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FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is
Sigurður Sævar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ístex, segir að fyrirtækið sé framsækið og stefni á umhverfisvæna framleiðslu.
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Íslenska ullin er einstök
Fylgstu með!

Ístex í Mosfellsbæ framleiðir handprjónaband úr íslenskri ull og má þar nefna
Plötulopa, Álafosslopa, Jöklalopa og Léttlopa. Ístex framleiðir einnig og selur
ullarteppi auk þess að gefa út handprjónabækur með fjölbreyttri hönnun. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
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Ístex hf. er ullarvinnslufyrirtæki sem hefur starfað
samfellt frá árinu 1896, fyrst
undir nafni Álafoss. Ístex tók við
starfseminni árið 1991. Sigurður
Sævar Gunnarsson er framkvæmdastjóri Ístex. Sigurður
segir að íslenska ullin sé einstakt
hráefni. „Okkar hlutverk hjá
Ístex er að tengja saman ull frá
íslenskum bændum til neytandans sem vill vinna úr einstöku
náttúrulegu efni. Eitthvað sem
er bæði skemmtilegt, nytsamt og
gefandi,“ segir Sigurður og bætir
við: „Lopa og lopapeysur þekkja
allir Íslendingar, hins vegar eru
ekki eins margir sem þekkja alla
þá vinnu sem felst í að þróa þráð
úr ull. Ferill sem liggur frá bónda,
felur í sér þvott og spuna sem
að lokum verða meistaraverk í
höndum hönnuða og handverksfólks víða um heim,“ greinir hann
frá.
„Eitt af okkar skemmtilegu en
krefjandi verkefnum er að gefa út
Lopabækur. Síðustu tvö ár hefur
Védís Jónsdóttir hannað f líkur
og ritstýrt bókunum. Það er alltaf
jafn gaman að sjá fólk á förnum
vegi í hönnun úr Lopabókunum
okkar. Þá hefur Védís verið að
skapa nýja línu í værðarvoðum
sem verða til á næsta ári og auka
fjölbreytni í þeim vöruf lokki.“

Metnaður í þróun

Sigurður segir að hjá Ístex hafi
verið lagður metnaður og mikil
vinna í þróunarmál undanfarin
ár og mörg verkefni séu þegar
farin að bera ávöxt. „Hér njótum
við þess að hafa reynt starfsfólk,
þar af eru margir sem hafa áratuga reynslu í ullargeiranum. Þá
höfum við bætt við okkur textílverkfræðingum og verkefnastjóra
nýrra markaða til að ýta þessum
nýjungum áfram. Við höfum haft
að leiðarljósi tvö meginmarkmið
til að þjónusta viðskiptavini
okkar sem best. Það fyrra er að
vera enn umhverfisvænni. Mikil
vinna hefur farið í að þróa og gera
litun umhverfisvænni. Vinna
er hafin við að taka upp OEKOTex 100 staðalinn sem staðfestir
að vörur okkar innihaldi engin
skaðleg efni. Við gerum þá kröfu
til allra okkar birgja að efnin frá
þeim uppfylli þennan staðal.
Hins vegar er um að ræða yfir
4.500 uppskriftir þannig að það
tekur tíma að fá allar vörur vottaðar. Við erum nú þegar búin að
fá þessa vottun fyrir ullarþvottastöðina okkar á Blönduósi. Þannig að öll ull frá okkur hefur hlotið
þessa viðurkenningu. Nokkuð
sem okkar viðskiptavinir geta
strax nýtt sér,“ útskýrir Sigurður.

Sigurður Sævar segir að íslenska ullin sé afar verðmæt og í raun einstök.
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Ull er gull

„Hitt markmiðið í okkar þróunarvinnu er að búa til tækifæri fyrir
ull sem við nýtum ekki nú þegar
í handprjónaband, líkt og mislita
ull. Sængurnar Embla og Iðunn
sem við bjóðum á lopidraumur.is
eru skemmtileg dæmi um slíkt.
Þær hafa einmitt hlotið OEKO-Tex
stimpilinn. Við
erum þakklát
fyrir þær frábæru viðtökur
sem sængurnar
hafa fengið,“
segir Sigurður og
bætir við að mörg
önnur spennandi verkefni séu
í þróunarferli
og nálægt því að
komast á koppinn. „Lopi-Loft er
einangrunarefni
í flíkur sem fataframleiðendur
hafa verið að
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Ullarteppin frá Ístex eru notaleg og hlý. Teppi sem gott er að eiga heima.

Ístex vinnur ýmsar vörur úr íslenskri ull.

skoða í sína framleiðslu. Lopi-Fur
sem er ullarefni sem líkist gæru,
en hentar viðskiptavinum sem
vilja náttúrulegt efni af lifandi
skepnu. Olíuskiljur í skip og ofin
efni í hljóðeinangrun og fatnað.
Þá eru ótalin verkefni allt frá listaverkum til ofinna ullarefna fyrir
fataframleiðslu. Við hvetjum alla
þá sem hafa góðar hugmyndir um
úrvinnslu íslensku ullarinnar að
hafa samband við okkur,“ segir
Sigurður og bætir við að ull sé gull.

Íslensk ullarsæng
er kjörin gjöf.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sjá upplýsingar um sængurnar á
lopidraumur.is

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Ístex er eina ullarverksmiðjan
sinnar tegundar á landinu.
Ullin er unnin þegar hún kemur frá
bændum. Hér stendur Sigurður við
öfluga vinnsluvél.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, 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,
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Smáauglýsingar
Þjónusta

Bókhald

Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Pípulagnir

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Bókhaldsþjónusta, vsk, laun,
Innheimta. Áralöng reynsla. AKB
bókhald s. 856-6749

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

SPÁSÍMINN 908 5666

Málarar
Málningarþjónusta S: 782-6034.

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

Ræstingar

Spádómar
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Húsnæði

Húsnæði óskast
NULL

Kona óskar eftir íbúð til leigu. Uppl.
í s: 620-4464

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

ÞÚ ERT AÐ HORFA Á
HRINGBRAUT

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Trésmíði
TRÉSMIÐUR

tekur að sér stór og smá verk
sanngjarnt verð s 8924624 net
sjgverktakar@gmail.com

Save the Children á Íslandi

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.
Sjá uppl. www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Skrifstofa borgarstjóra

Elliðaárdalur

Auglýst tillaga að
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 12. febrúar 2020 og borgarstjórn Reykjavíkur þann 3. mars
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir borgargarðinn í Elliðaárdal. Skipulagið byggir
á grunni eldra deiliskipulags sem var samþykkt árið 1994 sem fellt er úr gildi. Í tillögunni eru afmörkuð
og skilgreind hverfisverndarsvæði í dalnum, gerð grein fyrir helstu göngu- og hjólastígum ásamt nýjum
þverunum yfir Elliðaárnar og skilgreind helstu útivistar- og áningarstaðir. Nánar um tillöguna vísast til
kynningargagna.

Skrifstofa borgarstjóra

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 16. mars 2020 til og með 29. apríl 2020. Einnig má sjá tillöguna á vefnum,
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 29. apríl 2020. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 16. mars 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

VIÐ ERUM 5 ÁRA!
Við þökkum áhorfið undanfarin
5 ár og hlökkum til að færa
landsmönnum áfram íslenskt
sjónvarp á degi hverjum
þeim að kostnaðarlausu.

landsmanna 50 ára og
eldri horfa reglulega á
Hringbraut í hverri viku*

RÁÐNINGAR
Borgarverkfræðingur

landsmanna 30 ára og
eldri horfa reglulega á
Hringbraut í hverri viku*

Borgarverkfræðingur
Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings
að vel takist til.

Hagdeild

Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

*MMR. 15-22 nóv 2019

FRÉTTAUMRÆÐA, MENNING, HEILSA,
LÍFSREYNSLA OG NÁTTÚRA

Við miðlum af reynslu!

