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Ágæti félagsmaður,

Viðtakandi:

I Flutningur afgreiðsludeildar til 
Hvolsvallar

30. október  2007

Stjórn Sláturfélagsins hefur samþykkt tillögu um 
flutning á vöruafgreiðslu félagsins frá Fosshálsi í 
Reykjavík til Hvolsvallar. Samhliða verður byggt nýtt 
frystihús á Hvolsvelli við austurenda kjötvinnslunnar 
og flæði hráefnis í gegnum vinnsluna komið í 
hagkvæmara horf. Gamla frystihúsið, sem þarfnaðist 
mikils viðhalds til að nota mætti það áfram sem 
frystigeymslu, nýtist með litlum breytingum undir 
kælilager og vöruafgreiðslu.

Félagið hefur notið góðrar samvinnu og stuðnings frá 
Rangárþingi eystra og meðal annars tryggt sér lóðir í 
kringum kjötvinnsluna á Hvolsvelli sem gera 
framtíðaruppbyggingu og þróun mögulega.
Með tilfærslunni er áætlað að rekstrarkostnaður félagsins 
lækki um rúmar 20 mkr. á ári. Stefnt er að flutningi 
afgreiðsludeildar fyrir lok næsta árs.
Með starfseminni flytjast 10-15 störf til Rangárvallar-
sýslu. Núverandi starfsfólki býðst aðstoð ef það vill 
fylgja deildinni austur og býðst einnig forgangur að 

störfum á höfuðborgarsvæðinu hjá félögum 
sem tengd eru SS, Ísfugli og Hollt & gott.
Birgðahaldi innflutningsvara hefur verið 
úthýst til Eimskips og færsla afgreiðsludeildar 
losar neðri hæðina á Fosshálsi og gerir kleift 
að selja hana eða leigja eftir því hvað 
hagkvæmast þykir. Verulegur söluhagnaður 
mun myndast við söluna á Fosshálsi.
Verið er að skipuleggja nýtingu á lóð 
félagsins við Hádegismóa og meta hvernig 
þeirri starfsemi sem eftir situr í bænum 
verður best fyrir komið.

Tveir góðir reynsluboltar í afgreiðsludeildinni. Sigurgrímur með 44 
ára starfsaldur og Skarphéðinn með 42 ára starfsaldur.
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SS var stærsti birgi Whole Foods keðjunnar í haust og 
sendi þangað 4 gáma af sérunnu lambakjöti. Mikil 
áhersla var lögð á að bæta verkferli og auka hagkvæmni 
frá því sem var í vinnslu fyrir þennan aðila á árum áður. 
Mjög vel tókst til og skilaði ný skurðarlína á Selfossi og 
vönduð vinnubrögð hagkvæmni og miklum gæðum. Er 
þetta er ritað hafa 3 þessara gáma verið leystir út án 
athugasemda í Bandaríkjunum. Okkar fólk á Selfossi á 
þakkir skilið fyrir metnað og góðan árangur.

Þrátt fyrir lágt gengi dollars er afkoman viðunandi með 
tilliti til mikilvægis þessa verkefnis fyrir ímynd 
lambakjöts bæði innanlands og utan.

Mikið af kjöti hefur einnig verið flutt á vegum SS til 
Noregs og jákvætt að geta mætt óskum Norðmanna um 
kjöt. Útflutningur til Irma keðjunnar í Danmörku hefur 
einnig gengið mjög vel.

II Útflutningur til Whole Foods í 
Bandaríkjunum & til annarra markaða

Kjötskurðar gengið okkar sem hefur unnið vörur til 
útflutnings. F.v. Óli Svavars, Slawomir, Marian, 
Andrzej og Álfheiður.

III Sauðfjárslátrun
Framkvæmd slátrunar
Það tókst ekki frekar en fyrri ár að fullnýta sláturgetuna 
fyrri hluta september sem er miður og hækkar slátur-
kostnað. Göngur voru með seinna móti og virðist seint 
ganga að skipuleggja göngur og réttir með hliðsjón af 
nýtingu sláturhúsa.
Eftir að slátrun komst á fullt skrið hefur gangur verið 
mjög góður og met verið sett aftur og aftur í sláturfjölda 
á klst og á viku. Breytingar sem gerðar voru á 
fláningslínunni skiluðu meiri afköstum og betur verkuðu 
kjöti. Sjaldan eða aldrei hefur betri hópur unnið við 
slátrunina og virkilega gaman að sjá góðan gang og 
léttan anda á vinnustaðnum. Allir sem að þessu komu 
eiga þakkir skildar.
Sláturhúsið stóðst nýlega skoðun bandarískra yfirvalda 
með miklum ágætum.
Því miður höfum við ekki sloppið við öll áföll og í 
fréttum kom sá leiði atburður er fjárbíll frá okkur valt 
og tjón varð á fé og tækjum. Sem betur fer skaðaðist 
fólk ekki. Fram hefur komið að fleiri tæki hafi farið illa 
á sama stað og greinilegt að úrbóta er þörf á þessum 
vegi sem hlýtur að snúa að Vegagerðinni.

Heimtaka – Sækja innan þriggja daga !
Mikil aukning er í heimtöku og virðast margir bændur 
sjá sér hag í að taka heim hluta innleggs síns. Þetta er 
jákvætt og stuðlar að aukinni sölu en raskar tekjum 
sláturhússins þar sem verðlagning á heimtöku stendur 
ekki undir fullum sláturkostnaði.
Örfá dæmi eru þess að bændur sæki ekki kjöt sem skráð 
er til heimtöku. Það er kostnaðarsamt að geyma kjötið 
og getur verið mjög tafsamt að leita í gegnum nótur til 
að kanna hvort kjöt hefur verið afhent áður ef leitað er 
eftir því löngu eftir sláturtíð. Því verður kjöt sem ekki 
hefur verið sótt um áramót tekið upp í kostnað og eru 
bændur vinsamlega beðnir um að láta ekki til þess koma 
og sækja kjötið innan 3 daga eins og ætlast er til.

Yfirborgunarflokkar
Bent hefur verið á að skýra þurfi betur þá flokka sem 
njóta yfirborgunar fyrir og eftir hefðbundna sláturtíð. 
SS greiðir á sömu flokka og Markaðsráð sem eru flokkar 
E-O, fituflokkar 1-3+ fyrir sláturtíð og á flokka E-O, 
fituflokka 1-3 eftir sláturtíð.
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Vaskt fólk að störfum við sauðfjárslátrun á Selfossi

Tikki frá Nýja Sjálandi (NZ). Flokkstjóri á fláningslínu og lykilmaður. Hjá okkur í 4. skipti.

 Te Arai frá NZ. Í þriðja sinn hjá okkur.  Slóvakinn  Michal.
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 3 sænskir englar. Allir hjá okkur í 2. sinn. Linnea, Alexandra og Júlia.

 Warren frá NZ. Önnur vertíð hans hjá okkur.
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Innanúrtökufólkið söngelska frá NZ  Moss og Carline. Moss er hér í 3. sinn og Carline í 2. sinn.

Nacey frá NZ. Pólverjinn Przemslaw.
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 Á kjötloftinu eru Terese og Therese frá Svíþjóð. Terese í annað sinn en Therese í fjórða sinn

Aju dýralæknir frá Bali bræðir alla með brosinu. Hermann stöðvarstjóri henni við hlið.
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Íburður í söltunarhúsnæðinu er í lágmarki en vel unnið. F.v. Guðjón, Sohrab, Viktor, Jaroslaw, Arnar Freyr og 
Haraldur.

Einar nýr frystihússtjóri, Daníel sem er að hverfa á ný 
mið, Eiríkur yfirsagari og Einar Skúlason.

Einar frá Ytri Sólheimum við kjötmatið og Kjartan frá 
Villingavatni til aðstoðar.
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Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.
 

Steinþór Skúlason

Fyrirvari er gerður um prentvillur

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

IV Nýjungar í vörulínu SS

Mjög bragðgóð þurrpylsa með ítölsku ívafi. Önnur frábær þurrpylsa í þægilegu formi.

„Eldsnöggt“ ný vörulína frá SS til þæginda fyrir 
salatið, pítuna eða annað sem hentar.

Sífellt er bætt við nýjungum og má hér sjá nokkrar af þeim síðustu.


