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Ágætu félagar!
Efni orlofsblaðs Einingar-Iðju er með hefð-
bundnu sniði, megináhersla er lögð á að
kynna þau orlofshús og orlofsíbúðir sem
félagið hefur til umráða og leigu til félags-
manna á komandi sumri. Sem fyrr býður
félagið hús og íbúðir af mismunandi
stærðum og gerðum, í mismunandi um-
hverfi og í öllum landshlutum. Undanfarin
ár hefur félagsmönnum staðið til boða or-
lofshús á Jótlandi í Danmörku en nú hef-
ur það verið selt. Til stóð að fá hús í Oden-
se í staðinn en á síðustu stundu kom því

miður í ljós að ekkert yrði úr því. Þar sem
mikið er spurt um hús í Danmörku mun
félagið reyna eftir fremsta megni að fá
annað hús, ef það tekst verður það auglýst
sérstaklega. Eins og í fyrra stendur félags-
mönnum til boða íbúð miðsvæðis í Kaup-
mannahöfn. Um er að ræða 12 vikur á
tímabilinu 6. júní til 29. ágúst. Allar nánari
upplýsingar og skráning eru veittar á skrif-
stofu Einingar-Iðju á Akureyri, í síma 460
3600, sigrun@ein.is eða á www.ein.is. Tek-
ið verður við umsóknum út mars og út-
hlutað í byrjun apríl.

Að venju eru félagsmenn einnig minnt-
ir á réttindi sín varðandi orlof, orlofstöku
og orlofsuppbót. Þá er sagt er frá orlofs-
ferðum sumarsins, sem eru þrjár að venju,
en nú stendur yfir skráning í ferðirnar.

Við viljum minna á að ýmsar upplýsing-
ar sem máli skipta koma fram í blaðinu og
því er mikilvægt að geyma það og hafa
við höndina.

Ritnefnd Einingar-Iðju óskar félagsmönn-
um alls hins besta í komandi orlofi.

Aldrei of varlega farið
Það er aldrei of oft brýnt fyrir fólki
að fara varlega og sýna fyllstu að-
gæslu, kynna sér vel staðsetn-
ingu slökkvitækja, brunaútganga,
neyðarnúmer og annað sem
gæti komið að gagni ef óhapp
eða slys verður á meðan dvalið er
í húsum eða íbúðum á vegum fé-
lagsins.

Sem betur fer er afar sjaldgæft
að eitthvað alvarlegt komi upp á,
yfirleitt er um að ræða smáóhöpp

eins og hruflað hné eða smáskurði. Þá kemur sjúkrakassinn sér vel
en í honum er að finna krem, plástra og annað sem læknar flest
slík óhöpp. En nauðsynlegt er líka að kunna skil á slökkvitæki ef á
þyrfti að halda, þá eru öryggisnúmer á öllum orlofshúsum sem
fólk notar ef gefa þarf upp staðsetningu vegna slyss. Við minnum
á að öll meðferð elds kostar sérstaka aðgæslu, hvort sem um er að
ræða grill, kertaljós eða einfaldlega reykingar.

Skiljið börnin aldrei ein eftir í eða við heita pottinn
Sífellt algengara er að heitur pottur sé við orlofshúsin og fátt er

notalegra en að skella sér í hann og gildir þá einu hvort sumar er
eða vetur. Allir vita hvaða áhrif vatn hefur á börnin og það eru því
oft þau sem allra duglegust eru að busla í pottinum og þá sér í lagi
yfir sumartímann. En það er aldrei of varlega farið. Því minnum við
á þá góðu reglu að láta börnin aldrei vera án umsjónar í eða við
heita pottinn og að setja lokið yfir hann þegar hann er ekki í 
notkun. 

Börnin eru alltaf á ábyrgð forráðamanna sinna og aldrei á að
hleypa þeim í pottinn án þess að gæta að hitastigi vatnsins og 
öllum aðstæðum áður en börnin
fara í pottinn. Þó stöðugt sé leitast
við að hafa blöndunartæki í lagi og
búnað pottanna sem öruggastan
geta alltaf komið upp þau tilvik að
eitthvað gefi sig fyrirvaralaust og
því er það góð regla að prófa alltaf
hitastig vatnsins með hendinni
áður en stokkið er út í.

Sýnum fyllstu aðgæslu og 
fyrirhyggju, þá eru meiri líkur á
því að sumarfríið verði áfallalaust
og að allir komi kátir heim!

Munið eftir www.ein.is

Í sól og sumaryl...

Alltaf skal setja lokið á heita
pottinn þegar hann er ekki 

í notkun.

Aldrei skal skilja börnin 
ein eftir í eða við heita 

pottinn.
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Að venju býður Eining-Iðja félagsmönn-
um sínum upp á þrjár orlofsferðir á
sumri komanda. Biðlisti er kominn í
fjallaferðina en enn eru laus sæti í fyrir-
hugaða Noregsferð. Vert er að benda á
að vegna hagstæðari hótelsamninga
var ákveðið að lækka verð á þeirri ferð
um kr. 6.500 og það verður því kr.
133.000 á mann. Hámarksfjöldi í Nor-
egsferð er 50 manns og því best fyrir þá,
sem hug hafa á að fara með, að bóka
miða sem fyrst.

Lækkað verð – fá sæti eftir

Noregur - Bergensvæðið,
Sogn og Harðangur
Farið verður til Noregs dagana 1. til
11. júní 2007. Hámark 50 manns. Flog-
ið frá Keflavík til Bergen. Ekið verður um
Bergen og nágrenni, Sogn og Harðangur.
Til dæmis verður farið á slóðir þeirra, sem
héldu til Íslands fyrir margt löngu, svo sem
Ingólfs Arnarsonar. 

Flogið heim til Keflavíkur frá Bergen.

Nánar um Bergen
Bergen er falleg borg með einstaka stað-
setningu, umlukin Fjöllunum sjö og áhrifa-
miklu landslagi. Sagan og gamlar hefðir
setja svip sinn á borgina sem hefur laðað
að sér ferðamenn í meira en þúsund ár.
Bergen er önnur stærsta borg Noregs,
með um 243 þúsund íbúa. Bergen  stend-
ur á suðvesturströndinni og býður upp á
endalaus tækifæri til afþreyingar og
skemmtunar. Til að upplifa menninguna
sem þar ríkir er gaman að fara í göngutúr
um miðbæinn og heimsækja helstu söfn
og minnisvarða. Í hjarta Bergen er markað-
ur sem býður upp á fisk, blóm, ávexti,
grænmeti og minjagripi. Sérstaklega er

vinsælt meðal heimamanna að kaupa
ferskar rækjur sem eru soðnar á staðnum
og borða þær á Bryggen. Þar standa falleg
hús þétt saman samsíða höfninni og
mynda skemmtilegan reit.

Grasagarðurinn í Milde er sérlega falleg-
ur með klettum, árgljúfrum, blómum og
stöðuvatni sem gaman er að taka sund-
sprett í. Til að fá aðra sýn á borgina er upp-
lagt að taka kláf upp að Troldhaugen og
fræðast í leiðinni um skáldið Edvard Grieg
eða fara í bátsferð um firðina sem liggja í

kringum Bergen. Einnig er frábært útsýni
frá Fløen og gaman að enda daginn þar og
horfa á sólina setjast.

Gisting: Í tveggja manna herbergjum á
hótelum og í íbúðum.

Ferðin kostar kr. 133.000 á mann
miðað við gengi 20. nóvember 2006.
Óafturkræft staðfestingargjald er kr.
8.000.

Dregnir verða 18 orlofspunktar frá
punktaeign þeirra sem fara í ferðina.

Leiðsögumaður verður Sigurbjörg
Árnadóttir. Bílstjóri verður Sveinn Sig-
urbjarnarson og fararstjóri Björn Snæ-
björnsson.

Innifalið í verði:
- Akstur: Allur akstur erlendis.
- Flug: Keflavík - Bergen - Keflavík.
- Gisting: 10 gistinætur í tveggja manna

herbergjum á hótelum og íbúðum, með
morgunverði.

Biðlisti

Kerlingarfjöll, Hraunbúðir,
Landmannalaugar og 
Þjórsárdalur
Fjögurra daga síðsumarferð verður farin
um Kerlingarfjöll, Hraunbúðir, Land-
mannalaugar og Þjórsárdal dagana 9. til
12. ágúst. Hámark 40 manns. 

Ferðin kostar kr. 18.000 á mann og
innifalinn er allur akstur, gisting og
leiðsögn. Grillað verður eitt kvöld og þá
lagt til grillkjöt og kartöflusalat. Að öðru
leyti verður fólk að nesta sig sjálft. Óaftur-
kræft staðfestingargjald er kr. 3.000.

Leiðsögumaður verður Inga Rósa
Þórðardóttir. Bílstjóri verður Sveinn
Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn
Snæbjörnsson.

Krafla - Húsavík 
- Illugastaðir
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufé-
laga verður farin laugardaginn 18. ágúst
nk. Farið verður austur í Kröflu. Í Mývatns-
sveit verður snæddur hádegismatur, síðan
farið á hvalasafnið á Húsavík, þá verður
haldið til Illugastaða, þar sem bíður kaffi og
meðlæti. Þaðan verður ekið heim til Akur-
eyrar. 

Ferðin kostar kr. 3.000 á mann.

Allar nánari upplýsingar um ferða-
tilhögun og skráning í ferðirnar er á
skrifstofu félagsins á Akureyri, Skipa-
götu 14, í síma 460 3600.
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Í fyrra bauð Eining-Iðju félagsmönnum sínum upp á
að leigja íbúð miðsvæðið í Kaupmannahöfn. Óhætt
að segja að viðbrögðin hafi verið frábær og ekki síst
þess vegna hefur félagið aftur tekið á leigu þessa
sömu íbúð. 

Einingar-Iðjufélagar eiga því kost á því að dvelja í einni
af elstu og fallegustu borgum meginlandsins. Hvort sem
þeir vilja versla eða borða, fara á söfn, tónleika eða í leik-
hús þá býður þessi gamla höfuðborg Íslendinga upp á
allt sem þarf. Um er að ræða 12 vikur á tímabilinu 6. júní
til 29. ágúst.

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Eining-
ar-Iðju á Akureyri, í síma 460 3600, sigrun@ein.is eða á
www.ein.is og þar fer skráning einnig fram. Tekið verður
við umsóknum út mars og úthlutað í byrjun apríl.

Íbúðin leigist í viku í senn. Leiguverð er óbreytt
frá því í fyrra, aðeins kr. 20.000. Skiptidagar verða
á miðvikudögum. Punktafrádráttur er 36 punktar
fyrir hverja viku. 

Staðsetning
Íbúðin er við Skodsborggade 1, sem er lítil hliðargata

frá Nørrebrogade 195. Nørrebrogade er ein fjölfarnasta
gatan í Kaupmannahöfn þannig að þar er alltaf líf og fjör
og stutt í matvörubúðir og alla þjónustu. 

Göngufært er í bæinn, bein leið niður Nørrebrogade.
Um 35 til 40 mínútna gangur er niður á Strikið. Strætó-
samgöngurnar eru líka mjög fínar, en 5A stoppar beint
fyrir utan húsið. Hann fer t.d. á Nørreport, Rådhusplad-
sen og Hovedbanen. 350S, sem er hraðvagn, stoppar
aðeins neðar í götunni. Hann stoppar meðal annars á
Nørreport, Kongens Nytorv (Nyhavn) og Christians-

havns. Á Nørreport er hægt að taka Metró (M-lestin) í
Fields, stærstu verslunarmiðstöð Skandinavíu og Christi-
anshavn, en þaðan er um 10 mínútna gangur í Christi-
aniu.

Lýsing
Íbúðin er tæpir 90 m2 og er á 4. hæð í lyftulausu húsi

(eins og þau eru flest í Kaupmannahöfn). Í íbúðinni eru
tvö svefnherbergi og eru þau bæði með hjónarúmi.
Svefnsófi er í stofu, sem er stór og rúmgóð og gott gólf-
pláss til að koma fyrir dýnum, sem eru til staðar í íbúð-
inni. Á staðnum eru sængur, koddar og þess háttar 
fyrir sex manns sem og handklæði.

Í íbúðinni er uppþvottavél, ný þvottavél, nýr ofn og öll
helstu heimilistæki. Við húsið er lokaður bakgarður þar
sem hægt er að spóka sig og smá leiksvæði fyrir börn.
Þar er jafnframt læst geymsla fyrir kerrur og vagna. 

Sjá nánar á www.ein.is
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Íbúð í Kaupmannahöfn
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Gott að hafa í huga
Þar sem ekki var hægt að fá hús til leigu í Odense í
Danmörku er vert að benda á að Fylkir –
ferðaþjónusta býður upp á fjölbreytt úrval
sumarhúsa í Danmörku. Hægt er að panta sumarhús
í gegnum heimasíðuna www.fylkir.is eða með því
að hringja í síma 456 3748. 

Vagnasmiðjan, Eldshöfða 21 í Reykjavík, verður
með ný hjólhýsi og tjaldvagna til leigu í Århus í
Danmörku næsta sumar. Þangað er um 50 mín.
akstur frá flugvellinum í Billund, um 60 mín. akstur
frá Hanstholm, þar sem Norræna leggst að bryggju,
og um 3 klst. akstur frá Kaupmannahöfn. Nánari
upplýsingar fást í síma 587 2200 og á heimasíðunni
www.vagnasmidjan.is 





Í félagsblaðinu sem kom út í desember
sl. var að venju að finna getraun og
krossgátu þar sem í boði voru vegleg
verðlaun fyrir réttar lausnir.

Rétt svar í verðlaunagetrauninni, þar sem
spurt var: Til hvers notuðu Einingar-Iðjufé-
lagar leðurpjötluna í saltnámunum í ferð
sinni um Evrópu sumarið 2006? var svar
númer 2: Hún var sett á rassinn og notuð
til að renna sér í næstu hvelfingu.

Rétt lausnarorð í verðlaunakrossgátunni
var: Allt er hey í harðindum.

Brynhildur Pétursdóttir, fulltrúi hjá Neyt-
endasamtökunum, var fengin til að draga
út nöfn vinningshafa, en fjölmargir sendu
inn réttar lausnir. Brynhildur dró út eftirfar-
andi nöfn:

Getraun
1. verðlaun. Vikudvöl í orlofshúsi (með
potti) í eigu Einingar-Iðju að eigin vali sum-
arið 2007. María Ásgrímsdóttir, Akureyri.
2. verðlaun. Vöruúttekt að verðmæti kr.
10.000 í Nettó. Ómar Gunnarsson, Kópa-
skeri.
3. verðlaun. Helgardvöl á Illugastöðum að
vetri til, í orlofshúsi (með potti) í eigu Ein-
ingar-Iðju. Marin Ragnarsdóttir, Akureyri.
4. verðlaun. Ostakarfa frá MS Akureyri.
Ragnheiður Jónsdóttir, Akureyri.

Krossgáta
1. verðlaun. Vöruúttekt að verðmæti kr.
10.000 í Nettó. Sólveig Jónasdóttir, Akur-
eyri.
2. verðlaun. Helgardvöl á Illugastöðum að
vetri til, í orlofshúsi (með potti) í eigu Ein-
ingar-Iðju. Jónatan Ólafsson, Akureyri.
3. verðlaun. Ostakarfa frá MS Akureyri.
Anna Dóra Gunnarsdóttir, Akureyri.

Eining-Iðja óskar vinningshöfunum til
hamingju.

Eins og undanfarin sumur mun
Eining-Iðja hafa til sölu
greiðslumiða fyrir gistingu á öll-
um Edduhótelum landsins. Verð
miða er kr. 4.400. Hver miði
gildir fyrir tvo í gistingu í 2ja
manna herbergi með handlaug
í eina nótt en vert er að taka
fram að morgunverður er ekki innifal-
inn. 

Ekki verður dregið frá punktainneign fé-
lagsmanna vegna þessara greiðslumiða.
Hér er um að ræða ágæta kjarabót því
samkvæmt verðlista Edduhótelanna fyrir
sumarið 2007 á slíkt herbergi að kosta kr.
7.100. Miðana verður hægt að kaupa á
skrifstofu Einingar-Iðju þegar nær dregur
sumri.

Leyfilegt er að taka með sér börn í her-

bergi án þess að greiða aukalega
ef fólk hefur með sér svefnpoka
eða rúmföt en Edduhótelin sjá
um að útvega dýnu ef með þarf.

Greiðslumiðana má nota á öll-
um Edduhótelum, hringinn í
kring um landið. Gestir sjá sjálfir
um að bóka gistingu og við pönt-

un þarf að taka fram að greitt verði með
gistimiða. 

Verðlistaverð Edduhótelanna 
sumarið 2007 er:
Tveggja manna herbergi m/handlaug

kr. 7.100
Tveggja manna herbergi m/baði

kr. 11.200
Hótel Edda Plus kr. 12.700
Morgunverður á mann kr.    900
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Landsmennt hækkar
styrki vegna náms

og námskeiða
Á fundi stjórnar Landsmenntar, sem
haldinn var í janúar sl., var samþykkt að
hækka hámarksupphæð einstaklings-
styrkja úr kr. 44.000 í kr. 50.000 frá 
1. janúar 2007. Áfram gildir að aldrei er
greitt meira en sem nemur 75% af
námskostnaði. Viðmiðunargjald félags-
gjalda hækkar einnig úr kr. 13.300 í kr.
14.800. 

Aðrar styrkupphæðir haldast óbreyttar,
þ.e. styrkir til aukinna ökuréttinda verða
áfram kr. 81.000, en aðeins er hægt að fá
slíkan styrk einu sinni, og tómstundastyrkir
verða áfram kr. 15.000, eða 50% af kostn-
aði náms/námskeiðs. Styrkir vegna tóm-
stundanámskeiða dragast jafnframt af
heildarupphæð einstaklingsstyrks þess árs.

Vinningshafar úr 
jólablaði Einingar-Iðju

Brynhildur Pétursdóttir, fulltrúi hjá Neyt-
endasamtökunum, var fengin til að draga

út nöfn vinningshafa.

Verðlagseftirlit ASÍ hefur tekið saman upp-
lýsingar um þær breytingar sem áttu sér
stað um sl. mánaðamót þegar breytingar á
lögum um virðisaukaskatt og vörugjöld,
sem fyrst og fremst er ætlað að lækka mat-
vöruverð hér á landi og færa það nær því
sem gerist í nágrannalöndum okkar, tóku
gildi. Breytingarnar ná þó einnig til fleiri
þátta í heimilishaldinu en matarins. Verð á
veitingahúsum, hótelum og gistisheimilum
lækkaði einnig í kjölfar breytinga á virðis-
aukaskattsreglum þessara aðila. Verð á
bókum, hljóðbókum, blöðum og tímaritum
lækkaði um 6% og verð á hljómdiskum
lækkaði um 14%. Þá má nefna að heitt
vatn og rafmagn, sem notað er til húshit-
unar, lækkuðu einnig um 6% í verði.

Verðlagseftirlit ASÍ tók saman dæmi um
hvernig verð til neytenda á vörum og þjón-
ustu breyttist og eru neytendur hvattir til að
fylgjast vel með verði vöru og þjónustu á
næstu vikum og mánuðum og ganga úr
skugga um að sú skattalækkun, sem felst í
þessum aðgerðum, skili sér í til heimilanna
í landinu.

Samantekt og dæmi frá ASÍ má finna á
heimasíðu Einingar-Iðju, www.ein.is.

Fylgist vel með!



Á fundi stjórnar Sveitamenntar í janúar sl.
var samþykkt að hámarksupphæð ein-
staklingsstyrkja til hvers félagsmanns skal
samanlagt aldrei vera hærri en kr. 60.000
á hverju almanaksári nema þegar um er
að ræða styrk vegna aukinna ökuréttinda
þar sem veittur er sérstakur styrkur. 
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál
en íslensku geta sótt um allt að 90% end-
urgreiðslu vegna 150 stunda íslensku-
náms eftir þriggja mánaða félagsaðild. 

Hlutfall styrks af heildarkostnaði fer að öllu
jöfnu eftir samhengi starfs viðkomandi og
þess náms sem sótt er um styrk til ásamt því

að taka tillit til aðkomu þess sveitarfélags sem
félagsmaður starfar hjá. Við það mat skal
hafa eftirfarandi til grundvallar:
•  Þegar um er að ræða nám sem félagsmað-

ur ákveður að stunda að eigin frumkvæði 
og er í beinu samhengi við starf viðkom-
andi er sjóðnum heimilt að styrkja viðkom-
andi um allt að 90% af kostnaði við 
námið. 

•  Ef um er að ræða almennt og viðurkennt
nám sem leggja má til grundvallar undir
annað starfstengt nám, s.s. nám við öld-
ungadeild eða viðurkennda fræðslustofn-
un (tungumálanám, tölvunám eða annað

almennt nám), er sjóðnum heimilt að
styrkja viðkomandi um allt að 75% af
kostnaði við námið. 

•  Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna auk-
inna ökuréttinda að upphæð kr. 81.000.-
Hver félagsmaður getur einungis fengið
slíkan styrk einu sinni. 

• Veittir eru einstaklingsstyrkir vegna frí-
stunda-/tómstundanámskeiða og er end-
urgreiðsla vegna þeirra 50% af kostnaði
en aldrei hærri en kr. 15.000.- á ári 
og dregst jafnframt af heildarupphæð ein-
staklingsstyrks.

Þar sem vinna 10 manns eða fleiri skulu vera Öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður.
Þeir eiga, meðal annars, að sjá um gerð áhættumats.
Vinnueftirlitið heldur reglulega námskeið um vinnuvernd fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði.
Námskeiðin standa yfir í tvo daga, frá kl. 9:00 til 16:00. Námskeiðsgjald greiðist af atvinnurekanda.

Næsta námskeið á Akureyri verður 30. og 31. maí nk.

Skráning á námskeiðið er hjá umdæmisskrifstofu
Vinnueftirlitsins á Akureyri í síma 460 6800
og þar fást nánari upplýsingar

VINNUEFTIRLITIÐ
Bíldshöfða 16,  110 Reykjavík
Sími 550 4600 -  Fax 550 4610
vinnueftirlit@ver.is - www.ver.is

Nýtt:

Styrkupphæðir hjá Sveitamennt 

Félagsmönnum Einingar-Iðju standa til
boða fjórir góðir valkostir í orlofsmálum utan
hins hefðbundna orlofstíma. Hér er um að
ræða dvöl í orlofshúsum á Illugastöðum í
Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit og
Svignaskarði í Borgarfirði, auk fimm orlofs-
íbúða félagsins í Reykjavík. 

Haust- og vetrarleigan nær yfir tímabilið frá
15. september og stendur til 1. júní. Nánari
upplýsingar um vetrarleiguna má finna á
heimasíðu félagsins, www.ein.is.

Vetrarleiga orlofshúsanna



12 Munið eftir www.ein.is

�
��������	
����	�����	����������	�	���	����	
����
��������	��������
�	����	�������	
���������	����	������	�������
������	
�������	�������	�����
���	����	��
������	�����	
����
����	����
�����	�������	���	����� 	���	�	
��
������	�����	�������
�����	
�	����
	
������!	�	��
��	��������"��#�����	���
���	#�	
������	�����	����	�����	���	�	��
����	�����	�	
���	�����	�������	�	�	���	�����	�������	
������
��	����	����� 	���	�	��
������	���#�	�	
�

��$	��������$	�%���	�	�

��	������	&	����	
��#�������	����������	'�#
�	����� 	����
��	

����	��	�������	��#
��$	��#�������	(	�	��#
��$	
��������$	���	�����
��$�	)�	����
��	*+	
���#�	
���
���� 	�	��������	�	��
����	������	�����	���	
�������	�	)�����
��	
�	�������	�������	��#���	
������ 	��,��	*�	-�	.�	/�	0�	1	&	����	���	�	��
	������	
�������� 	���� 	����
����
��$	��#�������	
�����
�
��	
��	�����	��	��
������	������	2����	
�������
����	��	
�����
��	�����
���
�	����	
������	���	���
��	�������	��
�������	�����	
�������	��������	�	����#��	��	�#�����	

3�#��	����
��	�������	����������	�����	
�����	��������	���������	����
	��
��	
�	�������	���	
������	
�	������	������
��
��	���	���������	
�������	�����������4����	������	
�#	���
�	�����	
�����	���	�	��
	���	�����	�	���	�����	�������	
���������	�	��
�	�����	�������	
���������	���� 	
�����
��$	��
�����	
	
	
	
	
	
	
	
	
5��	�������	�����	
��	���������	�	��
��	
���������	�����	��	��
������	�����	
�������
�����	�����
� 	�	�����������	�������	
��#�������	��	���������
��	�	���	������	��������	
���	�������
�	���� 	��
����	������
������	�����	
��������	�����	��	��
������	�����	(	���� 	
��
�����	�����	����	��������
�	����#�	��	��#
��$	
���

����	(	������	�

���	������	�����	�	�����	

��������	��
�������	

)�������	
��	����	�����	��������	���	�������� 	
������	�
,�������
�	�	���������
��$	������$	
�������
�����$	(	
���
���	��������
��	��$	
����

�	�� 	�����������	������	���	���	����	

����	�������	����	�����	���	�
������	(	��������	
���#��	���	�����������	�����	�����#� 	���	����	
6���
��	��	����*1�	7����
	������
��	����!	�	�����	
���
������	������	.*�	������	

"������	��	���
��#	��	����������	
�������
��	�	3���
$����	&	�
,�������	��#
�	
������ 	�	������	�������	�	���	��#	
���#�	������ 	
����
���	
	
����
�
��
��������������	
���	������
	
8������	����	�����	��	������������	�����	��	

���
���	-/	�
�	��������$�	9��	������
��	
���$�����	�	������	�������	������	�$�����	
��	
������	���	��	�������	�����	������
��	�������#�	
����
��
��	����������	��������������	
����#
�� 	
��������
��	�	�������)����$�����	
���#�	����� 	
������#�
���	(	����,�
���
��	���	������,���
��	(	
�����	������
��	���$�����	���	���
��	���������	�	
������	�������	
	
�
�������	
�
������	
���������	
"������	"�������	:�
�
&6;��	�$��	�������
�� 	
�����	����
���	�	�������������	��	������	��	
�������
��	�������	�������	����������	
������
����	������	�����������	�����	���
�	�����	
��������	�	��������	�	���	�����	����������	
�����	����	�����
�	���	��������	<��	*�����	��	.=�	
�����
��>	�	����	������
��
�	�	�����
��	����
��	
�����
��	���	���������	����
��	�����	�������	
�������
�	�������
�	���
�������	�������	
��������	<����,�������>�	8	���	����	����	��	����	
-.�===	����
	�	���������	�����	
�	���
��	�������	
���
��	��	����������	�������	�����������	
2�	��#��	�����
��
��	�������	
��	�������	���	
��
���	���������	<����,����
>�	

"��
��	�	�������	���������	�	?��������	
�����������	<@���A�	5�B�

��C,��
�>	
���#�	
������� 	�������	��������	
�	��������	������	
���������	���	
��	��D
���	
�#	
*0������
���������
���	������
��
�	���
��	�	
�������	��!�������	3������	E���	
������
�����$	<@��
�
�
�,
�	�C����
�>	����	
������� 	�������	���	�������	*�	��������	

Sprawy urlopowe

5��	�������	�����	
��	���������	�	��
��	
���������	�����	��	��
������	�����	
�������
�����	�����
� 	�	�����������	�������	
��#�������	��	���������
��	�	���	������	��������	
���	�������
�	���� 	��
����	������
������	�����	
��������	�����	��	��
������	�����	(	���� 	
��
�����	�����	����	��������
�	����#�	��	��#
��$	
���

����	(	������	�

���	������	�����	�	�����	

��������	��
�������	




��������	�	������$	��������$	�����	3������	
"�������	F����
��$	��	@����	��������$	
<F��
�
�,
�	@B�����,G���>	�
������	���	������	#�	
�������	��������	
���#�	������� 	*�	�����	
	
	
	
	
	
	
	
	
�����������
��	������	
"������	"�������	:�
�
&6;��	������	����	��	
�������#�	��
�	<���;�����;��>	
�	�����	��	
���������$	$������$	:���	�	������H�
	$�������	
��������	/�/==	����
	�	����	��#
�	���	����$	����	�	
������	�����������	<�	��������>	
�	���
�	

���@
����
��	
��	����	������
�	�	��
�	��
������	
�������	��
��	
��	�������	���	��
����	
��������
��$	�����	����
��	��������4���	��	
������	�������
��	��#	���
��	�	��

�����	$�����	
:���	
�	����	-==+	�����	����	��	�������� 	+�*==	
����
�	H�
�	������	��#
�	������ 	�	������	
:�
�
&	6;��	�����	����������	������	���
���	

"������	����#�
�	����	
�	�������
��	��	����	
������	��	�������	$��������$	���	�
����
��	
����������	�������4����	�����	����	��	����	������	
���	������
�	�����������	��	$����	:���	�����
�	
�������	�	�����	���������	

H�
�	��#
�	�#��� 	��	���������$	$������$	
:����	�����	��������
�	��	�����#	���
��	����	
��������	��������	�����	6���
���9�����	�����	����	
����� 	�	����������	������	�	$������	
	
 ����!���"����"�����
����
��	
"������	"�������	:�
�
(6;��	�����
����		

����������� 	����	��	���������	*�01=�===	����
	

�	������	���	
����	I7�����!	�����	����
��	
������J	�	����	-==+�����
�����	�������	���	
����� 	���	�	*-=	���	�������	��,�
�
����!�	��#��	
��	����	*.�===	����
�	���������	��,�
�
����!	
������	���	
�	���$	�����$	�������$�	��	���������	
������	�������
�����$����
�����	��#
�	�#� 	

����	��
������	�����	�������
������������	
�	$�����	���	���������	�����
����K	��#
�	���#�	
���������� 	���
�����	��	,�
�
����
��	�����	
�����#�	�	������	������	�	�����	���	��	��
���	(	
�����	����
��	#����
���	'�������
�	�����	
�	
��#���	����
��	�������	��
���	(	���	�����
���	
���
����
�	(	*.�===	����
�	���	
��	������	
�#	0=L	
��
�����
��$	��������	

����
���	��������	������	�#���	�����	����	
�����
��	�������$	*M	��
����K	�#����	�
�������	
����	���������	���������
��
��	�������	�
�������	
������	��
�����8������	��,�
�
����
��	������	���	
��	����!���
��	�����#��	�	����
�����	�������	
�����	���������� 	���$�
��	��	�����	���	�����#�	
#����$�%����������	����
����&����	���	��'�

�
�'�	������������()��'���'���*+ ��*�,-��$�

�

.�	�����������(�������	�'�/0�	��(��1���2���
'�#
�	
����� 	������	
�	��������	��
����	
NB��,���;��A
	�	������$	�������	:�
�
(6;��	�	
5�������	�	�	2��BC���H����	
�	����
	��������	
��������	�����	01=	����
�H�����	��#
�	���
��#	

����� 	�	���������������	�������	�	O��,�,�A�;���	

�	N�C���	�	�	9��
�BC���	
	
3���������	������
6
,�������	�	����������$	���
��$	��#
�	�
���D 	
�	
����
��	�������	�������	:�
�
(6;��K	������
����		
)�	���������	����
��	�
������	���	��������%����
��	
<��
�>	��
����
�P	45�����
�������	��������'6	�-	

Sími 476 1399

HHHHaaaaffffððððuuuu  ssssaaaammmmbbbbaaaannnndddd!!!! Sumarið 2007
Noregur um miðjan maí

Noregur um mánaðarmót maí/júní - UPPSELT -

Færeyjar í ágúst

Danmörk/Þýskaland um mánaðarmót ágúst/september

Við flytjum hópinn þinn,
innanlands sem utan.
Þú kemur með hópinn,
við finnum lausnina!



The first issue of this year's union magazine
is devoted to matters pertaining to holidays
and the holiday chalets the union has at its
disposal for renting out to its members.
Members may apply for the rental of a holi-
day chalet for one week at a specified loca-
tion and since many often apply for the same
location, it is a good idea to apply for differ-
ent places and/or times as alternative
options, up to six of which are permitted.

You indicate in the table on page 17 which
house you are applying for, adding the num-
bers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if you are applying
for alternative options. The holiday chalets
are then allotted on the basis of a credit sy-
stem which the union has developed. Each
member who pays in to the union receives
one credit point per month, regardless of job
ratio or the amount paid in union dues. If
more than one person applies for the same
chalet at the same time, the one who has
accumulated the largest number of credit
points is first choice.

Then, to ensure that those who are not
successful in renting a chalet have a better
chance next time they apply, a special num-
ber of points is deducted from a union mem-
ber who rents a chalet. The number of ded-
ucted credit points varies according to time
and other factors. Unfortunately there is not
enough space to translate information relat-
ing to the chalets into English. However, the
location should be clear from the place
names and by using the map of Iceland on
page 16. The deadline for applying for holi-
day chalets is 31 March.

The union also has at its disposal holiday
chalets in Denmark.  For further information,
please contact the union office where app-
lications are also submitted.

The right to take a summer
vacation
Everyone is entitled to a vacation, a minim-
um vacation is to be 24 working days.  If an
employee falls ill during vacation, the period
of illness is not counted as vacation, on con-
dition that the employee prove by doctor's
certificate that he/she is not able to take a
vacation.  Notification to a superior is to be
made immediately, by phone or telegram, in
case of illness or accident during vacation. 

Holiday bonus
Eining-Iðja wishes to remind its members of

their right to receive a holiday bonus.
Employees who have earned full vacation
rights by working for the same employer
during the past full year, defined as lasting
from 1 May to 30 April, and were in employ-
ment during the last week of April or the first
week of May, will be paid a special single-
sum holiday bonus. This year's amount is kr.
23,000 based on full employment, in accor-
dance with all employment contracts. The
holiday bonus is not included in the amount
that forms the basis of holiday pay calcula-
tions.

According to a contract with the SA- Con-
federation of Icelandic Employers the holiday
bonus is to be paid at the beginning of a
vacation, or no later than 15 August. Those
who work according to a contract with the
State Wages and Salaries Commission are to
receive the payment by 1 June. The contract
with the Municipal Wages and Salaries
Commission specifies 1 May as the date of
payment of the holiday bonus.

The Edda hotels offer reduced rates
Eining-Iðja will be selling coupons for
accommodation in all Edda hotels in Iceland.
The price of one coupon is kr. 4,400 and it is
valid for two persons in a double room with
wash basin for one night. Breakfast is not
included.  Union members will not lose cred-
it points when buying these coupons which

makes this an attractive option, for, according
to the price list of the Edda hotels for sum-
mer 2007, the price of a room of this type is
kr. 7,100. The coupons will be available at the
Eining-Iðja office as summer approaches.

Children can share the rooms with
grownups without extra charge if people
take along a sleeping bag or bed linen. The
Edda hotels provide mattresses if needed.
The coupons may be used in all the Edda
hotels around the country. Guests make their
own bookings. 

A week of your own choice
Eining-Iðja has decided to spend up to kr.
1,560,000 on an item entitled "A week of
your own choice" during 2007. Union mem-
bers can apply for 120 such grants, to the
amount of kr. 13,000 each; the grants are
allotted on the same basis as the holiday
chalets. The grant may be used, for example,
to rent a holiday chalet, a hotel room, a 

tent trailer or a fold-up camper as part-pay-
ment towards a holiday in Iceland or abroad,
depending on personal wishes and interests.
Maximum grant to individual members is, as
indicated above, kr. 13,000 with the proviso
that the amount never exceeds 50% of actu-
al cost.

Members who receive a holiday grant
have 18 credits deducted for those who
make use of the total grant and proportion-
ally for lower amounts. The grants are paya-
ble after the end of the holiday tour and
members who have been promised a grant
are required to present an invoice relating to
stay or travel expenses for the amount to be
paid out.

PLEASE NOTE! You must present
legal, numbered business invoices!

Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets may be obtained for the Hvalfjörður
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri
and Dalvík. The price of each ticket is only kr.
560. Tickets may also be purchased from
union representatives in Ólafsfjörður, Hrísey
and Grenivík.

Summer excursions
Information relating to summer excursions
may be accessed at the Eining-Iðja home
website, www.ein.is which features a button
marked "foreign languages" on the front
page.

14

Holiday matters

Kíkið á www.ein.is



• Bjóðum fjölbreytt úrval sumarhúsa af öllum stærðum.
í Danmörku. 2ja manna og uppí 25 manna hallir.

• Bjóðum fjölbreytt úrval orlofshverfa í Danmörku.

• Bjóðum ótrúlega ódýra bílaleigubíla fyrir Íslendinga.

• Reynið frábæra þjónustu okkar við val á sumarhúsi og 
staðsetningu þess í Danmörku.

• Val á sumarhúsi er mjög einföld beint af heimasíðu 
okkar www.fylkir.is eða fáið sendan verðlista.

sími 456-3745
www.fylkir.is

Velkominn til Danmerkur

15

Því ekki að drífa sig á Illugastaði?
Það er nefnilega ekkert síðra að vera í góðu sumarhúsi í frábæru

umhverfi þó utan hásumartímans sé.

Hringdu til Illugastaða í síma 462 6199 og aflaðu frekari upplýsinga

ás
p

re
n

t/
p

o
b

 e
h

f.

Orlofsbyggðin Illugastaðir er starfrækt allt áriðOrlofsbyggðin Illugastaðir er starfrækt allt árið
Byggðin er aðeins í 45 km fjarlægð frá Akureyri. Umsjónarmaður

sér um útleiguna frá 15. september til 31. maí.
Á Illugastöðum er auk sumarhúsanna sjálfra góð aðstaða fyrir
ráðstefnur fyrir allt að 90 manns, minni fundi og námskeið.

Yfir veturinn er gufubað og heitur pottur í notkun.

SSSSaaaauuuummmmaaaa   eeee iiii nnnnaaaannnnggggrrrruuuunnnnaaaarrrr yyyy ffff iiii rrrrbbbbrrrreeee iiiiððððssss llll uuuurrrr
yyyy ffff iiii rrrr   hhhheeee iiii tttt aaaa   ppppooootttt tttt aaaa

Geri við tjöld og tjaldvagna, sauma og geri við 
allar stærðir af seglum.

Skipti um rennilása og geri við allan fatnað.

Fljót og góð þjónusta. Opið alla daga frá 13:00-17:00,
einnig á öðrum tímum eftir samkomulagi.

Tjalda- og seglaþjónustan,
Laufásgötu 11 • 600 Akureyri 

Svandís, sími 899 6277 og 461 5077
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Noregsferð
Noregur - 1. til 11. júní 2007, hámark 50 manns.

Bergensvæðið, Sogn og Harðangur.

Vegna hagstæðari hótelsamninga er verðið 

kr. 133.000.- á mann 

miðað við gengið 20. nóvember 2006.

Óafturkræft staðfestingargjald er kr. 8.000.-

Dregnir vera 18 orlofspunktar frá punktaeign þeirra

sem fara í ferðina.

Innifalið í verði:
Akstur: Allur akstur erlendis.

Flug: Keflavík - Bergen - Keflavík.

Gisting: 10 gistinætur í tveggja manna herbergjum 

á hótelum og íbúðum með morgunverði.

18

Eining-Iðja
Skipagötu 14
600 Akureyri

Fyrir 
frímerki

Athugið!
- lækkað verð!
- fá sæti eftir!
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Til þess að gæta sem mestrar sanngirni við
úthlutun orlofshúsa og orlofsíbúða hefur
félagið notað og þróað punktakerfi sem
þykir hafa reynst vel. Hver félagsmaður
vinnur sér inn einn punkt fyrir hvern mán-
uð sem hann greiðir til félagsins. Engu máli
skiptir hve há upphæð félagsgjaldsins er í
hverjum mánuði. Þeir sem síðan hafa safn-
að flestum punktum þegar kemur að út-
hlutun, ganga fyrir þegar mikil ásókn er í
húsin. 

Þegar félagsmaður fær úthlutað tíma í orlofshúsi dregst tiltekinn punktafjöldi frá inneign
viðkomandi þannig að tryggt er að þeir sem fá úthlutað dvöl í orlofshúsi eru ekki áfram
efstir á blaði, en halda þó auðvitað áfram að safna sér punktum fram að úthlutun næsta
árs með því að greiða félagsgjöld.

Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum og eftir því hvað er
leigt:

Orlofshús á tímabilinu 15. júní til 24. ágúst 36 punktar
Orlofshús fyrir 15. júní eða eftir 24. ágúst 24 punktar 
Íbúð í Kaupmannahöfn 36 punktar
Vika að eigin vali allt að 18 punktar

Lækkað verð
Minnum á að hægt er að kaupa miða 
í Hvalfjarðargöngin á skrifstofum 
Einingar-Iðju á Akureyri og Dalvík. Frá 
1. mars sl. lækkaði verðið og kostar því
hver miði aðeins kr. 560.

Einnig er hægt að kaupa miða hjá
fulltrúum félagsins í Ólafsfirði, í  Hrísey
og á Grenivík.

Veikindi í orlofi
Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími,
sem veikindum nemur, ekki til orlofs
enda sanni starfsmaður með læknisvott-
orði að hann hafi ekki getað notið or-
lofsins. Þegar veikindi hefjast ber starfs-
manni að tilkynna það á vinnustað með
sannanlegum hætti eins og hann væri í
vinnu. Þá getur hann tekið orlofið síðar,
eftir að hann hefur náð heilsu á ný, með
samkomulagi við yfirmann sinn.

Margir nýta 
sér heimasíðu 

félagsins
Í lok janúar var heimasíða félagsins,
www.ein.is, skráð í virka vefmælingu hjá
Modernus, sem er fyrirtæki sem sér
m.a. um að fylgjast með heimsóknum á
heimasíður. Greinilegt er að margir nýta
sér þá þjónustu sem heimasíðan býður
upp á og ekki bara á Íslandi. Við höfum
fengið heimsóknir m.a. frá Svíþjóð,
Danmörku, Finnlandi, Noregi, Hollandi,
Sviss, Spáni, Bretlandi, Þýskalandi, Pól-
landi, Bandaríkjunum og einnig frá Kína
á þeim stutta tíma sem síðan hefur ver-
ið í virkri vefmælingu. 

Með slíkri mælingu má fá ítarlegar
upplýsingar um hversu margir einstak-
lingar heimsækja vefinn, hve lengi þeir
dvelja á hverri síðu vefsins, meðalinni-
tíma á sólarhring, hvaðan einstakling-
arnir koma - auk fjölda annarra nytsam-
legra upplýsinga.

Í fyrra ákvað stjórn Einingar-Iðju að
bjóða 100 styrki sem kölluðust „Vika að
eigin vali“ og mæltist það mjög vel fyrir
hjá félagsmönnum. Nú hefur stjórnin
ákveðið að gera enn betur en í fyrra og
ætlar að verja allt að kr. 1.560.000 í
„Vika að eigin vali“ á árinu 2007. 

Félagsmenn geta sótt um 120 slíka
styrki, hvern að upphæð kr. 13.000, og er
styrkloforðum úthlutað eins og orlofshús-
unum. Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til
leigu á orlofshúsi, hótelherbergi, tjaldvagni
eða fellihýsi, sem greiðslu upp í orlofsferð

innanlands eða erlendis, allt eftir óskum
hvers og eins. Hámark á hvern félagsmann
er eins og áður segir kr. 13.000, en þó
aldrei hærri en 50% af kostnaði.

Dregnir verða 18 punktar af félags-
mönnum fyrir þá sem nýta sér alla upp-
hæðina og hlutfallslega fyrir lægri upphæð.
Greiðsla fer fram eftir að ferðalagi lýkur, en
félagsmenn þurfa að framvísa reikningi fyr-
ir dvöl eða ferð.
ATH! Framvísa þarf löglega núm-

eruðum vsk. reikningum eða
farseðlum.

Punktakerfi tryggir sanngirni

Styrkina er til dæmis hægt að nota sem greiðslu upp í ferð til Noregs sem félagið stendur
fyrir næsta sumar.

Vika að eigin vali!



Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í Fnjóskadal er
fyrir löngu vel kunn flestum landsmönnum, svo
margir hafa dvalið þar eða litið inn hjá vinum og
kunningjum sem þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sí-
vinsæll sumardvalarstaður og vert að benda á að fé-
lagið á þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús nr. 26.

Eining-Iðja á 14 nýuppgerð orlofshús að Illugastöðum
sem öll eru með heitum potti en hitaveita var tengd í öll
hús á svæðinu í fyrra. Nokkur húsanna eru leigð til ann-
arra stéttarfélaga í skiptum fyrir orlofshús annars staðar
á landinu. 

Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalarstaður,
ekki síst meðal félagsmanna Einingar-Iðju, enda er ekki
löng ferð úr Eyjafirðinum yfir í Fnjóskadal (45 km frá 
Akureyri). Fnjóskadalur státar af náttúrufegurð og er
sannkölluð perla fyrir náttúruunnendur, sérstaklega þá
sem áhuga hafa á gönguferðum, jafnt að sumri sem
vetri. 

Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru svefnpláss
fyrir átta manns í hverju húsi. Á Illugastöðum er meðal
annars sundlaug, heitur pottur, gufubað og lítil verslun í
þjónustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með
skemmtilegum leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í
Vaglaskóg þar sem miklir möguleikar eru til gönguferða.

Lyklar að orlofshúsunum á Illugastöðum eru 
afhentir í þjónustumiðstöðinni á staðnum.

20

Illugastaðir í Fnjóskadal

Sívinsæll sumardvalarstaður

Sumum hentar betur að komast í orlofshús í næsta
nágrenni við heimabyggð sína í stað þess að þurfa
að aka um langan veg. Fyrir þá sem eru tímabundn-
ir en vilja samt komast í gott frí og róandi umhverfi
er nokkurra ára gamalt hús, Tjarnargerði í Eyjafjarð-
arsveit, mjög góður kostur.

Eining-Iðja á Tjarnargerði ásamt Bílstjórafélagi Akur-
eyrar og Vörubílstjórafélaginu Val og hefur því aðeins
aðra hverja viku til úthlutunar fyrir félagsmenn. Húsið er
vel búið og allt hið glæsilegasta með öllum þeim þæg-
indum sem flestir vilja hafa í orlofshúsum. Í húsinu er
svefnpláss fyrir níu manns.

Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni fremst í Eyja-
firðinum og frá Tjarnargerði er til dæmis örstutt í Leyn-
ingshóla og fleiri náttúruperlur. Í Tjarnargerði sameinast
þeir kostir að þangað tekur stuttan tíma fyrir félagsmenn
Einingar-Iðju að fara og þar er gott að vera, slaka á og
safna orku í sumarfríinu. 

Lyklar að Tjarnargerði eru afhentir á skrifstofu
félagsins í Skipagötu 14 á Akureyri.

Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit

Friður og ró í næsta nágrenni

Munið eftir www.ein.is
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Athugið!
Reykingar eru

alfarið bannaðar í

öllum orlofshúsum

félagsins.



Hverjum þykir sinn fugl fagur og víða um land vill
fólk gera tilkall til þess að heimahéraðið sé hið veð-
ursælasta á landinu. Eitt þeirra svæða sem áreiðan-
lega á möguleika á því að hafa vinninginn í þeirri
„samkeppni" er Fljótsdalshérað. 

Eining-Iðja á íbúð í fjölbýlishúsinu við Útgarð 6 á 
Egilsstöðum og nýtur sú íbúð mikilla vinsælda - væntan-
lega ekki síst vegna hinnar rómuðu veðursældar á Hér-
aði. 

Egilsstaðir eru höfuðstaður Austurlands og þaðan
liggja vegir til allra átta. Það ætti því að vera hægur vandi
að dvelja í orlofsíbúð á Egilsstöðum og skipuleggja það-
an ferðir um nánast allt Austurland án þess að þurfa að
gista annars staðar. Á Egilsstöðum er hægt að fá alla þá
þjónustu sem ferðafólk þarf á að halda, meðal annars er
þar glæsileg sundlaug sem upplagt er að nýta og njóta.

Íbúð Einingar-Iðju á Egilsstöðum er þriggja herbergja
og að sjálfsögðu búin öllum helstu heimilistækjum.
Íbúðin er á neðstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Við
hana er góður sólpallur og skjólveggir. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu Einingar-Iðju 
í Skipagötu 14 á Akureyri.
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Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs ásamt náttúru-
fegurð ætti að tryggja ánægjulega dvöl í orlofshús-
unum á Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að fullyrða
að Fljótsdalshérað er eitt hið veðursælasta á land-
inu. 

Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur Eining-Iðja
til umráða þrjú nýlega uppgerð hús. Þau eru öll af sömu
gerð, með svefnplássi fyrir átta manns. Einarsstaðir hafa
notið mikilla vinsælda sem orlofsdvalarstaður og hafa
verið með eftirsóttustu stöðum félagsins, meðal annars
vegna hinnar rómuðu veðurblíðu. Einarsstaðir eru
einnig vel staðsettir fyrir þá sem vilja nýta fríið í að ferð-
ast og njóta þess að skoða nokkrar af helstu náttúruperl-
um landsins, en vilja um leið hafa fastan samastað í or-
lofshúsi. Margar af helstu náttúruperlum eru innan seil-
ingar og af Héraði er stutt til allra staða á Austurlandi.
Frá Einarsstöðum er jafnframt stutt í alla nauðsynlega
þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn því staðurinn er
aðeins tólf kílómetrum sunnan Egilsstaða, miðja vegu
milli Egilsstaða og Hallormsstaðar. 

Lyklar að húsunum eru afhentir í húsi nr. 32,
sem er við stóra bílastæðið við eldri byggðina.

Einarsstaðir á Héraði

Veðurblíða og náttúrufegurð

Orlofsíbúð á Egilsstöðum

Höfuðstaður Austurlands
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Í landi Bakka II í Ölfusi stendur orlofshúsið Garðs-
horn. Húsið er um 100 metra frá þjóðveginum til
Þorlákshafnar, um 6 kílómetra frá Hveragerði.

Fyrir þá sem vilja vera í næði og út af fyrir sig er gott
að dvelja í Garðshorni því húsið stendur ekki í orlofs-
húsabyggð heldur eitt og sér. Engu að síður er örstutt í
alla þjónustu því Garðshorn er í aðeins um 6 kílómetra
fjarlægð frá Hveragerði og þar með er ekki heldur langt
til Selfoss eða höfuðborgarsvæðisins. 

Meðal þess sem finna má í næsta nágrenni Garðs-
horns í Ölfusi eru manngerðir hellar uppi í hlíðinni ofan
við húsið. Þaðan er einnig mjög víðsýnt um Suður-
landsundirlendið. 

Í Garðshorni eru tvö svefnherbergi og svefnpláss fyrir
6 til 8 manns. Nýlega var pallur stækkaður við húsið og
gestahús byggt.

Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagsins í Skipa-
götu 14 á Akureyri.
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Tiltölulega nýlegt orlofshúsasvæði í Klifabotni í Lóni
hefur reynst vinsælt meðal félagsmanna Einingar-
Iðju. Þar ríkir enda skaftfellsk kyrrð og veðursæld í
skjóli stærsta jökuls Evrópu, Vatnajökuls.

Klifabotn, þar sem orlofshús sem félagið leigir stend-
ur ásamt nokkrum öðrum, er í Þórisdal í Lóni, skammt
austan við Laxá, og stendur við Strandaháls í Bæjar-
hreppi, sem nú er reyndar hluti af Sveitarfélaginu
Hornafirði. 

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Klifabotni, rúm-
gott og vel búið. Í hverfinu er leikvöllur fyrir börnin og
sameiginleg gufubaðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina.
Um 30 kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornafirði
en þar er fjölbreytt þjónusta, meðal annars sundlaug og
golfvöllur. Svæðið býður upp á skemmtilega ferða-
möguleika, hvort heldur fólk vill ferðast á bílum, hestum
eða á tveimur jafnfljótum. Umhverfið er ægifagurt og
stórbrotið og meðal annars stutt í hin rómuðu Lónsör-
æfi. Fjallahringurinn, sem skýlir Lónsbúum og gestum
þeirra, er fagur með Eystra- og Vestra-Horn sem útverði.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á 
leigusamningi.

Klifabotn í Lóni

Skaftfellsk kyrrð í skjóli jökuls

Garðshorn í Ölfusi

Örstutt í alla þjónustu

Kíkið á www.ein.is
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Gæludýr
Ekki er leyfilegt að vera með gæludýr í orlofshúsum eða orlofsíbúðum

Einingar-Iðju. Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp í kjöl-
far slíks. Brot á þessu varðar tafarlausa brottvísun úr húsum eða íbúðum. 



Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu orlofs-
dvalarsvæða á landinu og ekki að ástæðulausu.
Svæðið hefur upp á allt það að bjóða sem orlofs-
húsagesti kann að vanhaga um eða langa til að
gera; góða aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta
möguleika til þess að njóta þess sem hver og einn
vill fá út úr fríinu sínu.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í Brekkuskógi
og hafa þau bæði verið endurnýjuð nýlega. Við húsin er
meðal annars verönd með heitum potti. Aðstaða fyrir
gesti er öll eins og best gerist. Í orlofshúsahverfinu í
Brekkuskógi er þjónustumiðstöð þar sem er meðal ann-
ars sjónvarp, myndbandstæki, sími, bókasafn, spil og sal-
ur til sameiginlegra afnota fyrir gesti. Þar er einnig bað-
hús með gufuböðum, heitum pottum og sturtum. Lítill
leikvöllur er á svæðinu og aðstaða til að spila mínígolf.

Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggðakjarnann
við Laugarvatn og raunar má segja að „stutt" sé úr Bisk-
upstungunum um allt Suðurland þar sem margar af 
helstu náttúruperlum landsins er að finna. Í Árnessýslu
er jafnframt umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og
því af nógu að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum í
Brekkuskógi og vilja leita sér afþreyingar í nágrenninu.

Lyklar að orlofshúsunum sem Eining-Iðja hefur
til umráða í Brekkuskógi eru afhentir í þjónustu-
miðstöðinni á staðnum.

23

Í fögru umhverfi Hveragerðis og nágrennis er rótgróið or-
lofshúsahverfi, Ölfusborgir, sem margir kannast við af
eigin raun eða af afspurn. Eins og með önnur orlofshúsa-
svæði í Árnessýslunni gildir um þetta svæði að þaðan er
stutt í alla hugsanlega þjónustu og stutt í margar af hel-
stu náttúruperlum landsins. 

Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju geta tekið á
leigu í Ölfusborgum er 50 fermetrar að stærð með sex svefn-
plássum og barnarúmi. Sængur eru í húsinu og lín fæst leigt
hjá umsjónarmanni gegn gjaldi. Allur hefðbundinn búnaður
er í húsinu, svo sem sturta, ísskápur, eldavél, örbylgjuofn,
borðbúnaður fyrir átta manns, grill, útvarp, sjónvarp og svo
það sem mörgum finnst orðið ómissandi í orlofinu; heitur
pottur.

Knattspyrnuvöllur og leikaðstaða fyrir börn eru sameiginleg
á svæðinu og einnig er hægt að kaupa veiðileyfi.

Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa og kauptúna á
Suðurlandi. Eins eru margar skemmtilegar gönguleiðir í ná-
grenninu. Ýmislegt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði
sem er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug með vatns-
rennibraut og blómaverslanir. Ölfusborgir eru í Ölfushreppi í
Árnessýslu. Þaðan er mikið og fallegt útsýni fyrir undirlendið
á Suðurlandi.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigu-
samningi.

Brekkuskógur í Biskupstungum

Góð aðstaða - fallegt umhverfi

Ölfusborgir

Náttúruperlur í nánd
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Borgarfjörðurinn hefur um árabil notið vinsælda
sem sumardvalarstaður og þar er öll þjónusta við
ferðamenn í föstum skorðum, þar sem ganga má að
gæðunum vísum en um leið fjölbreytni og frumleika.

Stór orlofshúsahverfi hafa byggst upp í Borgarfirðin-
um á vegum fjölmargra stéttarfélaga og landssambanda.
Eitt þessara orlofshúsahverfa er í Svignaskarði. Þar hefur
Eining-Iðja til umráða eitt hús með svefnplássi fyrir sex
manns. Þjónustumiðstöð er á svæðinu þar sem
lyklar eru afhentir. Leiktæki fyrir börn er víða að finna
á þessu svæði, tveir sparkvellir eru í hverfinu og
mínígolfvöllur.

Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá or-
lofshúsunum og stutt er í frábærar sundlaugar, til
dæmis í Borgarnesi og á Varmalandi. Í Borgarfirðin-
um er margt að sjá og mjög fjölbreyttir möguleikar
til afþreyingar og útiveru.

Golfvöllur er að Hamri, rétt utan við Borgarnes og
hestaleigur eru nokkrar í næsta nágrenni Munaðarness.
Þá er víða hægt að kaupa ódýr veiðileyfi í vötn í ná-
grenninu, t.d. Hreðavatn og Langavatn. Veiðileyfi fyrir

Hreðavatn eru seld í Hreðavatnsskála og í Langavatn í
Hyrnunni. Ferðir á Langjökul njóta vinsælda og þannig
mætti lengi telja. Frá Munaðarnesi er stutt að fara til þess
að skoða ýmsa fagra og markverða staði, bæði út frá
náttúrufræðilegu og sögulegu samhengi. Borg á Mýrum
og Reykholt eru meðal þekktustu staða Íslandssögunnar
og Grábrókarhraun, Hreðavatn, Baula, Barnafossar,
Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru meðal helstu
náttúruperla landsins.
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Orlofshúsahverfin í Munaðarnesi og Stóruskógum
hafa notið vinsælda meðal landsmanna um árabil

enda er þjónusta við ferðamenn á þessu svæði kom-
in í mjög fastar skorður, aðstaðan eins og best verð-
ur á kosið og möguleikarnir óþrjótandi.

Eining-Iðja hefur til umráða tvö hús í Munaðarnesi og
eitt í Stóruskógum. Heitir pottar eru við húsin.

Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og mögu-
leika sem fylgja dvöl í orlofshúsum í Svignaskarði í Borg-
arfirði gildir alveg jafnt um þau orlofshús sem félagið
hefur til umráða í Munaðarnesi og Stóruskógum í Borg-
arfirði. Í Munaðarnesi og Stóruskógum eru tvö aðskilin
orlofshúsahverfi sem eru hvort sínu megin þjóðvegar 1
en þjónustumiðstöðin í Munaðarnesi er sameiginleg fyr-
ir bæði hverfin. Lyklar eru afhentir í þjónustumið-
stöðinni. 

Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og slökunar
í Borgarfirðinum sem of langt mál væri að telja upp hér.
Veðursæld Borgarfjarðar er mikil og skjólgott í orlofs-
húsahverfunum. Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í
nágrenni orlofshúsahverfanna, til dæmis upp með hinni
frægu og fögru Norðurá. 

Í Borgarnesi er síðan ein af glæsilegustu sundlaugum
landsins. Borgarfjörðurinn hefur upp á fjölmargt annað
að bjóða, hvort heldur dvalargestir eru að leita eftir
menningarviðburðum, sögustöðum, náttúrufyrirbærum,
útivistarmöguleikum eða annarri afþreyingu til að lífga
upp á sumarfríið.

Munaðarnes/Stóruskógar í Borgarfirði

Allt til alls - fyrir alla

Svignaskarð í Borgarfirði

Ganga má að gæðunum vísum

Munið eftir www.ein.is
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Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarðakjálkans af
eigin raun en ýmissa annarra svæða á landinu - en
fegurðin er ekki minni fyrir þá sök. Vatnsfjörður á
Barðaströnd er sögufrægur staður og þar er fagurt
um að litast.

Flókalundur í Vatnsfirði hefur um árabil verið meðal
vinsælli sumardvalarstaða landsins. Vatnsfjörður er á
Barðaströnd - á „suðurströnd" Vestfjarðanna - og þar er
veðursælt, gróðursælt og skjólgott. Fjölmargir áhuga-
verðir staðir eru í nágrenninu og má nefna Látrabjarg
og Rauðasand. Ótal tækifæri eru fyrir þá gesti sem njóta
vilja náttúruskoðunar og sagan er við hvert fótmál í
Vatnsfirði. Þar er talið að Hrafna-Flóki hafi dvalið þegar
hann gaf Íslandi nafn og þá meðal annars gengið upp á
Lónfell.

Í Flókalundi er þjónustumiðstöð með verslun og
veitingastað og þar má nálgast lykla að húsunum.
Einnig er þar nýleg sundlaug. Þá er vert að benda á
áhugaverðan valkost sem er að nota Breiðafjarðarferj-
una Baldur en hún siglir milli Brjánslækjar í Vatnsfirði og
Stykkishólms með viðkomu í Flatey. Það eru því margir
möguleikar til styttri og lengri ferða fyrir þá sem dvelja í
orlofshúsum í Vatnsfirði.
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Eining-Iðja hefur haft íbúð á leigu í gamla þorpinu í
Súðavík til afnota fyrir félagsmenn sína og svo verður
áfram.

Íbúðin sem Eining-Iðja hefur á leigu á Súðavík er á efri hæð
í tvílyftu húsi við Túngötu 20. Húsið hefur nýlega verið gert
upp og er íbúðin öll hin glæsilegasta. 

Segja má að Súðavík sé nokkuð miðsvæðis á norðanverð-
um Vestfjörðum þannig að dvöl þar er góður kostur fyrir þá
sem vilja nýta fríið sitt í að ferðast og skoða sig um á Vest-
fjörðum og þar er vissulega um marga skemmtilega staði að
velja. Stutt er frá Súðavík til Ísafjarðar og jarðgöngin gera það
að verkum að mun auðveldara er en áður fyrr að ná yfir
stærri hluta Vestfjarðakjálkans og ferðast um sunnanverða
Vestfirði þótt dvalið sé í Súðavík.

Flókalundur í Vatnsfirði

Margir möguleikar í boði

Súðavík

Miðsvæðis á Vestfjörðum
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Umgengni
Orlofshúsin eru sameign okkar allra og það er nauðsynlegt að við sameinumst

um að umgangast þau með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa það að leiðarljósi
að skilja við þau eins og þið viljið koma að þeim. Orlofshúsagestir eru vinsamleg-
ast beðnir um að reykja ekki innanhúss. Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjón-
armanns á viðkomandi svæði, má búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald.



Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja komast úr þétt-
býlinu í kyrrð og víðáttu sveitanna til þess að slaka
þar á og endurnýja orkuna, en ekki allir. Orlofsíbúð-
ir í Reykjavík eru mikið notaðar af félagsmönnum
Einingar-Iðju allan ársins hring.

Þrjár íbúðir í Ljósheimum
Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í Reykjavík, en sjúkrasjóð-
ur félagsins hefur þá þriðju til ráðstöfunar. Íbúðirnar
þrjár eru í fjölbýlishúsum við Ljósheima, hver í sínu hús-
inu. Tvær íbúðanna eru fjögurra herbergja og ein
þriggja herbergja. Íbúðirnar njóta allar mikilla vinsælda
og eru vel nýttar allan ársins hring, enda gefst félags-
mönnum, með dvöl í íbúðunum, kostur á að njóta alls
þess sem höfuðborgin hefur upp á að bjóða.

Ljósheimar eru miðsvæðis í borginni og stutt að fara
þaðan meðal annars í Kringluna, miðbæinn og til ná-
grannasveitarfélaganna. Verslunarmiðstöðin í Glæsibæ
er örskammt frá Ljósheimum og þá er til dæmis stutt í
Laugardalinn þar sem finna má fjölbreytta möguleika til
afþreyingar.

Íbúðirnar þrjár eru búnar öllum helstu heimilistækjum
og í hverri íbúð er svefnpláss fyrir sex manns. 

Tvær íbúðir bætast við
Í fyrra tók Eining-Iðja í notkun tvær nýjar íbúðir í Reykja-
vík. Hér er um að ræða þriggja herbergja íbúð á Grens-
ásvegi 56, 1. hæð, og fjögurra herbergja íbúð á Klepps-
vegi 132. Íbúðin sem er á Kleppsvegi leigir félagið að
hálfu á móti Félagi byggingamanna Eyjafirði.

Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstofu 
félagsins í Skipagötu 14 á Akureyri.
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Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu sumarhús
sem er við suðurenda Úlfljótsvatns, í aðeins 70 km
fjarlægð frá Reykjavík. Tvö svefnherbergi er í húsinu
auk svefnlofts. Það er búið öllum venjulegum eld-
húsbúnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi, kolagrilli og
heitum potti. Það er sundlaug í nágreninu og gestir
bústaðarins hafa aðgang að bátum og veiði í vatn-
inu.

Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni með góðri
aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er gufubað og billj-
ardborð. Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöðinni.

Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt nærliggj-
andi svæði. Þær eru mjög skemmtilegar, nokkuð grón-
ar og margt að sjá. Í góðu veðri má sjá vítt og breitt en
mjög fallegt útsýni er á þessum slóðum.

Frá Úlfljótsvatni er stutt til margra vinsælla ferða-
mannastaða, svo sem Gullfoss, Geysis, Þingvalla,
Laugarvatns og fleiri staða.

Fimm íbúðir í Reykjavík

Mikið notaðar allan ársins hring

Úlfljótsvatn

Vinsælar gönguleiðir um allt

Kíkið á www.ein.is

OOrrllooffsshhúússiinn 22000077



Hugsaðu um hollustuna!
Svalandi,

próteinríkur
og fitulaus

Silkimjúkt, próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur

– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan

Þú getur 
kannski 
ekki keypt
fótboltafélag
Allir sem he
a viðbótarlífeyrissparnað hjá 
Sparisjóði Norðlendinga fyrir  16. mars 2007 
fá 4.000 kr. gjafabréf á Greifann.
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 Sparisjóður Norðlendinga | Skipagata 9 | 600 Akureyri | Sími 460 2500 | spnor.is 

Með viðbótarlífeyrissparnaði Sparisjóðsins átt þú góða möguleika á því að safna 
myndarlegum sjóði til að gera það sem þig langar á efri árum. Komdu í Sparisjóðinn 
og fáðu frekari ráðgjöf hjá þjónustufulltrúum.
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Sparisjóður Höfðhverfinga
Ægissíðu 7  601 Grenivík
Sími: 460 9400 ·   www.spsh.is Sparisjóður Svarfdæla - Dalvík

Ráðhúsi • Sími: 460 1800 • www.spar.is/dalvik/

SECURITAS

Eining-Iðja þakkar eftirtöldum fyrir veittan stuðning

sími 461 5050, fax 461 5051
Hafnarstræti 91-93

•••Aðalgötu 14   625 Ólafsf jörður   Sími:  460-2700   Fax: 460-2701

SPARISJÓÐUR ÓLAFSFJARÐAR

www.eimskip.is

www.samherji.is Akureyri

www.spol.is

SJÁLFSBJÖRG
Akureyri

www.kjarnafaedi.is

– þar sem tryggingar snúast um fólk – þar sem tryggingar snúast um fólkwww.vis.is

Gamla skólahúsinu - Sími 463 3159

www.rikismennt.is

www.afe.is



Eining-Iðja vill minna félagsmenn sína á rétt sinn til
að fá greidda svokallaða orlofsuppbót. Samkvæmt
kjarasamningum skal starfsfólk, sem hefur áunnið sér
fullan orlofsrétt með starfi hjá sama vinnuveitanda
næstliðið orlofsár (1. maí til 30. apríl) og var í starfi í
síðustu viku apríl eða fyrstu viku í maí, fá greidda sér-
staka eingreiðslu, svokallaða orlofsuppbót. 

Full orlofsuppbót er sú sama fyrir alla samninga árið
2007, eða kr. 23.000. Á heimasíðu félagsins, www.ein.is,
má finna töflu yfir upphæð orlofsgreiðslu miðað við
starfshlutfall og starfstíma. Reglur vegna samninganna
eru ekki allar eins, þær má lesa hér fyrir neðan.

Samningar við Samtök atvinnulífsins
Starfsfólk, sem hefur áunnið sér fullan orlofsrétt, með
starfi hjá sama vinnuveitanda næstliðið orlofsár (1. maí til
30. apríl) og er í starfi í síðustu viku apríl eða í fyrstu viku
maí, skal við upphaf orlofstöku eða eigi síðar en 15.
ágúst fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót,
23.000 krónur, á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2007,
miðað við fullt starf, en hlutfallslega miðað við starfshlut-
fall og starfstíma. Fullt starf telst í þessu sambandi 45
unnar vikur eða meira fyrir utan orlof.

Láti starfsmaður af störfum vegna aldurs eða eftir 12
vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann við starfslok
fá greidda orlofsuppbót vegna áunnins tíma miðað við
starfshlutfall og starfstíma. Hið sama gildir þótt starfs-
maður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðslu-
skyldu vinnuveitanda lýkur eða vegna fæðingarorlofs. Á
orlofsuppbót greiðist ekki orlof.

Samningur við Samninganefnd ríkisins
Hinn 1. júní ár hvert skal starfsmaður, sem er í starfi til
30. apríl næst á undan, fá greidda sérstaka eingreiðslu,
orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár.
Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfs-

tíma. Orlofsuppbót á árinu 2007 er 23.000 krónur ef
miðað er við fullt starf.

Hafi starfsmaður látið af
störfum á orlofsárinu vegna
aldurs eða eftir a.m.k. 3 mán-
aða (13 vikna) samfellt starf á
orlofsárinu, skal hann fá
greidda orlofsuppbót hlut-
fallslega miðað við unninn
tíma og starfshlutfall. Sama

gildir ef starfsmaður var lengur frá störfum vegna veik-
inda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna
fæðingarorlofs allt að sex mánuðum. Orlofsuppbót er föst
fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum
samningsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé.

Orlofsuppbót í flatarmældri ræstingu ákvarðast af fer-
metrafjölda sem greiddur er tímabilið 1. júní til 30. apríl
þannig að 833,33 fermetrar á mánuði teljast fullt starf
og færri fermetrar reiknast hlutfallslega.

Samningur við Launanefnd sveitarfélaga
Hinn 1. maí ár hvert skal starfsmaður, sem er í starfi til
30. apríl, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót,
er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlut-
fallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Orlofsupp-
bót á árinu 2007 er 23.000 krónur ef miðað er við fullt
starf. 

Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna
aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða (13 vikna) samfellt starf
á orlofsárinu skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfalls-
lega miðað við unninn tíma og starfshlutfall. Sama gild-
ir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að
greiðsluskyldu vinnuveitenda lýkur eða vegna fæðingar-
orlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð
og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samn-
ingsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofslaun.
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Átt þú rétt á orlofsuppbót?

Kíkið á www.ein.is

Á fundi stjórnar Ríkismenntar SGS þann 22. janúar
sl. var samþykkt að hækka hámarksupphæð ein-
staklingsstyrkja úr kr. 44.000 í kr. 60.000 frá 1. janú-
ar sl. gagnvart því námi eða námskeiðum sem
stunduð eru á árinu 2007. Áfram verður þó ekki
greitt meira en sem nemur 75% af námskostnaði.
Styrkir vegna tómstundanáms hækka úr kr. 15.000 í
kr. 18.000, en þó er aldrei greitt meira en sem nem-
ur 50% af kostnaði. Viðmiðunargjald félagsgjalda
hækkar einnig á ársgrundvelli úr kr. 13.300 í kr.
14.800.

Aðrar styrkupphæðir haldast óbreyttar, þ.e. styrkir til
aukinna ökuréttinda verða áfram kr. 81.000. Þá hefur
verið felld niður reglan um sérstaka styrki til náms- og
kynnisferða en þess í stað verða slíkar ferðir styrktar skv.

almennum reglum sjóðsins. Einnig eru slíkar ferðir
styrktar beint til stofnana/fyrirtækja þar sem hver stofn-
un/fyrirtæki getur sótt um slíkan styrk vegna starfs-
manna þriðja hvert ár til stjórnar sjóðsins.

Einnig verða veittir styrkir vegna kaupa á hjálpartækj-
um sem lúta að lestrar- og ritstuðningi í atvinnulífi. Hér
er um að ræða sérstakan stuðning til þeirra sem eiga við
lestrar- og ritörðugleika að stríða. Veittir eru 90% styrk-
ir, en þó ekki hærri en kr. 60.000.

Ríkismennt SGS er þróunar- og símenntunarsjóður
starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni innan aðildarfé-
laga Starfsgreinasambands Íslands (SGS). Sjóðurinn tók
formlega til starfa 1. júní 2005.

Sjá nánar breyttar reglur á heimasíðu sjóðsins: 
rikismennt.is

Ríkismennt hækkar styrki



www.icelandexpress.is/afangastadir

Ráfandi páfuglar, Una Paloma 
Blanca, kjötbollur og kóngafólk,  
skíðastökkpallur í miðri borg, 
Carnaby Street, sólstólar og  
vindsængur, Móna Lísa, jiddískt 
kabarettpönk, legókonur...

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða og Iceland Express færir 
þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir þrettán og því um að gera að 
skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst. Nánari upplýsingar um áfangastaðina á 
www.icelandexpress.is/afangastadir

ALICANTE

Sól, hlýr sjór og strendur, mekka sóldýrkenda.

Mikið úrval sumarhúsa til leigu fyrir fjölskyldur.

Klúbbar sem virðast alltaf vera opnir fyrir 
seinþreytta.

Aðeins 20 mínútna ferð til Benidorm.

Skemmtilegar verslunargötur þegar þú hefur 
fengið nóg af bakstrinum.

Costa Blanca ströndin er 200 km löng.

90 mínútna akstur til Valencia og u.þ.b. 5 klst. til 
Barcelona.

Afþreying fyrir alla fjölskylduna, sundlaugar, 
skemmti- og dýragarðar og golfvellir.

Una Paloma Blanca... Vertu frjáls eins og fuglinn og 
skipuleggðu sólarferðina sjálfur.

Tilvalið að fá sér bílaleigubíl og skoða sig um, enda 
nóg að sjá.

S p á n n

ÓSLÓ

Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá 
veistu líka að þú ert í miðbænum.

Akershus höllina og virkið verða allir að skoða. 

Akersbryggja er með allar flottu búðirnar. 

Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á 
beinunum. 

Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í 
miðri borg!

Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr 
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju. 

Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá 
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta 
er allt að finna í Ósló.

Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur 
pakkinn.

Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

N o r e g u r

FRIEDRICHSHAFEN
OG FRANKFURT HAHN

Þ ý s k a l a n d

Frankfurt Hahn
Fegurð svæðisins í grennd fær mann til að bresta í söng. 

Tilvalið að leigja bíl og láta ímyndunaraflið ráða för. 

Hinir fögru dalir Mósel, Rínar og Nahe skammt 
undan. Vínrækt, kastalar, Eifel-park, fornar minjar 
og heilsulindir. 

Ekki langt til Lúxemborgar, Belgíu, Frakklands og 
Hollands.

Friedrichshafen
Lítil og hugguleg borg í Suður-Þýskalandi. 

Stendur við Bodensee, stærsta stöðuvatn 

meginlandsins. 

Stutt til Sviss, Austurríkis og Ítalíu. 

Blómaeyjan Mainau er undursamlegt og þar 
finnurðu páfugla ráfandi um í blómabreiðunum. 

Friedrichshafen hefur slegið í gegn sem 
áfangastaður fyrir skíðafólk.

EINDHOVEN

Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.

Evoluon ráðstefnumiðstöðin fær fólk til að tjá sig 
og hina til að hlusta.

Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn 
borgarinnar, Museum Kempenland.

Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og 
Dommelstraat iða af mannlífi.

Stutt til annarra spennandi borga, aðeins 107 km 
til Amsterdam.

Genneper Parks: Sundlaugar, inni- og útivellir til 
íþróttaiðkunar, spa, o.fl.

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.

Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.

Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af 
reiðhjólabrautum.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

H o l l a n d

PARÍS

F R A K K L A N D

Sumir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu. 

Aðrir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Hefurðu komið upp í Eiffel-turninn? Skoðað Mónu 
Lísu á Louvre? Eða siglt niður Signu? Ef svarið er 
nei, drífðu þig. Ef svarið er já, drífðu þig aftur.

Iss. Þú þarft ekkert að kunna frönsku. Þú bjargar 
þér bara með höndunum – og brosinu.

Allir verða listamenn í París. Taktu með þér 
trönurnar og stílabókina.

Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan, 
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.

Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

BERLÍN

Ein af mest spennandi borgum heims.

Ku'damm, Friedrichstrasse og KaDeWe fyrir þá sem 
vilja versla.

Jiddískt kabarett-pönk, kjarnorkuknúin danstónlist 
og bæheimskur polki fyrir dansfíflin.

Þýska sögusafnið, Pergamon-safnið, Checkpoint 
Charlie, Altes Museum, Gemäldegalerie og 165 
önnur söfn.

Arkitektúr sem fær þig til að horfa upp, niður, til 
hægri og vinstri. Eða öfugt.

Plasmaskjár og nudd? Eða bara þægilegt rúm í 
hreinu herbergi? Hótel við allra hæfi.

Mikil gróska í nýsköpun í myndlist, bókmenntum og 
tónlist.

Borg þar sem gamlir tímar og nýir mætast. 
Og auðvitað austrið og vestrið.

Þ ý s k a l a n d

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

STOKKHÓLMUR

OG GAUTABORG

S v í þ j ó ð

Stokkhólmur
Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki 
of köld. Passleg.

Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir 
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti 
staðurinn fyrir þig. 

Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk. 

Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?

Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða 
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Gautaborg
Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.

Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni 
og skelltu þér svo á safn.

Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan, 
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem 
hugurinn girnist.

 

BASEL

Hefurðu komið til Sviss? Það verða nefnilega allir 
að fara einhvern tímann til Sviss. 

Og þeir sem fara til Sviss geta ekki sleppt því að 
fara til Basel, svo mikið er víst.

Basel, Basel, Basel. Grossbasel, Kleinbasel - og allt 
þar á milli.

Svissneskir ostar, svissneskar klukkur, svissneskir 
hnífar. Í Basel er allt mjög svissneskt.

Verslaðu, slakaðu á, keyrðu um, borðaðu, horfðu á 
talsetta mynd í sjónvarpinu. 

Svo verður þú að sjá Münster dómkirkjuna.

Það er ekki á allra vörum, en stærsti dýragarður 
Sviss er einmitt í Basel.

Svo er maður ekki nema örskotsstund að skreppa 
yfir í einn kaldan í Þýskalandi, nú eða eitt rautt í 
Frakklandi.

Láttu ekki ljúga að þér. Sviss er allt annað en 
hlutlaust.

S v i s s

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

Kaupmannahöfn

og Billund

D a n m ö r k

Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni, 
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri 
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur. 
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.

Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr, 
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

LONDON

Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.

London Eye – Besta útsýni á Bretlandseyjum.

Pöbbar og vínbarir út um alla borg – og svo 
klúbbar fyrir þá sem finnst svefn vera tímaeyðsla.

British Museum, Tate söfnin, Imperial War 
Museum, The Natural History and Science 
Museums o.fl.

Þú ferð ekki til London til að borða enskan mat. 
Fáðu þér frekar kínverskt, franskt, indverskt, 
argentískt eða... nígerískt?

Og hér eru freistingarnar margar: Oxford Street, 
Regent Street, Bond Street, Tottenham Court Road, 
Carnaby Street, Piccadilly og Covent Garden.

Endalausir möguleikar á tengiflugum út í heim.

Það vex eitt blóm fyrir West Ham... London er 
Akranes þeirra Englendinga. Mikill fótboltabær.

Ópera, pönk, rokk, djass, þjóðlagatónlist, 

drengja-sveitir, strengjasveitir og allt þar á milli.

E n g l a n d

BEINT FLUG FRÁ

AKUREYRI OG

EGILSSTÖÐUM

TIL KÖBEN:

1. JÚNÍ–31. ÁGÚSTST

NÝRÁFANGASTAÐUR!

ÞEIR FYRSTU FÁ BESTA VERÐIÐ!BÓKAÐU NÚNA Áwww.icelandexpress.isis



EINS EINFALT
OG AÐ BLIKKA

Fáðu nánari upplýsingar um EIGÐU AFGANGINN hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

Skráðu þig í EIG ?U AFGANGINN á www.glitnir.is

3.030 KR.          3.500 KR.        470 KR

EIGÐU AFGANGINN er nýjung sem gerir þér kleift að leggja fyrir í hvert skipti sem þú 

borgar með debetkorti Glitnis. Þú velur að hækka upphæðina sem þú kaupir fyrir upp 

í næstu 100, 500 eða 1.000 kr. og mismunurinn leggst sjálfkrafa inn á sparireikning 

að þínu vali. Það hefur aldrei verið eins einfalt að safna peningum!

E I G ? U  A F G A N G I N N  

SPARAÐU MEÐ DEBETKORTINU
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