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HL stöðin er líkamsræktarstöð sem veitir endurhæfingu og viðhaldsþjálfun. HL stöðin er m.a. vettvangur fólks sem áður hefur gengist undir lungna- og/eða hjartaaðgerðir, sækir stöðina og stundar 
líkamsrækt í skipulögðum tilgangi, undir faglegu eftirliti.

HL stöðin - endurhæfing, bati og lífsgæði
HJARTAHEILL eru samtök sem slá skjaldborg um hjartasjúklinga og aðstandendur þeirra. Þau vinna markvisst 
með almenningi og stjórnvöldum að uppfræðslu um hjartasjúkdóma og lífshætti sem geta komið í veg fyrir þá.

 Hjartaheill
Landssamtök 
hjartasjúklinga



Svo er talsverður 
félagslegur þáttur 

fólginn í því að sækja 
þjónustu til okkar. 

Í Egyptalandi skrifaði maður fyrir þúsundum 
ára: „Hjartanu eigum við að þakka alla visku.“ 
Í því landi til forna var talið að í hjartanu byggi 
skynsemin, viljinn og tilfinningarnar. Þannig 
mátti skilja að ást og ástríður, kærleiki og sorg 
væru upprunnin frá hjartanu. Þannig var hjartað 
líkamanum það sem sólin er heiminum.

Frá þeim tíma og það sem við vitum í dag er allt 
annað en engu að síður táknar hjartað nú heilindi. 
Þeir sem leggja hjarta sitt í verk, gera eitthvað af 
heilu hjarta, þeir eru óskiptir í verkinu. Hjarta-
heill hefur á hartnær fjörutíu ára vegferð sinni 
haft í röðum sínum einstaklinga sem hafa gengið í 
verkin og rutt brautina í þeirri viðleitni að búa að 
velferð samborgara sinna sem haft átt við veikindi 
að stríða og til að miðla upplýsingum um for-
varnir og hjartasjúkdóma.

Hjartaheill eru landssamtök sem vinna að 
bættri lýðheilsu almennings. Allir geta tekið þátt 
í því starfi. Styrkur okkar felst meðal annars í því 
að auka þátttöku almennings í félagsstarfi okkar.

Hafa ber í huga að starfsemi Hjartaheilla er að 
meginparti sjálf boðastarf og höfum við verið 
heppin að í okkar raðir hefur skipast fjöldi ein-
staklinga sem gefa alla sína vinnu í þeirri viðleitni 
að láta gott af sér leiða.

Lýðheilsa þarf að vera hluti af almennri 
umræðu um þjóðfélagsmál og sem flestar hliðar 
hennar þarf að ræða á þeim vettvangi. Stuðla 
þarf að þróun og rannsóknum á sviði lýðheilsu, 
beitingu viðurkenndra aðferða við mat á árangri 
verkefna og síðast en ekki síst að vekja athygli 
almennings á möguleikum til að hafa áhrif á eigið 
heilbrigði og leiðir til heilsueflingar. Hjartaheill 
vill stuðla að öllu framangreindu og leggja fram til 
ef lingar lýðheilsu á Íslandi, að því marki sem sam-
tökunum er það kleift og fjárhagur þeirra leyfir.

Ótímabær dauðdagi af völdum hjartasjúkdóma 
er óásættanlegur og hlýtur öll sú starfsemi sem 
lýtur að fræðslu og forvörnum og því að upplýsa 
fólk sem allra best um aðstæður þess, að vera af 
hinu góða. Þar með taldar eru mælingar þær sem 
Hjartaheill hafa staðið að ásamt SÍBS og öðrum 
aðildarfélögum.

Þetta er fjórða árið sem við leggjum áherslu 
á það að auka skilning yfirvalda og almennings 
á nauðsyn þess að koma upp á landsvísu neti af 
hjartastuðtækjum. Það er mikilvægt að virkja 
sem flesta í þessu átaki okkar og erum við sann-
færð um að með því að ítreka mikilvægi þessara 
tækja og notkun þeirra komi að því að lögleitt 
verði með einum eða öðrum hætti að slík tæki 
skuli vera tiltæk í mannvirkjum þar sem fólk 
kemur saman eða til búsetu. Það er til fyrirmynd 
í úttektum á mannvirkjum að brunavarnir skuli 
vera í hávegum hafðar og búnaður til staðar til að 
slökkva elda.

Jafn nauðsynlegt er að tryggja að hjartastuð-
tæki sé til staðar sem hægt er að grípa til og bjarga 
mannslífi.

Skammdegið hellist yfir okkur. Fylgikvilli er oft 
þunglyndi og depurð hjá mörgum. Mikilvægt er 
að huga bæði að líkamlegu og andlegu heilbrigði.

Fram undan er hátíð ljóss og friðar. Hleypum 
birtunni að og njótum augnabliksins og hvert 
annars. Lífið er gott.

Gamalt arabískt máltæki segir að „heilbrigði sé 
talan einn, ást talan núll og hæfileikar talan núll. 
Settu tölu heilbrigðinnar fyrir framan hinar og þú 
ert auðugur maður. En án tölu heilbrigðinnar er 
allt núll.“

Sveinn Guðmundsson,
formaður Hjartaheilla

Hjartaheill eru 
lýðheilsusamtök
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• Hver sem er, hvar sem er.
• Hjartastuðtæki getur bjargað.
• Er tæki nálægt þér?

HJARTASTOPP

Sveinn  
Guðmundsson

 formaður Hjartaheilla

Sverrir Sverris-
son hefur sótt 
HL-stöðina síðan 
árið 1991 og 
hafa fáir sótt 
hana jafn lengi 
og hann þótt 
hann hafi að 
vísu tekið sér 

hlé um níu ára skeið. Hann segist 
sækja stöðina til að tileinka sér 
nýjan lífsstíl sem hjálpi við að 
sigrast á illvígum sjúkdómi. „Mörg 
okkar sem sækjum stöðina hafa 
gengið í gegnum erfiða lífsreynslu 
hjartaáfalla og skurðaðgerða auk 
þess að hafa dvalið á Reykjalundi.“

Þegar hann lítur yfir farinn veg 
er honum efst í huga að það hefur 
í raun ekkert breyst í meginstarfi 
stöðvarinnar. „Hér hefur alla tíð 
starfað ótrúlega stór og góður 
hópur yndislegra þjálfara. Tækja-
kostur hefur auðvitað þróast 
gegnum árin en hugsjónirnar og 
umhyggjan hefur haldist óbreytt 
frá fyrsta degi.“

Hugsjónir og 
umhyggja óbreytt

Hrönn Stefáns-
dóttir lenti í 
hjartaveikindum 
síðastliðið haust 
og átti erfitt 
með að vinna 
upp þrek og þol 
þrátt fyrir að 
vera í sjúkra-

þjálfun. „Ég byrjaði í fyrsta stigs 
þjálfuninni hjá sjúkraþjálfurum 
á Landspítalanum en fór að því 
loknu í annars stigs þjálfun í HL-
stöðinni.“

Hún segir sjúkraþjálfara 
stöðvarinnar fylgjast með 
þátttakendum. „Eftir veikindin 
fannst mér erfitt að fara af stað 
í æfingarnar og vita hvar mörkin 
mín lágu. Því veitti það mér mikið 
öryggi að vita að ég var í öruggum 
höndum hjá sjúkraþjálfurunum. 
Ég er nú að hefja þjálfun í þriðja 
stigs þjálfun hjá HL-stöðinni og 
er spennt að fá að halda áfram 
að nýta mér þeirra frábæru 
þjónustu.“

Gott að sækja þjónustu til 
HL-stöðvarinnar

Gunnhildur 
Hlöðvers-
dóttir hefur sótt 
HL-stöðina í 
Reykjavík síðan 
árið 2015 en hún 
fékk ábendingu 
um hana frá 
lækni eftir að 

hún greindist með lungnasjúk-
dóm. „Ég mæti tvisvar sinnum 
í viku í styrktar- og þolæfingar 
þar sem ég nota meðal annars 
þrekhjólið auk þess að nýta mér 
tækjasalinn og stunda leikfimi.“

Hún er afar sátt við þjónustu 
HL-stöðvarinnar. „Mér finnst 
HL-stöðin vera frábær staður. 
Þar fer fram góð þjálfun með 
sjúkraþjálfurum sem þekkja vel 
til hjarta- og lungnasjúkdóma og 
passa vel upp á skjólstæðinga 
sína. Ekki má gleyma félags-
skapnum sem er virkilega góður 
og skemmtilegur. Án HL-stöðvar-
innar væri ég án efa ekki á þeim 
stað sem ég er í dag.“

HL-stöðin er frábær staður
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Gunnar Guðmundsson er yfirlæknir hjá Endurhæfingarstöð hjarta-og lungnasjúklinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Starfsemi HL-stöðvarinnar í 
Reykjavík er mjög mikilvæg að 
mati Gunnars Guðmundssonar 
yfirlæknis sem segir hana gefa svo 
mörgum einstaklingum tækifæri 
til að þjálfa sig undir leiðsögn fag-
fólks. 

„Þetta er ekki langur tími í senn 
og fólk getur sinnt daglegu lífi og 
starfi auk þess að geta tekið þátt í 
starfinu hérna. Það er afar mikil-
vægt að bjóða upp á svona úrræði 
hér á höfuðborgarsvæðinu og við 
erum stærsta stöðin sem sinnir 
þessum málum. Þannig að stöðin 
gegnir mjög veigamiklu hlutverki.“

Þurfa að vera tilbúin
Hann segir þau sem leita til 
stöðvarinnar þurfa að vera tilbúin 

þannig að undirliggjandi vanda-
mál hafi verið leyst eins vel og 
hægt er. 

„Því þarf til dæmis að vera búið 
að gera viðeigandi aðgerðir eins 
og að víkka út kransæðar auk þess 
sem nauðsynlegt er að viðeigandi 
lyf hafi verið gefin. Sama á við um 
fólk með lungnasjúkdóma, það 

þarf að vera á réttri lyfjameðferð 
og með súrefni ef þess þarf. Ástand 
líkamans þarf því að vera nokkuð 
stöðugt þannig að endurhæfingin 
skili árangri.“

Félagslegi þátturinn mikilvægur
Markmið endurhæfingarinnar eru 
fyrst og fremst að auka lífsgæði og 
lífslíkur hjá fólki að hans sögn. 

„Við viljum koma eins mikið og 
hægt er í veg fyrir að fólk þurfi að 
leita heilbrigðisþjónustunnar, til 
dæmis með því að leggjast inn á 
spítala. Svo er talsverður félags-
legur þáttur fólginn í því að sækja 
þjónustu til okkar. Hér hittist fólk 
sem er að glíma við svipuð verkefni 
og eflist þannig í baráttunni við 
sjúkdóma sína.“ n

Eflast hér saman í baráttunni 



Rannsóknir sýna 
að grunnendur-

hæfing og ekki síður 
viðhaldsþjálfun bætir 
lífslíkur þessara ein-
staklinga og lífsgæði 
ásamt því að minnka 
líkur á frekari veikind-
um og innlögnum á 
sjúkrahús.

Birna Aubertsdóttir
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Undanfarna rúma þrjá 
áratugi hefur Endurhæf-
ingarstöð hjarta-og lungna-
sjúklinga sinnt grunnendur-
hæfingu og viðhaldsþjálfun 
einstaklinga með hjarta- og 
lungnasjúkdóma. Starfsemin 
er í miklum blóma og stöðin 
hefur vaxið jafnt og þétt.

Endurhæfingarstöð hjarta- og 
lungnasjúklinga, sem yfirleitt 
gengur undir nafninu HL-stöðin í 
Reykjavík, var stofnuð í apríl 1989 
en stofnaðilar hennar voru Lands-
samtök hjartasjúklinga, SÍBS og 
Hjartavernd. Stjórn HL-stöðvar-
innar er um leið skipuð fulltrúum 
þessara félaga.

Stöðin gegnir margþættu 
hlutverki, að sögn Birnu Auberts-
dóttur, sjúkraþjálfara og fram-
kvæmdastjóra HL-stöðvarinnar í 
Reykjavík. „Helsta hlutverk okkar 
er að sinna grunnendurhæfingu og 
viðhaldsþjálfun einstaklinga með 
hjarta-og/eða lungnasjúkdóma. 
Hér er meðal annars tekið á móti 
einstaklingum í endurhæfingu 
eftir veikindi og inngrip á sjúkra-
húsi, svo sem eftir hjartaaðgerðir, 
lungnaaðgerðir, vegna hjartabil-
unar, langvinnra lungnasjúkdóma 
eða versnunar á sjúkdómsástandi.“

Fjölbreytt starfsemi
HL-stöðin hefur frá upphafi verið 
rekin sem óhagnaðardrifin sjálfs-
eignarstofnun að sögn Birnu. 
„Þátttakendur greiða æfingagjöld 
en hluti af þjálfuninni heyrir undir 
greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga 
Íslands.“

Hún segir um 350-420 ein-
staklinga þjálfa á HL-stöðinni í 
20 hópum. „Raðað er í hópa eftir 
hámarksafkastagetu sem mæld er 
með hámarksáreynsluprófi í upp-
hafi þjálfunar.“

Auk þess sinnir starfsfólk 
stöðvarinnar fræðslu og ráðgjöf um 
áhættuþætti hjarta- og lungnasjúk-

dóma, um lyf og lifnaðarhætti auk 
fræðslu og ráðgjafar um mikilvægi 
hreyfingar, næringu og áhrif streitu.

Í dag starfa við stöðina 24 
starfsmenn. Þar af eru fimmtán 
sjúkraþjálfarar, einn íþrótta-
fræðingur, sjö læknar og ritari. 
Allir starfsmenn stöðvarinnar eru í 
hlutastarfi.

Endurhæfing og þjálfun  
eykur lífslíkur
Áður en endurhæfingin hefst 
kemur sjúklingur í stöðumat á 
HL-stöðinni sem felur í sér viðtal 
við lækni, hámarksáreynslupróf 
og gerð þjálfunaráætlunar að sögn 

Birnu. „Endurhæfingunni er skipt 
upp í grunnendurhæfingu (stig 
II) og viðhaldsþjálfun (stig III). 
Að lokinni grunnendurhæfingu 
stendur sjúklingum til boða við-
haldsþjálfun.“

Meðan á grunnþjálfun stendur 
er fylgst með hjartalínuriti, blóð-
þrýstings- og púlssvörun og súr-
efnismettun í hvíld og við álag.

Birna segir hjarta- og lungna-
sjúkdóma vera eina af aðaldánar-
orsökum í heiminum ásamt því að 
vera ein meginástæða lífsgæða- og 
færniskerðinga almennt. „Rann-
sóknir sýna að grunnendurhæfing 
og ekki síður viðhaldsþjálfun bætir 

lífslíkur þessara einstaklinga og 
lífsgæði ásamt því að minnka líkur 
á frekari veikindum og innlögnum 
á sjúkrahús.“

Auk þess er rík áhersla lögð á 
endurhæfingu í alþjóðlegum klín-
ískum meðferðarleiðbeiningum 
sem hluta af meðferð við hjarta- og 
lungnasjúkdómum.

Blómlegt starf
Að sögn Birnu hefur mikil gæfa 
fylgt HL-stöðinni öll þau 33 ár sem 
hún hefur verið starfandi. „Starfið 
hefur verið blómlegt, stöðin vaxið 
jafnt og þétt og starfsmanna-
hópurinn verið stöðugur. Mikil 

þekking á sviði hjarta- og lungna-
endurhæfingar hefur því byggst 
upp í áranna rás á stöðinni.“

Í fyrstu voru aðeins fimm hópar 
starfandi á HL-stöðinni, tveir 
lungnahópar og þrír hjartahópar. 
„Fljótlega kom í ljós að eftirspurn-
in var mikil og stöðin hefur því 
bætt við hópum í gegnum tíðina 
til að anna eftirspurn.“

Eins og annars staðar hafði 
Covid mikil áhrif á starfsemi HL-
stöðvarinnar. „Vegna samkomu-
takmarkana var ekki hægt að hafa 
opið fyrir viðhaldsþjálfunina en 
til allrar lukku gat stöðin haldið 
úti grunnþjálfun fyrir hjarta-
sjúklinga allan tímann, hjarta-
sjúklingum til heilla.“

Spennandi tímar í vændum
Eftir langt og erfitt Covid-tímabil 
er starfsemi stöðvarinnar komin 
á fullt skrið aftur og spennandi 
tímar fram undan, að sögn Birnu. 
„Meðal annars er verið að vinna 
í fjármögnun stöðvarinnar og að 
endurnýjun tækjakosts hjá okkur. 
Það er því óhætt að segja að það 
sé bjart fram undan hjá HL-stöð-
inni.“ n

Gegnir margþættu og mikilvægu hlutverki

Birna Aubertsdóttir, sjúkraþjálfari og framkvæmdastjóri HL-stöðvarinnar í Reykjavík.                                FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Margþætt þjónusta er veitt á 
HL-stöðinni, að sögn Kristínar 
Hólmgeirsdóttur, sjúkraþjálfara 
og sérfræðings í hjartaendurhæf-
ingu. „Einstaklingar sem hafa sem 
dæmi farið nýlega í inngrip tengt 
hjarta, eins og hjartaaðgerð eða 
kransæðavíkkun, koma í grunn-
hjartaendurhæfingu til okkar. 
Hún stendur yfir í um átta vikur 
þar sem þjálfað er þrisvar í viku í 
klukkutíma í senn.“

Einnig fara einstaklingar í 
grunnþjálfun í kjölfar nýgreindra 
hjartasjúkdóma þó ekki hafi verið 
gerðar aðgerðir á hjarta þeirra, 
segir hún. „Þjálfunin byggist upp 
á þol- og styrktarþjálfun auk þess 
sem vöðvateygjur eru gerðar í 
hverjum tíma. Jafnvægisæfingar 
og liðkandi æfingar eru einnig 
gerðar markvisst á tímabilinu, 
sérstaklega þegar einstaklingar 
hafa þörf fyrir það.“

Einstaklingsmiðuð  
þjálfunaráætlun
Samhliða er fylgst með blóð-
þrýstingi, hjartalínuriti, 
súr efnis mettun og líðan ein-
staklings í þjálfuninni, að sögn 
Kristínar. „Þjálfunaráætlunin er 
einstaklingsmiðuð og tekur mið 
af undirliggjandi sjúkdómum 
einstaklings og hámarksþolprófi 
sem tekið er í upphafi þjálfunar-
tímabils af lækni og sjúkraþjálfara 
á staðnum.“

Við lok þjálfunartímabils er 
aftur tekið hámarksþolpróf sem 
gefur upplýsingar um hvernig 

þjálfunin hefur nýst einstakl-
ingnum og hvernig ráðlagt sé að 
hann þjálfi áfram. „Margir velja 
að þjálfa áfram á HL-stöðinni í 

framhaldshóp sem er valinn út frá 
niðurstöðum þolprófsins þannig 
að hópurinn er hæfilega erfiður. 
Aðrir kjósa að þjálfa á eigin vegum 

og fá ráðleggingar varðandi það.“
Hún bætir við að oft séu 

einstaklingar einnig í þessari 
grunnþjálfun sem séu með undir-

liggjandi lungnasjúkdóm eða eru 
að jafna sig eftir lungnaaðgerðir 
en þeir þjálfa á sama máta þar sem 
þjálfunin er einstaklingsmiðuð.

Lausnir fundnar á vandamálum
Sjúkraþjálfarar skipa stóran sess 
í starfi stöðvarinnar. Þeir stjórna 
álagi og vali á æfingum í þjálf-
unartímum þannig að það henti 
hverjum og einum og allir fái 
sem besta þjálfun fyrir sig, segir 
Kristín. „Komi upp vandamál 
er fundin lausn á því, stundum í 
samráði við lækna stöðvarinnar 
og mögulega er einnig haft sam-
band við sérfræðing viðkomandi 
skjólstæðings þegar þess er þörf. 
Skjólstæðingar eru á mismunandi 
aldri og með mismunandi þarfir 
sem komið er til móts við með 
fjölbreyttu æfingavali og mis-
munandi þjálfunarformum sem 
byggist á getu hvers og eins.“ n

Komið til móts við þarfir skjólstæðinga

Kristín Hólmgeirsdóttir er sjúkraþjálfari og sérfræðingur í hjartaendurhæfingu hjá HL-stöðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þjálfunaráætlunin 
er einstaklings-

miðuð og tekur mið af 
undirliggjandi sjúk-
dómum einstaklings og 
hámarksþolprófi sem 
tekið er í upphafi þjálf-
unartímabils af lækni og 
sjúkraþjálfara á staðnum.

Kristín Hólmgeirsdóttir



Sigurður Pétursson kylf-
ingur hjá Golfklúbbi Reykja-
víkur lést í golfferð á Spáni í 
apríl 2021. Í minningu hans 
gáfu fjölskylda hans og 
vinir GR fjögur fullkomin 
hjartastuðtæki með nýrri 
snjalltækni.

Hjartastuðtæki í minningu Sigga Pé
Gísli Guðni Hall, formaður GR, Pétur Óskar Sigurðsson, sonur Sigurðar Péturssonar, með eitt af hjartastuðtækjunumog  Hildur Einarsdóttir frá Líftækni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

Snjallt stuðtæki sem bjargar mannslífum
Hildur Einarsdóttir er sölu- og 
markaðsfulltrúi Líftækni sem 
flytur meðal annars inn hjarta-
stuðtæki. Hún segir mikilvægi 
slíkra tækja á vinnustöðum 
umtalsvert enda bjarga þau lífi 
fólks. Mikil þróun hefur orðið í 
hjartastuðtækjum.

Hildur segir að Líftækni vilji 
auðvitað að hjartastuðtæki 
séu á sem flestum stöðum á 
landinu og hefur unnið með 
Hjartaheillum til að kynna þau. 
„Tækin þurfa að vera aðgengileg 
og hugsuð eins og slökkvitæki, 
til dæmis á vinnustöðum. Tækin 
bjarga mannslífum og þess 
vegna skiptir gott aðgengi gífur-
lega miklu máli. Hver mínúta 
í hjartastoppi er mikilvæg 
til hjálpar. Það er ekki nóg 
að kaupa tæki og setja það 
einhvers staðar inn í skáp, 
það þarf að vera sýnilegt og 
starfsfólkið þarf að vita af 
því. Með því að hafa tækið 
sýnilegt fer staðsetning 
þess í undirmeðvitund 
fólksins og minni ótti 
verður ef eitthvað kemur 
upp á,“ segir Hildur.

„Hjartastuðtækin 
frá okkur eru einföld í 
notkun. Þetta eru snjall-
tæki, þau einu sinnar 
tegundar hér á landi. 
Þau eru GPS-tengd og 
með símkort. Við getum 
fylgst með tækjunum 
í gegnum eftirlitskerfi hjá 

okkur, við sjáum hvort raf-
hlaðan sé í lagi og líftíma raf-
skauta auk þess sem við sjáum 
hvort tækið hafi verið notað. 
Eftir að tækið hefur verið notað 
þarf að skipta um rafskaut í 
því,“ útskýrir Hildur en þess 
má geta að eftirlitskerfið veit 
líka um staðsetningu tækisins. 
„Það eru gífurlega mikilvægar 
upplýsingar sem fylgja tækinu,“ 
segir Hildur og bætir við að mikil 
þróun hafi orðið í tækni þessara 
hjartastuðtækja.

„Í sumum löndum eru tækin 
skráð hjá Neyðarlínunni og 
það er von okkar að sú geti 
orðið raunin hér á landi áður en 
langt um líður. Þá gæti símtal 
til Neyðarlínunnar gefið fólki 
upplýsingar um staðsetningu 
tækisins þegar neyðaratvik 
kemur upp,“ segir hún.

Hildur bendir á að tækin séu 
svo örugg að þau myndu ekki 
gefa stuð ef ekki væri ástæða 
til. Þau geta einnig metið hversu 
sterkt rafstuð viðkomandi ein-
staklingur þarf og gefur upp 

á íslensku leiðbeiningar um 
endurlífgun. „Tækið gefur 
einnig möguleika á ensku 
ef þess er óskað. Fólk þarf 
ekki að vera smeykt við að 
nota tækið því það er ein-
falt í notkun og gefur sífellt 
leiðbeinandi upplýsingar 
um hvað skal gera á meðan á 
endurlífgun stendur.

Við erum þó alltaf með 
kennslu fyrir starfsfólk þegar 
nýtt tæki kemur inn á vinnu-
staðinn. Tækið er fullkomlega 
öruggt í notkun og allir geta 
gripið til þess, líka börn,“ segir 
Hildur. „Það er ekki hægt að 
gera mistök þótt upp komi 
 panikk. Þetta eru mjög snjöll 
tæki, örugg og öflug.“

Gísli Guðni Hall, formaður GR, 
tók við tækjunum og segist afar 
þakklátur fyrir þessa góðu gjöf 
sem mun veita golfurum aukið 
öryggi á golfvellinum. „Flestir golf-
arar þekktu Sigga Pé enda mikill 
kylfingur. Hann varð Íslandsmeist-
ari þrívegis, 1982, 1984 og 1985. 

Kynslóðirnar litu upp til hans sem 
kylfings því enginn sló kúluna eins 
og Siggi. Í seinni tíð gaf hann mikið 
af sér til annarra, sem golfkennari, 
fararstjóri í golfferðum og félagi. 
En alltaf sló hann jafn vel og var 
ekki á því að láta þá yngri yfirslá 
sig neitt,“ segir Gísli.

„Sigurður starfaði sem lög-
reglumaður en fór í golfferðir sem 
fararstjóri með fram því starfi. 
Hann var í einni slíkri ferð þegar 
hann fékk hjartaáfall og lést aðeins 
sextugur að aldri,“ segir Gísli. 
„Siggi barðist ötullega fyrir því að 
Golfklúbbur Reykjavíkur hefði 

gott aðgengi fyrir sjúkrabíla og 
væri vel tækjum búinn. Hann hafði 
reynsluna úr lögreglustarfinu. Við 
vorum áður með tvö hjartastuð-
tæki, annað á Korpúlfsstöðum og 
hitt í Grafarholti. Nýju tækin hafa 
verið sett í eftirlitsbíla sem alltaf 
eru á vaktinni og allir golfarar eru 
með símanúmer vaktmanna. Þeir 
eru því komnir á vettvang með 
skemmsta mögulega fyrirvara.

Það er alltaf margt fólk á völl-
unum og oft í langan tíma í einu. 
Maður veit aldrei hvað getur gerst 
og gott að vera vel undirbúinn 
fyrir neyðarástand. Við munum 
sjá til þess að okkar fólk kunni á 
tækin,“ segir Gísli og bætir við að 
starfsmenn og félagar í GR kunni 
mjög vel að meta þessa góðu gjöf til 
minningar um Sigga P.

„Mér er sagt að tækin séu einföld 
í notkun og leiðbeiningar skýrar. 
Hver sem fær tækið í hendur á 
að geta notað það. Alltaf gott að 
fá námskeið líka,“ segir hann. 
„Klúbburinn er með þessum 
tækjum orðinn mjög vel settur. Ég 
veit til þess að mikið átak hefur 
verið í gangi á golfvöllum í Bret-
landi um að hjartastuðtæki verði 
á öllum völlum þar í landi. Að 
fjölskylda og vinir Sigga Pé hafi átt 
frumkvæðið hér hjá okkur er alveg 
frábært og við kunnum þeim bestu 
þakkir fyrir.“ n

Nýju tækin hafa 
verið sett í eftirlits-

bíla sem alltaf eru á 
vaktinni og allir golfarar 
eru með símanúmer 
vaktmanna. Þeir eru því 
komnir á vettvang með 
skemmsta mögulega 
fyrirvara.

Gísli Guðni Hall

Hjartastuðtækið frá Mindray  
hefur slegið í gegn hér á landi.

HJARTASTOPP

1. Láttu vita, hringdu í 112.

2. Byrjaðu hjartahnoð strax.

3. Leitaðu aðstoðar, finndu 
    næsta hjartastuðtæki.

Rétt viðbrögð 
í þessari  röð:
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Kristján Smith hefur verið 
stálsleginn síðan hann 
fór í ósæðalokuaðgerð til 
Lundúna fyrir 32 árum. Hann 
hefur í dag umsjón með söfn-
unarbaukum Hjartaheilla.

„Það er bæði gefandi og skemmti-
legt að sjá um söfnunarbauka 
Hjartaheilla. Ég er orðinn 80 ára 
gamall og það heldur manni við og 
í formi að snattast þetta og keyra 
um bæinn eftir baukunum,“ segir 
Kristján kátur eftir fjögurra ára 
umsjón með söfnunarbaukum 
Hjartaheilla sem ávallt trekkja að.

„Það var Rúrik heitinn Krist-
jánsson sem átti hugmyndina að 
söfnunarbaukunum fyrir hartnær 
tuttugu árum og var þeim þá 
komið fyrir í apótekum og víðar 
á Stór-Reykjavíkursvæðinu og 
hjá aðildarfélögum víðs vegar um 
landið. Þá var baukum stillt upp 
við peningakassa verslana og fólk 
setti afganginn í baukana þegar 
það greiddi fyrir vörurnar með 
peningaseðlum. Allar götur síðan 
hefur söfnunin gengið vel og nú 
hafa bæst við söfnunarbaukar í 
Leifsstöð á Keflavíkurflugvelli,“ 
upplýsir Kristján sem tók við 
umsjón með söfnunarbaukunum 
þegar Rúrik féll frá árið 2019.

„Allir þekkja rauða hjarta 
Hjartaheilla og vita fyrir hvað 
það stendur. Fólki er hlýtt til 

samtakanna og flestir þekkja 
til einhverra sem hafa glímt við 
hjarta- og æðasjúkdóma og notið 
góðs af starfsemi Hjartaheilla. 
Þannig höfum við aldrei auglýst 
söfnunarbaukana okkar: þeir sjá 
um það sjálfir og þegar maður 
kemur í búðir til að tæma baukana 
koma margir óðir og uppvægir til 
að koma fyrir fleiri peningum í 
baukinn á meðan maður tæmir,“ 
segir Kristján glaður.

Virðing og heiðarleiki
Kristján hefur verið viðloðandi 
starf Hjartaheilla undanfarna þrjá 
áratugi og meðal annars verið 
gjaldkeri og formaður Reykja-
víkurfélags hjartasjúklinga, þegar 
aðildarfélögin voru víðs vegar um 
landið en seinna voru þau sam-
einuð í Hjartaheill.

„Það voru 238 hjartasjúklingar 
sem stofnuðu samtökin 8. október 

árið 1983 og síðan voru aðildar-
félög stofnuð víðs vegar um landið 
á árunum 1990 til 1991. Í þá daga 
voru hjartaskurðlækningar ekki 
enn framkvæmdar á Íslandi. Ég 
kem svo að félaginu 1990 eftir að 
hafa farið til Lundúna í ósæða-
lokuaðgerð sem tókst ljómandi vel 
og hef ég verið stálsleginn síðan,“ 
greinir Kristján frá.

Hann er mikið á ferðinni og fer 
á viku til tveggja vikna fresti á 
staðina til að tæma baukana.

„Við límdum símanúmer Hjarta-

heilla á söfnunarbaukana og 
þegar þeir fyllast er hringt í okkur. 
Stundum eru þeir orðnir svo 
úttroðnir að afgreiðslufólk lætur 
box við hliðina á baukunum sem 
svo fyllast líka. Það eru greinilega 
margir sem hugsa hlýtt til félagsins 
og á sumum stöðum veitir ekki af 
því að setja tvo bauka í einu, eins 
og til dæmis á N1 á Ártúnshöfða 
þar sem fyllist hratt á hálfum 
mánuði. Alls staðar er fólk heiðar-
legt og ber virðingu fyrir starfinu 
og hverri krónu,“ segir Kristján.

Mikilvægir söfnunarbaukar
Hjartaheill hefur á stefnuskrá sinni 
að standa vörð um líðan og hag 
hjartasjúklinga, styðja og styrkja 
við hvers konar framfarir í með-
ferð hjartasjúkdóma. Samtökin 
hafa í gegnum tíðina lagt umtals-
verðar fjárhæðir til rannsókna 
og tækjakaupa í þessu skyni, en 
fjárhæðirnar eru að miklum hluta 
frjáls framlög frá almenningi og 
þar eru söfnunarbaukarnir mikil-
vægur þáttur.

„Á hverju ári safnast um sex 
milljónir í söfnunarbauka Hjarta-
heilla, en ágóðinn var nær níu 
milljónum króna áður en sjálfsaf-
greiðslukössum fjölgaði í matvöru-
verslunum og færri fóru í gegnum 
hefðbundna afgreiðslukassa með 
peninga í stað greiðslukorta. Þó eru 
enn ótrúlega margir með seðlana 
á lofti og ótrúlegt hvað baukarnir 
hafa lítið fyrir því að gefa vel af sér 
í sjóðinn. Þetta eru bæði smápen-
ingar og seðlar, yfirleitt er mikið af 
500-köllum og þúsundköllum en 
líka fjölmargir 10 þúsund króna 
seðlar innan um. Fólk er mjög 
rausnarlegt, það skrifast á góðvild 
í garð samtakanna og greinilegt að 
landsmenn hafa sterkar taugar til 
Hjartaheilla,“ segir Kristján.

Söfnunarbaukar Hjartaheilla 
eru víðs vegar; í fyrirtækjum, stór-
verslunum, apótekum, á bensín-
stöðvum, veitingahúsum og kaffi-
húsum, samgöngumiðstöðvum og 
víðar. n

Hægt er að styrkja starfsemi 
Hjartaheilla með framlagi á 
söfnunarstöðum, og með kaupum 
á tækifæriskortum eða minningar-
kortum. Sjá hjartaheill.is

Margir hugsa hlýtt 
til Hjartaheilla

Kristján Smith 
heldur utan 
um söfnunar-
baukana góðu. 
„Fjöldi fólks 
stendur með 
okkur í þessu 
verkefni“, segir 
Kristján.
  FRÉTTABLAÐIÐ/
 STEFÁN

Fólk er rausnarlegt. 
Það skrifast á 

góðvild í garð samtak-
anna og greinilegt að 
landsmenn hafa sterkar 
taugar til Hjartaheilla.

Við þökkum fyrir stuðninginn

S P R A U T U N    R É T T I N G A R

IB ehf. Selfossi
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Að fara út að ganga 
er mjög gott fyrir 

líkamann og mælt er 
með að minnsta kosti 
hálftíma góðri göngu á 
dag. 

Með eigin framtaki, eins 
og til dæmis daglegum 
göngutúrum, tekur þú eigið 
frumkvæði að bættri heilsu. 
Göngur og útivera eru holl 
líkamsrækt og jafnframt sú 
ódýrasta sem völ er á.

Það er ótrúlegt hvaða breytingum 
þú gætir áorkað fyrir líkamann 
með slíkri ástundun.

Hér koma tíu atriði sem skipta 
miklu máli ef bæta skal heilsuna. 
Áttu til dæmis auka korter eða 
hálftíma á dag til að fara út að 
ganga? Það þarf að setja sjálfa/n sig 
í fyrsta sæti og hreyfa sig daglega. 
Að fara út að ganga er mjög gott 
fyrir líkamann og mælt er með 
að minnsta kosti hálftíma góðri 
göngu á dag. Þetta er ódýrasta 
hreyfing sem í boði er og þú andar 
að þér fersku lofti og getur notið 
þess að vera ein/n.

Gott fyrir heilann
Gerðar hafa verið rannsóknir á 
því hvað ganga gerir fyrir heilann. 
Samkvæmt þessum rannsóknum 
eykur ganga endorfínið í líkam
anum og dregur þannig úr stressi. 
Að fara út að ganga gerir heilanum 
það gott að það getur dregið úr 
hættunni á Alzheimer til muna.

Sjónin
Það hljómar kannski einkennilega, 
en að fara og ganga daglega er mjög 

gott fyrir sjónina. Að ganga eykur 
þrýsting á augu og getur þannig 
dregið úr gláku.

Hjartað
Að ganga eða hlaupa er gott fyrir 
hjartað. Þú getur dregið úr hættu á 
hjartaáfalli og öðrum sjúkdómum 
tengdum hjartanu. Að ganga 
dregur einnig úr kólesterólinu og 
eykur blóðstreymi í líkamanum.

Lungun
Að ganga er afar gott fyrir lungun. 
Þau fyllast af súrefni sem nýtist 
líkamanum afar vel og eykur 
virkni lungnanna.

Brisið
Komið hefur fram í rannsóknum 
að fólk sem gengur sér til heilsu

bótar er með betra jafnvægi á glúk
ósa í líkamanum. Þetta þýðir að þú 
getur hreinlega gengið og komið 
þannig í veg fyrir sykursýki.

Meltingin
Það þarf að passa upp á maga
heilsuna. Gerir þú það þá ertu að 
sporna við ristilkrabba og öðrum 
vandamálum eins og hægðatregðu.

Vöðvarnir
Þegar manneskja grennist þá rýrna 
vöðvarnir. Hér er verið að tala um 

hin frægu tíu þúsund skref á dag. 
Ef þú ert að grenna þig, þá skaltu 
vinna þig upp í þennan skrefa
fjölda á dag. Gott er að ganga upp í 
móti til að auka á vöðvamassa.

Liðamót og bein
Ertu stirð/ur og með verki? Hálf
tíma ganga á dag getur dregið úr 
þessum verkjum í liðamótum. 
Einnig dregur gangan úr hættu á 
meiðslum og beinþynningu. The 
Arthritis Foundation mælir með 
því að ganga daglega.

Bakverkir
Æfingar sem reyna mikið á 
líkamann geta slitið bakið illa. En 
að fara út að ganga getur hins vegar 
dregið úr bakverkjum vegna þess 
að blóðflæði í kringum mænu og 
hrygg eykst töluvert.

Hugurinn
Að ganga ein/n frekar en með 
öðrum eykur góða skapið, 
minnkar stress og kvíða. Það hefur 
einnig verið talað um að það dragi 
úr þunglyndi. n

Eigið framtak  
er eigin ábyrgð á 
heilsufari

Hálftíma göngutúr á dag bætir heilsuna á allan hátt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Átakið Börnin bjarga hófst 
árið 2019 en hefur legið að 
miklu leyti niðri síðustu tvö 
ár vegna covid. Í vetur er 
stefnan að hefja það aftur af 
fullum krafti. Átakið snýst 
um að kenna grunnskóla-
börnum endurlífgun með 
áherslu á hjartahnoð.

Árið 2015 réðst Endurlífgunar
ráð Evrópu (ERC), með stuðningi 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar
innar (WHO), í átak nefnt Kids 
save lives, í þeim tilgangi að hvetja  
þjóðir heims til þess að innleiða 
markvissa endurlífgunarkennslu 
meðal grunnskólabarna. Árið 2018 
ákvað Þróunarmiðstöð íslenskra 
heilsugæslu að innleiða sambæri
legt verklag hérlendis í gegnum 
skólaheilsugæslu, undir heitinu 
Börnin bjarga. Kennsla í endur
lífgun er orðinn hluti af skyldu
fræðslu skólahjúkrunarfræðinga 
um allt land.

Ása Sjöfn Lórensdóttir er fag
stjóri Heilsuverndar skólabarna og 
stýrði innleiðingu verk
efnisins hér á landi.

„Við 
störtuðum 
verkefninu 
formlega 
í október 
2019 eftir 
að hafa 
fengið styrk 
til að kaupa 
endurlífgun
ardúkkur,“ 
segir hún.

Það voru Thorvaldsens
félagið, Neyðarlínan, Endur
lífgunarráð og Hjartaheill sem 
veittu heilsugæslunum styrkinn og 
gerðu þeim þannig kleift að veita 
endurlífgunarfræðslu til grunn

skólabarna.
„Í upphafi var ætlunin að kenna 

öllum börnum í 6. til 10. bekk í 
grunnskólum landsins endur
lífgun með áherslu á hjartahnoð. 
En það var Ilmur Dögg Níels
dóttir, skólahjúkrunarfræðingur 
í Hafnarfirði, sem hafði umsjón 
með undirbúningi verkefnisins,“ 
útskýrir Ása Sjöfn.

„Þetta var innleitt á landsvísu í 
alla skóla og fræðsluefni undirbú
ið. En svo gerðist það árið 2020 að 
það kom faraldur sem truflaði inn
leiðingarferlið. Það var ekki alltaf 
kennsla í skólunum og þess vegna 
ekki aðgangur að nemendunum. 
Svo mátti á tímabili ekki vera með 
marga nemendur í tíma í einu og 
ekki vera með sameiginlega snerti
fleti, sem er óhjákvæmilegt þegar 
þú ert með endurlífgunardúkkur. 
Kennslan fór þess vegna bara 
fram í mýflugumynd á nokkrum 
stöðum á landinu.“

Innan við helmingur viðstaddra 
reynir endurlífgun

Ástæða þess að farið var af stað 
með átakið Kids save live, í 
Evrópu, er að innan við helm

ingur viðstaddra í hinum vest
ræna heimi reynir endurlífgun. 
Í grein sem Ilmur Dögg skrifaði 

árið 2019 og birtist í Fréttablaðinu 
segir að í Þýskalandi séu það í 
kringum 11% sem reyna endur
lífgun, í Bandaríkjunum um 22% 
en hér á Íslandi séu tölurnar hærri, 
eða um 45%. Hin 55% bera fyrir sig 
kunnáttuleysi, eða ótta við að gera 
eitthvað rangt. Endurlífgunarráð 
Evrópu og Alþjóðaheilbrigðis
málastofnunin vilja með átakinu 
hvetja allar þjóðir heims til þess að 
innleiða markvissa endurlífgunar
kennslu meðal grunnskólabarna 

þar sem það hefur komið í ljós að 
þær þjóðir sem tekið hafa upp slíka 
kennslu hafa á skömmum tíma 
náð að þrefalda þátttöku vitna í 
endurlífgun.

Ása Sjöfn segir að grunnskóla
börn á Íslandi hafi sýnt verkefninu 
mikinn áhuga þegar það fór af stað 
árið 2019. Hún vonast til að í vetur 
verið hægt að fara með fræðsluna 
inn í skólana að nýju en sú ákvörð
un hefur verið tekin að börnin fái 
fræðslu annað hvert ár, í 6., 8. og 

10. bekk og árangursviðmið að 
minnst 80% barna í viðkomandi 
árgöngum fái fræðsluna ár hvert.

„Það þýðir að krakkarnir endur
taka fræðsluna annað hvert ár. Til
gangur verkefnisins er að börnin 
læri að bera kennsl á hjartastopp 
og læri að beita endurlífgun. 
Kennslan er endurtekin til að auka 
líkurnar á að þau tileinki sér að 
beita endurlífgun,“ útskýrir hún.

„Í kjölfar fræðslunnar sendum 
við póst á foreldra og látum þau 
vita að fræðslan hafi farið fram. 
Við hvetjum þau til að spyrja 
börnin út í hana. Þá hefur fræðslan 
kannski snjóboltaáhrif þar sem 
foreldrarnir fara að kynna sér 
málið líka.“

Um leið og börnin fá kennslu í 
endurlífgun fá þau líka fræðslu um 
Neyðarlínuna, en Ása Sjöfn segir 
að sú kennsla sé upprifjun þar sem 
öll börn fá sérstaka fræðslu um 
Neyðarlínuna í 4. bekk. Markmið
ið er að einhvern tímann verði allir 
Íslendingar, 12 ára og eldri, búnir 
að fá kennslu í endurlífgun. n

Börn geta bjargað mannslífum

Ása Sjöfn Lórensdóttir fagstjóri Heilsuverndar skólabarna. MYND/AÐSEND

Styrkur 
var veittur 
til kaupa á 

endurlífgunar-
dúkkum.

Tilgangur verk-
efnisins er að 

börnin læri að bera 
kennsl á hjartastopp og 
læri að beita endur-
lífgun.
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Það er heilmikið 
sem við erum að 

vinna í. Fram undan hjá 
okkur í Hjartaheillum 
eru óþrjótandi verkefni 
og eitt af þeim verk-
efnum er stefnumótun.

Sveinn Guðmundsson

Hjartaheill eru landssamtök 
sem voru stofnuð til að bæta 
lífslíkur og lífsgæði íslenskra 
hjartasjúklinga. Allt starf 
Hjartaheilla hefur miðað 
að því að bæta forvarnir, 
fræðslu og aðstöðu til lækn-
inga á hjartasjúkdómum.

Hjartaheill hefur á stefnuskrá 
sinni, eins og kunnugt er, að standa 
vörð um líðan og hag hjartasjúkl-
inga, styrkja og styðja við hvers 
konar framfarir í meðferð hjarta-
sjúkdóma. Samtökin hafa í gegn 
um tíðina lagt umtalsverðar fjár-
hæðir til rannsókna og tækjakaupa 
í þessu skyni. Þessar fjárhæðir eru 
að miklum hluta frjáls framlög frá 
almenningi og þar eru söfnunar-
baukarnir mikilvægur þáttur.

Sveinn Guðmundsson er for-
maður Hjartaheilla, en samtökin 
eru að komast í fulla starfsemi 
eftir heimsfaraldurinn sem setti 
óneitanlega strik í reikninginn. 
„Þetta var erfiður tími sem tók 
verulega á. Það var mikið álag á 
okkur og okkar félagsmönnum 
og öðrum sem leituðu til okkar í 
þessu ástandi sem var. Þetta var 
ekkert einfalt en þetta gekk samt 
upp hjá okkur. Við búum svo vel 
að svo góðu fólki sem tók þetta 
verkefni upp í hendurnar og okkur 
tókst að komast í gegnum þetta 
með samstilltu átaki svo margra,“ 
segir Sveinn.

Hverjar eru helstu áherslur 
félagsins núna?

„Það er heilmikið sem við erum 

að vinna í. Fram undan hjá okkur 
í Hjartaheillum eru óþrjótandi 
verkefni. Eitt af þeim verkefnum 
er stefnumótun. Hún er alltaf í 
vinnslu. Vönduð greining og sam-
eiginleg sýn okkar á núverandi 
stöðu er lykilatriði til að ná 
góðum árangri með stefnumótun. 
Við þurfum að rýna bæði í innra 
og ytra umhverfi okkar. Betri 
ákvarðanir hafa verið teknar með 
því að horfa til allra átta og við 
beinum kröftum okkar markvisst 
í að skila sem mestum árangri til 
lengri tíma,“ segir Sveinn og bætir 
við:

„Hjartaheill eru landssamtök 

sem voru upphaflega stofnuð 
til að bæta lífslíkur og lífsgæði 
íslenskra hjartasjúklinga. Allt 
okkar starf hefur miðað að því að 
bæta forvarnir, fræðslu og aðstöðu 
til lækninga á hjartasjúkdómum. 
Það hafa orðið framfarir í lækna-
vísindum og lífslíkur fólks sem fær 
hjartasjúkdóma hafa batnað veru-
lega. Við skilgreinum okkur í dag 
sem lýðheilsusamtök. Lýðheilsa 
er hugtak yfir almennt heilsufar 
og er þá bæði átt við líkamlega, 
andlega og félagslega heilsu fólks. 
Við þurfum að leggja grunn að 
hnitmiðuðu og vel heppnuðu for-
varnar- og heilsueflingarstarfi í 

þágu þjóðarinnar. Það er það sem 
við stefnum að,“ segir Sveinn.

Þakklátur öllu þessu góða fólki
Sveinn segir að starf Hjartaheilla 
byggi á samstarfi. „Við höfum 
verið að vinna í mælingarverk-
efni og höfum unnið þar mikið 
brautryðjendastarf. Við höfum 
ferðast um allt landið til fjölda ára 
þar sem við bjóðum upp á fríar 
mælingar á blóðþrýstingi, blóðfitu, 
súrefnismettun og fjölmörgum 
öðrum þáttum. Við höfum verið í 
samvinnu við SÍBS, sem við erum 
undirsamtök hjá. Við erum í sam-
vinnu við fjölda samtaka og þar get 

ég nefnt Astma- og ofnæmisfélagið 
og Lungnasamtökin svo eitthvað 
sé nefnt. Hjartaheill eru hlekkur í 
miklu stærri heild. Einhvers staðar 
segir heilbrigð sál í hraustum lík-
ama en þeim gæðum og kostum er 
okkur ekki öllum skammtað. Áður 
en hendi er veifað getur heilsunni 
hrakað með áfalli og fylgikvillum á 
sál og líkama,“ segir Sveinn.

„Við erum miklu meira en 
sjúklingasamtök. Við erum líka 
lýðheilsusamtök. Við höfum mælt 
tugþúsundir Íslendinga og við 
höfum fundið fjölmarga ein-
staklinga sem hafa verið komnir á 
fremsta hlunn. Ég er svo þakklátur 
öllu þessu góða fólki sem hefur 
tekið þátt í starfinu með okkur. 
Þetta eru allt sjálfboðaliðar. Ég er 
ekki að eyða tíma mínum í þessu 
starfi heldur verja honum í gott 
starf. Við höfum skipt sköpum 
og ég tel að svona samtök eins 
og okkar verði að vera til staðar. 
Hjartasjúkdómur er ekki dauða-
dómur og er heldur ekki öldrunar-
sjúkdómur,“ segir Sveinn. n

Sjálfboðaliðar með hjartað á réttum stað
Sveinn segist 
ekki vera að 
eyða tíma 
sínum hjá 
Hjartaheillum 
heldur verja 
honum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Við þökkum fyrir stuðninginn
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Slagorð Thorship er Snjallari! 
eða Smarter! á ensku.

Hér má sjá hvernig slagorðið er 
notað með merki Thorship.

8. Merki með slagorði

Vert I Thorship 2015 09
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Við þökkum fyrir stuðninginn
Reykjavík
1984 ehf
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
Aðalverkstæðið ehf
Afl - Múr ehf
Alvarr ehf
Apparat ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
ASK Arkitektar ehf
Augað gleraugnaverslun
Auglýsingastofan ENNEMM
Ásar, Ellen Ingvadóttir- löggiltur dómtúlkur 
og skjalaþýðandi
Ásbjörn Ólafsson ehf
Ásbyrgi, fasteignasala
ÁTVR Vínbúðir
Berserkir ehf
Birtingur ehf
Bílahöllin-Bílaryðvörn hf
Bílaleiga Reykjavíkur
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílaréttingar H Jónssonar
Bílasalan Heimsbílar ehf
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
Bláhornið
Borgar Apótek
Borgarhjól ehf
Borgarpylsur
Bókaútgáfan Hólar ehf
Bón Fús
Breiðan ehf
Brim hf
Brúnás innréttingar
Brynja, hússjóður ÖBÍ
BSI bifreiðaverkstæði ehf
BSRB - bandalag starfsmanna ríkis og bæja
Carpe Diem Tours ehf
CrossFit Reykjavík
CU2 ehf, www.cu2.is
Curvy.is - tískuverslun
D&C ehf
Danska kráin
Dansrækt JSB ehf
Devitos Pizza ehf
Dirty burger & ribs ehf
EEV Framkvæmd og ráðgjöf ehf
Einingarverksmiðjan ehf
Eir ehf
Felgur smiðja ehf
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag slökkviliðs og sjúkraflutningsmanna
Fiskmarkaðurinn ehf
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjallamenn-Mountaineers of Iceland
Flísabúðin hf
Fraktflutningar ehf
Fríkirkjan í Reykjavík
Funkis ehf
Föt og skór ehf
Garðasteinn ehf
Gastec ehf
Gatnaþjónustan ehf
Gáski sjúkraþjálfun ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gjögur hf
GKS - Gamla kompaníið
Gleraugnaverslunin Glæsibæ ehf
Gloss ehf
Golfklúbbur Reykjavíkur
Golfskálinn, golfverslun
Gullkúnst skartgripaverslun
Gæðabakstur og Ömmubakstur
H og S byggingaverktakar ehf
H&S Rafverktakar ehf
Hagkaup
Halldór Jónsson ehf
Hampiðjan hf
Hákon Bjarnason ehf
Hárgreiðslustofan Delila & Samson
Hársnyrtistofan Aida
Heggur ehf
Heildverslunin Rún ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hirzlan skrifstofuhúsgögn
Hitastýring hf
Hjá Ingvarsson ehf
Hjúkrunarheimilið Eir
Hlýja Tannlæknastofa
Hollt og gott ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreinsitækni ehf
HS pípulagnir ehf
Húsalagnir ehf
Húsvernd ehf
Hverafold bakarí
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IcePhone ehf
Iclean ehf
Innréttingar og tæki

Intellecta ehf
Ísfix ehf
Íslenskir aðalverktakar hf
Íslenskur aðall ehf
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
J. S. Gunnarsson hf
JHM - rafmagnshjól
Jói útherji
Jón Auðunn Kristinsson - Pípulagninga-
meistari
Jón Bergsson ehf
Jón og Óskar úra- og skartgripaverslun
Jónar Transport hf
K. H. G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf
K·R·S·T Lögmenn
Kaffifélagið
Kanon arkitektar
Keiluhöllin Egilshöll
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöreign ehf, fasteignasala
Kjöthöllin ehf
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf
KOM almannatengsl
Kólus ehf
Kringlan
Krua Thai, veitingastaður
Kurt og Pí ehf
Lagahvoll slf
Landsnet hf-www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Litróf ehf
Línuborun ehf
LOG lögmannsstofa sf
Lyf og heilsa - við hlustum
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögreglufélag Reykjavíkur
Malbikstöðin ehf
Matarkjallarinn
Matborðið ehf
Málarameistarar ehf
Málarasmiðjan ehf
Meba- úr og skart
Merlo Seafood
Millimetri sf
Minjavernd hf
Míla ehf
Multivac ehf
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
MyTimePlan ehf
Nordic Office of Architecture
Norðanmenn ehf
Nói-Síríus hf
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Oddgeir Gylfason, tannlæknir
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf
Old Iceland restaurant
Olíuverzlun Íslands hf
Opin kerfi ehf
Ósal ehf
ÓV jarðvegur ehf
Parlogis hf
Pingpong.is
Pixel ehf
Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf
Plastiðjan ehf
Prófílstál ehf
Rafha ehf
Raflax ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Raftar ehf
RAMIS ehf
Reyktal þjónusta ehf
Reykvískir lögmenn slf
Rikki Chan ehf
Rima Apótek
Rolf Johansen & Co ehf
Rossopomodoro, veitingastaður
S4S ehf
Samiðn samband iðnfélaga
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Sálfræðiþjónusta Wilhelm Norðfjörð ehf
Scandinavian Restaurant
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
Sjóvá
Sjúkraliðafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Grafarvogs ehf
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skorri ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Skýrslur og skil
Smyril Line Ísland ehf
Snerruútgáfan ehf
Sprinkler pípulagnir ehf
Stansverk ehf
Stálbyggingar ehf
Stilling ehf
Stjörnuegg hf
Straumkul ehf
Suzuki á Íslandi
Systrasamlagið ehf
Tannálfur, tannlæknastofa

Tannlæknafélag Íslands
Tannréttingar sf
Tannréttingastofan ehf
TBG ehf
Terra Export ehf
Tékkland bifreiðaskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Tollvarðafélag Íslands
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar ehf
Túnþökuþjónustan ehf
Umbúðamiðlun ehf
Umslag ehf
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Vatnaskil ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfærasalan ehf
Verkís hf
Verslunin Álfheimar
Verslunin Vínberið
Vélar og skip ehf
Vélsmiðjan Altak ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VOOT ehf
VT Þjónustan ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Wiium ehf
Würth á Íslandi ehf
www. erh.is - Eyri - endurskoðun ehf
Þ.G. verktakar ehf
Þórarinn G. Valgeirsson
Þrif og þvottur ehf
Þrír Frakkar hjá Úlfari, veitingahús
Örninn - hjól

Seltjarnarnes
Horn í horn ehf, parketlagnir
Nesskip hf
Rafþing, rafverktaki
Seltjarnarnesbær
Önn ehf, verkfræðistofa

Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Kálfatjarnarsókn
Nesbúegg ehf

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
Alhliða pípulagnir sf
ALVAR Mist ehf
AMG Aukaraf ehf
Arkís arkitektar ehf
Arnardalur sf
Bak Höfn ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Birtingaholt ehf
Bílamarkaðurinn
Bílhúsið ehf
Bílstál ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Efnissalan ehf
Fagtækni ehf
Fríkirkjan Kefas
GG Sport
GK heildverslun ehf
goddi.is
GSG ehf
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Gullsmiðja Óla
HÁ hreinu ehf
Hefilverk ehf
Hegas ehf
Hjartavernd
Hreinir Garðar ehf
Hvammshólar ehf
Íshúsið ehf
Jóhann Hauksson, trésmíði ehf
Kistufell KVT ehf
Kraftvélar ehf
Lakkskemman ehf
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
LS Retail ehf
Lyfjaval ehf
Marvís ehf
Nýi Tölvu og viðskiptaskólinn ehf
Oliner System Iceland ehf
Pottagaldrar ehf
Pólýhúðun ehf
Rafbraut
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Rúmfatalagerinn hf
Ræsting BT ehf
Saumastofa Súsönnu
Slot ehf
SM kvótaþing ehf
Suðurverk hf
Tern Systems ehf
Topplagnir ehf
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Verkfræðistofa Bjarna Viðar ehf

Vetrarsól ehf, verslun
Víkingbátar ehf
Zenus - sófar & gluggatjöld
Þvegillinn ehf

Garðabær
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf
Eureka Golf ehf
Fagval ehf
Garðabær
Geislatækni ehf - Laser þjónustan
Gólfslípun ehf
Hafnasandur hf
Hagráð ehf
Ingi hópferðir ehf
Kerfóðrun ehf
Krókur
Loftorka Reykjavík ehf
Magdalena Einarsdóttir
Nýþrif - ræstingaverktaki ehf
Rafþjónustan slf
Sparnaður ehf
Stjörnu-Oddi hf
Úranus ehf
Hafnarfjörður
AC-Raf ehf
Aflhlutir ehf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Batteríð Arkitektar ehf
Bílaverk ehf bílamálun og réttingar
Bjössi ehf
Boðunarkirkjan.is - Útvarp Boðun FM 105,5
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Colas Ísland
DG pípulagnir ehf
Donna ehf
Efnalaugin Glæsir
Fjarðarmót ehf
Fjarðarstál ehf
Gaflarar ehf, rafverktakar
Geymsla Eitt ehf
GT Verktakar ehf
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gunnars mæjónes ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Hallbertsson ehf
Hamraborg ehf
H-Berg ehf
HH Trésmiðja ehf
Hvalur hf
Ísrör ehf
Knattspyrnufélagið Haukar
Kæling ehf
Kökulist ehf
Loftur Bjarni Gíslason
Markus Lifenet, björgunarbúnaður
Nonni Gull
Pylsubarinn Hafnarfirði
Rúnir verktakar ehf
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Sjúkraþjálfarinn ehf
Snittvélin ehf
Stólpi Gámar / Gámaleiga og gámasala
Strendingur ehf
Suðulist ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
Terra - efnaeyðing
Trefjar ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélslípun og flotun ehf
Víðir og Alda ehf
Víking Björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
White arctic ehf
Þaktak ehf

Álftanes
Prentmiðlun ehf

Reykjanesbær
B & B Guesthouse
Benni pípari ehf
Bílar og Hjól ehf
Blikksmiðja Ágústs Guðjónss ehf
Blikksmiðja Davíðs slf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Eldey Airport Hotel ehf
FairCar bílaleiga
Hótel Keflavík ehf
Kast.is
Keflavíkurkirkja
Ljósmyndastofan Nýmynd
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Maron ehf
Ný-sprautun ehf
OSN lagnir ehf
Plexigler ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf

Rafiðn ehf
Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf
Skólar ehf
Slæging ehf
Vatn ehf
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Víkurfréttir ehf
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum
Vökvatengi ehf

Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
Einhamar Seafood ehf
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf
Ó S fiskverkun ehf
Papas pizza, s: 426 9955
Ungmennafélag Grindavíkur
Þorbjörn hf

Suðurnesjabær
Amp rafverktaki ehf
Bifreiðaverkstæði Sigurðar Guðmundssonar
F.M.S hf
Lighthouse Inn
SI raflagnir ehf
Suðurnesjabær
Vélsmiðja Sandgerðis ehf

Mosfellsbær
Afltak ehf
Álgluggar JG ehf
Byggingafélagið Bakki ehf
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Dynkur ehf
Fagefni.is
Glertækni ehf
Guðmundur S Borgarsson ehf
Ísfugl ehf
Kvenfélag Kjósarhrepps
Lionsklúbburinn Úa Mosfellsbæ
Matfugl ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Reykjabúið ehf
Stálsuða ehf
Ungmenna- og íþróttafélagið Afturelding
Útilegumaðurinn ehf
Vatnsborun ehf
ÞÓB vélaleiga ehf
Öryggisgirðingar ehf

Akranes
Akraneskaupstaður
Apótek Vesturlands ehf
B.Ó.B. sf, vinnuvélar
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílaverkstæði Hjalta ehf
Bílver, bílaverkstæði ehf
Framvinda ehf
Grastec ehf
Hópferðabílar Reynis Jóhannssonar ehf
Hvalfjarðarsveit
Meitill - GT Tækni ehf
Norðanfiskur ehf
Ritari ehf
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf
Ylur pípulagnir slf

Borgarnes
Blómasetrið - Kaffikyrrð
Golfklúbbur Borgarness
Límtré Vírnet ehf
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf
Velverk ehf

Reykholt
Garðyrkjustöðin Sólbyrgi

Stykkishólmur
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Málflutningsstofa Snæfellsness
Stjórnendafélag Vesturlands
Þ.B. Borg trésmiðja ehf
Þórsnes ehf

Grundarfjörður
ILDI ehf
Þjónustustofan ehf

Ólafsvík
Fiskmarkaður Snæfellsbæjar ehf
Litlalón ehf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Útgerðarfélagið Dvergur hf
Við Hafið Gistiheimili

Snæfellsbær
Hótel Búðir

Hellissandur
Bifreiðaverkstæði Ægis

Breiðavík ehf
KG Fiskverkun ehf
Nónvarða ehf
Sjávariðjan Rifi hf
Skarðsvík ehf

Búðardalur
Ásklif ehf
Rafsel Búðardal ehf

Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Akstur og löndun ehf
Ferðaþjónustan í Heydal
Hamraborg ehf
Hótel Ísafjörður hf
Ís 47 ehf
Klæðakot ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið-www.samgongur.is
Smali ehf
SMÁ vélaleigan
Vélsmiðja ÞM

Hnífsdalur
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf

Flateyri
Sytra ehf

Patreksfjörður
Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.
Einherji ehf
Vesturbyggð
Villi Á ehf

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði

Bíldudalur
Íslenska kalkþörungafélagið ehf

Staður
SG verkstæði ehf

Drangsnes
Hveravík ehf

Hvammstangi
Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar sf

Blönduós
Gistiheimilið Kiljan ehf
Húnabyggð
Kvenfélag Svínavatnshrepps
N1 píparinn ehf
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd
Vík ehf

Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Doddi málari ehf
Eftirlæti ehf, www.eftirlaeti.com
FISK-Seafood ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Háskólinn á Hólum
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
K-Tak ehf
Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf
Steinull hf
Verslunarmannafélag Skagafjarðar

Varmahlíð
Löngumýrarskóli

Hofsós
Vesturfarasetrið Hofsósi

Siglufjörður
Efnalaugin Lind sf
Raffó ehf
Siglufjarðar Apótek ehf
SR-Vélaverkstæði hf

Akureyri
Akureyrarkirkja
Akureyri Backpackers ehf
AVH Arkitektúr- Verkfræði-Hönnun
Ásco ehf, bílarafmagn
B. Snorra ehf
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bílaleiga Akureyrar
Bílapartasalan Austurhlíð
Bílaprýði
Bútur ehf
Enor ehf
Framtal sf

Herradeild JMJ
Hnýfill ehf
Hvítasunnukirkjan Akureyri
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Keahótel ehf
Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf
Miðstöð ehf
Múriðn ehf
Norðurorka hf
Pedromyndir ehf
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar 
ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
S.Guðmundsson ehf, múrverktaki
Sigurgeir Svavarsson ehf, byggingaverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Slippurinn Akureyri ehf
Sportver ehf, Glerártorgi
Stefna ehf
Tannlæknastofa Árna Páls
Tannlæknastofa Hauks og Bessa
Toyota Akureyri
Trésmíðaverkst Trausta ehf
Tölvís sf
Vélaleiga HB ehf

Grímsey
Sæbjörg EA184 ehf

Dalvík
Flæðipípulagnir ehf
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Kussungur 2 ehf
Steypustöðin Dalvík ehf
Sæplast Iceland ehf
Tréverk ehf, Dalvík

Húsavík
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf-www.
fjallasyn.is
GPG Seafood ehf.
Heimabakarí Húsavík
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf
Vélaverkstæðið Árteigi

Mývatn
Jarðböðin við Mývatn
Reykjahlíðarsókn
Sel Hótel, Mývatn
Vogar ferðaþjónusta

Þórshöfn
Geir ehf

Bakkafjörður
K Valberg slf

Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Gunnarsstofnun
Hallormsstaðaskóli
HEF veitur ehf
Héraðsprent ehf
Hótel Eyvindará
MSV, Stál og Vélar ehf
Múlaþing
Myllan ehf
Tréiðjan Einir ehf

Seyðisfjörður
PG stálsmíði ehf

Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðaveitingar ehf
Launafl ehf
Skiltaval ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
Fjarðaþrif ehf
Glussi ehf, viðgerðir
R.H.gröfur ehf
Tandraberg ehf
Tandrabretti ehf

Neskaupstaður
Nestak ehf, byggingaverktaki
Verkmenntaskóli Austurlands
Verslunin Pan ehf

Fáskrúðsfjörður
Kaffi Sumarlína ehf
Vöggur ehf

Höfn í Hornafirði
Birkifell ehf
Jökulfell ehf
Króm og hvítt ehf
Málningarþjónusta Horna ehf

Rósaberg ehf
Suðursveit
Ögmund ehf

Selfoss
Ágúst Bogason ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bíltak ehf
Bjarnabúð
Búhnykkur sf
Café Mika Reykholti
Eðalbyggingar ehf
Grímsnes og Grafningshreppur
Gróðrarstöðin Ártangi ehf
Gróðrarstöðin Storð ehf
Gufuhlíð ehf
Ingileifur Jónsson ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jeppasmiðjan ehf
K.Þ Verktakar ehf
Kökugerð H P ehf
Málarinn Selfossi ehf
Málningarþjónustan ehf
Pípulagnir Suðurlands ehf
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf
Reykhóll ehf
Stálkrókur ehf
Suðri ehf
Suðurtak ehf Brjánsstöðum 2
Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknastofa Suðurlands ehf
Ullarverslunin Þingborg ehf
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Verkfræðistofa Guðjóns
Vélaþjónusta Ingvars
Vélsmiðja Suðurlands ehf
Ökuskóli Suðurlands ehf

Hveragerði
Alur blikksmiðja ehf
Ficus ehf
Flóra garðyrkjustöð
Formula 1 ehf
Hótel Örk
Kjörís ehf
Kotstrandarkirkja
Norbygg ehf
Raftaug ehf
Þorlákshöfn
Járnkarlinn ehf
Sveitarfélagið Ölfus

Ölfus
Eldhestar ehf
Gljúfurbústaðir ehf

Laugarvatn
Ásvélar ehf

Flúðir
Fögrusteinar ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Riding Tours South Iceland ehf
Varmalækur ehf

Hella
Freyðing ehf
Hestvit ehf
Kanslarinn veitingahús
Trésmiðjan Ingólfs ehf

Hvolsvöllur
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Félag íslenskra bifreiðaeiganda
Heljartak ehf
Hótel Hvolsvöllur
Ólafur Árni Óskarsson
Torf túnþökuvinnsla ehf

Vík
Gistihúsin Görðum
RafSuð ehf
Reynisfjara-Black beach Restaurant
Reynissókn

Kirkjubæjarklaustur
Kvenfélag Skaftártungu
Skaftárhreppur
Systrakaffi ehf

Vestmannaeyjar
Áhaldaleigan ehf
Bergur-Huginn ehf
Bifreiðaverkstæði Muggs
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Bragginn sf, bílaverkstæði
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Miðstöðin ehf
Skipalyftan ehf


