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Hlutverkasetur var stofnað í maí 2005 af AE starfsendurhæfingu og á því 10 ára 
afmæli í ár.

Hlutverkasetur tekur á móti einstaklingum sem vegna sálrænna áfalla eða sjúk
dóma geta ekki stundað nám eða atvinnu.

Einstaklingar með skerta starfsgetu missa oft kjarkinn og sjálfsmyndin hrynur. 
Brýn þörf er á að koma til móts við þessa einstaklinga, til að fyrir byggja heilsu
brest og niðurbrot, svo þeir geti átt sér framtíð úti á vinnumarkaðnum þegar þeir 
eru tilbúnir til þess. Hlutverkasetur býður upp á umgjörð, hvatn ingu og stuðning 
og leggur áherslu á að fólk fái að njóta sín á sínum eigin for sendum. 

Í boði er fjölbreytt dagskrá alla virka daga og eru viðfangsefnin m.a. námskeið, 
samvera, fræðsla og ýmsir viðburðir. Starfsmenn Hlutverkaseturs er fólk með fjöl
breytta lífsreynslu, iðjuþjálfar, kennarar og listamenn. Hjá Hlutverkasetri eru þeir 
sem þangað sækja hvattir til að taka virkan þátt í starfseminni því þar eru hlutverk 
fyrir alla. Þannig leggur viðkomandi sitt af mörkum til þróunar starfseminnar og 
öðlast við það aukið sjálfstraust. 

Leiðarljós Hlutverkaseturs er að hver einstaklingur sé í aðalhlutverki í eigin lífi  
– því að virk samfélagsþátttaka og ástundun hlutverka gefa lífinu gildi.

Markmið Hlutverkaseturs eru að:

• auka lífsgæði
• veita stuðning
• finna og rækta hæfileika fólks
• nýta þekkingu og reynslu fólks
• veita undirbúning fyrir skóla og/eða vinnumarkað 
• láta gott af sér leiða 



Sérstök listasmiðjuvika var haldin í Hlutverkasetri í september 2014 með það 
að leiðarljósi að útbúa verk til að sýna í almanaki SORPU 2015. Hugmyndir 
verkanna urðu til við skoðun á því sem til fellur á heimilum og því sem fannst 
í gámi fyrir ónothæfa hluti hjá Góða hirðinum. Einnig var farin skoðunarferð 
í Laugarnesið og fjaran og umhverfið í kringum hús Hrafns Gunnlaugssonar 
skoðað. Það varð kveikja n að umræðu um hvað væri fagurt, hvert væri nota
gildi hluta og hversu ólík upplifun okkar er.

Þegar betur var að gáð komust þátttakendur listasmiðjunnar að því að fegurð 
hlutanna lá í upplifun hvers og eins. Unnið var með hugmyndir, minningabrot, 
tilfinningar og upplifanir. Út frá þessari vinnu spruttu einnig ljóð, ásamt hug
myndum að sögu og myndverkum. Með því að vinna með ruslið var hægt 
að forma, prenta, raða, sameina eða taka í sundur og breyta hlutum þar til 
þeir urðu að nýju formi sem heillaði. Þátttakendur lærðu ýmsar þrykkaðferðir 
og í lok vikunnar voru verkin sýnd á vikulangri sýningu í Hlutverkasetri þar 
sem gott tækifæri gafst til að hrósa listamönnunum fyrir vel útfærð verk og 
framkvæmdagleði.

Hér sýnum við aðeins brot af þessum myndum og hugmyndum. Þessi lista
smiðja mun lifa áfram með listamönnunum og án vafa verða uppspretta 
annarra verka á komandi árum.

Myndverkin sem eru í þessu almanaki eru unnin með þrykkskapalónum sem 
eru t.d. gerð úr klósettrúllum, kartoni, strokleðrum, garni, lími, álpappír og 
plasti. Einnig er þrykkt með laufblöðum og smáhlutum eins og t.d. málningar
túpum á mismunandi efnivið.

Nánari upplýsingar um starfsemi Hlutverkaseturs er að finna á heima-
síðunni, hlutverkasetur.is.

Litskrúðugur laupur 
Margrét Magnúsdóttir  
Myndir á kápu og þrykk á taupoka.

Glas
Hanna S. Ásmundsdóttir 
Þrykkt á gler með plastskapalóni.
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Metan úr hauggasi
Endurnýting lífrænna efna í 
heimilisúrgangi. Nýtist sem 
eldsneyti, t.d. á bíla. 

Málmar
Flokkaðir úr heimilissorpi með 
vélrænni flokkun í móttöku- og 
flokkunarstöð SORPU

Endurvinnsluefni frá 
grenndargámum og 
blátunnu

Endurvinnsluefni frá 
endurvinnslustöðvum
Plast, dósir og flöskur, 
nytjahlutir, kertavax, föt og 
klæði, timbur, málmar, raftæki, 
spilliefni o.fl.

Efni til urðunar frá 
endurvinnslustöðvum
(Málmar eru flokkaðir 
vélrænt frá)

Heimilisúrgangur 
frá sorphirðu í urðun
(Málmar eru flokkaðir 
vélrænt frá)

        endurnýting úrgangs frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu
Hlutfall endurnýtingar hefur aukist jafnt og þétt á síðustu 
tveimur áratugum og hófst flokkun pappírs efna, málma, 
timburs og spilliefna þegar á fyrsta starfsári SORPU 1991. 
Síðan þá hefur bæst við flokkunarmögu leikana og er nú 
tekið við yfir 30 flokkum úrgangs á endur vinnslustöðvum 
SORPU, sem eru endur nýttir með einum eða öðrum hætti. 

Árið 2012 hófst blátunnuvæðing, þar 
sem öll heimili á höfuðborgarsvæðinu 
höfðu möguleika á að fá tunnu undir 
allar gerðir pappírs efna við heimili 
sín. Blátunnu væðingin hefur gert um 
10 milljón ir plastpoka á höfuðborgar
svæðinu óþarfa þar sem efni blá
tunnunnar þarf ekki að vera í pokum.

Í neyslukönnun Capa cent árið 2013 kom í 
ljós að á heimilum 86% íbúa höfuðborgar
svæðisins er úrgangur flokkaðu r. 

Metanvinnsla á höfuðborgar svæðinu
Þeir íbúar höfuðborgarsvæðisins, sem nýta alla endur
vinnslufarvegi SORPU, sitja nánast eingöngu uppi með 
svokallaðan eldhús úrgang, þ.e. matarleifar og bréfþurrkur. 
Eftir standa einnig bleiur, gæludýraúrgangur og þess 
háttar sem ekki er endur vinnslufarvegur fyrir. Slíkur 
lífrænn (virkur) úrgang ur er því nánast það eina sem fer 
í almennu sorptunnuna (orku tunnuna) hjá þeim sem mest 
flokka. Inni hald tunnunn ar er sem stendur urðað í Álfsnesi 
en nýtist engu að síður að hluta þar sem orkan sem verður 
til við niðurbrot lífrænu efnanna er virkjuð og nýtt sem 
eldsneyti á bíla. Slíkt hefur í för með sér mikinn umhverfis
legan ávinn ing því metanið sem myndast við niðurbrotið 
er áhrifa rík gróðurhúsalofttegund, sem stuðlar að hlýnun 
jarðar. Notkun metans sem eldsneytis á bíla dregur að 
minnsta kosti 21 falt úr áhrifum þess. Sótsporið er 0 g 
CO2/km þar sem enginn viðbótarbruni á CO2 á sér stað við 
brennslu á íslensk u metan gasi. Þá er ótalinn ávinningur

Á myndinni má sjá hlutfall úrgangs frá 
heimil um sem er endurnýttur í gegnum 
mis munandi ferla SORPU. 

Að jafnaði eru yfir 1 milljón heimsóknir með 
flokkaðan úrgang á endur vinnslustöðvar 
og í grenndargáma á ári. 

Meira magn úrgangs kemur til SORPU í 
gegnum endurvinnslustöðvar en í gegnum 
sorp hirðu sveitar félaganna. 

inn af því að draga úr notkun jarð efnaeldsneytis, s.s. dísels 
og bensíns, hvort sem hann er umhverfislegur, samfélags
legur eða fjárhagslegur.  



Eins og íbúar höfuðborgarsvæðisins hafa vafa
laust orðið varir við stendur til að reisa nýja gas og 
jarðgerðarstöð í Álfsnesi. Leiðarljósið er að hámarka 
umhverfislegan ávinning en um leið að finna hag
kvæmustu lausnir á meðhöndlun úrgangs þannig að 
óhóflegur kostnaður lendi ekki á íbúum svæðisins. 
Metanframleiðsla hjá SORPU mun tvöfaldast við 
breytta vinnslu og duga til að knýja um 8.000 fólks bíla. 
Auk þess verða til um 12.000 tonn af jarðvegsbæti 
á ári sem mun nýtast til landgræðslu og rækt unar. 
Ólíkt annarri hérlendri vinnslu á lífrænu efni, munu 
bæði orkan sem felst í úrganginum og moltan nýtast. 
Auk þess verður einnig tekið á því vanda máli sem t.d. 
bleiur, dömubindi og gæludýra úrgangur er, þar sem 

slíkt mun áfram geta farið í orku tunnuna. Því verður 
allur lífrænn úrgangur sem til fellur á heimilum endur
unninn í þeirri lausn sem gas og jarðgerðarstöðin 
er. Plast efni sem leynast í úrgangin um, t.d. í bleium, 
verða sigtuð frá í vinnsl unni og verða hráefni í svo
kallað brenni. Hér er því um mjög metnaðarfullt verk
efni að ræða sem mun gjörbylta vinnslu úrgangs 
hérlend is og fyrirsjáanlegt að urðun lífræns úrgangs 
og plast efna frá heimil um verði alfarið hætt ekki seinna 
en árið 2021. Tilkoma stöðvarinnar mun einnig stuðla 
að aukinni endurvinnslu á öðrum tegundum úrgangs, 
s.s. gleri, en til stendur að auka endurvinnslu þess og 
fleiri efna samhliða breyttri vinnslu. 

Einfalt og skilvirkt kerfi er til staðar á höfuðborgar
svæðinu sem hefur skilað góðum árangri í endur
vinnslu. Stefnt er að því að gera enn betur og hætta 
alfarið urðun úrgangs frá heimilum án þess að fjölga 
ferðum sorphirðubíla um göturnar með til heyrandi 
umhverfis og samfélagsáhrifum. Við treystum 
á áframhaldandi gott samstarf við íbúa höfuð
borgarsvæðisins, eigendur okkar, því það er virkri 
þátttöku íbúanna að þakka að góður árangur hefur 
náðst.

Gas- og jarðgerðarstöð 
– flokkun aukin og urðun heimilisúrgangs alfarið hætt 

100%  
endurnýting 
úrgangs frá  
heimilum

Metangas sem 
dugir til að knýja 
8000 metanbíla  

12.000 tonn  
af jarðvegsbæti

Í gas- og jarðgerðarstöð  
fer inni hald orku tunnu, t.d. matar leifar, bleiur, dömubindi og 
gæludýraúrgangur. Einnig plast- og pappírs efni sem eru óhæf  
í annarskonar endur vinnslu (vegna ó hreininda/matarleifa).

Enginn söfnunarkostnaður  
vegna sér tunnu fyrir matarleifar

Flokkun á gleri og plasti  
til endur vinnslu verður aukin

Dregið verður úr  
lyktarmengun í Álfsnesi 

Skyldur sveitar félaga á höfuðborgar svæðinu vegna 
lagaákvæða um urðun á líf rænum úrgangi uppfylltar



SORPA býður upp á fræðsluferðir fyrir leik og 
grunnskóla, ýmist á skrif stofu fyrirtækisins að Gylfa
flöt 5 eða á endurvinnslu stöðvum. Efnisinntak 
fræðslunn ar er sniðið að aldri nemenda. Hafi kennar
ar einhverjar séróskir reynum við eftir bestu getu að 
koma til móts við þær. 

Tekið er á móti allt að 30 börnum í einu og eru 
ferðirnar í boði fyrir hádegi á mánu dögum og 
þriðjudögum. 

1. Fræðsla á Gylfaflöt 5
Markmið fræðslunnar er að kynna fyrir börnum gildi 
flokkunar og endurvinnslu. Þau kynnast því hvað 
verður um úrganginn sem þau setja í tunnurnar 
heima hjá sér og hver umhverfisávinningurinn er af 
því að flokka og skila til endurvinnslu. 

Ekið er með rútu, sem skólinn útvegar, í gegnum 
móttöku og flokkunarstöð SORPU í Gufunesi. Þar 
sjá börnin með eigin augum hvernig vinnslu á úrgangi 
er háttað. Fræðslan tekur um klukkustund.

2. Fræðsla á endurvinnslustöðvum 
Á endurvinnslustöð fá börnin fræðslu um starfsemi 
stöðvarinnar og um endurvinnslu úrgangsins sem þar 
ber fyrir augu. Heimsóknin tekur um 30 mínútur. 

Kennurum sem hafa áhuga á að koma með börn 
í vettvangsferð er bent á að hafa samband við   
Unni Hjarðar, fræðslufulltrúa SORPU, á netfangið  
unnur.hjardar@sorpa.is.

sorpa.is





Torfa
Díana Arthúrsdóttir 
Strokleðursþrykk.



so
rp

a.
is

Janúar
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14  15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

Á vefnum sorpa.is er að  
finna upplýsingar um hvað 
skal gera við jólatré, gjafa
pappír og aðrar umbúðir  
sem falla til yfir jólin.

ÞRETTÁNDINN

BÓNDADAGUR

NÝÁRSDAGUR

Upplýsingar um flokkun úrgangs og endurvinnslu er að finna á heimasíðu SORPU



Endursýn með mannsaugu
María Gísladóttir  
Þrjú þrykk á silkipappír.
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Skilagjaldsskyldar umbúðir nýtast í vegagerð, fataframleiðslu og í framleiðslu á nýjum álumbúðum

Febrúar
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14    

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

KONUDAGUR

BOLLUDAGUR SPRENGIDAGUR ÖSKUDAGUR



Keramikmunir
Eyjólfur Kristjánsson, Daiva Maciulskiené 
og Ásta Olsen.

Mynstur á munum búin til með ýmsum 
gömlum skrautmunum, loki, vír, blúndu o.fl.
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Mars
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14    

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

VORJAFNDÆGUR

PÁLMASUNNUDAGUR

Ágóði af sölu nytjahluta í Góða hirðinum rennur til góðgerðarmála



Kafteinn í ólgusjó
Daði Kjartansson 

Þrykk með snæri og áli.
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Apríl
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 

ANNAR Í PÁSKUM

SUMARDAGURINN FYRSTI

Trjágreinar og gras verða að jarðvegsbætinum moltu

ALÞJÓÐADAGUR  
MÓÐUR JARÐAR

PÁSKADAGUR

SKÍRDAGUR FÖSTUDAGURINN LANGI

DAGUR UMHVERFISINS



Tímamót
Signý Björk Ólafsdóttir  

Skúlptúr á striga með þrykki.
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Pappakassinn getur orðið að nýjum pappaumbúðum ef honum er skilað til endurvinnslu

Maí
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14    15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24/31 25 26 27 28 29 30

VERKALÝÐSDAGURINN

MÆÐRADAGURINN UPPSTIGNINGARDAGUR

HVÍTASUNNUDAGUR (24) ANNAR Í HVÍTASUNNU

Í maí verður 10 ára afmælis
veisla Hlutverkaseturs. Sjá 
nánar á hlutverkasetur.is.



Fjólublátt samræmi
Eva Ágústa Aradóttir, laufþrykk.
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Umbúðir úr plasti fara bæði til orkuvinnslu og í framleiðslu á nýjum vörum 

Júní
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

SJÓMANNADAGURINN

LÝÐVELDISDAGURINN

SUMARSÓLSTÖÐUR

ALÞJÓÐADAGUR  
UMHVERFISINS

JÓNSMESSA

KVENRÉTTINDADAGURINN

Í júní verður listasýning í 
Hlutverkasetri. Sjá nánar 
á hlutverkasetur.is.



Himnastigi
Svafa Björg Einarsdóttir 

Klósettrúllu- og plastþrykk.
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Júlí
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31

Í júlí stendur Hlutverkasetur 
fyrir fjölskyldu degi á  
ströndinni. Sjá nánar  
á hlutverkasetur.is.

Pappír og sléttur pappi eru endurnýttir í salernispappír og nýjar pappaumbúðir



Undanfari
Díana Arthúrsdóttir 
Strokleðursstimpill.
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Ágúst
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14    15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23/30 24/31 25 26 27 28 29

FRÍDAGUR 
VERSLUNARMANNA

Verndum umhverfið og skilum spilliefnum á endurvinnslustöðvar SORPU

Í ágúst stendur Hlutverka
setur fyrir leiklistargjörningi. 
Sjá nánar á hlutverkasetur.is.



Koparkartöflur
 Eyjólfur Kristjánsson 

Kartöfluþrykk.
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Föt og klæði nýtast til hjálparstarfs innanlands og erlendis á vegum Rauða kross Íslands

September
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30

HAUSTJAFNDÆGUR

DAGUR ÍSL. NÁTTÚRU

Í september stendur Hlut
verkasetur fyrir góðverka
gjörningi. Sjá nánar á 
hlutverkasetur.is.



Haust
Díana Arthúrsdóttir 
Laufþrykk.
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Large electronics

Raftæki eru flokkuð í mismunandi flokka eftir efnistegundum

Electronics

Light bulbs

Computers and flatscreen´s

Október
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14    15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

FYRSTI VETRARDAGUR

Í október verður uppistand 
í Hlutverkasetri. Sjá nánar 
á hlutverkasetur.is.



Magnús Bjarnason, tvö þrykk gerð með snæri, pappír og áli.



so
rp

a.
is

Málmar eru verðmætt hráefni sem hægt er að endurvinna aftur og aftur 

Nóvember
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14    

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30

FEÐRADAGURINN

DAGUR ÍSL. TUNGU

AÐVENTA 

Í nóvember stendur Hlut
verka setur fyrir örnámskeiði. 
Sjá nánar á hlutverkasetur.is.



Glerjaðir sprittkertastjakar
Svafa Björg Einarsdóttir
Mynstrið á kertastjökunum er búið  
til með því að þrykkja endum á  
gömlum málningartúpum í leirinn. 
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Desember
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

Kertaafgangar nýtast til framleiðslu á nýjum kertum

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

VETRARSÓLSTÖÐUR ÞORLÁKSMESSA AÐFANGADAGUR

FULLVELDISDAGURINN

JÓLADAGUR ANNAR Í JÓLUM

GAMLÁRSDAGUR
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Almanak ársins 2015 er unnið í samstarfi við Hlutverkasetur og urðu 
verkin sem sjá má á síðum þess til í listasmiðjuviku í september 2014. 
Hugmyndir verkanna kviknuðu m.a. við skoðun á því sem til fellur á heimilum 
þátttakenda, því sem fannst í Góða hirðinum í skoðunarferð þangað og í ferð 
sem farin var í Laugarnesið. Þátttakendur lærðu ýmsar þrykkaðferðir og eru 
myndverkin í almanakinu unnin með þrykkskapalónum sem eru t.d. gerð úr 
klósettrúllum, kartoni, strokleðrum, garni, lími, álpappír og plasti. Einnig er 
þrykkt með laufblöðum, kartöflum og smáhlutum eins og t.d. málningartúpum 
á mismunandi efnivið. 

Þátttakendur listasmiðjunnar komust að því að fegurð hlutanna liggur í 
upplifun hvers og eins. Umhverfið er uppspretta hugmynda og úrgangur eins 
getur verið efniviður í sköpun annars. Fegurðin getur leynst þar sem hennar 
er síst að vænta og það er okkar að koma auga á hana og miðla henni áfram 
til annarra í gegnum verk okkar. 

Umhverfið uppspretta hugmynda


