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Austurlands Food Coop suffered a serious  
setback in their operation due to the land-
slide, losing valuable products and seeing 
damages to their center of operation.  
They are now finalizing the company ś  
set-up in the Orkan Filling Station, providing 
Seyðisfjörður and East Iceland with fresh, 
organic produce. 

Austurlands Food Coop

Hárgreiðslustofan  
Lokkafín sópaðist á haf 
út í skriðunni. Hún hefur 
nú verið opnuð að nýju 
á Seyðisfirði og tryggir 
Seyðfirðingum aðgengi 
að hársnyrt ingu í sinni 
heimabyggð. 

Lokkafín

Ströndin did an online exhibition of the landslide, with photos  
and interviews with the inhabitants of Seyðisfjörður, recording 
the experiences of rescue workers, business owners, those that 
lost their homes and  people’s stories of the events and recovery. 
Ströndin also held  four photography workshops in Seyðisfjörður, 
focusing on analogue photography and film developing. 

Ströndin



Hvatasjóður SeyðisfjarðarHvatasjóður Seyðisfjarðar

Tækniminjasafnið hefur unnið að 
björgun safnkosts og stefnumótun 
fyrir safnið en það varð fyrir 
gríðarlegu tjóni í skriðunni þar sem 
stór hluti safngripa grófst undir aur. 
Starfsfólk safnsins hefur lagt mikla 
vinnu í að bjarga safnmunum,  
yfirfara þá og móta stefnu fyrir  
safnið sem byggt verður upp á 
grunni þess sem var. 

Tækniminjasafnið

Bakaríið hefur boðið 
Seyðfirðingum upp á 
lífrænt súrdeigsbrauð, 
kökur og bakkelsi með 
áherslu á skapandi  
bakstur sem sækir  
innblástur í 
árstíðabundið hráefni  
frá nærumhverfi.

Herðubrauð samfélagsbakarí

Málmur

Stjörnustál sá á eftir stórri 
skemmu og öllum búnaði sem 
í henni var í skriðunni stóru. 
Fyrirtækið hefur nú endurnýjað 
stóran sandblástursklefa sem 
eyðilagðist í skrið unni og með 
því haldið stórum verkefnum og 
starfsfólki á Seyðisfirði.

Stjörnustál

Málmur is an experimental  
metal workshop in Seydis-
fjordur, that needed equipment 
and materials to start work on 
projects in town. The support 
has enabled Mámur to work 
on an exhibition container for 
LungA festival and List í ljósi 
and more.
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