrauninu í Garðabæ. Húsið er staðsteypt og
og skiptist í opið eldhús, stofu, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stóran bílskúr auk
geymslu og þvottahúss. Gert er ráð fyrir pöllum og lagnir komnar fyrir heitan pott. Húsið er pússað að
utan, glerjað og hurðir komnar í. Nánast tilbúið til innréttingar að innan sjá nánar í lýsingu á
www.remax.is
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl. 15.00-15.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Berjabraut 18
270 Mosfellsbær
Í Kjós aðeins 30 mín frá Reykjavík

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 11.241.000

Verð: 22.500.000
Hægt að vera með bát. Mögulegt að taka bíl upp í hluta kaupverðs. Nýr lóðarleigusamningur til 99 ára.
Heilsárshús á steyptum grunni með uþb 60 fm pöllum, heitum rafmagnspotti og húsgögnum. Húsið er
83 fm að grunnfleti með lofti yfir hluta hússins. Á neðri hæð er alrými með eldhúsi og stofu, 2 herbergi,
baðherbergi og forstofa. Á efri hæð er opið rými, sem hægt væri að loka af í eitt eða fleiri herbergi og
yfirbyggðar svalir. Efri hæðin er ekki inni í fermetratölu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Auður Sigríður
Sölufulltrúi

arg@remax.is

audur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 23.okt kl. 14-15

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

824 7772



VIÐ ERUM KONURNAR Á REMAX VIÐ VINNUM FYRIR ÞIG

Aníta Malín 
Valsdóttir

Skrifstofa / móttaka
malin@remax.is

s. 477-7777

Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Löggiltur fasteignasali
berglind@remax.is

s. 694-4000 

Birna Rós 
Gísladóttir

Skrifstofa / skjalavinnsla
birna@remax.is

s. 477-7777

Bjarný Björg  
Arnórsdóttir

Aðstoðarm. fast.sala / 
 í löggildingarnámi
bjarny@remax.is

s. 694-2526

Dilyara 
Nasyrova

Löggiltur fasteignasali
dilja@remax.is
s. 864-1881

Katrín Eliza 
Bernhöft

Aðstoðarm. fast.sala / 
 í löggildingarnámi

katrineliza@remax.is
s. 699-6617

Kristbjörg Inga 
Valsdóttir

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

ingavalsdottir@remax.is
s. 776-2924

Kristín 
Halldórsdóttir

Skrifstofa / skjalavinnsla
kristin@remax.is

s. 477-7777

Kristín Ósk 
Reynisdóttir

Löggiltur fasteignasali
kor@remax.is
s. 822-6800

Salvör Þóra 
Davíðsdóttir

Löggiltur fasteignasali
salvor@remax.is

s. 844 1421

Guðbjörg 
Guðmundsdóttir

Löggiltur fasteignasali
gg@remax.is
s. 899-5533

Guðbjörg Helga 
Jóhannesdóttir

Löggiltur fasteignasali
gudbjorg@remax.is

s. 897 7712

Guðlaug Jóna 
Matthíasdóttir

Löggiltur fasteignasali
gulla@remax.is
s. 661-2363

Guðný 
Þorsteinsdóttir

Aðstoðarm. fast.sala / 
í löggildingarnámi
gudnyth@remax.is

s. 771-5211

Guðrún Elín 
Gísladóttir

Skrifstofa / skjalavinnsla
gudrunelin@remax.is

s. 477-7777

Sigríður 
Guðnadóttir

Löggiltur fasteignasali
sigga@remax.is

s. 663 3219

Sigrún 
Einarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
sein@remax.is
s. 894 2353

Sigrún Gréta 
Helgadóttir

Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

s. 864 0061

Sigrún M. 
Sigvaldadóttir

Löggiltur fasteignasali
sms@remax.is
s. 695 3502

Sylvía Guðrún 
Walthersdóttir
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

sylvia@remax.is
s. 477 7777

Guðrún Lilja 
Tryggvadóttir

Löggiltur fasteignasali
gudrunlilja@remax.is

s. 867-1231

Guðrún Þórhalla 
Helgadóttir

Löggiltur fasteignasali
gudrun@remax.is

s. 820-0490

Heiðrún Guðný 
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
heidrun@remax.is

s. 693-5131 

Hera Björk 
Þórhallsdóttir

Löggiltur fasteignasali
herabjork@remax.is

s. 774 1477

Jóna Guttormsdóttir
Skrifstofa / bókhald

jona@remax.is
s. 414 4700

Vigdís R. S.
Helgadóttir

Löggiltur fasteignasali
vigdis@remax.is

s. 477 7777

Þórdís 
Davíðsdóttir

Löggiltur fasteignasali
thordis@remax.is

s. 862 1914

VIÐ VINNUM
FYRIR ÞIG /  remax.is

REMAX Skeifunni 17  /  108 Reykjavík  /  S: 477-7777

Rekagrandi 1
107 Reykjavík
Góð eign óborganlegt útsýni

Stærð: 140,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 22,3

Verð: 31.900.000
Rekagrandi 1
Remax Lind kynnir: Glæsileg 140,7 fermetra íbúð á þriðju & fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með bílgeymslu
við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er með 3 svefnherbergjum, fataherbergi og 2 baðherbergjum og
stofu. Óborganlegt útsýni er úr þessari eign.Ákv góð lán upp á c,a 23.5M
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og Þórarinn Jónsson lögg.fast.hdl
sími 5107900

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Opið
Hús

Mánudagin 5 Des milli 17:00 og 17:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit. .iswww.

Eskihlið 11
105 Reykjavík
Glæsileg endurnýjuð íbúð

Stærð: 188,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1946
Fasteignamat: 34.450.000

Bílskúr: Já

Verð: 47.500.000

RE/MAX Senter kynnir stórglæsilega og endurnýjaða íbúð í Hlíðunum.
Um er að ræða 157 fm. íbúð á tveimur hæðum með sér-inngangi og bílskúr (32 fm).
Aðal-hæð; komið er inn í hol, litlar svalir í austur, opnast inn í aðrar vistaverur, tvær stórar stofur með fallegum
gluggum,  svalir  í  suður,  elshús  með  hvítri  innréttingu,  vel  búið  tækjum  og  borðkrók.  Baðherbergi  með
steyptum sturtuklefa og innréttingum í antík-stíl. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum, herbergi með góðum
skápum er í dag nýtt sem skrifstofa - gæti verið barnaherbergi.
Ris hæð; Endurgerð 2008, tvö stór herbergi með fataskápum og skápum undir súð, baðherbergi, flísalagt með
baðkari,  innréttingu  og  þvottavél/þurrkara  aðstöðu  í  sérsmíðuðum  skáp.  Sjónvarpshol  er  fyrir  framan
herbergin. Húsið er í  góðu ástandi, nýir gluggar, nýlega yfirfarið þak, rennur og endursteinað (ca. 12 árum).
Íbúðin er öll uppgerð, rafmagn, lagnir, gluggar, gólfefni og innréttingar eru síðan 2007/2008.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is eða Ástþór Reynir í s. 414-4700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 5 des.  kl. 18.30-19.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

Hrefnugata
105 Reykjavík
Góð íbúð í hjarta Reykjavíkur

Stærð: 67,3  fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Fasteignamat: 13.950.000

Verð: 16.900.000
Remax Alpha kynnir góða íbúð í kjallara við Hrefnugötu í Reykjavík.
Íbúðin er mjög vel staðsett í hjarta Reykjavíkur. Sér inngangur. Í stofu og svefnherbergi er mjög
skemmtilegt plankagólf. Holið og eldhúsið er með plastparketi. Með íbúðinni fylgir rúmgott herbergi sem
er notað sem geymsla. Fyrir laghenta er möguleiki að stækka íbúðina inn í þetta auka rými.
Baðherbergið er með lökkuðu gólfi og sturtuklefa. Dýrahald er leyft í húsinu. Óverðtryggt lán hvílir á
íbúðinni. Stutt í helstu skóla.

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

david@remax.is

Stutt í háskólana og Landspítalann

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

897 1533

Rauðarárstígur 1
101 Reykjavík
Björt og opin íbúð!

Stærð: 74,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 14.600.000

Verð: 19.900.000
RE/MAX Senter kynnir bjarta og fallega íbúð á annarri hæð í miðbæ Reykjvíkur.
Nánari lýsing; Opið eldhús með eyju/bekk tengist stofu/borðstofu á skemmtilegan hátt. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, fataherbergi/geymsla er í íbúðinni sjálfri. Baðherbergi er flísalagt með baðkari, þvottavél
og þurrkara er haganlega fyrirkomið í skáp. Gólfefni, parket nema í baðherbergi, þar eru flísar.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is eða Ástþór Reynir í s. 414-4700.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 5 des. kl. 17.30-17.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

Stekkjarflöt 9
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli

Stærð: 247,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 47.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 85.000.000
Forstofa með fataskáp,gesta wc.Úr forstofu er gengið inn í flísalagt þvottahús,þaðan er gengið út í
garð. Eldhús er flísalagt, vönduð hvít innrétting, granít borðplata.Borðstofa við hlið eldhúss.
Stór stofa með fallegum arni.Sjónvarpshol við hlið stofu, úr því er stór rennihurð út á verönd með úti
arni.Þrjú svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi. Baðherbergi með nudd baðkari og sturtu.
Virkilega falleg eign með fallegum grónum garði, pöllum og úti arni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 4.des. 16:-16:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

663 3219

662 1166

Þrastarás 57
221 Hafnarfjörður
Vönduð eign í alla staði

Stærð: 187,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 35.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.700.000
Remax Lind kynnir: Nýlegt og vel skipulagt 5 herbergja 187,7fm2 endaraðhús og þar af 24fm2
innbyggðum bílskúr,hannað af VA arkitektum.
Þetta er virkilega vönduð eign í alla staði og hefur ekkert verið til sparað í byggingu þessarar
eignar.Húsið stendur þannig að njóta má sólar allan daginn,að framan fyrir hádegi á trépalli og á baklóð
eftir hádegi.Lóðin er gróin og falleg, einstaklega gott útsýni er úr þessari eign.Allar nánari uppls gefur
Páll í sima 8619300 eða Þórarinn Jónsson sími 5107900.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

861 9300

Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

.iswww.

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

Krummahólar 2
111 Reykjavík
Frábært verð, laus við kaupsamning

Stærð: 130,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1975
Fasteignamat: 18.650.000

Bílskúr: Já

Verð: 20.500.000
Falleg og vel um gengin 4-5 herbergja íbúð  á annari hæð í hólahverfinu. Góður 27,1 fm bílskúr. Stórar
suðursvalir. Stutt í skóla, leikskóla og framhaldsskóla. Ljósleiðari í hús og íbúð sem tryggir hraðari
netaðgang og fjölda sjónvarpsrása.
Frábær eign fyrir stóra fjölskyldu, laus við kaupsamning.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristín Skjaldardóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kristins@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag  kl 17:00-17:30. Bjalla 2 B

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8244031

Ánanaust 15
101 Reykjavík
Laus við kaupsaming

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Fasteignamat: 17.700.000

Verð: 24.900.000
Forstofa með fataskáp. Rúmgóð parketlögð stofa, úr stofu er gengið út á góðar svalir. Stofa og eldhús
eru samliggjandi, í eldhúsi er hvít innrétting, dökkar flísar á gólfi. Tvö svefnherbergi, fataskápar í
báðum, eikar parket á gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með hvítum flísum, hvít innrétting.
Þvottahús er innan íbúðar. Sér geymsla við hlið íbúðar og sameiginleg hjólageymsla í sameign.
Virkilega falleg og eiguleg eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigga@remax.is

Jóhanna Íris
Sölufulltrúi

johanna@remax.is

Opið
Hús

Laugardaginn 22. október  15:00-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

663 3219

662 1166

Leirubakki 26
109 Reykjavík
Snyrtileg og vel skipulögð eign!

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Fasteignamat: 14.650.000

Verð: 18.600.000
RE/MAX Senter og Guðni kynna fallega 86,4 fm 3. herbergja íbúð á 1. hæð.  Ásamt ca 10 fm
aukageymslu.Íbúðin er rúmgóð og nýtist plássið þannig að það er hægt að hafa litla skrifstofu í holinu.
Búið að gera upp eldhúsið með nýlegri innréttingu og tækjum. Baðherbergið er flísalagt með ljósum
flísum. Þar er baðkar og sturta. Stór garður með leiktækjum fyrir börnin. Örstutt í leiksksóla og skóla.
Hafðu samband við Guðna í síma 696-6946 eða gudni@remax.is fyrir frekari upplýsingar.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðni Svavarsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Gudni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn 15:30-16:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

696-6946

Mosprýði 5
210 Garðabær
Vandað og fjölskylduvænt parhús

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 21.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilegt og vandað hús í hrauninu í Garðabæ. Húsið er staðsteypt og
og skiptist í opið eldhús, stofu, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stóran bílskúr auk
geymslu og þvottahúss. Gert er ráð fyrir pöllum og lagnir komnar fyrir heitan pott. Húsið er pússað að
utan, glerjað og hurðir komnar í. Nánast tilbúið til innréttingar að innan sjá nánar í lýsingu á
www.remax.is
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl. 15.00-15.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Berjabraut 18
270 Mosfellsbær
Í Kjós aðeins 30 mín frá Reykjavík

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 11.241.000

Verð: 22.500.000
Hægt að vera með bát. Mögulegt að taka bíl upp í hluta kaupverðs. Nýr lóðarleigusamningur til 99 ára.
Heilsárshús á steyptum grunni með uþb 60 fm pöllum, heitum rafmagnspotti og húsgögnum. Húsið er
83 fm að grunnfleti með lofti yfir hluta hússins. Á neðri hæð er alrými með eldhúsi og stofu, 2 herbergi,
baðherbergi og forstofa. Á efri hæð er opið rými, sem hægt væri að loka af í eitt eða fleiri herbergi og
yfirbyggðar svalir. Efri hæðin er ekki inni í fermetratölu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Auður Sigríður
Sölufulltrúi

arg@remax.is

audur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 23.okt kl. 14-15

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

824 7772



OsteoStrong fagnar þriggja 
ára starfsafmæli um þessar 
mundir. Um 500 manns 
stunda æfingar vikulega hjá 
OsteoStrong. Heimsóknin 
tekur aðeins 20 mínútur í 
heildina, einu sinni í viku, og 
þannig bæta meðlimir sjálfa 
sig, styrk vöðva, auka jafn-
vægi, lækka blóðsykur og 
minnka verki í liðum og baki.

Helgi Már Þórðarson, íþrótta
fræðingur, einkaþjálfari og annar 
eiganda Aha.is, fór að stunda 
OsteoStrong eftir að hann fór að 
finna fyrir verkjum í líkamanum.

„Mér finnst óeðlilegt að vera 
með verki. Mér finnst eðlilegt að 
vera verkjalaus og mér finnst að 
allir ættu að stefna að því. Ég spil
aði fótbolta í Bandaríkjunum og 
lærði íþróttafræði í Saint Augustin 
í Flórída fyrir hartnær 30 árum. Ég 
var líka á íþróttabraut í mennta
skóla og ætlaði alltaf að verða 
íþróttakennari, sem ég svo gerði. 
Ég var þjálfari barna og unglinga, 
síðar einkaþjálfari og hafði alla 
mína ævi þjálfað fólk í íþróttum. 
Það er þess vegna mjög auðvelt að 
tala við mig um heilsu, andlega 
heilsu og heilbrigt líferni. Þegar 
OsteoStrong var opnað þá var ég 
eins og margir: „Nei, það getur 
ekki verið, fjögur tæki, einu sinni 
í viku?“ Mér fannst þetta náttúru
lega mjög skrítið.

Tilbúinn að breyta til
En ég var á þeim stað að mig 
langaði að breyta til. Ég var búinn 
að telja mánuðina og dagana þar 
til ég yrði fimmtugur og vildi 
fara ferskur inn í nýjan áratug. Ég 
var eins og margir, hafði aðeins 
fækkað ferðum í ræktina á meðan 
ég var með lítil börn og var að 
stofna fyrirtæki. Það koma alltaf 
smá svona tímabil þar sem maður 
dettur út í smá tíma.

Fljótlega verkjalaus í baki
Þegar ég byrjaði í ástundun hjá 
OsteoStrong var ég slæmur í baki, 
öxl og hálsi. Ég var rosalega dug
legur í OsteoStrong í hálft ár. Lagði 
mig fram um að missa aldrei úr 
tíma af því að ég fann mun á mér 
eftir bara nokkrar vikur. Verkirnir 
hurfu alveg. Bara OsteoStrong einu 
sinni í viku, ekki neitt annað með.

Aukin löngun í hreyfingu
Svo smám saman gerðist svo 
margt ánægjulegt. Með auknum 
styrk, minni verkjum og aukinni 
orku þá fór ég að leita í f leiri leiðir 
til þess að bæta heilsuna, fann 
löngun til að mæta í ræktina 
og mætti þar þrisvar sinnum í 
viku ásamt því að stunda Osteo
Strong einu sinni í viku. Það er svo 
skemmtilegt að hreyfa sig þegar 
manni líður vel.

Pabbi minn er 73 ára. Hann 
hefur sömu sögu að segja en hann 
fann reyndar mun á sér strax eftir 
fyrsta tíma. Ég held að það sé eðli
legt að það taki mann aðeins lengri 
tíma að finna fyrir breytingum 
þegar maður er yngri og í betra 
formi.

Gleðin í skammdeginu
Hreyfing er svo verðmæt fyrir 
andann og það skiptir svo miklu 
máli að vera ekki verkjaður. Það er 
grunnatriði. Til þess að lyfta and
anum tók ég upp á því í jólafríinu 
að fara í tvo stutta göngutúra á 
dag í náttúrunni og mér finnst 
það mjög verðmætt. Í nokkur ár 
hef ég vandað mig við að dvelja í 
þakklæti. Ég keypti mér 5mín
útnaþakklætisbækur um árið og 
núna er það orðið sjálfkrafa hjá 
mér að finna fyrir þakklæti óháð 
aðstæðum hverju sinni.

Ég las líka „Af hverju sofum 

Fann hratt mikinn mun með OsteoStrong

Helgi Már Þórðarson, íþróttafræðingur og einkaþjálfari, varð hissa þegar 
hann fann hversu OsteoStrong breytti líðan hans til betri vegar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Æfingarnar 
taka stuttan 
tíma, aðeins 20 
mínútur, en eru 
afar áhrifaríkar. 

Örn og Svana reka Osteo Strong og eru sífellt að stækka við sig. Ný stöð 
verður opnuð í Ögurhvarfi í febrúar. 

Helgi segir að eftir æfingarnar hjá OsteoStrong finni hann fyrir miklum lið-
leika og orkan hefur aukist. 

Æfingarnar eru ekki erfiðar og henta öllum, jafnt þeim sem eru í íþróttum og 
hinum sem hafa lítið hreyft sig. 

Meðlimir geta átt von á að:

n Auka styrk
n  Minnka verki í baki og liða-

mótum
n Lækka langtíma blóðsykur
n Auka beinþéttni
n Bæta líkamsstöðu
n Auka jafnvægi
n  Minnka líkur á álags-

meiðslum

við?“ og hætti að mæta í sund á 
morgnana eins og ég hafði gert í 15 
ár. Nú sef ég bara þessa tvo auka 
klukkutíma og ég greinilega þurfti 
á því að halda því að ég er allur 
miklu kátari.

Tími fyrir heilsu
Það er svo gott að byrja hjá 
OsteoStrong. Maður finnur svo 
hratt fyrir breytingum og byrjar þá 
smám saman að skoða í kringum 
sig eftir fleiri leiðum til að bæta 

heilsuna og gleðina. Þegar ég lít 
núna tvö ár aftur í tímann þá má 
segja að OsteoStrong hafi ýtt við 
mér að ná markmiði mínu, sem 
er að vera í toppformi þegar að ég 
verð fimmtugur. Borða betur, sofa 
betur, æfa betur. Ég hef enn nokkra 
mánuði til stefnu og hlakka til,“ 
segir Helgi, sem er annar eigandi 
Aha.is.

Ný stöð í Ögurhvarfi
OsteoStrong á Íslandi á þriggja ára 
starfsafmæli um áramótin. Viku
lega mæta um 500 meðlimir til 
þess að styrkja sig og auka orku. 
„Til viðbótar við stöðina í Hátúni 
12 opnum við nýja stöð í byrjun 
febrúar í Ögurhvarfi. Þannig 
geta enn fleiri nýtt sér þjónustu 
OsteoStrong og leiðin er styttri 
fyrir þá sem koma til dæmis frá 
Selfossi og Borgarnesi. Við erum 
mjög spennt yfir möguleikanum á 
því að fá að þjóna fleiri svæðum á 
Íslandi og erum alltaf spennt yfir 
að tala við mögulega samstarfs
aðila,“ segir Svanlaug Jóhanns
dóttir, annar eigandi OsteoStrong.

Tíminn er núna
OsteoStrong hentar næstum 
öllum sem geta staðið upp. „Hjá 
okkur eru til dæmis einstaklingar 
sem eru að undirbúa sig fyrir 
Landvættina og á sama tíma ein
staklingar sem eru farnir að þurfa 
að styðjast við göngugrind og allt 
þar á milli. Það eru svo margir 
sem að hafa dottið út úr rútínu 

með sína hreyfingu tengt Covid og 
þrá að komast aftur af stað. Það er 
góð hugmynd prófa OsteoStrong 
núna í skammdeginu og byrja strax 
að safna styrk fyrir vorið og úti
veruna,“ segir Örn Helgason, hinn 
eigandi OsteoStrong.

73% styrking á ári
„Notendur gera æfingar undir 
handleiðslu þjálfara í fjórum 
tækjum sem reyna á allan líkam
ann,“ segir Svanlaug. „Hreyfingin 
er lítil en átakið er hins vegar meira 
en fólk er vant án þess að verða 
manni nokkurn tíma ofviða. Með 
nýju áreiti fær líkaminn skýr skila
boð um að byggja sig upp og hefst 
handa við að þétta bein og styrkja 
vöðva, liðbönd og sinar. Á einu ári 
er fólk að meðaltali að styrkja sig 
um 73%.

Góðar sóttvarnir
Við hugum mjög vel að sóttvörnum 
og enn sem komið er hefur enginn 
náð að smitast hjá okkur. Með allt 
þetta fólk og á öllum þessum tíma 
hefur það aðeins í tvígang komið 
fyrir að einstaklingur kom og gerði 
æfingarnar sínar, en komst að því 
eftir á að hann var með Covid. 
Okkur þótti vænt um það þegar 
annar þeirra sagði við smitrakn
ingarteymið: „Jú, ég fór þangað en 
það er ekki séns að nokkur smitist 
þar, OsteoStrong er örugglega mest 
sótthreinsaði staður á Íslandi,“ 
segir Örn.

Frír prufutími
„Við bjóðum upp á fría prufutíma 
á fimmtudögum. Það er gaman 
að geta sýnt fólki hvað við gerum. 
Flestir koma til okkar með margar 
spurningar, en fara frá okkur 
spenntir, glaðir og með skýra sýn 
á það hvernig OsteoStrong getur 
hjálpað þeim,“ segir Örn. n

OsteoStrong er í Hátúni 12, sunnan 
megin. Prufutíma má bóka á 
osteo strong.is og í síma 419 9200.
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OsteoStrong fagnar þriggja 
ára starfsafmæli sínu um 
þessar mundir. Um 500 
manns stunda æfingar 
vikulega hjá OsteoStrong. 
Heimsóknin tekur aðeins 
20 mínútur í heildina, einu 
sinni í viku, og þannig bæta 
meðlimir styrk vöðva, auka 
jafnvægi, lækka blóðsykur 
og minnka verki í liðum og 
baki.

„Við vorum fimmta landið í heim-
inum til þess að bjóða upp á þessa 
þjónustu en nú er OsteoStrong 
komið alls staðar í Skandinavíu 
og búið að staðfesta samninga í 
þrettán löndum. Það er verið að 
gera mjög ýtarlega rannsókn á 
Karolinska Institutet í Svíþjóð á 
virkni þessarar leiðar til þess að 
virkja líkamann og sjálf höfum við 
á þessum þremur árum fengið svo 
ofboðslega góða innsýn inn í það 
hvernig þetta æfingakerfi getur 
bætt lífsgæði hjá fólki á öllum 
aldri. Þá er maður heldur betur 
kominn með góða ástæðu til að 
vakna á morgnana,“ segir Svanlaug 
Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri 
OsteoStrong.

Stress á Íslandi
„Við kynntumst OsteoStrong á 
námskeiði í Bretlandi þegar við 
vorum nýflutt heim til Íslands frá 
Spáni. Þá fannst okkur svo mikið 
stress hérna heima og álagið á 
heimilum mikið. Okkur fannst að 
með því að bjóða upp á þjónustu 
OsteoStrong sem tæki stuttan 
tíma en byði upp á góðan árangur 
værum við að gera þjóðþrifaverk 
sem allir gætu grætt á,“ bætir hún 
við.

Styður til vaxtar
„Það eru margir sem hafa valið að 
gera OsteoStrong hluta af sínum 
lífsstíl en sumir koma reglulega 
í nokkra mánuði. Mér finnst 
bara skipta mestu máli að fólki 
geri þetta nákvæmlega eins og 
styður það sjálft best. Sumir eru 
að undirbúa sig fyrir einhver afrek 
og þá getur OsteoStrong stutt við 
þá á leiðinni og minnkað líkur á 
meiðslum, sumir blanda saman 
OsteoStrong og annarri hreyfingu 
og svo er annar hópur sem getur 
ekki stundað aðra hreyfingu en 
þessa en nær samt að vaxa og 
styrkja sig. Það gleður mig að sjá 
alla þessa hópa hlið við hlið,“ upp-
lýsir Svanlaug.

Munur á milli landa
„OsteoStrong er franchise frá 
Bandaríkjunum en á sama tíma 

Fagnar opnun nýrrar stöðvar 
OsteoStrong í Ögurhvarfi 

Svanlaug Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri OsteoStrong, er þakklát fyrir allar árangurssögur meðlima sinna.  
 MYNDIR/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

OsteoStrong 
er að bæta við 
sig stöðvum til 
að geta þjónað 
fleirum. Þau 
eru í Hátúni 12 
og opna brátt í 
Ögurhvarfi. 

Nýja stöðin í Ögurhvarfi verður í glæsilegu húsnæði.  MYND/AÐSEND

grasrótarfyrirtæki í vexti og í 
raun fjölskyldufyrirtæki á Íslandi. 
Við erum með einkaleyfi fyrir 
rekstrinum á Íslandi og fengum því 
frá fyrirtækinu þennan virðulega 
titil „Masters of Iceland“. Það er 
mikill munur á því hvað hentar á 
milli landa og munur á því hvað 
má segja í markaðsefni. Þess 
vegna höfum unnið okkar efni að 
mestu leyti frá grunni með aðstoð 
David Young hönnuði. Það er 
bæði skemmtileg pælingavinna og 
gaman að fá að deila alvöru sögum 
frá alvöru fólki.“

Græn þjónusta
„Rekstur OsteoStrong hefur þann 
frábæra kost að hann er næstum 
því rusl-frír. Við fáum stóru tækin 
send við opnun hverrar stöðvar 
frá Bandaríkjunum en eftir það er 
næstum eina ruslið sem til fellur við 
starfsemina bara kaffikorgur frá 

kaffistofu starfsmanna. Við leitum 
leiða og þvoum til dæmis klúta í 
staðinn fyrir að nota bréfþurrkur 
til þess að sótthreinsa. Mér þykir 
verðmætt að fá að vera í þannig 
rekstri. Vita það að við seljum upp-
byggingu og lífsgæði og pökkum 
því inn í góða þjónustu með hlýju 
og nærgætni,“ segir Svanlaug.

„Maður getur verið með svo 
mikið af góðum hugmyndum 
um það hvernig maður vill hafa 
fyrirtækið sitt en það er til lítils ef 
maður fær ekki gott starfsfólk til 
þess að starfa með sér. Við erum 
alveg ótrúlega heppin með okkar 
starfsfólk. Það hefur staðið eins 
og klettur við bakið á okkur í 
gegnum þessa ótrúlega skrýtnu 
tíma og enn hefur enginn smitast 
í OsteoStrong. Ég hvet þá sem telja 
að þeim geti liðið vel í starfi hjá 
okkur að hafa samband sem fyrst - 
því við erum tilbúin.“

Hugrakkir meðlimir
„Ég hugsa svo oft hlýlega til fólksins 
sem var mætt á húninn hjá okkur 
sama dag og við opnuðum og velti 
því fyrir mér hvað þau voru rosa-
lega hugrökk. Þá hafði bara einn 
Íslendingur fyrir utan okkur heyrt 
um OsteoStrong en í dag mæta 
flestir af því að vinir þeirra eða ætt-
ingjar hafa fengið góðan árangur af 
því að stunda OsteoStrong. Til að 
byrja með getur verið erfitt að trúa 
því að það sé hægt að fá árangur 
af því að gera eitthvað sem tekur 
ekki meiri tíma og þá getur hausinn 
aðeins farið að flækjast fyrir manni. 
En við fáum árangurs- og gleði-
sögur á hverjum degi: „Veistu hvað 
mér tókst á gera?“ Þessar sögur geta 
gert gæfumuninn þegar að maður 
er þreyttur eftir daginn því þá á 
maður alltaf óvænt smá auka orku 
til.

Ný stöð í Ögurhvarfi
Núna í janúar eru þrjú ár síðan 
að við hófum rekstur. Vikulega 
mæta um 500 meðlimir til þess 
að styrkja sig og auka orku og 
við erum alltaf að bæta við. Til 
viðbótar við stöðina í Hátúni 12 
opnum við nýja stöð í byrjun 
febrúar í Ögurhvarfi 2. Þannig 
geta enn fleiri nýtt sér þjónustu 
OsteoStrong og leiðin er styttri 
fyrir þá sem koma til dæmis frá 
Selfossi og Borgarnesi. Við erum 
mjög spennt yfir möguleikanum á 
því að fá að þjóna fleiri svæðum á 
Íslandi og erum alltaf spennt yfir 
að tala við mögulega samstarfsað-
ila,“ segir Svanlaug og bætir við: 
„Við stefnum á að opna eina stöð á 
ári í 10 ár þannig að það er eins og 
gott að halda sér við efnið.“ n
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Við hjá dk hug-
búnaði leitumst 

eftir að bæta okkur á 
hverju ári. Eitt af þeim 
verkefnum er jafnrétti 
innan fyrirtækisins og 
dk hugbúnaður hefur 
haldið áfram á þeirri 
vegferð sem hófst fyrir 
um tveim árum, að auka 
hlut kvenna innan 
fyrirtækisins.
Hulda Guðmundsdóttir

Hjá dk hugbúnaði starfar öfl-
ugur hópur sérfræðinga, en 
í hópnum er hlutfall kvenna 
um 40% og fer ört vaxandi. 
Þar er lögð mikil áhersla á 
að jafna kynjahlutföllin og 
hugbúnaður fyrirtækisins 
er kominn með kerfi sem 
aðstoðar fyrirtæki við fram-
kvæmd á jafnlaunavottun.

„Við höfum um langt árabil leitast 
við að ráða konur til starfa, þar 
sem við lítum svo á að fjölbreyti-
leiki sé einn af lykilþáttum þess að 
ná árangri. Við erum líka ákaflega 
stolt af því að segja frá því að í 
stjórnendahópi okkar eru kynja-
hlutföll nú jöfn,“ segir Hulda Guð-
mundsdóttir sviðsstjóri sölu- og 
markaðssviðs.

Jafnt kynjahlutfall sem markmið
„Við hjá dk hugbúnaði leitumst 
eftir að bæta okkur á hverju ári. 
Eitt af þeim verkefnum er jafn-
rétti innan fyrirtækisins og dk 
hugbúnaður hefur haldið áfram á 
þeirri vegferð sem hófst fyrir um 
tveim árum, að auka hlut kvenna 
innan fyrirtækisins,“ útskýrir 
Hulda. „Með markvissum hætti 
vinnum við þannig að metnaðar-
fullu markmiði okkar, sem er að ná 
jöfnu kynjahlutfalli innan fyrir-
tækisins.“

Konum fjölgar í hópi stjórnenda
Konum í hópi stjórnenda fyrir-
tækisins hefur fjölgað töluvert 
síðasta árið. Fjölgunin hefur orðið 
bæði hjá stjórnendum og milli-
stjórnendum. Má þar nefna að 
Hulda Guðmundsdóttir hefur 
verið ráðin í stöðu sviðsstjóra sölu- 
og markaðssviðs og að Kristín 
Ágústa Kjartansdóttir hefur verið 
ráðin sem Business Controller í 
fjármáladeild dk.

Útbreiddasta viðskiptakerfið
„dk hugbúnaður er leiðandi í við-
skiptahugbúnaði hér á landi fyrir 
allar stærðir og gerðir fyrirtækja, 
þróaður á Íslandi fyrir íslenskar 
aðstæður,“ segir Dagbjartur 

Pálsson, en hann er framkvæmda-
stjóri hjá fyrirtækinu.

„dk er er alíslenskur hug-
búnaður sem var þróaður og 
smíðaður frá grunni af okkur,“ 
segir Dagbjartur. „Það hefur verið 
reglulegur og góður vöxtur í allri 
starfseminni okkar nánast frá 
fyrsta degi og í dag eru yfir 7.000 
fyrirtæki með kerfi frá okkur. 
Bæði mörg af stærri fyrirtækjum 
landsins og líka meðalstór og lítil 
fyrirtæki.

dk viðskiptahugbúnaðurinn er 
langútbreiddasta viðskiptakerfið 
á íslenskum markaði, með um 
45% markaðshlutdeild, en í dag 
vinna 63 starfsmenn hjá fyrirtæk-
inu,“ segir Dagbjartur. „Hýsingar-
þjónusta dk er líka leiðandi á sviði 

skýjaþjónustu hér á landi. Ekkert 
fyrirtæki sinnir hýsingarþjónustu 
fyrir annan eins fjölda fyrirtækja 
hérlendis og við, en það eru yfir 
5.000 fyrirtæki.“

Jafnlaunavottun hjá dk
dk hugbúnaður vinnur nú að jafn-
launavottun samkvæmt lögum 
nr. 150 frá 2020 um jafna stöðu og 
jafnan rétt kynjanna og mun ljúka 
þeirri vinnu fyrir árslok 2022. Í 
tengslum við þá vinnu ákvað fyrir-
tækið að þróa kerfi sem aðstoðar 
fyrirtæki við framkvæmd á jafn-
launavottun.

Jafnlaunagreining í dk
dk hugbúnaður hefur að undan-
förnu þróað kerfi til að gera fyrir-

tækjum sem nota dk launakerfi 
kleift að greina launamun í sam-
ræmi við þær kröfur sem gerðar 
eru í lögunum um jafnlauna-
vottun. Kerfið byggir á opinberum 
leiðbeiningum um hvernig best sé 
að framkvæma launagreiningu í 
samræmi við staðalinn. Stefnt er 
að því að þessi viðbót við launa- og 
starfsmannakerfið verði í næstu 
útgáfu, sem fer í dreifingu í febrúar. 
Kerfið býður upp á eftirfarandi 
aðgerðir:

n  Setja viðmið fyrir launa-
greiningu, bæði varðandi 
starfaflokkun og persónulega 
þætti.

n  Stilla vægi hvers þáttar og 
ákveða hversu mörg þrep á að 

nota í hverjum þætti.
n  Skrá inn gögn fyrir hvern 

starfsþátt og persónuþátt 
fyrir hvern og einn starfs-
mann.

n  Skoða niðurstöður á útreikn-
ingi stiga sem reiknuð eru út 
frá hverjum þætti og þrepum, 
í formi töflu sem hægt er að 
senda til vottunaraðila og í 
formi línurita og greiningar á 
launamun eftir hverjum þætti 
og spönn þeirra stiga sem 
reiknuð hafa verið.

Í töflum sem birta niðurstöður 
eru sótt gögn úr launakerfinu, 
bæði um grunnlaun, hlunnindi, 
viðbótarlaun og heildarlaun, sem 
og um aðra liði, til dæmis starfs-
hlutfall, starfsaldur, lífaldur, 
stöðu, kyn og fleiri atriði sem 
vottunaraðilar og mögulega Jafn-
réttisstofa nota til að gefa formlega 
út jafnlaunavottun eða jafnlauna-
staðfestingu. n

Við stefnum hátt, því að jafnrétti skiptir máli

Dagbjartur Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, og Hulda Guðmundsdóttir, sviðsstjóri sölu- og markaðs-
sviðs, eru stolt af þeim árangri sem hefur náðst við að stuðla að jafnrétti kynjanna hjá fyrirtækinu. 

Vegna sam-
komutak-
markana  
náðist einungis 
brot af þeim 
fjölbreytta 
hóp kvenna 
sem starfa 
hjá dk þegar 
ljósmyndari 
mætti í höfuð-
stöðvarnar, en 
dk er einnig 
með skrifstofu á 
Akureyri. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI
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 Gervigreind mun 
umbylta störfum 

enn frekar á næstu 
árum og því er ljóst að 
máltækni fyrir íslensku 
verður ein af stoðum 
samkeppnishæfni 
íslensks atvinnulífs á 
komandi árum.

Jóhanna Vigdís

Máltækniáætlun stjórnvalda 
2018-2022 hefur það mark-
mið að tryggja að íslenska 
verði nothæf og notuð í 
stafrænum heimi. Til að svo 
megi verða hefur Almanna-
rómur byggt upp þá innviði 
máltækni sem eru nauðsyn-
legur grunnur allrar nýsköp-
unar á sviðinu.

Jóhanna Vigdís Guðmunds-
dóttir stýrir Almannarómi, sem 
er miðstöð máltækni á Íslandi, 
óháðri sjálfseignarstofnun sem 
ber ábyrgð á að framkvæma 
máltækniáætlun og hefur í því 
skyni fjárfest 1,4 milljarða króna 
í uppbyggingu máltækniinnviða. 
„Markmið okkar er að tryggja 
framtíð íslenskunnar í stafrænum 
heimi. Enska er ráðandi í afþrey-
ingarefni, á samskiptamiðlum og 
ekki síst í samskiptum sem eru 
við og í gegnum stafræn tæki. Ef 
ekkert er að gert getum við auð-
veldlega verið komin í þá stöðu að 
annað tungumál en okkar eigið 
verði notað á sífellt stærri sviðum 
daglegs lífs. Ef tungumál er notað 
á fáum sviðum þá deyr það að 
endingu. Þess vegna þurfum við 
að tryggja að við höfum máltækni-
lausnir á íslensku, sem gera okkur 
kleift að tala íslensku við og í 
gegnum stafræn tæki.“

Að sögn Jóhönnu skiptir mestu 
að við, notendurnir, höfum lausnir 
í því viðmóti sem við notum dags 
daglega, hvort sem það er síminn, 
raddstýrð tæki, samskipti við 
þjónustuver, raddstýrðar aðgerðir 
í heimabanka eða önnur þjónusta 
fyrirtækja og stofnana. „Nú ríður á 
að við færum þessa grunninnviði 
út í samfélagið, með því tryggjum 
við ekki eingöngu framtíð tungu-
málsins heldur bætum lífsgæði 
okkar allra. Það eru fyrirtæki 
og stofnanir samfélagsins sem 
eru best til þess fallin að greina 
þarfir neytenda og þess vegna er 
mikilvægt að fá þau til samstarfs á 
þessu stigi.“ Þá sé brýnt að tryggja 
markvissa aðkomu atvinnulífsins 
að næstu máltækniáætlun stjórn-
valda, með hvatakerfi og virku 
samstarfi við fræðasamfélagið.

Samsetning stjórnar Almanna-
róms endurspeglar þessa áherslu. 
Stefanía G. Halldórsdóttir, 
framkvæmdastjóri Eyris Vaxtar, er 
formaður stjórnar en auk hennar 
er þar að finna Björgvin Inga 
Ólafsson, ráðgjafa hjá Deloitte og 
fyrrum framkvæmdastjóra hjá 
Íslandsbanka, Birnu Ósk Einars-
dóttur, framkvæmdastjóra hjá 
APMT sem var áður framkvæmda-
stjóri hjá Icelandair. Þá er jafn-
framt að finna í stjórn Ragnheiði 

H. Magnúsdóttur, ráðgjafa á 
sviði upplýsingatækni og staf-
rænnar innleiðingar, Möggu Dóru 
Ragnarsdóttur, stafrænan leiðtoga, 
Snævarr Ívarsson, framkvæmda-
stjóra Félags lesblindra, Sigurð 
Nordal, sviðsstjóra stjórnsýslu-
sviðs Hafnarfjarðarbæjar, Pétur 
Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóra 
Íslandsstofu og rithöfundinn, 
þýðandann og bókaútgefandann 
Sverri Norland.

Máltækni og gervigreind
Máltækni fyrir íslensku er ein 
af forsendum aðlögunar gervi-
greindartækni í íslensku atvinnu-
lífi og samfélagi. „Gervigreind 
mun umbylta störfum enn frekar 
á næstu árum og því er ljóst að 
máltækni fyrir íslensku verður 
ein af stoðum samkeppnishæfni 
fyrirtækja, stofnana og íslensks 
atvinnulífs á komandi árum,“ segir 
Jóhanna Vigdís.

Jóhanna Vigdís segir nokkurn 
fjölda fyrirtækja hafa þegar hafið 
þróun máltæknilausna fyrir 
sína viðskiptavini. Meðal þeirra 
sé Síminn, sem vinni að því að 
gera notendum kleift að stjórna 
afruglara Sjónvarps Símans 
með raddstýringu í gegnum app 
Símans. Þróun Símans byggir á 
innviðaverkefnum í talgreiningu, 
talgervingu og málföngum. Þá 
hefur Almannarómur haft frum-
kvæði að fyrirhuguðu samstarfi 
íslenskra fjölmiðla um sjálfvirka 
skjátextun sjónvarpsefnis á ensku. 
Vonir eru bundnar við að tauganet 
sem verða notuð við vélþýðingar 
geti lært að þýða sjónvarpsefni 
með fullnægjandi hætti. Sjálfvirk 
skjátextun byggir á innviðaverk-
efnum í vélþýðingu, talgreiningu 
mállíkönum og málföngum.

„Síðan eru viðræður í gangi við 
ýmis fyrirtæki um fjölda verk-
efna. Má þar meðal annarra nefna 
vegvísun á íslensku, betri vöruleit 
á vefnum, rauntímaþýðingar á 
tölvuleik yfir á íslensku, málrýni 
og leiðréttingar texta fyrir frétta-
vefi og fréttastofur, raddstýringar 
í smáforriti banka, og þýðingar 
opinberra stofnana á ensku og 
pólsku,“ segir Jóhanna Vigdís.

Innviðirnir fyrst
Annað hlutverk Almannaróms er 
að sjá til þess að máltæknilausnir 
fari út í samfélagið. Jóhanna Vigdís 
segir að til þess að svo verði þurfi 
öflugt samspil fræðasamfélagsins 
og atvinnulífsins. Þetta sé einmitt 
það sem eigi sér stað í Almanna-
rómi. Þar komi saman háskólar og 
öflug fyrirtæki.

Árið 2019 samdi Almannarómur 
við rannsóknar- og þróunar-

hópinn SÍM, sem stendur fyrir 
Samstarf um íslenska máltækni, 
um að framkvæma fyrsta stig 
uppbyggingar máltækniinnviða. 
„Samstarfið við SÍM hefur gengið 
afar vel, enda er þar að finna öfluga 
einstaklinga,“ en að sögn Jóhönnu 
starfa í dag um sextíu manns að 
rannsóknum og þróun í samstarfi 
við Almannaróm. SÍM er samsett 
af háskólum og sprotafyrirtækjum 
en þar eru Háskóli Íslands, Árna-
stofnun, Háskólinn í Reykjavík, 
Miðeind, Grammatek, Tíró, Hljóð-
bókasafnið, Creditinfo, RÚV og 
Blindrafélagið.

Allir innviðir máltækniáætl-
unar, sem smíðaðir eru af rann-
sóknar- og þróunarhópnum SÍM, 
eru gefnir út undir opnum leyfum 
með leyfi til hagnýtingar. Tals-
verður fjöldi innviða máltækni er 
nú kominn á þann stað að fyrir-
tæki og samfélagið allt geti nýtt þá 
til nýsköpunar í þágu almennings 
og verðmætasköpunar. Að sögn 
Jóhönnu eru íslensk fyrirtæki því í 
góðri stöðu nú til að efla þjónustu 
við neytendur og byggja á þeim 
máltækniinnviðum sem hafa verið 
smíðaðir.

Almannarómur var stofnaður 
2014 og 26 fyrirtæki, háskólar og 
stofnanir komu að því. Tilgangur-
inn er sem fyrr segir að vernda 
íslenskuna í stafrænum heimi. 
Meðal stofnenda eru mörg stærstu 
fyrirtæki landsins. Þar á meðal eru 
bankar og símafyrirtæki og fleiri 
fyrirtæki.

Jóhanna Vigdís segir Eirík Rögn-
valdsson, prófessor emeritus við 
Háskóla Íslands, hafa verið mikinn 
drifkraft og hvatamann á bak við 
uppbyggingu máltækni á Íslandi. 
Sama megi segja um Guðrúnu 
Nordal, forstöðumann Árna-
stofnunar. „Að öðrum ólöstuðum 
held ég að megi fullyrða að þau 
eigi heiðurinn af því að máltækni 
komst upphaflega á dagskrá og 
hlaut fjármögnun í sáttmála ríkis-

stjórnarinnar. Íslenskan og mál-
tækni eru svo aftur sett í forgang í 
nýjum stjórnarsáttmála.“

Góð tengsl við þá stóru
Almannarómur hefur lagt áherslu 
á að byggja upp tengsl við stærstu 
tæknifyrirtæki heims í því skyni 
að koma íslensku inn í viðmót 
þeirra tækja og hugbúnaðar sem 
landsmenn nota. Markmiðið er að 
á næstu tveimur árum muni takast 
að koma íslensku inn í tækin sem 
við notum mest í daglegu lífi og 
störfum.

Nú, þegar innviðir íslenskrar 
máltækni eru komnir á þann 
stað að Siri, Alexa og aðrar 
lausnir erlendra tæknirisa geta 
nýtt íslenska innviði til að reiða 
fram íslensku í sínum lausnum, 
er spurningin meira um vilja en 
möguleika fyrirtækja, að sögn 
Jóhönnu Vigdísar. Mikilvægt sé að 
íslensk stjórnvöld og hagsmuna- og 
samstarfsaðilar leggi hart að sér til 
að tryggja að fyrirtækin kjósi að 
íslenska verði í boði, nú þegar það 
er hægt. Spurningin hvort tækin 
tali íslensku sé því hætt að vera 
spurning um tæknilegan mögu-
leika, heldur snúist málið einfald-
lega um það hvort þessi fyrirtæki 
kjósi að gera það mögulegt.

En hafa þessi risafyrirtæki 
áhuga á að setja fjármuni og tíma 
í að sinna litlu tungumáli eins og 
íslensku?

Að sögn Jóhönnu Vigdísar hafa 
þessi stóru fyrirtæki verið afar 
meðvituð um mikilvægi fjölbreyti-
leika. Einnig beri þau ábyrgð. „Ef 
tungumál deyja út vegna þess 
að stærri málsvæði taka yfir, þá 
glatast mikil menningarverðmæti. 
Tungumál eru menningarverð-
mæti í sjálfu sér, auk þess sem þau 
geyma og miðla öðrum menning-
arverðmætum þjóða heimsins. Það 
eru svo sannarlega rök fyrir því að 
þessi stórfyrirtæki, sem setja fjöl-
breytileika í forgang sinnar stefnu, 
hafi hag af því að vernda menning-
arverðmæti ólíkra þjóða og mál-
svæða. En auðvitað snýst þetta um 
að sýna fram á að íslenskan eigi að 
hafa sinn stað í þeirra lausnum.“

„Við erum að byggja upp tengsl 
og samstarf við alþjóðlegu tækni-
risana og eigum þegar í áhuga-
verðum samtölum við þau sem 
leiða þróun gervigreindar og mál-
tækni hjá Microsoft. Þá eigum við 
í samtali við Apple, erum að taka 
fyrstu skrefin með þeim. Fyrrum 
menntamálaráðherra átti frum-
kvæði að þeim samskiptum sem 
við erum að fylgja eftir. Svo erum 
við með Google og Amazon á sjón-
deildarhringnum og þau færast 
nær,“ segir Jóhanna Vigdís.

Tækifæri fyrir fatlaða
Máltækni þjónar mismunandi 
þörfum ólíkra hópa. Hún er gríðar-
lega mikilvæg fólki með fötlun sem 
þarf að nýta máltækni bara til að 
eiga samskipti sem okkur finnast 
sjálfsögð. „Í gegnum máltækni 
getur fólk með fötlun leitað sér 
upplýsinga. Það getur beitt henni 
til að stýra daglegum athöfnum 
með því að nýta röddina. Sama 
gildir um blinda og sjónskerta. 
Í röðum þeirra er stór hópur 
sem reiðir sig á máltækni,“ segir 
Jóhanna Vigdís.

Þó að áframhaldandi upp-
bygging og viðhald innviða sé 
nauðsyn, verði meginþungi 
næstu máltækniáætlunar að vera 
á færslu þekkingar og tækni úr 
háskólasamfélaginu yfir í lausnir 
á neytendamarkaði, til hagsbóta 
fyrir samfélagið. Það starf er þegar 
hafið, á yfirstandandi þriðja verk-
efnisári.

Eins og sprotafyrirtæki
Um verkefnin frá degi til dags segir 
Jóhanna Vigdís að mikið sé um 
þróunarvinnu. „Ég er eins konar 
brúarsmiður sem vinnur að því að 
hægt sé að nýta hlutina á hagnýtan 
hátt. Stór hluti er upplýsingagjöf 
til að samfélagið sé meðvitað um 
hvað verið sé að gera og hvers 
vegna.“

Í þessari viku fer lestrarkeppni 
grunnskólanna aftur af stað. 
Almannarómur og HR hafa safnað 
saman röddum í gagnagrunn sem 
heitir Samrómur. „Þetta er í þriðja 
sinn sem lestrarkeppnin fer fram 
og við erum að fá börn og unglinga 
í grunnskólum til að lesa inn sín 
raddsýni í gegnum samromur.is.

Forsetahjónin hafa sérstak-
lega lagt þessu lið og munu opna 
lestrarkeppnina einmitt í dag. 
Markmiðið með því að safna 
þessum röddum er að til verði opið 
stórt gagnasafn sem allir geti notað 
til að þróa máltæknilausnir.“

Jóhanna Vigdís lauk MBA prófi 
frá Háskólanum í Reykjavík 
2005. Hún er með meistaragráðu 
frá Edinborgarháskóla í menn-
ingarfræði, en allan sinn starfs-
feril hefur hún verið í störfum 
sem að mestu byggja á MBA 
gráðunni. Hún var stýrði fjárfesta-
tengslum og markaðsmálum hjá 
Straumi fjárfestingarbanka en 
hætti þar vorið 2008 til að gerast 
framkvæmdastjóri Listahátíðar í 
Reykjavík. Frá Listahátíð lá leiðin 
í Háskólann í Reykjavík þar sem 
hún var framkvæmdastjóri 
viðskiptaþróunar, sí- og endur-
menntun og markaðs- og alþjóða-
starfs, þar til hún fór í máltæknina 
í árslok 2018. ■

Máltækni og gervigreind 
forsenda samkeppnishæfni Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms. 
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Stjórn Almanna-
róms. 
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 Fólk hringir 
stundum til að 

spyrja hvort það eigi lyf 
í lyfjagáttinni og biður 
okkur síðan um að hafa 
þau tilbúin svo það geti 
bara lagt fyrir utan, 
skotist inn til að sækja 
lyfin og síðan skotist 
aftur út í bíl. 

Margrét Birgisdóttir

Reykjavíkur Apótek er eitt 
þekktasta vörumerki lands-
ins. Lengi var starfrækt apó-
tek undir því nafni á horni 
Austurstrætis og Pósthús-
strætis. Það var lagt niður 
eftir nær 240 ára starfsemi. 
Árið 2009 var Reykjavíkur 
Apótek stofnað í Héðinshús-
inu að Seljavegi.

Eigendur Reykjavíkur Apóteks 
eru lyfjafræðingarnir Margrét 
Birgisdóttir og Ingibjörg Sigríður 
Árnadóttir ásamt mönnum sínum 
Ólafi Adolfssyni, lyfsala á Akranesi 
og Pétri Þorgrímssyni. Þær standa 
vaktina sex daga vikunnar og 
gæta þess að jafnan er hið minnsta 
önnur þeirra á staðnum. Þær leggja 
mikla áherslu á að þjónustan sé 
góð og persónuleg. Reykjavíkur 
Apótek er hverfisapótek vestast í 
gamla vesturbænum. Viðskipta-
vinirnir eru margir hverjir fasta-
kúnnar sem heilsað er með nafni 
þegar þeir mæta.

„Við leggjum mikið upp úr því 
að veita góða þjónustu. Margrét 
hefur staðið vaktina frá 2009 og 
flestir viðskiptavinir apóteksins 
þekkja hana,“ segir Ingibjörg sem 
kom inn í fyrirtækið fyrir ári en 
þær eiga Reykjavíkur Apótek 
saman til helminga.

Þær Margrét og Ingibjörg segja 
kosti fylgja því fyrir viðskiptavini 
að versla við sjálfstætt apótek í 
einkaeigu fremur en starfsstöð 
stórrar keðju lyfjaverslana. Hér fær 
fólk þjónustu frá starfsfólki sem 
það þekkir. „Eins og er vinna hér 
einungis konur,“ segir Margrét. 
„Það er nú ekkert með ráðum gert 
og við höfum haft karla í vinnu, en 
svona hittist á núna.“

Apótekið á horninu
Segja má að Reykjavíkur Apótek sé 
eins konar „kaupmaðurinn á horn-
inu“ apótek sem þjónar íbúum í 
gamla vesturbænum og þeim sem 
starfa þar í nágrenninu. Auk þess 
býður Reykjavíkur Apótek upp á 
heimsendingarþjónustu á lyfjum 
um allt höfuðborgarsvæðið.

„Við sendum heim alla virka 
daga og eigum marga fasta við-
skiptavini í okkar nærumhverfi en 
einnig á Völlunum í Hafnarfirði, 
í Mosfellsbæ og allt þar á milli,“ 
segir Margrét. „Það er keyrt út á 
hverjum degi frá klukkan 15 en þá 
leggur sendillinn af stað og tekur 
stóran hring“ bætir Ingibjörg við.

Í tengslum við heimsend-
ingarnar er talsverð umsýsla, 
pantanir teknar í gegnum síma 
eða tölvupóst og lyfin gerð klár til 
sendingar.

Umsýsla í kringum lyfseðla 
hefur breyst mikið á síðustu árum. 
Í raun er gamli lyfseðillinn nær 
algjörlega horfinn og hefur vikið 
fyrir rafrænum lyfjaávísunum. 
Þegar þær Margrét og Ingibjörg 
voru að stíga sín fyrstu skref í fag-
inu fór mestur tími lyfjafræðinga 
í að lesa úr mislæsilegum hand-
skrifuðum lyfseðlum auk þess að 
taka við lyfseðlum í gegnum síma. 
Þá ritaði lyfjafræðingurinn upp 
lyfseðla samkvæmt fyrirmælum 
læknis og gat það tekið drjúga 
stund, jafnvel 1-2 klukkustundir 
á dag.

Miklu minni tími fer í símann 
í dag en áður fyrr. „Fólk hringir 
stundum til að spyrja hvort það eigi 
lyf í lyfjagáttinni og biður okkur 
síðan um að hafa þau tilbúin svo 
það geti bara lagt fyrir utan, skotist 
inn til að sækja lyfin og síðan 
skotist aftur út í bíl. Þetta eru mikið 
fastakúnnarnir okkar sem eru 
farnir að þekkja okkur.

Margrét og Ingibjörg námu báðar 
lyfjafræði við Háskóla Íslands. Að 
námi loknu hóf Margrét störf í 
gamla Vesturbæjarapóteki á Mel-
haga og var þar í þrjú ár áður en hún 

flutti sig yfir til alþjóðlega lyfja-
fyrirtækisins Eli Lilly sem var með 
stóra markaðsskrifstofu á Íslandi. 
Þar starfaði hún í sjö ár en síðustu 
árin var apóteksstarfið aftur farið 
að toga í hana. Margrét er einn af 
stofnaðilum Reykjavíkur Apóteks á 
Seljavegi og hefur hún verið lyfsali 
allt frá opnun í mars 2009.

Ingibjörg útskrifaðist líka úr 
lyfjafræði við HÍ, aðeins á eftir 
Margréti. Eftir nám fór hún til 
starfa hjá Lyfju. Þar vann hún á 
nokkrum starfsstöðvum. Að því 
kom að leiðir hennar lágu til Eli 
Lilly þar sem þær Margrét urðu 
samstarfskonur 2004. Úr varð að 
þær hættu störfum hjá Eli Lilly um 
svipað leyti. Ingibjörg fór aftur 
yfir í Lyfju og var þar í tvö ár. Þá 
eignaðist hún sitt þriðja barn og 
fór út úr lyfjageiranum í meira en 
áratug í kjölfarið.

Þegar börnin fóru að stálpast 
leitaði hugur Ingibjargar aftur út 
á vinnumarkaðinn og hún réð sig 
til Reykjavíkur Apóteks sem þá 
var komið í meirihlutaeigu Haga. 
Það varð úr að Ingibjörg var ráðin 
í nýja lyfjabúð í Skeifunni sem 
starfaði undir merkjum Reykja-
víkur Apóteks.

Margrét segir frá því að Hagar 
hafi svo ákveðið eftir einungis eitt 
ár að selja frá sér lyfjabúðir sínar 
og úr hafi orðið að Lyfja keypti 
útibúið í Skeifunni en þær Ingi-
björg keyptu Reykjavíkur Apótek í 
Héðinshúsinu ásamt félaginu. Þær 
hafa nú átt fyrirtækið og starfað 
saman í tæpt ár og eru alsælar með 
samstarfið.

Persónuleg þjónusta
Þær Margrét og Ingibjörg segja 
mikinn mun vera milli sjálfstæðra 
apóteka á borð við Reykjavíkur 
Apótek annars vegar og stóru lyf-
sölukeðjanna hins vegar. „Ég held 
að hvort tveggja hafi bæði kosti 
og galla,“ segir Ingibjörg. „Eitt sem 
vinnur með keðjunum er að þar 
getur fólk séð birgðastöðu milli 
verslana og vísað viðskiptavinum 
á aðra verslun ef einhver vara er 
ekki til. Við erum bara eitt apótek 
og við erum hér. Ef eitthvað vantar, 
sem kemur fyrir en sem betur 
fer ekki oft, þá bara pöntum við 
vöruna og hún er yfirleitt komin 
daginn eftir eða innan örfárra 
daga. Þetta eru kannski helst þessi 
dýru líftæknilyf sem við liggjum 
ekki með.“ Margrét tekur undir 
þetta og segir mögulega einhverja 
hagkvæmni fylgja stærðinni, 
auk þess sem hægt sé að dreifa 
kostnaði eins og til dæmis auglýs-
ingakostnaði á fleiri einingar.

Á móti kemur að Reykjavíkur 
Apótek er lítið einkarekið fyrir-
tæki í eigu tveggja kvenna, sem 
sjálfar standa vaktina. Viðskipta-
vinurinn getur treyst því að eig-
andinn er á staðnum og stendur og 
fellur með þjónustunni, alveg eins 
og hjá kaupmanninum á horninu. 
„Önnur okkar er alltaf hérna og 
við erum oft báðar. Við förum 
aldrei í frí á sama tíma vegna þess 
að við viljum tryggja að þjónustan 
sé alltaf sama góða og persónu-
lega þjónustan sem viðskiptavinir 
okkar búast við og eiga rétt á,“ segir 
Ingibjörg og Margrét kinkar kolli 
til samþykkis og brosir í kampinn.

Þegar viðskiptavinir hringja í 
Reykjavíkur Apótek svarar alltaf 
manneskja en ekki símsvari. Engin 
tölvurödd segir manni að maður 
sé númer sex í röðinni og sím-
tölum verði svarað í réttri röð. Það 
er regla fremur en undantekning 
að það sé eigandinn sem svarar 
í símann. „Við erum til staðar og 
svörum í símann. Ef einhver hring-
ir og þarf að tala við lyfjafræðing er 
biðin sjaldan löng, ef það er þá ekki 
bara lyfjafræðingur sem svaraði 
símanum,“ segir Margrét.

Í stærri apótekum er lyfja-
fræðingurinn gjarnan á bak við að 
taka saman lyf sem fara síðan fram 
í afgreiðslu og viðskiptavinurinn 
hittir aldrei lyfjafræðinginn. Í 
Reykjavíkur Apóteki koma lyfja-
fræðingarnir jöfnum höndum 
fram og afgreiða lyfin í hendur 
viðskiptavina þannig að þjónustan 
er persónulegri og sambandið við 
viðskiptavini beinna.

Lyfjafræðingar í Reykjavíkur 
Apóteki eru sérfræðingar um lyf 
og lyfjanotkun en ekki bara það 
þeir eru einnig sérfræðingar um 
allt er snýr að niðurgreiðslu lyfja 
viðskiptavina sinna. „Það getur 
sparað viðskiptavinum okkar tugi 
þúsunda á ári að þekkja rétt sinn í 
greiðsluþátttökukerfi lyfja og við 
leggjum okkur fram um að leið-
beina viðskiptavinum okkar um 
val á lyfjum og að sækja rétt sinn 
til greiðsluþátttöku hins opinbera í 
lyfjum, þar erum við sérfræðingar“ 
segir Margrét. Í Reykjavíkur Apó-
teki er einnig mikil þekking á 
sykursýkilyfjum, en Margrét er 
greind með sykursýki 1. „Þetta 
þýðir að ég þarf að sprauta mig 
með insúlíni og fylgjast mjög vel 
með sykurgildum mínum. Fyrir 
vikið þekki ég mjög vel til á þessu 
sviði og get deilt reynslu minni 
með öðrum sykursjúkum. Það 
skiptir máli að sá sem afgreiðir 
einstakling með sykursýki sé vel 
að sér meðal annars vegna þess að 
tæki og áhöld sem nota þarf geta 
verið mjög mismunandi og erfitt 

fyrir þá sem ekki þekkja vel til að 
rata í þessum frumskógi, sérstak-
lega þá sem nýlega hafa verið 
greindir með sykursýki.“

Leiðbeina viðskiptavinum
Covid hefur haft áhrif á lyfsölu-
geirann eins og alla aðra geira 
samfélagsins. Apótek gegna ekki 
hlutverki varðandi dreifingu 
bóluefna en frá því að faraldurinn 
skall á hefur sala aukist á hand-
spritti, hönskum, grímum og 
nú síðast heimaprófum. Þá hafa 
heimsendingar aukist mjög og 
var það mest í byrjun þegar fólk 
var hræddara en það er í dag og 
veigraði sér við að fara út ef það 
komst hjá því. Þetta hefur aftur 
aukist upp á síðkastið þegar svo 
margir eru í einangrun og sóttkví 
sem raun ber vitni.

„Okkur þykir vænt um við-
skiptavinina okkar og viljum 
þjóna þeim vel,“ segir Margrét og 
Ingibjörg grípur boltann á lofti og 
bætir við: „Við reynum að brosa á 
bak við grímuna og finnst gaman 
að við þekkjum marga af okkar 
viðskiptavinum svo vel að við 
heilsum þeim með nafni.“ Þær 
segja að meðal þess sem felst í 
þjónustu þeirra við viðskiptavini 
sé að leiðbeina þeim eftir kostum 
„Allir sem nota lyf eiga að velja sér 
eitt apótek til að skipta við, jafn-
vel að eiga sinn lyfjafræðing sem 
þekkir til þín og lyfjasögu þína, 
það tryggir ákveðna samfellu 
og eftirlit með lyfjagjöf og getur 
komið í veg fyrir mistök í lyfja-
töku. Við erum síðasta varnarlín-
an til að uppgötva mistök áður en 
viðskiptavinur fær lyf í hendur“ 
segir Ingibjörg.

Nú er búið að opna apótekið, 
viðskiptavinir farnir að streyma 
inn og síminn farinn að hringja 
svo þær Margrét og Ingibjörg 
verða að snúa sér að því að þjóna 
þeim. Við þriðju manneskju 
standa þær og afgreiða viðskipta-
vini og brosið og starfsgleðin 
leynir sér ekki bak við grímuna. ■

Reykjavíkur Apótek – apótekið á horninu
Ingibjörg Sig-
ríður Árnadóttir 
og Margrét 
Birgisdóttir eig-
endur Reykja-
víkur Apóteks. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK
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FALLEGASTI SNATTARINN FYRIR FYRIRTÆKI
OG EINSTAKLINGA. TIL Í TVEIMUR ÚTFÆRSLUM.

ACTION
Traustur, rafmagnaður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga sem vilja komast leiðar sinnar 
á öruggan hátt og leggja sitt af mörkum til 
umhverfisins.

Drægni allt að 257 km
50 kw hraðhleðsla

Verð 3.999.000 kr.

LA PRIMA
Glæsileg útgáfa af tímalausri ítalskri hönnun. 
Glerþak, aukahurð og leðursæti. Hlaðinn 
tækninýjungum, og aukabúnaði sem hentar 
öllum þeim sem kjósa rafmagnaðan lífsstíl.

Drægni allt að 433 km
85 kw hraðhleðsla

Verð 5.199.000 kr      

3 dyra
Sjálfskiptur, framdrifinn

3+1 aukahurð
Sjálfskiptur, framdrifinn  



 Með aukinni 
flugumferð þurf-

um við líka að fjölga í 
framlínu okkar og því 
erum við reglulega að 
leita að fólki til að taka 
þátt í að veita sam-
starfsfólki, farþegum, 
flugfélögum og við-
skiptafélögum okkar 
góða þjónustu á Kefla-
víkurflugvelli.

Ingibjörg Arnarsdóttir

Þórhildur Rún Guðjóns-
dóttir er forstöðumaður 
viðskipta- og markaðsmála 
hjá Isavia. Hún telur að 
helstu áskoranirnar þegar 
hún tók við starfinu hafi 
verið að byrja í miðjum 
heimsfaraldri og vera ábyrg 
fyrir viðskiptatekjum, þegar 
engir farþegar voru í húsi 
og áskorun að halda uppi 
þjónustustigi þegar erfiður 
rekstrargrundvöllur er fyrir 
rekstraraðilana.

,,Mínar deildir bera ábyrgð á 
tekjum Isavia frá öðru en sjálfu 
fluginu, aðallega frá verslunum, 
veitingum, samgöngum, bíla-
stæðum og húsaleigu.Við höldum 
utan um viðskiptaþróun og erum 
því sífellt að meta þarfir farþega 
og heppilegt þjónustuframboð til 
að upplifun farþega sé góð af flug-
vellinum, “ segir Þórhildur.

„Það hefur komið mér á óvart 
hvað umhverfið er hvikult og 
breytist hratt og hvað þeir sem 
starfa á flugvellinum þurfa að geta 
brugðist skjótt við þegar t.d. far-
þegafjöldi breytist eða regluverk. 
Það er þó þessi lifandi geiri sem 
gerir það einmitt spennandi að 
starfa á Keflavíkurflugvelli.

Mikil tækifæri fram undan
„Fram undan eru mikil og spenn-
andi tækifæri í aðstöðu fyrir 
mögulega viðskiptafélaga. Við 
erum að stækka flugstöðina og við 
það skapast fjöldi rýma sem verða 
boðin út fyrir spennandi rekstur. 
Á þessu og næsta ári eru jafnframt 
margir samningar að renna út 
svo ný útboð á núverandi aðstöðu 
opnast einnig. Öll ný viðskipta-
tækifæri fara í gegnum opið og 
gagnsætt útboðsferli samkvæmt 
alþjóðlegum reglum um veitingu 
sérleyfa. Ég vona að fyrirtæki séu 
að fylgjast með þeim tækifærum 
sem bjóðast fyrir rekstur á Kefla-
víkurflugvelli. “

,,Við höfum því miklar vænt-
ingar um að Ísland verði aftur 
mjög áhugaverður staður til að 
heimsækja og fundum það strax 
sl. sumar að áhugi f lugfélaga og 
ferðamanna er til staðar. Við 
erum að búa okkur undir að 
taka á móti þeim og höfum því 
ráðist í stækkun til að geta annað 
eftirspurn í framtíðinni. Með 
því munum við geta tekið á móti 
f leiri farþegum og ferðamönnum, 
sem hefur jákvæð áhrif á efnahag 
Íslendinga,“ segir Þórhildur að 
lokum.  

Mjög fjölbreytt starfsemi
Auður Ýr Sveinsdóttir gegnir 
stöðu forstöðumanns f lugverndar 
á Keflavíkurflugvelli. Þegar 
hún tók við starfinu voru helstu 
áskoranirnar að taka við stórum 
hópi starfsmanna án þess að fá 
tækifæri til að hitta þá reglulega 
vegna Covid-takmarkana sem 
hafa verið í gildi. 

Til að tryggja samfellu í rekstr-
inum var starfseminni skipt upp 
í hópa og hefur samgangur milli 
vaktahópa verið lítill í langan 
tíma sem hefur vitanlega áhrif á 
allt starfsfólk.

Aðspurð segir Auður að margt 
hafi komið henni skemmtilega á 
óvart:

„Ég þekkti lítið til starfsem-
innar áður en ég réði mig til starfa 
og það hefur komið á daginn 
að hér er einstakt starfsfólk og 
spennandi verkefni sem þarf að 
sinna í síbreytilegu f lugumhverfi,“ 
segir Auður. „Starfsemin á Kefla-
víkurflugvelli er mjög fjölbreytt, 
áskoranirnar margbreytilegar 
og því engir tveir dagar eins og 
það á einstaklega vel við mig. Þá 
kom það mér skemmtilega á óvart 
að ég get tengt margt úr mínum 
fyrri störfum hjá hinu opinbera, í 
áliðnaði, sjávarútvegi og hátækni-
iðnaði, við starfsemina hér og 
er virkilega gaman að sú reynsla 
komi sér vel í nýja starfinu.“

Erum í skemmtilegum  
uppbyggingarfasa
„Ég hóf störf hjá Isavia á Kefla-
víkurflugvelli í byrjun febrúar 
2021. Þetta var á þeim tíma sem 
fréttir voru um að þróun fyrsta 
bóluefnisins væri loksins lokið og 
flestir bjartsýnir um að nú færi að 
rofa til og betri tímar væru fram 
undan. Starfsmannafjöldi í f lug-
vernd var mjög lítill vegna skertrar 
flugumferðar og því var farið strax 
í það skemmtilega verkefni að 
ráða stóran hóp af fyrrverandi og 
nýjum starfsmönnum til að geta 
þjónustað aukinn fjölda ferða-
manna og meiri f lugumferð. Flug-
vernd er stærsta deild Isavia með 
um 300 starfsmenn í dag.

Eins og gefur að skilja þá er 
mikil áskorun fólgin í því að elta 
sífelldan breytileika í f lugumferð 
undanfarin 2 ár. Nú erum við í 
skemmtilegum uppbyggingarfasa, 
jákvæð og spennt fyrir framtíðinni 
og með fullt af frábæru starfsfólki. 
Allt starfsfólk fyrirtækisins er á 
sameiginlegri vegferð sem snýr 
að því að koma auga á tækifæri til 
að bæta samskipti og menningu 
félagsins. Ég er fullviss um að sú 
vinna muni skila sér í framúrskar-
andi vinnustað sem mun bjóða 
viðskiptavinum og samstarfsfyrir-
tækjum Isavia upp á spennandi 
ferðalag.“

Fjölbreytileiki og metnaður
Ingibjörg Arnarsdóttir er 
framkvæmdastjóri fjármála og 
mannauðs hjá Isavia og hóf störf 
hjá fyrirtækinu fyrir rúmu ári 
síðan, þegar nær allt f lug lá meira 
og minna niðri vegna Covid. Að 
hennar sögn var það áskorun í 
sjálfu sér að halda flugvellinum 
opnum og starfseminni gangandi. 
Hún valdi þó að horfa fyrst og 
fremst á þessa stöðu sem tækifæri 
til að byggja fyrirtækið upp aftur – 
að hugsa hlutina upp á nýtt.

„Við þurftum því miður að horfa 
á eftir frábæru samstarfsfólki út af 

Covid, en höfum hægt en örugg-
lega verið að endurráða í bland við 
nýráðningar, þar sem við höfum 
leitast við að laða nýja þekkingu 
til fyrirtækisins. Covid hefur 
virkað sem hraðall fyrir mörg 
umbreytingarverkefni hjá Isavia 
og svo bætast við framkvæmdir á 
Keflavíkurflugvelli. Hvort tveggja 
eykur fjölbreytileika og tækifærin 
sem liggja í þeim störfum sem við 
bjóðum upp á. Enda finnum við 
fyrir ásókn í að taka þátt í þeim 
verkefnunum sem eru fram undan 
hjá félaginu og þar mun reyna á 
okkar flotta mannauð, sem stýrir 
þeirri vinnu af mikilli festu,“ segir 
Ingibjörg.

Umfangsmikil starfsemi
„Það er gott að upplifa þann 
fjölbreytileika og metnað sem 
einkennir mannauð Isavia. Hjá 
félaginu starfar fólk með ótrúlega 
fjölbreytta þekkingu og bak-
grunn, sem endurspeglar fjöl-
breytt hlutverk félagsins – hvort 
sem það er á sviði daglegs reksturs, 
hugbúnaðargerðar eða mann-

virkjagerðar. Það er skemmtilegt 
að upplifa hversu mikla ástríðu 
starfsfólkið hefur fyrir flugrekstri 
– þótt starfsemin sé umfangsmikil 
og við komum úr ólíkum áttum þá 
finnum við öll svo sterkt fyrir sam-
eiginlegu hlutverki, að koma fólki 
á áfangastað, og það er hreinlega 
smitandi.

Við höfum eins og önnur fyrir-
tæki sem starfa við ferðaþjónustu 
þurft að haga seglum eftir vindi. 
Engu að síður hefur okkur tekist 
vel til við að halda rekstrinum 
gangandi, þrátt fyrir litlar sem 
engar flugsamgöngur á tímabili 
og tekist að nota tímann vel til að 
endurhugsa og endurskipuleggja 
það sem betur mátti fara.

Við vinnum að umfangsmiklum 
og mikilvægum framkvæmdum 
á Keflavíkurflugvelli, þar sem við 
erum að stækka bæði flugstöðina 
og vinna að uppbyggingu á flug-
vallarsvæðinu. Svona stór fram-
kvæmd kallar á að við þurfum að 
ráða töluverðan fjölda af háskóla-
menntuðu fólki, ekki síst ein-
staklinga með verk- og tæknifræði-
menntun. Störf við framkvæmdir 
af þessari gerð og stærðargráðu eru 
fátíð á Íslandi og þau eiga án efa 
eftir að opna mörgum tækifæri inn 
í framtíðina, bæði hér heima og 
erlendis.

Með aukinni flugumferð 
þurfum við líka að fjölga í framlínu 
okkar og því erum við reglulega 
að leita að fólki til að taka þátt í 
að veita samstarfsfólki, farþegum, 
flugfélögum og viðskiptafélögum 
okkar góða þjónustu á Keflavíkur-
flugvelli. Við auglýstum til dæmis 
nýlega eftir starfsfólki í sumarstörf 
á flugvellinum sem er frábært 
tækifæri fyrir ungt fólk að sækja 
sér reynslu og á sama tíma að 
vinna á lifandi og skemmtilegum 
vinnustað.“

Að lokum segir Ingibjörg að þau 
starfstækifæri sem Isavia býður 
upp á spanni eins vítt svið og hægt 
er að ímynda sér. ■

Reiðubúin fyrir eftirspurn framtíðarinnar

Auður Ýr Sveins-
dóttir, Ingibjörg 
Arnarsdóttir og 
Þórhildur Rún 
Guðjónsdóttir 
starfa allar sem 
stjórnendur hjá 
Isavia. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR
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Flestir vilja vanda 
sig og standa vel að 

þessum málaflokki og 
þar liggur okkar metn-
aður einnig.
Gyða Björg Sigurðardóttir

vpallar@vpallar.is  •  www.vpallar is

Vinnupallar minna á að
öryggi er margfalt meira virði en slys og tjón.

Verum vel búin í kre�andi aðstæðum og komum heil heim.

Ráður er ráðgjafarstofa sem 
veitir sérhæfða þjónustu á 
sviði jafnréttismála til fyrir-
tækja, stofnana og sveitar-
félaga.

„Ég var að læra rekstrarverkfræði í 
Háskólanum í Reykjavík árið 2012 
þegar Jafnlaunastaðall kemur út. 
HR leggur mikið upp úr nýsköpun 
og hvetur sína nemendur til að 
vinna með eigin hugmyndir og 
þannig byrjaði okkar vegferð.“ 
segir Gyða Björg Sigurðardóttir 
um aðdraganda þess að hún fór að 
sérhæfa sig í jafnlaunamálum.

„Í gegnum námið tengdist ég 
fyrirtækjum sem voru að byrja 
að skoða staðalinn í upphafi árs 
2013. Síðan í kjölfarið vann ég 
fjölda verkefna í samstarfi við 
nemendur úr öllum deildum 
skólans. Rannís veitti verkefninu 
nokkra styrki og í lok 2017 stóð 
ég á krossgötum þegar Jafnlauna-
staðall var festur í lög.“

Ráður var stofnað árið 2018 af 
Gyðu og Önnu Betu Gísladóttur. 
Frá stofnun hefur Ráður aðstoðað 
yfir 50 fyrirtæki við að fara í gegn-
um jafnlaunavottun. „Fyrst til 
að byrja með voru allir að reyna 
að átta sig á því hvernig ætti að 
útfæra og hanna jafnlaunakerfi. 
Þá var okkar helsta hlutverk að 
túlka kröfur staðalsins og reyna 
að útfæra inn í verklag, hanna 
greiningar og mælikvarða til að 
starfrækja kerfin. Við lögðum 
mikið upp úr því að læra af öðrum 
og viða að okkur þekkingu fyrstu 
árin,“ útskýrir Gyða Björg.

„Í dag höfum straumlínulagað 
innleiðingu á Jafnlaunastaðli svo 
þau verkefni gengur iðulega smurt 
fyrir sig. Sú reynsla sem hefur 
hlotist mun nýtast þeim sem eiga 

eftir að fara í gengum innleiðingu, 
sem eru til dæmis öll minni fyrir-
tækin sem hafa tímafrest til lok 
árs til að klára vottun eða jafn-
launastaðfestingu.“

Ný nálgun á launamyndun og 
ákvarðanir
Frá því að lög um jafnlaunavottun 
tóku gildi segir Gyða Björg að 
miklar breytingar hafi orðið á 
jafnréttismálum innan fyrirtækja.

„Þetta er komið á dagskrá hjá 
öllum fyrirtækjum í landinu. 
Þetta er ekki eitthvað sem þau 
geta sópað undir teppið og látið 
fram hjá sér fara. Flestir vilja 

vanda sig og standa vel að þessum 
málaflokki og þar liggur okkar 
metnaður einnig,“ segir hún og 
bætir við að verkefnunum verði 
þó ekki lokið þegar öll fyrirtæki 
verða komin með jafnlauna-
vottun.

„Þó svo að f lest okkar verkefni 
hingað til hafi snúist um að inn-
leiða ákveðið verklag þá er að 
færast í aukana að við sinnum 
reglubundinni þjónustu. Þetta 
er vegferð sem er ekki lokið með 
einum stimpli og við lítum á 
vinnu við okkar viðskiptavini sem 
langtímasamstarf. Við styðjum 
við þau í upphafi og svo veitum 

við þeim aðhald til að halda áfram 
að þróast og bæta sig.

Við höfum einnig tekið að 
okkur verkefni sem snúa að því 
að setja upp skjalastýringu og 
skipuleggja gögn og kerfi. Að láta 
kerfi tala saman, straumlínulaga 
og skilgreina ferla. Stefnumótun í 
jafnréttismálum talar við heildar-
stefnu fyrirtækja og það er ekki 
hægt að fara í þessa vegferð án 
aðkomu æðstu stjórnenda,“ heldur 
hún áfram.

Falasteen Abu Libdeh gekk til 
liðs við fyrirtækið á síðasta ári. 
Falasteen hefur umfangsmikla 
þekkingu og reynslu á málefnum 
vinnumarkaðar og stjórnunar.

„Með því að fá hana til liðs við 
okkur erum við að auka við okkur 
þekkingu á mannauðssviði og færa 
okkur yfir í fjölbreyttari verkefni 
sem snúa meðal annars að sjálf-
bærni og fræðslumálum,“ segir 
Gyða Björg.

„Við erum að bæta við okkur 
mannskap um þessar mundir og 
ætlum að vera leiðandi í málefnum 
jafnréttis og sjálfbærni í fyrir-
tækjarekstri. Þetta er umfangs-
mikill málaflokkur og snertir alla 
fleti í rekstri. Fjárfesting fyrirtækja 
í jafnrétti og sjálfbærni í dag mun 
skila þeim margföldum ávinningi 
þegar fram í sækir.“

Að lokum bætir Gyða við að 
samtal um jafnrétti sé sífellt að 
breytast og áherslur taki mið af 
samfélaginu hverju sinni.

„Nýtt verklag tekur tíma að festa 
sig í sessi og með Jafnlaunastaðli er 
verið að leggja áherslu á rökstuðn-
ing við launamyndun sem metur 
verðmæti starfa og vinnur mark-
visst gegn hvers konar mismunun. 
Breytingar taka tíma og jafnlauna-
kerfi eru komin til að vera.“ ■

Jafnréttismál komin inn á borð allra stjórnenda 
Gyða Björg 
Sigurðardóttir 
hefur sérfhæft 
sig í jafnlauna-
staðlinum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR
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Frá upp-
hafi með 
það að 
markmiði 
að  opna 
heim 
borðspila 
fyrir fólki. 

Svanhildur Eva 
Stefánsdóttir

Þær Linda Rós Ragnars-
dóttir og Svanhildur Eva 
Stefánsdóttir stofnuðu 
verslunina Spilavini fyrir 
15 árum. Þær eru sam-
stilltar í rekstrinum og hafa 
markað sér skýra stefnu frá 
upphafi sem hefur skilað 
sér í auknum spilaáhuga 
hjá landanum og sívaxandi 
hópi viðskiptavina.

Vinkonurnar Linda og Svanhildur 
hafa lengi haft mikla ástríðu fyrir 
spilum og sú ástríða ýtti þeim 
út í að opna saman spilaverslun. 
Verslunin þeirra Spilavinir hefur 
vaxið jafnt og þétt undanfarin 
fimmtán ár og viðskiptavinum 
fjölgað. Svanhildur segir að miðað 
við rannsókn sem þær gerðu áður 
en þær fóru út í reksturinn hafi 
markaðurinn fyrir spilabúð á 
Íslandi ekki verið stór, en þær vin-
konur létu það ekki stoppa sig og 
einsettu sér að búa til markaðinn.

„Verslunin var stofnuð á Lang-
holtsveginum svo það lá fyrir að 
við værum ekki í alfaraleið. Við 
vissum að við þyrftum að sækja 
viðskiptavinina og höfum unnið 
markvisst að því frá upphafi 
með mikilli kynningarvinnu og 
kennslu,“ segir hún.

„Við fórum af stað með skýra 
hugmynd um að hverju ætti að 
stefna og við byggjum enn á 
sömu hugmynd. Strax árið 2007 
opnuðum við vefsíðu til að auka 
aðgengi að versluninni og gefa 
viðskiptavinum færi á að kynna 
sér spilin og kaupa að heiman. Svo 
hafa borðspilakvöld og kennslu-
kvöld verið haldin reglulega frá 

upphafi með það að markmiði að 
opna heim borðspila fyrir fólki.“

Gjörbreyttur markaður
Svanhildur segir að á þessum 
fimmtán árum hafi markaðurinn 
fyrir spil gjörbreyst og að fólk 
kaupi nú spil allt árið.

„Áður keypti fólk spil bara 
vikurnar fyrir jólin. Það var ekki 
heldur mikið verið að gefa spil í 
afmælisgjafir. Það segir sig sjálft 
að það er mjög erfitt að vera í 
rekstri ef fólk kaupir bara spil einu 
sinni á ári,“ segir hún.

„En þessi mikla áhersla á að 
kynna spil fyrir fólki og að kynna 
þessa upplifun sem það er að spila 
saman, hefur skilað sér í því að 
fólk er að leita til okkar á öllum 
árstíðum. Fólk kemur oft til að 
finna spil fyrir sumarbústaða-
ferðir svo það er líka mikið að 
gera á sumrin hjá okkur. Eins 
hafa fyrirtæki byrjað að gefa spil í 
gjafir til starfsmanna svo starfs-
fólk geti átt góðar samverustundir 
með fjölskyldu og vinum,“ heldur 
hún áfram.

Spil í meginstraumi afþreyingar
„Í dag eru borðspil í meginstraumi 
afþreyingar enda ýta þau undir 
samveru fólks á öllum aldri. Spil 
hafa líka mikið breyst frá því sem 
áður var, þau hafa þróast eins og 
allt annað, og úrvalið er mjög fjöl-
breytt. Þú getur fengið spil fyrir 
einn leikmann og annað þar sem 

hentar allt að 10, spil sem tekur 
klukkutíma og annað sem klárast 
á kortéri. Svo eru samvinnu-
spil sem eru ný fyrir mörgum en 
þar vinna leikmenn saman að 
ákveðnu markmiði og eru ekki að 
keppa hver á móti öðrum. Það eru 
til ótal spil í dag þar sem börn og 
fullorðnir spila saman og allir hafa 
gaman af,“ segir Svanhildur.

Spil þjálfa mikilvæga hæfileika
Svanhildur segir að um leið og spil 
séu skemmtileg afþreying þá er 
margt sem lærist af þeim.

„Spil þjálfa félagsfærni, rök-
hugsun, einbeitingu, samvinnu 
og margt fleira. Við bendum 
viðskiptavinum, oft kennurum, 
á ýmis spil sem hægt er að læra 
af þó spilin séu ekki hugsuð sem 
kennsluefni.“

„Einu sinni vorum við Linda 
með spilakennslu í kennslustund, 
og var mikið fjör og gaman. Eftir 
tímann heyrði ég á tal tveggja 
stráka þar sem annar sagði: „Vá, 
hvað var gaman! Við lærðum ekki 
neitt!“, en samt voru þeir búnir 
að vera að vinna með stærðfræði, 
samvinnu og heilmargt fleira í 
meira en klukkutíma.“

Traust viðskiptavina dýrmætt
Vegna áherslunnar sem Svan-
hildur og Linda hafa lagt á að 
finna spil sem hentar hverjum 
viðskiptavini er fólk farið að 
treysta Spilavinum og kemur 

þangað til að fá ráðleggingar 
þegar kaupa á nýtt spil, hvort sem 
það er í eigið safn eða sem gjöf.

„Það er okkur mjög dýrmætt 
að fólk treysti okkur fyrir sinni 
samverustund með fjölskyldu 
og vinum. Við trúum því að allir 
geti fundið spil við sitt hæfi. Ef 
spurningar vakna þá er gripið í 
opið eintak af spilinu og rennt yfir 
hvernig það virkar. Þetta höfum 
við alltaf gert,“ segir Svanhildur.

„Áður vorum við alltaf á 
ferðinni að kenna spil og með 
reglulega viðburði tengda spilum 
og spilamenningu, en höfum ekki 
gert það síðasta eina og hálfa árið 
út af faraldrinum. En við erum 
að prófa okkur áfram með því 
að búa til myndbönd þar sem 
við kennum á spil og höfum þá 
verið að nýta vefsíðuna okkar og 
bloggið. Eins leggjum við áherslu 
á að finna myndbönd sem útskýra 
spilin, svo auðveldara sé að finna 
spil sem hentar. Þetta er allt að 
finna á vefnum okkar.“

Fyrsta spilakaffihús landsins
Í fyrrasumar opnuðu þær fyrsta 
borðspilakaffihús Íslands, inni 
í verslun Spilavina. Það kann að 
hljóma undarlega að opna kaffi-
hús í miðjum Covid-faraldri, en 
langur aðdragandi var að verkefn-
inu, hugmyndin hafði verið lengi 
í undirbúningi og vinnan komin 
langt á veg þegar samkomutak-
markanir fóru í gang.

„En svo hafa komið tækifæri inn 
á milli til að opna, og hefur það 
gengið vel. Á kaffihúsinu getur 
fólk fengið sér kaffibolla og sest 
niður og spilað.“ Hægt er að velja 
úr miklum fjölda opinna spila í 
kaffihúsinu en Svanhildur segir 
eitt stærsta spilasafn landsins vera 
í versluninni hjá þeim.

„Við höfum frá upphafi verið 
með skýra langtímahugmynd um 
fyrirtækið okkar, og byrjuðum 
strax að safna spilum í spilasafnið 
fyrir 15 árum síðan. Þetta er því 
dágott safn af alls kyns spilum og 
alltaf að bætast ný spil við safnið,“ 
segir Svanhildur.

Spilavinafjölskylda
Svanhildur leggur áherslu á að 
Spilavinir eru fjölskyldufyrir-
tæki. Fjölskyldumeðlimir þeirra 
Svanhildar og Lindu hafa verið 
viðloðandi fyrirtækið frá upphafi 
í ýmsum störfum, og starfsfólk 
sem hefur unnið hjá fyrirtækinu 
verður hluti af Spilavinafjöl-
skyldunni.

Svanhildur segir samvinnu 
þeirra vinkvenna hafi gengið vel 
undanfarin fimmtán ár og að þær 
bæti hvora aðra upp.

„Ástríða okkar er sú sama og 
okkur finnst gott að vinna saman. 
Við vitum hvers við ætlumst til af 
hvor annarri og höfum skipt hlut-
verkunum á milli okkar. Það ríkir 
mikill skilningur og umhyggja 
okkar á milli. Við erum ólíkar en 
við lítum á það sem styrkleika og 
pirrum okkur ekki á því. Fyrir-
tækið hefur vaxið með okkur og 
við með því. Við erum sterkari 
saman.“ n

Við erum sterkari saman

Svanhildur Eva 
Stefánsdóttir  
og Linda Rós 
Ragnarsdóttir 
spila á kaffi-
húsinu sem var 
nýlega opnað      
í versluninni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Í kjallara Spilavina er góð aðstaða fyrir börn og fullorðna að eiga notalega samverustund. 
 MYND/AÐSENDÞær Svanhildur og Linda hafa komið upp einu stærsta spilasafni landsin í verslun sinni.
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Það að fá 
tækifæri til 
að draga úr 
starfshlut-
falli og 
sækja 
starfs-
endur-
hæfingu 
samhliða 
vinnu 
getur 
reynst 
mjög 
árangurs-
ríkt fyrir 
marga.

Rann-
sóknir 
sýna að 
áhugahvöt  
hefur-
mikið 
forspár-
gildi hvað 
varðar 
endur-
komu til 
vinnu eftir 
starfs-
endur-
hæfingu.

VIRK Starfsendurhæfingar-
sjóður er sjálfseignarstofnun 
stofnuð árið 2008 af helstu 
samtökum stéttarfélaga og 
atvinnurekenda á vinnu-
markaði sem hefur það 
hlutverk að efla starfsgetu 
einstaklinga með heilsu-
brest sem stefna að aukinni 
þátttöku á vinnumarkaði.

Rétt á þjónustu VIRK eiga þeir 
einstaklingar sem ekki geta sinnt 
starfi sínu að hluta eða öllu leyti 
eða tekið þátt á vinnumarkaði 
vegna hindrana af völdum heilsu-
brests. Einstaklingar þurfa beiðni 
eða vottorð frá lækni til að koma 
í þjónustu og einnig að hafa það 
að markmiði að vilja verða virkur 
þátttakandi á vinnumarkaði eða 
að auka þátttöku sína á vinnu-
markaði.

Undanfarin misseri hefur aukin 
áhersla verið lögð á starfsendur-
hæfingu samhliða vinnu hjá VIRK. 
Jónína Waagfjörð, sviðsstjóri 
ráðgjafar og atvinnutengingar hjá 
VIRK, segir starfsendurhæfingu 
samhliða vinnu hafi alltaf staðið 
til boða hjá VIRK og margir hafi 
nýtt sér þann möguleika. Vinnan 
sjálf getur oft verið besta úrræðið 
í starfsendurhæfingunni en rann-
sóknir hafa einmitt sýnt að úrræði 
sem tengjast vinnustaðnum eru 
oft árangursríkari. „Það að fá 
tækifæri til að draga úr starfshlut-
falli og sækja starfsendurhæfingu 
samhliða vinnu getur reynst mjög 
árangursríkt fyrir marga. Þá stígur 
fólk aldrei alveg frá vinnustaðnum 
heldur er reynt að aðlaga starfið að 
getu einstaklingsins, yfir ákveðinn 
tíma.

Í byrjun starfsendurhæfingar 
þarf oft að draga enn frekar úr 
starfshlutfalli en eftir því sem 
líður á tímann getur starfshlut-
fallið orðið stærra og þá fækkar oft 
úrræðum sem einstaklingurinn 
sækir. Markmiðið er að ná aftur 
upp í fyrra starfshlutfall.

Þjónustuþegar VIRK sem nýta 
sér starfsendurhæfingu samhliða 
vinnu þurfa að hafa tíma til að 
sækja viðeigandi úrræði auk þess 
sem mikilvægt er að geta hvílt sig 

og safnað kröftum. Þess vegna 
geta þeir ekki verið í fullri vinnu 
eða námi samhliða starfsendur-
hæfingunni. Að taka virkan þátt í 
starfsendurhæfingu þarf sinn tíma 
og það er erfitt ef viðkomandi er í 
fullu starfi eða námi,“ segir Jónína.

Ferlið  er sérstaklega sniðið að 
þörfum einstaklingsins
Jónína segir starfsendurhæfingu 
samhliða vinnu geti komið til 
greina fyrir starfsmenn sem eiga 
erfitt með að skila vinnu sinni á 
fullnægjandi hátt vegna heilsu-
brests. „Oft er vinnustaðurinn 
þegar búinn að koma til móts við 
starfsmanninn með aðlögunum 
á vinnustað, vinnutíma og/eða 
verkefnum sem hefur ekki náð að 
breyta starfsgetu starfsmannsins. 
Þá væri kannski gott að skoða 
starfsendurhæfingu samhliða 
vinnu.

Mögulega þarf að draga enn 
frekar úr starfshlutfalli í byrjun en 
síðan er hægt að auka það á stig-
vaxandi máta eftir því sem starfs-
manninum fer að líða betur. Lengd 
starfsendurhæfingar er hugsuð að 
jafnaði í 6–8 mánuði en ferlið er 
sniðið að þörfum einstaklingsins 
og því getur það verið styttra eða 
eitthvað lengra en lagt er upp með 
í byrjun.“

Stefnt sé að sama mark-
miði hvort sem fólk er að sækja 
starfsendurhæfingu með vinnu 
eða hefur farið alveg af vinnu-
markaðinum – að ná heilsu aftur 
til að verða virkur þátttakandi á 
vinnumarkaði. „Þannig að starfs-
endurhæfingin og þau úrræði sem 
standa einstaklingnum til boða 
eru þau sömu. Það sem er frá-
brugðið í þeim tilfellum þar sem 
vinnustaðurinn tekur þátt í ferlinu 
að möguleiki er á aðlögun á vinnu-
stað, vinnutíma og/eða verkefnum 

og vinnustaðurinn styður starfs-
manninn í gegnum allt ferlið.“

Skipulagið þarf að virka fyrir 
starfsmann og vinnustað
Sérfræðingur frá VIRK, starfs-
maðurinn og yfirmaður hans á 
vinnustaðnum komi að því að 
skipuleggja ferlið hvað varðar 
stigvaxandi endurkomu í fyrra 
starfshlutfall. „Skipulagið þarf að 
virka fyrir bæði starfsmanninn 
og vinnustaðinn og saman verður 
til stigvaxandi virkniáætlun sem 
allir viðkomandi telja að muni geta 
gengið upp. Sérfræðingur frá VIRK 
fylgir síðan þjónustuþeganum eftir 
á vinnustaðnum.

Endurmat á virkniáætlun á 
vinnustað á sér stað reglulega í 
gegnum starfsendurhæfingar-
ferlið. Auðvitað koma stundum 
upp aðstæður sem kalla á endur-
mat á áætlun og þá er bókaður tími 
til að fara yfir hlutina. Niðurstaða 
þessara funda getur verið að halda 
áætlun eins og sett var upp í byrjun 
eða gefa í eða draga úr allt eftir því 
hvernig gengur hjá starfsmann-
inum í starfsendurhæfingunni.“

Áhugahvöt og virk þátttaka ein-
staklingsins skiptir miklu máli
Eins og í allri starfsendurhæfingu 
þá skiptir áhugahvöt einstaklings-
ins miklu máli og segir oft mest 
til um hvernig muni ganga þ.e. 
hvort einstaklingnum takist að 
snúa aftur í sitt fyrra starfshlutfall. 
„Rannsóknir sýna að áhugahvöt 
hefur mikið forspárgildi hvað 
varðar endurkomu til vinnu eftir 
starfsendurhæfingu. Því er virk 
þátttaka þjónustuþega í öllum 
úrræðum mjög mikilvæg, hvort 
sem það er hjá hinum ýmsu fagað-
ilum (t.d. sálfræðingum, sjúkra-
þjálfurum, hópúrræðum) eða hjá 
ráðgjafa VIRK.

Þátttaka starfsmanns á vinnu-
staðnum eftir því sem hann getur 
er líka mjög mikilvæg til þess að 
starfsendurhæfingin skili til-
hlýðilegum árangri. Þar sem 
vinnustaðurinn er með í ferlinu, 
þá skiptir það öllu máli að stjórn-
endur hafi samþykkt að vera með 
og séu tilbúnir að koma til móts 
við starfsmanninn með vinnuað-
lögun að getu hans sem stundum 
þýðir að það þarf að fara tvö skref 
aftur til þess að taka þrjú skref 
áfram. Rannsóknir hafa sýnt fram 
á mikilvægi þess að gefa kost á 
vinnuaðlögun til að auðvelda 
starfsmönnum að snúa aftur til 
vinnu og skila vinnu sinni á full-
nægjandi hátt.“

Skilyrði starfsendurhæfingar
Allir sem telja sig þurfa starfs-
endurhæfingu hjá VIRK þurfa að 
skila vottorði frá lækni þar sem 
fram kemur staðfesting á heilsu-
bresti sem hindri fulla þátttöku á 
vinnumarkaði. „Eins og fyrr segir 
þá geta þjónustuþegar ekki verið 
í fullri vinnu eða námi samhliða 
starfsendurhæfingu og erum við 
meira að horfa til starfshlutfalls 
í kringum 60–70%, eða lægra, ef 
einstaklingar stefna á starfsendur-
hæfingu samhliða vinnu. Í sumum 
tilfellum þarf að byrja í enn lægra 
starfshlutfalli sem síðan er aukið í 
ferlinu upp í fullt starfshlutfall eða 
fyrra starfshlutfall ef einstaklingur 
var í hlutastarfi.

Allar upplýsingar um starfs-
endurhæfingu hjá VIRK má finna á 
vefsíðu VIRK (virk.is). Ef einstakl-
ingar vilja og hafa fengið samþykki 
á sínum vinnustað til að taka þátt 
í starfsendurhæfingu samhliða 
vinnu þá er mikilvægt að þeir láti 
starfsendurhæfingarráðgjafa sinn 
vita en einnig getur þetta komið 
fram í beiðninni um starfsendur-
hæfingu frá lækni viðkomandi.

Þá geta stjórnendur eða ein-
staklingar sem vilja leita frekari 
upplýsinga um hvernig koma megi 
þessu ferli af stað haft samband 
við sérfræðing í atvinnuteymi 
VIRK með því að senda tölvupóst á 
atvinnutenging@virk.is eða hringt 
í okkur“, segir Jónína að lokum. n

Starfsendurhæfing 
samhliða vinnu

Jónína Waag-
fjörð, sviðsstjóri 
ráðgjafar og at-
vinnutengingar 
hjá VIRK segir 
marga nýta sér 
starfsendur-
hæfingu sam-
hliða vinnu. 
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Við erum með-
limir í alþjóðlegum 

samtökum Lex Mundi og 
með einu símtali getum 
við náð sambandi og 
tryggt viðskiptavinum 
okkar þjónustu öflugra 
lögmanna víðast hvar í 
heiminum.

Helga Melkorka

Lögmannsstofan LOGOS 
rekur sögu sína aftur til 
ársins 1907, þegar Sveinn 
Björnsson, fyrsti forseti 
Íslands, stofnaði ungur lög-
fræðistofu eftir nám í Kaup-
mannahöfn. Fréttablaðið 
ræddi við fjórar konur í hópi 
eigenda stofunnar.

Árið 2000 sameinaðist stofan 
annarri stórri lögmannsstofu og 
fékk LOGOS þá nafn sitt. LOGOS er 
stærsta lögmannsstofan á Íslandi 
og í heildina starfa þar um 70 
starfsmenn. Af þeim eru um 50 
lögmenn starfandi á skrifstofum 
lögmannsstofunnar í Reykjavík og 
London.

Viðskiptalífið í forgrunni
Aðalsérstaða LOGOS er þjónustan 
við viðskiptalífið. LOGOS er ein 
fárra stofa á Íslandi sem veita 
lögfræðiþjónustu sem snertir 
atvinnulífið í heild sinni. Stór 
hópur lögfræðinga gerir stofunni 
kleift að takast á við stærstu verk-
efnin sem tryggir gæði, reynslu og 
viðbragðsflýti í alls konar málum.

„Við erum einnig meðvituð 
um mikilvægi þess að fylgjast vel 
með straumum og stefnum í lög-
fræði. Því rekum við okkar eigin 
skóla innan fyrirtækisins þar sem 
kennsla fer fram reglulega,“ segir 
Áslaug.

Alþjóðleg starfsemi
LOGOS starfar á Íslandi sem og 
út fyrir landsteinana. „Við erum 
meðlimir í stórum alþjóðlegum 
samtökum sjálfstæðra lögmanns-
stofa, Lex Mundi, og með einu 
símtali getum við náð sambandi 
og tryggt viðskiptavinum okkar 
þjónustu öflugra lögmanna víðast 
hvar í heiminum. Að auki höfum 
við verið efst á gæðastikunni 
á Íslandi í mörg ár en erlendir 
matsaðilar, á borð við Chambers, 
sem taka út lögmannsstofur, hafa 
veitt lögmönnum LOGOS sína 
bestu umsögn og valið LOGOS sem 
leiðandi lögmannsstofu,“ segir 
Helga. n

LOGOS – Lögmenn 
eru líka konur

Guðbjörg Helga Hjartar-
dóttir, eigandi hjá LOGOS, 
hefur starfað hjá stofunni 
síðan hún útskrifaðist úr 
lögfræðinámi frá Háskóla 
Íslands árið 2004.

„Mín helstu sérsvið eru félaga-
réttur, fjármögnun fyrirtækja, 
s.s. lánasamningar, veðréttindi, 
skuldabréfaútgáfur og þess háttar. 
Einnig kem ég að samrunum og 
yfirtökum, þar með talið kaupum 
og sölu fyrirtækja. Þá vinn ég á 
sviði fjármálaþjónustu og reglu-
verks, ekki síst fyrir erlenda við-
skiptavini. Almennt fer stór hluti 
af mínu starfi í vinnu fyrir erlend 
fyrirtæki af öllum stærðum og 
gerðum. Þá er um að ræða fjárfesta, 
en líka erlenda aðila sem hyggjast 
taka þátt í fjármögnun eða annars 
konar samningagerð við íslenska 
aðila,“ segir Guðbjörg.

Hafði hugsað sér að vinna í banka
„Það var ekki endilega planið hjá 
mér að vinna á lögmannsstofu eftir 
námið. Í raun sá ég alltaf fyrir mér 
að fá vinnu í banka þar sem ég fengi 
að vinna við mitt áhugasvið. En ég 
var heppin að fá starf hjá LOGOS 
2004 því hér hef ég fengið tæki-
færi til að takast á við fjölbreytt og 

krefjandi úrlausnarefni, en um leið 
sérhæfa mig í því sem ég hef mestan 
áhuga á,“ segir Guðbjörg. Árið 2006 
aflaði hún sér málflutningsréttinda 
fyrir héraðsdómi og 2011 lauk hún 
LL.M.-gráðu frá University College 
London, með áherslu á Company 
Law eða félagarétt.

„Starfið hefur verið fjölbreyti-
legt og maður veit aldrei hvað er 

á dagskrá hvern dag. Þetta getur 
auðvitað verið krefjandi starf og 
mikil vinna, en það er líka það sem 
lögmenn þrífast svolítið á.“

Nýjungar í bransanum
„Helstu nýjungar undanfarið á 
mínu sviði hafa einkum tengst 
nýlegri innleiðingu á ýmsum 
reglum Evrópusambandsins, 

einkum á sviði fjármálaþjónustu 
og fjármagnsmarkaða. Þessar 
reglur munu klárlega hafa mikil 
áhrif hér á landi næstu misseri.

Hér innanhúss höfum við einn-
ig skerpt á ýmsum áherslum hjá 
okkur og lagt aukið vægi á ákveðna 
málaflokka þar sem við getum 
verið okkar viðskiptavinum enn 
frekar að liði. Þannig höfum við til 

dæmis sett aukinn kraft í sérstakt 
banka- og fjármögnunarteymi 
þar sem áhersla er lögð á ráðgjöf 
og skjalagerð sem tengist lána-
málum og fjármögnun fyrirtækja. 
Einnig höfum við verið með fókus 
á orkumál, en þar er fyrirsjáan-
legt að áfram verði mikil gerjun 
á næstu misserum, ekki hvað síst 
í tengslum við fyrirhuguð orku-
skipti. Þarna skarast mörg ólík rétt-
arsvið, meðal annars félagaréttur, 
skipulag og uppsetning fyrirtækja, 
en líka leyfismál, skipulagsmál, 
eignaréttur og fleira. Stærðin gerir 
okkur betur kleift að leiða saman 
hóp starfsfólks með sérhæfingu á 
ólíkum sviðum og takast á við nýjar 
áskoranir viðskiptavina okkar hratt 
og örugglega. Við erum því tilbúin 
þegar kallið kemur.“

Sjónarhorn kynjanna
„Það er gott í öllum rekstri að hlut-
föll kynja séu sem jöfnust því það 
er mikilvægt að fá mismunandi 
sjónarhorn í öllum málum. Við-
skiptavinir okkar og samfélagið 
samanstendur af öllum kynjum 
og það væri skrítið ef við værum á 
skjön við það. Það býr líka til heil-
brigðara starfsumhverfi fyrir allt 
starfsfólk enda hefur kynjahlutfall 
bein áhrif á starfsandann.“ n

Lögmannsstarfið umfram allt þjónustustarf
Guðbjörg segir 
starfið geta 
verið krefjandi, 
en að það sé 
líka það sem 
lögmenn þrífist 
svolítið á. 
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Áslaug Björgvinsdóttir, eig-
andi hjá LOGOS, hóf upphaf-
lega störf hjá stofunni árið 
2006. Hún er meðal fremstu 
sérfræðinga landsins á sviði 
upplýsingatækniréttar, þar 
með talið í persónuverndar-
málum, sem og á sviði hug-
verkaréttar.

Áslaug kynntist LOGOS í vísinda-
ferð með lagadeild Háskólans í 
Reykjavík og leist í fyrstu alls ekki 
á stofuna. „Mér fannst þetta allt 
eitthvað svo formlegt og stíft og gat 
ekki hugsað mér að vinna þarna. 
En eitthvað togaði í mig því ég fór 
þangað í starfsnám í meistaranám-
inu. Það varð ekki aftur snúið því 
það kom fljótt í ljós að þetta var 
síður en svo stífur og leiðinlegur 
vinnustaður. Þvert á móti var þar 
öflugt félagslíf, frábært samstarfs-
fólk og verkefnin spennandi.

Eftir útskrift 2007 fór ég að vinna 
sem fulltrúi á stofunni, en tók mér 
ársleyfi 2011 og fór í framhalds-
nám til Stokkhólms. Árið sem ég 
kom heim varð ég verkefnastjóri 
og kom svo inn í eigendahópinn 
2017. Þetta er því sjötta árið mitt 
í þeirri stöðu og ég sé ekki fram á 
annað en að vera hér þar til yfir 
lýkur,“ segir Áslaug.

Ört stækkandi svið
Persónuverndin er að sögn 

Áslaugar sístækkandi svið innan 
lögfræðinnar og hefur verið stór 
hluti af verkefnum hennar frá 
2016. „Ný persónuverndarlög 
voru innleidd árið 2018 og hefur 
verið mikil vinna í tengslum við 
það. Fyrir tíu árum var fjöldi 
sérfræðinga í persónuvernd á 
Íslandi teljandi á fingrum ann-
arrar handar en staðan er allt 
önnur í dag. Nú er til dæmis orðin 
til ný stétt sérfræðinga sem gegna 
hlutverki persónuverndarfulltrúa 
fyrirtækja og stofnana.

Hugverkarétturinn er líka ört 
stækkandi svið og helst í hendur 
við þær breytingar sem hafa átt 
sér stað í atvinnulífinu síðustu ár. 
Í dag er hugverkatengdur iðnaður 
stór hluti af útflutningstekjum 
Íslands og hafa hugverkatengd 
verkefni af ýmsu tagi því aukist 
umtalsvert.“

Hvernig viðskiptavini ert þú 
aðallega að þjónusta?

„Allajafna þjónusta ég meðal-
stór og stór fyrirtæki, á öllum 
sviðum atvinnulífsins, en einnig 
stofnanir ríkisins, sveitarfélög og 
háskóla. Eðli málsins samkvæmt 
þurfa allir að framfylgja kröfum 
persónuverndarlaga, hvort sem við 
erum að tala um einyrkja og lítil 
félagasamtök eða stór alþjóðleg 
fyrirtæki, og þessi fjölbreytileiki 
er stór hluti af því sem gerir þetta 
svið svona áhugavert.

Í hugverkaréttinum eru við-
skiptavinir mínir mikið til 
framleiðendur, hugbúnaðar- og 
upplýsingatæknifyrirtæki. Þá 
aðstoða ég við gerð leyfissamninga 
og skilmála og er í hagsmunagæslu 
fyrir framleiðendur, höfunda, rétt-
hafasamtök og fleiri.“

Sífellt ný álitaefni
Áslaug segir tímabilið 2017 og 18 
hafa verið eftirminnilegt, þegar ný 
persónuverndarlög tóku gildi. „Afar 
fá fyrirtæki og stofnanir á Íslandi 
höfðu búið sig undir nýjar skyldur 
sem lögin höfðu í för með sér. Í 
kjölfarið var mikið fjallað um nýjar 

sektarheimildir Persónuverndar, 
sem fyrirtæki og stofnanir gátu átt 
yfir höfði sér í tilviki vanefnda. Því 
varð algjör sprengja í þessum mála-
flokki. Dagarnir voru vel pakkaðir 
frá morgni til kvölds við að sinna 
ráðgjöf til fjölbreytts hóps fyrir-
tækja og stofnana. Á sama tíma hélt 
ég fjölda fyrirlestra og fræðslu-
erinda og kenndi einnig hjá Lög-
mannafélaginu og í háskólanum. 
Dagarnir voru því oft ansi langir hjá 
mér, en svona tímabil skilja mikið 
eftir sig. Ég leyfi mér líka að full-
yrða að persónuverndarteymið á 
LOGOS hefur verið leiðandi á þessu 
sviði, að aðstoða fyrirtæki og stofn-

anir við innleiðingu á lögunum og 
tengdri ráðgjöf.

Jafnvel þó flest fyrirtæki og 
stofnanir séu langt komin í inn-
leiðingarvinnu er ekkert lát á per-
sónuverndartengdum verkefnum, 
eðli þeirra einfaldlega breytist. Við 
erum þannig að ráðleggja fyrir-
tækjum í tengslum við öryggis-
bresti, sinna fræðslu, ganga frá 
vinnslusamningum og sinna 
hagsmunagæslu gagnvart eftirlits-
stjórnvaldinu. Það er spennandi 
að starfa á réttarsviði sem er svona 
tiltölulega ungt og í mikilli þróun 
og maður er sífellt að taka á nýjum 
álitaefnum.“ n

LOGOS leiðandi á sviði 
persónuverndar

Áslaug segir 
að orðin sé til 
ný stétt sér-
fræðinga sem 
gegna hlut-
verki persónu-
verndarfulltrúa 
fyrirtækja og 
stofnana.  
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Helga Melkorka Óttars-
dóttir, eigandi og formaður 
stjórnar hjá LOGOS, segir að 
verkefni tengd sjálfbærni 
séu henni hugleikin og að 
LOGOS leggi mikla áherslu á 
þann málaflokk.

Helga hefur starfað í rúm 20 ár 
hjá LOGOS. Áður starfaði hún hjá 
Eftirlitsstofnun EFTA í Brussel 
frá útskrift úr framhaldsnámi. 
„Síðan hefur minn fókus mikið 
verið á samkeppnisrétt, Evrópu-
rétt og ýmis tengd verkefni okkar 
viðskiptavina á hverjum tíma á 
fleiri sviðum. Þetta eru fjölbreytt 
úrlausnarefni: samningagerð, 
stjórnsýslumál og dómsmál fyrir 
héraðsdómi, Landsrétti og Hæsta-
rétti hér á landi. Einnig hef ég flutt 
mál fyrir EFTA-dómstólnum og 
rekið mál fyrir Mannréttindadóm-
stól Evrópu,“ segir Helga.

Mikil og hröð aukning í 
 verkefnum á sviði sjálfbærni
„Umræðan um sjálfbærni og 
samfélagslega ábyrgð hefur verið 
áberandi. Innanhúss vinnum við 
öflugt og fjölbreytt starf með sjálf-
bærni að leiðarljósi. Við höfum sett 
okkur sjálfbærnistefnu þar sem 
við vinnum að markmiðum okkar 
á því sviði. Lögmenn stofunnar 
búa yfir sérþekkingu á þessu sviði 
og höfum við í auknu mæli veitt 
viðskiptavinum alhliða þjónustu 
sem samræmist nýjustu viðmiðum 
um sjálfbærni hverju sinni. Upp á 
síðkastið höfum við svo verið að 
útvíkka þetta þjónustusvið hjá 
okkur í takt við fjölda og fjöl-
breytni verkefna á sviðinu.“

Verkefni á sviði sjálfbærni eru 
að sögn Helgu enn eitt dæmið um 
getu stofunnar til að uppfylla fram-
tíðarþarfir viðskiptavina. „Mark-

mið LOGOS er að koma að málum 
snemma og aðstoða viðskiptavini 
við fylgni við lög frá upphafi, og 
reyna þannig að koma í veg fyrir 
að vandamál komi upp. Það getur 
verið býsna flókið að þekkja og 
fylgja öllum lögum og reglum sem 
eru gildandi á hverjum tíma enda 
er regluverkið nú mun flóknara en 
áður var. Við höfum boðið upp á 
fræðslu á ýmsum réttarsviðum sem 
mörg fyrirtæki nýta sér.“

Nýtt regluverk ESB
„Innan Evrópusambandsins hefur 
orðið mikil þróun í regluverki á 
sviði sjálfbærni. Nýlega var sam-
þykkt flokkunarreglugerð sem er 
upphafið að nýrri sýn í fjárfesting-
um. Kerfið byggir á samræmdum 
skilgreiningum um umhverfis-
sjálfbæra atvinnustarfsemi. Þá er  
lögð skylda á tiltekin fyrirtæki að 
veita upplýsingar um stöðu sína á 
því sviði. Ekki er hægt að kalla fjár-
festingu eða starfsemi græna nema 
hún uppfylli tiltekin skilyrði þar 
að lútandi og stuðli að tilteknum 
markmiðum í þágu umhverfisins.

Ég fann snemma að mig langaði 
að koma inn í mál fyrirtækja fyrr, 
áður en þau urðu að málum til 
rannsóknar. Maður sér ýmislegt 
eftir á sem hefði mátt gera öðru-
vísi þegar maður kemur seint inn 
í mál. Með fræðslu og lagfæringu 
ýmissa ferla má stuðla að því að 
starfsemi fylgi lögum og koma í 
veg fyrir vanda sem ella hefði geta 
komið upp. Þegar regluverk ESB fór 
að þróast í átt að frekari sjálfbærni 
vaknaði enn meiri áhugi á sjálf-
bærnimálum fyrirtækja.

Fjárfestar sem vilja láta sig 
sjálfbærni varða geta nýtt flokk-
unarkerfið til að skera úr um virði 
fjárfestinga í fyrirtækjum, þá 
hvort starfsemi fyrirtækja teljist 

umhverfissjálfbær. Við höfum 
unnið verkefni fyrir viðskiptavini 
sem vilja átta sig á betur á reglu-
verkinu og kynna sér hve mikil 
losun má vera hjá fyrirtæki svo 
starfsemi teljist umhverfissjálfbær.

Einnig aðstoðum við fyrirtæki 
við að setja upp innri stefnur og 
reglur á sviði sjálfbærni. Þar má 
nefna verkefni í grænni fjármögn-
un, úttekt á umhverfisverkefnum 
og heildræna ráðgjöf. Þarna nýtum 
við okkar þekkingu og reynslu og 
heimfærum á nýtt svið.

Það er augljóst að fjárfestar eru 
áhugasamir um að vita hvort fjár-
festingar sem þeir vilja koma að séu 
raunverulega grænar og sjálfbærar. 
Nú er verið að búa til sameiginlega 
skilgreiningu á því hvað telst sjálf-
bært og grænt. Áður gat ýmislegt 
fallið undir það án þess að að baki 
lægi samræmd skilgreining. Þá er 
áhugavert hvernig sjálfbærnimál-
efni tengjast fjölmörgum öðrum 
sviðum, eins og orkumálefnum 
og fjármögnun, en á þeim sviðum 
vinnum við fjölmörg verkefni.“

Jafnvægi
Kynjahlutföll starfsfólks LOGOS 
eru nokkuð jöfn að sögn Helgu. 
„Hér starfa ívið fleiri konur þegar 
allt er tekið. Við leggjum mikla 
áherslu á jafnrétti kynjanna í 
ráðningu starfsfólks, þó jafnvægi 
hafi ekki enn verið náð á meðal 
eigenda stofunnar. Af þeim fjórum 
eigendum sem bættust við nýlega 
voru tveir karlar og tvær konur. 
Viðskiptavinir eru farnir að skoða 
kynjahlutfallið í auknum mæli. 
Þetta skiptir því máli hvernig 
fyrirtækið virkar út á við. Upp-
byggingin á okkar félagsskap er sú 
að við erum öll jöfn eigendurnir, 
sem býr til annan kúltúr og meiri 
slagkraft í hópnum.“ n

Grænni áherslur varða alla, líka fyrirtæki

Helga segist hafa fundið snemma á lögmannsferlinum að hana langaði að 
koma inn í mál fyrirtækja fyrr, áður en þau urðu að málum til rannsóknar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hjördís Halldórsdóttir, eig-
andi og stjórnarmaður hjá 
LOGOS, sérhæfir sig meðal 
annars í verkefnum sem 
varða tæknimál og þar hafa 
mál er varða gervigreind 
verið áberandi. Einnig sinnir 
hún málum er varða höf-
undarétt og verktakarétt og 
er mikið í málflutningi.

„Í laganámi hafði ég alltaf haft 
mestan áhuga á lögmennsku og 
málflutningi. Þar er skylda að fara 
í starfsnám og ég prófaði ýmislegt. 
Meðal annars í landbúnaðar-
ráðuneytinu. Ég var staðráðin í 
að dvelja þar í einn mánuð því ég 
stefndi alltaf á lögmennsku. 

Ári eftir útskrift fór ég að vinna 
hjá AP lögmönnum sem seinna 
mynduðu hluta af LOGOS, þar sem 
ég starfa núna. Þrátt fyrir tafir á 
leið í lögmennsku lærði ég ýmis-
legt. Í landbúnaðarráðuneytinu 
fór yfirmaður minn í leyfi eftir að 
ég hafði verið þar í hálft ár. Í fjar-
veru hans var ég sett í stjórnenda-
stöðu og var óvænt komin í djúpu 
laugina. Í dag er ég einn af eig-
endum LOGOS og bý meðal annars 
að þessari dýrmætu reynslu frá 
fyrsta árinu.“

Fjölbreytt starf
„Ísland er lítið land og fólk þarf 
yfirleitt að sérhæfa sig á fleiru en 
einu ákveðnu sviði. Því fylgir að 
vera í málflutningi að fást við mjög 
fjölbreytt mál. Einn daginn get ég 
verið að flytja ágreiningsmál á sviði 
verktakaréttar gegn verkkaupum. 
Næsta dag er ég að flytja mál fyrir 
fjármálastofnun út af lánasamn-
ingi. Þriðja daginn er ég svo á kafi í 
dómsmáli er varðar hugbúnað eða 
upplýsingatækni.“

Breitt áhugasvið
„Höfundaréttur, tækni, verktaka-
réttur, málflutningur og kröfu-
réttur heilla mig hvað mest, sem og 
allt sem viðkemur gervigreind.

Málflutningurinn finnst mér 
hvað áhugaverðastur innan lög-
mennskunnar. Ég er hæstaréttar-
lögmaður, sem og Helga Melkorka. 
Allt sem viðkemur tækni á einnig 
hug minn allan, í víðum skilningi, 
þar með talin lyfjaþróun. Í raun 
heillar mig allt sem viðkemur 
vísindum, tækni og sköpun.“

Framhaldspróf í tæknimálum
Hjördís var í framhaldsnámi í 
lögfræði í Stokkhólmsháskóla 
þar sem mikil áhersla er lögð á 
þverfaglega þekkingu í lögum og 
upplýsingatækni. „Lögfræðingar 
sem ætluðu að starfa á tæknisviði 
þurftu að bera skynbragð á tækni-
legu hliðina og leysa tæknileg 
verkefni samhliða lögfræði-
náminu.“

Allan starfsferilinn hefur Hjör-
dís sinnt tæknimálum, sérstaklega 
í hugbúnaði og upplýsingakerfum. 
„Það getur verið samningagerð, 
ráðgjöf og ágreiningsmál og f leira. 
Síðustu ár hef ég komið inn á 
ýmislegt sem varðar gervigreind, 
og veitt til dæmis lagalega ráðgjöf 
um hvernig megi taka ákvarðanir 
á grundvelli gervigreindar. Hröð 
þróun er í regluverki um gervi-
greind og von er á frekari reglum 
frá Evrópusambandinu.“

Höfundarétturinn
„Í náminu lagði ég áherslu á höf-
undarétt og fékk því slík verkefni 
þegar ég fór að vinna í lög-
mennsku, eins mál sem tengdust 
hugbúnaðargerð. Ég varði fyrstu 
tveimur árunum að miklu leyti 

í stórt upplýsingatækniverkefni 
sem sneri að hugbúnaðargerð og 
öðlaðist þekkingu og reynslu á 
sviðinu. Höfundarétturinn leiddi 
mig því yfir í tæknina hjá AP 

lögmönnum og LOGOS hálfu ári 
síðar. AP lögmenn höfðu einn-
ig sinnt persónuverndarmálum 
frá því tölvulög gengu í gildi. Frá 
upphafsdögum lögmennskunnar 

hef ég því sinnt persónuverndar-
málum.

Í höfundaréttinum hef ég unnið 
verkefni sem tengjast tónlist og 
kvikmyndum, og seinni ár tengd-
um sjónvarpi. Margt hefur breyst 
með tilkomu streymisþjónusta 
og hef ég verið ráðgefandi hvað 
varðar höfundarétt og fjölmiðla-
lög í því samhengi. Ég er formaður 
Höfundaréttarfélags Íslands og 
sit í höfundaréttarnefnd sem er 
menntamálaráðherra til ráð-
gjafar. Núna vinnum við að 
innleiðingu á DSM-tilskipun sem 
snýr að tilskipun um höfunda-
rétt á stafrænum innri markaði. 
Tilskipunin var samþykkt innan 
Evrópusambandsins 2019 og nú 
eru öll Evrópuríki að vinna að því 
að innleiða hana í sinn rétt. Þessi 
tæknihluti á höfundaréttinum 
smellpassar inn í mitt áhugasvið.“

Starf sem hentar öllum 
„Enn eru kvenkyns lögmenn í 
miklum minnihluta. Það á sér-
staklega við um lögmenn á lög-
mannsstofum. Hlutfallið er betra 
hjá fyrirtækjum og opinberum 
aðilum. Í eigendahópi LOGOS erum 
við fjórar konur eigendur, þótt 
karlarnir séu fleiri. Þetta endur-
speglar skiptinguna í stéttinni 
eins og hún leggur sig. Þó er fullt 
af hæfileikaríkum ungum konum 
á þessu sviði sem eiga framtíðina 
fyrir sér. Þetta breytist vonandi, en 
það gerist kannski ekki alveg nógu 
hratt að okkar mati.

Lögmannsstarfið á að geta 
hentað öllum, líka fólki sem ber 
ábyrgð á fjölskyldum. Dómstólar 
og viðskiptavinir hafa mikið um 
tíma manns að segja, en þess á milli 
er vinnutíminn sveigjanlegur sem 
getur hentað fólki með börn.“ n

Allt sem viðkemur vísindum, tækni og sköpun

Höfundarétturinn leiddi Hjördísi út á tæknisviðið þar sem hún fæst meðal 
annars við mál á sviði gervigreindar.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Vistvera býður upp á 
umhverfisvænar og umbúða-
lausar neysluvörur og vörur 
til heimilisins. Verslunin 
hefur verið starfrækt í fjögur 
ár og er áhersla lögð á að 
bjóða upp á gott úrval vist-
vænna vara en Vistvera er 
með verslanir í Grímsbæ og á 
Selfossi.

Síðastliðið haust stækkaði Vistvera 
og opnaði stærri og bjartari verslun 
í Grímsbæ.

Birna Dögg Guðmunds-
dóttir, rekstrarstjóri Vistveru, 
segir: „Okkur hafði lengi langað 
að stækka. Hér í Grímsbæ hefur 
okkur liðið vel og höfum eignast 
marga viðskiptavini í gegnum árin. 
Þess vegna ákváðum við að halda 
okkur í Grímsbæ en við trúum því 
að hverfisverslanir og smærri versl-
unarkjarnar séu mikilvægir fyrir 
samfélagið í heild og því mikilvægt 
að litlar verslanir eins og okkar nái 
að skjóta rótum.“

Birna Dögg segir að með stækkun 
verslunarinnar sé nú hægt að bjóða 
upp á breiðara vöruúrval en áður, 
rauði þráðurinn sé þó ávallt að 
bjóða upp á umhverfisvænar vörur. 
„Við leggjum áherslu á gæða vörur 
á sanngjörnu verði, meðal annars 
vandaða handgerða bursta frá 
Svíþjóð, unna af blindum og sjón-
skertum. Eins erum við með sápur 
og krem frá franska fjölskyldufyrir-
tækinu Marius Fabre sem starfrækt 
hefur verið í yfir 120 ár og unnið 
vörur sínar eftir sömu fjölskyldupp-
skriftinni allar götur síðan.

Þá hafa WUKA túrnærbuxurnar 

slegið í gegn, en þær koma alfarið 
í stað einnota dömubinda og túr-
tappa. Túrnærbuxurnar eru raka-
drægar og henta fyrir blæðingar 
og áreynsluþvagleka. Þær koma 
í mörgum stærðum og ólíkum 
sniðum og henta konum á öllum 
aldri. Það er sérstaklega ánægjulegt 
að sjá hversu vel unglingarnir taka í 
þær enda frábærar buxur.

Starfsfólk Vistveru leggur áherslu 
á að bjóða upp á góða þjónustu og 
býr yfir sérþekkingu á þeim vörum 
sem verslunin selur. Þarfir fólks 
eru ólíkar og því leggjum við mikla 

áherslu á að bjóða upp á persónu-
lega þjónustu og kynna fólk fyrir 
þeim frábæru lausnum sem í dag 
bjóðast fyrir þá sem vilja taka skref 
í átt að grænni framtíð og um leið 
skilja eftir sig sem minnst vist-
spor.“ n

Allar upplýsingar um Vistveru og 
vörurnar sem boðið er upp á má 
finna á vefsíðunni www.vistvera. is 
og í verslunum í Grímsbæ, Efsta-
landi 26, Reykjavík, og á Eyravegi 5, 
Selfossi.

Hjá fasteignasölunni Húsa-
skjól er mikil áhersla lögð 
á gott upplýsingaflæði og 
því var sett upp nýtt upp-
lýsingakerfi til að viðskipta-
vinir geti fylgst með öllu 
söluferlinu.

Ásdís Ósk Valsdóttir er eigandi 
fasteignasölunnar Húsaskjól. Hún 
er einn eigandi og hefur byggt 
hana upp frá grunni. Húsaskjól er 
stærsta fasteignasala á Íslandi sem 
er í eigu konu. Ásdís Ósk hefur gert 
stórfelldar breytingar á rekstrinum 
síðan faraldurinn hófst sem hafa 
bætt þjónustu og stytt vinnutíma 
starfsmanna.

„Hlutverk okkar er að veita 
sem bestar upplýsingar og vera 
eins fagleg og hægt er. Eftir að 
Covid byrjaði lét ég því hanna 
fyrir okkur nýtt upplýsingakerfi 
sem eykur gegnsæi og skilvirkni 
í fasteignaviðskiptum og gerir 
fólki kleift að fylgjast með öllu 
söluferlinu. Það hefur verið 
rosaleg ánægja með kerfið, bæði 
hjá starfsmönnum og viðskipta-
vinum,“ segir Ásdís.

Úrvals upplýsingagjöf
„Fólk bókar sig nú sjálft í opin hús 
og sækir upplýsingar um eignir 
sjálft. Við tókum þennan hátt 
upp þegar við fórum að þurfa að 
halda utan um mætingar og fjölda 
gesta vegna sóttvarna. Þar sem 
allir eru bókaðir fyrir fram er líka 
auðvelt að senda tilkynningar á 
alla eftir þörfum, til dæmis ef opið 
hús fellur niður vegna sóttkvíar,“ 
útskýrir Ásdís.

Húsaskjól rekur öfluga sam-
félagsmiðladeild og sendir reglu-
lega frá sér vandað upplýsingaefni 
sem er hægt að nálgast bæði á 
samfélagsmiðlum Húsaskjóls sem 

og á heimasíðunni. Húsaskjól 
er einnig eina fasteignasalan á 
landinu sem rekur greiningadeild 
sem sendir frá sér mánaðarlegar 
skýrslur um markaðinn.

„Við kynntum líka nýverið 
forritið ReiknaVerð, þar sem allir 
geta séð verðbreytingar á sinni 
fasteign á f ljótlegan hátt,“ segir 
Ásdís.

Aldrei gengið betur
„Ég hef verið starfandi í 19 ár og 
árið 2021 var stærsta árið okkar 
frá upphafi,“ segir Ásdís. „Á sama 
tíma vinnum við nú 35% minna en 

áður, því þessi sjálfvirku kerfi 
spara gríðarlega vinnu.

Við erum spennt fyrir því sem 
koma skal á þessu ári. Næstu skref 
eru að setja í loftið Kaupendaþjón-
ustu með nýjungum sem hafa ekki 
sést hér áður og Viðhaldsbók fyrir 
okkar viðskiptavini til að skrá inn 
allar endurbætur sem þeir hafa gert 
og halda þannig utan um virðisauk-
andi framkvæmdir hjá þeim,“ segir 
Ásdís. n

Heimasíða Húsaskjóls má finna 
hér: www.husaskjol.is.

Betri upplýsingar tryggja 
fólki betri þjónustu

Ásdís Ósk 
Valsdóttir er 
eigandi fast-
eignasölunnar 
Húsaskjól, en 
það er stærsta 
fasteignasala á 
Íslandi sem er í 
eigu konu. 

MYND/AÐSEND

Vistvera stækkar í Grímsbæ
Birna Dögg Guð-
mundsdóttir, 
rekstrarstjóri 
Vistveru. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
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Það er mikilvægt að horfa á 
loftslagsmálin með kynja-
gleraugum. Víðast hvar í 
heiminum finna konur fyrst 
fyrir loftslagsbreytingum 
í sínu nærumhverfi, hvort 
sem það lýsir sér í erfiðara 
aðgengi að vatni eða lakara 
orkuöryggi heimilisins.

Loftslagsmál eru orkumál og 
orkuskipti úr jarðefnaeldsneyti 
yfir í endurnýjanlega orkugjafa er 
lykillinn að sjálfbærum heimi og 
besta vopnið í baráttunni við lofts-
lagsvána. Með orkuskiptum getum 
við gert heiminn grænan saman.

Landsvirkjun hefur einmitt 
haldið því slagorði á lofti: Gerum 
heiminn grænan saman. Kristín 
Linda Árnadóttir aðstoðarfor-
stjóri og Jóna Bjarnadóttir, 
framkvæmdastjóri Samfélags og 
umhverfis, heyrðu það slagorð 
enduróma með ýmsum hætti á 
loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í Glasgow, COP26. Þær 
eru sammála um að ráðstefnan 
hafi verið mikilvægur vettvangur 
fyrir þjóðir heims. Það sé mikil-
vægt fyrir okkur Íslendinga að 
fylgjast með straumum og stefnum 
í loftslagsmálum og þá sérstaklega 
hvað varðar orkuskipti.

„Eitt megin stefið á ráðstefnunni 
var að allir ætla sér að reyna að 
skipta sem fyrst yfir í endurnýjan-
lega orku,“ segir Kristín Linda. „Þar 
búum við Íslendingar afskaplega 
vel, með alla okkar grænu orku. 
Bæði íslensk stjórnvöld og Lands-

virkjun hafa sett sér metnaðarfull 
markmið um græna framtíð og við 
getum verið fyrirmynd fyrir aðra.“

Jóna bendir á að Íslendingar hafi 
þegar gengið í gegnum orkuskipti. 
„Rafmagnið okkar er unnið úr 
grænum og endurnýjanlegum auð-
lindum og við nýtum jarðvarma 
til að hita upp húsin okkar. Ef við 
einbeitum okkur að orkuskiptum í 
samgöngum getum við orðið fyrst 
allra þjóða í heiminum til að verða 
óháð jarðefnaeldsneyti.“

Samvinna, nýsköpun, jöfnuður
Þær Kristín Linda og Jóna eru 
sammála um að meginskilaboð 
COP26 hafi verið nauðsyn sam-
vinnu, nýsköpunar og jöfnuðar. 
Samvinnan verði að ná um allt 
samfélag, milli almennings, 
stjórnvalda, hagsmunasamtaka og 
atvinnulífs. Með nýsköpun þurfi 
að bæta nýtingu, minnka sóun 
og finna nýjar leiðir til vinnslu 
endurnýjanlegrar orku. Þá sé jafnt 
aðgengi jarðarbúa að grænni, 
endurnýjanlegri orku grundvöllur 
þess að þjóðir nái að bregðast sam-
eiginlega við loftslagsmálum. „Það 
var áberandi í Glasgow að stærstu 
fyrirtæki heims hafa tekið við sér, 
sem er auðvitað að kröfu neytenda 
og almennings,“ segir Kristín 
Linda. „Þau leitast nú við að vera 
loftslagsvænni í starfsemi sinni, í 
stað þess að flytja t.d. aðföng jafnt 
sem unna vöru um langan veg. 
Þau gera sér grein fyrir að ef þau 
ætla að vera enn starfandi eftir 10 
ár þurfa þau að umbylta mörgu 

hjá sér. Það var góð tilfinning að 
vera á ráðstefnunni sem fulltrúi 
Landsvirkjunar, fyrirtækis í eigu 
almennings sem vinnur 100% 
endurnýjanlega orku.“

Loftslagsmál í allri starfsemi
Hjá Landsvirkjun eru loftslags-
málin tekin mjög alvarlega og eru í 
raun samþætt allri starfsemi orku-
fyrirtækis þjóðarinnar. „Við þekkj-
um til dæmis vel hver okkar losun 
er og höfum birt upplýsingar um 
hana um árabil, sem er forsenda 
þess að geta sett sér markmið og 
forgangsraðað aðgerðum þannig 
að sem mestur árangur náist,“ segir 
Jóna. „Bókhaldið sýnir að við erum 
á réttri leið en losun á orkueiningu 
hefur lækkað um 67% frá 2005 og 
kolefnissporið okkar minnkað um 
65%. En þrátt fyrir góðan árangur 
til þessa og mjög lágt kolefnisspor 
erum við hvergi nærri hætt. Við 
stefnum að því að starfsemin verði 
kolefnishlutlaus árið 2025. Við 
höfum sett okkur markmið um 
samdrátt í losun fyrir mismunandi 
rekstrarþætti og vinnum áfram að 

uppgræðslu landsins sem felur í sér 
aukna bindingu kolefnis í gróðri 
og jarðvegi.“

Jóna segir að forgangsröðun 
Landsvirkjunar sé skýr og miði 
að því að draga úr losun áður en 
gripið sé til mótvægisaðgerða. „Við 
stefnum að því að hafa minnkað 
beina losun um 50% árið 2025, 
miðað við stöðuna 2008. Þar mun 
vega þyngst 60% samdráttur í 
losun vegna vinnslu jarðvarma. 
Þeim samdrætti náum við með 
því að skila um 90% af koldíoxíði 
frá Þeistareykjastöð aftur niður í 
jörðina og draga úr losun koldíox-
íðs frá Kröflustöð með stýringu á 
borholum.“

Burt með olíu og bensín
Kristín Linda bætir við að Lands-
virkjun hafi einsett sér að hætta að 
kaupa jarðefnaeldsneyti árið 2030. 
„Núna notum við olíu og bensín á 
stærstan hluta fjölbreytts tækja- og 
bílaflota fyrirtækisins en við fylgj-
umst grannt með nýjustu tækni 
og skiptum búnaði út um leið og 
færi gefst. Frá og með áramótunum 
gildir sú regla að við kaupum ein-
göngu notaða fólksbíla, ef ekki er 
hægt að fá hreinorkubíl til verksins 
sem gengur fyrir rafmagni, metan 
eða vetni.“

Hægt er að fylgjast með fram-
vindu mála á loftslagsmælaborði í 
rauntíma á vef Landsvirkjunar. Þá 
gefur Landsvirkjun árlega út lofts-
lagsbókhald og var fyrst íslenska 
fyrirtækja til að fara þá leið. Orku-
fyrirtæki þjóðarinnar var líka fyrst 
íslenskra fyrirtækja til að fá A(-) í 
einkunn hjá alþjóðlegum sam-
tökum sem meta frammistöðu 
og upplýsingagjöf fyrirtækja í 
loftslagsmálum. Einkunnin þýðir 
að Landsvirkjun er leiðandi í 
loftslagsmálum og temur sér bestu 
starfsvenjur við upplýsingagjöf.

Vilji til að vinna að bættri framtíð
Kristín Linda og Jóna eru á einu 
máli um að það sé bæði fróðlegt 
og hvetjandi að sækja alþjóðlega 

ráðstefnu á borð við loftslags-
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. 
Vissulega takist þar á margvíslegir 
hagsmunir en vilji til að vinna að 
bættri framtíð sé þó hinn sterki 
grunnur sem ráðstefnan hvíli á. 
„Það má ekki heldur gleyma kröft-
ugum mótmælunum í Glasgow á 
meðan á ráðstefnunni stóð, en þau 
minntu alla fundarmenn á hvað 
væri í húfi,“ segir Kristín Linda. 
„Þetta er stórt og flókið verkefni, 
en við eigum ekki annarra kosta 
völ en að leysa það farsællega. 
Þarna voru til dæmis fulltrúar 
ríkja og þjóða sem þegar verða 
fyrir miklum áhrifum af lofts-
lagsbreytingum og eru að þrýsta 
á betur stæð iðnríki að gera meira 
og gera það strax. Þessi barátta við 
loftslagsbreytingar verður mun 
áþreifanlegri þegar hlustað er á 
sögur þessa fólks, sem eru margar 
átakanlegar.“

Jóna tekur undir að ráðstefna á 
borð við COP26 gegni veigamiklu 
hlutverki við að skapa samkennd, 
sem sé frumforsenda þess að 
árangur náist. „Við búum öll á 
sama hnettinum. Við getum ekki 
lengur stundað það að færa losun 
frá einu landi til annars, við getum 
ekki flutt hættulegan úrgang frá 
vestrænum ríkjum til þróunar-
ríkja, sem eiga þess ekki kost að 
ganga tryggilega frá honum. Við 
þurfum að draga úr neyslu okkar 
og beita öllum ráðum til að draga 
úr losun. Í því liggja líka tækifæri 
til framtíðar.“ n

Þessi barátta við 
loftslagsbreytingar 

verður mun áþreifan-
legri þegar hlustað er á 
sögur þessa fólks, sem 
eru margar átakanlegar.

Kristín Linda Árnadóttir

 Rafmagnið okkar 
er unnið úr græn-

um og endurnýjan-
legum auðlindum og 
við nýtum jarðvarma 
til að hita upp húsin 
okkar. Ef við einbeitum 
okkur að orkuskiptum 
í samgöngum getum 
við orðið fyrst allra 
þjóða í heiminum til að 
verða óháð jarðefna-
eldsneyti. 
Jóna Bjarnadóttir

Samstaða um  
að gera heiminn    
         grænan

Kristín Linda Árnadóttir aðstoðarforstjóri og Jóna Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Samfélags og umhverfis, eru á einu máli um að það sé bæði fróðlegt og hvetjandi að sækja alþjóðlega ráðstefnu á 
borð við loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna.  Þær eru sammála um að ráðstefnan hafi verið mikilvægur vettvangur fyrir þjóðir heims. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Við viljum nýta 
þekkingu okkar og 

reynslu til þess að hjálpa 
öðrum á þessu sviði og 
ýta undir notkun jarð-
hita í heiminum á ábyrg-
an hátt.

Orka náttúrunnar, sem 
hefur verið leiðandi í orku-
skiptunum í samgöngum 
á Íslandi, boðar nýjar og 
byltingarkenndar lausnir. 
Markaðsstjóri félagsins segir 
þær þróaðar með hagsmuni 
og þægindi viðskiptavina að 
leiðarljósi.

„Eitt af markmiðum Orku náttúr
unnar er að vera leiðandi í orku
skiptunum í samgöngum sem er 
eins og við vitum afar stór þáttur 
í baráttunni fyrir bættum heimi. 
Við höfum verið að byggja upp og 
þróa lausnir svo fólk eigi auðveldara 
með að taka þetta skref,“ segir Silja 
Mist Sigurkarlsdóttir markaðsstjóri 
Orku náttúrunnar.

Þar á Silja við skrefið að skipta 
úr brunabíl yfir í hreinorkubíl og 
þá aðallega í rafmagn en lang
flestir hreinorkubílar hér á landi 
eru knúnir áfram af rafmagni. Silja 
nefnir uppbyggingu ON á hleðsl
uneti fyrirtækisins sem er það 
stærsta og þéttasta á landinu. „Við 
hófum þá uppbyggingu árið 2014 
þegar það voru færri en 100 rafbílar 
á landinu. Það hefur farið mikill 
tími og fjármunir í þessa uppbygg
ingu en nú er líka hægt að keyra 
hringinn í kringum landið og njóta 
þess sem það hefur upp á að bjóða 
án þess að vera þjakaður af drægni
kvíða,“ segir Silja og brosir.

Silja nefnir einnig uppbyggingu 
Hverfahleðslna ON í Reykjavík og 
Garðabæ sem eru lausnir hugs
aðar fyrir fólk sem á erfitt með 
að koma upp hleðslustöð heima 
hjá sér. Þar er þá hægt að hlaða 
bílinn yfir lengri tíma í sínu hverfi 
yfir nótt – eða bara á meðan 
fólk skellir sér í sund eða fær sér 
göngutúr.

Þægindin heim með  
Heimahleðslu ON
„Núna erum við síðan að leggja 

Auðveldum fólki að taka skref í átt að betri heimi
„Við erum 
auðvitað afar 
stolt af þessari 
vegferð okkar í 
að vera í farar-
broddi þegar 
kemur að orku-
skiptunum í 
samgöngum,“ 
segir Silja Mist 
Sigurkarlsdóttir, 
markaðsstjóri 
Orku náttúr-
unnar.
 MYND/AÐSEND

áherslu á að færa þægindin heim 
til fólks með því sem við köllum 
Heimahleðslu ON. Þar erum 
við að hugsa um hagsmuni og 
þægindi viðskiptavinarins fyrst 
og fremst en eins og allir vita sem 
eiga raf bíl þá er alltaf þægilegast 
að hlaða heima. Þetta virkar í 
grófum dráttum þannig að þú 

greiðir bara fast mánaðargjald og 
leigir stöðina af okkur. Við setjum 
stöðina upp og veitum góða 
þjónustu og eftirfylgni í kjölfarið. 
Þannig er fólk að sleppa við að 
fara út í kostnaðarsamar lausnir 
við að koma sér upp hleðslustöð 
heima.“

Silja nefnir einnig að þetta geti 

nýst húsfélögum afar vel þar sem 
fleiri en einn aðili geti nýtt sér 
hverja stöð.

„Við erum auðvitað afar stolt 
af þessari vegferð okkar í að vera 
í fararbroddi þegar kemur að 
orkuskiptunum í samgöngum. 
Viðskiptavinir okkar eru það 
líka enda hafa þeir verið í hópi 

ánægðustu viðskiptavina raforku
sala undanfarin ár. Það er mikil 
samkeppni á þessum markaði 
sem er frábært fyrir neytendur 
og þetta er eitt af því sem keyrir 
okkur áfram. Í vor munum við 
síðan kynna fyrir fólki nýjar 
lausnir þegar við tökum í notkun 
nýtt ONapp.“ n

Kolbrún Ragna Ragnars-
dóttir, nýsköpunarstjóri ON, 
brennur fyrir nýsköpun og 
tækni. Hún segir framþróun í 
grænum orkugjöfum vera lið 
í því að gera jörðina að betri 
stað – „fyrir komandi kyn-
slóðir“ eins og hún orðar það.

Kolbrún vill að Íslendingar séu 
í fararbroddi og aðstoði aðrar 
þjóðir við að „nýta auðlindir sínar 
betur og draga úr kostnaði við 
rekstur“.

„Orka náttúrunnar er með 
skýrt markmið þegar kemur að 
nýsköpun í orkumálum og nýt
ingu auðlinda. Við ætlum okkur 
að hámarka nýtingu auðlindar 
okkar og vera framúrskarandi á 
heimsvísu, ekki síst þegar horft er 
til viðskiptaþróunar. Við viljum 
nýta þekkingu okkar og reynslu 
til þess að hjálpa öðrum á þessu 
sviði og ýta undir notkun jarðhita 
í heiminum á ábyrgan hátt,“ segir 
Kolbrún.

Í því samhengi nefnir hún verk
efnið Silfurberg sem er samstarfs
verkefni ON og Carbfix en það 
verkefni hlaut 600 milljóna króna 
styrk úr Nýsköpunarsjóði Evrópu
sambandsins á síðasta ári. Þar 
verður byggð ný lofthreinsistöð 
sem mun fanga allt að 34 þúsund 
tonnum af CO2 árlega frá virkjun 
ON á Hellisheiði sem annars færi 
út í andrúmsloftið.

„Við erum nú að hanna og þróa 
en stefnt er á gangsetningu árið 
2025. Markmiðið er síðan að árið 
2030 muni ON fanga 95% af kol

efnisútblæstri Hellisheiðarvirkj
unar og dæla niður með Carb
fixtækninni. Þetta er auðvitað 
einstakt á heimsvísu.“

Auðlindastraumar fullnýttir  
í Jarðhitagarðinum
ON rekur einnig Jarðhitagarðinn á 

Hellisheiði sem er vettvangur fyrir 
fjölbreytt fyrirtæki til að byggja 
upp sína starfsemi í nágrenni við 
virkjunina. „Þannig reynum við að 
fullnýta alla auðlindastraumana 
sem renna frá virkjuninni. Nú 
þegar eru þarna fyrirtæki eins og 
Vaxa og Climeworks sem eru að 

nýta sér strauma frá virkjuninni. 
Eftirspurn eftir að komast þarna 
að er að aukast töluvert sem mun 
leiða til þess að Jarðhitagarðurinn 
mun stækka jafnt og þétt á næstu 
árum,“ segir Kolbrún.

ON er ekki bara í verkefnum hér 
heima heldur er fyrirtækið virkur 

þátttakandi í ýmsum jarðvarma
tengdum rannsóknum á alþjóða
vísu.

„Markmiðið með þátttöku í 
þessum fjölbreyttu verkefnum er 
að hámarka nýtingu auðlindanna 
og draga úr kostnaði. Á Íslandi 
erum við heppin þar sem það er 
hagstæðara að nálgast jarðvarma 
hér en á flestum öðrum stöðum í 
heiminum. Með rannsóknum og 
frekari tækniþróun gerum við það 
fýsilegra fyrir önnur lönd að njóta 
sömu gæða og Íslendingar þegar 
kemur að umhverfisvænni orku, 
ásamt því að auka virði okkar.“

Í þessu samhengi nefnir Kolbrún 
H2020 verkefnið GeoSmart sem 
gengur út á að hanna aðferðir til að 
auka arðsemi jarðvarmanýtingar 
og gera hana sveigjanlegri með til 
dæmis orkugeymslum. n

Einstakt verkefni ON og Carbfix á heimsvísu

„Með rannsóknum og frekari tækniþróun gerum við það fýsilegra fyrir önnur lönd að njóta sömu gæða og Íslending-
ar þegar kemur að umhverfisvænni orku, ásamt því að auka virði okkar,“ segir Kolbrún Ragna Ragnarsdóttir, nýsköp-
unarstjóri ON, sem brennur fyrir nýsköpun og tækni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Námskeið Stílvopnsins
 Skapandi skrif
 Endurminningaskrif
 Sköpunarsmiðja
 Félagsörvun

Í samvinnu við EHÍ:

 Hetjuferðin (The Hero’s Journey)
 Skapandi þekkingar- og skoðanaskrif
 Kennslufræði ritlistar

Björg Árnadóttir,  
rithöfundur og 
ritlistarkennari, 
kennir öll námskeið  
Stílvopnsins, veitir  
ráðgjöf við ritun og 
útgáfu og tekur að sér 
hvers kyns skrif fyrir  
fólk og fyrirtæki. 

100% Black

60% Magenta
100% Yello

„Björg leyfir okkur að uppgötva sjálf að 
við getum svo miklu meira en við höldum.”
- Hulda Ragnheiður Árnadóttir.

www.stilvopnid.is  |  bjorg@stilvopnid.is  |  s. 899-6917
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 Upphaflega fór ég 
út í þessa fram-

leiðslu því ég sá tæki-
færi á markaði að nýta 
íslensk hráefni í vörur 
sem hefur ekki verið 
gert áður.

Ólöf Rún Tryggvadóttir 
stofnaði vörulínuna Eylíf og 
kom fyrstu tveimur vörum 
sínum á markað árið 2020. 
Eylíf framleiðir fæðubótar-
efni úr hágæða íslenskum 
hráefnum frá sjálfbærum 
auðlindum. Vörur hennar 
hafa fengið frábærar við-
tökur.

Ólöf Rún starfar ein hjá Eylíf, sem 
er staðsett í Sjávarklasanum á 
Granda. Hún segir frábært að vera 
staðsett þar vegna þess hversu góð 
samvinna sé meðal fólksins. „Það 
er góður andi í húsinu og góðar 
tengingar. Mörg frábær tækifæri 
hafa skapast og ég hef tekið þátt 
í ýmsum verkefnum og kynn-
ingum, hér opnast mörg tækifæri. 
Sömuleiðis er gott tengslanet og 
ég er sannarlega á réttum stað. Þá 
segir hún frábært fyrir einyrkja á 
vinnumarkaðnum að geta keypt 
alla þjónustu frá sérfræðingum,“ 
segir hún.

Áhuginn drífur mann áfram
Upphaflega fór ég út í þessa 
framleiðslu því ég sá tækifæri á 
markaði að nýta íslensk hráefni 
í vörur sem hefur ekki verið gert 
áður. Það eru til sérstakar vörur 
úr þessum íslensku hráefnum, en 
þeim hefur ekki verið blandað 
saman fyrr,“ segir Ólöf, sem alltaf 
hefur haft mikinn áhuga á heilsu 
og betri líðan. Hún rak lengi 
fyrirtækið Icecare áður en hún 
fór að framleiða fæðubótarefni úr 
íslenskum auðlindum. „Áhuginn 
er það sem drífur mann áfram,“ 
segir hún. „Það hefur gengið vel að 
fá fyrirtæki til samstarfs. Hráefnis-
framleiðendur um allt land skaffa 
hráefnið,“ bætir hún við. „Vissu-
lega tók ferlið að þróa vörurnar 
tíma, en þá var mikilvægt að vera 
í samstarfi með sérfræðingunum 
hjá Matís. Ég kaupi sérfræði-
þjónustu hjá Matís, sem tekur þátt 
í vöruþróun á heilsuvörunum, 
vali á hráefnum, stýrir innihalds-
lýsingum og sér um að stilla upp 
næringarinnihaldi,“ segir hún.

Ánægðir viðskiptavinir
Í fyrstu var Ólöf með tvær fæðu-
bótartegundir frá Eylíf. Þeim 
fjölgaði síðan í fimm og á þessu ári 
koma tvær til þrjár nýjar. „Vör-
unum hefur verið sérlega vel tekið 
og þá sérstaklega Active Joints. 
Fólk er mjög ánægt með þá vöru 
og margir hringja í mig og segja 
mér hversu vel varan virkar. Active 
Joints er bólguhamlandi, en það 
eru einmitt bólgur sem hrjá oft 
fólk. Það er ekki til fæðubótarefni 
sem byggir upp brjósk, en Active 
Joints hefur hjálpað fólki varðandi 
liðavandamál. Það er gaman að 
segja frá því að viðskiptavinir 
Eylífar nota margir fleiri en eina 
vöru. Það eru bæði kynin sem láta 
vel af Active Joints frá Eylíf,“ segir 
hún og bætir við að hún hafi aldrei 
fengið nokkurn styrk til fram-
leiðslunnar. „Ég hef fjármagnað allt 
sjálf og spara mikið í yfirbyggingu 
með því að kaupa sérfræðiþjónustu 
eftir þörfum, úthýsa verkefnum s.s. 
dreifingu, en það gerir mér kleift að 
láta dæmið ganga upp,“ segir hún.

Frábær íslensk hráefni
„Ég kaupi hráefnin víða að um allt 
land, en læt síðan framleiða vör-
urnar og þeim er blandað saman 
hjá framleiðanda á Grenivík sem 
er með GMP gæðastaðal, sem mér 
finnst afar mikilvægt. Ég hef átt 
einstaklega gott samstarf við þau 
á Grenivík. Sérfræðingar þar taka 
líka þátt í vöruþróun, sjá um að 
gera prufulotur og formúleringar 
þegar við erum að þróa vöru. 
Hráefnið kemur jafnt frá sjó og 
landi. Þangað sæki ég líka nafnið 
á fyrirtækinu, það táknar lífið á 

eyjunni til eilífðar. Ég auðvelda 
almenningi aðgengi að þessum 
frábæru hráefnum sem til eru hér 
heima. Ég kem með aðeins aðra 
nálgun að hráefnunum en margir 
aðrir. Ég blanda til dæmis saman 
efnum sem aðrir hafa ekki verið 
að blanda saman, eins og kalkþör-
ungum, smáþörungum, íslenskum 
jurtum og kísli sem kemur frá 

heitavatnsaffallinu á Hellisheiði, 
og geri með því virkni þeirra jafn-
vel enn þá öflugri,“ útskýrir Ólöf. 
„Auk náttúrulegra hráefna sem 
vaxa hér á landi styrki ég blönd-
una með til dæmis C- og D-víta-
míni. En hugsunin er að nota þessi 
hreinu, íslensku, frábæru hráefni 
frá sjálf bærum auðlindum til að 
bæta heilsu fólks. Að geta boðið 

upp á vöru sem fólki líður vel af er 
mjög gefandi starf. Öll hráefnin 
hafa staðfesta verkun. Þess vegna 
vel ég þau.“

Gott tengslanet í FKA
Þegar Ólöf er spurð hvort hún sé 
virk í FKA, svarar hún: „Ég er frekar 
áhorfandi. Mér finnst gagnlegt að 
vera í félaginu og ég vil fylgjast með 

hvað er að gerast. FKA hefur nýst 
mér sem tengslanet. Það er hægt 
að setja inn fyrirspurn á síðuna 
hjá þeim og spyrja til dæmis hvort 
þær þekki einhverjar sem taka hin 
og þessi verkefni að sér. Ég hef nýtt 
mér það svolítið. Tengingar eru 
öflugt tól hjá þeim,“ segir hún.

„Ég er búin að skrá vörumerkið 
í 30 löndum en ég stefni á að fara 
með vörurnar til annarra landa í 
framtíðinni. Það verður gert með 
því að fara á markað úti í gegnum 
dreifingaraðila. Mig langar að 
selja hugmyndafræðina um að 
Ísland sé gott og hreint land og að 
efnin sem þaðan koma séu góð 
og kröftug. Jurtirnar hér á landi 
hafa bara um 3-4 mánuði til að 
vaxa og blómstra, þær þurfa að 
lifa af harðan vetur og þegar þær 
blómstra þá eru þær mjög kröft-
ugar. Það er svolítið sérstakt fyrir 
Ísland,“ segir hún.

„Grunnstoðir heilsu; svefn, 
næring, hreyfing og hugarfar, er 
eitthvað sem skiptir mig miklu 
máli. Ég vil leggja áherslu á þetta 
og hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. 
Það er frábært að geta hjálpað fólki 
að finna lausn á sínum málum.“

Vörurnar frá Eylíf eru unnar úr 
hreinum íslenskum hráefnum og 
er framleiðslan á Íslandi. Margra 
ára staðfestar rannsóknir eru að 
baki öllum hráefnunum. „Við hjá 
Eylíf vöndum til verka og sækjum 
í sjálfbærar auðlindir úr sjó og 
landi. Við notum hreinar íslenskar 
náttúruafurðir, náttúruleg og 
hrein hráefni sem ekki eru erfða-
breytt og eru vörurnar án allra 
aukaefna,“ segir Ólöf. n

Eylíf vörurnar fast í öllum apó
tekum, Fjarðarkaupum, Hagkaup, 
Heilsuhúsinu, Krónunni, Mela
búðinni og Nettó. Ókeypis heim
sending af eylif.is.

Íslensk náttúra og auðlind til betri heilsu
Ólöf Rún 
Tryggvadóttir 
er frumkvöðull 
þegar kemur að 
framleiðslu á ís
lenskum fæðu
bótarefnum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Bætiefnalína frá Eylíf

Stronger LIVER
Nýjasta varan frá Eylíf. Inniheldur fjögur grunnhrá
efni frá móður náttúru. Innihaldsefnin eru kítósan 
sem bindur fituefni í meltingavegi, ætihvönn sem 
hefur verið notuð frá örófi alda við meltingartrufl
unum, kísil og kalkþörunga úr hafinu, sem inni
halda 74 stein og snefilefni frá náttúrunnar hendi 
og við styrkjum blönduna með Cvítamíni, kólíni og 
mjólkurþistli, sem eru þekkt fyrir að hafa góð áhrif 
á meltinguna og starfsemi lifrar. Kólín stuðlar að 
eðlilegum fituefnaskiptum, sem stuðla að viðhaldi 
eðlilegrar starfsemi lifrar. Kólín stuðlar að eðli
legum efnaskiptum að því er varðar hómósystem 
(hómósystem er áhættuþáttur æðasjúkdóma).

Active JOINTS
Inniheldur fjögur íslensk næringarefni og margra 
ára rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif þeirra 
á beinin, liðina, meltingu og húðina. Inniheldur 
kalkþörunga, smáþörunga (Astaxanthin), GeoSilica 
kísil, birkilauf, C og D3vítamín.

Stronger BONES
Inniheldur tvö íslensk næringarefni og margra ára 
rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif þeirra á beinin, 
meltinguna og liðina. Inniheldur kalkþörunga, 
GeoSilica kísil, C og D3vítamín, sink og mangan.

Smoother SKIN & HAIR
Inniheldur þrjú íslensk næringarefni með 
margra ára rannsóknir að baki og sýna nið
urstöður fram á virkni fyrir húð, neglur og hár. 
Hefur einnig jákvæð áhrif á meltinguna og 
liðina. Inniheldur kollagen, smáþörunga (As
taxanthin), GeoSilica kísil, vítamín A, B2, B6, 
C, D3, bíótín, níasín, kopar, sink, joð, selen og 
magnesíum.

Happier GUTS
Inniheldur fjögur grunnefni frá móður náttúru. 
Kítósan, (ensím úr rækjuskel) sem binda fitu í 
meltingarvegi þannig að hún fari ekki út í blóð
rásina. Kalkþörunga, hinn náttúrulega kalk og 
steinefnagjafa úr hafinu með um 74 stein– og 
snefilefnum sem vernda beinin og styrkja 
bandvef og er ætlað öllum sem ekki fá nægilegt 
kalk og steinefni úr fæðunni. Kísil frá GeoSilica, 
náttúrulegt steinefni sem gegnir lykilhlutverki í 
myndun og viðhaldi beina og bandvefs. Íslensk 
fjallagrös, sem hafa verið í matarmenningu 
Íslendinga frá örófi alda og er talið hafa góð 
og styrkjandi áhrif á meltinguna. Við styrkjum 
blönduna með meltingarensímum, sem stuðla 
að heilbrigðum meltingarvegi og hjálpa til við 
upptöku næringarefna úr fæðunni.
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Það er mikilvægt 
að konur séu 

teknar inn í stjórnunar-
stöður fyrirtækja 
almennt þar sem aukin 
fjölbreytni leiðir til betri 
stjórnunar og ákvörð-
unartöku. 
Elísabet Ýr Sveinsdóttir

Hlutfall kvenna innan orku-
geirans hefur hækkað mikið 
undanfarin ár. Hjá Orku-
sölunni er hlutfall kvenna og 
karla í framkvæmdastjórn 
fyrirtækisins jafnt auk þess 
sem hlutfall kvenna hjá 
Orkusölunni hefur aukist 
töluvert seinustu ár.

Orkugeirinn hérlendis hefur 
lengi verið afar karllægur en á 
undanförnum árum hefur sú 
breyting orðið að hlutfall kvenna 
í geiranum hefur hækkað mikið. 
Um leið hefur hlutur kvenna í 
stjórnunarstöðum innan fyrir-
tækja í orkugeiranum aukist mjög 
og til að mynda er hlutfall kvenna 
og karla í framkvæmdastjórn 
Orkusölunnar jafnt um leið og 
hlutfall kvenkyns starfsmanna hjá 
Orkusölunni hefur aukist töluvert 
seinustu ár, að sögn þeirra Heiðu 
Halldórsdóttur, markaðsstjóra 
Orkusölunnar, Elísabetar Ýrar 
Sveinsdóttur, fjármálastjóra Orku-
sölunnar, og Höllu Marinósdóttur, 
öryggis-, umhverfis- og gæðastjóra 
Orkusölunnar.

„Það er mikilvægt að konur séu 
teknar inn í stjórnunarstöður 
fyrirtækja almennt þar sem aukin 
fjölbreytni leiðir til betri stjórn-
unar og ákvörðunartöku. Einnig er 
mikilvægt að gefa ungum konum 
tækifæri á að stíga inn í stjórnunar-
stöður þar sem hugmyndaauðgi 
og hæfni þeirra eykur verðmæta-
sköpun innan fyrirtækja,“ segir 
Elísabet.

Fjölbreytnin breytir miklu
Þær eru sammála um að mikilvægt 
sé að starfsemi Orkusölunnar hafi 
á að skipa fjölbreyttum hópi starfs-
manna, þar á meðal þegar kemur að 
kynjaskiptingu. „Það skiptir okkur 
miklu máli að hafa fjölbreyttan 
hóp starfsmanna með ólíkan bak-
grunn og reynslu. Fjölbreytni eykur 
þekkingu fyrirtækisins sem hjálpar 
okkur að auka samkeppnishæfni 
og ná markmiðum fyrirtækisins,“ 
bætir Heiða við.

Heiða segir að meirihluti 
starfsfólks í höfuðstöðvum Orku-
sölunnar séu konur auk þess sem 
konur séu í auknu mæli að sækja 
um störf hjá fyrirtækinu. „Með 
fjölbreytileika eykst víðsýni fyrir-
tækisins, umræðan verður sterkari 
og þar sem ólík sjónarmið koma 
saman náum við betri árangri. 
Orkusalan er með fjölbreyttan hóp 
af starfsfólki og fær það, óháð kyni 
eða stöðu, að hafa áhrif og koma 
skoðunum sínum á framfæri.“

Umhverfið skiptir máli
Hlutverk Orkusölunnar er að 
framleiða, kaupa og selja rafmagn 
til einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana um land allt. „Orkusalan 
leggur áherslu á að skapa nýja 
möguleika í framleiðslu og sölu á 
endurnýjanlegri orku. Fyrirtækið 
leggur ríka áherslu á samfélags-
lega ábyrgð í öllu sínu starfi og 
vill með því hafa jákvæð áhrif á 
allt umhverfi sitt og samfélagið 
í heild. Umhverfið skiptir okkur 
miklu máli og er Orkusalan fyrsta 
raforkufyrirtækið hér á landi 
sem hefur náð kolefnishlutleysi. 
Losun fyrirtækisins kemur fyrst 
og fremst frá almennum rekstri 
en losun sem hlýst af vinnslu 
raforkunnar er í lágmarki þar 
sem Orkusalan á og rekur aðeins 
vatnsaflsvirkjanir, en losun þeirra 
samanborið við jarðhitann er 
mun minni,“ segir Halla.

Kallað eftir grænni vottun
Halla segir einnig að fyrirtæki 
séu í auknum mæli að kalla eftir 
vottun á grænu rafmagni þar sem 
það felur í sér forskot á markaði. 
„Grænt ljós Orkusölunnar er gripur 
sem Orkusalan hefur afhent fyrir-
tækjum í nokkur ár og er staðfest-
ing á uppruna orkunnar sem keypt 
er af okkur. Þar staðfestum við að 
öll orkan sem við seljum frá okkur 
er 100% endurnýjanleg.“

Miklar breytingar hafa orðið á 
orkumarkaði hérlendis undan-
farin ár. „Samkeppnin á raforku-
markaði hefur aukist töluvert 

seinustu ár og þá sérstaklega með 
tilkomu nýrra raforkusölufyrir-
tækja. Regluverkið hefur einnig 
verið að breytast mikið seinustu ár 
og hefur fyrirtækið þurft að aðlaga 
sig breyttum aðstæðum,“ segir 
Heiða.

Elísabet segir Orkusöluna hafa 
brugðist við þessu með því að ráða 
til sín fólk með ólíka reynslu sem 
styrki fyrirtækið til að bregðast við 
þessum breytingum sem hefur átt 
sér stað. „Orkusalan stefnir hátt á 
þessu ári og hlakkar til að takast 
á við þessar stóru breytingar af 
miklum krafti.“

Krefjandi verkefni fram undan
Orkusalan er ört stækkandi 
fyrirtæki og eru mörg spennandi 

verkefni fram undan hjá Orku-
sölunni að þeirra sögn, þá helst 
þau stóru skref sem taka þarf í átt 
að orkuskiptum. „Verkefnið næstu 
ár almennt á markaðnum, og 
þar af leiðandi hjá Orkusölunni, 
er snjallmælavæðing hjá dreifi-
veitum. Það verkefni verður mjög 
spennandi og mun breyta raf-
orkumarkaðnum að miklu leyti. 
Markaðurinn er að breytast og 
það er í höndum okkar í þessum 
geira að fræða neytandann. Raf-
magn er ekki bara rafmagn heldur 
auðlind sem við þurfum öll að 
bera ábyrgð á að nýta sem best,“ 
segir Elísabet. n

Nánari upplýsingar á orkusalan.is.

Fjölbreytni eykur þekkingu fyrirtækisins

Hlutur kvenna í stjórnunarstöðum innan orkugeirans hefur aukist á undanförnum árum.    FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Frá vinstri eru 
Halla Marinós-
dóttir, öryggis-, 
umhverfis- og 
gæðastjóri, 
Elísabet Ýr 
Sveinsdóttir 
fjármálastjóri 
og Heiða Hall-
dórsdóttir, 
markaðsstjóri 
Orkusölunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

kynningarblað  55FIMMTUDAGUR  20. janúar 2022 FÉLAG KVENNA Í ATVINNULÍFINU



Í skugga heimsfaraldurs 
hefur þörf fólks til að hitt-
ast í raunheimum leitt af 
sér vitundarvakningu um 
mikilvægi heilbrigðs vinnu-
umhverfis og samkomu-
staða.

Dagar eru leiðandi fyrirtæki á sviði 
fasteignaumsjónar og bjóða upp 
á fjölbreytta þjónustu á því sviði. 
Hjá Dögum starfa um 750 manns 
á starfsstöðvum víðs vegar um 
landið. Sigrún Þormóðsdóttir er 
sviðsstjóri ræstingasviðs Daga og 
situr í framkvæmdaráði fyrirtæk-
isins. Hún kom nýverið til starfa 
hjá fyrirtækinu og ber ábyrgð á 
stærsta tekjusviði fyrirtækisins og 
segir heimsfaraldurinn hafa opnað 
á ýmis tækifæri fyrir framsækin 
fyrirtæki.

„Heimsfaraldurinn hefur reynst 
krefjandi fyrir fyrirtæki í landinu 
og við höfum orðið vör við að 
þjónustuframboð okkar hefur 
fengið byr undir báða vængi á því 
tímabili. Það hefur orðið ákveðin 
vitundarvakning um mikilvægi 
þess að skapa og viðhalda heil-
brigðu og aðlaðandi vinnuum-
hverfi,“ segir Sigrún.

Þarfir fyrirtækja og stofnana 
hafa tekið miklum breytingum á 
síðastliðnum árum, meðal annars 
með aukinni fjarvinnu og net-
verslun. Samhliða erum við sem 
starfsfólk og neytendur líka að 
meta upp á nýtt mikilvægi þess að 
eiga öruggan og aðlaðandi vett-
vang til að hitta annað fólk, upplifa 
og eiga í samskiptum augliti til 
auglitis. Í framtíðinni skiptir æ 

meira máli að vinnustaðurinn sé 
aðlaðandi og gefandi og að öryggi 
starfsmanna og viðskiptavina sé 
tryggt. Dagar mæta þessari þróun 
með því að bjóða upp á hentugar 
lausnir fyrir fyrirtæki sem hækkar 
þjónustustig þeirra til starfsfólks 
og viðskiptavina.

Rétt samsett teymi og fræðslu-
mál lykillinn að árangri
Sigríður Héðinsdóttir, starfs-
mannastjóri fyrirtækisins, bætir 
hér við: „Við trúum því að lykillinn 
að árangri liggi í fjölbreytileika 
starfsfólks okkar og reynslu í að 
mæta þörfum viðskiptavina með 
rétt samsettu teymi. Þar hefur 
áhersla okkar á fræðslumál spilað 
stórt hlutverk. Við erum þar að 
auki meðvituð um mikilvægi þess 
að ólíkur bakgrunnur, viðhorf og 
fjölþætt reynsla endurspeglist í 
stjórnun fyrirtækisins.“

Áherslur Daga síðastliðin ár hafa 
þróast með breyttu starfsumhverfi 
og endurspeglast þær í samsetn-
ingu starfsmannahópsins. Fyrir-
tækið hefur mótað sér skýra stefnu 
í fræðslumálum og er á spennandi 
vegferð í stafrænum fræðslumál-
um. „Með markvissum skrefum í 
stafrænum fræðslumálum erum 
við að byggja ofan á reynslu okkar 
af staðbundinni þjálfun og sjáum 
fyrir okkur að gera fræðsluna 
persónulegri og haga að þörfum 
starfsmanna í enn frekari mæli,“ 
segir Sigríður.

Afstaða með umhverfinu
Agata T. Siek er gæðastjóri Daga 
og situr í framkvæmdaráði fyrir-

tækisins. Hún hefur það hlutverk 
að tryggja að gæðaferlum fyrirtæk-
isins sé fylgt eftir og að starfsmenn 
fyrirtækisins fái rétta þjálfun frá 
fyrsta degi. „Við lítum svo á að það 
sé á ábyrgð fyrirtækja að tryggja 
viðeigandi fræðslu starfsmanna 
og þar af leiðandi öryggi þeirra og 
framþróun. 

Við trúum því líka að til þess 
að tryggja árangursríkar aðgerðir 
þegar kemur að umhverfismálum 
og samfélagslegri ábyrgð þá sé 

mikilvægast að vera einlæg og láta 
verkin tala.“

Dagar hafa síðan 2013 verið með-
limir að Festu, miðstöð um sam-
félagsábyrgð og sjálfbærni, og hefur 
ræstingarþjónusta fyrirtækisins 
verið vottuð með umhverfisvottun 
Svansins síðan 2009. Síðastliðin 
ár hefur mikil áhersla verið lögð 
á umhverfisvæna efnisnotkun og 
fræðslumál í þessum málaflokki en 
fyrirtækið hefur sett sér markmið 
um að ganga enn lengra í umhverf-

ismálum. „Kolefnisspor ökutækja 
er stórt hlutfall af vistspori okkar 
þar sem að starfsfólk okkar þarf 
að komast á milli staða um land 
allt. Við höfum séð að ef ekkert 
er að gert þá muni kolefnissporið 
vaxa umtalsvert á næstu árum og 
teljum við það ekki ásættanlegan 
valkost. Þess vegna höfum við sett 
okkur það markmið að héðan í frá 
munum við einungis fjárfesta í raf-
drifnum bílum þegar endurnýja á 
ökutæki fyrirtækisins.“ n

Öflugur mannauður lykillinn að góðri þjónustu

Nokkrir af lykilstjórnendum Daga. Frá vinstri eru Sigrún Þormóðsdóttir, sviðsstjóri ræstingasviðs Daga, Sigríður 
Héðinsdóttir, starfsmannastjóri Daga og Agata T. Siek, gæðastjóri Daga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hrönn Óskarsdóttir er 
framkvæmdastjóri og 
eigandi auglýsingastofunnar 
VORAR og Dagný Skarp-
héðinsdóttir er yfirhönn-
uður stofunnar. Sérstaða 
VORAR er meðal annars sú 
að helmingur starfsfólksins 
eru konur og þær tvær eru 
helstu stjórnendurnir. Þær 
leggja mikla áherslu á per-
sónulega þjónustu.

„VORAR er alhliða auglýsingastofa 
sem býður upp á alla þá þjónustu 
sem fyrirtæki þurfa til þess að 
kynna vöruna sína. Við aðstoðum 
við stefnumótun og þarfagrein-
ingu og fylgjum svo vörunni alla 
leið, allt frá hugmynd að fullunn-
inni vöru,“ segir Hrönn.

„Í teyminu okkar er að finna 
auglýsingaljósmyndara með 
mikla reynslu og við útvegum 
fyrsta f lokks vörumyndir til notk-
unar á heimasíðu og í bæklinga og 
f leira, ásamt fallega uppsettum 
myndum af vörum í viðeigandi 
umhverfi. Við erum með framúr-
skarandi hönnuði og teiknara 
innanborðs með mikla reynslu í 
umbúðahönnun, en það má segja 
að hún sé algjört sérsvið okkar,“ 
segir Hrönn og Dagný skýtur 
inn: „Allar umbúðir Nóa Síríus 
síðustu árin hafa til dæmis verið 
hannaðar hjá VORAR, en það er 
ekkert lítið verk, því að skemmti-
legar nýjungar streyma frá fyrir-
tækinu.“

„Við veitum einnig ráðleggingar 
og höfum umsjón með prenti 
á umbúðum og bjóðum einnig 
upp á umsjón með samfélags-
miðlum, birtingum á vef, prenti 
og umhverfismiðlum. Sérstaða 
VORAR er meðal annars persónu-
leg þjónusta og við leggjum mikið 
upp úr því að kynnast viðskipta-
vinum okkar og þeirra vöru-
merkjum vel og veita persónulega 
þjónustu, sérsniðna að hverjum 
og einum,“ heldur Hrönn áfram 
og bætir við að það sé ekki mark-
mið þeirra að vera stór stofa með 

Gera hugmynd að veruleika
Hrönn Óskarsdóttir og Dagný Skarphéðinsdóttir eru helstu stjórnendur auglýsingastofunnar VORAR sem veitir per-
sónulega þjónustu, sérsniðna að viðskiptavinum.  MYND/AÐSEND

marga viðskiptavini, heldur að 
vera með færri góða viðskiptavini 
og veita þeim frábæra þjónustu.

Nýtt nafn eftir mikla þróun
„Ef við förum aðeins yfir sögu 
fyrirtækisins þá var VORAR 
stofnuð árið 2011 undir nafninu 
Árnasynir. Stofan hefur þróast 
mikið í gegnum árin og árið 2019 
urðu ákveðin vatnaskil þegar 
ég tók við rekstri fyrirtækisins,“ 

útskýrir Hrönn. „Dagný er yfir-
hönnuður og við tvær erum helstu 
stjórnendur fyrirtækisins, ásamt 
því að helmingur starfsfólksins 
eru konur. Okkur þótti þess vegna 
viðeigandi að fara í endurmörkun 
á stofunni á þessum tímapunkti 
og láta ásýndina út á við ríma við 
innri þætti stofunnar.

Úr varð að stofan fékk nafnið 
VORAR, sem meðal annars vísar 
í kraftinn sem fylgir vorinu þegar 

það er loks farið að birta, gróðurinn 
byrjar að springa út og ákveðinn 
kraftur er í loftinu,“ segir Hrönn og 
Dagný bætir við: „Það er líka önnur 
skírskotun í nafninu en það getur 
náttúrulega líka þýtt „okkar“ sem 
mér finnst svolítið fallegt, við erum 
að gera þetta saman.“

Fylgja hugmyndum alla leið
„Stundum gengur fólk um með 
hugmynd að vöru í maganum 

en veit svo ekki hvernig það á að 
koma henni á markað. Við getum 
stigið þar inn í og boðið upp á 
heildrænar lausnir. Við getum 
gefið ráðleggingar varðandi hvern-
ig umbúðir henta vörunni best, 
hvernig best sé að markaðssetja 
vöruna og hvar sé best að fram-
leiða hana, ásamt því að hanna 
vörumerki og útlit vörunnar og 
framleiða markaðsefni,“ segir 
Dagný. „Við aðstoðum þannig fólk 
við að breyta hugmynd í veruleika 
og fylgjum henni eftir alla leið.“

„Allir sem við getum mögulega 
aðstoðað eru velkomnir til okkar. 
Stórir sem smáir,“ bætir Hrönn við. 
„Við erum lausnamiðuð, höfum 
gaman af alls konar verkefnum og 
tökum öllum áskorunum fegins 
hendi.“

FKA veitir styrkjandi bakland 
Hrönn og Dagný eru sammála um 
að það sé gríðarlega mikilvægt að 
til séu samtök eins og FKA, þar sem 
konur í atvinnurekstri styðja hver 
aðra og eru alltaf tilbúnar til þess 
að deila reynslu sinni og veita ráð.

„Við finnum mikinn styrk í því 
að hafa slíkt bakland að leita í, 
sérstaklega þegar á móti blæs. Það 
sem einkennir konur innan FKA er 
að þær vilja lyfta hver annarri upp 
og versla við hverja aðra og það er 
dýrmætt,“ segir Hrönn og Dagný 
tekur undir. n

Við aðstoðum við 
stefnumótun og 

þarfagreiningu og fylgj-
um svo vörunni alla leið, 
allt frá hugmynd að 
fullunninni vöru.

Hrönn Óskarsdóttir
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Aðalheiður Karlsdóttir, 
eigandi Spánareigna, hefur 
átt sitt annað heimili á Spáni 
undanfarna tvo áratugi. Hún 
lýsir hér lífi sínu og fjöl-
margra Íslendinga í paradís.

„Það er ekkert dásamlegra en að 
vakna í janúar við birtu og fugla-
söng inn um gluggann. Hella upp 
á góðan kaffibolla, setjast út í 
morgunsólina og renna yfir frétt-
irnar á netinu og gera sig kláran 
fyrir daginn. Vinnuna er í auknum 
mæli hægt að klára á netinu og svo 
er hægt að fara níu golfholur í eftir-
miðdaginn eftir vinnu, jafnvel 18 
holur ef vinnan klárast snemma, og 
góður göngutúr gerir líka sitt gagn.“

Þetta segir Aðalheiður Karls-
dóttir, löggiltur fasteignasali og 
eigandi Spánareigna, um daglegt 
líf sitt og fleiri Íslendinga á Spáni.

„Matargerðin er einföld og 
heilsusamleg, gott aðgengi að 
ódýru, fersku grænmeti, og svo 
skellir maður stundum góðum 
fiski eða kjöti á grillið, eða í ofn-
inn, og opnar góða hvítvínsflösku 
með. José Pariente er í miklu 
uppáhaldi þessa dagana. Ef maður 
nennir ekki að elda er hægt að fara 
út að borða með fjölskyldunni eða 
vinum. Það kostar ekki nema tíu 
til fimmtán evrur að fá sér góða 
þriggja rétta máltíð og vínglas 
með, þannig að það er vel hægt 
að leyfa sér það. Heimsendingar-
þjónustan virkar líka vel, ef maður 
nennir hvorki að elda né fara út að 
borða. Og síðan er hægt að horfa 
á kvöldfréttirnar á Stöð 2, Hring-
braut eða RÚV, því afruglarinn að 
heiman virkar fínt hér á Spáni.“

Aðstoða við allt kaupferlið
Aðalheiður er að lýsa lífsstíl sínum 
síðastliðna tvo áratugi.

„Beina flugið á milli Alicante 
og Keflavíkur, allt árið um kring, 
gerir fólki kleift að fljúga á milli 
eftir þörfum og þeim Íslendingum 
fjölgar stöðugt sem uppgötva þessi 
lífsgæði. Ég veit ekkert skemmti-
legra en að aðstoða fólk við að 
finna réttu eignina og allt kaup-
ferlið, sem er auðveldara en margir 
halda. Flestir kaupa eignir á Spáni 

Spánareignir opna nýjan heim í sólinni

Aðalheiður Karlsdóttir er eigandi Spánareigna.  MYNDIR/AÐSENDAR

Einstök náttúrufegurð er á Las Colinas-golfvellinum.

Glæsileikinn er allsráðandi hvert sem litið er á Las Colinas-svæðinu.

Íbúðir með glæsilegu útsýni yfir golfvöllinn.Golfkennslan á Las Colinas hjálpar til við að bæta skorið. Glæsilegt klúbbhúsið á Las Colinas-golfvellinum.

Morning Breeze-villan, hönnuð af Monicu Armani.

borga eins og Madríd, Marbella og 
Valencia,“ segir Aðalheiður.

Stílhreinn glæsileiki
Það er athyglisvert við Las Colinas 
hvað uppbyggingin hefur verið 
hröð, og eignir seljast vel, þrátt 
fyrri að vera ekki endilega þær 
ódýrustu á Costa Blanca-svæðinu.

„Fólk er tilbúið að borga aðeins 
meira fyrir aukin gæði og þau 
er svo sannarlega að finna á Las 
Colinas. Húsin eru öll byggð í sama 
stíl; hvít, stílhrein og glæsileg, og 
lóðirnar eru stærri en almennt 
gerist. Framboð á eignum er og 
verður takmarkað, og fólk er að 
tryggja sér eignir núna, áður en 
þær seljast upp og verðin hækka 
meira. Hægt er að velja um ein-
býlishús í ýmsum stærðum og auk 
þess fallegar íbúðir og penthouse-
íbúðir,“ upplýsir Aðalheiður.

Hún segir einnig gera svæðið 
skemmtilegt að þar eru að finna 
nokkrar glæsivillur sem hannaðar 
hafa verið af þekktum arkitektum 
og hönnuðum.

„Í því sambandi má nefna Morn-
ing Breeze-villuna sem Monica 
Armani hannaði og hefur vakið 
mikla athygli. Sumir hafa hins 
vegar farið þá leið að kaupa lóð og 
látið hanna og byggja hús drauma 
sinna,“ segir Aðalheiður.

Spánareignir hafa frá upp-
hafi verið í góðu samstarfi við 
alla helstu byggingaraðila á Las 
Colinas og veita yfirgripsmikla og 
góða aðstoð við að fara yfir mögu-
leikana og finna réttu eignirnar 
og allt kaupferlið. Einnig er í boði 
að skoða eignir í gegnum vídeó-
myndavél.

„Hægt er að hafa samband við 
starfsfólk Spánareigna og bóka 
einkafund til að fara yfir málin 
áður en haldið er út til Spánar til að 
skoða eignirnar og prófa golfvöll-
inn, því hvað er betra en að spila 
golf í góðu veðri árið um kring á 
einum besta golfvelli Spánar?“ 
segir Aðalheiður sem nýtur lífsins 
til hins ítrasta á fagra Spáníá. n

Allar nánari upplýsingar eru á 
spanareignir.is.

til að dvelja í hluta úr ári, til dæmis 
yfir svartasta skammdegið, en svo 
eru alltaf fleiri og fleiri sem flytja 
alfarið út í sólina,“ segir Aðal-
heiður, sem verið hefur FKA-kona 
til margra ára.

Las Colinas-golfið
Aðalheiður segir golf og fagurt 
umhverfi, ásamt vönduðum 
eignum í hæsta gæðaflokki, vera 
það sem heillar mest þegar keyrt er 
inn um hliðið á Las Colinas-golf-
vellinum.

„Við hönnun svæðisins var 
markmiðið að skapa „un mundo 
aparte“ eða heim út af fyrir sig, og 
það hefur svo sannarlega tekist 

vel. Það tekur um 50 mínútur að 
keyra í suður frá Alicante-flugvell-
inum að þessari paradís. Klúbb-
húsið er glæsilegt, með tveimur 
góðum veitingastöðum, og þar við 
hliðina er þriðji veitingastaðurinn, 
Il Palco, sem talinn er einn besti 
veitingastaðurinn á Costa Blanca-
svæðinu. Einnig hafa íbúar Las 
Colinas aðgang að nýrri og glæsi-
legri heilsurækt, tennisvöllum, 
matvöruverslun, fallegum göngu-
leiðum, strandklúbbi og fleiru.“

Las Colinas-golfvöllurinn er ekki 
gamall, hann fagnaði nýlega tíu ára 
afmælinu.

„Strax þegar hann var opnaður 
þótti hann með bestu golfvöllum 

Spánar og hefur Las Colinas-svæð-
ið verið nokkrum sinnum valið 
það besta á Spáni og völlurinn sá 
besti í landinu. Það segir mikið um 
gæði hans,“ segir Aðalheiður.

Völlurinn sjálfur er ekki auð-
veldur en gefur samt góð tækifæri, 
þrátt fyrir að golfarinn sé ekki í 
meistaraflokki.

„Flestar holurnar eru sanngjarn-
ar og bjóða upp á ýmsa möguleika 
til að ná góðu skori. Fjölbreytni 
vallarins er heillandi; tré, vötn 
og glompur bíða samt eftir því að 
stríða golfaranum ef hann hittir 
boltann ekki vel,“ segir Aðalheiður.

Íslendingar vinsælir
Æfingasvæðið á Las Colinas þykir 
einnig sérlega glæsilegt og þar er 
hægt að fá golfkennslu.

„Troon Golf sér um allt viðhald á 
vellinum og æfingasvæðinu, og fólk 
tekur eftir því að yfir vellinum er 
annað yfirbragð en almennt gerist. 
Hugsað er út í hvert smáatriði og 
mikil vinna og metnaður lagður í 
að halda vellinum vel grónum og 
snyrtilegum,“ greinir Aðalheiður 
frá.

Las Colinas-golfsvæðið er stórt, 
nálægt 200 þúsund ferkílómetrum, 
og hefur markmiðið frá upphafi 
verið að hafa byggð ekki of þétta. 
Áætlað er að byggja um 1.800 
íbúðir og hús, og nú er búið að 
byggja um helminginn.

„Nokkrir Íslendingar hafa nú 
þegar eignast heimili á Las Colinas 
og njóta þess að dvelja þar til lengri 
eða skemmri tíma. Jon Brook, fram-
kvæmdastjóri golfvallarins, segir 
mikið ánægjuefni að fá Íslendinga 
á völlinn; þeir séu skemmtileg við-
bót í alþjóðlegt samfélag golfara 
sem tekið hefur ástfóstri við Las 
Colinas-golfvöllinn og spila hann 
reglulega,“ segir Aðalheiður.

Í fyrra skipulögðu Spánareignir 
þriggja daga boðsmót í golfi í sam-
starfi við Las Colinas. Það tókst 
með miklum ágætum og er ráðgert 
að endurtaka leikinn í haust. 

„Það er þó meira en golfið sem 
heillar. Það er til dæmis örstutt 
að keyra á ströndina, og nokkura 
tíma akstur er á falleg skíðasvæði, 
vínekrur og til spennandi stór-
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Markmið 
okkar er að 
vera þekkt 
vörumerki 
sem fólk 
tengir við 
heilsu og 
hamingju.

Belinda Navi

Eftir langan tíma í fjármála-
geiranum ákvað Hrönn 
Eir Grétarsdóttir að snúa 
algjörlega við blaðinu og 
prófa eitthvað nýtt. Í dag er 
hún Operations and Service 
Manager hjá GOOD GOOD, 
þar sem starf hennar snýst 
um samskipti við viðskipta-
vini og í því hlutverki líður 
henni best.

Hrönn er með BS-próf í sálfræði 
og hefur tekið ýmis atvinnutengd 
námskeið hjá HR ásamt því að hafa 
lokið námi til viðurkennds bókara.

„Ég hef unnið í bankageiranum 
frá því að námi lauk og þar til ég 
byrjaði hjá GOOD GOOD. Ég hef 
unnið margvísleg störf hjá Arion 
banka og fyrirrennurum hans,“ 
upplýsir Hrönn Eir.

Heillandi að vinna  
hjá litlu fyrirtæki
„Þegar mér bauðst starfið hjá 
GOOD GOOD var ekki spurning 
um að þetta var nákvæmlega það 
sem mig langaði að gera. Það var 
eitthvað heillandi við að fara að 
vinna hjá litlu fyrirtæki í matvæla-
framleiðslu sem hafði miklar áætl-
anir um að stækka markaðssvæði 
sín og leyfa fleirum að kynnast 
þeim frábæru vörum sem við fram-
leiðum og seljum,“ segir Hrönn.

Starf hennar snýst um samskipti 
við viðskiptavini.

„Ég er í samskiptum við B2B-

viðskiptavini okkar í Evrópu, 
Bandaríkjunum og Kanada. Ég tek 
við pöntunum og kem þeim áfram 
á vöruhúsin okkar. Ég er einnig í 
daglegum samskiptum við vöru-
húsin. Ég er í nánu samstarfi við 
teymið okkar í Bandaríkjunum 
og Kanada, enda er það stærsta 
markaðssvæðið okkar. Ég held 
utan um Amazon-lagerinn í Bret-
landi, Bandaríkjunum og Kanada 
og sé til þess að nóg sé til af vörum 
á lager. Ég er einnig í samskiptum 
við B2C-viðskiptavini okkar, þegar 
þeir hafa samband út af ýmsum 
ástæðum, hvort sem þeir eru að 
kaupa beint af vefsíðunni okkar 
eða út úr búð.“

Yfir helmingur  
starfsmanna konur
Meira en helmingur starfsmanna 
GOOD GOOD eru konur.

„Fyrirtækið hvetur alla starfs-
menn sína og þar á meðal konur 
áfram í starfi sínu. Allir hafa sinn 
ábyrgðarhluta og hvatt er til sjálf-
stæðis í starfi, ásamt því að vinna 
vel saman sem teymi. Starfsmenn 
fá jákvæða og uppbyggilega hvatn-
ingu í því sem þeir gera ásamt 
því að sækja sér þá þekkingu sem 
þarf til að bæta sig í starfi. Gætt er 
jafnvægis milli starfs og einkalífs,“ 
segir Hrönn.

Sérstaða fyrirtækisins felst í 
mannauðinum og hugvitinu.

„Þetta er lítið en ört stækk-
andi fyrirtæki og byggist á því að 

allir starfsmenn nái að vinna vel 
saman, meðal annars þvert yfir 
landamæri, þar sem hluti starfs-
manna okkar starfar í Bandaríkj-
unum,“ segir Hrönn.

Stjórnendur treysti starfsfólki 
sínu fyrir þeirra hlutverki og það 
smiti út frá sér.

„Einnig fær maður að fylgjast 
með þegar vara er þróuð og allir 
taka þátt í þróuninni að einhverju 
leyti. Það er eitthvað sem myndi 
ekki gerast í stærri einingu. Mikill 
metnaður er hjá fyrirtækinu að 
veita hollustuvöru sem er bragð-
góð og er gæðavara.“

Sykurlaus lífsstíll ört vaxandi
Nú nýtur sykurlaus lífsstíll 
vaxandi vinsælda, finnið þið fyrir 
því?

„Algjörlega, sífellt f leiri gera 
sér betur grein fyrir að sykurlaus 
lífsstíll er eitthvað sem gott er að 
tileinka sér. Hluti okkar viðskipta-
vina eru í ketó-lífsstíl, eru með 
sjúkdóma eins og sykursýki eða 
vilja einfaldlega tileinka sér heil-
brigðan lífsstíl með breytingu á 
mataræði.“

Hrönn segir eftirspurn eftir 
vörum GOOD GOOD nú aukast á 
öllum markaðssvæðum, ásamt því 
sem fyrirtækið haslar sér nú völl á 
nýjum mörkuðum, eins og Suður-
Kóreu, Kína og Miðausturlöndum.

„Ég vona að íslenskt hugvit 
haldi áfram að blómstra. Ég 
er þakklát fyrir að vinna hjá 
litlu, áhugaverðu og stækkandi 
fyrirtæki sem vinnur þvert yfir 
heimsálfur. Ég vona að Íslendingar 
hafi nú kynnst því betur að GOOD 
GOOD er íslenskt hugvit og metn-
aðarfullt fyrirtæki sem býður upp 
á gæðavörur fyrir sykurlausan 
lífsstíl.“

Getur þú gefið konum góð ráð 
til að ná settum markmiðum 
og ná langt í atvinnulífinu? „Ef 
ég tala út frá sjálfri mér, eiga 
konur það til að draga úr því sem 
þær hafa áorkað í starfi sínu og 
námi. Þetta snýst um að hafa trú 
á sjálfum sér; við getum allar 
áorkað meiru en við höldum.“n

Snýst um að hafa trú á sjálfum sér

Þóra Björg Stefánsdóttir er 
forstöðumaður aðfanga-
stýringar hjá GOOD GOOD, 
sem er mikið ábyrgðarstarf. 
Menntun hennar í rekstrar- 
og stjórnunarverkfræði 
kemur sér vel í starfinu, sem 
og þeirri greiningavinnu 
sem því fylgir.

„Það sem laðaði mig að GOOD 
GOOD var tækifærið til að koma 
inn í fyrirtæki í miklum vexti og 
hafa möguleika á að taka þátt í 
því ævintýri og setja mitt mark á 
það. Ég ber ábyrgð á og sé um öll 
innkaup fyrir framleiðslu á okkar 
vörum og er því í miklum sam-
skiptum við birgja okkar um allan 
heim. Ég vinn einnig náið með 
flestum deildum fyrirtækisins og 
kem mikið að fjölbreyttri grein-
ingavinnu,“segir Þóra og er virki-
lega ánægð í sínu hlutverki sem 
forstöðumaður.

Gefandi að leita lausna
Hefur þú ávallt haft brennandi 
áhuga á því að vera í aðfanga-
stýringu?

„Nei, ekki endilega, en frá því 
ég hóf háskólanám sem kynnti 
mig fyrir faginu fann ég fljótlega 
út að þarna væri eitthvað sem mér 
fannst spennandi. Aðfangakeðjan 
er flókin og fjölbreytt, og krefst 
samspils margra þátta og aðila, og 
það er bæði krefjandi en jafnframt 
gefandi að leita lausna til þess að 
stýra henni á sem skilvirkastan 
hátt.“

Virði og færni hvers og  
eins metin að verðleikum
Er GOOD GOOD með öf luga 
mannauðsstefnu sem laðar konur 
til starfa og hvetur þær áfram á 
framabrautinni?

„Já, tvímælalaust. GOOD GOOD 
er vinnustaður þar sem konur eru í 
meirihluta og virði okkar og færni 
er virkilega metin að verðleikum 
af stjórnendum. Við erum í lykil-
stöðu og höfum mikil áhrif innan 

Fólk tengir Good Good við heilsu og hamingju

Þóra Björg Stefánsdóttir er forstöðumaður aðfangastýringar hjá GOOD GOOD.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hrönn Eir 
Grétarsdóttir er 
þjónustustjóri 
GOOD GOOD 
sem byggir á 
íslensku hugviti 
og býður upp 
á girnilegar 
og gómsætar 
gæðavörur fyrir 
sykurlausan 
lífsstíl.  
 MYND/AÐSEND

fyrirtækisins þar sem treyst er á 
hæfileika okkar til að drífa árangur 
fyrirtækisins. Þar sem við erum ört 
stækkandi fyrirtæki eru fjölmörg 
tækifæri innan flestra sviða, sem 
býður upp á mikla möguleika á 
því að öðlast reynslu og að vaxa í 
starfi,“ svarar Þóra Björg.

Sérstaða fyrirtækisins er skýr.
„Við erum íslenskt fyrirtæki með 
mjög fjölbreytt og sterkt alþjóðlegt 
teymi og vinnum einnig í alþjóð-
legu umhverfi með samstarfsað-
ilum um allan heim. Jafnframt er 
menning fyrirtækisins sterk og hér 
ríkir sameiginlegur vilji til að ná 
árangri, með hreinskilni og opnum 
umræðum að leiðarljósi og þar 
sem allir hafa rödd, en það er eitt-
hvað sem ég tel mjög mikilvægt.“

Getur þú gefið konum góð ráð 
til að ná settum markmiðum og 
ná langt í atvinnulífinu? „Ég held 
fyrst og fremst að það sé mikil-
vægt að vera óhrædd við að setja 
markið hátt. Það sem hefur einnig 
reynst mér vel er að leitast eftir því 
að hafa áhrif – láta í mér heyra og 
koma mínum skoðunum og hug-
myndum á framfæri. Einnig finnst 
mér mikilvægt að þekkja sitt eigið 
virði og sætta sig ekki við neitt 
minna en maður telur sig geta gert 
og lagt af mörkum.“

Hágæða sjálfbærar vörur
Belinda Navi er markaðsstjóri 

Belinda Navi, markaðsstjóri GOOD GOOD.  MYND/AÐSEND

hjá GOOD GOOD. Hún segir 
spennandi tíma fram undan hjá 
fyrirtækinu og að starfsemin vaxi 
hratt.

„Það eru virkilega spennandi 
tímar fram undan í markaðs-
málum GOOD GOOD. Þar sem 
starfsemin heldur áfram að vaxa 
á heimsvísu, þá höfum við öðlast 
aukin tækifæri til að læra meira 
inn á og kynnast enn betur þeim 
fjölbreytta hóp viðskiptavina sem 
kýs okkar vörumerki af ýmsum 
ástæðum,“ segir Belinda.

Hún heldur áfram:
„Markaðssetning spilar lykil-

hlutverk í aðgreina sig gagnvart 
keppinautum og að ná markaðs-
hlutdeild á öflugum samkeppnis-
markaði matar- og drykkjarvöru. 
Þar af leiðandi einblínum við á 
fjárfesta í að byggja upp eigin getu 
sem og að styrkja innviði starf-
seminnar með skynsamlegum 
fjárfestingum, til að mynda með 
stafrænni og staðsetningarmið-
aðri markaðssetningu sem mun 
hjálpa okkur að ná tekjumark-
miðum okkar og auka sýnileika 
vörumerkisins á viðeigandi mörk-
uðum. Markmið okkar er að vera 
þekkt vörumerki sem fólk tengir 
við heilsu og hamingju. Vörur sem 
bæði fjölskyldur og einstaklingar 
geta reitt sig á fyrir að vera ljúf-
fengar, hágæða og sjálf bærar 
vörur, “ segir Belinda. n

Hér gefur að líta girnilega, fjölbreytta og sykurlausa vörulínu GOOD GOOD.
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Svandís Hlín Karlsdóttir er 
yfir þjónustu við viðskipta-
vini og viðskiptaþróun hjá 
Landsneti. Hún hóf störf hjá 
Landsneti 2015 þegar hún 
flutti heim eftir fimm ára 
dvöl í Svíþjóð þar sem hún 
tók meistaragráðu í iðnaðar-
verkfræði og náði sér í starfs-
reynslu.

Fyrir Svíþjóðardvölina starfaði 
hún hjá Mannvit verkfræðistofu 
og kynntist orkugeiranum, sem 
heillaði hana. „Á bak við innstung-
una hjá okkur leynist heil veröld, 
f lókin og heillandi. Í Svíþjóð tók ég 
stjórnun og orkumál í mínu námi.“

Svandís byrjaði í þróun á við-
skiptaskilmálum þegar hún hóf 
störf hjá Landsneti en starfið 
þróaðist hratt. „Þetta var nýtt og 
enginn í rauninni að kenna mér. 
Ég þurfti því sjálf að læra þetta og 
mótaði eins og ég hafði frelsi til. Ég 
fékk fljótt aukin verkefni og meiri 
ábyrgð og fór fljótt í samtalið og 
samningaviðræður við viðskipta-
vini.“

Svandís segist hafa fundið fyrir 
því hve hratt hlutirnir eru að 
breytast. „Þegar ég fór að spyrjast 
fyrir innan fyrirtækisins um 
hvernig þetta hefði verið gert 
komst ég að því að samningavið-
ræður við viðskiptavini höfðu 
verið mjög fátíðar. Litlar hreyf-
ingar höfðu orðið í viðskiptavina-
hópnum í töluvert langan tíma.“

Samtal við viðskiptavini
„Um 2016 förum við að finna 
fyrir miklu meiri hreyfingu og 
samningaviðræður voru allt í 
einu orðnar tíðar og almennar. Ég 

þurfti í raun að leggja til hliðar allt 
sem mér hafði verið sagt og stóð 
frammi fyrir nýjum veruleika fyrir 
fyrirtækið. Á þessum sex árum 
sem liðin eru hafa bæst við einn til 
tveir nýir viðskiptavinir á hverju 
ári, sem er alveg nýtt. Þeim hefur 
fjölgað um 45 prósent. Þegar horft 
er til þess að við tökum eingöngu 
inn mjög stóra viðskiptavini er 
þetta mjög mikið,“ segir Svandís.

Viðskiptavinir Landsnets eru 
raforkuframleiðendur og þeir sem 
hafa leyfi til að selja raforku, stór-
notendur og dreifiveitur. Landsnet 
flytur rafmagnið frá raforkufram-
leiðendum til stórnotenda og 
dreifiveitna sem dreifa því svo til 
almennings og minni notenda.

Gagnaverin byrjuðu að koma 

inn 2016 og um svipað leyti raf-
orkusalar, eða raforkumiðlarar, 
sem eiga enga orkuframleiðslu 
heldur kaupa orku og selja á mark-
aði. Þá breytast þarfir og kröfur og 
Landsnet þurfti að laga sig að því. 

Drifkraftarnir eru alþjóðleg 
áhersla á loftslagsmál og tækni-
bylting. Núna eru vindmyllurnar 
að ryðja sér til rúms og vetnisfram-
leiðsla. Matvælaiðnaðurinn er 
vaxandi notandi. Fiskeldi og þör-
ungaræktun kallar á orku og sum 
fyrirtæki í þessum greinum eru 
af þeirri stærð að þau geta tengst 
beint við flutningsfyrirtækið án 
milliliða.“

Að sögn Svandísar breytist 
umhverfið hratt og núna er 
áherslan á það sem kalla mætti 

einstaklingsmiðaða þjónustu 
til viðskiptavina því að þarfir 
þeirra eru mjög mismunandi. „Við 
leggjum einnig áherslu á upplýs-
ingagjöf og gagnsæi. Miklu máli 
skiptir að við öðlumst skilning á 
þörfum okkar viðskiptavina og 
hagaðila og líka að þeir skilji okkar 
umhverfi til að við getum náð 
sífellt betri árangri saman.“

Takmörkuð flutningsgeta
„Þrátt fyrir heimsfaraldurinn 
sjáum við að mikill áhugi og áform 
eru hjá bæði núverandi viðskipta-
vinum um að stækka og vaxa og 
líka hafa nýir viðskiptavinir áhuga 
á að tengjast okkar kerfi. Þessi 
áhugi nýrra aðila kemur bæði frá 
framleiðendum og notendum.

Í þessu gróskuástandi sjáum við 
líka glötuð tækifæri vegna flutn-
ingstakmarkana. Allt að 25 prósent 
fyrirspurna um tengingar notenda 
koma frá Reykjanesi og áætlað 
er að glötuð tækifæri í atvinnu-
sköpun þar nemi fjórum til sex 
milljörðum á ári. Við erum hins 
vegar með fullnýtta flutningsgetu 
út á Reykjanesið og erfitt hefur 
verið að koma Suðurnesjalínu 2 í 
framkvæmd. Hún myndi tengja 
Hafnarfjörð og Reykjanesið til að 
tryggja aukið afhendingaröryggi 
og auka getu til að bregðast við 
nýjum tækifærum.

„Þar sem Landsnet er eina 
flutningsfyrirtækið með sérleyfi til 
orkuflutninga á Íslandi er mikil-
vægt fyrir okkur að vera upplýst og 
læra og deila með öðrum flutnings-
fyrirtækjum í Evrópu,“ segir Svan-
dís. „Ég sit í markaðsráði samtaka 
evrópskra flutningsfyrirtækja, 
ENTSOE. Þar fylgist maður með og 

lærir og deilir reynslu. Á sumum 
sviðum eru önnur lönd komin 
lengra en við og þá getum við nýtt 
okkur þeirra reynslu. Svo erum við 
brautryðjendur á öðrum sviðum og 
miðlum þá af okkar reynslu.

Það er gaman að segja frá því 
að við erum brautryðjendur í 
snjalltengivirkjum, snjallbúnaði. 
Hvernig notendur og framleið-
endur geta tekið þátt í því að stýra 
flutningskerfinu þegar eitthvað 
gerist og hjálpað okkur að tryggja 
afhendingaröryggi. Í sumum til-
fellum erum við að þróa þjónustu 
með þeim í þróunarverkefnum.“

Jafnrétti er mikilvægt
Svandís var kosin formaður jafn-
réttisnefndar Landsnets þegar hún 
var stofnuð haustið 2020. Einnig 
situr hún í stjórn félags sem heitir 
Konur í orkumálum. Í fyrra kom 
út á vegum þess félags skýrsla um 
stöðu kvenna í orkugeiranum. 
Orkugeirinn er karllægur geiri. 
Konur eru um 27 prósent starfs-
fólks. Ákvörðunarvald liggur hjá 
konum í 36 prósentum tilfella í 
orkugeiranum. „Hjá Landsneti 
erum við með 22 prósent starfs-
fólks konur og hefur það aukist 
aðeins síðustu ár. Staðan er betri 
þegar kemur að stjórnarmönnum 
og millistjórnendum. Konur eru 
í meirihluta í stjórn Landsnets og 
stjórnarformaðurinn er kona.

Landsnet er jafnlaunavottað 
fyrirtæki og hefur sú vottun verið 
að koma mjög vel út. Jafnrétti er 
mikilvægur hluti af okkar stefnu 
og ég tel að kynjajafnrétti og jafn-
rétti almennt skiptir máli fyrir 
fyrirtækið á breytingatímum,“ 
segir Svandís Hlín Karlsdóttir. n

Þjóðvegur orkuflutninga í breyttu umhverfi

Mikið hefur breyst á 
íslenskum orkumarkaði á 
undanförnum árum. Aukin 
orkufrek starfsemi kallar á 
uppbyggingu hjá Landsneti 
sem sér um flutning raforku 
og kerfisstjórnun. Breytt 
umhverfi kallar á aukið 
samtal og samráð og opnara 
ferli en áður.

Elín Sigríður Óladóttir samráðs-
stjóri Landsnets hóf störf hjá 
fyrirtækinu árið 2017 í nýju starfi 
innan fyrirtækisins en tekin hafði 
verið ákvörðun hjá Landsneti í 
kjölfar endurskoðunar á stefnu 
fyrirtækisins að auka samtal og 
samráð út í samfélagið og leggja 
áherslu á opið og gagnsætt ferli.

„Það var ekki eins og þessi 
ákvörðun á að breyta stefnu dytti 
bara af himnum ofan. Fyrirtækið 
hafði fengið á sig gagnrýni fyrir 
skort á upplýsingum og samtali og 
samráði. Fyrirtækið hafði fengið 
á sig kærur og framkvæmdir eins 
og uppbygging nýrrar byggðalínu 
hafði tafist,“ segir Elín.

„Aukið samráð og samtal var 
liður í því að bæta verklag og ná 
sátt út í samfélagið. Við skoðuðum 
hvað væri að gerast hjá sambæri-
legum fyrirtækjum erlendis, 
hvað hefur gengið vel þar. Einnig 
skoðuðum við hvað væri að gerast 
hér á Íslandi á þessum vettvangi, 
pikkuðum upp alls konar og 
þróuðum fyrir okkur. Þetta er 
búið að vera mikið þróunarstarf 
þessi fimm ár sem liðin eru og ég 
hef verið svo heppin að fá að leiða 
þetta starf með frábæru starfsfólki 
innan Landsnets mér við hlið.“

Samráðinu er skipt upp eftir 
því hvort það er á landsvísu eða 
svæðisbundið. Á landsvísu starfar 
hagsmunaráð. Verkefnaráð eru 
svæðisbundin og svo eru það 
landeigendur.

Margir koma að borðinu
Hagsmunaráð var sett á stofn 
að tillögu ráðherra ferðamála, 
iðnaðar- nýsköpunar sem liður í 
auknu samráði um uppbyggingu 
grunninnviða. Landsnet sér um 
ráðið en formaður er skipaður af 
ráðherra. Hagsmunaráð fundar 
reglulega yfir árið og er ráðgef-
andi varðandi gerð kerfisáætlunar 
og uppbyggingu meginflutnings-
kerfisins. Í ráðinu sitja meðal 
annarra fulltrúar orkugeirans, 
orkunotenda, fræðasamfélagsins 
og umhverfis og samfélags.

Svæðisbundin verkefnaráð eru 
mynduð utan um tiltekin verk-
efni. „Þar erum við fyrst og fremst 
að horfa til framkvæmda sem 
eru matsskyldar,“ segir Elín. „Við 
erum samt alltaf að víkka út og 
þróa umfang samráðsins. Þetta er 
í stöðugri endurskoðun með það 
að markmiði að gera enn betur.“

Í verkefnaráðum situr fólk 
af svæðinu á borð við fulltrúa 
sveitarfélaga, umhverfissamtaka 
og fræðasamfélagsins. „Raunar 
svipar þessu mjög til samsetn-
ingar Hagsmunaráðs nema bara 
að þetta er svæðis- og verkefna-
bundið og einungis á meðan við-
komandi verkefni er í gangi. 

Lögð er áhersla á jafnvægi 
við skipan í ráðin og að ná yfir 
þá þætti sem við vinnum með, 
öryggi, verðmæti og umhverfi 
og samfélag. Áhersla er á að hafa 
sem mesta breidd og að hóparnir 
verða að vera nægilega stórir til 
að endurspegla sem flest sjónar-
mið og er meðal annars horft til 
þess við skipan fulltrúa í ráðin að 
kynjahlutfallið sé sem jafnast.

Landeigendur sitja ekki í verkefn-
aráðum enda sá hópur fjölbreyttur 
og fjölmennur og því höfum við 
verið með sérstakan vettvang fyrir 
þá sem starfar á svipuðum grunni 
og verkefna ráðin,“ segir Elín.

Konur í orkumálunum
Elín segir það vera áskorun að vera 
kona í þessu fagi þar sem karl-
menn eru enn í miklum meiri-
hluta. Sem dæmi megi nefna að 
fyrir stuttu hafi hún verið ásamt 
tveimur öðrum konum á fundi 
með hagaðilum og þar hafi verið 
haft á orði að það væri nú ágætt að 
enginn jakkafataklæddur kall væri 
með þeim í för, en ekki væri nú víst 
að viðhorfið gagnvart einhverjum 
framkvæmdum breyttist þótt ein-
hverjar nútímakonur væru sendar 
á svæðið. „Við konur í þessari 
grein þurfum alveg undir vissum 
kringumstæðum að gera upp við 
okkur hvort við viljum halda okkur 
innan þægindarammans og hafa 
karlkyns aðila með okkur á svona 
fundi eða halda ótrauðar áfram 

í skapa nýja og breytta ímynd á 
þessu sviði þar sem konur eru að 
hasla sér völl og taka að sér ólík og 
fjölbreytt hlutverk.

Þegar fjallað er um efni eins 
meginflutningskerfið er viðhorfið 
að einhverju leyti þannig að enn 
þykir nokkuð nýmæli þegar konur 
mæta. En svona er þetta bara. Þetta 
er að breytast en það gerist ekki á 
einni nóttu. Á vissan hátt er þetta 
skemmtilegt og allir hafa tekið 
okkur vel.“

Elín segir að áhersla Landsnets 
með þessu formlega samráði sé 
að halda ferlinu opnu og gegn-
sæju. Þau gangi auðmjúk til þessa 
samstarfs og markmiðið sé að hafa 
ferlið gagnvirkt. „Við erum með 
hefðbundna fundi þar sem fram 
koma hugmyndir og tillögur auk 

vinnustofa, okkar viðbrögð eru að 
bregðast við, auka rannsóknir á 
ýmsum sviðum, meta nýja kosti, 
ítarleg umfjöllun um ákveðið efni 
og breytingar á línuleið.

Það hafa bara orðið svo miklar 
breytingar í þessum málum. Fólk 
vill fá að taka þátt í ákvarðanatöku. 
Það vill upplýsingar og gagnsæi. 
Fyrir 50 árum var bara flaggað og 
bökuð rjómaterta þegar vinnu-
flokkar mættu og rafmagn kom á í 
dalnum. Núna vill fólk samráð, fá 
að vera með, koma sinni skoðun að 
og hafa áhrif og það er líka okkar 
vilji hjá Landsneti að vinna með 
fólkinu,“ segir Elín.

Samráð er ekki átak sem er í 
gangi hjá Landsneti heldur er þetta 
orðið hluti af ferli framkvæmda og 
fyrirtækið hefur metnað til að þróa 
þetta áfram.

„Við höfum fulla trú á því að 
samráð og samtal sé leiðin fram á 
við. Samráðið er jafn mikilvægur 
þáttur og annað í ferlinu. Því fyrr 
í ferlinu sem við byrjum sam-
ráðið því betra. Fólk fær tækifæri 
til að koma að sínum tillögum og 
athugasemdum og tími gefst til að 
bregðast við.“

Elín, sem situr í jafnréttisnefnd 
hjá Landsneti, segist í gegnum 
tíðina hafa látið sig jafnréttismál 
miklu skipta og er ánægð með 
hvernig þau mál eru að þróast hjá 
fyrirtækinu þó að auðvitað vildi 
hún að breytingar í átt að jafnara 
kynjahlutfalli gengju hraðar fyrir 
sig. „Í gegnum samráð og samtal 
náum við til mikils fjölda fólks sem 
gerir okkur kleift að opna gátt inn 
í orkugeirann og sífellt fleiri sjá að 
þetta er skemmtilegur og áhuga-
verður vettvangur sem spannar ólík 
svið og mörg áhugaverð störf í boði 
sem henta fólki af öllum kynjum, 
á ólíkum aldri og með fjölbreyttan 
bakgrunn,“ segir Elín Sigríður Óla-
dóttir. n

Samtal og samráð er leiðin fram á við

Svandís Hlín Karlsdóttir er yfir þjónustu við viðskiptavini og viðskiptaþróun 
hjá Landsneti.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Elín Sigríður Óladóttir, samráðsstjóri Landsnets.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Viðfangsefni sálfræði-
þjónustunnar Sálarró.is eru 
áfallastreita, sorg, kvíði, 
þunglyndi, erfið tengsl og 
samskipti. Í næsta mánuði 
býður stofan upp á tvö afar 
áhugaverð tilboð.

Þuríður Ólafía Hjálmtýsdóttir 
er sérfræðingur í klínískri fjöl-
skyldusálfræði og stofnandi 
sálfræðiþjónustunnar Sálarró.is. 
Viðfangsefni Sálarró.is eru áfalla-
streita, sorg, kvíði, þunglyndi, 
erfið tengsl og samskipti að sögn 
Þuríðar Ólafíu. „Fyrirtækið býður 

upp á námskeið, hópmeðferðir 
og viðtöl sem veita tækifæri til að 
efla líkamlega og andlega heilsu 
og samskipti. Til þess að vinna 
að ásetningi okkar erum við nú í 
vor með tvenns konar tilboð sem 
nefnast Viltu vaxa eftir áföll? og 
Töframáttur samtalsins.“

Viltu vaxa eftir áföll?
Annars vegar býður Sálarró upp 
á hagnýta sál-líkamlega meðferð, 
sem ber heitið Viltu vaxa eftir 
áföll? í litlum sjálfsþroskahópi til 
þess að vinna með eigin áfalla-
reynslu. „Í meðferðinni er farið 

í gegn um ýmiss konar fræðslu, 
svo sem um hvað gerist í líkama 
okkar þegar við lendum í áföllum 
og hvaða aðferðir eru góðar til 
þess að lækna sjálfan sig. Til-
gangurinn er að hjálpa til þannig 
að þú getir byrjað að blómstra og 
nýta hæfileika þín til fulls. Við 
kennum æfingar sem þú getur 
þjálfað þig með heima. Einnig 
nýtum við hugleiðslu sem er sér-
staklega ætluð til þess að vinna á 
móti þjáningu áfallareynslunnar 
í líkama og huga. Tilboðið er 
þróað út frá nýjustu þekkingu á 
sviðinu.“ Nánar er hægt að kynna 
sér meðferðina á slóðinni salarro.
is/hopmedferd.

Töframáttur samtalsins
Hins vegar býður Sálarró upp á 
námskeið sem er kallað Töfra-
máttur samtalsins. „Námskeiðið 
er ætlað þeim sem bera ábyrgð 

í samskiptum, svo sem stjórn-
endum, kennurum eða námsráð-
gjöfum. Farið verður í gegn um 
hvernig leiða má krefjandi samtal 
þannig að það bjóði upp á að auka 
ábyrgð, samkennd, sjálfstraust og 
vellíðan einstaklinga eða í hópi. 
Þannig getur sköpun að nýjum 
„veruleika“ orðið til. Við uppbygg-
ingu námskeiðsins eru nýttar 
aðferðir úr sálfræði til vaxtar og 
þorska. Nánar er hægt að kynna 
sér námskeiðið á slóðinni salarro.
is/namskeid-2.

Sálarró mun halda áfram á 
þessu ári að þróa tilboð til þess 
að hjálpa fólki að finna jákvæðar 
og þroskandi leiðir til þess að lifa 
sem ríkustu og ánægjulegustu lífi 
á okkar fögru plánetu. n

Allar nánari upplýsingar má finna 
á salarro.is.

Eflum samskipti 
og líkamlega og 
andlega heilsu

Þuríður Ólafía Hjálmtýsdóttir, sérfræðingur í klínískri fjölskyldusálfræði og stofnandi Sálarró.is.    
 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fyrirtækið býður 
upp á námskeið, 

hópmeðferðir og viðtöl 
sem veita tækifæri til að 
efla líkamlega og andlega 
heilsu og samskipti.

23 

  Verið velkomin í sýningarsalinn að Suðurlandsbraut 26  

 Margverðlaunaðar þýskar innréttingar        

Suðurlandsbraut 26   Sími 587 2700

Opið 11-18 virka daga, 11-16 laugardaga.  innlifun.is 

 Margverðlaunaðar þýskar innréttingar 
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„Ég strengdi áramótaheit í fyrsta 
sinn á ævinni um áramótin 2021: 
ég var ákveðin í því að einfalda líf 
mitt. Ég vissi samt ekki hvernig, en 
svo kom þetta starf upp í hend
urnar á mér og mér tókst virkilega 
að einfalda tilveruna,“ segir Helga 
Margrét Friðriksdóttir sem tók við 
stöðu framkvæmdastjóra Land
námsseturs Íslands í fyrrahaust.
Landnámssetrið stendur á fögrum 
stað undir klettum við ströndina í 
Borgarnesi.

„Ég flutti í Borgarbyggð þegar ég 
hóf nám við Háskólann á Bifröst 
árið 2012, eitt leiddi af öðru og 
við festum kaup á húsi í Borgar
nesi. Að námi loknu  vann ég við 
mannauðsmál hjá Gæðabakstri 
og Coca Cola á Íslandi, og keyrði 
daglega á milli. Að vera nú komin 
með draumastarf í Borgarnesi er 
ótrúleg einföldun á lífinu, vinnan 
er fjölbreytt og spennandi, og 
sannkölluð forréttindi að vera 
til staðar fyrir börnin og ekki í 
klukkustundar fjarlægð ef eitthvað 
kemur upp á,“ segir Helga Margrét 
sæl. Hún segir stöðu sína á Land
námssetrinu sýna að tækifærin séu 
líka úti á landi.

„Fyrst eftir útskrift taldi ég fá 
atvinnutækifæri vera á lands
byggðinni miðað við fjárfesting
una sem ég setti í menntun mína, 
en komst svo að raun um að það 
væri ekki rétt. Það er fullt af spenn
andi atvinnutækifærum víðs vegar 
um landið og auðvitað yndislegt 
að búa úti á landi og ala upp börn. 
Það bætast við fleiri klukkutímar 
í sólarhringinn og sparar til að 
mynda heila vinnuviku í mánuði 
fyrir mig, sem áður fór í akstur á 
milli Borgarness og Reykjavíkur. 
Þann tíma nýti ég nú í staðinn 
með börnunum mínum og finnst 
ég standa mig betur á öllum víg
stöðvum; í vinnunni, á heimilinu 
og gagnvart sjálfri mér.“ 

Vinnufundir og hópefli
Borgarnes er yndislegur viðkomu
staður. Bæjarstæðið er rómað 
fyrir náttúrufegurð og bæjarlífið 
hefur á sér heimsborgaralegan 
blæ þótt þorpið sé rammíslenskt. 
Þar skipar Landnámssetrið stóran 
sess. 

„Við erum með tvær ómótstæði
legar sögusýningar, Egilssögusýn
inguna og Landnámssýninguna, 
sem heilla jafnt fullorðna sem 
börn, en líka frábæra aðstöðu og 
þjónustu fyrir vinnudaga, nám
skeið og vinnufundi,“ segir Helga 
Margrét, sem nýtur þess að taka á 
móti gestum. 

„Hér er tilvalið að eiga frábæran 
vinnudag sem endar á ratleik og 
hópefli og dýrindis málsverði á 
vinsælum veitingastað hússins, 
eða sækja tónleika og sagna
skemmtanir. Allt er þetta þjónusta 
sem Landnámssetrið býður upp á. 
Borgarnes er undurfagur áfanga
staður í klukkustundar aksturs
fjarlægð frá borginni og bæði 
endurnærandi og uppörvandi að 

kúpla sig frá hefðbundnu vinnu
umhverfi og sækja fund eða önnur 
störf í Borgarnesi. Á sama tíma 
er hægt að læra um söguna, leika 
sér og hafa það gaman saman, því 
fólk fær mikið út úr því að skipta 
um umhverfi og brjóta upp vinnu
daginn,“ segir Helga Margrét.

Í tilefni veganúar er boðið upp 
á vegan matseðil á veitingastað 
Landnámssetursins þar sem 
kokkarnir matreiða krásir í tilefni 
árstíða og alltaf eitthvað nýtt og 
spennandi í pottunum.

„Hér er notalegt að lifa og starfa. 
Í Borgarnesi er líka hægt að eiga 
æðislegan fjölskyldudag með 
skemmtilegum sveitabíltúr, gera 
sér glaðan dag í Landnámssetrinu, 
fara á Bjössaróló og í eina bestu 
sundlaug landsins.“ n

Landnámssetur Íslands er á 
Brákarbraut 13-15 í Borgarnesi. 
Sími 437 1600. Opið alla daga frá 
10 til 21. Hafið samband á land-
nam@landnam.is. Sjá landnam.is

Sparar nú heila vinnuviku í mánuði

Kristjana er þakklát fyrir það tækifæri að fá að stýra versluninni á Egils-
stöðum. Þar vinnur gott teymi að fjölbreyttum verkefnum. MYND/AÐSEND

Kristjana Jónsdóttir er 
verslunarstjóri verslunar 
Landstólpa á Egilsstöðum. 
Eftir áratug hlakkar hún 
enn til að mæta í vinnuna á 
hverjum degi.

Landstólpi var stofnaður árið 2000 
en Kristjana segir að himinn og haf 
séu á milli starfsemi fyrirtækisins 
þá og nú. Í upphafi var unnið að 
hönnun og ráðgjöf við breytingar á 
eldri fjósum í nútíma lausagöngu
fjós, en í dag er fyrirtækið deilda
skipt með fjármálasvið, mann
virkjasvið, þjónustusvið, vélasvið, 
landbúnaðarsvið, Landstólpa á 
Egilsstöðum og Joserabúðina.

Árið 2011 hóf Landstólpi inn
flutning á hágæða gæludýrafóðri 
frá Josera í Þýskalandi og þá fóru 
fyrstu vörurnar að koma til Egils
staða. Í verslun fyrirtækisins á 
Egilsstöðum stendur Kristjana 
vaktina alla daga, en hún er einnig 
sölustjóri fyrir gæludýrasvið fyrir
tækisins.

„Landstólpi er innflutningsaðili 
fyrir Joseragæludýrafóður og við 
rekum einnig verslun í Reykjavík 
sem heitir Joserabúðin. Josera er 
orðið það þekkt vörumerki hér á 
landi að okkur fannst tilvalið að 
opna verslun tileinkaða því. Þar 
er gæludýraverslun með hunda
þvottastöð, auk þess að vera 
með hestavörur. Ég stýri þeirri 
verslun mest í fjarvinnu. Hér á 
Egilsstöðum erum við með öfluga 
gæludýra og landbúnaðardeild. 
Okkar stærsti viðskiptahópur eru 
bændur og gæludýraeigendur, 
aukning hefur þó orðið síðustu ár í 
að þjónusta verktaka, fyrirtæki og 
stofnanir, “ segir Kristjana.

„Við erum þrjú sem vinnum hér 
á Egilsstöðum. Dagleg verkefni eru 
mjög fjölbreytt og enginn dagur 
er eins. Ég sé um alla stýringu á 
Egilsstöðum, pantanir, daglegan 
rekstur og áætlanagerð. Ég geng í 
öll störf í raun og veru. Við erum 
mjög gott teymi hér og vinnum 
þétt saman. Mikil samvinna er 
einnig á milli allra deilda og er 
það mikils virði hversu flottur 
hópur er starfandi hjá Landstólpa 
í heild sinni. Oft eru verkefnin 
krefjandi sem við erum að sinna, 
en þau hafa alltaf verið leyst með 
góðu skipulagi og jákvæðni og svo 
er lykilatriði að hafa gaman, sem 
er svo sannarlega hjá okkur. Það 
sem stendur upp úr hjá mér er að 
eftir öll þessi ár vakna ég ennþá á 
morgnana og er spennt að mæta í 
vinnuna og takast á við verkefnin.“

Kristjana segir að á litlum stað 
eins og Egilsstöðum verði sam
bandið við kúnnana oft persónu
legra.

„Maður þekkir orðið flesta 
þeirra, sérstaklega dýrin, sem er 
ótrúlega gaman. Við erum með 
nammibar hér og ég á orðið mikið 
af vinum sem koma og heilsa upp 
á mann og fá nammi. Þetta eru 
hundar sem maður hefur oft fylgt 
frá því þeir voru hvolpar og fram í 
ellina,“ segir Kristjana.

„Gæludýraeign hefur aukist svo 
rosalega og það er eiginlega orðið 
hluti af fjölskyldumynstrinu að 
eiga gæludýr. Ég er sjálf að rækta 
hunda og hef gert síðan 2008. 
Ég er ótrúlega þakklát fyrir að 
hafa fengið tækifæri til að stýra 
versluninni hér og fá að vinna við 
áhugamálið mitt. Það eru forrétt
indi og alls ekki sjálfgefið.“ n

Forréttindi að vinna 
við áhugamálið

Birna Dröfn Birgisdóttir 
hjá Sköpunargleði.is hefur 
þjálfað hundruð einstakl-
inga og fyrirtækja í að virkja 
sköpunargleðina.

Sköpunargleði skiptir mjög miklu 
máli í lífi fólks, bæði í vinnu og í 
einkalífi, segir Birna Dröfn Birgis
dóttir, doktorsnemi við Háskólann 
í Reykjavík, þar sem hún rann
sakar sköpunargleði. Hún segir 
rannsakendur tala um að sköp
unargleðin sé forsenda nýsköp
unar og sé því mjög mikilvæg fyrir 
starfsfólk og fyrirtæki. „Þau fyrir
tæki sem fjárfesta í sköpunargleði
þjálfun hafa til dæmis séð aukna 
nýsköpun, framleiðni og meiri 
ánægju viðskiptavina. Eins eru 
mörg dæmi um fyrirtæki sem hafa 
hagnast mikið og sparað háar upp
hæðir vegna sköpunargleðinnar.“

Sköpunargleði að minnka
Rannsóknir sýna að sköpunar
gleði er að minnka almennt hjá 
fólki, sem Birna telur slæma þróun. 
„Rannsakendur telja ástæðuna 
vera of mikinn hraða og álag. Í 
nýlegri grein í Harvard Business 
Review kom fram að fólk sé að 
upplifa minni tilbreytingu og enn 
meira álag út af Covid, sem er lík
legt til að draga meira úr sköpunar
gleðinni.“

Sem betur fer benda rannsóknir 
á að við getum gert eitthvað í þessu 
og þjálfað sköpunargleðina okkar, 
segir Birna. „Sköpunargleði er 
skilgreind sem hugsanamynstur 
sem leiðir af sér eitthvað nýtt og 
nytsamlegt. Það er ótal margt 
sem við getum gert til þess að efla 

okkur í þessu hugsanamynstri og 
þar skiptir slökun og æfing miklu 
máli. Til eru alls konar æfingar sem 
geta leitt þetta hugsanamynstur á 
nýjar slóðir og hjálpað okkur að sjá 
nýjar lausnir.“

Þurfum að æfa okkur
Birna býður upp á námskeið sem 
fjallar um hvernig sköpunargleðin 
virkar og hvernig við getum aukið 
hana. „Til þess að sjá raunveru
legar breytingar þurfum við að æfa 
okkur. Þess vegna býð ég einnig 
upp á áskrift að vikulegum stutt
um myndböndum sem innihalda 

æfingar og fróðleik um sköpunar
gleði. Okkar næsti yfirmaður hefur 
mikil áhrif á sköpunargleði okkar í 
starfi og því er ég einnig með nám
skeið fyrir fólk með mannaforráð 
þar sem farið er yfir hvernig þau 
geta betur stutt við starfsfólk sitt.“

Á sköpunargleði.is má lesa 
nánar um þessi námskeið. „Ég 
vona að enn fleiri teymi, deildir og 
fyrirtæki velji að leggja áherslu á 
sköpunargleðiþjálfun fyrir bæði 
starfsfólk og yfirmenn, til þess að 
þau geti saman náð meiri árangri 
og haft jákvæð áhrif með virkri 
sköpunargleði.“ n

Sköpunargleðin breytir öllu

Birna Dröfn Birgisdóttir, doktorsnemi við í Háskólann í Reykjavík og eigandi 
sköpunargleði.is, heldur námskeið fyrir fyrirtæki.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Krisjana ásamt 
hundinum 
Sófa sem er 
fastakúnni á 
nammibarnum 
í verslun Land-
stólpa á Egils-
stöðum.

Helga er framkvæmdastjóri Landnámsseturs Íslands.  MYND/GUNNHILDUR LIND
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Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is

Zizzi 
Peysukjóll
7.990 kr

Kaffe Curve kjóll
14.990 kr

KAFFE CURVE 
Túnika

9.990 kr

Zizzi Poncho 
Peysa

8.990 kr

Nýjar vörur 
Frá Zizzi og KAFFE Curve

Mikið úrval í stærðum frá 42-58

Sjáðu úrvalið í netverslun www.curvy.is
Eða komdu í verslun Curvy við Grensásveg

Afgreiðslutími í verslun
Alla virka daga frá kl. 11-18

Laugardaga frá kl. 11-16

KAFFE CURVE 
Létt úlpa

19.990 kr
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Valgerður Hrund Skúla-
dóttir er stofnandi og 
framkvæmdastjóri upp-
lýsingatæknifyrirtækisins 
Sensa. Það má segja að fyrir-
tækið standi á tímamótum 
en á síðasta ári varð Crayon 
Group AS nýr eigandi Sensa. 
Þá fagnar Sensa einnig 20 ára 
afmæli sínu 2. febrúar nk. og 
í sama mánuði flytur fyrir-
tækið í nýtt húsnæði.

Valgerður segir að í upplýs-
ingatæknigeiranum sé stöðug 
umbreyting, nýjungar og fram-
farir miklar sem geri geirann afar 
spennandi. Valgerður er ein af 
fáum konum á Íslandi sem hefur 
verið stjórnandi í upplýsinga-
tæknifyrirtæki í um 25 ár. Að sögn 
Valgerðar er stöðug þróun í gangi, 
það finni þau á hverjum degi og 
hafa fundið greinilega allt frá 
stofnun Sensa. „Við höfum vaxið 
þétt og stöðugt samhliða tækninni 
og ég tel mig afar lánsama að fá að 
vinna í þessum geira. Á þessum 
tuttugu árum hefur Sensa eignast 
ótrúlega góðan viðskiptavinahóp 
og er lausnaframboðið og þjón-
ustan stöðugt að þróast til að mæta 
þörfum viðskiptavinarins,“ segir 
Valgerður.

Crayon Group, eigandi Sensa, 
er norskt fyrirtæki með um 3.500 
starfsmenn í 37 löndum. Þau eru 
leiðandi á heimsvísu í upplýsinga-
tækni og stafrænum lausnum og 
einmitt gaman að geta þess að 
forstjóri Crayon Group er kona að 
nafni Melissa Mulholland. Innan 
Crayon samstæðunnar eru mark-
vissar aðgerðir í gangi til þess að 
valdefla konur til aukins starfs-
frama í upplýsingatækni.

Þau tækifæri sem Sensa stendur 
frammi fyrir við að vera hluti 
af Crayon, er að koma íslensku 
hugviti á framfæri á erlendum 
mörkuðum og að geta gefið starfs-
mönnum kost á þátttöku í alþjóð-
legum verkefnum. Einnig munu 
viðskiptavinir Sensa hérlendis 
njóta góðs af aðgengi að sérfræð-
ingum Crayon um allan heim, til 
að mynda í gervi- og gagnagreind 
þar sem félagið hefur einstaka 
sérþekkingu. Því má segja að fyrir-
tækið sé að breiða út vængi sína til 
að vaxa enn frekar, hér á landi sem 
erlendis.

Mannleg samskipti
„Tækninni fleygir hratt fram, 
enginn dagur er eins og verkefnin 
því krefjandi og skemmtileg. Upp-
lýsingatæknin er stöðugt að breyta 
heiminum og þrátt fyrir að sú 
þróun byggi á tækni er þessi geiri 
einkar mannlegur og samskipta-
hæfni starfsmanna er lykilatriði. 
Við leysum áskoranir viðskipta-
vina okkar og hjálpum þeim að 
nýta lausnirnar, sem er mjög mikil-
vægur þáttur í starfsemi okkar.

Mitt ákall til kvenna í dag er 
hvatning til þess að koma og vinna 
í fersku umhverfi þar sem ný tæki-
færi eru stöðugt að skapast. Sama 
hvaða bakgrunn þær hafa: opna 
hugann og taka þátt. Okkur vantar 
fólk sem er tilbúið til að leggja 
sig fram, læra og öðlast reynslu. 
Víðsýnt fólk sem skilur samhengi 
hlutanna,“ segir Valgerður að 
lokum.

Stöðug þróun og nýsköpun
Sigurborg Gunnarsdóttir, Júlía 
Pálmadóttir Sighvats og Íris 
Stefánsdóttir hafa allar starfað 
lengi í upplýsingatækni. Þær 
eru sammála um að konum hafi 
fjölgað í geiranum en hafi þó átt 
von á að þetta væri komið lengra 
en raunin sé.

„Það hefur í gegnum tíðina þurft 
ákveðið hugrekki hjá konum til að 
velja tæknigeirann og sigla þannig 
á móti straumnum. Þetta hefur 

Sensa fagnar tuttugu ára afmæli

Valgerður Hrund Skúladóttir er stofnandi og framkvæmdastjóri upplýsingatæknifyrirtækisins Sensa.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR



 Konum í geir-
anum er að fjölga 

en það er samt eins og 
að við stelpurnar séum 
feimnar við að koma 
okkur áfram. 
Eva Lind Matthíasdóttir

 Við höfum vaxið 
þétt og stöðugt 

samhliða tækninni og 
ég tel mig afar lánsama 
að fá að vinna í þessum 
geira. 
Valgerður Hrund
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viðskiptastýr-
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breyst og ímynd tæknigeirans er 
allt önnur en hún var. Fram að 
þessu hafa líka verið of fáar kven-
fyrirmyndir í geiranum en þeim 
fer fjölgandi,“ segir Sigurborg.

Innleiðing skýjalausna
Sigurborg hóf störf hjá Sensa fyrir 
rúmum 5 árum og hefur á þeim 
tíma unnið í vöruþróun og ráðgjöf 
tengdri stafrænni vegferð fyrir-
tækja og nýtingu þeirra á skýja-
lausnum. „Þróunin sem hefur 
orðið á skýjalausnum á þessum fáu 
árum er ótrúleg og það er spenn-
andi að fá að styðja fyrirtæki í 
þeirra vegferð.

Leiðin í skýið og notkun skýja-
lausna getur verið flókin. Þótt 
lausnir verði aðgengilegri er ekki 
þar með sagt að innleiðing þeirra 
sé einfaldari. Það eru margir nýir 
þættir sem þarf að huga að og 
sumar lausnir krefjast þess að við 
breytum því hvernig við vinnum. 
Það getur reynst erfitt meðan á 
breytingafasanum stendur. Einn-
ig er magn upplýsinga orðið svo 
mikið að hætta er á að við týnumst 
í öllu upplýsingaflóðinu. Við í 
Sensa leitum því sífellt nýrra leiða 
til að einfalda innleiðingu skýja-
lausna hjá fyrirtækjum og þróum 
nýjar lausnir sem styðja við inn-
leiðinguna. Það er virkilega gaman 
að taka þátt í slíkri nýsköpun.
Stærsta breytingin í starfsemi 
Sensa frá því ég hóf störf varð 
þegar alþjóðlega tæknifyrirtækið 
Crayon keypti félagið á síðasta 
ári. Í gegnum Crayon fáum við 

m.a. aðgang að sérfræðingum út 
um allan heim sem geta aðstoðað 
okkur í verkefnum og vöruþróun. 
Þannig getum við þjónað betur 
núverandi viðskiptavinum og í 
samstarfi við Crayon einnig sótt á 
ný mið,“ segir Sigurborg.

Þróa ný tækifæri
Júlía hefur einungis verið hjá Sensa 
í fimm mánuði. „Sensa er fyrirtæki 
sem þorir að fara nýjar leiðir. Það 
leggur áherslu á traust til starfs-
fólks og starfsfólk hefur mun 
meira umboð til að gera hluti en 
ég hef áður kynnst. Þetta var ein af 
ástæðunum fyrir því að mér fannst 
eftirsóknarvert að starfa hjá Sensa. 
Það er samt eitt sem breytist ekki 
og það er að lausnirnar, ráðgjöfin 
og þjónustan sem er veitt, byggja á 
fólki og þétt samvinna með öflugu 
samstarfsfólki er lykill að fram-
gangi. Þessi tími hefur verið mjög 
lærdómsríkur og ég hef verið svo 
heppin að fá að taka þátt í fjöl-
breyttum verkefnum innan Sensa, 
með viðskiptavinum og svo einnig 
með Crayon Global og systurfyrir-
tækjum.
Mínar áherslur hafa verið að þróa 
ný tækifæri bæði með viðskipta-
vinum og svo einnig í tækifær-
unum sem felast í að Sensa er 
orðið hluti af alþjóðlegu fyrirtæki. 
Einnig hef ég fengið að vinna með 
teymiseflingu og framkvæmd 
stefnumótunar ásamt aðkomu að 
vöruþróun. Starfið er mjög fjöl-
breytt og fyrirtækið veitir starfs-
fólki svigrúm til að vinna í því sem 
starfsfólki finnst áhugavert og þar 
sem það getur nýtt styrkleika sína 
sem mest,“ segir Júlía.

Mikilvægt að fullnýta rekstrar  
umhverfið
Íris hóf störf hjá Sensa fyrir 
tveimur árum en hefur verið í 
geiranum mun lengur.
„Í skýjalausnum starfa ég með 
breiðum hóp sérfræðinga sem hafa 
yfirgripsmikla þekkingu á öllum 
þáttum skýjavistar. Innan hópsins 
er hver aðili með vissa sérhæfingu 
og mín snýr að M365 vörunum, 
Sharepoint sérstaklega.
Starfið er sérlega fjölbreytt, allt frá 
því að vinna í teymi við að aðstoða 
viðskiptavini við að færa rekstrar-
umhverfi sitt af eigin tölvubúnaði 

í skýið til þess að útfæra sjálfvirka 
ferla og skipuleggja skjalaumhverfi 
og innri vefi viðskiptavinarins. 
Markmiðið er að hjálpa viðskipta-
vininum að þekkja og fullnýta þau 
tól sem þeir hafa aðgang að, án 
þess að þeir þurfi að hafa sína eigin 
sérfræðinga við störf,“ segir Íris.
Þær Eva Lind Matthíasdóttir, 
Sigrún Hilmarsdóttir og Gerður 
Mekkín Gunnarsdóttir eru sam-
mála um að störf innan upplýs-
ingatækninnar henti konum mjög 
vel.

Mamma kom mér í  
upplýsingatæknina
Eva hóf störf hjá Sensa 2013 og var 
fyrsta tæknikonan sem var ráðin 
inn. „Ég var einstæð móðir sem 
starfaði í vaktavinnu hjá Norður-
áli. Mér fannst ekki mikil framtíð 
í því svo ég ákvað að skoða með 
hvaða hætti ég gæti menntað mig. 
Ég rétt komst inn á Háskólabrú 
Keilis til þess að klára ígildi stúd-
entsprófs og þegar náminu var að 
ljúka benti mamma mér á aug-
lýsingu þar sem auglýst var eftir 
stelpum í tölvunarfræðideild HR, 
þannig að ég gæti sagt að mamma 
hafi komið mér í upplýsinga-
geirann.

Konum í geiranum er að fjölga 
en það er samt eins og að við 
stelpurnar séum feimnar við að 
koma okkur áfram. Þegar störf 
eru auglýst eru konur í miklum 
minnihluta þeirra sem sækja um. 
Ég held að það sé að hluta til vegna 
þess hve miklar kröfur við setjum 
á okkur sjálfar. Ég hefði til dæmis 
ekki sótt um starfið hjá Sensa á 
sínum tíma, nema af því félagi 
minn hvatti mig áfram. Ég upp-
fyllti ekki allar kröfurnar sem voru 
settar fram í auglýsingunni og var 
þar af leiðandi ekki viss um að ég 
væri hæf í starfið. Hér erum við 
rúmum átta árum síðar.

Starfið mitt felur í sér að greina 
þarfir viðskiptavina er snúa að 
samskiptum eins og t.d. í gegnum 
Microsoft Teams og Webex og 
aðstoða viðskiptavini sem nota 
þessa lausnir til að einfalda sína 
ferla og auka skilvirkni.

Þetta geri ég t.d. með því að 
þarfagreina þá ferla er snúa að 
símtalsflæðum mismunandi hópa 
innan fyrirtækja, hvernig fólk 

vinnur í fjarvinnu, hvernig fundar-
herbergi eru uppsett til að skila 
sem bestri upplifun, aðlaganir og 
breytingar í þjónustuverum og 
í raun allt þar sem tæknin spilar 
hlutverk í samskiptum milli fólks.

Hvað starfið varðar er fjöl-
breytileiki starfsins skemmtilegur, 
tækifærin sem felast í tækninni 
eru mörg og þau gera mér kleift 
að vaxa í starfi. Teymisvinna með 
samstarfsmönnum er góð í bland 
við sjálfstæð vinnubrögð.

Innan Sensa er öflugt starfs-
mannafélag sem hefur þó verið 
í dvala í þessu Covid ástandi. 
Við eigum það til að taka gam-
anið alla leið og hefur það vakið 
mikla lukku þegar við höldum 
upp á Halloween, klæðum okkur 
upp í Star Wars-búninga þegar 
við förum saman í bíó og eigum 
skemmtilega daga með mökum í 
tengslum við árshátíð og jólahlað-
borð og leikum okkur með fjöl-
skyldunum á árlegum fjölskyldu-
degi,“ segir Eva Lind.

Ákvað að elta langþráðan draum
Sigrún hóf störf hjá Sensa 2016, en 
hún lauk kerfisstjórnunarnámi á 
sama tíma.

„Ég fór beint eftir Menntaskóla í 
lögfræði og var komin langt á leið 
með hana þegar ég tek óvænta u-
beygju og ákvað og elta langþráðan 
draum hvað varðar tölvur. Bróðir 
minn hefur unnið í geiranum í 
mörg ár og síðan ég var lítil hef ég 
fylgst með því sem hann hefur verið 
að gera og haft mikinn áhuga því.

Mitt starf felst í því að sjá um 
rekstur á umhverfi fyrirtækja 
sem kerfisstjóri. Ég vinn mest 
með Microsoft skýjaþjónustu 
og allt þar í kring ásamt því að 
leggja mikla áherslu á að PC og 
MacOS útstöðvar geta verið í sama 
tækniumhverfi.

Það sem mér finnst skemmti-
legast að takast á við eru verkefni 
sem einfalda umhverfi viðskipta-
vina í samræmi við nýjustu og 
öruggustu tæknina. Það er svo góð 
tilfinning að geta fundið lausn 
þar sem viðskiptavinurinn er 
ánægður og finnur hvernig tæknin 
getur einfaldað og haldið vel utan 
um upplýsingar sem fyrirtækin 
geyma. Tæknin er alltaf að breytast 
og fylgir því starfinu einnig að vera 
tilbúin að læra á nýja hluti, vera 
skipulögð og bregðast við nýjum 
áskorunum.

Hjá Sensa er mikill mannauður 
í starfsfólkinu, þar sem allir eru í 
raun fagmenn á sínu sviði og allir 
eru tilbúnir að hjálpast að og leggja 
sitt af mörkum til að gefa okkar 
viðskiptavini góða upplifun af 
Sensa,“ segir Sigrún.

Tækifæri til að þróast og læra
Gerður hóf störf hjá Sensa 2016 
en sama ár útskrifaðist hún úr tölv-
unarfræðideild HR. Þá hafði hún 
tekið þriggja vikna námskeið sem 
hluta af náminu sem Sensa sá um 
fyrir HR.

„Ég vissi að ég vildi alltaf læra 
eitthvað tengt stærðfræði en hún 
liggur vel fyrir mér. HR bauð upp 
á þverfaglegt nám tengt stærð-
fræði og tölvunarfræði. Námið 
og vinnan kveikti áhuga minn á 
upplýsingatækni og þá sérstaklega 
öryggis- og netlausnum.

Ég er í hópi net- og öryggis-
lausna. Vinn mikið við rekstur 
á okkar miðlæga hýsingarum-
hverfi ásamt því að aðstoða 
viðskiptavini Sensa með þeirra 
umhverfi. Það sem er skemmti-
legast við starfið eru öll tækifærin 
sem gefast í formi fjölbreyttra 
verkefna og sveigjanleika til þess 
að fá að læra/þróast í þá átt sem 
ég kýs. Þá er líka nauðsynlegt að 
minnast á að hjá Sensa starfar 
mjög skemmtilegt og sérstaklega 
hjálplegur hópur sérfræðinga,“ 
segir Gerður. ■



Barnaloppan og Extra-
loppan ultu af stað mikil-
vægri byltingu á íslenskum 
nytjavörumarkaði. Guðríður 
Gunnlaugsdóttir og Brynja 
Dan segjast báðar himinlif-
andi yfir góðum viðtökum 
Íslendinga við verslununum.

Barnaloppan breytti miklu í kaup
hegðun Íslendinga þegar verslunin 
var opnuð 2018 í Skeifunni. Hug
myndin byggir á finnsku fyrirbæri. 
Ári síðar opnaði Extraloppan í 
Smáralind. „Hjá okkur leigir þú 
eigin bás, setur upp vörurnar þínar 
og svo sjáum við um söluna,“ segir 
Guðríður, eigandi og framkvæmda
stjóri Barnaloppunnar. Brynja Dan, 
einn eigandi Extraloppunnar, segir 
að markmiðið sé að stuðla að hring
rásarhagkerfinu. 

„Hér er lögð áhersla á breytt 
neyslumynstur og að gefa hlut
unum annað líf, að versla notað og 
selja það sem maður hefur ekki not 
fyrir lengur. Þannig skapast hring
rás sem er mikilvæg fyrir jörðina 
okkar. Við erum öll vissulega orðin 
meðvitaðri um mikilvægi hringrás
arhagkerfisins, en betur má ef duga 
skal og verslanir eins og Barnalopp
an og Extraloppan eru stór partur í 
þeirri vitundarvakningu.“

Loppurnar eru mikilvægur liður 
í hringrásarhagkerfinu
Með tilkomu Barnaloppunnar og 
Extraloppunnar hefur verið skap
aður vettvangur sem auðveldar 
fólki kaup og sölu á notuðum 
vörum. „Þetta er frábær leið til þess 
að endurnýta og taka þátt í hring
rásarhagkerfi landsins og græða 
aðeins á því í leiðinni. Internetið 
hefur nýst ágætlega við sölu vara, 

en í tilfelli notaðra vara vill fólk oft 
fá að þreifa á þeim og jafnvel þefa, 
áður en þær eru keyptar. Þessi leið 
verður til þess að mun meira magn 
af vörum fer í endursölu og þær eru 
því nýttar aftur,“ segir Guðríður.

Þjónustan er lykilatriði
Guðríður segist brasa í flestöllu sem 
tengist rekstrinum á Barnalopp
unni. „Ég legg samt megináherslu 
á markaðsmál, á meðan maðurinn 
minn sér að mestu um rekstrar
hlutann. Við erum þó bæði til 
staðar nánast alla daga vikunnar, 
enda er það stór hluti af okkar 
vörumerki að vera til staðar og veita 
persónulega þjónustu.“ Brynja Dan 

hefur unnið við markaðssetningu 
í yfir áratug og segist búa vel að 
þeirri reynslu hjá Extraloppunni. 
„Einnig er ég með ágætlega stóran 
hóp á Instagram og mér finnst 
alltaf gaman að sýna hvað ég er að 
bralla þar og loppan stór partur af 
því.“ Brynja er að eigin sögn loppu
mamman í Extraloppunni og sér 
þar um dagleg störf. „Ég stend flesta 
daga vikunnar vaktina á loppu
gólfinu og tek á móti básaleigj
endum og öðrum viðskiptavinum. 
Þá held ég utan um starfsmanna
málin og markaðssetninguna með 
starfsfólkinu mínu. Við erum voða 
þéttur hópur og það er alltaf gaman 
í vinnunni.“

Guðríður er viðskiptafræðingur 
að mennt og tók meistaragráðu í 
þjónustustjórnun frá Viðskipta
háskólanum í Kaupmannahöfn. 
„Námið hefur nýst mér vel í 
mínum rekstri, en ég tel að góð 
þjónusta sé lykilatriði í velgengni 
fyrirtækja. Ég segi oft við starfs
fólkið mitt að ég vilji bjóða upp á 
heimsklassaþjónustu í Loppunni 
og ég er bara alls ekkert að grínast 
með það.“

Framtíðin er björt
„Það er frábært að sjá hvað kaup
hegðun landsmanna hefur breyst 
síðustu ár og hvað endurnýting 
er orðin stór hluti af íslensku 
samfélagi eftir að við opnuðum 
Barnaloppuna og Extraloppuna,“ 
segir Guðríður. „Okkar markmið 
er að halda áfram því góða starfi 
sem við höfum unnið, halda áfram 
að skapa vitundarvakningu fyrir 
umhverfismálum og hvetja fólk til 
að endurnýta, því það er framtíð
in.“ Faraldurinn segir Guðríður að 

hafi reynt á taugarnar. „Þetta 
hefur verið áskorun sem hefur 
kennt manni að hugsa í lausnum 
og finna leiðir til að láta hlutina 
ganga upp. Stærsta áskorunin er þó 
líklega að halda sér alltaf á tánum, 
ekki staðna í neinum aðgerðum 
tengdum rekstrinum og markaðs
setningunni. Finna leiðir til að 
bæta sig og hlusta á alla gagnrýni 
með opnum huga og fá fólk með 
sér í lið, hvort sem það er starfsfólk 
eða viðskiptavinir.“

Brynja segist spennt yfir fram
tíð Extraloppunnar. „Ég sé bara 
fyrir mér að við munum stækka. 
Að þetta verði normið frekar en 
hitt. Ég sé fyrir mér að verslunar
kjarnar verði blandaðri en þeir 
eru og fólk geti keypt alls konar 
notaðan varning: fatnað, húsgögn, 
tæki og tól. Framtíðin er björt 
enda er unga fólkið okkar svo 
meðvitað og f lott. Þau hafa áhuga 
á að varðveita og vernda jörðina 
okkar og munu gera betur en fyrri 
kynslóðir.“ n

Loppurnar sem hlaupa í hringrásarhagkerfinu
Brynja Dan 
stendur vaktina 
í Extraloppunni 
í Smáralind 
ásamt frá-
bærum hópi 
starfsfólks. 
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Guðríður segir góða þjónustu lykilatriði í velgengni fyrirtækja.  MYND/AÐSEND

Okkar markmið er að þinn fundur eða viðburður 
gangi eins vel fyrir sig og framast er kostur.
Við bjóðum upp á 11 glæsilega sali fyrir ráðstefnur,
fundi námskeiðahald, sýningar og margt fleira.
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Ég brenn fyrir 
þjónustu og upp-

lifunum og vil leggja mitt 
af mörkum til að veita  
viðskiptavinum Origo 
óaðfinnanlegar þjón-
ustuupplifanir.

Sara Sigurðardóttir

Við leggjum mikla 
áherslu á að vera 

með endingargóðan 
búnað en það hefur 
verið viðloðandi tækni-
geirann að vera einnota 
og þegar það kemur ný 
uppfærsla þá er því 
gamla bara hent og nýtt 
keypt.

Guðrún Svava Kristinsdóttir

Við töluðum um 
fjölbreytileika og 

hversu mikilvægt það 
væri að hafa ólík sjónar-
mið í starfsmannahópn-
um og horfa á fjölbreyti-
leikann í breiðari mynd.

Dröfn Guðmundsdóttir.

Dröfn Guðmundsdóttir, 
Guðrún Svava Kristinsdóttir 
og Sara Sigurðardóttir vinna 
hjá Origo og tala meðal 
annars um jafnrétti og aukin 
tækfæri fyrir konur til að 
vinna í tæknigeiranum, að 
tæknin geti haft jákvæð 
áhrif á samfélagið og að 
sýnin sé að litið sé á upplýs-
ingatæknifyrirtækið Origo 
sem þjónustufyrirtæki.

„Jafnrétti er mér mjög hugleikið, 
ekki bara konur/karlar heldur 
líka út frá samsetningu svo sem 
ungt fólk/eldra fólk og sjónarmið 
frá ólíkum hópum,“ segir Dröfn 
Guðmundsdóttir, framkvæmda-
stjóri Mannauðs hjá Origo. „Upp-
lýsingatæknigeirinn hefur verið 
karllægur í svo langan tíma og við 
höfum fundið að hlutirnir breytast 
ekki nema með markvissum 
aðgerðum.“

Dröfn segir að bæði hérlendis 
og erlendis halli mikið á konur í 
upplýsingatæknigeiranum. „Við 
vorum lengi vel með það markmið 
að fjölga konum og ná ákveðnu 
kynjahlutfalli og var markmiðið að 
konur yrðu um 30 prósent en lengi 
vel komumst við ekki yfir rétt rúm 
20 prósent. Við gengum svo aðeins 
lengra í fyrra og fórum að einblína 
á ráðningar og aðgerðir til þess að 
fjölga konum þegar tækifæri gæfist 
til í ráðningunum. Við töluðum 
um fjölbreytileika og hversu mikil-
vægt það væri að hafa ólík sjónar-
mið í starfsmannahópnum og 
horfa á fjölbreytileikann í breiðari 
mynd. Við erum í auknum mæli 
að ráða yngra fólk og minna að 
fókusera eingöngu á reynslu sem er 
svolítið algengt í ráðningum en þá 
beinast spjótin alltaf að körlunum 
af því að þeir hafa meiri reynslu 
í tæknigeiranum. Og við höfum 
lagt okkur fram við að gefa konum 
tækifæri þegar kemur að því að 
ráða yngra fólk.“

Í dag eru konur um 30 pró-
sent stjórnenda hjá Origo. „Þegar 
stjórnunarstöður losna horfum 
við bæði til kvenna innan fyrir-
tækisins og kvenna á markaðn-
um,“ segir Dröfn og bætir við að 
fyrir tveimur árum hafi konur 
verið um 22 prósent stjórnenda 
hjá fyrirtækinu.

Samfélagsleg nálgun  
í upplýsingatækni

Æ fleiri konur mennta sig í 
tæknigeiranum í dag miðað við 
áður. „Svo má ekki gleyma því að 
upplýsingatækni er svo þverfagleg 
grein og hjá okkur er starfsfólk 
ekki aðeins í forritun heldur 
líka í ýmsum ráðgjafar-, sölu- og 
þjónustuhlutverkum. Origo er 
líka þjónustufyrirtæki þannig að 
við getum laðað að okkur starfs-
fólk með fjölbreyttan bakgrunn. 
Svo er tæknin orðin okkur öllum 
miklu tamari en áður og margir 
sem hafa mjög gott tæknilæsi og 
áhuga á tækni, án þess að hafa 
tæknimenntun, sem eiga erindi í 
störf hjá okkur. Þannig að mark-
hópurinn hefur líka stækkað hvað 
það varðar og við getum ráðið úr 
öðrum faggreinum eða öðrum 
reynsluheimi heldur en bara 
tæknigeiranum. Það er svo mikið 
af spennandi störfum í tækni-
geiranum en þetta er geiri sem er á 
f leygiferð og í miklum vexti.“

Leið Origo að sjálfbærni  
og umhverfisvernd
„Við erum með sterka sýn á sam-
félagsleg málefni,“ segir Guðrún 
Svava Kristinsdóttir sérfræðingur 
í markaðsmálum og samfélags-
legri ábyrgð hjá Origo. Guðrún er 
verkfræðingur að mennt og er með 
tvær meistaragráður í upplýsinga-

tækni og gervigreind frá Cornell 
háskóla. „Það má kjarna starfsemi 
okkar með slagorðinu – betra líf 
með tækninni. Það er æðislegt 
að fá að koma heim úr námi og 
byrja að vinna hjá fyrirtæki sem 
vill hafa raunveruleg áhrif. Ég er 
með bakgrunn úr listum en er 
einnig verkfræðingur að mennt 
og mér finnast markaðsstörfin og 
samfélagsmálin ríma vel við þann 
bakgrunn sem ég hef. Við erum 
að vinna að sjálfbærari viðskipta-
háttum og gagnsæi í okkar starf-
semi og ég fæ að hafa yfirsýn yfir 
mörg metnaðarfull og spennandi 
verkefni er snerta á samfélagslegri 
ábyrgð. Við viljum til dæmis sýna 
fólki kolefnisspor á vörum sem það 
kaupir hjá okkur þannig að það 
geti tekið upplýstari ákvarðanir 
í innkaupum, hvort sem það er 
hugbúnaðarlausn, þjónusta eða 
tölvubúnaður.

Við leggjum mikla áherslu á að 
vera með endingargóðan búnað en 
það hefur verið viðloðandi tækni-
geirann að vera einnota og þegar 
það kemur ný uppfærsla þá er því 
gamla bara hent og nýtt keypt. Við 
viljum breyta þessum hugsunar-
hætti; hjá okkur fæst endingar-
góður og áreiðanlegur búnaður 
sem nýtist til framtíðar. Þá gerum 
við fólki einnig kleift að kaupa 

notaðan búnað á hagkvæmari 
kjörum.“

Guðrún Svava leggur áherslu á 
að tæknin geti haft jákvæð áhrif á 
samfélagið. „Það skiptir öllu máli 
hvernig við hugsum um hlutina 
og hvernig við hönnum og þróum 
tæknilausnir – maður þarf alltaf að 
passa upp á að forsendurnar séu 
réttar. Það þýðir ekkert að ætla að 
sigra heiminn með tæknilausn þar 
sem ekki eru teknar réttar forsend-
ur inn í grunninn; til dæmis eins 
og fólkið sem mun koma til með 
að nota hana eða þær aðstæður 
sem það kemur til með að vera í. 
Upplýsingatækni mun gegna stóru 
hlutverki þegar kemur að jafn-
réttismálum, umhverfismálum og 
heilsu og vellíðan fólks og nefni ég 
í því sambandi heilbrigðislausnir 
Origo sem þróa hugbúnað og 
lausnir fyrir heilbrigðiskerfið og 
hafa gegnt veigamiklu hlutverki 
í því að bólusetningar við Covid 
hafa gengið eins vel og raun ber 
vitni en markmiðið var auðvitað 
að auðvelda fagfólki vinnuna í 
þágu lýðheilsu og betri smitvarna.“

Mikil áhersla lögð á þjónustu
„Ég brenn fyrir þjónustu og upplif-
unum og vil leggja mitt af mörkum 
til að veita viðskiptavinum Origo 
óaðfinnanlegar þjónustuupplifan-

ir,“ segir Sara Sigurðardóttir, leið-
togi þjónustuupplifunar hjá Origo. 
Sara er stjórnmálafræðingur að 
mennt og er auk þess með meist-
aragráðu í alþjóðasamskiptum. 
Hún segir að sér finnist gaman að 
vera ekki tæknimenntuð en lifa 
samt og hrærast í heimi tækninnar 
og fá þannig að taka þátt í að vinna 
að stefnumótun og að umbreyta 
tækniþjónustu inn í framtíðina.

„Þjónustumiðjan þar sem ég 
starfa er með alla samnings-
bundna tæknilega notenda-
þjónustu Origo. Origo er risafyrir-
tæki með langa sögu, enda einn af 
tæknirisunum á Íslandi, og okkar 
sýn er að umbylta því yfir í að vera 
fyrst og fremst þjónustufyrirtæki. 
Þannig erum við að leggja mikla 
áherslu á þjónustu án þess að gefa 
neinn afslátt af tækninni. Mark-
miðið er að setja endanotandann 
alltaf í fyrsta sæti, eins konar 
„outside-in“ stefna, með því að 
endurskoða öll samskipti, ferla og 
upplifanir í gegnum alla snerti-
punkta viðskiptavina hjá okkur.“

Sara segir að sér finnist gaman 
að sjá hve margar konur eru farnar 
að vinna hjá Origo. „Það er ótrú-
lega skemmtilegt að starfa hjá 
fyrirtæki sem tekur jafnrétti alvar-
lega, sér í lagi þegar það finnst vel í 
verki í gegnum ráðningar, áherslur 
og stefnu Origo. Ég vil almennt 
hvetja konur til að gefa tæknigeir-
anum meiri gaum. Það eru fullt af 
störfum í tækni sem krefjast þess 
ekki að fólk þurfi endilega að vera 
tæknimenntað og það er stútfullt 
af tækifærum í tæknigeiranum. Í 
raun má segja að flest fyrirtæki í 
dag séu orðin tæknifyrirtæki. En 
að sjálfsögðu væri frábært ef fleiri 
konur menntuðu sig í tækni og 
hefðu þannig áhrif á framtíðina.“

Sara bætir því við að hún trúir 
því að með meiri fjölbreyti-
leika séu fyrirtæki líklegri til að 
blómstra. „Betur má ef duga skal í 
að auka fjölbreytni í efstu lögum 
fyrirtækja, stjórnum og forstjóra-
stólum og tæknifyrirtækin eru 
þar engin undantekning. Það þarf 
að tryggja betri dreifingu aldurs, 
kyns, ólíkrar menntunar og upp-
runa til að mæta þörfum fram-
tíðarviðskiptavina með áskoranir 
sem við vitum ekki í dag hverjar 
verða.“ n

Sara Sigurðardóttir.  MYND/AÐSEND Guðrún Svava Kristinsdóttir. MYND/AÐSEND Dröfn Guðmundsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Á Hvolsvelli reka tengda-
dóttirin Hildur Guðbjörg 
Kristjánsdóttir og tengda-
mamman Björg Árnadóttir 
fyrirtækið Midgard Advent-
ure og Midgard Base Camp, 
í samstarfi við soninn og 
eiginmanninn Arnar Gauta 
Markússon og vininn Stefan 
Michel.

Midgard var stofnað 2010. Í 
fyrstu var aðaláherslan á prívat 
ferðir fyrir útlendinga. „Árið 2015 
keyptum við iðnaðarhúsnæði hér 
á Hvolsvelli sem hafði verið í lítilli 
notkun í mörg ár, gerðum það upp 
og opnuðum dyrnar á Midgard 
Base Camp árið 2017,“ segja þær 
stöllur Hildur og Björg.

Gleði, sjálfbærni, fjölskylda,  
umhyggjusemi og ævintýri
„Midgard Base Camp hýsir í dag 
alla starfsemi okkar: gistinguna, 
veitingastaðinn og ferðaþjón
ustuna. Hönnunin á rýminu er 
lífleg og á að endurspegla gildin 
okkar: gleði, sjálfbærni, fjölskyldu, 
umhyggjusemi og ævintýri. Mid
gard Base Camp er orðið ein helsta 
miðstöð ævintýra og menningar 
á Suðurlandi: Útivistarnámskeið, 
fyrirlestrar, uppistand og fullt 
af tónleikum, bæði með lista
mönnum úr héraði og öðrum, 
eins og Bríeti, Hjálmum, Moses 
Hightower, Góssi, Ásgeiri Trausta 
og mörgum öðrum. Á veitinga
staðnum er maturinn unninn frá 
grunni, við notum hráefni úr nær
umhverfinu og tryggjum góðan 
mat fyrir grænkera. Draumurinn 

er að það verði sjálfsagður hluti af 
ferðalagi Íslendinga um Suðurland 
að koma við í mat á Midgard, fá 
sér góðan drykk og skemmtilegan 
og áhugaverðan mat í upplífgandi 
umhverfi.“

Kvennaferðir vinsælar
„Síðustu tvö ár hafa reynt á sköp
unargleðina til að aðlagast breytt
um aðstæðum. Áður voru um 80% 
okkar gesta frá Bandaríkjunum 
en í dag er helmingur gesta, bæði 
í gistingu og ferðum, Íslendingar. 
Við höfum lagt aukna áherslu á 

gönguferðir síðustu tvö ár og erum 
að þróa nýjar og skemmtilegar 
vörur. Göngurnar okkar á Fimm
vörðuháls og Grænahrygg hafa 
verið feikilega vinsælar. Ferðirnar 
eru svolítill lúxus, fólk gistir hjá 
okkur, við flytjum það á staðinn, 
vísum því veginn og eldum fyrir 
það í lok ferðar, á meðan fólk 
slakar á í heitum pottum eða í 
bjórjóga. Kvennaferðir hafa verið 
vinsælar hjá okkur síðustu 3 ár og 
okkur þykir það frábær hópur að 
ferðast með. Í sumar ætlum við að 
halda okkur við uppáhaldssvæðið 

okkar, Fjallabak, og bjóða upp 
á fleiri göngur þar. Við skelltum 
nýverið á heimasíðuna tveggja 
daga lúxus kvennaferð á Laugaveg
inn með óvæntum uppákomum og 
gleði, sem við erum mjög spenntar 
fyrir og erum vissar um að verði 
algjört æði!“

Mjög fjölbreyttur gestahópur
Midgard hefur unnið með kvik
myndatökufyrirtækjum og hentar 
staðurinn vel fyrir slík verkefni. 
Skólahópar sem eru að læra um 
endurnýjanlegar orkulindir og 
sjálfbærni eru einnig stór hluti af 
gestum þeirra.

„Við teljum Ísland vera eina 
bestu skólastofuna fyrir sjálf
bærnimenntun og viljum gjarnan 
vinna meira með slíka fræðslu 
í okkar ferðum. Síðast en ekki 
síst þá vitum við að það sem við 
bjóðum upp á hentar vel fyrir 
vinnufundi, fyrirtækjaferðir, 
afmæli og brúðkaup. Auðvelt er 
að leigja allt húsið og fá okkur til 
að skipuleggja og framkvæma 
óvæntar uppákomur og ferðir. 
Kokkunum finnst mjög gaman að 
vinna með matarhugmyndir fyrir 
mismunandi hópa og við hrein
lega elskum að koma fólki á óvart 
í upplifun í mat og ferðum,“ segja 
þessar hugmyndaríku konur.

Þess má til gamans geta að hin 
tengdadóttirin, Rannveig Ólafs
dóttir, rekur Iceland Bike farm 
á Kirkjubæjarklaustri, ásamt 
Guðmundi Fannari Markússyni, 
sambýlismanni sínum. Tengda
mæðgurnar eru því að verða alls
ráðandi á Suðurlandi! ■

Miðstöð ævintýra og menningar á Suðurlandi
Hildur Guðbjörg 
Kristjánsdóttir 
og tengda-
mamman, Björg 
Árnadóttir, reka 
saman fyrir-
tækið Midgard 
Adventure. 

MYND/AÐSEND

Áður voru um 
80% okkar gesta 

frá Bandaríkjunum en í 
dag er helmingur gesta, 
bæði í gistingu og ferð-
um, Íslendingar. 
Hildur Guðbjörg

Membrasin Vision Vitality

Augnúði gegn þurrki og þreytu í augum – úðast á augnlok,  
má nota með farða og augnlinsum.

Bætiefni gegn þurrki í augum og verndar einnig gegn  
skaðlegum áhrifum skjánotkunar.

Vörur sem virka 
gegn þurrki

Membrasin Woman Vitality

Krem sem virkar gegn þurrki í leggöngum  
og á ytri kynfærum.

Bætiefni sem nærir og vinnur gegn þurrki  
í allri slímhúð og húð.

Inniheldur 

hafþyrnisolíu 

SBA24® - Omega 7,  

FLORAGLO®  

lutein og  
zeaxanthin

Inniheldur hafþyrnisolíu og hýalúronsýruInniheldur hafþyrnisolíu, hýalúronsýru og  mjólkursýru

Inniheldur 

hafþyrnisolíu  

SBA24®  
- Omega 7

Nánar upplýsingar um vörurnar og sölustaði á www.numereitt.is/membrasin
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Það er 
dýrmætt 
að geta 
fært þessa 
þjónustu 
beinustu 
leið heim í 
stofu með 
hjálp 
tækninnar.

Erna er 
fyrirmynd 
í að stýra 
þessu 
batteríi og 
hefur 
einstakt 
lag á að 
passa upp 
á að hver 
og einn 
upplifi sig 
einstakan í 
þjónust-
unni.

Unnur María Þorvarðar-
dóttir, 38 ára, er deildarstjóri 
Landsbyggðardeildar Ljóss-
ins. Hún kynntist starfsem-
inni fyrst í námi árið 2009. 
Ljósið óx frá því að vera gras-
rótarhreyfing í endurhæf-
ingarmiðstöð, sem þjónustar 
600 manns á mánuði.

Ljósið er gott dæmi um starfsemi 
sem sprettur út frá litlum neista. 
Með skýrri framtíðarsýn hefur 
Ljósið vaxið og þróast í takti við 
þarfir þeirra sem starfseminni er 
ætlað að þjóna. Kraftur og seigla 
Ernu Magnúsdóttur, forstöðukonu 
Ljóssins, liggur að baki þess að 
byggja upp eitt af mikilvægustu 
bjargráðum þeirra sem greinast 
með krabbamein. „Erna byrjaði 
með tvær hendur tómar en með 
þrautseigju og ómetanlegri aðstoð 
fjölda fólks, starfa í Ljósinu í dag 
um 34 starfsmenn auk verktaka og 
sjálfboðaliða,“ segir Unnur.

Ljósið er stöðugt að leita leiða til 
að bæta þjónustuna og auka ávinn-
ing þeirra sem leita til okkar. Nýleg 
deild innan Ljóssins, fyrir fólk 
búsett á landsbyggðinni, er dæmi 
um mikilvægi þess að nýta hvert 
tækifæri til framþróunar, jafnvel 
þó þau spretti óvænt fram vegna 
heimsfaraldurs.

Ljósið byggir á hugmyndafræði 
iðjuþjálfunar, sem snýr að mun víð-
ara samhengi en líkamlegri getu. 
Iðjuþjálfun er heildræn nálgun sem 
tekur mið af öllu sem getur haft 
áhrif á einstaklinginn og tækifæri 
hans til að vera virkur þátttakandi 
í eigin lífi. Það er svo margt sem 
getur haft áhrif á bataferli manns-
ins og mismunandi hvað hentar 
hverjum og einum, sem gerir starfið 
einstaklega fjölbreytt og skemmti-
legt.

Það hefur sýnt sig að fólk er 
ánægt með Ljósið, enda er það val 
hvers og eins að nýta þjónustuna. 
„Við metum ávallt endurhæf-
ingarþarfir einstaklingsins og með 
þverfaglegri samvinnu leitum við 
leiða til að hámarka árangur óháð 
batahorfum.“ Ljósið hefur þurft að 
aðlaga starfsemi sína ítrekað vegna 

aðstæðna í samfélaginu, en hefur 
kappkostað að halda uppi hámarks 
þjónustu fyrir sína skjólstæðinga 
þrátt fyrir krefjandi aðstæður.

„Erna er alger fyrirmynd í að 
stýra þessu batteríi og hefur ein-
stakt lag á að passa upp á að hver og 
einn upplifi sig einstakan í þjónust-
unni. Þrátt fyrir að aðsóknin hafi 
aukist ár frá ári er ótrúlegt hverju 
hægt er að áorka með samvinnu, 
útsjónarsemi og einstökum starfs-
mannahópi,“ segir Unnur.

Jákvæð áhrif faraldurs
Unnur útskrifaðist sem iðjuþjálfi 
úr Háskólanum á Akureyri 2009. 
„Árið 2012 hóf ég störf hjá Ljósinu 
og starfaði þar til 2018. Ég er búsett 
á Akranesi og hafði keyrt suður 
til Reykjavíkur í nokkur ár til að 
vinna í Ljósinu, en þegar ég var 
komin með þrjú ung börn varð 
eitthvað undan að láta. Ég ákvað 
að fá mér vinnu í heimabyggð og 
var svo heppin að starfa í Starfs-
endurhæfingu Vesturlands í tvö ár, 
sem var dýrmæt reynsla.

Faraldurinn hefur haft ýmis nei-
kvæð áhrif á samfélagið, en hann 
skapaði líka óvænt tækifæri. Erna 
hafði lengi gengið með þá hug-
mynd að auka aðgengi að þjónustu 
Ljóssins fyrir fólk búsett á lands-
byggðinni. Tæknilausnirnar 
sem Ljósið nýtti til að viðhalda 
þjónustu þrátt fyrir samkomu-
takmarkanir í upphafi farald-
ursins, sýndu fram á að það dró 
ekki úr gæðum þjónustunnar að 
sinna endurhæfingu með þessum 
nýja hætti, sem varð því óvæntur 
stökkpallur fyrir landsbyggðar-
deild í Ljósinu. Í ágúst 2020 gerði 
Ljósið samning við samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið og 
heilbrigðisráðuneytið um fjarheil-
brigðisþjónustu í endurhæfingu 

krabbameinsgreindra. „Mér var 
boðið þetta spennandi tækifæri að 
stýra verkefninu, og geri það í fjar-
vinnu að mestu leyti. Svo verkefnið 
skapaði ekki bara aukið aðgengi 
fyrir þá sem þurfa á þjónustunni 
að halda, heldur einnig atvinnu-
tækifæri óháð búsetu.“

Ljósið út á land
Þetta er tveggja ára þróunar-
verkefni þar sem markmiðið er að 
nýta þá sérþekkingu sem hefur 
safnast á starfsárum Ljóssins og 
þróa aðferðir til að miðla þekk-
ingunni og yfirfæra þjónustuna í 
rafrænt form. „Margir af þeim sem 
greinast með krabbamein og búa 
úti á landi, þurfa að dvelja í lengri 
eða skemmri tíma að heiman til 
að sækja sérhæfða þjónustu vegna 
veikindanna, hvort sem það er 
vegna aðgerða, geislameðferðar, 
lyfjagjafa eða rannsókna. Þessi 
ferðalög geta reynt á og mörgum 
finnst nóg um. Því er dýrmætt 
að geta fært þessa þjónustu 
beinustu leið heim í stofu með 
hjálp tækninnar, hvort sem það 
eru einstaklingsviðtöl við fagaðila 
eða námskeið. Síðastliðið vor 
sendum við út þjónustukönnun 
til skjólstæðinga okkar sem voru 
í þjónustu síðastliðin tvö ár, þar 
mældist áberandi mikil ánægja 
með allar þær fjarlausnir sem 
boðið var upp á, og enn meiri 
ánægja meðal þeirra sem búsettir 
voru utan höfuðborgarsvæðisins.

Við styðjumst við Kara Connect 
hugbúnaðinn fyrir einstaklings-
viðtöl, en með kerfinu getum við 
boðið upp á myndsímtal í öruggu 
umhverfi fyrir trúnaðarsamtöl. Öll 
viðtöl við fagaðila eru skjólstæð-
ingum okkar að kostnaðarlausu. 
Einnig notum við ýmiss konar 
fjarsamskipti til þess að bjóða upp 

á fjölbreytt endurhæfingarúrræði, 
auk samfélagsmiðla. Á mánu-
daginn byrjaði til dæmis nám-
skeið í fjarþjálfun. Yfir 20 manns 
eru skráðir og munu koma saman 
tvisvar í viku og gera æfingar undir 
handleiðslu sjúkraþjálfara. Í lok 
tímans setjast svo allir niður og 
spjalla saman.

Einnig erum við með fræðslu-
námskeið á Zoom með fjölbreytt-
um hópi fagaðila. Nýtt námskeið 
hefst 2. febrúar næstkomandi, viku-
leg fræðsla um bjargráð og þjón-
ustu, að ógleymdum umræðum 
sem skapast og eru ekki síður 
mikilvægur hluti af þjónustunni. 
Jafningjastuðningurinn er stór 
hluti af því sem gerir Ljósið einstakt 
og þess vegna er svo mikilvægt að 
skapa vettvang fyrir umræður milli 
jafningja, það að heyra að einhver 
skilji hvernig þér líður og er að upp-
lifa sambærilega hluti, jafnvel þó 
fleiri hundruð kílómetrar skilji að, 
getur skipt sköpum.

Næstu skref
Aðsókn og þátttaka í landsbyggð-
ardeild Ljóssins hefur verið vonum 
framar. Í dag hafa 136 krabba-
meinsgreindir sem búa úti á landi 
og 44 aðstandendur þeirra, nýtt 
sér þjónustuúrræði frá Ljósinu. Við 
erum stöðugt að vekja athygli á 
þjónustunni, svo þeir sem þurfa á 
aðstoð að halda viti hvert hægt er 
að leita. Það hefur verið dæmigert 
fyrir þróun Ljóssins að þeir sem 
þiggja þjónustu frá okkur hafa 
auglýst okkur allra best og hvatt 
aðra til að leita til okkar. Ánægja 
þeirra sem nota þjónustuna hefur 
því verið okkar besta markaðs-
setning. Núna er bara að sannfæra 
ráðamenn um gagnsemina og von-
andi festa þjónustuna enn frekar í 
sessi. Okkar markmið að lágmarka 
færniskerðingu og vanlíðan og 
hámarka árangur og lífsgæði í kjöl-
far veikinda vegna krabbameins, 
það hlýtur að vera samfélagslega 
hagkvæmt.“ n

Langholtsvegur 43. ljosid.is. 
Sími 561-3770. ljosid@ljosid.is.

Ljósið á 
landsbyggðinni

Unnur segir að 
faraldurinn hafi 
búið til óvæntan 
stökkpall fyrir 
verkefnið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
EYÞÓR ÁRNASON
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Það er 
eins með 
umhverf-
ismálin og 
siglingarn-
ar, maður 
þarf að 
vera stans-
laust á 
vaktinni 
til að 
tryggja að 
við getum 
boðið 
bestu 
lausnirn-
ar.

Kristín Katrín

Flutn-
ingsnetið 
okkar telur 
yfir 80 
viðkomu-
staði um 
land allt og 
starfsemi 
okkar er 
mjög fjöl-
breytt. 
Þuríður 

Fjölbreytt starfsemi Eim-
skips teygir sig um land allt. 
Þuríður Tryggvadóttir for-
stöðumaður segir verkefnin 
fjölmörg en að þjónustan sé 
alltaf í fyrsta sæti. 

Þuríður Tryggvadóttir er forstöðu-
maður Þjónustumiðstöðvar og 
Vörudreifingar Eimskips. Hún 
hefur starfað í rúm 16 ár hjá fyrir-
tækinu og er því flestum hnútum 
kunnug í starfseminni.

„Stór hluti af mínu starfi felst 
í því að styðja við stjórnendur á 
innanlandssviði, finna leiðir til 
umbóta, skoða ferla og koma auga 
á tækifærin til að gera betur fyrir 
viðskiptavini okkar,“ segir Þuríður 
en hún segist hafa verið heppin í 
sínum störfum hjá Eimskip. „Ég 
hef fengið að taka virkan þátt í 
ýmsum verkefnum, meðal annars 
innleiðingu þjónustustefnu, kynn-
ingum og fræðslu fyrir starfsfólk, 
samskiptum við viðskiptavini og 
þróun á stafrænum lausnum, svo 
fátt eitt sé nefnt. Allt hefur þetta 
aukið þekkingu mína til muna og 
gert mig að betri starfsmanni.“

Fjölbreytt starfsemi um land allt
Eimskip er með fjölbreytta starf-
semi um land allt og segir Þuríður 
að það sé krefjandi en um leið 
mjög spennandi vinnuumhverfi 
að starfa í. „Flutningsnetið okkar 
telur yfir 80 viðkomustaði um land 
allt og starfsemi okkar er mjög 
fjölbreytt. Í grunninn erum við 
vissulega að flytja vörur frá A til B 
en á bak við það er gríðarlega öflugt 
áætlunarkerfi í akstri milli lands-
hluta, vörudreifing um land allt, 
morgundreifing í verslanir á höfuð-
borgarsvæðinu, kæli- og frystivöru-
flutningar, vöruhýsing og svo auð-
vitað gámaakstur.“ Þuríður segir 
aldrei skorta verkefni og alltaf eru 
tækifæri til að gera betur. „Okkar 
markmið er að veita alltaf framúr-
skarandi þjónustu til viðskiptavina 
okkar. Það er okkar hjartans mál 
og stór hluti af mínu starfi fellst í að 
tryggja það,“ segir Þuríður.

Innanlandsakstur  
gríðarlega mikilvægur
Þuríður segir viðskiptavini 

innanlandsþjónustu Eimskips 
vera fjölbreyttan hóp af frábærum 
fyrirtækjum og einstaklingum úr 
ýmsum geirum atvinnulífsins. „Það 
eru um tvö þúsund virkir viðskipta-
vinir hjá okkur og koma þeir frá 
öllum landshlutum. Þetta eru aðilar 
í matvælaiðnaði, sjávarútvegi, 
heildsölur, smásölur, framleiðslu-
fyrirtæki og aðilar í byggingariðn-
aði svo einhverjir séu nefndir. Við 
gerum okkar allra besta til að halda 
áætlun okkar gangandi og bílstjór-
arnir okkar keyra oft við ótrúlega 
krefjandi aðstæður til að halda 
vöruflutningakeðjunni gangandi.“ 
Morgundreifing Eimskips gerir 
mörgum fyrirtækjum í matvæla-
framleiðslu um land allt kleift að 
koma vörum sínum eins ferskum 
og kostur er í stærri verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu sem er mjög 
mikilvægt fyrir aðila í þeirri grein.“

Tækifæri í frekari  
tækni og sjálfvirkni
„Vöxturinn hjá okkur á innan-
landssviðinu hefur verið gríðar-
legur í smærri sendingum til og frá 
landsbyggðinni þar sem við erum 
bæði að veita netverslunum og 
einstaklingum þjónustu. Öflugt 
áætlunarkerfi okkar nær til allra 
landshluta og styður vel við 
þann vöxt og þau markmið sem 
við höfum sett okkur varðandi 
smærri sendingar,“ segir Þuríður. 
Hún segir mikil tækifæri felast í 
tækni og sjálfvirkni, bæði fyrir 
viðskiptavini og starfsfólk. „Við 
erum að þróa frekari upplýsinga-
gjöf til viðskiptavina með raf-
rænum hætti, skoða afhendingar 
og afhendingarleiðir með stafræna 
vegferð í huga. Þá erum við einnig 
að fylgjast náið með þróuninni 
varðandi orkuskipti í innanlands-
flutningum og vörudreifingu. Við 
erum nú þegar með tvo metanbíla 
og einn rafmagnsbíl í okkar rekstri 
og allar okkar fjárfestingar miðast 
við umhverfisvænni lausnir. Ég er 
svo heppin að vinna með skemmti-
legum og árangursdrifnum hópi 
fólks þar sem allir stefna í sömu 
átt og leita leiða til að gera betur. 
Það eru alltaf einhver spennandi 
verkefni í gangi sem halda manni 
á tánum.“

Framúrskarandi þjónusta er okkar hjartans mál
Þuríður Tryggvadóttir er forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar og Vörudreifingar Eimskips. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristín Katrín Guðmundsdóttir forstöðumaður Söludeildar innflutnings hjá Eimskip. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikilvægast að hlusta  
á þarfir viðskiptavina
Öflugt siglingakerfi Eimskips, 
framúrskarandi þjónusta og 
lausnamiðað starfsfólk er lykillinn 
að góðu sambandi við viðskipta-
vininn að sögn Kristínar Katrínar 
Guðmundsdóttur. Hún er for-
stöðumaður Söludeildar inn-
flutnings hjá Eimskip. Hún tók við 
starfinu í lok síðasta árs og hefur 
þurft að koma sér hratt inn í hlut-
ina en segir starfið mjög spenn-
andi og fjölbreytt.

„Ég fer fyrir söludeild innflutn-
ings Eimskips en viðskiptavinir 
okkar eru mörg af stærstu fyrir-
tækjum landsins í innflutningi. 
Okkar hlutverk er fyrst og fremst að 
veita framúrskarandi þjónustu og 
lausnir í oft á tíðum mjög krefjandi 
umhverfi,“ segir Kristín Katrín. 
Að hennar sögn hafa undanfarin 
misseri verið sérstaklega krefjandi 
í flutningi þar sem ástandið í 
heiminum hefur meðal annars 
haft áhrif á gámastöðu og gert for-
flutning á gámum í skip flóknari en 
áður hefur verið. „Áskoranir okkar 
felast því að stórum hluta í að finna 
bestu lausnirnar fyrir viðskiptavini 
okkar til að koma vörum til lands-
ins og að tengja inn í okkar öfluga 
siglingakerfi til og frá Íslandi. Við 
erum með öflugt skrifstofunet 
erlendis og eigum í góðu samstarfi 
við erlend skipafélög og þrátt fyrir 
miklar áskoranir hefur allt gengið 
vel.“

Allt frá ávöxtum  
upp í vinnuvélar
Kristín Katrín segir mikinn 
metnað hjá Eimskip að vera ávallt 
til staðar fyrir viðskiptavini 
sína. „Mikilvægast er að hlusta 
á þarfir þeirra og veita þeim alla 
þá þjónustu sem hentar þeim. 
Um er að ræða mörg af stærstu 
fyrirtækjum landsins í hinum 
ýmsu geirum, allt frá matvöru og 
öðrum nauðsynjavörum, upp í 
bíla og búnað fyrir stærri fram-
kvæmdir. Því leggjum við okkur 
fram við að setja okkur inn í þá 
geira sem við sinnum til að skilja 
viðskiptavininn og vera alltaf klár 
með þær lausnir sem henta best 
hverju sinni.“ Kristín Katrín segir 

Eimskip einnig vera með sér-
staka deild sem sinnir sérstaklega 
miðlungs og smærri fyrirtækjum 
í innflutningi og þá sinni útf lutn-
ingsdeild félagsins öllum þörfum 
útflytjenda.

Tækifærin liggja alls staðar
„Við viljum alltaf bæta okkur og 
þess vegna erum við sífellt að 
skoða hvað við viljum gera betur 
og hvernig. Við vinnum þétt 
með viðskiptavinum okkar að 
framþróun og hvetjum til sam-
tals varðandi nýjar lausnir,“ segir 
Kristín Katrín og bætir við að sem 
dæmi geta viðskiptavinir reiknað 
út kolefnisfótspor sinna f lutninga 
á vef Eimskips en sá málaflokkur 
hefur vegið sífellt þyngra í augum 
viðskiptavina. „Margir viðskipta-
vinir nýta sér þetta tól enda hafa 
umhverfismál verið sett á oddinn 
víða og því er mikilvægt fyrir 
okkur að geta svarað því kalli 
með upplýsingagjöf til viðskipta-
vina. Við getum heldur ekki rætt 
nægilega mikið um nýjustu skipin 
okkar sem eru bæði gríðarlega 
mikill styrkur inni í áreiðanlega 
siglingakerfið okkar og einnig 
þau umhverfisvænustu per f lutta 
einingu. Það er eins með umhverf-
ismálin og siglingarnar, maður 
þarf að vera stanslaust á vaktinni 
til að tryggja að við getum boðið 
bestu lausnirnar sem völ er á,“ 
segir Kristín Katrín.

Viðskiptavinirnir gera  
þetta líka skemmtilegt
Eftir aðeins nokkrar vikur í 
núverandi starfi hlakkar Kristín 
Katrín til komandi tíma hjá Eim-
skip. „Það sem er best við þetta 
starf er það einstaka teymi sem hér 
vinnur. Hér er mjög reynslumikið 
starfsfólk sem hefur verið lengi hjá 
fyrirtækinu og þekkir flutnings-
bransann inn og út. Mikill áhugi 
og metnaður er fyrir því að sinna 
viðskiptavinunum eins vel og 
kostur er hverju sinni en viðskipta-
vinir okkar gera starfið líka mjög 
skemmtilegt, maður fær að kynn-
ast þverskurði atvinnulífsins og 
mörgum af þeim stóru og áhuga-
verðu fyrirtækjum sem koma við 
sögu í okkar daglega lífi.“ n
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ÝMIR
HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐA- 
SKIPT POKAGORMA- 
KERFI
Styður mun betur við líkamann en 
venjuleg gormakerfi. Pokagormarnir 
eru með misþykkum vír eftir því 
hvar þeir eru staðsettir í dýnunni. 
Mjúkir við axlasvæði, stífir við 
mjóbakssvæði, millistífir í miðjunni. 
330 gormar per fm2. Tvíhert stál.

VERÐDÆMI:

90×200
120×200
140×200
160×200
180×200

79.900 kr.
99.900 kr.

114.900 kr.
134.900 kr.
149.900 kr.

FRIGG
VERÐDÆMI:

Öll verð með PU botni og fótum.  
ATH. fleiri stæðir í boði.

Öll verð með PU botni og fótum.  
ATH. fleiri stæðir í boði.

Öll verð með PU botni og fótum.  
ATH. fleiri stæðir í boði.

Öll verð með PU botni og fótum.  
ATH. fleiri stæðir í boði.

HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐA- 
SKIPT HEILSUDÝNA Á 
FRÁBÆRU VERÐI
Með 5 svæðaskiptu pokagorma- 
kerfi. Góður mjóbaksstuðningur 
Mýkra og betra axlasvæði. Þrýsti-
jöfnunarefni í bólstrun. Vandaðar 
kantstyrkingar. Fullkomin nýting 
á svefnfleti. 

90 × 200
120 × 200
140 × 200
160 × 200
180 × 200

104.900 kr.
129.900 kr.
144.900 kr.
169.900 kr.
184.900 kr.

ÓÐINN
VERÐDÆMI:HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐA- 

SKIPT HEILSUDÝNA Á 
FRÁBÆRU VERÐI
Með 5 svæðaskiptu pokagorma- 
kerfi. Góður mjóbaksstuðningur 
Mýkra og betra axlasvæði. Þrýsti-
jöfnunarefni í bólstrun. Vandaðar 
kantstyrkingar. Fullkomin nýting 
á svefnfleti. 

90 × 200
120 × 200
140 × 200
160 × 200
180 × 200

104.900 kr.
129.900 kr.
144.900 kr.
169.900 kr.
184.900 kr.

IÐUNN
GÓÐ SJÖ SVÆÐASKIPT 
HEILSUDÝNA SEM STYÐUR 
RÉTT VIÐ LÍKAMANN 
Cool efnablandan aðlagast 
líkamanum og gefur betri öndun.
Góð þrýstijöfnun og réttur 
stuðningur tryggir betra blóðflæði 
og betri líðan, þú færð dýpri og 
betri svefn. Áklæðið má þvo og er 
einnig með “Non-slip” efni á botni 
dýnunnar. 

VERÐDÆMI:

90 × 200
120 × 200
140 × 200
160 × 200
180 × 200

104.900 kr.
129.900 kr.
144.900 kr.
169.900 kr.
184.900 kr.

GERIÐ GÆÐA 
OG VERÐ- 

SAMANBURÐ

Eitt mesta úrval landsins  
af heilsudýnum

MILLISTÍF STÍF

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS- 
MANNA SEFUR Á DÝNU 
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

VERÐ SEM 
KOMA Á 
ÓVART

GÓÐUR

STUÐNINGUR 

VIÐ MJÓBAK





Ef þetta lætur þig 
ekki líta glæsilega 

út lengur, hvað er þetta 
þá  að gera í fataskápnum 
þínum?Sandra Guðrún 

Guðmundsdóttir
sandragudrun 

@frettabladid.is 

 

RafRænt ÖRyggi
Þriðjudaginn 25 janúar gefur Fréttablaðið út sérblað um Rafrænt Öryggi. 

 á tímum mikillar netverslunar og annars umstangs á netinu, er þörf á að halda öllum 
öryggiskröfum sem mest í heiðri. Því viljum við gefa út greinagott og flott blað um 

þetta mikilvæga málefni, svo að fólk geti kynnt sér það sem er í boði sem og nýjungar 
til dæmis í rafrænum skilríkjum og nýjum öppum, ætlum að einbeita okkur mest 

megnis að fyrirtækjamarkaði í þessu blaði. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Jóhann Waage Markaðsfulltúi Fréttablaðsins
Sími 550-5656/ johannwaage@frettabladid.is   

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Flestum líður betur þegar 
hlutirnir á heimilinu eru 
í röð og reglu og er fata-
skápurinn þar engin undan-
tekning. Mörgum vex þó í 
augum að koma röð og reglu 
á fötin sín, en hér eru nokkur 
ráð.

Marsha Sims rekur skipulags-
fyrirtækið Sort-it-out og hún gaf 
lesendum vefsins fashionista.com 
nokkur góð ráð til að halda reglu 
á fataskápnum. Sims mælir með 
því að fólk byrji á að sjá fyrir sér 
hvernig fataskápurinn á að líta út 
og geri svo áætlun áður en hafist 
er handa við tiltektina. Þegar búið 
er að ákveða stað fyrir gallabuxur, 
peysur, sokka, skyrtur og svo fram-
vegis, þá er hægt að byrja að fjar-
lægja allt sem er ekki á sínum stað.

Lisa Jacobs er einnig eigandi 
skipulagsfyrirtækis í Bandaríkjun-
um, sem virðast njóta vinsælda þar 
vestra. Hún leggur til að þegar á að 
grynnka á fatahrúgunni og losa 
sig við föt sem eru ekki lengur í 
notkun, þá sé sniðugt að nota tæki-
færið þegar pakka á fyrir ferðalag. 
Þá er hægt að skoða fataskápinn í 
leiðinni og átta sig á hvað má gefa 
áfram og hverju á að halda. Sims 
leggur til að taka sér tíma og snerta 
allt í fataskápnum og spyrja sig. „Ef 
þú elskar þetta ekki, af hverju áttu 
þetta? Af hverju er þetta að taka 
pláss? Ef þetta lætur þig ekki líta 
glæsilega út lengur eða ef þetta er 
ekki þægilegt, hvað er þetta þá að 
gera í fataskápnum þínum?

Margir kannast kannski við 
svipaðar pælingar hjá Marie 
Kondo, sem hvatti fólk til að spyrja 
hvort hlutirnir veittu því gleði, 
áður en ákveðið væri að halda 
þeim. Sims segir að ef þú sért óviss 
um einhverja flík, þá sé best að 
geyma hana í þrjá mánuði og sjá 
hvort þú saknir hennar. Það ætti 
að skera úr um hvort þú þurfir á 
flíkinni að halda. Það er sniðugt að 
vera með kassa eða poka fyrir föt 
sem á að gefa áfram. Þegar kassinn 
fyllist er hægt að fara með hann í 
Rauða kross gám eða gefa til ann-
arra góðgerðarmála.

Nýttu plássið til fullnustu
Jacobs mælir með því að fara 
vandlega yfir hverja einustu hillu, 
skúffu og herðatré áður en ákveðið 
er hvert hlutirnir eiga að fara. 
Það er sniðugt að nýta svæði sem 
gleymast, eins og bakhlið hurða. 
Þannig kemst meira fyrir skipu-
lega í litlum skáp. Jacobs varar við 
því að setja fyrirferðarmikla hluti 
eins og joggingalla í grunnar og 
þröngar skúffur.

Haltu fataskápnum snyrtilegum

Snyrtilegur fata-
skápur heldur 
betra skipulagi 
á fötunum. 
Auðveldara er 
að finna réttu 
flíkina ef allt á 
sinn stað.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Mörgum vex það í augum að koma skipulagi á fataskáp-
inn en það er ekki svo mikið mál. Það þarf bara að byrja.

Að raða fötum 
eftir litum ofan 
í skúffurnar er 
hjálplegt þegar 
finna þarf réttu 
fötin í flýti. 

Raðaðu peysunum þínum og 
kápunum eftir stíl og síðan eftir 
litum. Það er að segja: leðurjakkar 
saman, úlpur saman, hnepptar 
peysur saman og rúllukragapeysur 
saman. Gakktu úr skugga um að 
herðatrén séu nógu traust fyrir 
þyngri yfirhafnir. Einnig getur 
verið sniðugt ef fólk notar önnur 
föt um helgar en á virkum dögum, 
að halda vinnufatnaði og öðrum 
fatnaði aðskildum. Að raða eftir 
litum hjálpar til við að finna réttu 
flíkina og fataskápurinn helst 
snyrtilegri fyrir vikið, þar sem 
ekki þarf að gramsa eins mikið í 
fötunum til að finna flíkina.

Jacobs mælir með að brjóta 
saman ullarpeysur og prjóna-
peysur frekar en að hengja þær 
upp, svo þær haldi lögun sinni og 
teygist ekki. Þá þarf að varast að 
stafla fötunum of þétt, því það fer 
illa með þau. Með því að raða of 
þétt lendum við líka frekar í því að 
þurfa að fletta í gegnum margar 
peysur, sem dæmi, áður en við 
finnum þá réttu og svo þurfum 
við að brjóta sama allar peysurnar 
sem við tókum upp aftur, svo 
skápurinn haldist snyrtilegur.

Til að viðhalda snyrtilegum skáp 
gefur Sims einfalt ráð. Ef þú tekur 
eitthvað af herðatré sem þú ætlar 
svo ekki að nota, settu það á það 
aftur. Ef þú tekur eitthvað úr hillu 
eða skúffu, brjóttu það saman 
aftur og gakktu frá því á sinn stað 
strax. ■
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Nýr Ford Transit Custom Edition 
Trend sendibíll. Sjálfskiptur. 8” skjár 
í mælaborði með bakkmyndavél. 
Dráttarkrókur. Metalic lakk. Sumar 
og vetrardekk. Það er 8 mánaða bið 
eftir svona bíl en við eigum þennan 
til afhendingar strax. Nú er að vera 
snöggur ! Verð: 5.350.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér að endurmála íbúðir 
og fl. Fagmennska, mikil reynsla og 
sanngjörn verð. Málningarþjónusta 
Egils ehf. S. 868-5171. egillsverris@
gmail.com

REGNBOGALITIR EHF
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Löggiltur málarameistari. 
Löggiltir málarar. Vönduð vinna, 
vanir menn. www.regnbogalitir.is 
malarar@simnet.is. Sími 8919890

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

 Húsaviðhald

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu 
í verkið í síma 786-3211 eða sendu 
okkur póst á verk@edalverk.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

Fiskvinnsla í Hafnarfirði óskar 
eftir fólki til starfa í snyrtingu og 
pökkun. Vinna hefst kl. 7, ekki er 
tekið við umsóknum á staðnum.

Áhugasamir sendi póst á  
vinna@hamrafell.is
Upplýsingar gefnar í  

síma 898-5732.

Aðstoðarmaður dómara í Landsrétti

Landsréttur auglýsir laust til umsóknar starf löglærðs aðstoðarmanns dómara við Landsrétt.
Löglærðir aðstoðarmenn dómara sinna lögfræðilegum verkefnum og aðstoða dómara réttarins í 
störfum þeirra í samræmi við ákvörðun forseta réttarins, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 50/2016. 
Meðal helstu verkefna er auk aðstoðar við dómara, vinna við dómareifanir, úrvinnsla kærumála 
sem og lögfræðileg greining mála sem til úrlausnar eru fyrir réttinum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í lögfræði eða grunnnám ásamt meistaraprófi í lögum.
• Góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli er nauðsynleg.
• Góðir skipulagshæfileikar, hæfni til að vinna sjálfstætt og færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla á sviði réttarfars er æskileg.
• Reynsla af greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna er æskileg.

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Þeir sem áhuga hafa á starfinu eru hvattir til að sækja um óháð kyni. Með umsókn skal fylgja 
ítarleg starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og 
hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur. 

Áskilið er að umsóknir og fylgigögn berist rafrænt á netfangið landsrettur@landsrettur.is. 
Umsóknir gilda í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
í starfið liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Viðar, skrifstofustjóri Landsréttar, gunnar.vidar@landsrettur.is
eða í síma 432-5300.

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2022.
www.borgarbyggd.is
www.borgarbyggd.is

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 er hér með auglýst tillaga að nýju 
deiliskipulagi í Borgarbyggð.

Deiliskipulag Flatahverfi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann            
13. janúar 2022 að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi fyrir Flatahverfi á Hvanneyri í 
Borgarbyggð.

Deiliskipulagssvæðið tekur helst til breytingar á gerð 
húsa þar sem 12 parhúsalóðum er breytt í 9 
einbýlishúsalóðir og 3 raðhúsalóðum er breytt í 2 
parhúsalóðir. Bindandi byggingarlínu húsa er breytt 
og mænisstefna tekin út. Markmið breytingar er að 
svara eftirspurn eftir einbýlishúsalóðum á Hvanneyri. 
Tillagan samræmist aðalskipulagi Borgarbyggðar 
2010-2022.

Ofangreind deiliskipulagstillaga er aðgengilegar á 
heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is frá 
20. janúar til og með 3. mars 2022. Ef óskað er eftir 
nánari kynningu á ofangreindri tillögu þarf að panta 
tíma hjá skipulagsfulltrúa.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að 
gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við 
auglýsta skipulagstillögu og er frestur til að skila inn 
athugasemdum til 3. mars 2022. Athugasemdum 
skal skila skriflega í þjónustuver Borgarbyggðar, 
Bjarnabraut 8, 310 Borgarnesi, b.t. skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@borgarbyggd.is eða 
thjonustuver@borgarbyggd.is.

Borgarbyggð, 20. janúar 2022

Skipulagsfulltrúi Borgarbyggðar.

Auglýsing um skipulag

Mazda cx3 AWD 
árg. 2019 - ek.18þús km. 
Uppl. í s. 8920378

Topp einTak

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79. Breytt 
deiliskipulag. Vinnslutillaga.

Skipulagsráð Kópavogs samþykkti þann 18. október 2021 að kynna vinnslutillögu að breyttu 
deiliskipulagi Bakkabrautar 2-4, Bryggjuvarar 1, 2, 3, Þinghólsbrautar 77 og 79. Svæði 13 á 
þróunarsvæðinu á Kársnesi, ÞR-1 samkv. Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 og samþykktu 
Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Í vinnslutillögunni er gert ráð fyrir að núverandi atvinnu-
húsnæði á lóðunum víki og íbúðarhús rísi í þess stað. Skipulagssvæðið afmarkast af Þinghóls-
braut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli 
Borgarholtsbrautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhugaðs nýs hafnarkants til vesturs og suðurs. 
Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða á reitnum verði að hámarki 160, á 2-5 hæðum þar sem 5. 
hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1 bílastæði pr. íbúð og að u.þ.b. 90% þeirra verði í 
innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að heildarbyggingarmagn á svæðinu 
verði 26.675 m² ofan- og neðanjarðar með nýtingarhlutfalli 1,9. A-rými ofanjarðar 18.100m². 
B-rými ofanjarðar 2.595m². A-rými neðanjarðar 2.180m². B-rými neðanjarðar - Bílakjallari - 
3.800m².  
Vinnslutillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýr-
ingarmyndum dags. 15. október 2021. Vinnslutillögunni fylgir einnig minnisblað um samgöngur 
frá VSÓ ráðgjöf dags. 17. febrúar 2021.
Nánar er vísað til kynningargagna. 

Vakin er athygli á því að kynningartími tillögunnar hefur verið framlengdur til 17. febrúar 
2022. 
Jafnframt er vakin athygli á endurskoðuðu fyrirkomulagi kynningarfundar.  
Opnu húsi/kynningarfundi sem halda átti þann 13. janúar 2022 var frestað.
Haldnir verða tveir rafrænir kynningarfundir á Teams þann 3. febrúar 2022 kl. 16:00-17:00 
og 17:15-18:15. Þar verður tillagan kynnt og fyrirspurnum svarað.  
Áhugasamir eru beðnir um að skrá sig með tölvupósti á netfangið skipulag@kopavogur.is. 

Ofangreind vinnslutillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.  
Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk  
skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir 
og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða 
á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 16:00 fimmtudaginn 17. febrúar 2022.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

kopavogur.is

 

Auglýsing um  
deiliskipulag í Kópavogi.

Styrkir
 til rannsókna á ritmenningu  

íslenskra miðalda - RÍM

Í tilefni af því að árið 2019 voru 75 ár liðin frá stofnun 
lýðveldis á Íslandi, standa forsætisráðuneyti, fjármála-  
og efnahagsráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðu- 
neyti, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og 
Snorrastofa í Reykholti fyrir átaksverkefni til fimm ára um 
þverfaglegar rannsóknir á ritmenningu íslenskra miðalda.

Fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis auglýsir 
Snorrastofa nú eftir umsóknum um styrki vegna verkefnis- 
ins fyrir árið 2022.

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir á sviði ritmenn- 
ingar íslenskra miðalda, m.a. með því að efla rannsóknir 
á heimildum um ritunarstaði miðaldahandrita á Íslandi og 
þá sérstaklega á þeim lærdómsmiðstöðvum og klaustrum 
þar sem ritmenning blómstraði. Verkefnið skiptist í tvo 
verkþætti: Annars vegar að rannsaka menningarminjar og 
umhverfi tengt þessum stöðum og hins vegar handrita-  
og bókmenningu þeirra. Umsóknir verða metnar með tilliti 
til vísindalegs og menningarsögulegs gildis.Vonir standa  
til að nákvæmar lýsingar verði unnar á þeim ritmenningar- 
stöðum, sem verða fyrir valinu og rök færð fyrir menningar- 
legu vægi þeirra handrita og bókmenntaverka sem stöð- 
unum tengjast. Áætlað árlegt fé til sjóðsins er 35 m.kr. á 
tímabilinu 2020 til 2024.

Umsóknum um styrki úr sjóðnum skulu fylgja greinargóðar 
upplýsingar um fyrirhuguð verkefni á þar til gerðum 
umsóknareyðublöðum. Sé fyrirhugað að sækja um styrk 
til verkefnis, sem taka mun fleiri en eitt ár að vinna, skal 
umsækjandi gera grein fyrir heildarmarkmiðum verkefnis, 
áfangaskiptingu og kostnaðaráætlun hvers áfanga.  
Styrkveitingu fylgir ekki skuldbinding til að veita styrki til 
síðari áfanga verkefnis. 

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunar-
reglur, er að finna á heimasíðu Snorrastofu í Reykholti, 
www.snorrastofa.is – rannsóknir og fræði.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2022. Umsóknir 
sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita 
við úthlutun. 

Úthlutanir úr sjóðnum eru á hendi mennta- og menningar- 
málaráðuneytis að fenginni umsögn sérstakrar úthlutunar- 
nefndar. Snorrastofa hefur eftirlit með að styrkt verkefni 
séu unnin í samræmi við þær úthlutunarreglur, sem birtar 
eru á heimasíðu Snorrastofu. Heimilt verður að óska eftir 
frekari gögnum og upplýsingum frá umsækjendum eftir því 
sem þurfa þykir. 

18. janúar, 2022      

Snorrastofa,
320 Reykholt 

Sími: 433 8000 og 893 1492  
www.snorrastofa.is 

snorrastofa@snorrastofa.is 

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Varahlutir í lyftara
- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

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

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

8 SMÁAUGLÝSINGAR 20. janúar 2022 FIMMTUDAGUR



Í KVÖLD KL. 20.00 
OG AFTUR KL. 22.00

Viðurkenningarhátíð FKA verður sýnd á Hringbraut  
í kvöld kl. 20.00 og aftur kl. 22.00. Umsjónarmaður  
er Sigmundur Ernir Rúnarsson.

Veittar verða þrjár viðurkenningar til kvenna sem hafa 
verið konum í atvinnulífinu hvatning og fyrirmynd. 

FKA viðurkenning

FKA þakkarviðurkenning

FKA hvatningaviðurkenning



LÁRÉTT
1 langloku
5 gruna
6 próftitill
8 sár
10 samtök
11 dreift
12 lánsamur
13 ríki í SV-Asíu
15 tala
17 fyrirgangur

LÓÐRÉTT
1 drykkur
2 kraftur
3 meiðsli
4 umfang
7 auðs-
uppspretta
9 áreita
12 sannarlega
14 stígur
16 utan

LÁRÉTT: 1 romsu, 5 óra, 6 ma, 8 skrámu, 10 aa, 
11 sáð, 12 sæll, 13 írak, 15 nítján, 17 stand.
LÓÐRÉTT: 1 rósavín, 2 orka, 3 mar, 4 ummál, 7 
auðlind, 9 ásækja, 12 satt, 14 rís, 16 án.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Sunnan og suð-
vestan 10-18 m/s 
í dag, en hægari 
S-til. Rigning með 
köflum, einkum 
V-lands, en þurrt 
að kalla á NA- og 
A-landi. Hlýnandi 
veður, hiti 4 til 
12 stig síðdegis. 
Hvessir N-lands 
seint í kvöld. n

Veðurspá Fimmtudagur

Sudoku

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

Richard Rapport (2763) átti leik gegn Nils Grandelius (2672) á Tata Steel-mótinu í Wijk aan Zee. 

29...Hh1! 30.Hg1 Hxg1 31.Dxg1 Dc3 0–1. Indverjinn Vidit Gujrathi er efstur á mótinu að loknum fjórum 
umferðum með 3 vinninga. Heimsmeistarinn Magnús Carlsen er meðal þeirra sem eru í 2.-6. sæti með 2½ 
vinning. 

www.skak.is:  Nýjustu skákfréttir  n

Svartur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

Hlust-
aðu á 
mig!

Hlustaðu 
vel og 

vandlega 
á mig!

Ég held það sé 
kominn tími 
á að herra 

Dupree 
fái sér lúr!

Laaaan-
gan lúr!

Skilurðu 
hvað ég 
meina?

Buono!

Ciao!

Og þetta 
var?

Soffía! Nágranni 
minn! Hún er að 
passa hundinn 
minn á meðan 

ég er í vinnunni!

Jebb. 
Hérna er 

þetta.

Palli var ekki 
að grínast.

Hann setti virkilega 
mynd af þér á wikipedia 
síðuna um niðurlægingu.

Það eina sem ég 
gerði var að setja 

barnamynd af þér í 
árbókina!

Hættu, Lóa! Já. Hættu. Ekki! Já, ekki. Mamma, 
Lóa er að 
pirra mig!

Já! 
Og það er 

mitt starf!

BÍÓBÆRINN
FÖSTUDAGA KL. 20.00�

Gunnar Anton og Árni Gestur 
fara yfir þær kvikmyndir sem 
eru væntanlegar í bíóhús lands-
manna og dusta einnig rykið af 
gömlum gullmolum og fræða 
áhorfendur um leyndardóma 
kvikmyndaheimsins.
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penninn.is 

Vöruúrval er m
ism

unandi eftir verslunum
. G

ildistím
i tilboðsins er til og m

eð 1. febrúar eða á m
eðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar m

eð fyrirvara um
 villur og m

yndabrengl. 

www.penninn.is 
s: 540-2000

Frí heimsending*
ef pantað er fyrir 10.000 kr.
eða meira á vefnum okkar

*á ekki við um húsgögn og fyrirtækjaþjónustu

 
Minningar skriðdýrs
4.299 kr.

 
Þetta gæti breytt öllu 
3.999 kr.

 
Lengsta nóttin
3.999 kr. 

 
Tríó
4.299 kr.

Rauði þráðurinn 
6.499 kr. VERÐ ÁÐUR 7.199 KR.

 
Kalmann 
4.299 kr. 

Glænýjar bækur
Eitthvað nýtt og spennandi á náttborðið!



 

MÁNUDAGA–FÖSTUDAGA KL. 8:00–19:00  
LAUGARDAGA KL. 10:00–18:00 
SUNNU- OG HELGIDAGA KL. 10:00–18:00

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 

Tilboðin gilda eingöngu frá fimmtudeginum 20. janúar til og með sunnudeginum 23. janúar

Komdu og sjáðu okkar frábæra ljósa- og lampa-úrval!

afsláttur af  öllum ljósum og perum20% TILBOÐIÐ GILDIR EKKI FYRIR PHILIPS HUE - MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ



 

MÁNUDAGA–FÖSTUDAGA KL. 8:00–19:00  
LAUGARDAGA KL. 10:00–18:00 
SUNNU- OG HELGIDAGA KL. 10:00–18:00

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 

Tilboðin gilda eingöngu frá fimmtudeginum 20. janúar til og með sunnudeginum 23. janúar

Komdu og sjáðu okkar frábæra ljósa- og lampa-úrval!

afsláttur af  öllum ljósum og perum20% TILBOÐIÐ GILDIR EKKI FYRIR PHILIPS HUE - MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ



Einar Falur Ingólfsson sýnir 
ljósmyndir í Berg Contemp
orary. Sýningin hefur yfir
skriftina Um tíma – Dagbók 
tuttugu mánaða. Sýningin 
stendur til 26. febrúar.

kolbrunb@frettabladid.is

„Þetta er dagbók frá haustinu 2018 
fram á sumarið 2020 þegar Covid 
var skollið á af fullum krafti,“ 
segir Einar Falur. „Ég hef nokkrum 
sinnum gert tímabundnar dag
bækur í ljósmyndun og ætlaði mér 
upphaflega að gera dagbók í átján 
mánuði en vegna Covid lengdi ég 
tímann í tuttugu mánuði. Þegar ég 
byrjaði á þessu verki voru merkileg 
hvörf að verða í lífi fjölskyldunnar 
því dætur mínar voru að f lytja að 
heiman. Svo skall Covid á. Yngri 
dóttir mín var send heim úr skóla í 
Noregi og endaði í sóttkví í sumar
bústað og hin fékk ekki að koma 
heim frá Danmörku. Ég lauk þess
ari dagbók þegar hún fékk loks að 
koma heim og fjölskyldan var sam
einuð á ný.“

Verkefni Einars Fals fjallar þó 
engan veginn einungis um fjöl
skyldu hans. „Í verkum mínum er 
ég alltaf að vinna með tímann og 
blanda saman áhugamálum sem 
eru hér myndlist, bókmenntir, for
tíð og saga. Ég ákvað að gera verk
efni þar sem ég væri ekki bara að 
takast á við eigið líf og fjölskyldu 
minnar heldur vildi ég líka skoða 
hinn íslenska menningarsögulega 
bakgrunn og spegla mig um leið í 
eldri menningarheimum.“

Spegill á Ísland
Dagbók Einars Fals teygir sig til Ind
lands, Rómaborgar og Egyptalands. 
„Undanfarin ár hef ég verið með 
vinnustofu um tíma á Indlandi í Var
anasi, sem er elsta borg á jörðinni. 

Ég ákvað að nota hana sem spegil 
á Ísland. Svo var ég með vinnustofu 
í Róm sem er borg sem hefur mótað 
kristna menningu okkar og mynd
listina og vann svo líka á Egypta
landi sem er annar menningar
sögulegur kjarni sem hefur mótað 
okkur.

Ég var líka að vinna með verk 
annarra listamanna. Tók til dæmis 
myndir í Róm af sömu sjónarhorn
um og bandaríski ljósmyndarinn 
Joel Sternfeld myndaði fyrir 40 árum 
en hann er einn þeirra listamanna 
sem hafa haft talsverð áhrif á mína 
sýn. Í Róm vann ég til að mynda líka 

út frá lífi og verkum ítalska meistar
ans Caravaggio sem lést 1610.“

Blossi í eilífðinni
Sýning Einars Fals einkennist af 
alls kyns tímalínum. Sem dæmi má 
nefna stórt verk sem samanstendur 
af ljósmyndum af rjóðri sem hann 
myndaði reglulega í tuttugu mán
uði. „Þetta rjóður er griðastaður 
minn, þarna hangir hengirúmið 
mitt þar sem ég ligg og les.“ Tvær 

ljósmyndir frá Indlandi, teknar 
með árs millibili, sýna hjól sem er 
á nákvæmlega sama stað, það eina 
sem hefur breyst á einu ári er að 
búið er að skipta um hnakk á hjól
inu og veggurinn í bakgrunni hefur 
verið málaður.

Tvö vídeó eru á sýningunni. 
„Annað þeirra er eins og stór ljós
mynd og sýnir hengirúmið mitt – og 
svo fer að snjóa og myndin lifnar við. 
Hitt vídeóverkið má segja að sé hjart
að eða gangverkið á sýningunni. Það 
sýnir fætur manns á Indlandi sem 
hjólar með okkur í gegnum lífið. Við 
erum inni í umferðinni og hávað
anum,“ segir Einar Falur.

Í tengslum við sýninguna kemur 
út bók sem geymir verk sýningarinn
ar auk fleiri verka. Opnunarmyndin 
sýnir indverskan dreng með logandi 
eldspýtu. „Þar er ég að hugsa um það 
hvernig líf mitt er eins og lítill blossi 
í þessari eilífð,“ segir Einar Falur. 
Hann bætir við: „Ekkert í uppsetn
ingu sýningarinnar og samsetningu 
bókarinnar er tilviljun. Ég er mjög 
konkret í minni hugsun. En svo er 
það þannig að sýning eins og þessi 
verður til tvisvar. Fyrst hjá lista
manninum og svo hjá fólkinu sem 
gengur inn í galleríið og býr hana til 
upp á nýtt.“ n

Sýning með alls kyns tímalínum
Ég er mjög 
konkret í minni 
hugsun, segir 
Einar Falur.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Myndin er tekin í borginni Varanasi á Indlandi, árið 2019. Hún sýnir umbúnað 
um tímabundið hindúahof úti á götu í þessari elstu borg jarðar.

Ég ákvað að gera 
verkefni þar sem ég 
væri ekki bara að 
takast á við eigið líf og 
fjölskyldu minnar 
heldur vildi ég líka 
skoða hinn íslenska 
menningarsögulega 
bakgrunn og spegla 
mig um leið í eldri 
menningarheimum.

kolbrunb@frettabladid.is

Einkasýning Ragnheiðar Sigurðar
dóttur Bjarnarson, Ljósbrot, stendur 
yfir í Listasal Mosfellsbæjar. Sýning
unni lýkur 4. febrúar.

R ag nheiðu r Sig u rða rdót t ir 
Bjarnarson (f. 1986) er alin upp í 
Mosfellsbæ. Hún útskrifaðist frá 
Listaháskóla Íslands sem danshöf
undur árið 2009, með meistarapróf 
í gjörningalist í almenningsrými frá 
Gautaborgarháskóla árið 2014 og 
með kennsluréttindi frá Listaháskóla 
Íslands árið 2017.

Ragnheiður hefur haldið fjölda 
sýninga, bæði hér á landi og erlendis. 
Hún fæst aðallega við myndverk en 
einnig gjörninga og dansverk. Ragn
heiður er í samstarfi með fjölþjóð
lega hópnum Onirism Collective og 
dúettinum RebelRebel. Árið 2018 
stofnaði hún galleríið Midpunkt í 
Hamraborg ásamt Snæbirni Brynj
arssyni. Út frá því samstarfi varð 

árið 2021 til Hamraborg Festival. 
Galleríið er í pásu eins og er en stefnt 
er að því að halda aðra Hamraborg 
Festival á þessu ári.

Sýningin Ljósbrot er hluti af stærra 
rannsóknarverkefni Ragnheiðar á 
hugtakinu „hægt“. Rannsóknin á 
uppruna sinn í göllum samfélagsins 
og er leitað að því að skapa ró, yfir
vegun, núvitund, hægar hreyfingar 
og hugsanir. Á sýningunni koma 
saman verk af ýmsum toga; vídeó, 
skúlptúrar, lágmyndir og málverk. n

Ljósbrot í Listasal Mosfellsbæjar

Eitt af verkunum á sýningu Ragn-
heiðar í Mosfellsbæ.  MYND/AÐSEND

Á sýningunni koma 
saman verk af ýmsum 
toga; vídeó, skúlptúrar, 
lágmyndir og málverk.

Á morgun, föstudaginn 21. janúar, 
verður sýningin Snjóf lygsur og 
önnur undur (Snowflakes and other 
surprises) opnuð í Fotografisk Center 
listamiðstöðinni í Kaupmannahöfn. 
Á sýningunni eiga 16 listamenn frá 4 
löndum verk. Þeirra á meðal eru fjórir 
íslenskir listamenn, Einar Falur Ing
ólfsson, Hallgerður Hallgrímsdóttir, 
Katrín Elvarsdóttir og Tinna Gunn
arsdóttir. Sýningarstjóri sýningar
innar er Sigrún Alba Sigurðardóttir. 

Á sýningunni er unnið með ljós

myndina sem frásagnaraðferð og 
sjónum beint að listamönnum sem 
í verkum sínum fanga tilveruna, og 
ekki síst ýmis undur náttúrunnar. 
Auk ljósmynda sýnir Tinna Gunn
arsdóttir þrívíð verk og hljóðlista
maðurinn Jacob Kirkegaard er með 
verk sem höfðar til allra skynfæra. 

Þá eiga margir af fremstu ljós
myndurum Norðurlanda verk á 
sýningunni og má þar nefna, Elinu 
Brotherus, Trinu Søndergaard og 
Magnus Wennman. n

Snjóflygsur í Kaupmannahöfn

Elina Brotherus, 
úr seríunni 
Sebaldiana. 
Memento mori, 
2019. 
MYND/AÐSEND
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MYNDLIST

Aðalsteinn Ingólfsson
Sýnishorn af höfundarverki 
Dieters Roth í i8

Þýsk-svissneski myndlistarmað-
urinn Dieter Roth, sem var í ára-
raðir öflugur þátttakandi í íslensku 
myndlistarlífi, vakti alla tíð blendn-
ar tilfinningar meðal listunnenda. Á 
níunda áratug síðustu aldar, þegar 
Dieter hafði öðlast víðfrægð, bauðst 
Listahátíð á Íslandi til afnota stór 
þýsk farandsýning á verkum hans. 
Þá lifði enn svo glatt í gamalli andúð 
á þeim, að forsvarsmenn hátíðar-
innar afþökkuðu sýninguna. Að því 
sögðu held ég að enginn dragi í efa 
að Dieter hafi verið með allra fjöl-
hæfustu listamönnum sem hér hafa 
búið: listmálari, grafískur hönnuð-
ur, húsgagnahönnuður, grafíklista-
maður, höfundur þrívíddarverka af 
ýmsu tagi, framúrskarandi teiknari, 
vídeólistamaður, bóklistamaður, og 
að auki ljóðskáld, útgefandi og mús-
íkant. Á að minnsta kosti tveimur 
þessara sviða, í grafík og bóklist, var 
hann fortakslaust meðal leiðandi 
aðila á tuttugustu öld.

Í ljósi þessa yfirgripsmikla ævi-
starfs er tæplega hægt að ætlast til 
þess að lítil og nett sölusýning sem 
Gallerí i8 hefur nú sett upp með 
eldri verkum Dieters, gefi fullnægj-
andi mynd af öllu því sem hann tók 
sér fyrir hendur. Flest eru verkin 
gerð hér á landi og koma úr íslensk-
um einkasöfnum. Engu að síður má, 
með góðum vilja, líta á þetta sam-
safn sem eins konar inngang að 
margbrotnu höfundarverki Dieters. 
Þarna eru hreinar og klárar teikn-
ingar í expressjónískum dúr, ljós-
myndaverk, yfirmáluð grafíkverk, 
„af byggðir“ prentgripir á borð við 
íslensk póstkort, pappírsverk með 

lífrænu ávafi, að minnsta kosti einn 
víðfrægur Flúxus-skúlptúr (Kanína 
úr kanínuskít og hálmi), geómetrísk 
verk með „innbyggðri“ hreyfingu, 
eitt verk úr lífrænum úrgangi og 
loks endurgerðir barnastólar frá 
Kúlu-tímabilinu svokallaða, þegar 
Dieter og nokkrir félagar hans ráku 
verslun á mótum Bergstaðastrætis 
og Skólavörðustígs.

Geómetría rekst á Flúxus
Þessi sýning gefur okkur mikils-
verðar vísbendingar um listsögu-
legan uppruna Dieters. Þroskaár 
hans eru sjötti áratugurinn, þegar 
tilraunir evrópskra myndlistar-
manna til að skapa tæra og rök-
studda abstraktlist í kjölfar þess 
umróts sem síðari heimsstyrjöldin 
hafði í för með sér, steytti á mynd-
list uppivöðslusamra andófsmanna 
á borð við Ný-dadaista og Flúxara, 
en þeir stefndu að hinu gagnstæða, 
nefnilega umpólun hefðbundinnar 
fagurfræði. Sjálfur byrjar Dieter 

sem fulltrúi svissneskrar rök-
hyggju í hvort tveggja grafískri 
hönnun og myndlist, aðhyllist um 
skeið umbreytanlega geómetríu, 
verk sem þróuðust eða tóku breyt-
ingum í ákveðnu ferli á myndfleti, 
samanber hreyfilist og optíska list. 
Eitt verk þeirrar gerðar (nr. 11) er að 
finna í i8. Út úr því þróast síðan bók-
verkin, þar sem hver blaðsíða er í 
raun breytileg og hreyfanleg eining. 
Fyrstu lífrænu verk Diet ers, þar sem 
finna má efnivið eins og súkkulaði, 
matarleifar, pylsur, ávexti og fleira, 
eru undirseld annars konar hreyf-
ingu, það er náttúrulegri hrörnun 
eða niðurbroti efnisins; þau verða 
til upp úr 1960 (sjá nr. 6). Upp frá 
því er Dieter víða f lokkaður með 
Flúxus-listamönnum og öðrum 
myndbrjótum. Með þessum lista-
mönnum sýndi hann vissulega, en 
rakst alls staðar illa í f lokki.

Sem leiðir okkur að ævisögulega 
þættinum, sem er býsna mikil-
vægur þegar Dieter er annars vegar, 

því hann er víða samofinn mynd-
verkum hans. Hversu skilmerkilega 
sem við tengjum listamanninn rót-
tækum myndlistarhreyfingum úti 
í Evrópu, þá er myndlist hans oftar 
en ekki viðbrögð við margháttuðum 
tilvistarlegum vanda hans sjálfs. Til 
að mynda er eitt helsta einkenni á 
gjörvallri myndlist Dieters, hve oft 
hann dregur eigin persónu, eins 
konar skrípaútgáfur af sjálfum sér, 
svo og hluti úr eigin eigu eða nær-
umhverfi, inn í myndir sínar. Þetta 
sjálf er fastagestur í teikningum 
hans, grafík og síðari verkum með 
blandaðri tækni. Ljósmyndir af 
honum sjálfum bera einnig uppi 
plakötin fyrir farandsýningu hans 
1972-74, sem finna má á sýningunni 
í i8.

Þverlyndið var lykillinn
Án þess að velta sér um of upp úr 
Freud, má rekja margt af því sem 
Dieter glímdi við í verkum sínum til 
atburða og aðstæðna á æskuheimili 
hans í Hannover. Sem barn upplifði 
hann öryggisleysi heima og heiman, 
bæði loftárásir bandamanna og til-
finningalega vanrækslu, jafnvel 
harðneskju, foreldra sinna. Hann 

óx upp ofurviðkvæmur, og viðskipti 
hans við áhrifamenn, í daglegu lífi, 
í listum og í fræðasamfélaginu, ein-
kenndust lengi af blöndu af auð-
mýkt, óöryggi og árásarhneigð. 
Á síðari árum enduðu samskipti 
Dieters við milliliði myndlistar-
senunnar: gallerista, safnafólk og 
safnara, jafnvel starfsbræður, yfir-
leitt með ósköpum. Þegar frá liðu 
stundir urðu þau samskipti, að 
viðbættri áfengisneyslu, örugglega 
til þess að magna upp með honum 
bölsýni og vantrú á mannlegt eðli. 
Sem litaði síðan afstöðu hans til 
listarinnar. Dieter hafði fyrir reglu 
að andæfa, setja sig upp á móti við-
teknum viðhorfum, eða eins og 
hann sagði sjálfur: „Þegar mér var 
sagt að gera eitthvað frá A til Ö, gerði 
ég hið gagnstæða“. Kannski er ein-
mitt þverlyndi Dieters lykillinn að 
frjórri uppáfinningasemi hans,

Verk sín skapaði Dieter því þvert 
á allar kennisetningar og viðtekin 
viðhorf, oft í blóra við meint tak-
mörk þess miðils sem hann var 
með undir höndum hverju sinni. 
Sem kennari ætlaðist hann til að 
nemendur sínir tækjust á við hið 
ómögulega, byggðu skúlptúra úr 
orðum, þrykktu grafíkmyndir eftir 
kaffibrauðinu sínu og settu saman 
bókverk úr bíldekkjum. Enda fækk-
aði nemendum eftir því sem leið á 
kennslu hans. En þeir sem eftir sátu 
urðu aldrei samir.

Þessi aðferðafræði, ef hægt er að 
nota það nafn yfir vinnubrögð Diet-
ers, opnaði á f leiri leiðir til mynd-
listartjáningar en menn höfðu áður 
kynnst. Um leið var hún atlaga að 
öllum tilraunum til að setja þess-
ari tjáningu mörk. Að því leyti var 
Dieter sennilega einn af helstu guð-
feðrum þeirrar þróunar sem átt 
hefur sér stað í vestrænni myndlist 
á undanförnum áratugum. n

Spægipylsa með fiturönd
Sýningin á verkum Dieters Roth í i8 stendur til 29. janúar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þessi sýning gefur okkur mikilsverðar vísbendingar um listsögulegan upp-
runa Dieters, segir Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur.

Verk sín skapaði Dieter 
því þvert á allar kenni-
setningar og viðtekin 
viðhorf, oft í blóra við 
meint takmörk þess 
miðils sem hann var 
með undir höndum 
hverju sinni.
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Fimmtudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.20 The O.C.
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Í eldhúsinu hennar Evu
10.25 Mom  Áttunda gamanþátta-

röðin um vinkonurnar í Napa 
Valley í Kaliforníu sem eiga 
það sameiginlegt að vera 
allar óvirkir fíklar og vinna í 
því á hverjum degi að halda 
lífi sínu á réttu róli. 

10.45 Top 20 Funniest
11.30 Maður er manns gaman 

 Frábærir nýir íslenskir 
þættir. Magnús Hlynur 
heimsækir nokkur sveitar-
félög á Suðvesturhorninu 
og finnur mestu gleðigjafa 
viðkomandi sveitarfélags 
eða sveitar. Þetta geta verið 
einstaklingar í alls konar 
störfum þar sem gleði og 
útgeislun viðkomandi hrífur 
alla með sér. 

11.55 The Office
12.15 Rax. Augnablik
12.35 Nágrannar
12.55 Family Law
13.40 The Office
14.00 Masterchef USA
14.40 X-Factor Celebrity
16.05 Citizen Rose
16.50 The Titan Games
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Þetta reddast
19.35 Þeir tveir
20.15 The Cabins
21.05 MacGruber
21.35 NCIS
22.25 The Blacklist
23.10 Damages
23.50 Damages
00.40 Svörtu sandar
01.30 The Righteous Gemstones
02.05 War of the Worlds
02.55 Euphoria
03.55 La Brea
04.40 The Congregation

10.55 The Secret Garden
12.30 Mystery 101
13.55 Notting Hill
15.55 The Secret Garden
17.30 Mystery 101
18.55 Notting Hill
21.00 Replicas  Hörkuspennandi 

vísindaskáldskapur frá 2019 
með Keanu Reeves í aðal-
hlutverki. 

22.40 Doctor Sleep  Spennutryllir frá 
2019 með Ewan McGregor. 

01.10 Blood Money  Spennumynd 
frá 2017 með John Cusack í 
aðalhlutverki. Myndin fjallar 
um þrjá vini sem fara í ferða-
lag úti í óbyggðum og finna 
óvænt mikla fjármuni sem 
glæpamaður hafði ætlað sér 
að sækja þangað.

02.30 Replicas

07.00 Abu Dhabi Championship 
 Bein útsending frá Abu 
Dhabi Championship.

13.00 Magnús Scheving, Kjartan 
Már Kjartansson

13.30 PGA Special. AT&T Every 
Shot Counts - Charity Event

15.40 Sony Open
16.30 PGA Tour. The Cut
17.00 Tournament of Champions 

 Bein útsending frá Tourna-
ment of Champions. 

20.00 The American Express  Bein 
útsending frá The American 
Express.

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.00 Best Home Cook   Skemmti-

legir þættir þar sem tíu 
ástríðukokkar mæta til leiks 
og fá tækifæri til að sanna 
hæfni sína í eldhúsinu. 

16.00 Survivor
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 Single Parents 
19.35 A.P. BIO 
20.05 Solsidan
20.30 Ghosts 
21.00 The Resident 
21.50 NCIS. Hawaii 
22.35 The Twilight Zone (2019) 
23.25 The Late Late Show 
00.10 Dexter
01.00 Law and Order. Organized 

Crime 
01.45 Yellowstone  
02.30 City on a Hill 
03.20 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.05 Tónlist

06.35 Football League Show 
07.05 Hull - Stoke
08.45 Football League Show 
09.10 Newcastle - Cambridge
10.50 Chelsea - Chesterfield
12.30 Hull - Everton
14.10 Lokasóknin
15.20 NFL Gameday
15.50 Valencia Basket - Barca
17.20 Real Madrid - Casademont 

Zaragoza
18.50 The Fifth Quarter
19.05 NFL Gameday
19.40 Arsenal - Liverpool  Bein 

útsending frá leik í und-
anúrslitum enska deilda-
bikarsins.

21.40 Cowboys - 49ers
00.00 Chiefs - Steelers

08.30 Tilþrifin
10.55 Þór Þ. - Njarðvík
12.35 Subway körfuboltakvöld
13.35 Breiðablik - Grindavík  Frá 

leik í Subway deild kvenna.
15.15 Keflavík - Haukar
17.00 Subway körfuboltakvöld
18.05 Njarðvík - Þór Ak.  Bein út-

sending frá leik í Subway 
deild karla. 

20.05 Grindavík - Valur  Bein út-
sending frá leik í Subway 
deild karla.

22.00 Tilþrifin
22.45 Subway körfuboltakvöld
23.40 Njarðvík - Þór Ak.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið. Fyrri og seinni 

hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Í ljósi krakkasögunnar 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld. Á leið í 

tónleikasal 
19.30 Sinfóníutónleikar  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Hringbraut
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá. 
19.00 Mannamál - Guðmundur 

Ingi Þóroddsson.   Einn 
sígildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Sigmund-
ur Ernir ræðir við þjóðþekkta 
einstaklinga um líf þeirra og 
störf. 

19.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, atvinnu-
lífið og íþróttirnar á Suður-
nesjum. 

20.00 Viðurkenningarhátíð FKA 
 Félag kvenna í atvinnurekstri 
veitir konum í viðskiptalífinu 
viðurkenningar. 

20.30 Fréttavaktin  
21.00 Mannamál (e) 

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Fjörskyldan 
14.20 Rússland - Svíþjóð  Bein út-

sending frá leik á EM karla í 
handbolta.

16.05 Nærumst og njótum  Kristín 
Tómasdóttir, fjölskyldu-
ráðgjafi, og Guðlaugur 
Aðalsteinsson, sirkusstjóri, 
búa með fjórum börnum 
á ólíkum aldri í lítilli íbúð í 
Hlíðunum. Kristín hreyfir 
sig mikið og er með yngsta 
barnið á brjósti svo hún þarf 
að passa upp á næringuna.

16.35 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarpsins

16.50 Þýskaland - Spánn  Bein út-
sending frá leik á EM karla í 
handbolta.

18.30 Fréttir
18.55 Veður
19.00 EM stofan  Upphitun fyrir leik 

Danmerkur og Íslands á EM 
karla í handbolta.

19.25 Danmörk - Ísland  Bein út-
sending frá leik á EM karla í 
handbolta.

21.00 EM stofan  Uppgjör á leik 
Danmerkur og Íslands á EM 
karla í handbolta.

21.30 Okkar á milli  Sigurlaug Mar-
grét Jónasdóttir fær til sín 
góða gesti úr öllum áttum 
og ræðir við þá undir fjögur 
augu. Gestirnir eiga það sam-
eiginlegt að hafa áhugaverða 
sögu að segja.  

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin. Chicago 

PD  Leikin þáttaröð um líf 
og störf lögreglumanna í 
Chicago. Aðalhlutverk: Jason 
Beghe, Jon Seda og Jesse Lee 
Soffer. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna. 

23.05 Verbúðin. Vestfjarðanornin 
 Smári, rannsóknarblaða-
maður frá Reykjavík, vinnur 
að grein um Hörpu og leitar 
að vísbendingum um tengsl 
hennar við Jón Hjaltalín.

23.55 Dagskrárlok

Take away 

tilboð

S: 578-0100

Frír forrétta miði að andvirði
allt að 2.000 kr fylgir öllum

pöntunum yfir 5.990 kr
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Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is

Mán.-fös. kl. 9-18, laugardagur kl. 10-17, sunnudagur kl. 12-16

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13 mm

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Bón og bílavörur 
í miklu úrvali 

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBarnaverkfærasett

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl Viðgerðar-

kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 3.995

frá 795
9.995

9.995
38.995 99.999

44.995

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

Fjölsög 
Höfftech

5.999

5.995

15.995

4.995

2.985

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 4.995

frá 995 24.995
19.995

Jeppatjakkur 
2.25T 

19.999

9.999

2xLED 
kastari á 
standi 

Stigar og 
tröppur í úrvali



Það hafa 
ekki allir 
upplifað 
það að sjá 
pabba sinn 
klæða sig í 
sokka-
buxur. 

Þórhallur Þór
hallsson

Þjóðargersemin óumdeilda 
og alvöru áhrifavaldurinn 
Þórhallur Sigurðsson, hinn 
eini sanni Laddi, er 75 ára 
í dag og af því tilefni fékk 
Fréttablaðið nokkra vini, 
samferða- og jafnvel spor-
göngufólk í gríninu til þess 
að leggja mat á áhrif Ladda á 
íslenska grínmenningu og hið 
fjölmenna og fjölskrúðuga 
persónugallerí sem býr innra 
með honum.

toti@frettabladid.is 
odduraevar@frettabladid.is

„Ég er bara mjög góður,“ sagði Þór-
hallur Sigurðsson, Laddi sjálfur, 
við Fréttablaðið í gær, daginn fyrir 
75 ára afmælið, og alveg til í fram-
lengda afmælisgleði eins og fyrir tíu 
árum þegar afmælissýningin Laddi 
6-tugur varð ein vinsælasta grín-
sýning Íslandssögunnar og gekk 
fyrir fullu húsi í tvö ár samfleytt.

„Ég væri alveg tilbúinn í það,“ 
segir Laddi og hlær þegar hann er 
spurður hvort 75 ára afmælisgleðin 
muni einnig standa í tvö ár. „En það 
verður ekki. Af því að við erum með 
Háskólabíó bara þessa daga. Því 
miður. Það er bara þannig og svona 
líka bara til þess að koma í veg fyrir 
að þetta fari úr böndunum og verði 
í tvö ár.“

Fyrri afmælissýningin hefði 
átt að vera í kvöld en faraldurinn 
hefur seinkað henni fram í mars. 
„Við þurftum að fresta því og það 
eru komnar dagsetningar, 18. og 19. 
mars.“

Drepfyndið kamelljón
Laddi er sannkallað kamelljón 
íslenskrar dægurmenningar sem 
hann hefur sett sterkan svip á og 
tekið þátt í að móta áratugum 
saman. Hann er allt í senn og 
einum manni síkvikur skemmti-
kraftur sem hefur sungið, leikið, 
grínað, samið og skrifað og kallað 
fram hlátur og bros hjá heilu kyn-
slóðunum enda rúmast innra með 
honum heill herskari furðufugla og 
kynlegra kvista sem margir hverjir 
hafa öðlast sjálfstætt líf í þjóðar-
vitundinni.

Gert er ráð fyrir að einhver þeirra 
láti sjá sig í Háskólabíói í mars og 
næsta víst að Elsa Lund, Marteinn 
Mosdal, Eiríkur Fjalar, Saxi læknir 
og Magnús bóndi muni láta sjá sig, 
hvort sem þeim er boðið eða ekki.

Sérstakir gestir verða hins vegar 
Þórhallur Þórhallsson, sonur Ladda 
sem telst með fyndnustu mönnum 
Íslands, og heiðursgesturinn Hörtur 

Howser, samferða-
maður Ladda í 
tónlistinni síð-

ustu 40 árin.

Margir aukapabbar
„Ég er ótrúlega stoltur af föður 
mínum og öllu sem hann hefur 
afrekað og finnst ég ansi lánsamur 
að eiga alla þessa aukapabba, Saxa 
lækni, Skúla rafvirkja, Eirík Fjalar 
og auðvitað sætustu útgáfuna af 
pabba, Elsu Lund,“ segir Þórhallur 
Laddason, sem hefur fetað í fótspor 
þess gamla í gríninu og bíður eftir 
afmælisveislunni í Háskólabíói.

„Það hafa ekki allir upplifað það 
að sjá pabba sinn klæða sig í sokka-
buxur. Tónlistarmaður, grínari, 
myndlistarmaður, leikari og pabbi. 
Allt saman eru þetta hlutverk sem 
hann hefur tæklað með af bragðs 
árangri.“

Í dag kemur hins vegar afmælis-
safnplatan, Það er aldeilis, út á víníl 
og geisladiski sem rúma 40 lög frá 
löngum söngferli Ladda. „Sko, ég 
treysti mér ekki til að velja þetta 
þannig að ég bað þá hjá Alda Music 
um að fara í málið,“ segir Laddi sem 
reyndi að sneiða hjá valkvíðanum 
við að fylla plötuna. „Síðan gerði ég 
einhverjar smá breytingar á því en 
það er svo erfitt fyrir mann sjálfan 
að velja svona. Þetta er eins og að 
gera upp á milli barnanna sinna.“

Salt jarðar
„Það er svo margt sem ég get sagt. 
Ég er búinn að þekkja Ladda svo 
ofsalega lengi af því að hann er úr 
Hafnarfirði og það gera sér ekki 
allir grein fyrir því að Laddi er fimm 
árum eldri en ég. Hann verður 75 
ára í dag. Ég er sjötugur,“ segir Björg-
vin Halldórsson, tónlistarmaður og 
fornvinur Ladda.

Þeir félagar hafa ýmislegt brallað 
í gegnum tíðina og gerðu til dæmis 
stormandi lukku, ásamt Halla 
bróður Ladda, sem HLH flokkur-
inn. „Hann sýndi náttúrlega strax 
af sér mikinn hæfileika og fór nú 
í Leiklistarskólann en komst nú 
ekki að þar. Svo fór hann upp á 

Grínfjársjóðnum 
Ladda er allt 75 
ára gömlum fært 

Ótrúleg áhrif eins manns

Vigdís  
Hafliðadóttir  
uppistands-
grínari
„Það er að
dáunarvert 
hvað einn 
maður getur 
átt stóran þátt 

í lífi ólíkra kynslóða. Ég er af 
þeirri kynslóð sem kynntist 
Ladda fyrst og fremst sem 
rödd úr myndbands eða 
hljómflutningstæki. Glámur 
og Skrámur og lagið um Bú
kollu ómuðu oft úr geislaspil
aranum og ég lagði mig alla 
fram við að læra hvert einasta 
orð utan að í Roy  Roggers.

Ég veit svo ekki hver hefði 
betur getað túlkað andann í 
Aladdín eða hinn magnaða, 
kynþokkafulla og óbugandi 
Músjú í Múlan, sem ég hef 
séð svona 400 sinnum. Síðar 
meir kynntist ég honum sem 
stórgóðum leikara og fannst 
mjög merkilegt að heyra að 
Svíinn í Stellu í orlofi og radd
irnar sem ég þekkti svo vel 
væru eini og sami maðurinn. 
Þau eru fá á Íslandi sem Laddi 
hefur ekki á einhverjum tíma
punkti fengið til að brosa 
eða hlæja og það þykir mér 
fallegt.“

svið Þjóðleikhússins og lék Fagin í 
Oliver Twist og skákaði öllum lærðu 
leikurunum á sviðinu.

Hann er bara svo fullur af hæfi-
leikum hann Laddi fyrir utan það að 
vera salt jarðar. Hann er svo hreinn 
og beinn og góður drengur. Góður 
við menn og dýr og alveg heill í gegn 
og allt það,“ heldur Björgvin áfram.

„Og hann er bara listfengur. Hann 
er farinn að mála eins og brjálæð-
ingur og svo er hann lagahöfundur, 
söngvari og náttúrlega leikari par 

excellence og er með þessa með-
fæddu tímasetningartækni sem er 
alveg sérstök og menn læra ekki í 
skólum, sko. Þetta er bara eitthvert 
gen í honum og hann er bara ein-
stakur. Einstakur hæfileikapakki. 
Og svo er hann í golfinu. Orðinn 
ágætur þar og er víst helvíti góður 
í sínum aldursflokki,“ segir Bjöggi 
og hlær.

Skrámur alltaf uppáhald
„Síðan eru náttúrlega allir þessir 

Marteinn 
Mosdal á enn 
sína dyggu 
aðdáendur.

Edda Björgvins 
bregður á leik 
með Gísla Rún
ari og Ladda í 
gömlu áramóta
skaupi.

Björgvin fer fyrir 
Brimkló og þá er 
gamli vinurinn, 
Laddi, ekki langt 
undan.
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Tónlistarmaður, grín-
ari, myndlistarmaður, 
leikari og pabbi. Allt 
saman eru þetta hlut-
verk sem hann hefur 
tæklað með afbragðs 
árangri. 

Þórhallur Þór-
hallsson

Stórlisforingi 
grínsins, Laddi 
okkar allra, er 
75 ára í dag og 
hress að vanda. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
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Laddi lengir meðalaldurinn 

Karl Ágúst 
 Úlfsson 
leikari og 
 rithöfundur
„Þessi öðlingur 
og ótrúlega 
undrabarn á af-
mæli í dag. Það 
vita auðvitað 
allir. Hitt vita 

færri, hvað ég er þakklátur fyrir 
að hafa fengið að taka þátt í 
því ævintýri sem ferill þessa 
snillings er,“ segir leikarinn 
og Spaugstofumaðurinn Karl 
Ágúst Úlfsson sem oft hefur átt 
samleið með Ladda í gamni og 
alvöru.

„Enginn hefur fengið mig oft-

ar til að hlæja, fáir hafa fengið 
mig oftar til að gráta og þeir 
eru ekki margir sem hafa vakið 
með mér aðra eins aðdáun og 
– já, bara gapandi undrun yfir 
því hvað einn skrokkur getur 
rúmað mikla hæfileika.

Já, hann á afmæli í dag og á 
morgun er bóndadagur, sem er 
auðvitað vel við hæfi, því það 
er dagur Magnúsar og Eyjólfs. 
Til hamingju með daginn, Laddi 
minn, og hjartans þakkir fyrir 
allar fjörurnar sem við höfum 
saman sopið. Og svo vil ég líka 
þakka þér fyrir hönd íslensku 
þjóðarinnar. Þú berð ábyrgð á 
sífellt hækkandi meðalaldri í 
landinu.“

Það er aldeilis

Safnplatan Það er aldeilis 
kemur út í dag þar sem vinsæl-
ustu lögum Ladda hefur verið 
þjappað á þrjár vínilplötur og 
tvo geisladiska. Lögin eru 40 og 
þar á meðal er glænýtt lag eftir 
Ladda við texta Braga Valdi-
mars Skúlasonar, Ertu memm?

Þá má þar finna klassíkera á 
borð við Búkollu, Súperman, Þú 
verður tannlæknir, Jón spæjó, 
Tvær úr Tungunum, Skamm-
astu þín svo, Aggadú og Er það 
satt sem þeir segja um land-
ann? með HLH flokknum. Að 
ógleymdum Roy Roggers, Það 
var úti á Spáni, Tarzan apabróð-
ur, Járnkallinum, með Ladda og 
Bjartmari, og Tygg-igg-úmmí og 
Ég er í svaka stuði þar sem þeir 
fara mikinn, Laddi og Gísli Rúnar 
heitinn Jónsson.

Bræðurnir Halli og Laddi eru 

einnig á sínum stað með Upp 
undir Laugarásnum og Eiríkur 
Fjalar trommar upp með Nú-
tímastúlkuna hana Nönnu. Tóti 
tölvukall, Hvítlaukurinn og Í 
Vesturbænum komast einnig 
fyrir ásamt Austurstræti, Andr-
ési önd og Það er fjör og þá er 
ekki enn allt upp talið.

Kemur alltaf aftur

Stefán Ingvar Vigfússon
uppistandsgrínari
„Það fyrsta sem maður hugsar er 
hvað Laddi er mikið náttúruafl. 
Hvað hann er með ógeðslega 
marga karaktera og hvað hann 
hefur verið óendanlega iðinn og 
alltaf verið að. Þá hugsar maður 

náttúrulega um strumpana.
Það er eitthvert massa dæmi sem ég ætla að 

kalla framlag til grínmenningarinnar, að hafa 
talsett alla strumpana. Þar er Kjartan galdra-
karl auðvitað íkónískur. Síðan er hann með 
eitt besta grín „performance“ í íslenskri kvik-
myndasögu í Stellu í orlofi,“ segir uppistands-
grínarinn Stefán Ingvar.

Þegar talið berst að uppáhalds Ladda-per-
sónu hans nefnir hann umhugsunarlaust 
fréttamanninn Martein Mosdal sem er ekki 
síst þekktur fyrir að koma alltaf aftur! „Minn 
uppáhalds Ladda-karakter er Marteinn Mosdal. 
Persóna sem gekk óvænt í endurnýjun lífdaga 
fyrir síðustu alþingiskosningar, þökk sé Bjarna 
Ben sem sagði að Sósíalistar töluðu máli Mar-
teins Mosdals.

Það má kalla það ákveðið framlag til grín-
menningarinnar þar sem Bjarni var svona upp-
tekinn af karakter frá tíunda áratugnum. Þetta 
er uppáhalds karakterinn minn, ekki síst út af 
þessari geggjuðu endurvakningu í fyrra,“ segir 
Stefán Ingvar og leggur „bónusspurningu“ fyrir 
sjálfan sig.

„Áttu þér þinn uppáhaldsstrump? Heyrðu, já, 
bara Æðsti-Strumpur. Ég er alltaf mjög mikið 
svona pródúsentinn í öllum grínverkefnum, 
þannig að ég tengi mjög við hann.“

Deió!

Bragi Valdimar 
Skúlason
Baggalútur 
með meiru
„Það gleymist 
oft að Laddi er 
þrusulagahöf-
undur og mjög 
músíkalskur. 

Hann er sérlega hittinn á 
smelli og góðar og grípandi 
laglínur, sem þú losnar ekki 
svo glatt við af heilanum. 
Hann á líka endalaust af 
textum sem eru gersam-
lega samansaumaðir við 
þjóðarsálina. Deió! segi ég 
nú bara,“ segir Bragi Valdimar 
sem semur textann við Ertu 
memm? - nýjasta lag Ladda, 
sem gefur einmitt tóninn 
fyrir afmælissafnplötuna Það 
er aldeilis sem kemur út í dag.

Bræðurnir Halli og Laddi voru órjúfanlegur gríndúett í upphafi ferilsins 
þangað til Halli sneri sér að öðru en Laddi er enn að á fullu.

Þórhallur Sigurðsson, Laddi, í ágúst 1974, snemma á ferli sem hefur heldur 
betur reynst farsæll, langur og sérlega fjölmennur.

Eiríkur Fjalar er 
uppáhaldspersóna 
Ladda, ef marka má 
Bó sem er ekki vanur 
að fara með fleipur.

karakterar sem eru inni í honum og 
ég þekki þá alla. Ég man bara þegar 
ég gerði textann við Skrámur skrifar 
jólasveinunum og Skrámur hefur 
alltaf verið í uppáhaldi,“ segir Bjöggi 
og telst til að hann hafi pródúserað 
þrjár eða fjórar sólóplötur Ladda.

„Hann sjálfur heldur mest upp 
á Eirík Fjalar,“ upplýsir Bjöggi og 
varpar síðan ljósi á ýmsa af þeim 
furðufuglum sem hafa holdgerst 
í Ladda á löngum ferli. „Margir af 
þessum karakterum eru kallar úr 
Hafnarfirði. Svona menn sem settu 
svip á bæinn. Hann er bara með 
skúffu af öllum þessum köllum og 
svo sýður hann eitthvað upp úr 
þessari skúffu og úr verða einhverjir 
karakterar.

Hann er náttúrlega bara æðis-
legur. Ég get haldið áfram í allan 
dag að tala á þessum nótum,“ segir 
Björgvin Halldórsson, sjálfur Bó, 
um sinn 75 ára gamla aldavin.

Listamaður á heimsmælikvarða
Leiðir Ladda og leikkonunnar Eddu 
Björgvinsdóttur hafa oft og víða 
legið saman í gegnum áratugina 
þar sem þau hafa grafið upp margan 
fjársjóðinn. „Laddi vinur minn, sá 
hógværi snillingur, er yfirburða 
leikari, alveg sama hvað hann tekur 
sér fyrir hendur,“ segir Edda.

„Allt sem hann kemur nálægt 
verður fjársjóður. Þetta eru sannar-
lega gjafir guðs sem hann fékk ótal 
margar, en svo vinnur Laddi öll sín 

hlutverk af svo einstaklega mikilli 
færni og næmni að það kemst eng-
inn listamaður með tærnar þar sem 
hann hefur hælana. Laddi er ein-
faldlega listamaður á heimsmæli-
kvarða.“

Þegar Edda er spurð út í eftir-
lætis persónu hennar úr galleríi 
Ladda stendur ekki á svari: „Margar 
týpurnar hans hafa látið mig hlæja 
en mitt uppáhald er möppudýrið 
rykfallna Marteinn Mosdal. Ég fæ 
alltaf kast þegar ég horfi á það kríp,“ 
segir Edda og 
skellir upp 
úr. n
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Ég spurði krakkana af 
hverju við værum að 
vernda íslenskuna og 
svar þeirra var að 
íslenskan væri afar 
dýrmæt.
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Lestrarkeppnin Samrómur 
hefst í þriðja sinn í dag, en 
henni er ætlað að efla íslensk-
una í stafrænum heimi. 
Smáraskóli hefur sigrað 
keppnina síðustu tvö ár en 
Telma Ýr Birgisdóttir, kennari 
þar, er full eldmóðs og mjög 
áfram um eflingu íslenskunn-
ar svo snjalltæki og -tól geri 
ekki út af við hana.

svavamarin@frettabladid.is

Nemendur í Smáraskóla hafa haft 
sigur í stafrænu lestrarkeppninni 
Samrómi undanfarin tvö ár og 
stefna, að sögn Telmu Ýrar Birgis-
dóttur, kennara í sjötta bekk, að 
sjálfsögðu á titilvörn þriðja árið í röð.

Telma Ýr bendir á að keppnin 
gangi út á að safna sem f lestum 
íslenskum setningum í stafrænan 
gagnagrunn og í raun þurfi radd-
sýni frá börnum á öllum aldri. Þá 
sé einnig mikilvægt að fá raddsýni 
frá börnum sem hafa ekki íslensku 
að móðurmáli. „Svo tækin skilji 
íslensku sem er ekki töluð alveg full-
komlega.“

Keppnin verður sett í Smáraskóla 
í dag að viðstöddum forsetahjón-
unum, Guðna Th. Jóhannessyni og 
Elizu Reid, sem hafa að sögn Telmu 
sýnt keppninni mikinn áhuga og 
stuðning.

Heimilinu stjórnað á ensku
„Mér finnst verkefnið mjög mikil-
vægt þar sem íslenskan á undir 
högg að sækja í stafrænum heimi,“ 

segir Telma, sem hefur góðar gætur 
á þróuninni í gegnum sín eigin 
börn. Hún segir einnig að þessi 
varnarbarátta sé stöðug áskorun í 
daglegu heimilislífi, þar sem sótt er 
að tungumálinu úr öllum áttum og 
meira að segja ljósum, ryksugunni 
og sjónvarpinu sé stjórnað á ensku.

„Börnunum mínum, sem eru 
fimm og sex ára, finnst mjög mikil-
vægt að ná tökum á enskunni til þess 
að geta stjórnað tækjunum líka.“

Áhugasöm ungmenni
Telma segir nemendur hennar sýna 
verkefninu gríðarlegan áhuga og öll 
vilji þau fá íslenskuna inn í stafrænt 
mál, þar sem þau noti slík tæki dag-
lega.

„Ég spurði krakkana af hverju 
við værum að vernda íslenskuna 
og svar þeirra var að íslenskan væri 
afar dýrmæt. Þá nefndu þau gömlu 
handritin og að ef við skiljum þau 
ekki muni fólk ekki skilja arfleifðina 
okkar. Þau nefndu sjálf að íslenskan 
væri líkust gamla norræna tungu-
málinu,“ segir Telma, stolt af nem-
endum sínum.

Þarf að nema tíðni barnsradda
„Ástæðan fyrir því að börn eru að 
gefa raddsýni er að aðrir gagna-
grunnar skilja helst raddir full-
orðinna karlmanna og einhverjar 
kvenmannsraddir, en ekki börn,“ 
segir Telma og bendir á að börn tala 
á annarri tíðni.

Foreldrar eða forráðafólk þarf að 
veita samþykki fyrir því að börn 
þeirra gefi raddsýni, sem Telma 

áréttar að eru ekki persónugreinan-
leg og einungis merkt kyni og aldri 
barnsins. Þá bætir hún við að skól-
inn fái eitt stig fyrir hverja setningu 
sem er skilað inn og að foreldrar, 
systkini, ömmur og afar geti tekið 
þátt með barninu.

Áhugi kennara vegur þungt
Telma segir alla skóla landsins geta 
tekið þátt í Samrómi, en fjöldi þátt-
takenda hefur mikið til ráðist af því 
hversu áhugasamir kennarar eru um 
verkefnið.

„Ég er pínu hrædd um að f leiri 
kennarar sjái ekki ávinning af því 
að nota tíma barnanna í þetta núna,“ 
segir Thelma, en hafa má í huga að 
það er auðvelt að taka þátt og hægt 
að gera það óháð stund og stað.

„Mér finnst gaman að því að 
lestrarverkefni eins og þetta hefur 
tilgang sem skilar sér strax beint út 
í samfélagið,“ segir Telma, um leið 
og hún leggur áherslu á að verkefnið 
komi ekki í staðinn fyrir reglulegan 
heimalestur. n

Kappsmál að efla íslensku í 
stafrænum samskiptaheimi

Telma Ýr er 
mjög áfram 
um eflingu 
íslenskrar tungu 
í stafrænum 
heimi og hefur 
gengið vel að 
virkja nemendur 
sína í vörninni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR
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Útvarp Saga átti fulltrúa á upplýs-
ingafundi almannavarna í fyrsta 
skipti í gær og var þar útvarpsstjór-
inn sjálfur, Arnþrúður Karlsdóttir, 
mætt.

Hún segist hafa fylgst vel með 
fundunum hingað til þótt hún hafi 
ekki verið þar í eigin persónu. Þá 
hafi hún með glöðu geði útvarpað 
fundunum beint á stöð sinni.

„Mér fannst hins vegar nauð-
synlegt að koma með spurningar 
núna, af því að mér finnst svo mikið 
ósamræmi í upplýsingum,“ segir 
Arnþrúður. Hún bætir við að hún 
sé ekkert sérlega hress með svör 
sóttvarnalæknis við spurningum 

hennar, sem hún gat ekki fylgt eftir, 
þar sem Víðir Reynisson yfirlög-
regluþjónn þurfti að stöðva hana 
þegar hún reyndi að fylgja eftir því 
sem hún telur gagnrýna spurningu 
um bólusetningar og hvers vegna 
Þórólfur Guðnason hefði ákveðið 
að upplýsa þjóðina ekki um að hún 
væri að taka þátt í lyfjatilraun.

Þórólfur sagði þvert á móti ekki 

um neina lyfjatilraun að ræða, enda 
bóluefnin rannsökuð í bak og fyrir 
og markaðsleyfi gefið út, og Arn-
þrúður er gáttuð.

„Vísindasiðanefnd vísaði mér 
á Þórólf þegar ég spurði hvers 
vegna þau hefðu ekki gefið álit á 
þeim aðgerðum sem eru í gangi,“ 
segir Arnþrúður og vísar einnig til 
samninga sem gerðir hafi verið um 
bóluefnakaup.

„Mér finnst óeðlilegt að hann 
hafi ekki lesið samninginn, þar sem 
kemur skýrt fram að um tilraun sé 
að ræða,“ segir Arnþrúður, sem seg-
ist hvergi af baki dottin og ætlar að 
mæta á næsta upplýsingafund. „Ég 
sé fram á að sitja f leiri upplýsinga-
fundi í framtíðinni.“ n

Arnþrúður gáttuð á Þórólfi

Arnþrúður  
Karlsdóttir,  
útvarpsstjóri

mailto:svavamarin@frettabladid.is
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Kíktu á úrvalið í vefverslun á www.everest.is

20% afsláttur af öllum
skíða og brettapökkum



Er í fullum gangi - ekki missa af þessu

Stærð í cm
Fullt verð: 

Dýna + Classic botn
Útsöluverð:  

Dýna + Classic botn

Luxury 80x200  120.900 kr.  94.530 kr. 

Luxury 90x200  124.900 kr.  97.930 kr. 

Luxury 90x210  127.900 kr.  100.630 kr. 

Luxury 120x200  134.900 kr.  106.730 kr. 

Luxury 140x200  144.900 kr.  114.930 kr. 

Luxury 180x200  184.900 kr.  145.930 kr. 

Nature’s LUXURY heilsudýna

Ýmsar stærðir og gerðir af sófum úr 
fallegu og slitsterku áklæði. Komdu 
og skoðaðu úrvalið.

LICATA sófar

Licata tungusófi hægri 
Kentucky koníak. Einnig til í 
River gráu áklæði bæði hægri 
og vinstri. 265 x 164 x 82cm. 

244.990 kr.

Nú: 195.920 kr.

Licata u-sófi hægri /vinstri 
Kentucky koníak. 

366 x 226 x 82 cm. 369.990 kr.

Nú: 295.920 kr.

Licata hornsófi hægri í  
3 mismunandi áklæðum.  
262 x 226 x 82 cm. 269.990 kr.

Nú: 215.920 kr.

MORFEO  
svefnsófi  
Vandaður og veglegur ítalskur svefnsófi. Dökkgrár. Svefnflötur 194 × 140 × 13 cm 
svampdýna sem fylgir. Stærð: 207 x 93 x 103 cm. Fullt verð: 269.900 kr.

Nú: 195.920 kr.

CANNES  
hægindastóll 
Hægindastóll og skammel. Saddle, grár eða rauður 
 í PVC áklæði. Fullt verð: 199.990 kr. 

Nú: 139.993 kr.

MIAMI  
lyftistóll 
Stillanlegur hægindastóll með tveimur 
öflugum mótorum. Leður á slitflötum. Svartur, 
grár eða brúnn. Fullt verð: 259.990 kr. 

Nú: 194.925 kr.

MEGA U-sófi 
Fallegur U-sófi í endingargóðu West gráu áklæði.   
382 x 241 x 85 cm. Fullt verð: 299.900 kr.

Nú: 239.920 kr.

Frábær heilsudýna með yfirdýnu fyrir enn betri hvíld.
Natures Luxury er frábær heilsudýna með 20cm háum pokagormum sem eru 
svæðaskiptir, mýkri á mjöðmum og öxlum til að halda náttúrulegri sveigju í líkama 
okkar á meðan við sofum. Dýnan er samansett úr 5 lögum af mismunandi svampi með 
4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. Hæð Natures Luxury  
 

er 33 cm, en þar af er þykk yfirdýna sem gerir dýnuna einstaklega þægilega.  
Natures Luxury er með vönduðu áklæði sem andar einstaklega vel.
Dýnan er millistíf en aukalögin af svampinum gefa sérstaka lúxustilfinningu þegar lagst 
er í hana. Natures Luxury er tilvalin á venjulegan botn sem og í stillanleg rúm.  
Sérlega vönduð gormadýna.

NICE endarúmteppi

Aðeins  215.920 kr.

Dökkgrátt, ljósgrátt eða bleikt.  
120 x 200 cm. 11.900 kr. Nú 8.330 kr.  
140 x 200 cm. 12.900 kr. Nú 9.030 kr.  
160 x 200 cm. 13.900 kr. Nú 9.730 kr. 
180 x 200 cm. 14.900 kr. Nú 10.430 kr.

60% AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

20%
AFSLÁTTUR 

30%
AFSLÁTTUR 

30%
AFSLÁTTUR AF 

DÝNUM 

20%
AFSLÁTTUR 

30%
AFSLÁTTUR 

C&J SILVER stillanlegur botn + Natures Rest Luxury heilsudýna
• C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.
• Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 
• Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.
• Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

Stærð í cm

Fullt verð:  
C&J botn + Natures 

Rest Luxury Útsöluverð

Luxury 80x200  187.900 kr  158.900 kr 

Luxury 90x200  193.900 kr  164.100 kr 

Luxury 90x210  201.900 kr  170.900 kr 

Luxury 100x200  201.900 kr  170.900 kr 

Luxury 120x200  207.900 kr  176.100 kr 

Luxury 140x200  223.900 kr  190.100 kr 

20%
AFSLÁTTUR AF 

C&J SILVER

Nature´s  
SUPREME  

heilsurúm með  
Classic botni

Virkilega vönduð heilsudýna sem  
hentar flestum, millistíf.

Natures Supreme er samsett úr 5 svæðaskiptu 
pokagorma kerfi með steyptri kantstyrkingu sem 

gefur um 25% meira svefn rými og lengri end ingu. 
Gormakerfið er mýkra við axlasvæðið, millistíft 

við miðjusvæðið en stífara við neðrabakssvæðið. 
Convoluted svampur (egglaga) er í efsta lagi 

dýnunnar sem gefur virkilega góðan stuðning og 
aðlögun. Einnig gefur lögunin á svampinum meira 

loftflæði sem skilar sér í auðveldari snúningi á 
dýnunni. Mismunandi svamplög gefa henni frábæra 

mýkt. Hæð dýnunnar er 29,5 cm. Dýna sem hentar 
ungum sem öldnum.

Stærð í cm
Fullt verð:  

Dýna + botn
Útsöluverð:  
Dýna + botn

Supreme 80x200 97.900 kr.  81.675 kr. 

Supreme 90x200 104.900 kr.  87.425 kr. 

Supreme 120x200 124.900 kr.  103.925 kr. 

Supreme 140x200 134.900 kr.  112.425 kr. 

Supreme 160x200 149.900 kr.  124.925 kr. 

Supreme 180x200 164.900 kr.  137.425 kr. 

25%
AFSLÁTTUR AF 

DÝNUM 

20%
AFSLÁTTUR 

25%
AFSLÁTTUR 

50%

30%

DANADREAM  
Ergomagic koddi 

Stífur dúnkoddinn. Hægt er að stilla 
hæð koddans með því að fjarlægja 

hluta svampsins til að hann passi þér 
fullkomlega. Fullt verð: 18.900 kr. 

Nú: 9.450 kr.

PURE COMFORT  sæng 
Létt og þægileg fibersæng. Stærð: 

140×200 cm. Sængin er 300g  
Fullt verð: 10.900 kr.  

Nú: 7.630 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga Smáratorg kl. 13-17

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

www.DORMA.is
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Luxury 90x200  124.900 kr.  97.930 kr. 
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öflugum mótorum. Leður á slitflötum. Svartur, 
grár eða brúnn. Fullt verð: 259.990 kr. 

Nú: 194.925 kr.

MEGA U-sófi 
Fallegur U-sófi í endingargóðu West gráu áklæði.   
382 x 241 x 85 cm. Fullt verð: 299.900 kr.

Nú: 239.920 kr.

Frábær heilsudýna með yfirdýnu fyrir enn betri hvíld.
Natures Luxury er frábær heilsudýna með 20cm háum pokagormum sem eru 
svæðaskiptir, mýkri á mjöðmum og öxlum til að halda náttúrulegri sveigju í líkama 
okkar á meðan við sofum. Dýnan er samansett úr 5 lögum af mismunandi svampi með 
4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. Hæð Natures Luxury  
 

er 33 cm, en þar af er þykk yfirdýna sem gerir dýnuna einstaklega þægilega.  
Natures Luxury er með vönduðu áklæði sem andar einstaklega vel.
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ALLT AÐ

20%
AFSLÁTTUR 

30%
AFSLÁTTUR 
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AFSLÁTTUR AF 
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20%
AFSLÁTTUR 

30%
AFSLÁTTUR 

C&J SILVER stillanlegur botn + Natures Rest Luxury heilsudýna
• C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.
• Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 
• Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.
• Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 
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Kolbeins 
Marteinssonar

n Bakþankar

Rétt eftir aldamótin síðustu vann 
ég við lestun og aflestun gáma í 
f lutningaskip í Sundahöfn. Þetta 
var ágætis vinna með miklum 
vinnulotum þegar skipin lögðust 
að bryggju og með rólegri dögum 
inn á milli. Minnisstæðast frá 
þessum dögum í Sundahöfn var þó 
hvernig ég uppgötvaði og sá með 
eigin augum, grundvallaratriði 
íslensks hagkerfis.

Þegar gámaskipin voru lestuð var 
byrjað á að setja frystigáma neðst 
í lestar skipsins. Þessir gámar gátu 
vegið margfalt á við hefðbundna 
gáma. Eftir að lestar skipsins höfðu 
verið fylltar þungum frystigámum 
var smávegis pláss eftir fyrir brota-
járn sem komið var fyrir fremst í 
skipinu og þá var kjölfestan klár. 
Skipið var þegar hér var komið sögu 
sokkið djúpt í hafflötinn og því var 
tómum þurrgámum lestað í fimm 
stæður ofan á dekk skipsins. Þetta 
voru semsagt útflutningsvörur 
okkar, frosinn fiskur og smávegis 
brotajárn.

Sama skip snéri svo til baka með 
sömu gáma, en með allt annað 
innihald. Gámar sem farið höfðu 
tómir út snéru nú sneisafullir 
til baka af alls kyns dóti, bílum, 
fatnaði, húsgögnum, raftækjum 
og öllu því sem hingað er flutt 
inn. Aðrir hagvísar sem ég lærði 
þarna á kajanum voru, að þegar 
mikið væri flutt inn af bílum þá 
græddi skipafélagið og þegar 
iðnaðarmenn væru farnir að vinna 
á bryggjunni þá væri næsta víst að 
kreppa væri væntanleg.

Ég held ég hafi aldrei haft putt-
ann jafn skýrt á púlsinum og þegar 
ég vann þarna á bryggjunni. Allir 
sáu að grunnstoðir hagkerfisins 
þurfti að efla. Fleiri virtust hafa 
verið á þeirri skoðun, því skömmu 
síðar var ákveðið að Ísland skyldi 
verða alþjóðleg fjármálamiðstöð. 
Síðan hef ég ekki skilið íslenskt 
hagkerfi. n

Gámahagkerfið

ÚTSALAÚTSALA
30-70% afsláttur af völdum vörum

Þú sérð  öll tilboðin á byko.is

Verslaðu á netinu byko.is

-30%

-70%

-30%

Tilboðsverð

Síðar nærbuxur
Hlýjar og góðar síðar nærbuxur. 
Stærðir: S, M, L, XL eða 2XL

7.347   
93445180-4

Almennt verð: 10.495

Tilboðsverð

Bolur
Hlýr og góður bolur. 
Stærðir: S, M, L, XL eða 2XL

8.978   
93445190-4

Almennt verð: 12.825

Tilboðsverð

Kuldagalli 
- Iceland
Vind- og vatnsþolinn kulda-
galli með endurskini, hægt að 
losa hettu af. Stærðir: S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL eða 4XL

12.947   
93458380-6

Almennt verð: 18.495

Tilboðsverð

Loftljós
Svart hangandi loftljós. 

2.888   
52238125

Almennt verð: 5.775

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
18v rafhlöðuborvél með 
hleðslu tæki. Vélin kemur
í kassa.

3.899   
68350737

Almennt verð: 12.995

Gerðu frábærkaup!

-30%

-50%

Tilboðsverð

Gasgrill
Rogue 425, svart, 
17,25kw með þremur 
aðalbrennurum. 

67.498   
506600074

Almennt verð: 134.995

-50%

-30%

-30%

Tilboðsverð

Nuddtæki
Nuddtæki með fjórum 
hraðastillingum, "non-slip" 
gripi og þremur mismunandi 
nuddstillingum.

8.397   
41073449

Almennt verð: 11.995

Tilboðsverð

Straujárn
Hvítt, 1850W 220-240 
~ 50/60Hz. 
Fjórar stillingar

2.797   
41725068

Almennt verð: 3.995

ÚRVAL AF 
ÞORRAMAT

* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum
 35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.

Með því að auglýsa í Fréttablaðinu 
og á frettabladid.is nærðu til 
rétta fólksins.


