
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.
Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 3:  Háskólanefnd.213 1F - / 1985 1987-

Mappa 4:  Sæver hf Ólafsfirði.213 2F - / 1982 1988-

Mappa 5:  Ístess.213 3F - / 1984 1991-

Mappa 6:  Iðnráðgjöf:
-Samstarf Iðnráðgjafa
-Ide-börs

213 4F - / 1986 1989-

Mappa 7:  Verkefni unnin á vegum IFE :
-Húsgagnaframleiðsla
-Fóðurstöð -loðdýrafoður
-Surimiframleiðsla
-Nýsköpun í saltfiskframleiðslu
-Útgerð frystitogara

213 5F - / 1983 1984-

Mappa 8:  Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Pizzugerð
-Iðngarðar
-Umbót, umhverfismiðstöð
-Vaðlaborg, frítíma og þjónustusvæði
-Krossanes
-Fyrirtækjakönnun 1989
-Ath. á stuðningi sveitarfélaga við atvinnurekstur
-Íslenskir dagar í Eyjafirði
-Vatnsútflutningur
-Einarsbakarí
-Sjókvíaeldi
-Álaeldi
Þurrís CO2

213 6F - / 1986 1989-

Mappa 9: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE.
-Glerverksmiðja
-Ísstöðin á Dalvík

213 7F - / 1984 1991-

Mappa 10: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Dettifoss
-Sæplast

213 8F - / 1984 1987-

Mappa 11: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Norðurfiskur - fisklundalína
-Loftræstir skór
-Smíði á sorpgámum
-Flutningur á beinum
-Vörubílastuðarar
-Önglabraut f/ línubeitingavélar
-Málmsteypa bý og ál
-Ál prófílar
-Rúllubaggavagn
-Togaraútgerð
-Söltun þorskhrogna (kavíar)

213 9F - / 1989 1991-

1



EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 12: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Fiskeldisstöð við Öxarfjörð
-Ölun  - kvíaeldi á Dalvík
-Úrvinnsla áls
-Víkurplast
-Vatnsveita/hitaveita á Dalvík
-Kanínurækt
-Eyfirsk matvæli
-Marsipanframleiðsla
-Frystigámar
-Prentfilma - prentsmiðja
-Skjólklæðagerð
-Æfingatæki
-Ylrækt v/Brúnalaug

213 10F - / 1983 1986-

Kassi 13: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Fatalitun
-Matvælaiðngarðar
-Prentplötuframleiðsla
-Álskóflur
-Trjáhlífar
-Skeifuvélar
-Hauggas
-Malbikunarvél
-Dregg
-Markaðshópur í málmsmíði
-Okkar krydd
-Línubeitningarvél Hafsýn
-Arinkubbar úr sagi

213 11F - / 1986 1990-

Kassi 14: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Háspennumöstur
-Ídráttarkaplar
-Norðlensk matvæli
-Útflutningur tilbúinna matvæla
-Umslög
-Eyfirskir verktakar
-Keramikverkstæði
-Sturtubotnar og baðkör
-Gyllingavél
-Iðnsýning á Akureyri
-Önglaverksmiðja

213 12F - / 1985 1985-

Mappa 15: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Álafoss - Folda
-Tjarnarborg
-Húseiningar á Siglufirði
-Grillkol
-Buxnaverksmiðja
-Gagnamiðlun
-Vélvirkinn - vélaverkstæði á Dalvík
-Álagsstýringar
-Fiskverkun HA á Dalvík
-Fiskeldi Eyjafjarðar
-Brjóstsykurgerð

213 13F - / 1990 1992-
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 16: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Easy - fisk línubeitingavél
-Járntækni, úrsláttarbúnaður og rekstraráætlun
-Gistiheimilið á Stórutjörnum
-Jarðverk,  fjárhagsleg endurskipulagning
-Serkir, pappírspokaverksmiðja
-Verndaður vinnustaður f / geðfatlaða
-Börkur vélakaup
-Rækjuskeljarmjöl
-Bílaverkstæðið Kambur
-Fjarvinnslustofur
-Plant Location International
-Söltun þorskhrogna

213 14F - / 1991 1991-

Mappa 17: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Rafiðnaður
-DNG
-Ráðstefna um nýja atvinnusókn
-Blaðaúrklippur v / IFE

213 15F - / 1984 1985-

Mappa 18:  Ýmis verkefni unnin á vegum IFE
-Gúmmívinnslan
-Acetylen og CO2 áfyllingarkerfi
-Meltuvinnsla
-Loðdýrarækt
-Pólstjarnan

213 16F - / 1984 1990-

Mappa 19: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Auróra rafiðnaður
-Hafspil
-Líkamsræktarstöð á Dalvík
-Niðursuða á sveppum
-Ferðaskrifstofan Nonni
-Hagi hf

213 17F - / 1983 1984-

Mappa 20: Álver og stóriðja:
-Umhverfismál
-Álver (eldri gögn)

213 18F - / 1969 1993-

Mappa 21:  Álver og stóriðja:
-Ýmsir punktar úr vinnu IFE
-Lóðin
-Umfjöllun í fjölmiðlum

213 19F - / -

Mappa 22:  Álver og stóriðja:
-Áliðnaður, eldri gögn

213 20F - / -

Mappa 23:  Álver og stóriðja:
-Kaiser-myndir
-Hafís
-Nýrri gögn

213 21F - / -

Mappa 24:  Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Strikið hf - skóverksmiðja
-Tera hf
-Pappír, framleiðsla á klósettpappír
-Gúmmivinnslan (stauraframleiðsla)
-Önglar með gervibeitu (DNG, Plastiðjan Bjarg)

213 22F - / -
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 25: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Vetni -ÞA smiðjan/VSA
-Axið
-Strikið hf
-Léttitæki hf
-Kaldbakur hf
-Gæðastjórnun (kennsluefni)

213 23F - / 1990 1993-

Mappa 26: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Skóverksmiðja GAPAP
-Kaldbakur hf

213 24F - / 1993 1996-

Mappa 27: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Kjöt og réttir
-Pökkunarfyrirtæki, frosið grænmeti
-Sæluvistin

213 25F - / -

Mappa 28: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Slippstöðin haustið 1995
-Fyrirtækjanet í húsgagnaframleiðslu
-Pappírsverskmiðja
-Einnota umbúðir úr fruðuplasti ? 1994
-Tölvuleikir 1997
-Jarðbor júní 1997
-MOS hf, viðskiptaáæltun
-Endurvinnsla rekaviðs 1992
-Löndun 1995

213 26F - / 1992 1997-

Mappa 29: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Fiskvinnsluvélar Jóns Pálmasonar 1992
-Chilled frozen food 1992
-Vélsmiðjan Vík Grenivík 1992
-Harðfisksverkun Hjalteyri 1992

213 27F - / 1992 1994-

Mappa 30:  Ýmis gögn unnin á vegum IFE:
-Létteiningar
-Þurrís RF
-Orkufrekur iðnaður
-Cornflakes framleiðsla
-Licence mál 1982
-Rafiðnaður 1982
-Folda ársreikningar o.fl.
-Ísstöðin Dalvík
-World Fishing exbis. 1992
-Útflutningur. Ferskur fiskur frá Akureyri 1991

213 28F - / 1982 1995-

Mappa 31: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Flokkun afla um borð í veiðiskipum 1992
-Ísstál 1993
-Nýjungar í smáiðnaði 1992
-Einangrunarstöð gæludýra í Hrísey
-Plastmótun í Ölfusi 1992
-Markaðshópur tré 1990
-Skinn úr fiskroði
-Vinnustofa Sjálfsbjargar
-Freezing point
-Gluggar og garðhús 1994
-Ýmislegt óskilgreint
-Lífsmark 1994
-Reykbar

213 29F - / 1991 1994-
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 32:  Álver og stóriðja:
-Case study of Borgding process
-Raflínunefnd 1990
-Náttúrufar/minjar á vesturströnd Eyjafjarðar
-Orkufrekur iðnaður

213 30F - / -

Mappa 33:  Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Nýsköpunarsj. námsmanna 1993
-Fiskimjöl 1995
-Rússatogarar
-Edurvinnsla net
-Handverkshátíð 1996
-Dekkjasólning BB
-Atvinnumiðlun námsmanna Akureyri
-Endurmenntun HA
-Ritts - EC
-Frystigeymsla á Dalvík

213 31F - / 1993 1996-

Mappa 34: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Fóðurverksmiðja
-Áfylling blek og duft í tóner
-Höndin 1996
-Strætómiðar
-Stjórnunarmiðstöð Norðurlands
-Rækjumjöl
-AKO '95  Umbúðamiðst. og SH
-Forsoðnar kartöflur
-Málmiðnaður
-Skóverksmiðja
-Sæplast - hugmyndir að vörum
-Sósugerð
-Gæðastjórnun

213 32F - / 1996 1997-

Mappa 35: Stjórnarfundir og ársskýrslur.213 33F - / -

Mappa 36: Þróunarsetur Laugalandi, bókhald.213 34F - / -

Mappa 37:  Kontakt Gruppe.213 35F - / -

Mappa 38: Ársreikningar IFE 1982, 1983, 1991 og 1992, 
minnispunktar v/ ársreikninga 26.5.1993, sjóðbækur 1986-1991, 
skattframtal IFE 1992, 1993 og 1994, launaframtal 1989.

213 36F - / 1982 1994-

Mappa 39:  Átaksverkefnið Vaki.213 37F - / 1992 1994-

Mappa 40:  Fyrirtækjanet : Verðandi, 4 Natural, Hreinn hf.213 38F - / -

Mappa 41:  Gæðamál - Gæðamat.
Verkefnisáætlun Morten Fangel
How to qualify Business Consultants ?
Innovation - your move
Samstarfsnefnd um iðnþróun á Eyjafjarðarsvæðinu 1982-1983
IFE: Fundir, stefnumótun 1997

213 39F - / 1982 1997-

Mappa 42: Bókhald.213 40F - / 1991 1991-

Mappa 43:  Bókhald.213 41F - / 1992 1992-

Mappa 44:  Bókhald.213 42F - / 1993 1993-

Mappa 45: Bókhald.213 43F - / 1994 1994-

Mappa 46: Bókhald.213 44F - / 1995 1995-

Mappa 47: Bókhald.213 45F - / 1996 1996-

Mappa 48: Bókhald frh.213 46F - / 1996 1996-

Mappa 49: Bókhald.213 47F - / 1997 1997-
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 50: Bókhald frh. og laun.213 48F - / 1997 1997-

Mappa 51: Bókhald.213 49F - / 1998 1998-

Mappa 52: Bókhald 1998 frh., laun, fundabók Úrvinnslunnar hf. 
1993 - 1997.

213 50F - / 1993 1998-

Mappa 53:  Skýrslur og greinargerðir ýmsra stofnana og fyrirtækja:
-Íslenskur sjávarútvegur og Evrópubandalagið 1989
-Botnfiskmarkaður Evrópubandalagsins 1990
-Íslenskur iðnaður og evrópskt efnahagssvæði 1991
-Stefnumörkun sjávarútvegsins gagnv. Evrópubandalaginu 1990
-Evrópska efnahagssvæðið og byggðaþróun 1990
-Íslensk útrás:  Tillaga að úttekt á íslensku atvinnulífslandnámi 
erlendis og bækl. ,,Til liðs við íslenska útrás''
-Frísvæði: Tálsýn eða raunhæfur valkostur
-Ferð norðlenskra sveitarstjórnarmanna til Skotlands 1985
-Ferð atvinnuráðgjafa til Írlands 1999
-Írland:  Atvinnuþróun, aðstoð við atvinnulíf
-Gjaldþrot:  Lausleg athugun á gjaldþrotum á Íslandi 1960-1994
-Framleiðniátak til bættra lífskjara 1987

213 51F - / -

Mappa 54:  Skýrslur og greinargerðir ýmsra stofnana og fyrirtækja:
Frá Byggðastofnun:
-Húshitunarkostnaður eftir byggðasvæðum
-Breyttar áherslur í byggðamálum
-Tillaga að stefnumótandi byggðaáætl. 1993-1996
-Ytri greining
-Áhrif stóriðju á búsetu og vinnumarkað
-Starfsáætlun fyrir þróunarsvið Byggðastofnunar
-Blaðagrein: Byggðamál
-Greining landshluta
-Árangursmat af starfi við atvinnuþróun
-Norrænt samstarf um byggðamál
-Reglur um byggða- og svæðaaðstoð
-Forsendur fyrir íbúðaspá

213 52F - / -

Mappa 55: Skýrslur og greinargerðir ýmsra stofnana og fyrirtækja:
-Projects for Industry: Aluminium extrusion plant for producing 
aluminium windows
-Self-axhesive tape making plant
-Yankee tissue paper making plant
-Industrial project
-Plant for manufacture of reinforced/braided hose
-Plant for production of PVC inslated electriv wires and low 
woltage power cables
-Tissue paper making plant
-Plant for manufacturing roll-up shutter doors
-Þróunarverkefni: leið til að efla atvinnu- og byggðaþróun
-Kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi:  Staða, horfur og möguleikar
-Ársskýrsla 1998, Heilbrigðisstofnunin á Húsavík

213 53F - / -

Mappa 56: Skýrslur og greinargerðir ýmsra stofnana og fyrirtækja:
-Ársskýrsla Vinnumálastofnunar 1998
-Skýrsla:  Stuðningur stjórnavalda við handverksgreinar
-Ráðstefna: Bleikjudagur 1999, Framtíðarsýn og þróun á markaði
-Svæðisskipulag Eyjafjarðar: forsendur - horfur - markmið
-Aðalskipulag Akureyrar 1998 -2018
-Greinargerð:  Þýðing Kísiliðjunnar fyrir efnahag og atvinnulíf í 
Mývatnssveit
-Hagþróun og byggðaþróun á Íslandi 1982-1999
-Fréttabréf: Niðurstöður launakönnunar 1998
-Rannsóknir og ferðaþjónusta á Íslandi

213 54F - / -
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 57: Skýrslur og greinargerðir ýmsra stofnana og fyrirtækja:
-Vaki - Akureyri:  Fyrirtækjanet um framleiðslu og 
markaðssetningu húsgagna
-Stofnun og rekstur smáfyrirtækja
-Íslenskur iðnaður: Framtíðarstefna, þróun og horfur
-Orkulindir og jarðefni: Framtíðarverkefni
-Könnun: Yfirlit um orkufrek iðnferli sem könnuð hafa verið hér á 
landi á undanförnum áratugum
-Snjallræði - Mark - Hagkvæmniathugun
-Iðnaður og iðnþróun í Eyjafirði
-Viðskiptaáætlun: Akursteypa hf
-Þróun fóðurframleiðslu á Íslandi - drög
-Málmur 1992. Niðurstöður útt. á þróun og stöðu íslensks 
málmiðnaðar

213 55F - / -

Mappa 58: Ýmis verkefni unnin á vegum IFE:
-Salernispappír
-Líftækni
-Fiskeldismál
-Meltumat (gelatín)
-Glit

213 56F - / -

Mappa 59: Ýmis bréf og greinargerðir.213 57F - / - Verkefni sem Elín 
Antonsdóttir vann að?

Mappa 60:  Verkefni á vegum IFE:
-Pólstjarnan
-Blómaskálinn Vín
-Höndin
-Hljóðstudio
-Aksjón
-Veislueldhús Surekku
-Draumableian
-Hagar hendur
-Handverkskonur milli heiða
-Leðuriðjan Tara
-Frá fiðu til flíkur
-Purity Herbs

213 58F - / -

Mappa 61: Traust ehf
Verkefni IFE:
-Gámaverkefni R.F.
-Sæplast + kynningarefni
-DNG
-Lífefnaiðnaður
-Álverksmiðja, greinar
-Orkumál
-Samningar
-Rafeindaiðnaður
-Iðnaðar- og atvinnumál
-Laxafóðurverksmiðja
-Fiskeldi, adressur o.fl.
-Áll

213 59F - / -
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 62:
-Endurvinnsla: Einangrunarefni úr pappamassa
-Ferðamannabæklingar um Akureyri (gamlir)
-Framlegðarútreikningar - verkefni
-Arðsemislíkan - notendabæklingur
-Sambandið: Arðsemismat og áætlanagerð - námskeið
-Frá hugmynd að vöru - bæklingur
-Hvað eru gæði? - stjórnendanámskeið 1994
-Verkefnastjórnun - námskeið
-Nýsköpun í saltfiskverkun: útsend bréf, framleiðslutilraunir, 
markaðsmál, fjármál

213 60F - / -

Mappa 63:  IFE:
-Laun 1994
-Bókhald 1988
-Ársreikningar
-Aðalfundir

213 61F - / -

Mappa 64: IFE:
-Útboð 1984-1988
-Hluthafar

213 62F - / -

Mappa 65: IFE:
-Aðalfundir 1990
-Gististaðir - könnun 1990-1994
-Ferðamálasamtök Norðurlands eystra
-Gamli bæklingar um Ísland

213 63F - / -

Mappa 66:
-Sjávarútvegur og sjávarútvegssýningar 1995-1997
-Fyrirtækjanet: kynning, upplýsingar fyrir tengiliði, útflutningur á 
unnum sjávarafurðum
-Hlutafélög - samningar o.fl.
-Háskólinn - upplýsingaþjónusta, skipulegt sjálfsnám um 
atvinnumál og tækifærasköpun

213 64F - / -

Mappa 67:
-Gúmmívinnslan hf; stofnsamningur og samþykktir, ársreikningar 
og aðalfundir
-Sunneva designe
-Fiskeldi Eyjafjarðar hf

213 65F - / -

Mappa 68:
-IFE; send bréf 1984-1990
-Eyjafjörður - sögulegt efni, auðlindir o.fl.
-Bílasmíði á Akureyri 1985

213 66F - / -

Mappa 69: Norrænt samstarf atvinnuþróunarfélaga.213 67F - / -

Mappa 70:  Skýrslur iðnaðarráðuneytis:
-Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði - áfangaskýrsla I og II
-Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði - niðurstöður 
hagkvæmniathugunar
-Skipasmíðaiðnaðurinn
-Magnesíumframleiðsla - rannsóknaráætlun
-Framleiðsla kísiljárns og kísilmálms
-Steinullarverksmiðja - staðsetning og hagkvæmni
-Stálbræðsluáætlun
Annað:
-European Ready Meals - Netherlands - Report
-Ráðstefna 29. maí 1998: Upplýsingatækni
-Ráðstefna 2.-3. júní 1989: Mótun gæðaátaks í sjávarútvegi

213 68F - / -
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 71:
-Jaðarbyggðir á Suðurlandi - drög að verkefnalýsingu
-Framlög ríkisvaldsins - Landsbyggð - höfuðborgarsvæði
-Ígildisviðskipti:  Umræðugrundvöllur um kosti og möguleika við 
íslenskar aðstæður
-Dalabyggð: Stöðumat og framtíðarsýn
-Free Zones In Iceland - passport into teh 21st century
-Könnun á átaksverkefnum í atvinnumálum
-Átaksverkefni: Vaki 1994
-Ráðstefna í atvinnumálum kvenna 1991
-Möguleikar á reykingu grálúðu og markaðssetningu afurðanna í 
Þýskalandi og Frakklandi
-Bætt nýting á bolfiskhausum
-Vinnsla á íslenskum þörungum

213 69F - / -

Mappa 72:
-Markaður fyrir sjávarafurðir, tæki og tækni í Taiwan og Kína
-Könnun á rekstrarumhverfi fyrirtækja á Akureyri
-Fræðslufundur um ígulker
-Byggðastofnun: ársskýrsla 1991-1997
-Skýrsla: Mat á stöðu atvinnugreina og tillögur til úrbóta í 
atvinnumálum Norðulands vestra
-Plastiðjan Bjarg, verndaður vinnustaður. Markaðsáætlun
-Plastiðjan Bjarg, markaðsrannsóknarverkefni
-Matvælavinnsla í Eyjafirði
-Markaðsathugun: vörur tengdar íslenska hestinum
-Fjárfestingarverkefni: Matvælaiðnaður í Eyjafirði
-Menntun - atvinna - framtíð: Ráðstefna Eyþings og Háskólans á 
Akureyri

213 70F - / -

Mappa 73:
-Folda: Framleiðsla og markaðssetning á ullarlínu HM'95 
keppninnar
-Fræðsluferð til Durham 1995
Lokaverkefni:
-Viðvera Clostridium perfringens í íslenskum matvælum
-Síld á markað - markaðskönnun og greining
-Gámes gæðakerfið + viðaukar
-Sous-Vide - forhitaðir fiskbitar í lofttæmdum umbúðum
-Fryst hráefni - nýir möguleikar
-Markaður fyrir leiktæki
-Samnorrænt markaðsátak - fræðileg úttekt
Annað:
-Að taka málin í eigin hendur: ráðst. um atvinnusköpun kvenna 

213 71F - / -

Mappa 74:
-Verðmætasköpun úr afskurði af vnnsluskipum og möguleikar á 
vinnslu í landi
-Atvinnusköpun: Veiðar og vinnsla ígulkera
-Sóknarfæri í málmiðnaði: ráðstefna um stöðu og framtíð
-Veiðigjald og skattbyrði byggðalaga - skýrsla
-Matvælasetur á Akureyri: ,,Matva'' + ítarefni
-Íslenskar matvælarannsóknir hf ,,Ísmat''
-Verkun stórþara til manneldis
-Vinnsla á agar
-Staða þjónustu á Eyjafjarðarsvæðinu - félagsleg úttekt á 
þjónustustigi og vinnumarkaði
Verkefni á vegum IFE:
-Vindorka hf

213 72F - / -

Mappa 75: IFE:
-Kynning og stefnumótun
-Fundir, erindi, starfsmannafundir og greinar

213 73F - / -
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 76:  IFE:
Verkefni:
-Skuggi
-Hreinn hf
-Leðuriðjan Tera hf
Annað:
-Átaksverkefnið VAKI
-Ráðstefna:  Mannauður og menntun í sjávarútvegi 1998

213 74F - / -

Mappa 77: IFE:
-Innkomin bréf
-Húsaleigusamningur Strandgata 29

213 75F - / -

Mappa 78:  IFE:
-Fundargerðir 1986-1990
-Send bréf

213 76F - / -

Mappa 79:  Þróunarsetur, ýmis plögg.
-Úrvinnslan

213 77F - / -

Mappa 80:  Úrvinnslan213 78F - / -

Mappa 81:
-Folda - gögn 1991-1995
-Ísstöðin Dalvík

213 79F - / -

Mappa 81:  Ýmis bréf og skýrslur
-Kína:  markaðsmál o.fl.
-Álarækt á Grenivík
-Kreppubæir og vaxtasvæði
-Hlutafélag til framleiðslu á DNG færavindu o.fl.
-Frostmar
-Glaðnir hf
-Kaldbakur
-snyrtivörur úr íslenskum jurtum
-Raðsmíðatogarar
-Umbót hf
-Framleiðsla á dömubindum og bleium
-Ráðstefna um atvinnumál 1983
-Fréttatilkynningar

213 80F - / -

Mappa 83: Stjórnarfundir og fleiri fundir.213 81F - / 1984 1990-

Mappa 84:
Nýsköpunarsjóður námsmanna:
-Stuðnings leitað við Nýsköpunarsjóð námsmanna
-Reglur Nýsköpunarsjóðs námsmanna o.fl.
Skipaútgerð ríkisins:
-Skoðanakönnun um afstöðu til strandflutninga
-Úttekt á rekstri og framtíðarskipulag á strandsiglingum
-Laxá hf: Árshlutahafaskýrslur m.m.

213 82F - / -

Mappa 85:  Ferðamál.213 83F - / -

Mappa 86:  Stjórnarfundir Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar.213 84F - / -

Árreikningur 1992; aðalfundur 1993 (dagskrá og fundargögn); 
samantekt vegna ferðar á vegum Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar til 
Rovaniemi og St. Claus Village í Finnlandi, desember 1992; IFE-
Fréttir (Fréttabréf Iðnþróunarfélags Eyjafjarðar) 1. tbl. 1. árg. 1996;
Heillaráð (Fréttabréf Iðnþróðunarfélags Eyjafjarðar)2:1-2 (1997) og
2:3(1998).

213 85F - / 1992 1998-
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Héraðsskjalasafnið á Akureyri Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf.

Mappa 87:
-Hafspil
-Folda
-Starfsmannamál

213 86F - / 1989 1998-
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