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Á næsta ári eða nánar tiltekið í nóv-
ember 2009 eru liðin 10 ár síðan 
fyrirtækið K. Steinarsson ehf., tók 

til starfa sem umboðsaðili fyrir Heklubíla 
á Suðurnesjum. Í upphafi var fyrirtækið til 
húsa að Brekkustíg 39 en nokkrum mán-
uðum síðar flutti það í núverandi húsnæði 
að Njarðarbraut 13. Auk söluumboðs fyrir 
Heklu er þar nú einnig rekin þjónustustöð og 

varahlutaverslun og eru starfsmenn orðnir 13 
talsins.

Gríðalega góðar viðtökur og gott starfs-
fólk
„Við höfum hlotið gríðarlega góðar viðtökur síð-
an við fluttum í þetta glæsilega hús og bjóðum 
hér upp á alhliða þjónustu fyrir Heklubíla þ.e. 
bíla af gerðunum Volkswagen,  Audi, Skoda og 

Mitsubithi”, sagði Kjartan Steinarsson í viðtali 
við blaðið og bætti síðan við, „en að sjálfsögðu 
væri aðalástæðan hið góða starfsfólk sem hjá 
honum starfaði”.

Sjáum fram á góða framtíð
„Þó erfitt hafi verið að undanförnu, sé ég fram 
á mjög bjarta framtíð. Við Suðurnesjamenn 
verðum fyrr upp úr þessum öldudal en, ýmsir 
aðrir staðir á landinu. Hér eru mikil tækifæri 
s.s. þjónusta við álverið, gagnaver o.fl. þannig að 
þessa landssvæði á mikla möguleika”.

Nýtum okkur staðla til þjónustuauka
„Við höfum nýtt okkur einhliða fullt af stöðlum 
fyrir verkstæðið og sölu og miðum þá við Evr-
ópska efnahagssvæðið. Með því uppfyllum við 
ýmsa kröfur sem eru til þess eins fallnar að bæta 
þjónustuna fyrir viðskiptavinina”.

Í dag er þarna rekið eitt fullkomnasta þjón-
ustuverkstæði Heklu hérlendis. Þar fer fram 
allar viðgerðir vegna ábyrgðar bifreiða svo og 
standsetningar á bílum fyrir afhendingu. Verk-
stæðið er mjög tölvuvætt, bæði varðandi leit að 
bilunum og eins varðveislu á nánast allri þjón-
ustusögu bifreiðarinnar.

K. Steinarsson ehf.:

Sjáum góða tíð framundan
og mikla möguleika

Blað það sem þið lesendur góðir sjáið nú fyrir augum ykkar, er 
unnið við nokkuð sérstæðar aðstæður, svo ekki sé meira sagt. 
Strax er vinnsla hófst síðla sumars voru margir sem voru 

ekki tilbúnir til að vera með, en aðrir töldu þetta besta tækifærið til 
að láta vita af sér.

Er undirbúningur, skrif og myndatökur voru u.þ.b. hálfnaður skullu 
óvænt vandamál á útgáfunni. Fyrst kom til stórt vandamál sem ekki 
verður tíundað hér, en litlu munaði að gengi að blaðinu dauðu, en útgef-
andi sá þá aðra leið út úr þeim vanda og hélt því ótrauður áfram Þá 
skall blessuð kreppan á og upp undir helmingur þeirra sem ætluðu að 
vera með hættu við og þar með nokkrir fjársterkir aðilar sem séð var að 
myndu bjarga útgáfu blaðsins.

Fyrst eftir að kreppan skall á voru viðskiptavinir blaðsins margir 
ófáanlegir til skrafs eða ráðagerða og því dróst nokkuð að halda áfram 
blaðinu, en að lokum nú í janúar fannst leið til að þoka því áfram að 
hluta og síðan hefur þetta komist áfram fyrir þrjósku útgefanda og 
nokkra velunnara blaðsins.

Efnahagsástandið
Margir töldu mig áræðinn að fara af stað í þessu árferði, það yrðu engir 
með. Sagan hefur sýnt annað, þó svo að einhverjir hafi helst úr lestinni 
að þessum sökum og eins heimsótti ég ekki öll fyrirtæki, gerði frekar 
óformlega skoðun á því hverjir myndu treysta sé til að vera með og 
hverjir ekki og því eru nokkur smærri fyrirtæki ekki með núna og ein-
staka stærri, en þau eru þó ekki fleiri en ég átti von á.

Þeir sem voru með, gerðu það þar sem þeir telja að það að sleppa 
þessu tækifæri, samsvari því að leggja árar í bát og því stóð ekki á svari 
hjá þeim. 

Þegar þetta ástand var komið þótti 
rétt að gefa það mun minna en stóð 
til í upphafi, en þó með þeim þema að 
vera svona að hluta til baráttublað fyr-
ir þá sem ætla að standa þessa hríð af 
sér, þó svo að flestir hafi þurft að segja 
upp mörgum starfsmönnum og gera 
aðrar ráðstafanir.

Hafa ber í huga að mest af textanum 
var skrifaður áður en kreppan kom og 
eins voru flestar myndirnar teknar 
fyrir kreppu.

Blaðið sjálft
Blaðið er gefið út af undirrituðum og 
á hans ábyrgð. Hefur hann skrifað 
mesta allan textann og eins tekið flest 
allar myndirnar. 

Netfang mitt er:   www.emilpall@simnet.is og símanúmar 845 0919.

Lifið heil
Emil Páll Jónsson

Standa hríðina af sér

Ísgoggar:

Sérhæfð 
þjónusta
Að Bakkastíg 12 í Njarðvík, rekur 

Strandamaðurinn Erling Brim Ingi-
mundarson litla handverksfram-

leiðslu. Hér er um að ræða mjög sérhæft 
fyrirtæki sem framleiðir fiskigogga og ýmis 
önnur áhöld fyrir fiskiskip, sem síðan eru 
seld í helstu veiðafæraverslunum landsins. Að 
auki framleiðir hann kústsköft, plasthrífur, 
kantskera, malbikssköfur, sandsköfur, strák-
ústa, baujur, sökkur fyrir handfærabátanna 
og margt annað s.s. leikföng í formi gömlu 
trébílanna, dúkkuvagna, merkjahæla o.fl.
 
Lenti í slysi
Þetta 10 ára gamla fyrirtæki hefur getið sér gott 
orð á þessu sviði, en hvað olli því að hann fór út 
í þessa framleiðslu. Gefum Erling orðið.
„Ég var búinn að vera til sjós frá því að ég var 
strákur, átti eigin bát frá 16 ára aldri og ákvað 
að flytja til Suðurnesja. Þar gerðist ég pípulagn-
ingamaður en lenti þá í alvarlegu umferðarslysi 
á Reykjanesbraut. Leiddist mér aðgerðarleysið 
og eftir nokkurn tíma hugsaði ég minn gang og 
þetta varð niðurstaðan”.

Hóf Erling rekstur í litlum bílskúr, með því að 
kaupa lítið fyrirtæki á þessu sviði og eftir þrjú ár 
í bílskúrnum flutti hann að Bakkastíg 12 í Njarð-
vík þar sem hann rekur fyrirtækið Ísgoggar.
 
Selt víða
Viðskiptavinir fyrirtækisins eru sölu- og þjón-
ustuaðila útgerðar s.s. Veiðafæraþjónusta 
Grindavíkur, Ísfell, N1, Olís o.fl.
Vöxtur fyrirtækisins hefur þróast hratt og hefur 
verið nóg að gera a.m.k. yfir vetrarvertíðina.

 
Fyrir handavinnu
Þeir sem stunda handavinnu ýmiskonar s.s. 
að búa íkonamyndir eða ramma með servíett-
um geta fengið hjá Ísgoggum ramma fyrir það 
áhugamál og sama má segja með ýmislegt smá-
dót sem það vanhagar um, oft leysir Erling gát-
una. Ættu því þeir sem áhuga hafa á slíkur að slá 
á þráðinn í síma 893-7269.

Erling Brim Ingimundarson stendur framan við rekka með fiskigoggum og heldur á bauju.

Emil Páll Jónsson

�        Njarðvík

Starfsmannahópur K. Steinarssonar á haustdögum 2008.

Þjónustumiðstöð er rekin í sama húsi

Hekluumboðið rekur fyrirtækið 
að Njarðarbraut 13
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Fyrirtækið Pípulagnir Benna Jóns ehf 
var stofnað árið 2000, af Benedikt G. 
Jónssyni pípulagningameistara. Starfs-

menn voru 6- 8 í byrjun. Undirbúningur að 
stofnun fyrirtækisins hófst þó nokkuð fyrr 
eða í maí 1997 þegar Benedikt hóf sjálfstæða 
starfsemi í pípulögnum. Um áramótin 2002 
– 2003 kom Óskar Guðjónsson inn í fyrirtæk-
ið og eiga þeir félagar fyrirtækið saman að 
jöfnu. Ákveðið var að færa út starfsemina og 
markaðsetja fyrirtækið sem gæða fyrirtæki, 
sem þjónaði bæði einstaklingum og fyrirtækj-
um markmiðið er að fyrirtækið verði í hæsta 
gæðaflokki. 

Um áramótin 2007-2008 var nafni fyrirtæk-
isins breytt og heitir nú Vatnsafl ehf.

Víðtæk reynsla starfsfólksins
Vatnsafl ehf., sérhæfir  sig í pípulagningaverk-
töku sem og efnissölu fyrir pípulagnir og er mjög 
vel tækjum búið til að takast á við hin fjölbreyttu 
verkefni sem upp koma í pípulögnum. Markmið 
Vatnsafls hefur verið að vera leiðandi fyrirtæki á 
sviði pípulagnaverktöku á Suðurnesjum.

Starfssvið fyrirtækisins hefur þó ekki ein-
skorðast við Suðurnes og hafa þeir sótt verkefni 
til höfuðborgarsvæðisins og jafnvel út fyrir það, 
svo dæmi sé tekið, lagði fyrirtækið gólfhitalagn-
ir í sundmiðstöðina á Drangsnesi í Standasýslu.

Starfsfólk Vatnsafls hefur mikla þekkingu og 
reynslu í þeim störfum sem það sinnir. Meirihluti 
starfsmanna eru með sveins- eða meistarapróf í 

pípulögnum eða öðrum málmiðnaðargreinum 
og hafa margir þeirra starfað hjá fyrirtækinu frá 
stofnun þess. Sem dæmi þar um þá hafa tveir 
starfsmenn starfað þar síðan á árinu 1998, þeir 
Jón Guðni Svanbjörnsson og Ólafur Hrólfsson 
og eru forráðamenn fyrirtækisins þeim þakklát-
ir fyrir það traust sem þeir og annað starfsfólk 
hefur sýnt þeim í gegn um árin.

Fyrirtækið leggur mikla áherslu upp úr því 
að starfsmenn þess fari á hin ýmsu námskeið 
sem eru í boði fyrir pípulagningamenn á vegum 
verkmenntunar, einnig hefur fyrirtækið verið 

Vatnsafl ehf.

Leiðandi fyrirtæki 
á sviði pípulagna

með námskeið fyrir starfsmenn í samvinnu við 
hina ýmsu birgja er varðar nýjungar á efnum og 
starfsaðferðum, enda ekki vanþörf á þar sem 
gífurlegar breytingar hafa verið í lagnaefni að 
undanförnum árum.

Góð verkefnastaða
Vatnsafl hefur stækkað frá því að vera með 6 
til átta starfsmenn upp í að vera með mest 50 
starfsmenn á launaskrá. Í dag eru starfsmenn 
18 talsins og hefur þróunin verið í takt við tíð-
arandann.

Fyrirtækið er í dag í góðum málum verkefna-
lega séð og eru þeirra helstu stórverkefni meðal 
annars Íþróttamiðstöð Álftanesi, grunnskólann 
í Sandgerði og viðbygging Íþróttahússins við 
Sunnubraut.

Bjóða upp á efnislager fyrir pípulagnir
Árið 2006 tók Vatnsafl við umboði fyrir Oras. 
Oras er finnskt fyrirtæki sem framleiðir hágæða 
blöndunartæki og var gerður samstarfssamn-
ingur við þá um að fyrirtækið mundi sjá um 
sölu, dreifingu og þjónustu á blöndunartækjum 
frá þeim. Í dag eru þau til sölu hjá fyrirtækinu 
og hafa hlotið góðar viðtökur. Þess má geta að 
Oras hafði þó verið á markaði hér á landi áður 
en Vatnsafl tók við umboðinu.

Á svipuðum tíma var farið í að setja upp efn-
islager fyrir lagnaefni í húsnæði Vatnsafls. Hug-
myndin var sú að með því myndi fyrirtækið efla 
þjónustu við viðskiptamenn þeirra, þar sem 
mjög oft hefur borið á efnisskorti í lagnaefni á 
Suðurnesjum, sem aftur varð valdandi að töfum 

á verkefnum, þessi efnislager hefur verið opinn 
fyrir aðra viðskiptamenn einnig.

Aðstaða og heimasíða
Höfuðstöðvar Vatnsafls er að Njarðarbraut 3d 
og 3e í Njarðvík. Skiptist húsnæðið í verkstæði, 
lageraðstöðu, skrifstofur, matsal og kaffiaðstöðu 
ásamt snyrtingum með sturtuaðstöðu.

Fyrirtækið er með 10 bíla á sínum vegum, 
sem eru ætlaðir til að þjónusta viðskiptamenn.

Unnið er að gerð heimasíðu um fyrirtækið og 
leggja eigendur mikið upp úr því að hún verði 
sem best úr garði gerð, þannig að hún komi að 
sem bestum notum fyrir viðskiptamenn Vatns-
afls ehf.

Starfsmannahópurinn á haustdögum 2008

Þjónustubílar fyrirtækisins  2007
var stór og mikill floti

Þau sjá um skrifstofuhaldið. Birna Þórðardóttir 
og Óskar Guðjónsson

Gólfhitalögn, myndirnar teknar með hitamyndavél.                                                                                           Ísland - Pólland fótboltakeppni starfsmanna.

Vinnubíll 2009

Ólafur Hrólfsson „sundlaugarsérfræðingur“
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hafði þetta að segja um þessar einingar: „Ég er 
mjög hrifinn af kúluplötunum, þetta er sniðug 
lausn. Enda er loftaplöturnar léttari og því getur 
verið meira haf milli súlna” sagði Ágúst Gísla-
son, framkvæmdastjóri Urtusteins sem er að 
byggja stórhýsin við Krossmóa 4.

Jarðvinnsludeildin og Steypan
Jarðvinnsludeild SEES samanstendur af gröfum, 
svonefndum búkollum o.fl. stórvirkum tækjum. 
Hefur deildin komið víða við varðandi gatna-
gerð, lóðaframkvæmdir, grjótvarnagarða o.fl

Sáu þeir t.d. um byggingu Skessuhofinu í Gróf-
inni, en þar fór fram mjög vönduð grjóthleðsla, 
þá hafa þau annast alla malbikun í Helguvík og 
margt meira mætti telja upp.

Í dag er staðan sú að Steypan sér um 90% af 
allri steypusölu á Suðurnesjasvæðinu.

Flotsteypan
Þetta fyrirtæki annast m.a. dælingu á flotefnum 
í golf íbúðarhúsa, bæði hér fyrir sunnan og ekki 
síður á höfuðborgarsvæðinu.

Innflutningur steinefnum
Að undanförnu hefur fyrirtækið annast inn-
flutning á steinefnum sem síðan eru endurseld 
til ýmsra aðila. Um er að ræða hágæðavöru frá 
Noregi sem hingað hefur komið í heilum skips-
förmum.

Efnið þetta er ýmist notað utan á hús og sem 
gólfefni húsa.

Fyrirtækjasamstaðan hefur komið víða við, en 
þar látum við myndirnar tala að hluta, auk þess 
sem við sýnum á myndrænan hátt tækjakost fyr-
irtækjanna.

Fyrirtækjanet það sem samanstendur af 
SEES ehf.. Malbikunarstöð Suðurnesja 
ehf., Steypunni, Einingum  ehf. og 

Flotsteypunni ehf. er í raun öflugt fjölskyldu-
fyrirtæki. Upphafið má rekja til þess tíma er 
Einar Svavarsson hóf vörubílarekstur 1955 og 
síðan verktakastarfsemi 1973. 

Árið 1982 kom Svavar sonur Einars inn í 
reksturinn og á árinu 1989 stofnuðu þeir feðgar 
síðan S.E.E.S sem dregur nafnið af þeim sjálfum 
þ.e. Svavar Einarsson og Einar Svavarsson. Síðan 
hafa systkinin Geir og Kristín Einarsbörn komið 
við sögu á rekstinum.

Árið 1993 var malbikunarstöðin stofnuð og 
1996 steypustöðin. Einingaverksmiðjan hóf 
rekstur 9. júní 2005 og á árinu 2006 fengu þeir 

framleiðslurétt á kúluframleiðslu vegna eining-
anna og hófst kúluframleiðslan um mitt síðasta 
ár.

80-90 starfsmenn
Frá stofnun hefur mikið vatn runnið til sjávar og 
eitt leitt af öðru. Hjá fyrirtækinu starfa nú milli 
80 og 90 manns. Frá árinu 2000 hafa þau lagt 
mikla áherslu á að flytja inn vinnuafl aðallega frá 
Póllandi og hefur þessu fólki líkað það vel veran 

hjá þeim að margt hefur verið hjá þeim árum 
saman og keypt sér hér hús og eru nú íbúar í 
Reykjanesbæ og í eigin íbúðum.

Einingaverksmiðjan 
Sennilega er framleiðsla Einingaverksmiðjunn-
ar það verk sem vakið hefur hvað mestu athygli 
hérlendis. Ástæðan er sú að þetta yngsta fyr-
irtæki þeirra hefur þegar náð mikilli fótfestu 
og því stefna þeir á að fara með framleiðsluna 
á stærri markaði, bæði hér heima og jafnvel 
erlendis.

Einingar þessar eru mun léttari en almennt 
gerist og notast sem loftaplötur í húsum. Sök-
um þess þá er hægt að hafa mun opnara rými 
og minna af stoðum en áður þekktist, auk þess 
sem þær standa betur af sér t.d. í jarðskjálftum. 
Framleiða þeir tvær gerðir af kúlum og fer það 
eftir því hvort um er að ræða stórhýsi á mörgum 
hæðum eða t.d. tveggja hæða einbýlishús

Meðal húsa sem eru með þessar einingar er 
hið nýja 5 hæða hús sem verið er að reisa að 
Krossmóa 4. En framkvæmdastjóri þess húss 

S.E.E.S

Öflugt fjölskyldufyrirtæki

Búmannahúsin 
í Innri-Njarðvík 
eru úr einingum 
frá Einingum ehf.

Sverðið fræga í Innri-
Njarðvík er einnig meðal 
verka þeirra.

Hér er verið að dæla 
steypu upp í nýja húsið 
við Samkaup

Hér sjáum við eitt af einingahúsunum sem 
þeir hafa gert

Göngustígurinn í Keflavík

Fjölbýlishús í Innri-Njarðvík byggt úr 
einingum frá einingarverksmiðjunni

Glæsilegur bílafloti hjá Steypunni í Helguvík

Heimili Tröllkonunnar í 
Grófinni

Einingaverksmiðjan býr sjálf til kúlurnar í 
loftaeiningunum. Hér sjáum við kúlurnar komnar í loftaplötu.

Loftaplötur frá Ein-
ingaverksmiðjunni lyft 
upp í hús Urtasteins

Steypu dælt í hús í 
Ásahverfinu í Njarðvík
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Að Njarðarbraut 3c er fyrirtækið Verk-
menn / Betri þrif til húsa. Hér er í 
rauninni um að ræða rúmlega 20 ára 

reynslu, því Guðmundur Helgi Önundarson 
sem er stjórnandi þessa fj ölskyldufyrirtæk-
is ásamt Íris Ósk Kristjánsdóttur hóf 17 ára 
gamall þ.e. á árunum 1983-84 rekstur í Kópa-
vogi. Til Suðurnesja fl utti fyrirtækið siðan 
1993 og síðan hefur það þróast út í það sem 
það er í dag, þ.e. að vera alhliða hreingern-
ingaþjónusta, auk vörusölu á allri hreinlætis- 
og rekstrarvörum til fyrirtækja.

Gera við glerskemmdir
Meðal þeirra þátta sem hafa þróast hjá fyrirtæk-
inu er að sérhæfa sig varðandi allt er snýr að 
gluggaþvotti og gleri. Hefur tækni þeirra nýst 
mjög vel í Bláa lóninu, hjá Hitaveitunni, Flug-
turninum, sundstaðir og víðar með mjög góð-
um árangri.

Hefur þetta þróast út í það að geta nú gert 
við brunaskemmdir í gleri í samstarfi  við breskt 
fyrirtæki og segir Guðmundur að gler sé í raun 
hans hugarfóstur, auk þess sem Íris er bygginga-

fræðingur og því kemur hennar fagkunnátta vel 
að gagni.

Sjón er sögu ríkari
Annars er verksvið fyrirtækisins í raun allt frá 

ræstingu og niður í niðurrif. Hér er t.d. verið að 
tala um glerhreinsun, glervörn, klæðingarvörn, 

hreingerningar, rykhreinsun, teppahreinsun, 
mottuhreinsun og mottuleigu, húsgagnahreins-
un, gardínuhreinsun, sótthreinsun og lyktareyð-
ingu,  ræstingar, bón og þrif bíla og svona má 
lengi upp telja. En sjón er sögu ríkar og því um 
að gera að hafa samband við fyrirtækið.

Fyrirtækið RH innréttingar ehf., er eng-
inn nýgræðingur í greininni, því það 
fer að nálgast fertugsaldurinn. Ragnar 

Halldórsson stofnaði það 1980, sem bílskúrs-
fyrirtæki í byrjun. Eft ir að hafa verið í skúrn-
um í tvö til þrjú ár var ráðist í að byggja undir 
verkstæðið við Holtsgötu og enn var stækkað. 
Og er nú í 1300 fermetra iðnaðarhúsnæði að 
Stapabraut 1,  þar hefur fyrirtækið starfað í um 
áratug og starfsmannafj öldinn eru 9 manns en 
voru 13 á síðasta ári. RH innréttingar er fj öl-
skyldufyrirtæki Ragnars og koma auk hans, 
eiginkona og börn öll að rekstri þess.

Út um allt land
Að sögn Ragnars er hann mjög sáttur við verk-
efnastöðuna, því þó illa ári og nýbyggingum hafi  
fækkað, hefur endurnýjun í eldri húsum aukist og 
því kemur þetta mjög vel út.

Þá hefur orðið mikil fj ölgun í því að viðskipt 
félagsins færist út um allt land. Sem dæmi þar 

um þá hafa þeir staðið í viðskiptum við aðila á 
Þórshöfn, Táknafi rði, Stykkishólmi, Ólafsvík, Ak-
ureyri og víðar um land.

Eins og áður er almennur biðtími eft ir innrétt-
ingum í kring um 2 til 3 mánuðir og því vissara að 
hafa fyrirvarann á þegar pantað er sagði Ragnar.

Sérhæfi ng
Fyrirtækið hefur sérhæft  sig í smíði allra al-
mennra innréttinga í hús, s.s. eldhúsinnréttinga, 
fataskápa, baðinnréttinga, innihurða o.s.frv.

Auk smíðavinnunnar setja þeir innrétting-
arnar oft ast upp fyrir viðskiptavini, en auðvitað 
bjóða þeir einnig upp á að fólkið setji innrétting-
arnar upp sjálft .

Bjóða hönnun
Fyrirtækið teiknar það sem smíða á og gerir 
fólki tilboð ef óskað er, því að kostnaðarlausu, 

sem er fremur sjaldséður þáttur í dag. Þá hafa 
þeir upp á að  bjóða fyrirtaks arkitekt, sem þeir 
benda fólki á ef það hefur áhuga fyrir því sagði 
Ragnar Halldórsson að lokum.

Hér á síðunni má sjá lítið sýnishorn af fram-
leiðslu RH- Innréttinga

RH innréttingar ehf.:

Selja um land allt

Netaverkstæði Suðurnesja var stofnsett 
þann 20. október 1961 af þeim And-
reas Færseth og Brynjari Vilmund-

arsyni. Saman ráku þeir fyrirtækið til 1979, 
en þá tók Andreas einn við rekstrinum og rak 
það þannig til ársins 1996 að fyrirtækinu var 
breytt í einkahlutafélag og sonurinn Óli J. 
Færseth tók við framkvæmdastjórn. Andreas 
hefur nú dregið sig út úr rekstri þessa 47 ára 
gamla fyrirtækis. Hjá fyrirtækinu starfa í dag 
5 manns, en þeir feðgar eru báðir menntaðir 
sem netagerðarmenn.

Einn viðskiptavinur aðal uppistaðan
Á þessum árum hefur orðið mikil breyting hjá 
fyrirtækinu í kjölfar þeirrar öru þróunar sem 
orðið hefur í útgerðarþáttum. Í dag hefur fyr-
irtækið horfi ð að mestu úr vinnu við nætur og 
annast mest uppsetningu og viðgerðir á trollum, 
snurvoðum og þroskanetum, rekstur veiðafæra-
verslunar og víraverkstæðis.

Enda er svo komið að eitt útgerðarfyrirtæki, 
Nesfi skur ehf. í Garði er aðaluppistaðan í verk-
efnum fyrirtækisins. Er það beint framhald af 
þeim miklu breytingum sem orðið hafa í útgerð-
arháttum, en auk Nesfi sks eru nokkur minni 
útgerðarfélög meðal viðskiptavina.

Breytingar á Brekkustígnum
Fyrirtækið hefur frá árinu 1962 verið til húsa 
í stóru verkstæðishúsi við Brekkustíg, en áður 
hafði fyrirtækið verið til húsa við Flugvallarveg, 
fyrst í bragga á svipuðum slóðum og Reykjanes-
höllin er í dag og síðan færðu þeir sig neðar eða 
skammt frá núverandi lögreglustöð.

Þrátt fyrir að verkefnastaðan hafi  breyst hef-
ur fyrirtækið fj árfest í húsnæði hinum megin 
Brekkustígs og þar er víraverkstæðið til húsa. Á 
sama tíma hefur fyrirtækið leigt út frá sér í stóra 
húsinu og fl eiri breytingar eru í farvatninu varð-
andi það húsnæði.

Netaverkstæði Suðurnesja ehf.  

Með elstu fyrirtækjunum

Verkmenn sf. / Betri þrif ehf.:

Alhliða hreingerningarþjónusta

Aðsetur fyrirtækisins er að Njarðarbraut 3c 
og á litlu myndunum sjáum við úr starfsemi Verkmanna / Betri þrif.

Höfuðstöðvar Netaverkstæðisins við Njarðarbraut

Frá vinnu á sjálfu netaverkstæðinu

Óli J. Færseth 
við víravélina.

Glæsilegar innréttingar 
frá RH innréttingum
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Þau eru ekki mörg fyrirtækin á Suður-
nesjum sem geta státað sig af tæplega 
hálfrar aldar starfsemi. Hér kynnum 

við þó eitt sem getur svo sannarlega gert það. 
Það er verktakafyrirtækið Ellert Skúlason hf. 
sem hefur starfað óslitið síðan árið 1961. í 
fyrstu undir stjórn Ellerts og nú er sonur hans 
Björn Viðar hans hægri hönd við stjórnvöl-
inn. Hjá fyrirtækinu starfa í dag á milli 20 og 
30 manns.

Á ýmsum sviðum
Fyrirtækið hefur komið við á ýmsum sviðum 
á þessum árum. Það hefur unnið að mörgum 
stórframkvæmdum, bæði í samstarfi við aðra 
verktaka og eins sjálfstætt. Sem dæmi má nefna 
virkjanir, flugvallargerð, vegagerð, hafnargerð, 
jarðgöng, ýmsar almennar byggingafram-
kvæmdir, boranir og sprengingar.

Margt á boðstólum
Fyrirtækið tekur að sér alla almenna jarðvinnu. 
Þ.m.t. fleygun á klöpp og steinsteypu, lagnir og 
fráveitu gatna, vegagerð og landmótum, hellu-
lagnir, niðurrif húsa og margt annað. Auk þess 

Ellert Skúlason hf.:

Öflugt fyrirtæki í hæsta gæðaflokki

sem það tekur að sér snjómokstur, garðvinnu og 
vélaflutninga.

Í hæsta gæðaflokki
Að sögn þeirra feðga eru markmið þeirra að 
tryggja ánægju viðskiptavina sinna með því að 
skila góðri og skjótri vinnu í hæsta gæðaflokki. 
„Við búum yfir afbragðs tækjakosti og góðu 
starfsfólki, sem leggur mikla áherslu á vönduð 
vinnubrögð”.

Hluti af tækjakosti fyrirtækisins

Flutningavagn á vegum fyrirtækisins flytur bát

Plan malbikað nálægt Helguvík malbikað af þeim

Allur uppgröftur og jarðvinnufrágangur þessara húsa 
við Víkurbraut var unnin af Ellert Skúlasyni hf.

Umhverfi húss við Víkurbraut sem 
fyrirtækið annaðist

Hér sjáum við einn af malarflutningabílum ES.
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Fitjar ehf. fl utningaþjónusta:

Fyrirtækið Fitjar ehf., fl utningaþjónusta 
sem áður hét Flutningaþjónusta Gunn-
ars, á að baki yfi r tuttugu ára reynslu 

á sviði fl utninga og tengdrar starfsemi. Á 
vordögum 2007 tóku núverandi eigendur 
við rekstrinum, en þeir eru Óli J. Færseth, 
Jóhanna Karlsdóttir, Björg Færseth og Einar 
Sveinsson. Hjá Fitjum ehf., fl utningaþjónustu 
starfa að jafnaði um 25 manns.

 
Öfl ugt starfssvið
Fyrirtækið býður alhliða fl utningaþjónustu auk 
tollafgreiðslu fyrir Suðurnesin, auk reksturs 
vöruhúss og skipaafgreiðslu.

Einsi kaldi og félagar bjóða upp á margar ferðir 
daglega milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæð-
isins og eru viðkomustaðir m.a. Reykjanesbær, 
Garður , Sandgerði, og Flugstöð Leifs Eiríksson-
ar. Vörur eru sóttar á höfuðborgarsvæðinu bæði 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki og fl uttar í vöru-
hús fyrirtækisins. Þaðan er þeim dreift  nánast á 
sömu stundu til viðtakenda.

Til að tryggja að vörurnar komist til skila 
í upprunalegu ástandi er fyrirtækið búið öfl -
ugu myndavéla- og rafrænu eft irlitskerfi  bæði í 
fl utningabílunum og vöruhúsinu sjálfu. Kerfi ð 
hefur reynst afar vel ekki síst fyrir viðskiptavini 
ef vara fi nnst ekki. Á móttökusvæðum fyrirtæk-
isins á höfuðborgarsvæðinu eru sérstakir lest-
unarmenn sem sjá um að koma vörunum fyrir í 
bílum fyrirtækisins.

 

Njarðvík og Helguvík (eða Gámaakstur)
Fyrirtækið býður einnig upp á gámaakstur og 
tilheyrandi, auk skipaafgreiðslu. Sú starfsemi fer 
fram í Njarðvíkurhöfn og við Helguvíkurhöfn, 
þ.e. gáma- og lyft araþjónustan. Hér er um að 
ræða öfl uga þjónustu þar sem áhersla er lögð á 
vönduð vinnubrögð.

Alhliða fl utningaþjónusta með tollafgreiðslu

Að Krossmóa 4 eru höfuðstöðvar  fast-
eignafélags sem þrátt fyrir litla yf-
irbyggingu á húseignir víða um land. 

Fyrirtækið heitir Urtusteinn ehf. og var stofn-
að  1. janúar 2007,  til að reka fyrrum fast-
eignir Kaupfélags Suðurnesja og Sundatanga 
á Ísafi rði. Fyrirtækinu er ætlað að byggja og 
leigja atvinnu- og skrifstofuhúsnæði, leita 
uppi tækifæri sem þar gefast og leita eft ir að-

stöðu fyrir Samkaup hf., þar sem þeirra óskir 
standa til um verslanarekstur. Framkvæmda-
stjóri Urtusteins er Ágúst Gíslason og stjórn-
arformaður Ómar Valdimarsson.

Eiga húseignir víða um land 
Eins og áður hefur komið fram á fyrirtækið 
atvinnuhúsnæði víða um land. En Reykjanesbæ 
segir Ágúst vera bæ tækifæranna næstu árin.

Nýbyggingar við Krossmóa
Það er því engin tilviljun að stærstu framkvæmd-
ir Urtusteins í augnablikinu, eru nýbyggingar 
félagsins að Krossmóa 4 í Reykjanesbæ er þeim 
að mestu lokið. Annarsvegar er 5000 fermetra 
skrifstofuhús og hinsvegar 2300 fermetra versl-
unarhús sem er að mestu komið í notkun.

Hér má sjá hvernig húsin við Krossmóa 
munu líta út þegar þau verða fullbúin

Urtusteinn ehf.:

Bær tækifæranna

Þeir voru ekkert á því að leggja árar í 
bát, bræðurnir Valþór og Arnoddur 
Söring, þegar vinnuveitandi þeirra 

Varnarliðið ákvað að yfi rgefa landið. Held-
ur stofnuðu því í framhaldi af uppsögninni 
fyrirtækið Rafvík verktakar ehf., enda lítil 
framboð af  svipuðum störfum og þeir störf-
uðu við hjá Varnarliðinu og einhvern veginn 
urðu þeir að bjarga sér. Stofndagur fyrirtæk-
isins er nokkuð skemmtilegur 06.06.06 þ.e. 
6. júní 2006, en rekstur fyrirtækisins hófst í 
bílskúrnum heima hjá Valþóri, en fl jótlega 
keyptu þeir núverandi húsnæði að Fitjabraut 
1d og þar er rúmgóð aðstaða.

Gengur ágætlega
Þrátt fyrir ástandið á fj ármálamarkaðnum, segja 
þeir bræður að þetta hafi  gengið ágætlega. Auð-
vitað halda menn að sér höndum eins og er, en 
framundan eru vonandi bjartari tímar. Raunar 
hefur verið góður stígandi hjá þeim frá upphafi  
og nú starfa 5 manns, hjá fyrirtækinu en auk 
þeirra bræðra, þá er sonur Arnodds fullgildur 
fagmaður í greininni og sonur Valþórs að nema 
hana, þannig að þetta gengur fram í ættir.

Almenn rafl agnaþjónusta
Helstu verkefni þeirra hafa verið breytingar á 
rafl ögnum á Kefl avíkurfl ugvelli, auk þess sem 
þeir sáu um allar rafl agnir hjá K9 sem er nýja 

dýrahótelið og dýraspítalinn. Að undanförnu 
hafa þeir verið að leggja í ný borholuhús HS 
orku á Reykjanesi. Einnig sjá þeir að sjálfsögðu 
um alla almenna rafl agnaþjónustu.

Bræðurnir ásamt 2 af starfsmönnum fyrirtækisins framan við bílafl otann eins og staðan var á 
haustdögum 2008.

Rafvík verktakar ehf.:

Eft irminnanlegur stofndagur

Tækjakostur gáma-
fl utningadeildar fyr-
irtækisins

Hluti af starfsmönnum fyrirtækisins

Úr vöruhúsi fyrirtækisins

Höfuðstöðvar fyrirtækisins er við Fitjabraut
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Hitaveitu Suðurnesja hf var breytt 
á hluthafafundi þann 1. desember 
2008.  Ástæða þessa eru nýsamþykkt 

lög frá Alþingi, en samkvæmt þeim ber orku-
fyrirtækjum að skipta starfsseminni upp í 
tvö aðskilin fyrirtæki.  Fyrirtæki sem sér um 
orkuframleiðslu og raforkusölu og annað 
fyrirtæki sem sér um veitukerfin, þ.e. raf-
magns-, hita- og vatnsveitu.  Fyrirtækjunum 
er skylt að hafa sér stjórnir og eignarhald 
fyrirtækisins sem sér um veitustarfsemina 
skal vera í meirihlutaeigu opinbera aðila.  
Fyrirtækinu hefur verið skipt upp í HS Orku 
hf, sem sér um orkuframleiðslu og raforku-
sölu og HS Veitur hf sem sér um veitukerfin.  
Ákveðið var að allir þáverandi starfsmenn 
Hitaveitu Suðurnesja hf verði hjá HS Orku 
hf.  Gerður er þjónustusamningur milli fyrir-
tækjanna um að HS Orka hf annist alla þjón-
ustu og önnur verk fyrir HS Veitur hf.  Nafnið 
Hitaveita Suðurnesja hf heyrir því sögunni til 
og tvö ný fyrirtæki hafa tekið við, fyrirtæki 
sem verða byggð upp ofan á þann grunn sem 
HS hf var, íbúum, viðskiptavinum og svæðinu 
til hagsældar.

Stofnun og hlutverk
Hitaveita Suðurnesja var stofnuð með lögum frá 
Alþingi og lögin staðfest af forseta Íslands 31. 
desember 1974.  Fyrirtækið var í eigu sveitarfélag-
ana sjö á Suðurnesjum og íslenska ríkisins. Fyrir 
lá að byggja orkuver í Svartsengi og framleiða 
heitt vatn til húshitunar fyrir íbúa á Suðurnesj-

um en fram til þess hafði mest verið notast við 
olíukyndingu.

Hlutverk fyrirtækjanna:
▶ vinnsla og nýting jarðvarma og annarra 

jarð- og orkuauðlinda
▶ dreifing og sala raforku, sala og dreifing á 

heitu og köldu vatni og annarra afurða fyrir-
tækisins

▶ önnur starfsemi sem nýtt getur rannsóknir, 
þekkingu og/eða búnað fyrirtækisins

Það er stefna fyrirtækjanna að vera best reknu 
orkufyrirtæki landsins og í því felst meðal ann-
ars að:

▶ Laga þjónustu og framleiðslu sína að óskum 
viðskiptavina með stöðugum umbótum

▶ Tryggja viðskiptavinum hámarks afhending-
aröryggi

▶ Tryggja viðskiptavinum lægsta orkuverð 
sem býðst á landinu

▶ Veita viðskiptavinum persónulega og upp-
fræðandi þjónustu

▶ Tryggja að afhent orka sé í samræmi við 
skilgreindar gæðakröfur

▶ Nýta með skynsamlegum hætti náttúruauð-
lindir svæðisins

▶ Vera í fremstu röð hvað varðar starfshætti 
og tækniþekkingu

▶ Vera traust, ábyrgt, heiðarlegt og framsækið 
fyrirtæki

Þróun fyrirtækisins:
▶ Árið 1985 sameinast rafveitur sveitarfélag-

ana á Suðurnesjum HS auk þess sem allar 
eignir Rarik á svæðinu voru keyptar

▶ Árið 2001 er fyrirtækinu breytt í hlutafélag, 
fyrst allra orkufyrirtækja á Íslandi, með 
samruna við Rafveitu Hafnarfjarðar

▶ Árið 2002 voru Bæjarveitur Vestmannaeyja 
sameinaðar HS hf

▶ Árið 2003 voru rafveituhluti Selfossveitna 
og vatnsveita Reykjanesbæjar sameinuð HS 
hf

▶ Árið 2005 var vatnsveita Sveitarfélagsins 
Garðs keypt

▶ Árið 2006 tók HS hf við vatnsöflun fyrir 
Sveitarfélagið Voga en frá 1981 hefur HS hf 

HS Orka hf og HS Veitur hf séð um vatnsöflun fyrir Grindavíkurbæ og 
frá árinu 2000 fyrir Sandgerðisbæ

▶ Árið 2008 kaup á veitukerfum Keflavíkur-
flugvelli, en frá árinu 2006 eða við brotthvarf 
varnarliðsins hafði HS hf séð um kerfin

▶ Árið 2008, þann 1. desember, var HS hf skipt 
upp í tvö aðskilin fyrirtæki, HS Orku hf og 
HS Veitur hf.

Eigendur hinna nýju fyrirtækja
Ný lög voru samþykkt frá Alþingi í maí 2008 er 
varða breytingar á nokkrum lögum á auðlinda- 
og orkusviði.  Samkvæmt þeim er orkufyrirtækj-
um skylt að skipta starfseminni upp í a.m.k. tvö 
aðskilin fyrirtæki.  Þessi uppskipting mun hafa 
umfangsmikil áhrif á starfsemi fyrirtækisins 
m.a. vegna lagaskyldu um meirihlutaeign opin-
bera aðila á veitufyrirtækinu og má telja víst að 
eignarhald verði mismunandi sem kemur til 
með að skerpa skilin.

Eigendur HS Orku hf og HS Veitna hf þann 1. 
desember 2008 eru:

Reykjanesbær  34,74%
Geysir Green Energy 32,00%
Orkuveita Reykjavíkur 16,58%
Hafnarfjarðarbær  15,41%
Sveitarfélög (4)  01,25%
(Grindavíkurbær, Sandgerðisbær, Sveitar-

félagið Garður og Vogar)
Við uppskiptinguna eignuðust þáverandi eig-

endur Hitaveitu Suðurnesja hf jafn mikið í nýju 
fyrirtækjunum prósentulega eins og þeir áttu í 
HS hf.

Starfsmenn og starfsstöðvar
Fyrirtækin reka 6 starfsstöðvar. Alls vinna 130 
manns hjá fyrirtækjunum.  Í höfuðstöðvunum í 
Njarðvík starfa nú 66, í virkjunum okkar í Svart-
sengi og Reykjanesi starfa 27 manns, í Hafn-
arfirði 18 manns, í Vestmannaeyjum 15 manns 
og í Árborg eru 4 starfsmenn.

Á Suðurnesjum sjá fyrirtækin íbúum og fyr-
irtækjum fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni, 
jarðhitagufu til fiskþurrkunar og jarðhitavökva.  
Í Hafnarfirði og í Árborg sjá fyrirtækin íbúum 
og fyrirtækjum fyrir rafmagni. Í Vestmanna-
eyjum sjá fyrirtækin íbúum og fyrirtækjum fyrir 
heitu og köldu vatni auk rafmagns. HS Orka hf 
og HS Veitur hf er alls með um 66 þúsund við-
skiptavini vítt og breytt um landið.

Orkuframleiðsla
Til þessa hafa verið byggð tvö orkuver. Í Svarts-
engi var byrjað 1975 á orkuveri 1 og síðan hafa 
þau verið byggð eitt af örðu, nú síðast orkuver 6 
árið 2007. Uppsett rafafl í Svartsengi er 75 MW 
og uppsett varmaafl er 150 MW.  Þá sér orkuver-
ið í Svartsengi Bláa Lóninu fyrir jarðhitavökva.  
Reykjanesvirkjun var byggð á árunum 2004 
– 2006.  Uppsett rafafl þar er 100 MW.

Fyrirtækin á almennum vettvangi
HS Orka hf á 33,8 % hlut í Bláa Lóninu sem rek-
ur m.a.:
▶ Heilsulind, baðstað með um 400 þúsund 

gestakomum árlega
▶ Lækningalind, meðferðaraðstöðu fyrir fólk 

með húðsjúkdóma
▶ Rannsóknar og þróunarsetur, framleiðsla á 

snyrtivörum, verslanir í fjórum löndum
▶ Þátttakendur í alþjóða háskóla endurnýj-

anlegra orkugjafa sem verður hluti Keilis 
Háskólaseturs

▶ Samstarf við erlenda aðila, m.a. í Japan, 
Þýskalandi og víðar um þróun jarðgufu-
hverfla og annars búnaðar í orkuiðnaði

▶ Leiðandi aðili í djúpborunarverkefninu 
IDDP  (Icelandic Deep Drilling Project)

Auðlindagarðurinn og jarðgas
Starfsemin á Svartsengis-/Bláalónssvæðinu er 
nefnd Auðlindagarður.  Er nafnið tilkomið vegna 
þeirra miklu rannsóknarvinnu sem farið hefur 
fram síðan fyrir 1970 og fjölda þeirra afurða sem 
framleiddar eru þar. Nú um stundir eru fram-
leiddar fjórar afurðir, heitt og kalt vatn, rafmagn 
og jarðsjórinn í Bláa Lónið.  Búið er að undirrita 
samning við Carbon Recycling International 
(CRI). Um er að ræða þróunar- og viðskipta-
samning þar sem koltvísýringur úr útstreymi 
virkjunarinnar í Svartsegni verður nýttur til að 
framleiða eldsneyti í þar til gerðri verksmiðju.  
Eldsneytið sem verksmiðjan framleiðir er metan-
ól sem ætlunin er að blanda við hefðbundið elds-
neyti fyrir farartæki.

Framundan
Stóru verkefnin á komandi misserum eru bygg-
ing og stækkun orkuvera.  Unnið er að hönnun 
á stækkun Reykjanesvirkjunar, sem að mestu 
mun framleiða rafmagn fyrir álverið í Helguvík. 
Í samvinnu við Grindavíkurbæ er nú unnið að 
breyttu skipulagi á Svartsengis-/Eldvarpasvæð-
inu með það að leiðarljósi að reisa virkjun sem 
framleiddi heitt vatn og rafmagn sem m.a. sæi 
fyrirhuguðu iðnaðarsvæði vestan við Þorbjörn 
fyrir rafmagni svo og öðrum nýiðnaði á Suð-
urnesjum. Einnig hefur verið ráðist í umfangs-
miklar jarðhitarannsóknir á svæðinu frá Keili 
um Krýsuvík út á Reykjanestá. Ötullega er unn-
ið að því að nýta jarðhitakolsýru í verðmætar 
afurðir og eru tvær leiðir til athugunar, annars 
vegar ræktun svifþörunga og hins vegar leið CRI 
sem felst í því að framleiða vetni með rafgrein-
ingu vatns, láta vetnið hvarfast við kolsýruna, en 
þannig myndast lífeldsneytið metanól (tréspritt).  
Stöðugt er leitað leiða til að gera verðmæti úr 
hrakvarma jarðhitavirkjananna og er m.a. verið 
að kanna möguleika á fisk- og sjávardýraeldi á 
Reykjanesi.

Aðgengileg fyrirtæki
Fyrirtækin hafa frá fyrsta degi lagt áherslu á, að 
rannsóknarniðurstöður, mannvirki, þekking og 
reynsla þeirra sé aðgengilegt almenningi.  Lögð 
hefur verið áhersla á að raska umhverfi sem 
minnst, að byggingar og önnur mannvirki falli 
sem best að umhverfinu og raski náttúrunni sem 
minnst.  Miklu hefur verið kostað til aðstöðu til 
að taka á móti gestum, svo almenningur geti gert 
sér grein fyrir hvaða starfsemi fyrirtækin stunda 
og fræðist í leiðinni.  Gjáin í Eldborg Svartsengi, 
sögusýning um jarðfræði, sem og sýningin í 
Reykjanesvirkjun, Orkuverið jörð, bera glöggt 
vitni um það.

Heimasíða fyrirtækjanna er www.hs.is og þar 
má finna nánari upplýsingar um fyrirtækin, 
sjá gjaldskrár, sækja um þjónustu, nýlagnir og 
fleira.

Orkuverið í Svartsengi

Orkuverið á ReykjanesiSýningin Orkuverið jörð í Reykjanesvirkjun.
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Að Fitjabraut 2 er til húsa fyrirtækið 
Vökvatengi ehf., sem stofnsett var 1. 
október 1985 af þeim hjónum Skúla 

S. Ásgeirssyni, vélvirkjameistara og Elínu H. 
Hermannsdóttur. Frá því í október 2006, hafa 
þau starfrækt söluumboð fyrir N1, auk ann-
ars samstarfs við það fyrirtæki. 

Þjónusta á vökvakerfum
Aðal starfsvið fyrirtækisins er þjónusta og við-
gerðir á vökva- og loftkerfum, vinnuvélum þ.m.t. 
tjökkum og lyfturum, svo og vökvakerfum í bát-
um. Um er að ræða allra handa tól og tæki, allt 
frá því minnsta og upp í það stærsta. Boðið er 
upp á að útbúa og þjónusta slöngur, dælur, rör 
og allskyns tengi. Þá útvegar fyrirtækið vara-
hluti ef með þarf.

Aukinn húsakostur
Þá hefur húsakostur fyrirtækisins aukist mjög 
mikið á þessu ári. Sem dæmi þá hefur fyrirtækið 
nú betri aðstöðu til að annast allar bifreiða- og 
aðrar viðgerðir á stærri tækjum auk þess sem 
sett hefur verið upp smurstöð.

Söluþjónusta
Í samstarfi við N1 er Vökvatengi með til sölu 
allar olíuvörur í minni og stærri einingum og 
hreinlætisvörur til fyrirtækja og stórnotenda. 
Einnig er til sölu rafsuðuvörur s.s. vélar, vír, loft-
pressur, spónabarka, dæluslöngur og ýmis tengi 
fyrir þvottavélar og þurrkara ásamt garðslöng-
um og tengjum. Þá bjóða þau upp á  úrval af 
lensidælum, dæluhjólum og stjórnbörkum fyrir 
skip og báta.

Vökvatengi ehf. – N1:

Rör, slöngur, tengi og olíuvörur

Bræðurnir Stefán og Ari Einarssynir, 
hafa á undanförnum árum rekið öfl-
ugt Trésmíðafyrirtæki, Trésmíða-

verkstæði Stefáns og Ara, en fyrir nokkrum 
misserum breyttu þeir nafninu í TSA sem 
eru upphafsstafirnir í fyrra nafninu. Á þeim 
20 árum sem liðin eru frá því þeir hófu sam-
starf, hefur fyrirtækið komið víða við og 
unnið fyrir fjölbreyttan hóp viðskipavina. 
Hjá fyrirtækinu starfa í dag 11 manns, allt 
fagmenn eða nemar og er það athyglisvert að 
fram að þessu hafa þeir ekki þurft að auglýsa 
eftir verkefnum. Stefán og Ari eru ekki í vafa 
um að auður hvers fyrirtækis er starfsfólkið 
og telja þeir sig vera með fyrsta flokks starfs-
fólk í vinnu. Einkunnarorð TSA hafa alla tíð 
verið fagleg og vönduð vinnubrögð, öryggi á 
vinnusvæðum, áreiðanleiki og samvinna.

Víðtæk reynsla
Fyrirtækið býr yfir víðtækri reynslu í stórum 
og smáum verkum, bæði sem aðalverktakar og 
eins undirverktakar og aðilar að ýmsum smærri 

verkþáttum, allt eftir þörfum markaðarins 
hverju sinni. Helstu markmið fyrirtækisins eru 
að leysa úr hinum ýmsum þörfum viðskipta-
vina, hvort sem um er að ræða verk sem eru stór 
í sniðum eða lítil, fyrir einstaklinga, fyrirtæki og 
stofnanir.

Öflug þjónusta
TSA hefur staðið fyrir verkum þar sem þeir 
eru aðalverktakinn og þar sem allar faggreinar 
standa sameinaðar undir einu merki. TSA rekur 

mjög öflugt verkstæði, þar sem framleiddir eru 
gluggar, hurðir, innréttingar og ýmis þjónusta 
varðandi verk sem unnin eru úti í bæ. Þá hefur 
TSA bætt blikksmiðju við reksturinn, auk þess 
að bjóða gáma til leigu og þá bæði vinnuskúra 
með rafmagnstöflum og eins geymslugáma. 
Einnig leigir fyrirtækið út vinnulyftur, vinnu-
spjót og skotbómu-lyftur.

Komið víða við
Fyrirtækið hefur komið víða við á þessum 
tveimur áratugum sem það hefur starfað.  Má 
þar t.d. nefna verkefni í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar, fyrir Varnarliðið þegar það var og hét, 
Bláa Lónið, Hitaveitu Suðurnesja,Icelandair, 
Samkaup, Duus-hús ásamt ýmsum stórum og 
smáum verkum fyrir hin ýmsu fyrirtæki, stofn-
anir og einstaklinga. Þess má til gamans geta að 
síðast liðið sumar flutti fyrirtækið út innréttingu 
til Kaupmannahafnar sem var sérsmíðuð fyrir 
Optical Studio á Kastrup flugvelli, en það var 
fyrsta og eina útrás fyrirtækisins erlendis síðan 
það hóf rekstur.

TSA ehf :

Víðtæk reynsla og öflug þjónusta

Vökvatengi og N1 búðin eru til húsa að Fitjabraut 2

Úr N1 búðinni
Góð aðstaða er til viðgerða á smærri sem 
stærri vinnuvélum og bifreiðum.

Holtaskóli en þar önnuðust þeir
 klæðningu að utanverðu

Eins klæddu þeir þetta fjölbýlishús 
í Grindavík

Duushúsið er afrakstur vinnu TSA

Meirihluti starfsmanna  TSA í dag.

Fyrirtæki setti allt glerið í Regnbogann 
við Leifsstöð

Meira í leiðinni
N1meiraileidinni-Grindavikurblad.indd   1 10.2.2009   15:05:15
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Byggingafélagið Sparri ehf er alhliða 
byggingarfyrirtæki sem stofnað var 
árið 1996 af þeim bræðrum Arnari 

Jónssyni húsasmiðameistara og Halldóri 
V. Jónssyni húsasmið, sem jafnframt hefur 
gegnt starfi framkvæmdarstjóra frá upphafi. 
Til að byrja með unnu þeir nær eingöngu fyr-
ir smærri fyrirtæki og einstaklinga, en eftir 
því sem fyrirtækið stækkaði og verkefnum 
fjölgaði hefur fyrirtækið að mestu starfað fyr-
ir opinbera aðila og stærri byggingaraðila s.s. 
í útboðum (allt frá innanhúsfrágangi til alút-
boða). Síðast- liðin 4 ár hefur Sparri byggt um 
45 einbýlishús sem seld voru á ýmsum stigum 
ýmist fokheld, tilbúin undir tréverk og alveg 
fullbúin.

Það er stefna fyrirtækisins að leggja áherslu 
á vönduð vinnubrögð og góða þjónustu. Að 
meirihluti starfsmanna séu iðnaðarmenn og að 
aðstoðarmenn og nemar séu ávallt undir leið-
sögn faglærðra manna.

Öryggi og heilbrigði starfsmanna Sparra  á 
vinnustað er fyrirtækinu mjög mikilvæg. Þurfi 
á aðgerðum að halda á vinnustað, sem miða 
að því að fyrirbyggja slys eða heilsutjón starfs-
manna, hefur það algjöran forgang fram yfir 
venjuleg störf.

Bræðurnir Arnar og Halldór sjá um daglegan 
rekstur fyrirtækisins ásamt færu starfsfólki, en 

hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 10-15 manns, 
auk verktaka, við fjölbreytt störf.  Þetta er sam-

stilltur hópur sem hefur það að markmiði að 
vanda til allra verka.

Sparri ehf.:

Samstilltur hópur  
og vönduð vinnubrögð

Þetta hús í Vogum er afrakstur þeirra frá Sparra

Þá sá Sparri um byggingu á þessu húsi við 
Borgarveg í Njarðvík



Betri vextir á óverðtryggðum sparnaði

Sparisjóðurinn býður betri vaxtakjör á óverðtryggðum innlánsreikningum
svo sem Netreikning og SP12. Kynntu þér málið á spkef.is eða hafðu 
samband við þjónustufulltrúa í næsta útibúi.

spkef.is


