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Í stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 2018-2019 eru: 

Kristbjörg Góa Sigurðardóttir Formaður ProMat 
Hulda Rafnsdóttir   Gjaldkeri Sjúkrahúsið á Akureyri 
Anna Blöndal Ritari Raftákn 
Guðni Örn Hauksson         Meðstjórnandi Akureyrarbær 
Anna Lilja Benediktsdóttir Meðstjórnandi Genís 
 

Gæðaferð til Grenivíkur 

Fimmtudaginn 18.október var farið í gæðaferð til Grenivíkur og þrjú fyrirtæki heimsótt. Lagt             
var af stað frá Hofi kl.09.30 svona u.þ.b. því miður voru fáir í ferðinni eða átta. Þrír                 
forfölluðust á síðustu stundu.  

Gjögur hf. 

Ægir Jóhannsson rekstrarstjóri tók á móti hópnum. Hann byrjaði á að segja frá fyrirtækinu og               
stiklaði á stóru í sögu þess. Gjögur var stofnað árið 2010 til að halda utan um kvóta                 
sveitarfélagsins og vinna aflann. Gjögur gerir einnig út skip til veiðanna og stýrir því bæði               
veiðum og vinnslu. Meginhluti framleiðslunnar fer ferskur á Frakklandsmarkað (Carrefour) en           
einnig nokkuð til Bandaríkjanna. Um 30 starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið er vel             
tækjum búið, með fullkomnar nútíma vinnslulínur, t.d .vatnsskurðarvél, sem bæði hafa aukið            
afköst og bætt nýtingu hráefnisins. Allt hráefni er nýtt 100% og selt, einnig hryggir og roð.                
Gott fyrirtæki sem sannarlega skiptir sköpum fyrir samfélagið á Grenivík.  

 

Pharmartica 

Frá Gjögri lá leiðin í Pharmartica sem starfar í lyfja- og snyrtivöruiðnaði og var stofnað árið                
2003. Sigurbjörn Jakobsson og Margrét Ösp Stefánsdóttir tóku á móti hópnum. Þau fóru í              
stuttu máli yfir sögu fyrirtækisins og verkefni þess fyrstu árin, en það var framleiðsla á               
samheitalyfjum og snyrtivörum. Fyrirtækinu hefur vaxið fiskur um hrygg, ef svo má segja og              
síðar meir fór að bætast við verktakavinna fyrir fyrirtæki víðsvegar af landinu og framleiðsla á               
vörum fyrir fyrirtæki og stofnanir á borð við, Landspítalann, Sjúkrahúsið á Akureyri, Sóley             
organics og fleiri. Tíu starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í dag. Það kom á óvart hversu miklu er                 
hægt að koma fyrir í ekki stærra húsnæði en þessu og sannarlega á við “að þröngt mega                 
sáttir sitja”.  



 

 

 

Kontórinn 

Hádegisverður var snæddur á Kontórnum, lambalæri með rótargrænmeti. Góður matur á 
hóflegu verði. 
 
 
Útgerðarsafnið 

Ferðinni var síðan lokið með heimsókn í Útgerðarsafnið á Grenivík þar sem Margrét S. 
Jóhannsdóttir og Oddgeir Ísaksson tóku á móti okkur og sögðu frá sögu safnsins og útskýrðu 
það sem fyrir augu bar. Margt af því eru tæki og tól sem okkur eru alls óþekkt og því síður til 
hvers voru notuð. Lítið safn en fróðlegt og skemmtilegt. Öll umgjörð safnsins er til 
fyrirmyndar, bæði úti og inni.  Það er full ástæða fyrir þá sem eiga leið á Grenivík að líta við. 
 

 
 

Hafið samband  
 
Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt                 
koma einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com. Jafnframt         
bendum við á heimasíðu félagsins http://gaedastjornun.weebly.com/ og Facebook        
aðildarfélagasíðuna okkar Gæðastjórnunarfélag Norðurlands. Einnig hvetjum við félagsmenn        
til að fara inn á opinbera Facebooksíðu félagsins, setja “like” á síðuna og deila sem víðast og                 
oftast. Þetta er linkur á síðuna: Gæðastjórnunarfélag Norðurlands . 
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