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Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er ætlað sem annars stigs forvörn gegn hjartadrepi, 

til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng í jafnvægi, þegar saga er um hvikula hjartaöng, nema meðan á 

bráðafasanum stendur, til að fyrirbyggja stíflu eftir hjáveituaðgerð (CABG), við kransæðaþræðingu (coronary angioplasty), nema meðan 

á bráðafasanum stendur, sem annars stigs forvörn gegn skammvinnum blóðþurrðarköstum (TIA) og blóðþurrðarköstum í heila (CVA), að 

því tilskildu að blæðingar innan heila hafi verið útilokaðar. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. Notkun þess er 

takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð. Fylgið ávallt leiðbeiningum læknis um skammta og ly�agjafir. Töflunum 

skal kyngja heilum með 1/2 glasi af vatni. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar, húðin kemur í veg 

fyrir ertandi áhrif í meltingarvegi. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 

ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Fyrir þig, hjartað mitt

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur



Það er ýmislegt sem getur orðið mönnum að fótakefli 
á lífsins gönguför og hamlað þeim í leik og starfi. 
Nú gæti margur ályktað sem svo að fötlun, eins 
og til dæmis sjónskerðing og blinda, væri augljóst 
dæmi um slíkt. En í raun er það ekki endilega 
svo. Vissulega getur fötlun, af hvaða tagi sem er, 
verið mikil áskorun að lifa með og ærið verkefni að 
takast á við. Það vita þeir sem til þekkja. En í raun 
er fötlunin sem slík ekki aðalhindrunin heldur 
viðhorfin sem við hana eru tengd. 
Þetta þekkja þeir líka vel sem hafa skyndilega 
staðið frammi fyrir gjörbreyttum veruleika í 
kjölfar slysa eða veikinda. Viðhorf og væntingar 
fólks til þeirra breytast og margir upplifa fordóma 
sem oftar en ekki eru erfiðasta hindrunin. Eitt er 
síðan að takast á við sína eigin afstöðu og læra að 
lifa með breyttum aðstæðum en hitt er öllu erfiðari 
glíma að eiga við, samfélagið sjálft. Þessi afstaða 
til fötlunar og færniskerðingar endurspeglast 
nefnilega í því hvernig þjóðfélagið kemur fram 
við þegna sína, hvernig hið manngerða umhverfi 
verður mörgum að óþörfu fótakefli og hversu langt 
við eigum í land með að skipa málum þannig að 
allir fái notið sín á eigin forsendum.
Ýmis jákvæð teikn eru þó á lofti um aukna víðsýni 
og viðhorfsbreytingu í rétta átt. 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks setur fram mikilvæg viðmið um 
rétt fólks til að lifa sjálfstæðu lífi og skyldur hins 
opinbera til að gera þeim það kleift. Samningurinn 
hefur verið fullgiltur hér á landi en ennþá draga 
stjórnvöld lappirnar með að fullgilda viðaukann 
við hann. Fyrr verður hann ekki sú réttarbót sem 
efni standa til. a
Algild hönnun (e. universal design) er hugtak sem 
lýsir þeirri hugmyndafræði að hið manngerða 
umhverfi, þjónusta, áætlanir og framleiðsluvörur, 
sé þannig gert að það henti öllum. Algild hönnun 
er orðin viðurkennt norm víða í þeim löndum 
sem við viljum bera okkur saman við og íslenska 
byggingarreglugerðin kveður á um algilda hönnun 
með aðgengi fyrir alla. 
En við erum samt ennþá nokkuð langt frá því 
að hafa tileinkað okkur þessa hugmyndafræði á 

öllum sviðum. Í vor var haldið málþing í Reykjavík 
um mannréttindi og algilda hönnun þar sem 
meginspurningin var: Hafa allir borgarbúar 
jafnan aðgang að upplýsingum, menningu, 
tómstundum, listum, sundlaugum, internetinu, 
bókasöfnum og stjórnsýslunni? „Nei“ er því miður 
stutta svarið við þeirri spurningu. Baráttujaxlinn 
Freyja Hilmarsdóttir lýsti sálrænum afleiðingum 
þessa ójafna aðgengis sem aðgengiskvíða og segir 
það allt sem segja þarf um hvar við erum stödd 
með þennan málaflokk.
En dropinn holar steininn og það er mikilvægt skref 
fram á við að þessi viðmið eru farin að hafa mótandi 
áhrif á stefnu og framkvæmd opinberra aðila. 
Einhvers staðar verður að byrja og Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 
hugmyndafræði algildrar hönnunar, þar sem tekið 
er tillit til allra, er svo sannarlega ágætisleiðarljós 
í rétta átt. 
Það er á ábyrgð og valdi ráðamanna að koma 
á réttarbótum í lagalegu umgjörðinni en það 
er á ábyrgð okkar allra að breyta viðhorfum 
samfélagsins. 

AÐ VERÐA HVERT ÖÐRU AÐ 
FÓTAKEFLI, AÐ ÓÞÖRFU

Ávarp formanns
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FERÐALAG

Opið hús lagði land undir fót. Bls. 8.

TALANDI LYFTA

Aðgengi í lyftum. Bls. 12.

GULLLAMPINN

Huld Magnúsdóttir hlaut 
Gulllampann. Bls. 6.

AÐGENGI

Rósa Ragnars vekur athygli á slæmu 
aðgengi. Bls. 14.

DARIO SORGATO

Viðtal við Ítalann Dario Sorgato. 
Bls. 16.

SIÐAREGLUR

Blindrafélagið setur sér siðareglur og 
viðbragðsáætlanir. Bls. 11.
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Víðsjá. Rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 9. árg. 2. tbl. 2017.
Útgefandi: Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kt:470169-2149, Hamrahlíð 17, 
105 Reykjavík.
Ábyrgðarmaður: Sigþór Hallfreðsson.
Ritnefnd: Rósa María Hjörvar, Íva Marín Adrichem, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir 
og Sigþór Hallfreðsson.
Ritstjóri: Rósa María Hjörvar. 
Greinahöfundar: Rósa María Hjörvar, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Rósa Ragnarsdóttir.
Ljósmyndir: Guðmann Þór Bjargmundsson – Viking Portrait Studio, Friðrik Steinn Friðriksson, 
Rósa María Hjörvar o.fl.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.

AUGNDEILDIN

HEIMSÓKN

Félags- og jafnréttismálaráðherra kom 
í Hamrahlíð 17. Bls. 26.

Víðsjá heimsækir augndeild 
Landspítalans. Bls. 20.

Aðgengisviðurkenning Reykjavíkur 
veitt félaginu. Bls. 19.

GULUM

VIÐURKENNING

Reykjavík var guluð. 
Bls. 28. 
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Það er stundum svo erfitt að vera til í núinu. 
Þó að öllum ætti að vera orðið fyllilega ljóst eftir 
hugleiðslu og núvitundarbylgju undanfarinna 
ára að núið sé málið er líkt og hugurinn vilji 
endilega annaðhvort vera á eftir eða á undan 
sjálfum sér. 
Í rómverskri goðafræði finnum við Janus, guð 
millibilsástandsins. Hann er oftast sýndur með 
tvö andlit, annað sem snýr aftur til fortíðar og 
hitt sem lítur til framtíðar. Hann er brúin á 
milli þess sem verið hefur og þess sem koma 
skal. Og ég er ekki frá því að við sem samfélag 
séum föst í þessari Janusar-stellingu. 
Þegar litið var til framtíðar í minni æsku voru 
fyrirheitin mörg og mikil. Alls kyns tækni 
átti að gera mönnum kleift að gera næstum 
því hvað sem var og ákall um mannúð og 
frið virtist hljóma yfir heiminn allan. En þótt 
tækninni hafi fleygt fram þá hefur hún gert 
það á kostnað umhverfisins og aukin þægindi 
virðast ógna jarðnæði okkar til frambúðar. 
Baráttan um auðlindir hefur skilað okkur 
stríðum og þjáningu sem virðast engan enda 
ætla að taka og það ear því erfitt að sjá að 
árið 2017 sé eitthvað í líkingu við það hvernig 
því var lýst árið 1986. En fyrirheitin eru 
enn fögur. Og hér á landi, þar sem við erum 
svo blessunarlega laus við stríðsrekstur og 
kolanámur, virðast þau vera alveg að rætast. 
Félagslegar framfarir undanfarin 100 ár eru 
engu líkar, bornar fram af vinnandi fólki með 
réttlæti og mannúð í fyrirrúmi. Amma mín 
barðist við daglaunakerfið, fyrir innleiðingu 
lífeyrissjóða og ýmissa annarra réttinda sem 
í dag þykja sjálfsögð. Allt virðist nú orðið vera 
innan seilingar, og allir sammála um þær 
nauðsynlegu breytingar sem gera þarf til þess 
að allir geti búið við mannsæmandi kjör. Þetta 

er alveg að koma. Engu máli virðist skipta 
hvort ríkisstjórnir séu til hægri eða vinstri. 
Allir svo sammála um allt það góða sem þarf 
að gera fyrir þá sem geta ekki rönd við reist. 
Heilbrigðiskerfið okkar á að fá mun meira 
fjármagn, fjölga á félagslegum íbúðum, bæta 
aðgengi og tryggja öryrkjum og minna efnuðum 
viðunandi lífsskilyrði. Þetta er allt að koma. 
Og hefur verið það lengi. 
Á meðan horfum við öryrkjar fram á enn 
einn auralausan vetur. Enn einn veturinn 
þar sem beita þarf sálartetrið hörku og 
þvinga sig fram úr bólinu bara til þess að 
mæta ógreiddum reikningum, hafragraut og 
skilningsvana innheimtuaðilum. Og á meðan 
vaxtavaxtavextirnir hlaðast upp í landi sem 
stefnir á að verða eitt það dýrasta í heimi getum 
við hlýjað okkur við öll loforðin og allt þetta 
„næstum því“. Fátækt er lýjandi mannvonska 
í landi þar sem nóg er til af öllu. Fyrir utan það 
að þurfa að leggja sig allan fram við að láta 
aurana endast – sem er ákveðinn ómöguleiki 
– þá má ekki tala um það. Það vill enginn 
vita af blankheitunum og ástandið því algjör 
sjálfhelda. 
Sumir vilja telja okkur trú um að hægt sé að 

ÁST Í MILLIBILSÁSTANDI
Pistill ritstjóra



leysa vandann með því að hætta að aðstoða 
hælisleitendur og flóttafólk. Ég á erfitt með að 
skilja þá tengingu. Ég held ekki að fátækt fólk 
á flótta beri mikla ábyrgð á örorkulífeyriskerfi 
okkar Íslendinga. Hitt er hins vegar staðreynd, 
að olíunotkun okkar, lífsvenjur og þátttaka í 
hernaðarbandalögum og stríðsrekstri hefur 
átt sinn þátt í að skapa það helvíti sem fólk 
flýr í Sýrlandi og Írak og við ættum því að sjá 
sóma okkar í aðstoða fólk sem hingað leitar.
Enda var illa komið fram við öryrkja löngu 
áður en flóttamenn náðu ströndum landsins 
og yrði það sennilega áfram þrátt fyrir fjarveru 
þeirra. 
Það sem bjargar sálartetrinu í gegnum harkið 

og veitir því vængi í þessu næstum dýrasta 
landi í heimi er mannúð okkar. Þessi litla 
ljóstýra sem við eigum öll innra með okkur 
og sem okkur er skylt að vernda hjá sjálfum 
okkur og öðrum. Það sem glæðir hana er ást 
og hlýja og það sem brýtur hana og skilur eftir 
í sárum er hatur og illska í garð annarra alveg 
sama af hvaða bergi þeir eru brotnir. Hatur er 
tvíeggja sverð sem er alveg jafn skaðlegt fyrir 
þann sem ber það í brjósti sér og þann sem það 
beinist að. 
Það er því eins gott að birgja sig upp af sólskini 
og ást fyrir veturinn og vona að þessi tvö andlit 
Janusar renni loks saman í eitt og að við þá 
deilum núi og lífskjörum. 

Augnheilbrigði

Mælt er með því hjá þeim sem þjást af hvarmabólgu, vogris og augnþurrki að nota 
gervitár, augnhvílu og klúta. Þannig næst mesti árangur og besta líðan í augum.

Hvarmabólga og þurr augu.

+ + +

Blephaclean eru dauðhreinsaðir blautklútar án rotvarnar- og ilmefna sem vinna vel á hvarmabólgu,   
vogris og þurrum augum. Hjálpar einnig við hjöðnun á þrota og bólgum í kringum augu.

Thealoz augndropar innihalda Trehalósa, náttúrulegt efni sem eykur viðnám þekjufruma hornhimnunnar   
gegn þurrki. Þeir eru án rotvarnarefna og má nota með linsum. Thealoz Duo innihalda einnig Hýlúronsýru  
sem þykkir tárafilmuna og endist sexfalt lengur en venjulegir augndropar.

Blephagel er dauðhreinsað gel án rotvarnarefna, ilmefna og alkóhóls. Það er notað til hreinsunar á augnlokum 
og augnhárum, gefur góðan raka og vinnur gegn hvarmabólgu sem og frjókornaofnæmi.

Augnhvílan hefur jákvæð áhrif á augnþurrk, vogris og hvarmabólgu. Hún er hituð í örbylgjuofni og er margnota.

Fæst í öllum helstu apótekum
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1. júní sl. lét Huld Magnúsdóttir, forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir 
blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, af störfum, en hún hefur starfað þar 
frá því að stofnunin tók til starfa í byrjun árs 2009. Stjórn Blindrafélagsins veitti 
Huld Gulllampa félagsins og Víðsjá settist niður með henni og ræddi við hana um 

starfið og framtíðina. 

Áttir þú von á því að fá Gulllampann?
Nei, alls ekki. Þetta kom skemmtilega á óvart.

Fannst þér þú á sínum tíma vera tilbúin 
að taka við þessu verkefni?

Reynsla mín úr fyrra starfi þar sem ég vann við 
að innleiða alls kyns breytingar og vinna með 
nýja hluti kom sér vel. Auðvitað var ýmislegt 
um blindu og sjónskerðingu sem ég þurfti að 
læra þar sem ég kom úr öðrum geira en út frá 
rekstri og stjórnun var ég vel undirbúin og bjó 
að mikilli reynslu.

Hvað þurftir þú helst að læra?
Það er ýmislegt sem maður veit ekki 
þegar maður hefur ekki umgengist blinda 
og sjónskerta, en stærsta áskorunin var 
kennslufræði fyrir blind og sjónskert börn. 
Maður þurfti að setja sig vel inn í það, læra 
á samskiptin og finna góða samstarfsaðila 
erlendis.

GULLLAMPINN

Sjónstöð Íslands var starfrækt áður en 
Miðstöðin tók við, er mikill eðlismunur á 

þessum tveimur stofnunum?
Já, Sjónstöðin hafði mestmegnis þjónustað 
eldra fólk. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fékk 
það hlutverk að sinna börnum og skólamálum 
og mikil áhersla var á því sem sneri að börnum 
og námi. Svo kom inn bókahlutinn sem áður 
var hjá gamla Blindrabókasafninu. Margt fólk 
bættist við, allt önnur og miklu meiri samskipti 
og alveg ný nálgun.

Þið tókuð við framleiðslu 
punktaletursbóka, ekki satt?

Jú, í upphafi störfuðu tveir við bókaframleiðslu 
og framleiðslan var tiltölulega lítil. Í dag vinna 
fimm starfsmenn við hana og starfsemin er 
orðin mjög öflug. Þegar við tókum til starfa 
2008 voru engir blindir eða sjónskertir 
háskólanemar en undanfarin ár hafa verið 
upp undir 15 manns í slíku námi á hverju ári. 
Þannig hafa orðið miklar breytingar á öllu sem 
varðar nám.



7

Heldur þú að aukið aðgengi að námsefni 
sé skýringin á aukinni námsþátttöku? 

Já, ég held að það sé að miklu leyti bættu 
aðgengi að námsefni að þakka. Ég held líka 
að það sé vegna þess að öll þjónusta alls 
staðar hefur batnað mjög mikið. Tilkoma 
Miðstöðvarinnar hafði áhrif á skólana og 
sveitarfélögin því að nú var kominn aðili sem 
gat þrýst á og fylgst með hvort námsefnið og 
aðstaðan væri í lagi. Svo hefur samfélagið allt 
breyst. Meira hefur verið gert í skólakerfinu 
og í samfélaginu og það er meiri samstaða um 
aðgengi fyrir alla.

Hefur Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks haft áhrif?

Já, hann hefur gert það. Þó að það hafi dregist 
að undirrita hann skapar umræðan í sjálfu sér 
þrýsting og það er alltaf af hinu góða.

Nú hefur ÞÞM úthlutað mörgum 
hjálpartækjum, hefur úrvalið ekki 
breyst mjög mikið á þessum tíma?

Jú. Þróunin í tækni almennt hefur verið mjög 
hröð, en flest af þeim tækjum sem er úthlutað 
eru engu að síður hefðbundin stækkunartæki 
og hljóðbókaspilarar. Það kemur til af því að 
langstærsti hluti notenda er eldri borgarar og 
sá hópur heldur sig við hefðbundnar lausnir. 
Yngri hópurinn fylgir meira þróuninni, 
er jafnvel bara að nota eigin græjur þar 
sem tölvur í dag hafa svo mikla innbyggða 
stækkun og þau geta líka notað sína eigin 
síma með smáaðlögun. Tæki í dag eru miklu 
aðgengilegri og fyrir vikið er miklu minni þörf 
fyrir sérlausnir.

Það vakti mikla athygli þegar ÞÞM gerði 
könnun um atvinnuþátttöku blindra og 

sjónskertra hér á landi og hún var miklu 
meiri hér en annars staðar.

Já, við höfum borið þetta saman við sérstaklega 
Norðurlöndin og tölur frá Evrópusamtökum 
blindra og einhverra hluta vegna er 
atvinnuþátttaka mun meiri hér á landi en 

annars staðar.

Hvað veldur?
Ég held að það sé margt sem spilar inn í, að 
hér á landi séu blindir og sjónskertir almennt 
taldir vera hluti af samfélaginu og það telst 
eðlilegt að fólk haldi áfram að vinna þó að 
það missi sjón. Svo er staða Blindrafélagsins 
mjög sterk og það hefur getað samið um t.d. 
ferðaþjónustu. Við heyrum að erlendis sé eitt 
stærsta vandamálið við atvinnuþátttöku það 
að komast í og úr vinnu.

Nú hefur verið mikil samvinna á milli 
ÞÞM og Blindrafélagsins.

Já, það hefur verið mikil samvinna á milli 
Miðstöðvarinnar og Blindrafélagsins og 
það hefur verið einstaklega gott samstarf 
undanfarin ár. Ég held að þetta sé mjög 
gott dæmi um hvernig hið opinbera og 
hagsmunaaðilar geta unnið saman.

Hvað stendur upp úr?
Það er margt. Þetta er búinn að vera mjög 
skemmtilegur tími. Það eru mikil forréttindi 
að fá að taka þátt í því að byggja upp nýja 
stofnun og nýja þjónustu og skapa eitthvað 
nýtt. Svo er gefandi og ánægjulegt að sjá það 
bera árangur. Samstarfið í Hamrahlíðinni 
hefur líka verið einstaklega gott, bæði við 
félagið, Blindravinnustofuna, Fjólu og alla 
sem eru hér í húsinu. 

Hvað tekur við hjá þér?
Nú er ég farin að starfa sem framkvæmdastjóri 
Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins sem er 
auðvitað gjörólíkt en sjóðurinn er engu að 
síður opinber stofnun. Hlutverk hennar er að 
halda utan um fjárfestingar hins opinbera í 
sprotafyrirtækjum.

-RMH
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Blindrafélagið hefur um árabil starfrækt 
Opið hús, skemmtidagskrá sem er opin öllum 
félagsmönnum og aðstandendum þeirra. Það 
er haldið tvisvar í viku í Hamrahlíð 17. Þar er 
sungið, lesnar sögur og sagðir ófáir brandarar. 
Nokkrir umsjónarmenn sjá um dagskrána 
til skiptis og þeirra á meðal eru leikarar og 
fjölmiðlafólk og aðrir sem þykja skemmtilegir. 
Svo er alltaf kaffi og eitthvað gott með því frá 
henni Þórkötlu sem sér um eldhús félagsins. 
Opna húsið nýtur alltaf mikilla vinsælda og 
ekki síður þegar það leggur land undir fót og 
fer í árlega vorferð.

Vorferð
Vorferð Opins húss 2017 var farin þriðjudaginn 
30. maí. Lagt var af stað eftir hádegi 
frá Hamrahlíð 17. Þaðan lá leið austur í 
Biskupstungur og fyrsta stopp var í Reykholti, 
þar sem ferðalangar gæddu sér á heimalöguðu 

OPIÐ HÚS – LEGGUR LAND 
UNDIR FÓT

Fólkið í Opna húsi Blindrafélagsins skellti sér í sína árlegu vorferð á dögunum. 
Víðsjá fékk að fljóta með og lærði að þrátt fyrir gott veður og skemmtilega 

áfangastaði er það samt félagsskapurinn sem mestu máli skiptir.

konfekti og fengu kaffi með á kaffihúsinu Mika. 
Þaðan voru Friðheimar heimsóttir, sem eru 
ævintýri líkastir en þar eru tómatar ræktaðir. 
Þar tók á móti þeim ung stúlka sem leiddi þau 
um allt og sýndi þeim og var með gott erindi 
um ræktunina. Áður en lagt var í hann frá 
Friðheimum voru keyptir tómatar og snafs sem 
bruggaður er á staðnum úr birkitrjám og mun 
nýtast til þess að endurvekja ævintýralandið 
þegar vetra tekur. 

Skálholt
Síðan var ekið rakleiðis í Skálholt, þar tók 
á móti þeim séra Halldór Reynisson. Hann 
flutti erindi og útskýrði hvernig altaristaflan 
var hönnuð og unnin af Nínu Tryggvadóttur 
listakonu, einnig stiklaði hann á stóru um ævi 
hennar og þótti öllum það mjög fróðlegt. Síðan 
lá leiðin í Grímsborgir þar sem Ólafur Laufdal 
og hans fólk tók á móti þeim. Þar borðuðu 
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menn lambakjöt með góðri lyst. 

Svo var snúið heim á leið og það voru saddir 
og sáttir ferðalangar sem komu aftur í 
Hamrahlíðina undir kvöld. 

Mikilvægur stuðningur
Ferðina sóttu 37 félagsmenn. Ferð af þessum 
toga og allt það sem fer fram í Opna húsinu 
er fjármagnað af Blindrafélaginu í gegnum 
fjáraflanir þess og bakhjarla. Ekkert af þessu 
væri mögulegt ef ekki væri sá mikli stuðningur 
við félagið sem raun ber vitni. Það er hægt að 
styðja félagið með því að gerast t.d. bakhjarl 
eða greiða valkröfu í heimabanka. Frekari 
upplýsingar er að finna á heimasíðu félagsins 
blind.is eða í síma 525 0000.

-RMH
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Á aðalfundi Blindrafélagsins í mars 2016 var 
samþykkt ályktun þess efnis að stjórn skyldi 
falið að semja siðareglur fyrir félagið og leggja 
fyrir félagsfund til staðfestingar.
Stjórn Blindrafélagsins ákvað að vinna 
verkefnið í samstarfi við félagsmenn með 
opnum fundum þar sem siðareglur voru teknar 
fyrir og félagsmenn gátu komið áherslum 
sínum á framfæri. Sú vinna hefur nú skilað 
þeim árangri að siðareglurnar sem lagðar 
voru fram af stjórn félagsins voru samþykktar 
samhljóða af félagsmönnum.
Einnig voru kynntar siðareglur sem stjórn 
félagsins setti sér og siðareglur fyrir starfsmenn 
og sjálfboðaliða. Formaður félagsins, Sigþór U. 
Hallfreðsson, segir þetta mikilvægan áfanga.
„Siðareglur eru einhvers konar leiðsögn til 

BLINDRAFÉLAGIÐ SETUR 
SÉR SIÐAREGLUR OG 

VIÐBRAGÐSÁÆTLANIR
Á félagsfundi Blindrafélagsins 16. mars 2017 voru lagðar fram til staðfestingar 

siðareglur fyrir Blindrafélagið, stjórnendur og starfsmenn og aðgerðaáætlanir gegn 
kynferðislegu ofbeldi og einelti.

félagsmanna en þær eru líka skilaboð út á við 
um hver við erum og fyrir hvað við stöndum.“
Á fundinum voru einnig kynntar 
aðgerðaáætlanir gegn annars vegar 
kynferðisbrotum og hins vegar einelti sem 
stjórn hefur unnið að undanfarið og hafa tekið 
gildi.
Stofnað hefur verið fagráð vegna kynferðisbrota 
og eru þeir sem telja sig hafa orðið fyrir 
brotum á vettvangi félagsins hvattir til að 
hafa samband við fagráð á fagrad@blind.is. 
Rósa María Hjörvar, varaformaður félagsins, 
segir þetta mikilvægt skref sem verði vonandi 
til þess að tryggja öryggi og réttindi mögulegra 
þolenda.

-RMH



Lyftur eru nú orðnar sjálfsögð þægindi sem 
flestir ófatlaðir nota án umhugsunar og telja 
auka aðgengi. Því getur verið erfitt fyrir hinn 
almenna lesanda að ímynda sér hversu mikið 
völundarhús ein lítil lyfta getur orðið fyrir 
blindan eða sjónskertan einstakling.

Punktaletur
Margir telja að hægt sé að tryggja aðgengi allra 
með því að setja upp punktaletursmerkingar 
og það er auðvitað til bóta. En fæstir blindir og 
sjónskertir eru læsir á punktaletur. 
Í Bandaríkjunum er miðað við að um 9% 
þeirra sem eru blindir lesi punktaletur og þá 
helst þeir sem eru blindfæddir. Það tekur tíma 
og orku að læra letrið og frekar ólíklegt að þeir 
sem missa sjón á efri árum læri það en flestir 
blindir og sjónskertir eru orðnir sjötugir þegar 

LYFTAN TALANDI 
Þeir lesendur sem fóru suður á bóginn í sumar tóku kannski eftir röflandi lyftum 
þar suður frá. En talgervlar í lyftum eru aðeins ein af mörgum aðgengislausnum 

sem verða mögulega lögskylda í framtíðinni.

þeir missa sjón. Og jafnvel þeir sem ná tökum 
á punktaletri geta ekki nýtt sér það í þessum 
aðstæðum. Leshraðinn þarf að vera upp á sitt 
besta til þess að einstaklingurinn nái að lesa 
og velja áður en lyftan fer af stað.

Upphleypt letur
Upphleyptar tölur nýtast mörgum blindum og 
sjónskertum vel, en letrið þarf að vera auðlesið 
og sett upp á auðkennilegan hátt. Við það má 
svo bæta andstæðum í litavali. Þetta vissu 
þeir í gamla daga enda eru eldri lyftur oft með 
hvítar tölur á svörtum grunni, en nýrri lyftur 
hafa gráa tóna. Það að auka litaskerpu bætir 
ekki aðgengi allra blindra og sjónskertra en 
gagnast hins vegar fleirum og ætti því að vera 
sjálfsagður hlutur. 
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Hvar er ég?
Með ofangreindum merkingum, punktaletri, 
upphleyptu letri og andstæðun litum, ætti 
flestum að vera fært að velja sér áfangastað. 
En það er aðeins hálfur sigur. Vissulega er 
hægt að komast i gegnum lífið tiltölulega 
sársaukalaust án þess að vita hvaðan við 
komum og hvert við erum að fara. En slíkar 
upplýsingar eru hins vegar grundvallarforsenda 
fyrir velgengni í lyftuferðum. 

Að heyra raddir
Einn blindur maður bjargaði sér með því að 
stinga hendinni út á hverri hæð og þreifa á 
merkingum þar til þess að komast að því hvar 
hann væri staddur. Annar lá á fjórum fótum á 
lyftugólfinu og fann þannig betur fyrir hverri 
hæð. Sökum sjálfsbjargarviðleitni sinnar 
voru báðir þessir menn taldir af ókunnugum 
eitthvað skrýtnir og því hefði verið mun betra 
ef þeir hefðu heyrt raddir. Það er nefnilega 
lítið mál að setja talgervil í lyftu og fá þannig 
rödd sem tilkynnir hvar maður er staddur.
 

Evrópulyftan
Allur þessi fróðleikur er ekki alveg út í bláinn. 
Í kortunum er Evrópulöggjöf sem gerir 
kröfu um aðgengi allra, líka í lyftum. Slíkar 
reglur eru nú þegar til í Bandaríkjunum og 
Bandaríkjamenn því lengra komnir í þessum 
málaflokki. 
En þetta er líka vaxandi samfélagsvandi, þeir 
sem þurfa helst að nota lyftur geta það ekki án 
aðstoðar vegna sjónleysis. Þessi mótsögn hefur 
ýtt við mörgum og lyftur eru mun aðgengilegri 
á flestum þeim stöðum sem eldra fólk sækir 
heim, sérstaklega í sunnanverðri Evrópu.
Hér heima eigum við hins vegar langt í land. 

Gömlu lyfturnar á Borgarspítalanum eru t.d. 
ónothæfar fyrir blinda og sjónskerta en einnig 
nýrri lyftur eins og t.d. á Höfðatorgi. 
Það verður spennandi að sjá hvort aukin þörf 
og möguleg löggjöf muni breyta einhverju. 

-RMH

Í Hamrahlíð 17 er málglöð lyfta

HAPPDRÆTTI
– búum öldruðum

áhyggjulaust ævikvöld
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Hvaða litir eru algengastir í veröldinni? Grænn 
úti á landi og grár í borgunum. Algengasti litur 
á bílum er grár. Þessi litur er ekki uppáhalds 
hjá okkur sem erum sjónskert. Það er ekkert 
verið að biðja um að breyta náttúrunni 
en við vitum að smávægilegar breytingar 
myndu skipta sköpum fyrir marga. Í vor gaf 
Öryrkjabandalagið út bækling um algilda 
hönnun utandyra, hann er aðgengilegur á 
netinu. Fyrir flesta er aðgengi ekkert mál, og 
virðist vera aðeins nöldur út af smámunum, 
en fyrir sum okkar er slæmt aðgengi veruleg 
hindrun og getur valdið okkur óþarfakvíða og 
öryggisleysi í daglegri umgengni.

Myndir og grein eftir Rósu Ragnarsdóttur sem 
er félagsmaður í Blindrafélaginu.

SLÆMT AÐGENGI
Góð dæmi um slæmt aðgengi í nærumhverfi okkar eru oft hindranir 

Það er flott að hafa svona timburtröppur og palla en það er engin leið að sjá brúnirnar. Maður 
þarf ekki einu sinni að vera sjóndapur til að eiga það á hættu að hrynja þarna niður.

Ekki er gott að detta þarna niður, því engar 
merkingar eru á brún gangstéttarinnar.
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Þessi er nú kósý. Stigi í gömlu húsi sem erfitt er að breyta. Það er ekki smart að vera skvísa á 
háum hælum nema gjörþekkja hann og geta farið hann blindandi.

Á síðustu árum hafa verið sett upp svona tæki við sundstaði sem láta okkur hafa fyrir því 
að komast í gegnum. Ég hef reynt að klofa yfir stöngina en þá fer tækið að ýlfra. Marga 

sundkappa höfum við átt sem hafa verið sjónskertir. Hvernig skyldu þau fara að?
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Þegar hann var unglingur var hann greindur 
með Retinitis Pigmentosa (RP), en fékk engar 
frekari upplýsingar um sjúkdóminn. Það var 
ekki fyrr en hann var kominn í háskólanám, 
en hann er lærður iðnhönnuður, og hitti 
annan mann sem var einnig greindur með 
RP sem hann komst að því að sjúkdómurinn 
gæti leitt til blindu. Það kom því í hans hlut að 
hringja í foreldra sína og segja þeim að hann 
myndi líklega missa alla sjón. Dario er í dag 
lögblindur. 
Þegar einstaklingur greinist með bæði 
heyrnarskerðingu og RP er það kallað Usher-
heilkenni. Það   er sjaldgæft og 
heyrnarskerðingin er í flestum tilfellum 
þá meðfædd. Stundum kemur samt 
heyrnarskerðingin fram seinna og því er 
mikilvægt fyrir þá sem eru með RP að fylgjast 
vel með heyrn sinni.

DARIO SORGATO 
Dario Sorgato er fæddur og uppalinn á Norður-Ítalíu. Hann er fæddur með 

heyrnarskerðingu og hefur alla tíð notað heyrnartæki. 

Dario lét ekki fötlun sína hefta sig mikið. 
Hann er að eigin sögn með ferðabakteríu og 
hefur ferðast mikið um til að mynda Ástralíu 
og á seglskútu um heimsins höf.
Hann segir að ferðalagið um borð á skútunni 
hafi verið sérstaklega lærdómsríkt. Allir á 
bátnum þurfa að vinna saman og stundum 
ganga hlutirnir mjög hratt fyrir sig. Til þess 
að tryggja að allt fari rétt fram eru skipverjar 
látnir endurtaka þær skipanir sem þeir fá 
frá skipstjóra. Þá þýddi ekki lengur að láta 
hégómleikann ráða för og þykjast heyra 
það sem fram fór. Hann varð að standa með 
heyrnarskerðingunni, gefa skýrt til kynna hvað 
hann heyrði ekki og það styrkti sjálfsmynd hans 
mikið. Hinar einföldu boðleiðir um borð gerðu 
honum einnig ljóst að ef réttri aðferðafræði er 
beitt geta allir tekið jafnan þátt í starfinu. 
En þó að Dario hafi búið  yfir mikilli lífsgleði 
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og vilja til þess að láta drauma sína rætast 
var hann sífellt að reka sig á. Bókstaflega. 
Það voru ekki stóru málin sem flæktust fyrir, 
heldur allir litlu hlutirnir, brúnir, tröppur og 
skilti. Með reynslu sína sem iðnhönnuður og 
jákvæðnina að vopni langaði hann að vera 
hluti af vitundarvakningu um aðstæður og 
þarfir sjónskertra og þannig komast yfir þessar 
hindranir. 
Það varð grunnurinn að NoisyVision og Yellow 
the World verkefninu. Hugmyndafræðin er 
að sýna hversu lítið þarf til að gera heiminn 
aðgengilegri fyrir sjónskerta og tryggja 
ferðafrelsi þeirra. Hugmyndin tengist 
hugmyndum um „hægt líferni“ og Dario talar 
um það hvernig það að huga að aðgengi er 
hluti af núvitund, að skerpa athyglisgáfuna, 
að hugsa öðruvísi um hlutina og það bæti alltaf 
hönnunarferli fyrir alla aðila. 
Haldnar hafa verið vinnustofur þar sem fólk 
með sjónskerðingu hittist og veltir fyrir sér 
hvernig hægt sé að bæta aðgengi, deilir reynslu 
og öðlast styrk hvert frá öðru. Sumarið 2016 
var farið í gönguferð um Ítalíu, bæði til þess að 
sýna getu og þol sjónskertra en líka til þess að 
ferðast hægt (sjá Víðsjá, 2. tbl. 2016). Á þannig 
göngu upplifir ferðalangur nefnilega heiminn 
allt öðruvísi en þegar brunað er í gegnum 
landslagið á bíl. Og það er ekki bara sjónin 
sem skiptir máli. Maður finnur líka lyktina 
af landslaginu, finnur það undir fótum sér og 
fyllir lungun. 
En Dario er óstöðvandi og haustið 2016 lagði 
hann af stað til Himalaja. Markmiðið var að 
gula Everest, að fara upp í grunnbúðir Everest 
sem eru 5.364 m yfir sjávarmáli og halda þar 
uppi fána Yellow the World. Það tókst og á 
Youtube-rás NoisyVision er hægt að finna 
kvikmynd sem lýsir ferðalaginu. Aðspurður 

um hvort þessi ferð hefði verið sérstaklega 
hættuleg fyrir Dario sökum fötlunar hans 
svaraði einn samferðamanna hans að þessi 
ferð væri hættuleg öllum. Og það er einmitt 
hluti af hugmyndafræði Darios, að vera bara í 
núinu og hugsa hvorki um sjálfan sig né aðra í 
takmarkandi kössum.
Dario býr og starfar í dag í Berlín en hann 
vinnur í ferðaþjónustu samhliða því að gula 
heiminn, ferðast sjálfur og leggja stund á 
núvitund og hægt líferni.
Dario kom til Reykjavíkur sem hluti af Gulum 
Reykjavík verkefninu og naut þess mikið 
að vera hér. Hann segist strax sakna þess 
að vera á Íslandi. Að verkefninu loknu gekk 
hann Laugaveginn og segir það ógleymanlega 
upplifun. 
Gulun heimsins heldur áfram, næst á dagskrá 
eru hin Norðurlöndin og það er hægt að fylgjast 
með framþróun mála á noisyvision.org.

-RMH



RÁÐSTEFNA UM 
RAFRÆNA ÞJÓNUSTU OG 

UPPLÝSINGAAÐGENGI
Rafrænt aðgengi að upplýsingum og þjónustu verður sífellt mikilvægara þar sem 

fleiri og fleiri fyrirtæki og stofnanir bjóða jafnvel eingöngu upp á rafræna þjónustu. 
Smáforrit og vefsvæði leysa í auknum mæli af þjónustuver og þjónustufulltrúa. 

Þessi þróun er ekki endilega neikvæð þar sem þjónustan verður í sumum tilfellum 
einfaldari og hægt er að nýta sér hana að vild. En það er mikilvægt að huga vel að 

aðgengismálum til þess að tryggja að allir hópar hafi jafnan aðgang að henni.

Blindrafélagið vinnur með stofnunum og 
einkaaðilum við að bæta og auka aðgengi að 
rafrænum lausnum. Þessi vinna hefur aukist 
gríðarlega undanfarin ár og félagið hefur 
því séð ástæðu til þess að setja á laggirnar 
ráðstefnu fyrir alla þá sem vilja kynna sér 
málin betur.
Þann 12. september mun Blindrafélagið efna 
til ráðstefnu þar sem farið verður yfir stöðuna 
í rafrænni þjónustu og upplýsingaaðgengi með 
hliðsjón af lagalegum skyldum og stefnumótun 
hins opinbera og einkaaðila. 

Það er aðgengisteymi Blindrafélagsins sem 
vinnur að skipulagningu ráðstefnunnar.
Ráðstefnan er gjaldfrjáls og öllum opin. 

Vinnustofa
Þann 13. september mun aðgengisteymi 
Blindrafélagins svo standa fyrir vinnustofu að 
Hamrahlíð 17 fyrir forritara þar sem leiðbeint 
verður um atriði sem skipta máli til að rafrænt 
aðgengi sé í samræmi við gildandi reglur og 
staðla.

Skráning fer fram í síma 525 0000.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Aukakrónur

Þú getur keypt næstum 
hvað sem er fyrir Aukakrónur
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Aðgengisverðlaunin eru veitt þeim 
einstaklingum, hópum, félagasamtökum, 
fyrirtækjum eða stofnunum sem á 
eftirtektarverðan hátt hafa staðið vörð um gott 
aðgengi. Viðurkenningunni er ætlað að gera 
aðgengismálum hærra undir höfði og varpa 
ljósi á það sem vel er gert í málaflokknum.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri afhenti 
viðurkenninguna, sem nú er veitt í fyrsta 
sinn. Hann sagði mikilvægt að hrósa fyrir það 
sem vel væri gert í aðgengismálum um leið og 
hann hvatti aðra til að huga betur að aðgengi. 
Gott aðgengi í víðum skilningi þess hugtaks 
er mikilvægt mannréttindamál og undirstaða 
þess að fólk með fjölbreyttar aðgengisþarfir geti 
tekið þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 
Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður 
Blindrafélagsins, tók með stolti við 
viðurkenningunni fyrir hönd félagsins og 
sagði við það tækifæri að mikilvægt væri að 
huga að aðgengi fyrir alla í samfélaginu. Hann 
sagði verðlaunin líka viðurkenningu á því að 
borgaryfirvöld létu sig gott aðgengi varða og 
að það væri mikils virði að þau lýstu vilja til 

AÐGENGISVIÐURKENNING 
REYKJAVÍKURBORGAR TIL 

BLINDRAFÉLAGSINS
Blindrafélagið fékk aðgengisviðurkenningu Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017 

afhenta við hátíðlega athöfn á málþinginu Er leiðin greið? á Grand hótel í mars.

að setja aðgengismál framar í forgangsröðun 
sína.
Í rökstuðningi valnefndar segir:
„Mörg af brýnustu hagsmunamálum blindra 
hafa náðst fram að frumkvæði Blindrafélagsins 
og þar er m.a. hægt að nefna Hljóðbókasafn 
Íslands, Sjónstöð Íslands og Þjónustu- og 
þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta 
og daufblinda. Auk áherslu á bætt aðgengi 
bæði innan og utan dyra hefur Blindrafélagið 
undanfarin ár lagt áherslu á bætt netaðgengi 
og að vefsíður séu aðgengilegar blindum 
og sjónskertu fólki.  Blindrafélagið átti 
frumkvæði að smíði nýs íslensks talgervils 
sem er gervirödd sem les texta.“
Valnefnd skipuð af fulltrúum 
tilnefndum af ferlinefnd, starfsmanni 
mannréttindaskrifstofu, formanni 
mannréttindaráðs og formanni ferlinefndar,  
sá um valið og var það samdóma álit að 
Blindrafélagið væri vel að viðurkenningunni 
komið.

-RMH
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Hvert er hlutverk augndeildar?
Gunnar Már: „Augndeild LSH sinnir öllum 
augnsjúkdómum, nánast öllum augnaðgerðum 
og stendur þar að auki vaktina fyrir landið 
og miðin. Þannig sinnir deildin öllum 
meðferðum, inndælingum, skurðþjónustu 
og svo bráðavakt fyrir augnskaða. Það eru 
10 undirsérgreinar í augnlækningum og 
þeim er nánast öllum sinnt hér. Hitt er svo 
vísindastarfið og kennsluhlutverkið. Deildin 
hefur á síðustu árum verið gríðarlega virk 
í vísindum, með þverfaglegu og alþjóðlegu 
samstarfi. Kennsluhlutverk deildarinnar er 
fyrst og fremst tvíþætt, annars vegar gagnvart 

AUGNDEILD LANDSPÍTALANS
Á Landspítalanum er starfrækt augndeild og þar vinna um 40 starfsmenn sem 

sinntu um 17.000 komum á síðasta ári. Margir þeir sem sækja sér þjónustu 
þar tala um fagmennsku og hlýju í samskiptum. Deildin er til húsa í gamla 

fæðingarheimilinu á Eiríksgötu í Reykjavík og sinnir mikilvægu og margþættu 
hlutverki. Víðsjá hitti Dögg Harðardóttur deildarstjóra og Gunnar Má Zoëga, 

starfandi yfirlækni. Gunnar Már og Jóhann Ragnar Guðmundson leysa af Einar 
Stefánsson, prófessor og yfirlækni, á meðan hann sinnir fræðimennsku.

læknanemum og hins vegar gagnvart 
kandídötum og deildarlæknum.“ 
Dögg: „Þeir sjúklingar sem koma á deildina 
koma margir frá eigin augnlækni, heilsugæslu 
eða frá öðrum deildum spítalans. Öllu sem 
ekki er hægt að leysa annars staðar er vísað 
hingað. Fólk getur ekki hringt og pantað tíma 
eins og hjá augnlækni.“

Hver er algengasta orsök komu?
Dögg: „Flestir þeir sem koma á augndeildina 
eru að sækja sér meðferð vegna 
augnbotnahrörnunar. Undanfarið eitt og hálft 
ár hafa líka verið gerðar fjölmargar aðgerðir 
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vegna skýmyndunar á augasteini. Það kemur 
til af því að deildin fékk það mikla verkefni frá 
stjórnvöldum í byrjun árs 2016 að vinna niður 
biðlista. Markmiðið er að enginn þurfi að bíða 
lengur en þrjá mánuði eftir aðgerð. 2700 augu 
voru á biðlista þegar átakið hófst en þau eru 
nú komin undir 1000. Biðin er um fimm til 
sex mánuðir í dag en við reiknum með því að 
í lok árs ætti biðtíminn að vera kominn niður 
í þrjá mánuði. Þá þarf í raun enginn að fara á 
biðlista nema vera tilbúinn í aðgerð. Það hefur 
tekist með undraverðum hraða að vinda ofan 
af þessum vanda. Eftir standa þó biðlistar fyrir 
gláku- og hornhimnuaðgerðir svo og aðgerðir 
vegna skjálga.“
Gunnar Már: „Lengd biðlistanna skýrist af 
uppsöfnuðum vanda til margra ára þar sem 
starfsemin var af ýmsum ástæðum dregin 
saman. Það voru gerðar 900 aðgerðir á 
augasteinum á ári í nokkur ár en í dag eru 
aðgerðirnar 200–250 á mánuði og áætluð 
ársþörf fyrir landið allt er um 3300 aðgerðir, 
miðað við tölur frá Norðurlöndunum.“
Dögg: „Til þess að fjölga aðgerðum var 
húsnæðinu breytt og skurðstofum fjölgað svo 
nú er hægt að skera á tveimur skurðstofum í 
stað einnar áður og því þurfti einnig að fjölga 
starfsfólki. Þó að deildin hafi verið að vinna að 
þessu átaki er þetta samt verkefni sem heldur 
áfram. Fólk heldur áfram að fá ský á augastein 
og meira eftir því sem þjóðin eldist. Yfirleitt 
bætast um 100 manns við biðlistann á mánuði. 
Ský á augasteini er ekki lífs- eða sjónógnandi 
sjúkdómur þannig að sjónin batnar að aðgerð 
lokinni.“ 
Gunnar Már: „Við vinnum hins vegar einnig 
að því að stytta bið eftir öðrum augnaðgerðum. 
Þannig hefur biðlisti eftir aðgerðum á 
sjónhimnu nánast horfið á síðustu misserum 
og biðlisti eftir gláku- og hornhimnuaðgerðum 
hefur styst, bæði vegna aukins aðgengis að 
skurðstofum og nýrrar aðgerðartækni.“ 

Gláka
Um það bil 4% þjóðarinnar eru með gláku 

og þó að vel hafi gengið að finna og greina 
glákutilfelli þurfa margir á skurðaðgerð að 
halda. Skurðaðgerð við gláku er gerð þegar 
meðferð með augndropum dugar ekki til. Það 
er eitt af því sem deildin sinnir og er í fremstu 
línu með nýjustu tækni og aðferðir. Glákan 
veldur blindu ef hún er ekki meðhöndluð. Það 
er því mikilvægt að fólk fái viðeigandi meðferð 
strax en líka að sjúklingar fylgi fyrirmælum og 
noti glákudropana til að halda sjúkdómnum í 
skefjum.

AMD-sprautur
Gunnar Már: „Deildin sér um inndælingu 
lyfs í glerhlaup vegna aldurstengdrar 
augnbotnahrörnunar (AMD). Greining og 
eftirlit fer fram bæði hér og á augnlæknastofum 
úti í bæ. Það hefur verið stöðugur vöxtur á 
meðferðarþörf undanfarin ár, allt fram á fyrsta 
misseri þessa árs. Nú virðist þetta standa 
í stað. Þetta eru um 6000 sprautur á ári, á 
bilinu 800–1000 manns sem eru í meðferð á 
hverju ári. Sprauturnar hjálpa fólki að halda 
þeirri sjón sem það hefur.“

Tilraunir
Dögg: „Eitt af þeim verkefnum sem Einar 
Stefánsson prófessor vinnur að er að þróa lyf til 
þess að koma þessari meðferð í augndropaform. 
Það mun væntanlega ekki leysa sprauturnar 
alveg af hólmi en fækka komum töluvert þar 
sem fólk gæti sinnt hluta meðferðar heima 
fyrir.“ 

Mikil áskorun
Gunnar Már: „Þessar inndælingar eru mikil 
áskorun fyrir deildina. Hver einstaklingur fær 
margar sprautur á ári í mörg ár. Þetta hefur 
hins vegar gerbylt horfum þessara sjúklinga 
sem geta margir hverjir haldið þeirri sjón sem 
þeir eru með í stað þess að missa hana hægt 
og bítandi.“ 
Dögg: „Augnlæknar og almenningur eru 
orðnir mjög meðvitaðir um einkenni og 
meðferðarmöguleika AMD. Margir koma fyrst 
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í meðferð vegna þess að þeir hafa heyrt um 
einkenni og meðferð við AMD frá vinum og 
ættingjum og leitað til augnlæknis þess vegna. 
Við búum vel að því að vera lítið þjóðfélag þar 
sem upplýsingar dreifast hratt.“ 
Dögg bendir enn fremur á:„Ef lesendur 
viðtalsins taka eftir því að hurðarkarmar 
virðast svigna eða aðrar beinar línur sýnast 
bognar og stöku orð hverfur úr setningum 
getur það verið merki um byrjandi 
augnbotnahrörnun og full ástæða til að fara til 
augnlæknis.“

Val á lyfjum
„Áskorunin er að ná að fylgja eftir nýjustu 
meðferðarleiðbeiningum eins og hentar 
einstaklingnum best. Ekki eru allir eins og það 
þarf að aðlaga meðferð að hverjum og einum, 
fá nýjustu lyfin skráð og fá fjárveitingar 
fyrir þeim. Á sínum tíma var ákveðið að 
nota ódýrara lyf en margar þjóðir gerðu í 
inndælingarnar og það reyndist vel. Það var 
sambærilegur árangur af lyfinu jafnframt 
því að spara ríkinu töluverðar fjárhæðir. En 
þetta fer ekki alltaf saman. Þegar ný lyf koma 
á markað er æskilegt að þau séu aðgengileg 
þeim sem þurfa, það krefst fjárveitinga og það 
er mikil áskorun. Þannig er nú unnið að því að 
fá næstu kynslóð lyfja í víðari notkun,“ segir 
Gunnar Már.
Dögg bætir við: „Kosturinn við íslenskt 
heilbrigðiskerfi, heilbrigðismenntað fólk og 
þjóðina alla er að Íslendingar eru fljótir að 
tileinka sér nýjar meðferðir ef þær hafa sýnt 
árangur. En auðvitað kostar það og það geta 
verið mjög háar fjárhæðir.“

Hornhimnuaðgerðir
Gunnar Már: „Hornhimnuígræðslur eru 
hluti af starfsemi deildarinnar. Við kaupum 
hornhimnur frá Bandaríkjunum, þ.e.a.s. 
líffæragjöfum, og þær eru græddar í sjúklinga 
hér á landi. Þetta eru 20–30 aðgerðir á ári. Fólk 
á öllum aldri getur þurft hornhimnuígræðslur.“

Sykursýki
Sykursýki hefur líka áhrif á sjón og 
Gunnar Már skýrir hlutverk deildarinnar: 
„Meginþunginn af greiningu og meðferð vegna 
áhrifa sykursýki á sjón er á augnlæknastofum 
úti í bæ. Ef það dugir ekki til er einstaklingnum 
vísað á augndeildina til meðferðar eða jafnvel 
uppskurðar.“

Glerhlaup og sjónhimna
Gunnar Már: „Svo eru gerðar 
glerhlaupsaðgerðir, aðgerðir vegna 
sjónhimnuloss. Samhliða aukinni starfsemi 
á öðrum sviðum deildarinnar hefur tekist 
að uppræta nánast alla bið eftir slíkum 
aðgerðum enda geta þau tilfelli beinlínis verið 
blinduvaldandi og því mikilvægt að bregðast 
skjótt við.“

Skjálgi og aðgerðir á augnumgjörð
Dögg: ,,Fólk sem er tileygt og fær tvísýni getur 
þurft á aðgerð að halda og slíkar aðgerðir eru 
líka gerðar á börnum. Svo eru gerðar ýmsar 
aðgerðir á augnumgjörð, augnlok geta sigið 
og það þarf að laga, og fólk getur líka fengið 
ýmis mein eins og krabbamein í auga sem þarf 
að bregðast við. Meginreglan er að allt sem er 
brátt hefur forgang.“

Ferðamenn
Dögg: „Augndeildin finnur eins og aðrar 
stofnanir fyrir auknum ferðamannastraumi. 
Það er alveg ótrúlegt hvað getur komið fyrir 
fólk.“ Gunnar Már segir: „Ekki bara geta 
ferðamenn lent í slysum heldur geta líka 
komið upp augnsjúkdómar þegar maður er 
á ferð um landið. Þeir geta fengið sýkingar 
eða þekktir fyrri sjúkdómar geta skyndilega 
versnað. Slysin eru allt frá því að vera léttvæg 
yfir í það að vera þungbær og þeirri þjónustu 
er sinnt allan sólarhringinn með aðgengi að 
skurðstofum.“ 



Heilablóðfall
Sjónmissi  er algengur fylgifiskur 
heilablóðfalls. Dögg segir: „Þeir sem glíma 
við slíkt koma gjarnan í sjónsviðsmælingu á 
augndeildina. Það er hluti af t.d. ökuhæfnimati. 
Það þarf að meta vel hversu mikið fólk sér í 
slíkum tilfellum. Augndeildin sinnir þannig 
ýmiss konar ráðgjöf inn á aðrar deildir og 
stofnanir, öllu sem viðkemur augum.“

Alþjóðasamstarf
Gunnar Már: „Þrátt fyrir mikla og góða 
sérþekkingu hér er hagkvæmt að nýta sér 
þekkingu og aðstöðu erlendis. Augndeildin er 
í sterkum tengslum við m.a. St. Eriks sem er 
augnsjúkrahúsið í Stokkhólmi og Moorfields í 
London. Þar er aðstoðað bæði við meðferð og 
greiningu en ef hægt er að sinna meðferðinni 
hér er það auðvitað gert. En geislameðferð 
við æxli í auga er t.d. ekki gerð hér á landi 
en hins vegar er gerð augnaðgerð ef fjarlægja 
þarf augað alveg. Æxlin eru svo sjaldgæf að 
það er mikilvægt að nýta reynslu frá stærri 
einingum.“ 

Sjúklingurinn í öndvegi
Deildin er til húsa á Eiríksgötu og Dögg segir: 
„Þetta eru upprunalega tvö fjögurra hæða 
íbúðahús og það er áskorun að finna hentugt 
rými fyrir starfsemina og tækjabúnaðinn og 
láta hlutina ganga upp. Stundum er sagt í 
gríni að fólk sé ráðið inn eftir hæð og þyngd 
– sem segir til um hversu þröngt getur orðið í 
húsinu.“
Hún heldur áfram: „Það væri vissulega gott að 
vinna við betri aðstæður, en við gerum okkar 
besta til að láta þetta ganga upp og gera eins 
vel við sjúklinginn og hægt er. Það er stefna 
spítalans að hafa sjúklinginn í öndvegi í öllu 
sem við gerum. Skipulag starfseminnar þarf 
að taka mið af því. Stundum er samt mjög 
þröngt á þingi en það er gaman að segja frá 
því að margir sjúklingar sem koma hingað 
oft eru mjög þakklátir og tala gjarnan um að 
það sé svo góður andi í húsinu. Það er mjög 
uppörvandi að heyra slíkt. Þetta hefur gengið 
ótrúlega vel, þrátt fyrir allt.“
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Vinnustaðurinn
Dögg: „Þetta er bara mjög skemmtilegur 
vinnustaður. Hér er líflegt og gott að 
vera.“ Gunnar Már: „Hér eru fjórar stöður 
deildarlækna, en það eru læknar í sérnámi. 
Annars vegar eru það yngri læknar sem eru að 
þreifa fyrir sér í augnlækningum og velta fyrir 
sér hvort þetta eigi að verða þeirra sérsvið. 
Hins vegar eru þeir sem nú þegar hafa valið 
augnlækningar sem sitt sérsvið og eru hér í 
eitt til tvö ár áður en þeir halda áfram námi 
erlendis. Þessi hópur sinnir bráðamóttökunni 
og lyfjainndælingum, er með sérfræðingum 
á göngudeildinni og í skurðaðgerðum auk 
þess að taka þátt í vísindastarfinu. Þessi 
deild hefur verið með virkari deildum á 
sviði vísinda innan Landspítalans og hefur 
undanfarin ár útskrifað fjölda doktorsnema. 
Vísindasamvinna við aðrar deildir úti um 
allan heim er mjög öflug, hvort sem það er í 
Asíu, Evrópu eða Norður-Ameríku.“ 

Ávallt viðbúin
Dögg bætir við: „Hér er líka vaskur hópur 
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ritara. 
Þegar fjöldi sjúklinga sem kemur í húsið 
skiptir þúsundum á ári og símtölin óteljandi 
skiptir máli að hafa traustan hóp sem vinnur 
vel saman. Hér er alveg hörkuduglegt fólk. 
Margir af þeim hjúkrunarfræðingum sem hér 
starfa hafa verið hér lengi og eru reynslumiklir 
en þeir sem hafa sótt um störf seinustu ár eru 
með fjölbreytta reynslu af t.d. gjörgæslu og 
svæfingum. Það er mjög heppilegt þegar það 
líður yfir einhvern eða sjúklingar veikjast 
skyndilega að hafa reynslumikið fólk til staðar 
sem er fljótt að bregðast við og alveg með 
hlutina á hreinu. Við njótum auðvitað líka 
góðs af því að vera svona nálægt aðalbyggingu 
og getum alltaf kallað út teymi þaðan.“
Dögg: „Í október á þessu ári ætlar 
hjúkrunarsviðið að fara í vettvangsferð til St. 
Eriks augnsjúkrahússins í Stokkhólmi. Þar 
eru margir af íslensku læknunum menntaðir 
og þar verða skoðaðar aðferðir og verkferlar til 
þess að sjá hvort hægt sé að bæta þjónustuna 

hér heima eða fá staðfestingu á því sem vel er 
gert hér.“ 

Hentug hlutastörf
Gunnar Már: „Nánast allur 
sérfræðingahópurinn er hér í hlutastarfi 
þar sem hann sinnir sinni undirsérgrein 
hér við deildina og starfar svo á stofu utan 
Landspítalans. Þetta er hópur í fremstu röð, 
mjög vel menntaður hópur sem hefur viðað að 
sér mikilli þekkingu erlendis og er duglegur 
að viðhalda henni. Af þessu leiðir að deildin er 
mjög vel tengd við stór sjúkrahús úti í heimi 
þar sem við getum leitað aðstoðar og þekkingar 
þegar svo ber undir. Það hefur verið styrkur og 
sérkenni þessarar deildar að geta, þrátt fyrir 
húsakost og fámenni þjóðarinnar, sinnt öllum 
þessum undirsérgreinum augnlækninga og 
búið yfir þessari miklu þekkingu.“ 

Heilræði
Víðsjá notaði tækifærið og spurði þau í lokin 
hvaða heilræði þau gætu gefið lesendum. 
Gunnar Már: „Nota alltaf hlífðargleraugu 
þegar við á. Borða mikið af fiskmeti, taka 
lýsi og Omega 3. Borða grænt grænmeti eins 
og spínat og brokkólí. Alls ekki reykja. Eftir 
miðjan aldur er mikilvægt að fara með augun 
í skoðun eins reglulega og bílinn, láta mæla 
augnþrýsting og fylgjast með sjóntaugum og 
öðru sem getur haft áhrif á sjón og almenna 
augnheilsu. Svo er gott að loka öðru auga til 
skiptis öðru hvoru til þess að sjá hvort sjónin 
sé jöfn og hvernig augun vinna saman.“ Dögg 
bætir við: „Og svo er mikilvægt að fólk leiti sér 
aðstoðar á meðan það er hægt að gera eitthvað 
í málunum. Það er alltaf sárt þegar sjúklingar 
koma of seint. Þar vegur þyngst ábyrgð 
einstaklingsins á sjálfum sér, að fylgjast 
með heilsu sinni, leita sér aðstoðar og vera 
meðvitaður um t.d. ættarsögu. Ef það er gláka 
eða augnbotnahrörnun í ættinni er ástæða til 
að veita þessu meiri athygli. Svo gildir það 
sama um augnheilsu og aðra heilsu, að borða 
hollt og hreyfa sig reglulega.“

-RMH
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MIKILVÆGUR ÚRSKURÐUR
Þau sjónarmið sem Blindrafélagið hefur haldið á lofti varðandi skyldur 

sveitarfélaga til að veita fötluðum íbúum sínum ferðaþjónustu sem tekur mið af 
persónulegum þörfum hvers og eins hafa nú verið viðurkennd af úrskurðarnefnd 

velferðarmála. 

Blindrafélagið fól lögmanni sínum, Páli 
Rúnari M. Kristjánssyni, að kæra úrskurð 
Vestmannaeyjabæjar um að hafna ósk 
Bergvins Oddssonar um ferðaþjónustu í 
Vestmannaeyjum og á höfuðborgarsvæðinu. 
Rök Vestmannaeyjabæjar voru þau að þarfir 
Bergvins féllu ekki að skipulagi ferðaþjónustu 
Vestmannaeyjabæjar fyrir fatlað fólk. 
Rök lögmanns Blindrafélagsins voru hins 
vegar þau að það væri lögbundin skylda 
sveitarfélagsins að leggja sjálfstætt mat á 
þarfir Bergvins fyrir ferðaþjónustu sem gerði 
honum kleift að stunda atvinnu og tómstundir 
og almennt að reka erindi sín á sjálfstæðan 
máta. Úrskurðarnefndin féllst á röksemdir 

lögmanns Blindrafélagsins og felldi úr gildi 
úrskurð Vestmannaeyjabæjar um að hafna því 
að veita Bergvini ferðaþjónustu sem tæki mið 
af þörfum hans.
Þessi úrskurður er mjög mikilvægur 
í baráttu Blindrafélagsins fyrir að öll 
sveitarfélög gangist við lögbundnum skyldum 
sínum um að veita fötluðu fólki sem ekki 
getur nýtt sér almenningssamgöngur 
fullnægjandi ferðaþjónustu sem mætir 
einstaklingsbundnum þörfum hvers og 
eins. Þeim rökum að nægjanlegt sé að bjóða 
bara einhverja ferðaþjónustu er hafnað af 
úrskurðarnefnd velferðarmála.

-RMH
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RÁÐHERRA Í HAMRAHLÍÐ 17
Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherra, lagði leið sína í hús 

Blindrafélagsins við Hamrahlíð 17 einn fallegan dag í júní. Sigþór U. Hallfreðsson, 
formaður félagsins, og Kristinn H. Einarsson framkvæmdastjóri tóku á móti 
ráðherranum sem skoðaði starfsemi Blindrafélagsins, hitti starfsfólk og fékk 

kynningu á helstu verkefnum félagsins. Svo lá leiðin í Blindravinnustofuna sem 
er einnig í húsinu þar sem Ingólfur Garðarsson framkvæmdastjóri tók á móti 

gestum. Þar fékk ráðherra að sjá vöruúrvalið, framleiðsluna og hitti starfsfólk. Að 
lokum heimsótti ráðherra Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta 

og daufblinda einstaklinga sem er til húsa á fimmtu hæðinni. Þar tók Þorbjörg 
Gunnarsdóttir á móti ráðherra ásamt Benjamín Júlíussyni. 

Víðsjá slóst í för með ráðherra og tók hann á 
tal að heimsókn lokinni.

Hvernig var heimsóknin?
„Það var mjög áhugavert að koma hingað. Ég 
hafði svo sem hugmynd um margt af því starfi 
sem hér fer fram, en þetta er miklu viðameira 
en ég hafði gert mér í hugarlund. Það er 
verulega áhugavert og gagnlegt að fá að skoða 
það og maður hefur vonandi betri skilning á 
þessu starfi eftir að hafa verið hér. Það kemur 
á óvart hversu kröftugt og viðamikið þetta 
starf er.“

Megum við vænta einhverra tíðinda frá 
ráðuneytinu á næstunni?

„Það er mjög mikið að gerast, annars 
vegar er væntanleg heildarendurskoðun á 
lagaumgjörðinni í kringum einstaklinga með 
fötlun sem þurfa mikinn stuðning og hins vegar 
um félagsþjónustuna. Það er breið pólitísk 
samstaða um að setja þau mál í forgang. Því 
miður náðist ekki að klára þau í vor en málið 
verður tekið fyrir í haust og þau frumvörp 
verða vonandi að lögum í október/nóvember. 
Það verða mikil tímamót hvað þann málaflokk 
varðar.
Svo er gríðarlega mikil vinna í gangi 
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upp á sama hátt og gert var með ellilífeyriskerfið 
um síðustu áramót, hætta með krónu á móti 
krónu skerðingu, afnema þröskuld sem er í 
kerfinu í dag – sem gerir það að þegar ákveðinni 
upphæð er náð verður skerðingin langtum 
meiri. Það getur verið mjög letjandi til aukinnar 
atvinnuþátttöku og það er nauðsynlegt að 
endurskoða þetta. Uppleggið er að vera með 
eins einfalt lífeyriskerfi og mögulegt er og 
einfalda skerðingarprósentu sem er þá eins, 
óháð tekjum. En ég tel líka mikilvægt að skoða 
frítekjumark á atvinnutekjur og að kerfið 
okkar virki hvetjandi og ekki letjandi. Fólk 
með skerta starfsgetu þarf að njóta þess að 
nýta þá starfgetu sem það hefur, með auknum 
tekjum, og ekki síður þegar verið er að snúa 
aftur á vinnumarkað eftir slys eða tímabundið 
starfsgetutap.“

Kemur til greina að hætta 
tekjuskerðingu á lífeyrisbótum?

„Hugmyndir nefndar um almannatryggingu 
voru að þegar kemur að hlutabótum 
mætti vera engin skerðing. En við þurfum 
auðvitað að skoða þetta samspil vandlega. 
Þetta er öryggisnet, það er verið að tryggja 
grunnframfærslu, svo auðvitað þarf að vera 
einhver skerðing en hún er alltof mikil í dag 
og virkar ekki hvetjandi til atvinnuþátttöku.
Það þarf líka að skoða þetta út frá 
einstaklingum. Það eru ekki allir eins og það 
er munur á því að búa við varanlega skerðingu 
og því að búa við tímabundið orkutap. En það 
verður af nógu að taka í þessum málaflokki á 
næstunni.“

-RMH

varðandi örorkukerfið okkar, breyting frá 
örorkumati yfir í starfsgetumat, aukin áhersla 
á starfsendurhæfingu og aukin tækifæri til 
virkni, bæði í tengslum við aukið fjármagn til 
atvinnusamninga fyrir öryrkja og fatlaða en 
ekki síður að samhliða því erum við í dag að 
mörgu leyti með ósamstæð kerfi sem annars 
vegar leggja áherslu á örorkumat og hins 
vegar á starfsendurhæfingu sem er að mörgu 
leyti ólík aðferðafræði og vinnur ekki alltaf 
vel saman. Við munum leggja meiri áherslu 
á starfsgetumatið, að einfalda lífeyriskerfið 
og leggja um leið gríðarlega áherslu á 
virkniúrræði. Það þarf að tengja kerfið betur 
saman. Við eigum í dag fjölda úrræða en 
það er hægt að láta þau vinna betur saman. 
Samhliða kerfisbreytingum viljum við auka 
áherslu á atvinnutækifæri og auka stuðning 
til virkni. Ef okkur tekst það, en það krefst 
samstöðu og samvinnu allra þessara aðila, 
gæti það breytt miklu fyrir atvinnutækifæri 
þeirra sem búa við skerta starfsgetu.“ 

Hvert er hlutverk atvinnurekenda?
„Á íslenskum vinnumarkaði er mjög hátt 
hlutfall hlutastarfa. Það virkar með okkur í 
þessari vinnu, en hið opinbera þarf að koma 
betur að borðinu og leggja meira fjármagn 
inn í vinnustaðasamninga. Þeir hafa gefið 
góða raun og eru í dag fullnýttir. Við höfum 
tækifæri til að gera enn betur í þeim efnum 
og markmiðið er að tvöfalda fjármagn til 
vinnustaðasamninga á næstu fjórum árum. 
Þetta þarf allt að haldast í hendur.“

Hvað með örorkulífeyriskerfið?
„Það er nauðsynlegur hluti af þessari 
endurskoðun að stokka örorkulífeyriskerfið 
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Gulum Reykjavík, vitundarátak 
ungs sjónskerts fólks í þágu bætts 
aðgengis, er samstarfsverkefni á vegum 
ungmennahreyfinga Blindrasamtakanna á 
Norðurlöndum. Það byggir á hugmyndafræði 
grasrótarsamtakanna NoisyVision þar sem 
sjónrænt aðgengi fyrir sjónskerta er skoðað á 
almennum svæðum í umhverfi okkar á sama 
hátt og í verkefninu Yellow the World:
Þeir sem eru sjónskertir hafa mjög mismunandi 
sjón, auk þess sem sjón allra breytist og versnar 
með hækkandi aldri. Gott sjónrænt aðgengi í 
umhverfinu dregur úr slysahættu og er okkur 
öllum mikilvægt, en þó sérstaklega sjónskertu 
fólki og þeim sem eru farnir að eldast. Dæmi 
um einfaldar en mikilvægar aðgengislausnir 
eru:
•   Að rými séu búin fullnægjandi lýsingu.
•   Að brúnir á tröppum séu merktar í 
andstæðum litum.
•   Að staurar séu í andstæðum og vel 
sjáanlegum litum.

GULUM REYKJAVÍK
Vitundarátak ungs sjónskerts fólks í þágu bætts aðgengis

•   Að glerhurðir og -veggir séu vel sjáanlegir.
•   Að skilti og merkingar séu í andstæðum 
litum og notast sé við stóra og skýra stafi. 
•   Að strætisvagnar séu merktir í 
andstæðum litum og með stórum og skýrum 
stöfum.
 Verkefnið fól í sér að kanna og meta aðgengi á 
ákveðnum stöðum í Reykjavík í þeim tilgangi 
að auka vitund um mikilvægi bætts sjónræns 
aðgengis fyrir alla. Meðal annars var aðgengi 
í Hörpu og Ráðhúsi Reykjavíkur skoðað. 
Notaðir voru gulir miðar þar sem á er hnefi 
með þumalinn upp á þeim stöðum þar sem 
aðgengi er til fyrirmyndar en með þumalinn 
niður þar sem því er ábótavant. Einnig var 
sett litað límband á tröppur auk þess sem 
gangstéttarbrúnir og aðrar hindranir voru 
krítaðar í skærum litum. 
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Verkefnið var unnið dagana 22–24. júní. Fyrsti 
dagurinn var notaður í hugmyndafræðilega 
vinnu í húsi Blindrafélagsins. Næstu tvo 
daga voru hóparnir í borginni: fyrri daginn, 
föstudaginn 23. júní, var aðgengi skoðað 
en seinni dagurinn notaður til þess að sýna 
hvernig hægt er að bæta aðgengi. Sunnudaginn 
25. júní var svo farið með hópinn í gönguferð í 
Reykjadal til að slaka á.
Þátttakendur voru frá öllum Norðurlöndunum 
auk félaga Blindrafélagsins. Dario Sorgato, 
upphafsmaður og eigandi Yellow the World 
hugmyndarinnar, var leiðbeinandi.
Verkefnið gaf góða raun, hópnum var mjög vel 
tekið bæði af yfirvöldum og almenningi. 
Gerðar hafa verið úttektir á aðgengi sem skilað 
verður til viðeigandi aðila og verður það fyrsta 
skref í því að fá bætt það sem betur mætti fara.

-RMH
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Stofnað 1958

„Það er snemma morguns í Hamrahlíð 17. 
Úti fyrir er hásumar og flestir Íslendingar 
komnir í frí. En hér eru samankomnir blindir 
og sjónskertir frá öllum Norðurlöndum ásamt 
ítalska orkuboltanum honum Dario Sorgato. 
Undanfarna daga höfum við verið að pæla 
í og skoða aðgengi, en í dag ætlum við að 
gera eitthvað í því. Það er ótrúlega merkileg 
tilfinning, að taka málin í sínar eigin hendur 
og breyta, þótt það sé ekki nema örlitlu, til hins 
betra. Það eru allir hér sammála um vandann 
og öll kannast þau við kvíðann sem fylgir því 
að ferðast um borgarrýmið með skerta sjón. 
Og öll leiðindin sem fylgja því að þurfa alltaf 
að vera að benda á það og bíða eftir úrbótum, 
það er örugglega þess vegna að þetta er svona 
gaman. Við þurfum ekki að bíða lengur, við 
gerum þetta bara sjálf.“

-Sigríður Hlín Jónsdóttir

DAGBÓKARBROT

Anniina Latikka einn af þátttakendum 
Gulum Reykjavík
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Vegware er frumkvöðull á sínu sviði og státar 
af vöruvali sem telur yfir 250 vörur, allt frá 
hnífapörum og borðbúnaði í take away umbúðir. 
Vegware var stofnað árið 2006 í Edinborg, 
Skotlandi, og hefur vöxtur fyrirtækisins 
verið ævintýralegur. Með aukinni meðvitund 
einstaklinga um mikilvægi náttúrunnar hefur 
Vegware sótt á alþjóðamarkað og er nú með 
starfsstöðvar í Bretlandi, Bandaríkjunum, 
Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Hong Kong og 
Arabísku furstadæmunum ásamt dreifikerfum/
leiðum um alla Evrópu og Norður-Ameríku. 

Vegware og vörur fyrirtækisins eru 
margverðlaunaðar en fyrirtækið hefur hlotið 
yfir 50 verðlaun, m.a. fyrir sjálfbærni og 
nýsköpun. Fyrirtækið leggur mikinn metnað í 
að framleiða vörur sínar eftir hæstu stöðlum 
en allar vörur Vegware eru vottaðar af „The 

EINNOTA UMBÚÐIR
Blindravinnustofan hefur hafið sölu á umhverfisvænum einnota matarumbúðum. 
Um er að ræða diska, glös, bolla og hnífapör frá Vegware. Vörurnar eru unnar úr 
plöntum, trjám, korni og sykurreyr sem gerir þær 100% jarðgeranlegar. Vörurnar 
eru 8–12 vikur að brotna niður í moltu, efnin falla í smáar einingar og að lokum 
er moltan hentug til brúks bæði á land og garða. Vegware-vörur eru gerðar úr 

plöntum sem aftur verða að plöntum.

Biodegradable Products Institute (BPI)“ og 
„OK Compost by Vincotte“. Auk þessa hefur 
Vegware hlotið ISO 14001 og 9001 vottun. 

Vörurnar fást í verslunum og bensínstöðvum 
N1 um land allt.

Pokar undir Víðsjá
•Þetta tölublað Víðsjár er borið út í 
umhverfisvænum pokum. 
•Stefnt er að því að í framtíðinni verði Víðsjá 
borin út í umhverfisvænum pokum.
•Stefnt er að því að dagatal Blindrafélagsins 
verði einnig í umhverfisvænum pokum.
•Það er markmið Blindrafélagsins að nýta 
umhverfisvænar umbúðir þar sem tök eru á 
því. 
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Kæru lesendur! Að þessu sinni er ég með 
uppskrift að mexíkósku lasagna. Væntanlega 
er hægt að finna einhverja uppskrift líkri 
þessari einhvers staðar en það er ekki alltaf 
hægt að finna upp hjólið. Það er mjög einfalt 
að búa þetta til og auðvelt að setja í minni 
pakka og frysta. Verði ykkur að góðu.     

Mexíkóskt lasagna:
500 g kjöthakk  
2 laukar  
1 hvítlaukur  
500 g salatafgangar
alls konar grænmeti sem hefur verið fryst  
2 stk. chillí, fræhreinsuð
2 tsk. kóríanderkrydd  
2 msk. Mexíkókrydd  
smáolía til að steikja úr
1 dós hakkaðir tómatar                    
1 tsk. salt 
1–2 msk. limesafi 
500 g kotasæla (1 dós)  
tortillakökur eftir þörfum   
rifinn ostur, salsasósa, rjómaostur, nachos-

UPPSKRIFTIR
frá Rósu Ragnarsdóttur

flögur sett ofan á
  
Aðferð: Steikið laukinn, hvítlaukinn, chillíið 
létt, í smáolíu, bætið hakkinu út í og steikið 
áfram, setjið salatafgangana í, saxið þá niður 
ef grænmetið hefur verið gróft skorið. Ef þið 
eigið enga salatafganga notið þið auðvitað alls 
konar grænmeti. Látið malla á lágum hita í 
u.þ.b. hálftíma. Bætið vatni út í ef sósan verður 
of þykk. Smyrjið með olíu eldfast fat sem tekur 
2–3 lítra. Setjið fyrst eitt lag af sósunni í fatið, 
raðið tortillakökum ofan á, dreifið kotasælu 
þarnæst yfir og síðan koll af kolli. Ofan á 
efsta lagið  setjum við salsasósu, rjómaost 
(má sleppa), nachos-flögur og rifinn ost.  Setjið 
fatið í 180°C heitan ofn og hafið þar í 30–40 
mínútur. Þetta er mjög hentugur matur fyrir 
margt fólk. Að sjálfsögðu er haft með salat, 
guacamole, salsasósa og nachos-flögur. Munið 
svo eftir því að láta salatið ekki spillast ef það 
verður afgangur af því. Setjið það bara strax 
í poka, frystið og safnið í nýjan rétt, eins og 
grænmetisbuff.



Enn er ég á ferðinni með salatafgangana, 
afganga af salati sem hefur verið fryst og 
afþítt. Að þessu sinni er nokkuð mikið af 
rifnum gulrótum í afgöngunum. Það er mjög 
auðvelt að gera þessi buff og frysta þau ef þau 
eru ekki öll borðuð.
     

Grænmetisbuff:
2 dl haframjöl
2 dl kjúklingabaunamjöl 
850 g salatafgangar 
3 dl soðið bygg
3 laukar 
1 lítill hvítlaukur 
2 tsk. chillíduft 
2 msk. grænmetiskraftur
3 soðnar kartöflur
kryddjurtablanda eftir smekk 
pipar
2 döðlur eða stevía 
1–2 egg (má sleppa og er þá buffið vegan)

Aðferð: Geymið vökvann af afþídda 

grænmetinu og notið aðeins ef þarf. Allt er 
sett í matvinnsluvél og maukað, steikt í olíu 
við meðalhita á pönnu. Það þarf að gera það 
varlega því að það losnar auðveldlega í sundur. 
Berið fram með salati, soðnu byggi og kaldri 
hvítaukssósu eða sýrðum rjóma.

DROPAR
Skammtahylki, án rotvarnarefna.
Hægt er að loka eftir opnun.
Dreypiglas 10 ml 
Má nota í 3 mánuði eftir opnun.

GEL
Skammtahylki, án rotvarnarefna.
Hægt er að loka eftir opnun.
Dreypiglas 10 ml 
Má nota í 3 mánuði eftir opnun.

Vertu viss með

...beint í augun
Tárin sem endast
VISMED® inniheldur engin rotvarnarefni 
og því eru hverfandi líkur á ofnæmi.

VISMED® inniheldur hýalúrónsýru sem 
er smurolía náttúrunnar og finnst víða í 
mannslíkamanum.

VISMED® myndar náttúrulega tárafilmu 
á yfirborði hornhimnunnar sem endist 
óvenjulengi á auganu.

VISMED® fæst í öllum helstu apótekum
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Aðspurð um stofnun Útgerðarfélagsins Byrs 
segir Sandra:
„Við mamma höfðum lengi spáð í að kaupa 
bát og létum verða af því í ársbyrjun 2016. 
Meginástæðan fyrir kaupunum á Bárunni var 
sú að auka atvinnumöguleikana og stunda 
grásleppu og strandveiðar.“

Sandra er sjónskert og fær því ekki pungaprófið
. 

Hver sinnir þá bátnum og hvert er 
hennar hlutverk í rekstri hans?

„Foreldrar mínir og bróðir sinna bátnum og 
sjá þau alfarið um veiðar yfir veiðitímabilið, 
sem er frá lokum mars og fram í september 
eða frá upphafi grásleppuveiða og út 
strandveiðitímabilið. Fyrir mig var þetta 

MÆÐGURNAR Í BYR
Sandra Dögg Guðmundsdóttir er 23 ára Drangsnesingur vestan af Ströndum. Hún 
er í augnablikinu búsett í Reykjavík og stundar nuddnám við Fjölbrautaskólann 

við Ármúla. Í janúar 2016 stofnaði Sandra, ásamt móður sinni Margréti, 
Útgerðarfélagið Byr ehf. og keypti bát.

aðallega góð fjárfesting sem um leið jók 
atvinnumöguleika fjölskyldunnar.“

En fer Sandra einhvern tíma á sjó sjálf?
„Ekki enn sem komið er, ég hef nóg að gera 
hér í Reykjavík þar sem ég er í fullu námi á 
veturna og í vinnu á sumrin. Yfir höfuð er 
sjómennskan mjög sjónræn atvinnugrein og 
því getur verið erfitt að stunda hana þegar 
maður hefur nánast enga sjón.“ 

Sjálf stefnir hún á að fara utan í frekara nám, 
en hvort leið hennar liggi aftur vestur í fiskiríið 
verður tíminn bara að leiða í ljós.

-SHJ



Krílin hennar Línu 
Rutar fást í verslun 
Blindrafélagsins, 

Hamrahlíð 17
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf, Flúðaseli 48
A. Wendel ehf, Tangarhöfða 1
Aðalmálun ehf, Vindási 2
Aðalverkstæðið ehf, Malarhöfða 2
Aðalvík ehf, Síðumúla 13
 ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og
Stefáns, Eyjarslóð 9
Arkitektastofan OG ehf, Þórunnartúni 2
Arkís arkitektar ehf, Kleppsvegi 152
Aros ehf, Sundaborg 5
ASK Arkitektar ehf, Geirsgötu 9
Atlantsflug ehf, Reykjavíkurflugvelli
Auglýsingastofa P&Ó, Akraseli 26
Auglýsingastofan ENNEMM, Skeifunni 10
Augnlæknar Reykjavíkur ehf, Hamrahlíð 17
 Augnlæknastofa Árna B. Stefánssonar,
Hafnarstræti 20
Augnlæknastöðin ehf, Kringlunni 8-12
Aurum Lífstíll, Bankastræti 4
Álnabær ehf, verslun, Síðumúla 32
Áltak ehf, Fossaleyni 8
Ásbjörn Ólafsson ehf, Köllunarklettsvegi 6
Bakarameistarinn ehf, Stigahlíð 45-47
 Barnalæknaþjónustan ehf, Domus Medica,
Egilsgötu 3
Ber ehf, vínheildsala, Gerðhömrum 30
Bergsson mathús, Templarasundi 3
BGI málarar ehf, Brekkubæ 17
Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Bláhornið, Grundarstíg 12
Blikksmiðjan Glófaxi hf, Ármúla 42
Blómabúðin Hlíðablóm, Háaleitisbraut 68
Borgar Apótek, Borgartúni 28
Borgarpylsur, Skeifunni 5
Bókhaldsstofa Haraldar slf, Síðumúla 29
Bókhaldsþjónustan Vík, Síðumúla 12
Brauðhúsið ehf, Efstalandi 26
 Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900,
Höfðabakka 9
Bændur í bænum
CATO Lögmenn ehf, Katrínartúni 2
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
Danska kráin, Ingólfsstræti 3
Dental-I ehf, Suðurlandsbraut 46
Dómkirkjan í Reykjavík
 Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf,
Grensásvegi 50
E.T. hf, Klettagörðum 11
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin ehf, Grensásvegi 11
Eignaskipting ehf, Unufelli 34
Eimskip Ísland ehf, Korngörðum 2
Einar og Viðar sf, s: 892 7024, Nethyl 2
Endurskoðendaþjónustan ehf, Skipholti 50d
 Endurskoðun og reikningsskil hf, Stangarhyl
5
Engo verkefni ehf, Sporhömrum 12
Ernst & Young ehf, Borgartúni 30
Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12
Fiskbúðin Sæbjörg ehf, Eyjarslóð 7
Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12
Fjallabak ehf, Skólavörðustíg 12

Fjárfestingamiðlun Íslands ehf, Síðumúla 35
Fljótavík ehf, Deildarási 7
Flötur ehf, Hverafold 14
 Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur,
Háaleitisbraut 58
Fótóval ehf, Skipholti 50b
Fylkir ehf, Grensásvegi 50
G.Á. verktakar sf, Austurfold 7
Garðmenn ehf, Skipasundi 83
Garðs Apótek ehf, Sogavegi 108
GÁ húsgögn ehf, Ármúla 19
Gámaþjónustan hf, Súðarvogi 2
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta, Lágmúla 5
 Geiri ehf, umboðs- og heildverslun,
Bíldshöfða 16
 Gilbert úrsmiður-www.jswatch.com,
Laugavegi 62
Gjögur hf, Kringlunni 7
Gleraugnabúðin í Mjódd, Álfabakka 14a
 Gleraugnaverslunin Glæsibæ ehf,
Álfheimum 74
Golfskálinn,  golfverslun, Mörkinni 3
 GS1 Ísland-strikamerkjalausnir ehf,
Kringlunni 7
 Guðmundur Arason ehf, smíðajárn,
Skútuvogi 4
 Gunnar Örn - málningarþjónusta,
Álftahólum 6
H.G.G. - Heilsa ehf, Laugarásvegi 20
Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 11
Hamborgarabúlla Tómasar, Geirsgötu 1
 Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum öll
jöfn, Bíldshöfða 18
Hársnyrtistofan Aida, Blönduhlíð 35
 Heimili ehf-fasteignasala, Suðurlandsbraut
22
Heimsferðir ehf, Skógarhlíð 18
Herrafataverslun Birgis ehf, Fákafeni 11
Hilmar D. Ólafsson ehf, Eldshöfða 14
Hjá Ingvarsson ehf, Vesturási 5
Hjúkrunarheimilið Skjól, Kleppsvegi 64
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan, Ármúla 7b
Hornið veitingastaður, Hafnarstræti 15
Hornsteinar arkitektar ehf, Ingólfsstræti 5
Hótel Lotus, Álftamýri 7
Hótel Óðinsvé, Þórsgötu 1
 Hótel Örkin, sjómannaheimili, Brautarholti
29
Hreinsitækni ehf, Stórhöfða 37
Hugmót ehf, Jakaseli 16
Höfðakaffi ehf, Vagnhöfða 11
Höfði fasteignasala, Suðurlandsbraut 52
Ice-optik ehf, Rauðagerði 49
Innigarðar ehf, Hraunbær 117
 Íris B. Guðnadóttir klíniskur
tannsmíðameistari, Hátúni 8
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslandsstofa, Sundagörðum 2
Íslensk Ameríska ehf, Tunguhálsi 11
Íslenska auglýsingastofan, Laufásvegi 49-
51
Ísold ehf, Nethyl 3
Ís-spor ehf, Síðumúla 17
Jarðafl ehf, Smárarima 36

Jón Bergsson ehf, Kletthálsi 15
K. H. G. Þjónustan ehf, Eirhöfða 14
 K•R•S•T Lögmenn, Hafnarhúsinu
Tryggvagötu 11
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
Kjarninn miðlar ehf, Laugavegi 3
 Kjúklingastaðurinn Suðurveri ehf, Stigahlíð
45-47
Kjöreign ehf, fasteignasala, Ármúla 21
Kjörgarður, Laugavegi 59
 Kjöthöllin ehf, Skipholti 70 og Háaleitisbraut
58-60
KOM almannatengsl, Katrínartúni 2
Kortaþjónustan hf, Kletthálsi 1
Kringlukráin, Kringlunni 4-6
Kurt og Pí ehf, Skólavörðustíg 2
Lagnalagerinn ehf, Fosshálsi 27
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11
Landsnet hf-www.landsnet.is, Gylfaflöt 9
 Landssamband lögreglumanna, Grettisgötu
89
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
 LC Ráðgjöf ehf stjórnunar- og
rekstrarráðgjöf
Lifandi vísindi, Klapparstíg 25
Litla jólabúðin, Laugavegi 8
Lyf og Heilsa, Síðumúla 20
 Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf, Borgartúni
25
Löndun ehf, Kjalarvogi 21
Matthías ehf, Vesturfold 40
 Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
Sölvhólsgötu 4
 Menntaskólinn við Hamrahlíð, Hamrahlíð
10
Merkismenn ehf, Ármúla 36
 Nasdaq verðbréfamiðstöð hf, Laugavegi
182
Nói-Síríus hf, Hesthálsi 2-4
Nýi ökuskólinn ehf, Klettagörðum 11
 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Kringlunni
7
Orkuvirki ehf, Tunguhálsi 3
Ortis tannréttingar slf, Faxafeni 11
Ó. Johnson & Kaaber ehf, Tunguhálsi 1
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf, Krókhálsi 14
Pétur Stefánsson ehf, Vatnsstíg 22
Pfaff hf, Grensásvegi 13
PG Þjónustan ehf, Viðarhöfða 1
Pixel ehf, Ármúla 1
Plastiðjan ehf, Héðinsgötu 2
Rafbogi ehf, Langholtsvegi 111
Rafsvið sf, Viðarhöfða 6
 Rannsókna- og háskólanet Íslands hf,
Dunhaga 5
Rarik ohf, Dvergshöfða 2
 Regla - netbókhaldskerfi, Suðurlandsbraut
50
Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu
 Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars ehf,
Bíldshöfða 14
 Réttur - ráðgjöf & málflutningur, Klapparstíg
25-27

BLINDRAFÉLAGIÐ ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN
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Rima Apótek, Langarima 21-23
Salatbarinn Buffet Restaurant, Faxafeni 9
SALON VEH, Kringlunni 7
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-
SSF, Nethyl 2e
Scandinavian Hearing ehf, Dísaborgum 3
Segull ehf, Hólmaslóð 6
Sendibílar Reykjavíkur ehf, Bæjarflöt 8g
 Sérefni ehf, málningarvöruverslun,
Síðumúla 22
 Shalimar, Pakistanska veitingahúsið,
Austurstræti 4
SHV pípulagningaþjónusta ehf, Funafold 54
Sigurgeir Sigurjónsson ehf, Hverfisgötu 71
Sínus ehf, Grandagarði 1a
Sjá-óháð vefráðgjöf ehf, Laugavegi 13
Sjóvá, Kringlunni 5
Skilvís ehf, Stórhöfða 25
Skóarinn í Kringlunni ehf, Kringlunni 4-6
 Skóvinnustofa Halldórs Guðbjörnssonar,
Hrísateigi 19
SM kvótaþing ehf, Tryggvagötu 11
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Smíðaþjónustan ehf, Hyrjarhöfða 6
 Smur- og viðgerðarþjónustan ehf,
Hyrjarhöfða 8
Spennt ehf, Gvendargeisla 96
Stjörnuegg hf, Vallá Kjalarnesi
Stólpi Gámar, Klettagörðum 5
Stratus ehf, Hæðargarði 5
Styrja ehf, Depluhólum 5
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Sveinsbakarí, Arnarbakka 4-6
Sýningakerfi hf, Sóltúni 20
Sægreifinn, Verbúð 8 Geirsgötu 8
Tannlæknastofa Elínar Wang, Vegmúla 2
 Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar,
Þangbakka 8
Tannsmiðjan Króna sf, Suðurlandsbraut 46
Tannval Kristínar Gígju, Grensásvegi 13
Taramy.is - Erf ehf, Jöklafold 26
Tark - Arkitektar, Brautarholti 6
Teiknistofan Tröð ehf, Laugavegi 26
Thai Trading ehf, Háteigsvegi 2
The Coocoo's Nest, Grandagarði 23
 Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði,
Keldum Vesturlandsvegi
Tónastöðin ehf, Skipholti 50d
Trackwell hf, Laugavegi 178
Trausti Sigurðsson tannlæknir, Síðumúla 15
Umslag ehf, Lágmúla 5
 Útfararstofa Svafars og Hermanns ehf,
Síðumúla 28
Úti og inni sf, Þingholtsstræti 27
VA arkitektar ehf, Borgartúni 6
VDO ehf, Tunguhálsi 19
Veitingahúsið Lauga-Ás, Laugarásvegi 1
Verkfræðistofan Skipatækni ehf, Lágmúla 5
Verkfræðistofan Víðsjá ehf, Tryggvagötu 11
Verkfræðiþjónusta GGÞ slf, Rauðagerði 59
Verksýn ehf-www.verksyn.is, Síðumúla 1
Verslunartækni ehf, Draghálsi 4
Verslunin Brynja ehf, Laugavegi 29
Vélsmiðjan Harka hf, Hamarshöfða 7

Vélvík ehf, Höfðabakka 1
Við og Við sf, Gylfaflöt 3
Viðvík ehf, Hryggjaseli 1
Vilhjálmsson sf, heildverslun, Sundaborg 1
Vinnumálastofnun, Kringlunni 1
Wiium ehf, Veghúsum 7
 Ynja undirfataverslun, Álfheimum 74,
Glæsibæ
Yrki arkitektar ehf, Hverfisgata 76

Kópavogur
Arkus, tannlæknastofan, Núpalind 1
Ásborg slf, Smiðjuvegi 11
Bak Höfn ehf, Jöklalind 8
 Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf,
Smiðjuvegi 2
Bílaklæðningar hf, Kársnesbraut 100
 Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf,
Smiðjuvegi 48d
Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
Bossanova ehf, Smáralind
Byggingarfélagið Bjarnaborg, Hlíðarvegi 19
Delíla og Samson sf, Grænatúni 1
Fríform ehf, Askalind 3
 Gríms-film,kvikmyndagerð, Kársnesbraut
93
Hagbær ehf, Þorrasölum 13
Hamraborg ehf, Lundi 92
 Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki,
Smiðjuvegi 11
Hreinir Garðar ehf, Víkurhvarfi 4
Iðnaðarlausnir ehf, Hlíðasmára 9
Init ehf, Smáratorgi 3
Innviðir ehf, Smiðjuvegi 36
Íspan ehf, gler og speglar, Smiðjuvegi 7
Kambur ehf, Geirlandi v/Suðurlandsveg
Karína ehf, Breiðahvarfi 5
Lakkskemman ehf, Skemmuvegi 30
Landmark fasteignasala ehf, Hlíðarsmára 2
Landmótun sf, Hamraborg 12
Libra ehf, Bæjarlind 2
Línan ehf, Bæjarlind 14-16
Ljósvakinn ehf, Vesturvör 30b
Loft og raftæki ehf, Hjallabrekku 1
Lyfja hf, Hlíðasmára 1
 Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar,
Hamraborg 14a
 Mannrækt og menntun ehf, Grundarsmára
5
Nýþrif - ræstingaverktaki ehf, Laufbrekku 24
Ólafssynir ehf, Fagrahjalla 84
Prentsmiðjan Rúnir slf, Askalind 8
Rafholt ehf, Smiðjuvegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Rafport ehf, Auðbrekku 9-11
Rafvirkni ehf, Akralind 9
Rakarastofan Herramenn,  Neðstutröð 8
Ráðgarður, skiparáðgjöf ehf, Hamraborg 1
Reynir bakari, Dalvegi 4
 Skilaborg ehf bókhaldsþjónusta,
Hlíðasmára 19
Svanur Ingimundarson málari, Naustavör 8
Söluturninn Smári, Dalvegi 16c
Ungmennafélagið Breiðablik, Dalsmára 5

ZO-ON International ehf, Nýbýlavegi 6

Garðabær
Aflbinding-Járnverktakar ehf, Lyngási 8
Apótek Garðabæjar, Litlatúni 3
Efnalaug Garðabæjar, Garðatorgi 3
Garðabær, Garðatorgi 7
 Geislatækni ehf-Laser-þjónustan,
Suðurhrauni 12c
Heildverslunin Aggva ehf, Urðarhæð 8
Icewear, Miðhrauni 4
Ísafoldarprentsmiðja ehf, Suðurhrauni 1
Loftorka ehf, Miðhrauni 10
Manus ehf, Smiðsbúð 7
Marás vélar ehf, Miðhrauni 13
 Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf,
Miðhrauni 6
Mokarinn ehf, Faxatúni 5
Pípulagnaverktakar ehf, Miðhrauni 18
S.S. Gólf ehf, Miðhrauni 22b
Samhentir, Suðurhrauni 4
Vélsmiðja Þorgeirs ehf, Miðhrauni 22
Vörukaup ehf, heildverslun, Miðhrauni 15
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf, Drangahrauni 14
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Allianz á Íslandi hf, Dalshrauni 3
Altis ehf, Bæjarhrauni 8
Apótek Hafnarfjarðar, Tjarnarvöllum 11
Ás, fasteignasala ehf, Fjarðargötu 17
Bortækni ehf, Miðhrauni 14
Efnamóttakan hf, Berghellu 1
Eiríkur og Einar Valur ehf, Norðurbakka 17b
EÓ-Tréverk sf, Háabergi 23
Friðrik A Jónsson ehf, Miðhrauni 13
gardyrkjan.is, Helluhrauni 4
Geymsla Eitt ehf, Steinhellu 15
Gunnars mæjónes ehf, Dalshrauni 7
H. Jacobsen, Reykjavíkurvegi 66
Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4
Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
 Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð,
Gullhellu 1
Hraunhamar ehf, Bæjarhrauni 10
 Ican-Beykireykt þorsklifur ehf, Fornubúðum
5
Icetransport ehf, Selhellu 9
Knattspyrnufélagið Haukar, Ásvöllum
Konkord ehf, Fjóluvöllum 2
Nonni Gull, Strandgötu 37
Rafgeymasalan ehf, Dalshrauni 17
Rafrún ehf, Gjótuhrauni 8
SJ Tréverk ehf, Melabraut 20
Skipakostur slf, Miðhellu 4
Snittvélin ehf, Brekkutröð 3
Suðulist Ýlir ehf, Lónsbraut 2
Te & Kaffi hf, Stapahrauni 4
ThorShip, Selhellu 11
Umbúðamiðlun ehf, Fornubúðum 3
Útvík hf, Eyrartröð 7-9
Veislulist - Skútan, Hólshrauni 3
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
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Víðir og Alda ehf, Reykjavíkurvegi 52a
VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
www.gardyrkjan.is, Helluhrauni 4
Þaktak ehf, Grandatröð 3

Reykjanesbær
Bergnet ehf, Hafnargötu 36
Bílnet ehf, Fitjabraut 30
DMM Lausnir ehf, Hafnargötu 91
GE bílar bílasala, Bolafæti 1
Lyfta ehf, Njarðarbraut 1k
Nesraf ehf, Grófinni 18a
Reiknistofa fiskmarkaða hf, Iðavöllum 7
Rétt sprautun ehf, Smiðjuvöllum 6
SB Trésmíði ehf, Garðavegi 8
Skipting ehf, Grófinni 19
Skólamatur ehf, Iðavöllum 1
Soho veisluþjónusta, Hrannargötu 6
Suðurflug ehf, Keflavíkurflugvelli
Toyota Reykjanesbæ
Undri ehf, Stapabraut 3a
Útfaraþjónusta Suðurnesja, Vesturbraut 8
 Verslunarmannafélag Suðurnesja,
Vatnsnesvegi 14
Vökvatengi ehf, Fitjabraut 2
 Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf,
Skógarbraut 946

Grindavík
Flísa- og múrþjónustan ehf, Sólvöllum 4
Gallery Spuni, Gerðavöllum 17
Ó S fiskverkun ehf, Árnastíg 23
VOOT Beita, Ægisgötu 2

Sandgerði
Vélsmiðja Sandgerðis ehf, Vitatorgi 5

Garður
Aukin Ökuréttindi ehf, Ósbraut 5
GSE ehf, Skálareykjum
Sveitarfélagið Garður, Sunnubraut 4

Mosfellsbær
Elmir-teppaþjónusta ehf, Arnartanga 52
Grindverk ehf, Tröllateigi 23
Hásteinn ehf, Grenibyggð 10
Hljómar ehf, Fálkahöfða 4
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Mosfellsbakarí, Háholti 13-15
Nonni litli ehf, Þverholti 8
Nýja bílasmiðjan hf, Flugumýri 20

Akranes
Akraborg ehf, Kalmansvöllum 6
 Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar,
Smiðjuvellir 15
 Bifreiðaverkstæðið Ásinn ehf,
Kalmansvöllum 3
Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12
Smurstöð Akraness sf, Smiðjuvöllum 2
Snókur verktakar ehf, Vogatungu
Steðji ehf vélsmiðja, Ægisbraut 17
 Verslunin Einar Ólafsson ehf, Skagabraut
9-11

Borgarnes
 Bifreiðaverkstæðið Hvannnes ehf, Sólbakka
3
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Búvangur ehf, Brúarlandi
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Icelandair Hótel Hamar, Hamri
Kaupfélag Borgfirðinga, Egilsholti 1
Kvenfélag Stafholtstungna
 Samtök sveitarfélaga í
Vesturlandskjördæmi, Bjarnarbraut 8
 Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness
sf, Sólbakka 5

Reykholt
Garðyrkjustöðin Varmalandi, Reykholtsdal

Stykkishólmur
Ásklif ehf, Smiðjustíg 2
Skipasmíðastöð Skipavík hf, Nesvegi 20

Grundarfjörður
Suða ehf, Smiðjustíg 4
Þjónustustofan ehf, Grundargötu 30

Ólafsvík
Ingibjörg ehf, Grundarbraut 22
Litlalón ehf, Skipholti 8
Steinunn ehf, Bankastræti 3

Hellissandur
Skarðsvík ehf, Helluhóli 1

Búðardalur
 Dalakot, gistiheimili og veitingastaður,
Dalbraut 2
Vetis ehf, Ægisbraut 19

Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Arctic Fish, Aðalstræti 20
Ferðaþjónustan í Heydal, Mjóafirði
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf, Kirkjubóli III
GG málningarþjónusta ehf, Aðalstræti 26
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7
Jón og Gunna ehf, Austurvegi 2
Samgöngufélagið- samgongur.is
Skipsbækur ehf, Hafnarstræti 19
SMÁ vélaleigan, Höfða
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Bolungarvík
 Sigurgeir G. Jóhannsson ehf, Hafnargötu
17

Patreksfjörður
Slaghamar ehf, Mýrum 1
Vesturbyggð

Tálknafjörður
Allt í járnum ehf, Hrafnadalsvegi
Bókhaldsstofan Tálknafirði, Strandgötu 40

Bíldudalur
Hafkalk ehf, Lönguhlíð 1
 Íslenska kalkþörungafélagið ehf, Hafnarteigi
4

Þingeyri
Brautin sf, Vallargötu 8

Hólmavík
Agata ehf, Austurtúni 14
Hólmadrangur ehf, Kópnesbraut 2
Sparisjóður Strandamanna, Hafnarbraut 19

Drangsnes
Grímsey ST2
Útgerðarfélagið Gummi ehf, Kvíabala 6

Hvammstangi
Bílagerði, Eyrarlandi 1
Húnaþing vestra, Hvammstangabraut 5
 Steypustöðin Hvammstanga ehf, Melavegi
2
Villi Valli ehf, Eyrarlandi 1

Blönduós
Húnavatnshreppur, Húnavöllum
Ísgel ehf, Efstubraut 2
Stéttarfélagið Samstaða, Þverbraut 1

Skagaströnd
 Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf,
Strandgötu 32
Skagabyggð, Höfnum
Sveitarfélagið Skagaströnd, Túnbraut 1-3

Sauðárkrókur
Blóma og gjafabúðin ehf, Aðalgötu 14
Bókhaldsþjónusta KOM ehf, Víðihlíð 10
Efnalaug og þvottahús, Borgarflöt 1
FISK-Seafood ehf, Háeyri 1
Héraðsbókasafn Skagfirðinga, Faxatorgi
Sjúkraþjálfun Sigurveigar ehf, Aðalgötu 20
Trésmiðjan Ýr ehf, Aðalgötu 24a
Vörumiðlun ehf, Eyrarvegi 21

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Stefánssynir ehf, Minni-Ökrum

Siglufjörður
Fjallabyggð, Gránugötu 24
Siglufjarðar Apótek ehf, Norðurgötu 4b
Siglufjarðarkirkja

Akureyri
Baldur Halldórsson ehf, Hlíðarenda
 Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði, Frostagötu
1b
Bifreiðastöð Oddeyrar ehf, Strandgötu
 Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf,
Fjölnisgötu 2a
Blikkrás ehf, Óseyri 16
Car-X ehf, Njarðarnesi 8
 Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar ehf,
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Perlugötu 11
Endurhæfingarstöðin ehf, Glerárgötu 20
Finnur ehf, Óseyri 2
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-www.rettarholl.
is, Smáratúni 16b
Grófargil ehf, Glerárgötu 36
Hagvís ehf, Hvammi 1
Hnýfill ehf, Brekkugötu 36
Húsprýði sf, Múlasíðu 48
Höldur ehf, bílaleiga, Tryggvabraut 12
Kjarnafæði hf, Svalbarðseyri
 La Vita é Bella Veitingastaður, Hafnarstræti
92
 Lögmannshlíð lögfræðiþjónusta ehf,
Glerárgötu 36
Raftákn ehf - Verkfræðistofa, Glerárgötu 34
Rofi ehf, Freyjunesi 10
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Slippurinn Akureyri ehf, Naustatanga 2
Stefna ehf, Glerárgötu 34
 Urtasmiðjan ehf-www.urtasmidjan.is, s: 462
4769, Fossbrekku
Veitingastaðurinn Krua Siam, Strandgötu 13
Verkval ehf, Miðhúsavegi 4

Grenivík
Grýtubakkahreppur

Grímsey
Sigurbjörn ehf

Ólafsfjörður
 Árni Helgason ehf, vélaverkstæði,
Hlíðarvegi 54
 Kaffi Klara og Gistihús Jóa s: 466 4044,
Strandgötu 2

Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf, Garðarsbraut 66
 E G Jónasson rafmagnsverkstæði,
Garðarsbraut 39
Fatahreinsun Húsavíkur sf, Túngötu 1
Heimabakarí Húsavík, Garðarsbraut 15
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar, Höfða 11
Kvenfélag Húsavíkur
Steinsteypir ehf, Haukamýri 3
Víkurraf ehf, Garðarsbraut 18a

Laugar
Kvenfélag Reykdæla

Raufarhöfn
Önundur ehf, Aðalbraut 41a

Bakkafjörður
Hraungerði ehf, Hraunstíg 1

Egilsstaðir
 Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi
2-4
Bólholt ehf, Lagarfelli 10
 Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir,
Egilsstöðum 1-2
Héraðsprent ehf, Miðvangi 1

 Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf,
Einhleypingi 1
Hótel Eyvindará, Eyvindará 2
Jónval ehf, Lagarfelli 21
Kúpp ehf, Lagarbraut 3, Fljótsdalshérað
 Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tjarnarbraut
25
MSV, Stál og Vélar ehf, Miðási 12
 Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf,
Fagradalsbraut 11

Reyðarfjörður
Fjarðabyggð, Hafnargötu 2
Tól og Tæki sf, Melbrún 12
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Eskja hf, Strandgötu 39
Fjarðaþrif ehf, Strandgötu 46c

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf, Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur, Selnesi 25

Djúpavogur
Berunes farfuglaheimili ehf, Berunesi 1

Höfn í Hornafirði
Birkifell ehf
Ferðaþjónustan Árnanes, Árnanesi 5
Funi ehf, sorphreinsun, Ártúni
Sveitafélagið Hornafjörður, Hafnarbraut 27
Uggi SF-47, Fiskhóli 9
 Þingvað ehf, byggingaverktakar, Tjarnarbrú
3
Ögmund ehf, Hafnarbraut 72

Selfoss
Árvirkinn ehf, Eyravegi 32
Bisk-verk ehf, Bjarkarbraut 3, Reykholti
Bókaútgáfan Björk, Birkivöllum 30
Byggingafélagið Laski ehf, Gagnheiði 9
Café Mika Reykholti, Skólabraut 4
Flóahreppur, Þingborg
Fossvélar ehf, Hellismýri 7
Gólflist ehf, Lóurima 13
Hótel Gullfoss, Brattholti
K.Þ Verktakar ehf, Hraunbraut 27
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kökugerð H P ehf, Gagnheiði 15
Landstólpi ehf, Gunnbjarnarholti
Máttur sjúkraþjálfun ehf, Háheiði 5
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Reykhóll ehf, Reykhóli
Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41
Veisluþjónusta Suðurlands ehf, Eyravegi 49
Österby-hár, Austurvegi 33-35

Hveragerði
Hveragerðiskirkja
 Veitingastaðurinn Kjöt og kúnst, Breiðumörk
21

Þorlákshöfn
Fagus hf, Unubakka 18-20
Landsbankinn Íslands, Hafnarbergi 1

Ölfus
Eldhestar ehf, Völlum
Gróðrarstöðin Kjarr, Ölfusi

Eyrarbakki
Rauða húsið,  veitingahús, Búðarstíg 4

Laugarvatn
Menntaskólinn að Laugarvatni

Flúðir
Flúðasveppir ehf, Undirheimum

Hvolsvöllur
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk, Stóru-
Mörk 3
Rangárþing eystra, Hlíðarvegi 16

Vík
Hópferðabílar Suðurlands sf, Mánabraut 14

Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf, hótel og veitingarekstur
Skaftárhreppur, Klausturvegi 10

Vestmannaeyjar
Bergur-Huginn ehf, Básaskersbryggju 10
 Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf,
Flötum 31
Bílaverkstæði Sigurjóns, Flötum 20
Bókasafn Vestmannaeyja, Safnahúsinu
Bragginn sf, bílaverkstæði, Flötum 20
D.Þ.H ehf, sjúkraþjálfun, Hólagötu 12
Eyjaprent hf, Strandvegi 47
Gröfuþjónustan Brinks ehf, Ásavegi 27
Hótel Vestmannaeyjar, Vestmannabraut 28
Miðstöðin ehf, Strandvegi 30
Ós ehf, Illugagötu 44
Prentsmiðjan Eyrún hf, Hlíðarvegi 7
Rannsóknarþjónustan V.M., Strandvegi 50



Verslun Blindrafélagsins

Í hjálpartækjaverslun 
Blindrafélagsins er hægt að finna ýmis 

smáhjálpartæki svo sem úr með stórri skífu, 
talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla 

og ýmislegt fleira sem gagnast blindum 
og sjónskertum. 

Hjálpartækjaverslunin er á skrifstofu 
félagsins, Hamrahlíð 17



Í Vefvarpi Blindrafélagsins er 
hægt að hlusta á rauntímalestur 
sjónvarpstexta hjá RÚV og fylgjast 
með erlendu efni í sjónvarpinu.

Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands 
geta hlustað á sínar hljóðbækur í 
Vefvarpinu og náð í nýjar bækur 
hjá safninu í hverjum mánuði.

Einnig er að finna ýmislegt 
annað efni eins og útvarpsstöðvar, 
sjónvarpsstöðvar, Morgunblaðið, 
Fréttatímann, aðra fréttamiðla og 
margt annað.

Vefvarp Blindrafélagsins

Öllum er velkomið að 
leigja Vefvarpið.

Mjög auðvelt er að læra á Vefvarpið

Internet-tenging þarf að vera til    
staðar til að nota Vefvarpið.

Þú þarft ekki að vera félagi í 
Blindrafélaginu til að fá Vefvarp. 

Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
skrifstofu Blindrafélagsins í 
síma 525 0000.




