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Umhverfishópur 
 
Sumarið 2018 störfuðu 4 verkstjórar og 55 unglingar (27 stelpur og 25 strákar) auk 3 aðila frá 

Specialisterne (sjá aftar í skýrslu) í Umhverfishópi Landsvirkjunar sem staðsettur er í 

nærumhverfi Reykjavíkur. Alls bárust 292 umsóknir um sumarstarf unglinga hjá Landsvirkjun, 

þar af sóttu 110 um starf í Reykjavík. Vinnutímabilið í sumar var rúmar 9 vikur, frá 30. maí til 

4. ágúst. 

Umhverfishópnum var skipt í þrennt líkt og undanfarin sumur. Einn hópur starfaði í Heiðmörk 

í samvinnu við Skógræktarfélag Reykjavíkur, annar hópur við Hvaleyrarvatn í samstarfi við 

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar og sá þriðji vann smærri verkefni í samstarfi við ýmsa aðila. Öll 

verkefni sumarsins voru unnin undir merkjum samfélagsverkefnisins Margar hendur vinna létt 

verk en þar gefst félagasamtökum, sveitarfélögum og stofnunum kostur á að óska eftir 

samstarfi við sumarvinnuflokka Landsvirkjunar. 

Í þessari skýrslu má lesa um verkefnin sem unnin voru, fræðast um hópana og hvar þeir lögðu 

hönd á plóg í sumar.  

Þóra María Guðjónsdóttir, sérfræðingur á starfsmannasviði, hafði umsjón með starfsemi 

umhverfishópsins í sumar.  
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Undirbúningur og fyrstu dagarnir 
 
Undirbúningur fyrir sumarvinnu byrjaði viku áður en krakkarnir hófu störf. Haldinn var fundur 

með öllum verkstjórum þar sem farið var yfir áætlun sumarsins. Verkstjórar sáu um almennan 

undirbúning, þ.e. skipta starfsmönnum í hópa, kaupa fatnað og undirbúa möppur. Notast var 

við Handbók fyrirmyndarverkstjórans.                      

 

Dagana 28. og 29. maí fóru hópstjórar og verkstjórar á námskeiðið Ungir stjórnendur undir 

leiðsögn Steinunnar Stefánsdóttur frá Starfsleikni. Meira er fjallað um námskeiðið seinna í 

skýrslunni. 

 

Fyrsta dag vinnutímabilsins, 30. maí, mættu starfsmenn umhverfishópsins upp á 

Háaleitisbraut klukkan hálf níu. Verkstjórar héldu kynningu á sumarstarfinu og 

aðstoðarverkstjórar og hópstjórar voru kynntir. Næst mætti hjúkrunarfræðingur frá 

Vinnuvernd og hélt námskeið í skyndihjálp. Hópurinn fékk mat í mötuneyti Landsvirkjunar eftir 

að hafa valið sér vinnufatnað. 
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Specialisterne 
 
Landsvirkjun hélt áfram starfi með samtökunum Specialisterne sumarið 2018. Samtökin vinna 

með einstaklingum á einhverfurófinu. Helsta markmið samtakanna er að koma þessum 

einstaklingum á vinnumarkaðinn og þá í störf sem henta þeim hvað best. 

Tilraunarverkefnið var sett af stað til þess að kanna hvort að áframhaldandi samstarf væri 

mögulegt og þá hvernig þessir nýju starfsmenn og aðrir starfsmenn umhverfishópsins ynnu 

saman. Ferlið var lærdómsríkt fyrir alla aðila og heppnaðist verkefnið almennt vel í sumar. 

Reynslan frá í fyrra nýttist vel til að efla verkstjórana en  verkstjórum fannst stundum krefjandi 

að eiga við einstaklingana samhliða því að stjórna stórum hópi unglinga. 

 

Eftir síðasta ár kom tillaga að  hafa færri starfsmenn á vegum Specialisterne og jafnvel í 

afmarkaðari tíma. Í sumar komu þrír strákar til starfa hjá Landsvirkjun en þeir voru átta árið 

2017. Fyrirkomulagið í sumar var þannig að tveir unnu í Hafnarfirði og mættu annan hvern dag 

en einn vann í Heiðmörk í fullu starfi. Starfið hentaði einstaklingunum misvel sem búast mátti 

við en ánægjulegt er að segja frá að minnsta kosti einn þeirra smell passar inn í starfið og sýnir 

þvílíkan dugnað og vinnusemi. Einnig stuðlaði verkefnið að því að einn þessara einstaklinga 

fékk starf á almennum vinnumarkaði. 
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Heiðmerkurhópurinn 
 
Heiðmerkurhópurinn starfar í samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur. Þetta árið skipuðu 

hópinn 26 starfsmenn auk tveggja verkstjóra. Verkstjórar voru Hlynur Hugi Jónsson og Gabríela 

Rún Sigurðardóttir, hópstjórar voru Daníel Már Guðmundsson, Katrín Þórhallsdóttir og Þóra 

Óskarsdóttir. Vegna fjölda stjórnenda var hægt að skipta hópnum í smærri einingar og leysa 

fleiri verkefni samtímis. Heiðmörk er gríðarstórt svæði eða um 3000 ha og er því nóg af 

verkefnum þar. 

 

Vinnuandi 

Það kom mikið af nýjum starfsmönnum inn 

í Heiðmerkurhópinn, þar á meðal nýr 

verkstjóri. Það heppnaðist vel að taka á 

móti og innleiða nýja starfmenn í verkefnin. 

Vinnuandi var almennt góður. Mikið var um 

hópefli innan hópsins, nafnaleikir voru tíðir 

þegar nýir bættust í hópinn. Einnig var oft 

pop quiz og allir föstudagar voru kökudagar þar sem starfsmenn buðu sig fram til þess að koma 

með köku handa hópnum.  Þegar vel viðraði fór verkstjóri að kaupa ís handa hópnum, 

hópurinn grillaði við vinnuskúr sinn í Hjalladal og starfmenn voru almennt ánægðir með starf 

sitt.  

 

Vinnuaðstaða 

Hópurinn fékk, líkt og á fyrri árum, tvo skúra til notkunar. Annar þeirra hafði það hlutverk að 

geyma verkfæri og hlífðarföt og hinn var til staðar sem aðstaða til að borða í matarhléum eins 

og árið á undan.  
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Gróðursetning og stígagerð 

Helstu verkefni sumarsins voru líkt og áður stígagerð og gróðursetning. Gróðursetningin fór 

fljótt og vel af stað. Hópurinn sýndi mikinn dugnað við plöntun trjáa, en þau sem voru ný innan 

hópsins var kennt að planta af bæði hópstjórum og starfsmönnum sem höfðu unnið slíkt starf 

áður. Hópurinn notaðist mest við svokallað „Grid-kerfi“, en slíkt kerfi er notað af flestum 

„plönturum“. Kerfið er afar auðvelt og afar skilvirkt. Plantað er í ferhyrninga, 2x2, 3x3, 4x4 

o.s.frv.  

 

Tæplega 60.000 plöntur voru gróðursettar þetta sumarið, þar af mest af birki, stafafuru og  

bæði sitkagreni og blágreni. Staðsetning plantnanna og stærð svæðis sem í var  plantað, var 

rakin með GPS tracker. Það er gott að minna á þennan þátt í byrjun sumars, því hann er afar 

mikilvægur og erfitt er að gera hann á nákvæman hátt eftir sumarið, en slíkt fyrirkomulag 

boðar ónákvæm vinnubrögð og til lengri tíma litið, og er verra skipulag fyrir Skógræktina.  

Plöntusvæðin voru tvö talsins, fyrsta svæðið var svæði í norðausturhluta Heiðmerkur, kallað 

Hólmur. Í það svæði fóru u.þ.b. 30.000 plöntur. 

 

Seinna svæðið er staðsett í suðurhluta Heiðmerkur og heitir það Hjalladalur. Í það svæði fóru 

einnig í kringum 30.000 plöntur, nákvæmar tölur eru að finna í heildar uppgjöri neðar í 

skýrslunni. 

 

Þegar plöntutímabili var lokið var hópnum úthlutað svæði við stígagerð sem staðsett er í 

austurhluta Strípshrauns. Stígurinn var  tvískiptur, en áætlun skógræktarinnar er að tengja þá 

báða saman í einn stóran hringstíg. Stígarnir voru í kringum 1 meter á breidd, 15 cm djúpir og 

alls u.þ.b. 200 metrar á lengd. Um 25 rúmmetrar af möl fóru í  stígagerðina eða u.þ.b. 46 tonn. 
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Þrif og önnur verkefni 

Heiðmörk er mjög vinsæll 

útivistarstaður sem mikið er 

heimsóttur um helgar. Eitt 

vinsælasta verkefni sumarsins er 

hinn svokallaði ruslahringur. 

Hann er jafnan farinn tvisvar í 

viku þar sem starfsmenn hreinsa 

grill á fimm áningarstöðum og 

tæma ruslatunnur. Auk þess tína 

þeir rusl sem fólk hefur skilið eftir sig á útivistarsvæðum og meðfram vegum. Í tilefni þess að 

Skógræktin hélt Skógarleikana í Heiðmörk í þriðja sinn í ár var hópurinn beðinn að um að hjálpa 

Skógræktinni með undirbúning og hátíðarhöld á hátíðinni í Furulundi. 18 starfsmenn tóku að 

sér að vinna á skógarleikunum sem var á laugardeginum 7. júlí.  Vel var tekið í þá hjálp sem 

Landsvirkjun veitti Skógarleikunum og Skógræktin sýndi þakklæti sitt með hamborgara 

grillveislu fyrir hópinn. 

 

Í sumar veitti hópurinn Skógræktinni aðstoð með kennslu í skógrækt, en í því fólst að kenna 

hópum af 7-8 ára börnum frá frístundaheimilum að planta. Meðal annarra verkefna voru 

almennt viðhald og fegrun umhverfisins, rakstur á túnum, kerfilssláttur og aðstoð í 

skógræktarmiðstöðinni við Elliðavatn. 

Magntölur  

Plöntutegund: Birki Fura Greni Lerki Reynir Víðir Samtals 

Fjöldi: 15.343 18.894 18.560 200 648 5.000 58.846 

 

Í stígagerð fóru u.þ.b. 25 rúmmetrar af möl, eða u.þ.b. 46 tonn. 
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Umsögn 
„Sumarstarfsmenn Landsvirkjunar í verkefninu Margar hendur vinna létt verk hafa unnið með 
Skógræktarfélag Reykjavíkur í Heiðmörk sumarið 2018. Vinnuflokkurinn tókst á við ýmis 
verkefni, enda af nægu að taka á viðamiklu og fjölsóttu útivistarsvæði. Framlag vinnuflokksins 
til starfsemi Heiðmerkur  var afar verðmætt, vinnuflokkurinn gróðursetti skógarplöntur, lagði 
göngustíga, hreinsaði rusl, tók þátt í móttökum, viðburðahaldi og fleira. Öll verkefnin voru leyst 
vel af hendi og Skógræktarfélag  Reykjavíkur  þakkar kærlega fyrir þessa ómetanlegu aðstoð.“ 

Kveðja 
Gústaf Jarl Skógfræðingur 

 

Hafnarfjarðarhópurinn 
 

 
 

Hópurinn í Hafnarfirði sumarið 2018 samanstóð af 30 starfsmönnum, þar af fjórum 

hópstjórum og verkstjóra. Verkstjóri var Ríkarður Már Ellertsson. Hópstjórar voru Atli Þórður 

Jónsson, Bjarki Rósantsson, Ebba Björk Ísberg og Hildur Iðunn Sverrisdóttir. Líkt og árin áður 

var unnið í samstarfi við Skógræktarfélag Hafnarfjarðar. Hópurinn hafði aðstöðu í húsi 
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félagsins, Þöll. Verkefni sumarsins sneru að mestu leyti að gerð og viðhaldi göngustíga á svæði 

Skógræktarfélagsins ásamt gróðursetningu, gras slætti og viðhaldi á beðum í kringum 

gróðurræktarstöðina Þöll.  

 

Göngustígagerð 

Stór hluti sumarsins fór í að endurbæta göngustíga víðsvegar á svæðinu, þar sem svæðið er 

víðfarið og vinsæll útivistastaður. Fjölmargir stígar á svæðinu hlutu aðhlynningu, þar á meðal 

tæplega allur hringurinn í kring um Hvaleyrarvatn (~2.4km). Þá er einfaldlega borin meiri möl 

í þá og hún jöfnuð með hrífum og þjöppuð niður.  

Einnig var gengið í að búa til göngustíg frá grunni. Stígurinn framlengir vinsælan hjólastíg frá 

litlu bílaplani ofan við Skátaskálann á svæðinu að Skátaskálanum sjálfum. Stígurinn lá í gegnum 

lúpínubreiðu. Þá var hún slegin niður með slátturorfi og látin þorna upp áður en hjólböru-

malarvinnan hófst. Í erfiðari beygjum þurfti einnig að byggja stoðir undir stíginn úr grjóti úr 

næsta nágrenni til að jafna hallan á brekkunni út. Stígurinn reyndist erfiðari viðureignar en 

fyrst var búist við þar sem hann hlykkjaðist niður bratta brekku. Þaulvanir stígagerðamenn 

Hafnarfjarðarhópsins tjáðu sig um erfiðleikastig stígsins: „Þetta er erfiðasti stígur sem ég hef 

unnið að“ – Bjarki Rósantsson, hópstjóri.  

Þrátt fyrir erfiðar aðstæður tókst að klára stíginn. Í þessa stíga fóru um 280 tonn af möl.  

 

Arfahreinsun, gróðursetning og sláttur 

Runna- og rósabeðum í kringum Þöll var viðhaldið með arfatínslu yfir sumartímann. Eldri 

göngustígar í Rósagarðinum við Þöll voru kantskornir og arfahreinsaðir. Slegið er í kringum Þöll 

og meðfram öllum helstu stígum á svæði Skógræktarfélagsins á hverju sumri og sums staðar 

oftar en einu sinni. Engin undantekning var á því í sumar og eins og fram kom hér að ofan þá 
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var einnig slegið fyrir nýjum stígum. Minna var um gróðursetningu í Hafnarfirðinum en í 

Heiðmörk eins og flest sumur. Aðeins tveir dagar sumarsins fóru í að planta um 12.000 

blágreni.  

 

Gróðursettar plöntur í Hafnarfirði sumarið 2018: 

Plöntutegund Blágreni 

Fjöldi 12.000 

 

Ruslahringur og viðhald útivistarsvæða 

Svæðið í kringum Hvaleyrarvatn er mjög vinsælt 

útivistarsvæði. Sérstaklega í góðviðri er umgangur þar 

mikill. Þar er góð aðstaða til að grilla og göngustígurinn í 

kringum vatnið fjölfarinn. Nokkrar ruslatunnur eru á 

svæði Skógræktarfélags Hafnarfjarðar, þar á meðal við 

vatnið og í Kaldárseli. Sumarvinnuhópurinn aðstoðaði 

félagið við að hirða rusl á útivistarsvæðinu og viðhalda því 

með því að losa tunnurnar og þrífa grillaðstöðuna.  

 

Starfsmannahópurinn 

Starfsmannaandinn í Hafnarfirðinum var einstaklega góður í sumar. Vel var tekið á móti 6  

nýjum starfsmönnum í byrjun sumars og þeir voru fljótir að aðlagast og setja sinn svip á 

hópinn. Tvö hópefli voru haldin í sumar, fyrra með einfaldara sniði í Heiðmörk og seinna við 

Úlfljótsvatn og hjálpaði það þeim að kynnast enn betur. Einnig var spilaður körfubolti og 

fótbolti við tækifæri á sólríkum dögum. Þrátt fyrir misskemmtilegt veður í sumar létu 
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starfsmenn Landsvirkjunar það lítið á sig fá og unnu verk með dugnaði og samviskusemi. 

Lokahófsdagurinn var haldinn næst síðasta föstudag vinnutímabilsins þar sem mikill fjöldi 

starfsmanna yrðu ekki í síðustu vinnuvikunni. Þá gerði hópurinn sér glaðan dag og fór í 

fótbolta, sund og svo út að borða.          

 

 
Umsögn 

„Hópurinn í sumar var einstaklega framtakssamur og viljugur til allra verka. Á heildina litið 
gekk starfið mjög vel og samskipti og verkstjórn Ríkarðs var til fyrirmyndar. Fyrir hönd 
Skógræktarfélags Hafnarfjarðar vil ég þakka sérstaklega fyrir samstarfið í ár og vona svo 
sannarlega að áframhald verði þar á.“  
 
Steinar Björgvinsson, framkvæmdastjóri. 
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Flökkuhópurinn 
 
Verkstjóri flökkuhópsins sumarið 2018 var Þorkell Helgason. Í hverri viku komu 6-8 starfsmenn 

úr Heiðmörk og Hafnarfirði í flökkuhópinn, 3-4 úr hvorum hóp. Reynt var að hafa einn 

hópstjóra með í hverri viku. Starfað var á ýmsum stöðum á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni 

þess. Flökkuhópurinn fékk til afnota Toyota Hiace frá Bílaleigu Akureyrar sem var í senn 

nestisaðstaða og geymsla fyrir föt, skó og verkfæri þegar annað var ekki í boði. Hér að neðan 

má finna nánari lýsingu á verkefnum.  

Sumarið gekk mjög vel. Fyrirkomulagið var að verkstjórar í Heiðmörk og Hafnarfirði létu 

krakkana vita um verkefni flökkuhópsins fyrir komandi viku, svo krakkarnir sem höfðu áhuga 

gætu farið í flökkuhópinn. Nánast allir sumarstarfsmenn prófuðu flökkuhópinn á einhverjum 

tímapunkti sumarsins. Allir vinnustaðirnir komu vel fram við hópinn og vonandi helst þeirra 

samstarf við flökkuhópinn áfram. Verkefnin voru nokkuð færri en undanfarin sumur og fór því 

flökkuhópurinn tvisvar á nokkra staði og var t.d. 11 vinnudaga í Skógrækt Mosfellsbæjar. Sem 

dæmi hafði flökkuhópurinn samband við Toppstöðina til að athuga hvort það væru einhver 

verkefni sem við gætum hjálpað með. Aðstoðin var vel þegin og aðstandendur 

Toppstöðvarinnar þakklát fyrir að hópurinn hefði frumkvæðið að samstarfinu því gleymst hafði 

að sækja um samstarf í sumar. 

Vinnuandinn var góður og varð bara betri þegar leið á sumarið. Krakkarnir úr Heiðmörk og 

Hafnafirði náðu vel saman í kaffitímum en leituðu almennt eftir því að vinna með krökkum úr 

sínum vinnuhóp.  
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Ásmundasafn 

4. - 8. júní, 26. júlí og 30. júlí  

Ferðinni var haldið í Ásmundarsafn tvisvar sinnum í sumar. Verkefnin sem þar biðu voru að 

hreinsa arfa úr beðum og milli gangstéttarhella, sópa, snyrta gras í kringum listaverkin og tína 

rusl. Hópurinn fékk nestisaðstöðu í geymslu í kjallara hússins og aðgang að kaffi og salerni á 

safninu. Verkfærin sem safnið útvegaði voru flest beygluð og brotin en í ár fjárfesti 

Ásmundarsafn í tveim litlum skóflum og tveim krókum til arfahreinsunar. Hópurinn fékk 

kynningu um safnið og Ásmund Sveinsson til mikillar lukku meðal starfsmanna.  

 
Samstarf Landsvirkjunar og Listasafns Reykjavíkur í verkefninu „Margar hendur vinna létt verk“ 
er safninu mjög dýrmætt.  Það hjálpar okkur að auka á góða upplifum gesta okkar ef aðkoma 
að safninu er þrifaleg sem og göngustígar og beð í höggmyndagarðinum. 
 
Það er jafnframt ósk okkar að ungmennin í hópnum hafi haft eitthvert gagn og gaman af því 
að vinna í þessu fallega umhverfi og fá að kynnast verkum listamannsins Ásmundar 
Sveinssonar, eins mesta og mikilvægasta listamanns okkar Íslendinga. 
 
Elísabet Bjarklind Þórisdóttir 
Verkefnastjóri Ásmundarsafns 
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Golfklúbburinn á Vatnsleysuströnd 

11. - 15. júní og 31. júlí - 3. ágúst  

Flökkuhópurinn aðstoðaði Golfklúbbinn á 

Vatnsleysuströnd tvisvar yfir sumarið. Fyrri vikan fór 

aðallega í að mála innanverðan skúr sem hafði verið 

nýbyggður en einnig í að bora göt í rör og að slá gras. Þegar 

hópurinn mætti aftur í lok sumarsins var verið að búa til 

skurð og rörin sem fyrri hópurinn hafði gatað voru sett í 

skurðinn. Verkefni hópsins var að setja möl í skurðinn, leggja sand yfir mölina og sá grasfræjum 

í sandinn. Markmiðið var að hjálpa svæðinu í kringum skurðinn að losna við polla sem áttu til 

að myndast á svæðinu. Önnur verkefni voru að snyrta sandgryfjur, slá og hrífa gras. 

Salernisaðstaða var á staðnum og fengu starfsmenn að borða nesti í golfskálanum og oftar en 

ekki var starfsmönnunum boðið upp á súpu. Starfsmenn Landsvirkjunar fengu alltaf hlýjar 

móttökur á Vatnsleysuströnd og samstarfið gekk vel. 

 

Fyrir hönd félagsmanna Golklúbbs Vatnsleysustrandar vil ég með þessu stutta bréfi þakka 
kærlega þann velvilja sem okkur hefur verið sýndur með því leyfa okkur þátttöku í verkefninu 
„Margar hendur vinna létt verk“. Eins og fyrri ár er vinnuframalagið sem við fáum með þessum 
hóp  ómetanlegt. Starfsmönnum á Kálfatjarnarvelli fjölgar um 200% í viku þannig að hægt er 
að fara í verkefni sem annars hefðu setið á hakanum fram á næsta ár. 
Hópurinn vann að slætti, rakstri, hreinsun, lagningu drens og öðrum tilfallandi verkefnum. 
Hópurinn vann öll sín verkefni hratt og vel undir styrkri stjórn verkstjórans þeirra. 
Kærar þakkir til ykkar allra fyrir að rétta okkur hjálparhönd, það munar um minna fyrir 
íþróttafélag með fáa starfsmenn að fá duglegar hendur til þess að hjálpa til við að fegra og 
viðhalda golfvellinum okkar. 
 
F.H. Golfklúbbs Vatnsleysustrandar, 
Húbert Ágústsson, vallarstjóri 
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Háaleitisbraut og Völuteigur 

18. - 22. júní   

Flökkuhópurinn starfaði í viku á lóð Landsvirkjunar á 

Háaleitisbraut og í Völuteig í Mosfellsbæ. Hópnum var 

skipt í tvennt þar sem helmingurinn starfaði á 

Háaleitisbraut og hinn helmingurinn í Völuteig. Á 

Háaleitisbraut voru verkefnin að þrífa glugga, snyrta 

stéttina, slá gras og mála vegkanta þar sem átti við. Á 

Völuteig tók hópurinn mikið magn af illgresi úr beðum á 

svæðinu. Einnig var tínt rusl og planið var sópað en eitt 

stærsta verkefnið á staðnum var að mála gáma. 

 

Skógræktarfélag Reykjavíkur – Esjan  

23. - 29. júní. 

Þessa daga starfaði flökkuhópurinn við rætur Esjunnar og í Esjuhlíðum. Fyrstu þrjá daga 

vikunnar var hópurinn að planta trjám í hlíðum Esjunnar en svo fór hópurinn upp í fjall þar sem 

hann gerði lagfæringar á stígnum og hreinsaði yfirborðsræsi sem liggja þvert yfir stíginn á 

nokkrum stöðum. Esjustígurinn er ein fjölfarnasta gönguleið landsins og er ekki rekin með 

miklu fjármagni. Þannig munar Skógræktinni mikið um störf hópsins. Hópurinn fékk afnot af 

skúr til nestisaðstöðu og aðgengi að salerni.  

 

23. júlí hóf flökkuhópur, frá Landsvirkjun, vinnu við 
Esjurætur. Unnið var við gróðursetningu og lagfæringu 
á stíg upp Esjuna. Gróðursett var 6700 stafafurum, 160 
lindifurum og 100 blágreni. Í stígnum voru vatnsrákir 
hreinsaðar upp allt fjallið, til þess að hindra að vatn 
renni niður stíga og myndi rákir í stígnum sjálfum. 
Hópurinn vann verkið samviskusamlega og skipulega. 
 
Guðmundur Kristjánsson 
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Skógræktarfélag Mosfellsbæjar 

2. – 16. júlí   

Flökkuhópurinn fór nú í Mosfellsbæinn. Verkefni fyrstu vikunnar voru að hreinsa brekku af 

greinum, greinarnar hakkaðar í kurl og svo notaði hópurinn kurlið til að gera stíg. Einnig var 

plantað í hlíð rétt hjá Þingvöllum og göngubrýr lakkaðar. Seinni vikan fór í að þrífa leikvelli, þ.e. 

aðallega hreinsa arfa og sópa. Svo var plantað í sömu hlíð og vikunni áður og við enduðum 

vikuna á því að slá með slátturorfum. Á mánudeginum í næstu viku mætti flökkuhópurinn aftur 

og verkefni dagsins var að hrífa gras eftir starfsmenn Skógræktarfélagsins sem voru að slá á 

orfum. Á föstudeginum 13. júlí bauð Skógræktarfélagið okkur í grillveislu og voru krakkarnir 

mjög þakklátir fyrir það. Aðstaðan var mjög góð í Mosfellsbæ, nestisaðstaðan var í 

höfuðstöðvum Skógræktarinnar þar sem krakkarnir gátu fengið sér kaffi, grillað samlokur, 

fengu aðgang að ísskáp, sófum og salerni. Samstarfið var mjög gott við Skógrækt 

Mosfellsbæjar.  

 

Landsvirkjunarhópurinn sem kom til okkar í Áhaldahúsið 
Mosfellsbæ stóð sig með sóma þennan tíma sem þau voru 
hjá okkur. 
Þau voru jákvæð gagnvart verkefnunum og sinntu 
verkunum vel þó mörg verkin hafi verið strembin. Þau 
voru stundvís og auðvelt að ná á þau ef eitthvað var. 
Takk fyrir samstarfið í sumar.  
 
Með kveðju,  
Ingibjörg Ásta Guðmundsdóttir, Verkefnastjóri garðyrkju 
 

 

Skógræktarfélag Reykjavíkur – Heiðmörk 

17. - 20. júlí  

Nú tóku við góðir dagar í Heiðmörk hjá flökkuhópnum. Fyrsta verkefni hópsins var að laga 

grindverk sem Heiðmerkurhópurinn árið 2016 hafði búið til frá grunni. Svo tóku við tveir stígar 

sem þurftu viðhald. Viðhald fyrsta stígsins fólst í því að í kringum stíginn og í stígnum var mikið 

af grjóti og greinum sem skíðamenn höfðu átt í miklum erfiðleikum með um veturinn. 

Steinarnir voru teknir og búnar voru til vörður í kringum stíginn. Einnig voru klipptar greinar 

sem höfðu vaxið langt inn á stíginn síðustu ár. Hinn stígurinn var mjög illa farinn því við gerð 

stígsins var lagður dúkur og svo sett möl yfir dúkinn. En nú var dúkurinn farinn að rísa upp úr 
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stígnum. Verkefni hópsins var að klippa dúkinn þar sem hann stóð upp úr og leggja möl yfir. 

Einnig var allur gróður sem hafði vaxið inn á stíginn tekinn. Allar þúfur sem hópurinn skar upp 

voru notaðar til landgræðslu á svæðinu í kring.   

 

Toppstöðin Elliðaárdal 

23. - 25. júlí  

Toppstöðin í Elliðaárdal var næsti viðkomustaður. Þar hélt flökkuhópurinn áfram með verkefni 

síðasta árs, að taka til og þrífa innan stöðvarinnar. Það þurfti að ryksuga, skúra og þurrka af í 

túrbínusal stöðvarinnar. Margar ferðir voru farnar á Sorpu þar sem gífurlegt magn af stáli, 

pappa, plasti og alls konar rusli var hreinsað úr stöðinni. Einnig þurfti að sparsla og mála húsið 

að utan þar sem krotað hafði verið á veggina, slá grasið í kringum stöðina og reyta arfa við 

innganginn. Svo voru tveir starfsmenn fengnir til að hjálpa við að parketleggja eitt herbergi inn 

í stöðinni. Samstarfið var gríðarlega gott og krökkunum fannst mjög gaman að vinna þarna þar 

sem Toppstöðin þótti mjög áhugaverður staður og svo var rosalega vel komið fram við hópinn. 

Hópnum var boðið upp á pizzu einn daginn og hamborgara daginn eftir til mikillar ánægju 

hópsins. Aðstaðan var mjög góð, þar sem hópurinn hafði aðgang að kaffi, sófum, salerni og 

píanó til afþreyingar.  

 

Hópur Landsvirkjunar kom í Toppstöðina í endaðan 
júlí og vann þar mjög gott verk. 
Tekið var til á neðri hæð túrbínusalarins og farið með 
rusl á Sorpu þaðan. Sópað var fyrir utan húsið og 
gróður tekinn. Málað var yfir allt sprey og gert 
almennt snyrtilegt fyrir utan. Fundarherbergið var 
einnig tæmt en vinnuhópurinn aðstoðaði við 
parketlagningu. 
Við hjá Toppstöðinni erum mjög þakklát Landsvirkjun 
en vinnuhóparnir sem komið hafa hingað hafa lagt sitt 
af mörkum að halda þessu húsi snyrtilegu. 
 
Virðingarfyllst 
Daníel Auðunsson 
Verkefnastjóri Toppstöðvarinnar 
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Gróðursettar plöntur í Flökkuhóp sumarið 2018: 

Gróðurtegund Stafafura Lindifura Blágreni Birki Samtals 

Fjöldi 6700 160 1.940 804 9.604 

 

Námskeið og viðburðir 
 
Ungir stjórnendur 

Í byrjun sumars sátu verk- og hópstjórar sumarvinnuhópanna, þriggja daga námskeið fyrir 

unga stjórnendur. Farið var yfir hvernig stjórna eigi jafningjum, hvernig taka eigi á 

vandamálum sem upp geta komið og hvernig skapa eigi jákvætt andrúmsloft í vinnunni. 

Námskeiðið var haldið fyrir verk- og hópstjóra sumarvinnuhópa Landsvirkjunar um land allt og 

því gafst tækifæri til að miðla reynslu sinni af stjórnunarstörfum og eins læra af reynslu 

annarra. Námskeiðið var gagnlegt og skemmtilegt og er verkstjórahópurinn sammála um að 

það hafi nýst vel yfir sumarið. 

 

Fyrsta hjálp 

Skyndihjálparnámskeið var haldið fyrsta vinnudag sumarsins fyrir alla 

starfsmenn umhverfishópsins. Námskeiðið var samansett af æfingu í 

grunnhæfni í fyrstu hjálp og viðbrögð við mögulegum slysum. Einnig 

fengu krakkarnir að æfa endurlífgun á dúkkum. Námskeiðið var 

áhugavert og námskeiðshaldarinn skilaði efninu vel til starfsmanna.  

 

Hópefli 

Hópefli var haldið tvisvar sinnum yfir sumarið. 

Fyrra hópeflið var haldið eftir hádegi 

fimmtudaginn 14. júní. Flökku- og 

Hafnarfjarðarhópurinn komu í Furulund í 

Heiðmörk þar sem var farið í leiki og grillað. Allt 

gekk vel í byrjun þar til það kom mikið úrhelli og því 

var ákveðið að fara fyrr heim. Síðara hópeflið var 

haldið fimmtudaginn 12. júlí. Hópeflið að þessu sinni var haldið á Úlfljótsvatni. Krakkarnir 

mættu með sinn eigin mat. Grill var á staðnum svo þau gátu valið um að mæta með mat til að 
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grilla eða nesti. Farið var í ýmsa leiki til að mynda fótbolta og körfubolta. Skipulögð afþreying 

á borð við bogfimi, klifurturn og bátsferðir var síðan í boði fyrir áhugasama. Fólk hafði almennt 

gaman en hópurinn var örlítið skiptur hvað varðar afþreyingu þar sem margir persónuleikar 

komu saman.  

 

Athugasemdir eftir sumarið 
 
Fatnaður 

Nokkrar regnflíkur og skópör sungu sitt síðasta í sumar og 

komið að endurnýjun. Skóbúnaður og regnfatnaður var 

að hluta til endurnýjaður. Á næsta ári er þörf á að kaupa 

hanska en gert er ráð fyrir því að nýi fatnaðurinn ætti að 

duga vel fyrir næsta ár. Að auki væri æskilegt að fjárfesta 

í stígvélum þar sem þörf er á regnheldum skóbúnaði. Í lok 

sumars var gengið frá flíkum og talið ofan í poka og voru 

pokarnir merktir gerð flíkur, stærð og fjölda.  

 

 

 

 

Bílar 

Bílarnir sem voru fengnir í ár hentuðu þokkalega vel fyrir 

sumarvinnuna, bæði pallbílarnir og rútan fyrir flökku-

hópinn.  
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Aðstaða 

Hópurinn í Hafnarfirði fékk, eins og fyrri ár, 

afnot af aðstöðu Skógræktarfélagsins sem 

samanstendur af vinnu og verkfæra-

herbergi þar sem er hægt að hengja af sér 

vinnuföt ásamt matsal með kæliskáp, 

samlokugrilli og örbylgjuofni. Sumarvinnu-

starfsmenn Landsvirkjunar og starfsmenn 

Skógræktarfélagsins hjálpuðust að við að 

viðhalda þessari fínu aðstöðu í sumar. Þrátt 

fyrir æðislega aðstöðu þá lítur út fyrir að 30 manna hópur sé alltof stór fyrir hana. 

Aðstaða fyrir flökkuhópinn er mismunandi eftir stöðum. Það þarf að gæta að því að starfsmenn 

fái aðgang að viðeigandi aðstöðu á hverjum stað. Allir vinnustaðirnir sem fengu flökkuhópinn 

til sín í sumar buðu upp á mjög fína aðstöðu.    

 

Heiðmerkurhópurinn fékk, líkt og á fyrri árum, tvo vinnuskúra til notkunar. Annar þeirra hafði 

það hlutverk að geyma verkfæri og hlífðarföt en í hinum var aðstaða til að borða nesti í 

matarhléum eins og árið á undan. Í ár var fjölgað í hópnum og var hann um 28 manns og oft 

þótti skúrinn vera of lítill fyrir alla. Starfsfólk þurfti oft að sitja ofan á borðum eða borða inn í 

bíl.  

 

Rútur 

Í ár var aftur gerður samningur við rútufyrirtækið Teit. Rúturnar hentuðu vel fyrir svæði líkt og 

Heiðmörk og Þöll. Verkstjórar eru sammála um það að hentugt væri að notast við GPS hnit og 

merkingar þegar verið er að sækja Heiðmerkurhópinn. Í sumar komu upp seinkanir vegna 

lélegrar ratvísi bílstjóra og vegna lítilla samskipta milli bílstjóra og skrifstofu þeirra. Einnig væri 

gott að reyna að vera alltaf með sömu bílstjóra, sem eru kunnugir svæðinu. Þannig hefur 

fyrirkomulagið verið síðustu ár en þá komu þessi vandamál ekki upp. 

 

Samstarfsaðilar 

Samstarfið við Skógræktarfélag Hafnarfjarðar gekk frábærlega í sumar. Skipulagið var gott og 

verkefnin fyrir daginn voru ávallt tilbúin þegar starfshópurinn mætti til vinnu á morgnana. 
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Starfsmenn skógræktarinnar voru alltaf tilbúnir að vinna með krökkunum og sýna þeim til 

verka, og skapaðist góður andi milli starfsmanna beggja fyrirtækja. 

 

Samstarfið við Skógræktarfélag Reykjavíkur gekk afar vel. Starfsmenn þar voru mjög jákvæðir 

í garð starfsmanna Landsvirkjunar og ef eitthvað vantaði, áhöld eða annað, var gengið strax í 

málið eða við fengum leyfi til að redda því sjálf. Verkstjóra var kynnt hvaða svæði Skógræktin 

vildi láta planta á, en með því skipulagi vantaði aldrei verkefni. Skógræktarfélagið er afar 

þakklátt fyrir framlag Landsvirkjunar. Skógræktin sýndi einnig mikinn stuðning þegar veður-

aðstæður urðu slæmar líkt og oft gerðist í sumar og gáfu hópnum verkefni innandyra. 
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