
Viðburðir í tilefni 100 ára afmælis 
SAMANTEKT 

 
1. Mánaðarlegur Facebook leikur sem byrjaði í janúar, þar sem spurning tengd Faxaflóahöfnum er sett 

fram og almenningur svarar.  Þrír heppnir eru dregnir út í hverjum mánuði út þetta ár.   
 

2. Námsefni fyrir Sjóferð um sundin uppfært í tilefni af 100 ára afmæli Gömlu hafnarinnar. Þetta námsefni 
er ætlað öllum nemendum á Faxaflóahafnasvæðinu sem eru í 6. bekk og fara í Sjóferð um sundin. 

 
3. Silent tók upp 8 myndbönd, sem nota átti í þáttinn Hafnir Íslands - Faxaflóahafnir.  Myndböndin eru:  

 

 Starfsemin 

 Gönguferð um hafnarsvæðið 

 Hátíð hafsins 

 Fyrsta skemmtiferðaskipakoma til Akraness 

 Stærsta skemmtiferðaskip sumarsins 

 Súrálsskip á Grundartanga 

 Sjóferð um sundin 

 Æfing með mengunarvarnarbúnað 
 

4. Stór afmæliskaka og afmælisblöðrur á Hátíð hafsins fyrir almenning. 
 

5. Boðið var upp á ókeypis gönguferðir fyrir almenning tvisvar sinnum í mánuði í allt sumar undir leiðsögn 
Guðjóns Friðrikssonar. Gengið var frá myndasýningunni á Miðbakka og út á Granda.  Hver gönguferð 
var 1 1/2 tími. 

 
6. Boðið var upp á ókeypis gönguferð fyrir almenning um hafnarsvæði Akranes undir leiðsögn Hjálmars 

Gunnlaugs Haraldssonar.  
 

7. Sjónvarpsstöðin Hringbraut útbjó átta þætti um Hafnir Íslands.  Þar af voru tveir þættir um sögu 
Faxaflóahafna sf.   Hver þáttur var um 25. mínútur.  Þættir sýndir í opinni dagskrá fyrir almenning. 

 
8. Ljósmyndasýning fyrir almenning í Ráðhúsi Reykjavíkur, 1. nóvember - 8. desember 2017.  

 
9. Myndasýning fyrir almenning á Miðbakka til heiðurs 100 ára afmæli Gömlu hafnarinnar. 
 
10. Gönguferð um hafnarsvæðið fyrir starfsmenn undir leiðsögn Guðjóns Friðrikssonar og hádegisverður - 

16. nóvember 2017 
 

11. Starfsmönnum boðið í jólagleði á Kolabrautina - 17. nóvember 2017 
 
 

Annað áhugavert sem hefur eða verður gert á þessu ári: 
 
1. Undirritun skógræktarsamnings á Grundartanga 

 
2. Listaverki um hlut kvenna í starfsemi Gömlu hafnarinnar 

 
3. ISO 14001 Umhverfisstjórnunarkerfisvottun 

 
4.    DPC Innovation Awards – Verðlaunahátíð er haldin í London, 29. nóvember 2017 
  

Faxaflóahafnir sf. eru tilnefnd til tveggja verðlauna: 

 Green Port/Terminal  for the 14001 certification harbor Innovation in  

 Port Equipment for the unique port  facility map ( www.faxaports.is ) 
 

 
 
Erna Kristjánsdóttir, markaðs og gæðastjóri 

9. október 2017 

http://www.faxaports.is/

