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Í stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 2019-2020 eru: 

Anna Lilja Benidiktsdóttir             Formaður                   Genis 
Guðni Örn Hauksson                     Gjaldkeri                     Akureyrarbær 
Anna Blöndal                                  Ritari                           Raftákn 
Jón Þór Backman                           Meðstjórnandi          Sæplast 

     Steinþór Þorsteinsson                   Meðstjórnandi   Slippurinn 

Gæðastund í Slippnum. 

Gæðastjórnunarfélagið heimsótti Slippinn á Akureyri 31. október s.l. Steinþór Þorsteinsson gæða-           
og öryggisstjóri og Stefán Pálsson verkumsjónarmaður tóku á móti hópnum og kynntu starfsemina.             
Slippurinn hefur djúpar rætur í atvinnusögu Akureyrar og hefur í gegnum tíðina tekið miklum              
breytingum frá því forveri þess Slippstöðin hf var stofnuð árið 1952. Fyrsta stjórn Slippstöðvarinnar              
var skipuð þeim Skafta Áskelssyni, Herluf Ryel og Gísla Konráðssyni og var Skafti jafnframt              
framkvæmdastjóri.  Hér er hlekkur á grein frá 1966 úr Degi sáluga.  

http://olafsfjardarhorn.blogspot.com/2018/08/ 

Árið 2005 tók núverandi félag, Slippurinn, við rekstri Slippstöðvarinnar sem farið hafði í þrot. Árið 
2007 var síðan fyrirtækið DNG keypt og reksturinn sameinaður.  

 

Mynd af facebook síðu Slippsins 

 

Sigurbjörg ÓF1 var með fyrstu skuttogurum sem stöðin smíðaði og er hún enn í notkun þó hún hafi 
lokið hlutverki sínu við fiskveiðar við Íslandsstrendur. 

http://olafsfjardarhorn.blogspot.com/2018/08/


 

Til gamans er hér hluti úr grein í Sjómannablaðinu Víkingi frá 1979: 

„Nýr skuttogari, m/s Sigurbjörg ÓF 1, bættist í flota landsmanna 19. maí sl, en þann dag kom skipið í fyrsta sinn til heimahafnar sinnar,                        
Ólafsfjarðar, og fór afhending þar fram. Sigurbjörg ÓF er smíðuð hjá Slippstöðinni h/f á Akureyri og er nýsmíði stöðvarinnar nr. 60.                     
Skipið, sem er ný hönnun hjá Slippstöðinni h/f, er fjórði skuttogarinn sem stöðin afhendir. Sigurbjörg ÓF er stærsta fiskiskip sem byggt                     
hefur verið hér á landi og er jafnframt stærsti skuttogarinn hérlendis af minnigerð (undir SOO brl.), miðað við aðalmál."  

 

Í flotkvínni  - hjálmaskylda er á athafnasvæði Slippsins             Verkstæði DNG handfærarúllur - prófanir. Ármann útskýrir ferilinn.  

 

Skip í kvínni - mynd i eigu Shipyards,gr              Kvínni siglt heim - mynd af heimasíðu Slippsins 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan Slippstöðin hf var stofnuð í einum bragga, sem merkilegt                
nokk er enn er í notkun, og leigu á dráttarbraut sem Hafnarnefnd Akureyrar hafði látið reisa 1949.  

Þegar mest var unnu 430 starfsmenn hjá stöðinni en nú vinna þar að jafnaði 150 til 170                 
manns.Akureyrarhöfn fjárfesti í flotkví árið 1994 sem var síðan siglt inn fjörðinn ári síðar. Að sögn                
Stefáns Pálssonar má leiða að því líkum að hefði það ekki verið gert væri Slippurinn ekki starfandi .                  
Kvíin er komin til ára sinna og fyrir liggur að með sí stækkandi skipum þyrfti fjárfesta í nýrri kví til                    
að sinna kalli tímans. 

Starfsemin er fjölbreytt því auk skipasmíða og viðgerða eru reknar ýmsar miðjur s.s. málm- og               
trésmíði, vélaviðgerðir og sand/vatnsblástur. Slippurinn hefur sótt verkefni út fyrir landsteinana og            
má þar nefna þjónustu í viðgerðum og viðhaldi m.a. fyrir Kanadískar, Rússneskar, Norskar og              
Grænlenskar útgerðir.  



 

 

       Húni II í slipp - mynd af heimasíðu Slippsins - Ennþá koma þó eikarbátar inn til viðhalds og viðgerða hjá Slippnum. 

 

      Mynd tekin í heimsókninni - togari í dráttarbraut Slippsins 



 

Slippurinn starfar eftir ISO 9001/2015: og er með vottun skv. því. Viðskiptavinir meta það mikils skv.                
Ólafi Ormsyni á heimasíðu Slippsins. Enda á sú vottun að tryggja að gæðakröfur séu uppfylltar og að                 
unnið sé eftir skilgreindum verkferlum. Það er ánægjulegt að heyra að viðskiptavinir fyrirtækja séu farnir               
að leggja vikt á að fyrirtæki vinni eftir vottuðum stöðlum. Jafnlaunastaðall hefur verið innleiddur og               
einnig er verið að innleiða EN1090 sem er staðall um burðarvirki úr stáli/áli. BSI er faggildur                
vottunaraðili fyrir þennan staðal. 

Við þökkum móttökurnar. 

 

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 N 

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
Anna Lilja, Genis - Guðni, Akureyrarbæ - Anna, Raftákn - Jón Þór - Sæplast, Steinþór - Slippurinn 
 
 

 
Sigurbjörg ÓF1 í viðhaldi hjá Slippnum - Mynd Karl Eskil Pálsson. 
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