
3. tölublað

15. árgangur

Desember 2013

Eining-Iðja 
sendir félagsmönnum sínum og 
landsmönnum öllum bestu óskir 

um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með þökk fyrir samskiptin 

á árinu sem er að líða



Ræðst gegn verkjum

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Ly�ð er m.a. notað við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 tö�ur á 4 til 6 
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 tö�ur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 ta�a á 4 klst. fresti eftir þörfum, að 
hámarki 5 tö�ur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 ta�a á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 tö�ur/2 g á dag. Börn sem eru 
26-34 kg að þyngd: ½ ta�a á 4 klst. fresti eða 1 ta�a á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 tö�ur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað 
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota 
ly�ð. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með ly�um sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi, 
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi,  ofnotkun áfengis, ofþornun og langavarandi vannæringu. Forðast skal samhliða 
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum ly�um sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en 
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum 
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn 
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og 
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt 
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en 
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Júlí 2013.

Paratabs®
– Öflugur verkjabani!
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pacta. is

Pacta lögmenn .  Hafnarstræti  91-95 .  Akureyr i

Ólafur Rúnar Ólafsson hrl. hefur 
starfað hjá Pacta síðan 2004.

Gunnar Sólnes hrl. hefur 
starfað við lögmennsku 

síðan 1968 og hjá Pacta 
síðan í mars 2008.

Pacta lögmenn hafa nú aukið þjónustu 

sína á Norðurlandi og opnað starfsstöðvar 

á Siglufirði, Dalvík og Húsavík þannig að 

heimamenn eigi styttra að sækja lögmanns-

þjónustu. 

Ólafur Rúnar, Gunnar og Ásgeir Örn eru 

í öflugu liði 23 annarra Pacta lögmanna, 

tilbúnir til að veita þér afburða lögfræði-

þjónustu og ráðgjöf.

Fjölskyldumál
  sifjaréttur, forræðismál, barnavernd 

Hjúskaparmál
  kaupmálar, sambúðarslit

Húsnæðismál
  fasteignakaup, fjöleignahús, leiguréttur

Erfðamál
  erfðaréttur, erfðaskrár, dánarbú 

Slysamál
  slysabætur vegna umferða-, vinnu- og frítímaslysa

Meðal verkefna fyrir einstaklinga eru: 

Hafðu samband við okkur í síma 440 7900 
eða á netfangið pacta@pacta.is

Ásgeir Örn Blöndal hdl. 
hóf störf hjá Pacta að 
loknu meistaraprófi í 
lögfræði, í júní 2008.
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Ábyrgðarmaður:
Björn Snæ björns son

Ritstjóri
Ásgrímur Örn Hallgrímsson

Þýðingar:
Páll Pawel Pálsson, Nicole Kristjánsson,
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Frjálst er a› nota efni úr bla› inu, í heild 
e›a hluta, þó þannig a› heim ild ar sé get i›.

ORLOFSBYGGÐIN ILLUGASTAÐIR

Sendum Einingar-Iðjufélögum

svo og landsmönnum öllum

hugheilar jóla- og nýársóskir!

Efnisyfirlit

Hafnarstræti 53
600 Akureyri

S  430 1800
E  enor@enor.is www.enor.is

Starfsfólk Enor 
óskar félagsmönnum Einingar-Iðju

gleðilegra jóla
og farsæls nýs árs.
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HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI
Dálæti sumra á Kofareykta hangikjötinu frá Kjarnafæði virðist engum takmörkunum háð.
Það er vissulega skemmtilegt að ljúffengt hangikjötið öðlist þann virðingarsess sem hér 
má sjá, en auðvitað nýtur það sín betur á matarborðum landsmanna, þar sem það hefur 
í áranna rás glatt og satt Íslendinga og skapað sannkallaða hátíðar- og jólastemmningu, 
enda um sérlega bragðgott hangikjöt að ræða.
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sérvalið fyrsta flokks lambakjöt með ljúffengu, ríku og hefðbundnu 
íslensku reykbragði, verkað og reykt af kjötiðnaðarmeisturum fyrirtækisins.
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Fyrr á árinu tók stjórn félagsins ákvörðun um að 
ráðast í breytingar á skrifstofu Einingar-Iðju á 
Akureyri. M.a. verður skipt um gólf- og loftaefni, 
bætt við einni skrifstofu, geymslur sameinaðar, salur 
færður, snyrtingum í sameign breytt og móttakan 
gerð sýnilegri. 

Framkvæmdir munu hefjast á næstu dögum og eiga að 
vera lokið í lok febrúar 2014. Slíkum framkvæmdum fylgir 
óhjákvæmilega mikið rask og því mun starfssemi félagsins 
færast um næstu áramót upp í sal Lionsklúbbsins Hængs, 
sem er á 4. hæð Alþýðuhússins. 

„Þröngt mega sáttir sitja,“ segir orðtakið, en allir starfs-

menn félagsins á Akureyri verða með aðstöðu í salnum á 
4. hæð. VIRK ráðgjafarnir fimm verða reyndar með að-
stöðu á öðrum stöðum í húsinu. Tveir ráðgjafar verða hjá 
Vinnumálastofnun á 2. hæð, tveir verða hjá stéttarfélög-
unum sem eru á 3. hæð og einn ráðgjafi verður með skrif-
stofu á 4. hæð Alþýðuhússins. 

Í lok október voru opnuð tilboð í breytingarnar Alls 
bárust fimm fullgild tilboð frá fimm verktökum, á bilinu 
84,6% til 114,5% af kostnaðaráætlun. Lægstbjóðandi var 
trésmiðjan Ösp sf. og var skrifað undir verksamning við 
hana um miðjan nóvember.

Eining-Iðja minnir félagsmenn sína á, að 
þeir eiga rétt á að fá greidda desem-
beruppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Upphæðin er mismunandi eftir samn-
ingum og við hvaða tímabil er miðað til 
skilgreiningar á fullu starfi. Uppbótina 
skal greiða í einu lagi og ofan á hana 
reiknast ekki orlof. 

Upphæð desemberuppbótar samkvæmt  
kjarasamningi við ríkið og samkvæmt kjara-
samningum á almennum vinnumarkaði er kr. 
52.100, miðað við 100% starfshlutfall. Starfs-
menn hjá ríkinu eiga að fá desemberuppbót 
greidda 1. desember og starfsmenn á almenn-
um vinnumarkaði eigi síðar en 15. desember.

Upphæð desemberuppbótar samkvæmt  

kjarasamningi við launanefnd sveitarfélaga er 
kr. 80.700, miðað við 100% starfshlutfall.  
Starfsmenn sveitarfélaga eiga að fá sína desem-
beruppbót greidda í desember, skv. kjarasamn-
ingi.

Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má finna 
töflur sem sýna upphæð desemberuppbótar 
miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Breytingar á skrifstofu félagsins á Akureyri
-starfssemifélagsinsverðurá4.hæðíjanúarogfebrúar

Desemberuppbót 2013

SjúkrasjóðurogfræðslusjóðirEiningar-Iðju

Útborgun 20. desember 2013
Greiðsladagpeningaog styrkjavegnadesembermánaðar fer
fram20.desembernk.ogverðurþaðsíðastigreiðsludagurá
þessuári.

Skila þarf gögnum til félagsins í síðasta lagi 18. desember
næstkomanditilaðnáþessariútborgun.Þaðsemkemurinn
eftirþanntímaverðurgreittílokjanúar2014.

Að lokinni undirritun. F.v.: Heiðar Rögnvaldsson, sem skrifaði undir fyrir hönd verktakans, Ágúst Hafsteinsson, arkitekt og eftirlitsmaður framkvæmdanna, og  
Anna Júlísdóttir, varaformaður félagsins. 
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Gleðilegtsumar
Hafðu samband
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Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Verðmætt veganesti  

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er 
verðmæt gjöf sem vex með barn inu. 
Hann er bundinn þar til barnið verður 
18 ára og ber hæstu vexti almennra 
verðtryggðra inn lánsreikninga 
bankans hverju sinni. 

Með því að stofna Framtíðarreikning 
í nafni barns safna ástvinir fyrir það 
í sjóð sem getur seinna meir orðið 
ómetanlegt veganesti út í lífið.

Þú finnur sérfræðinga í sparnaði  
í þínu útibúi.Framtíðarreikningur 

vex með barninu

Öllum nýjum Framtíðarreikningum og 
innlögnum yfir 3.000 kr. fylgir falleg peysa.*

Jólakaupauki!

* Meðan birgðir endast.
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Ítalía
Farið verður til Ítalíu 5. til 16. júní 2014, ef næg þátttaka 
fæst. Hámark 50 manns. Flogið verður frá Keflavík til 
Munchen í Þýskalandi. Þaðan verður ekið til Gardavatns 
og gist þar í fjórar nætur. Þaðan verða farnar dagsferðir t.d. 
Limoni og Malescina og til Veróna Næsti gististaður er við 
Písa og verður gist þar í fjórar nætur. Þaðan verður farið í 
dagsferðir til Flórens og til Siena. Síðustu þrjár næturnar 
verður gist í nágrenni við Mílanó, en farið verður um 
Mílanó og nágrenni. Frá Mílanó verður síðan flogið til 
Keflavíkur aðfararnótt 17. júní.

Gist verður í tveggja manna herbergjum á hótelum.
Leiðsögumaður Harpa Hallgrímsdóttir, bílstjóri Sveinn 

Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson. 
Verðkr.260.000ámannmiðaðviðgengievru160

kr.Óafturkræftstaðfestingargjalderkr.35.000.
Dregnir verða 18 orlofspunktar frá punktaeign þeirra 

sem fara í ferðina.

Innifaliðíverði:
Akstur: Allur akstur erlendis.
Flug: Keflavík – Muncen / Mílanó - Keflavík.
Gisting: 11 nætur í tveggja manna herbergjum á hótel-

um með morgunverði.
Kvöldverðir innifaldir alla dagana erlendis.

Ekkiinnifaliðíverði:
Ferðir og gisting innanlands og sigling á Garda. 

Ferðalýsing
Fimmtudagur5.júní2014
Flogið frá Keflavík kl. 7:20 til Munchen. Lending um kl. 
12:50. Ekið sem leið liggur um Brennerskarð til Garda-
vatns þar sem gist verðir í fjórar nætur.

Föstudagur6.júní2014
Farið verður til Riva de Garda, sem er nyrsti bærinn við 
vatnið, og þaðan farið í siglingu til Limone og Malcesine. 
Þetta eru skemmtilegir bæir sem gaman er að kynnast og 
skoða. Einnig verður ekið meðfram vatninu, komið við á 
ýmsum stöðum og farið upp í fjallshlíðar í kláfum.

Laugardagur7.júní2014 
Farið verður til borgarinnar Verona sem þekktust er fyrir 
Rómeo og Júlíu og fallegt hringleikahús frá rómverska tím-
anum. Margt fleira verður skoðað.

Sunnudagur8.júní2014 
Frjáls dagur við Garda.

Mánudagur9.júní2014
Þá verður haldið suður á bóginn og stefnan tekin á borgina 
Písa þar sem gist verður í fjórar nætur.

Þriðjudagur10.júní2014
Písa verður skoðuð og einnig nánasta nágrenni hennar. 
Vínbóndi í Toscana verður sóttur heim. 

Miðvikudagur11.Júní2014 
Ekið til borgarinnar Flórens sem er heimsþekkt fyrir listir 
sínar og fegurð.

Fimmtudagur12.júní2014 
Heimsækjum höfuðborg Toscana sem heitir Siena og er 
afar falleg.

Föstudagur13.júní2014 
Í síðasta áfanga ferðarinnar verður ekið norður á bóginn 
og gist í nágrenni Mílanóborgar sem er þekkt fyrir listir og 
tísku og margar fallegar byggingar.

Laugardagurinn14.júní2014
Mílanóborg verður skoðuð en þar er af mörgu að taka, 
meðal annars verður dómkirkjan sem kennd er við 
verndardýrling borgarinnar, Ambrósíus, skoðuð ásamt 
miðborginni.

Sunnudagurinn15.júní2014
Frjáls dagur í Mílanó

Mánudagurinn16.júní2014
Nágrenni Mílanó skoðað fram að brottför. Flogið frá 
Mílanó kl. 23:40 til Keflavíkur lent í Keflavík kl. 4:15 og 
þaðan ekið heim um morguninn.

Orlofsferðir Einingar-Iðju sumarið 2014
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Austurland-
Loðmundarfjörður-
Mjóifjörður
Innanlandsferð Einingar-Iðju verður farin dag-
ana 11. til 14. ágúst 2014. Fyrsta daginn verð-
ur farið með allskonar útúrdúrum austur á 
Egilsstaði. Gist verður að Skipalæk í Fellabæ í 
þrjár nætur. Dagur 2.  Farið verður eins og leið 
liggur í Loðmundarfjörð og margt skoðað á 
báðum leiðum. Á þriðja degi  verður farið 
niður í Mjóafjörð og út á Dalatanga. Á fjórða 
degi verður ekið um Hellisheiði til Vopnafjarð-
ar og þaðan til Þórshafnar og nýja veginn um 
sléttuna til Húsavíkur og þaðan til Akureyrar.

Fararstjóri verður Björn Snæbjörnsson, bíl-
stjóri Sveinn Sigurbjarnarson og leiðsögumað-
ur Inga Rósa Þórðardóttir.
Ferðin kostar 38.000 krónur á mann og
innifalið er allur akstur, svefnpokagisting
og leiðsögn. Grillað verður eitt kvöld og
þá lagt til grillkjöt og kartöflusalat. Að
öðruleytiverðurfólkaðnestasigsjálft. 

Óafturkræft staðfestingargjald er
10.000krónur.

Eins dags ferð
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga 
verður farin þriðjudaginn 24. júní 2014. Farið 

verður um Öxnadalsheiði til Sauðárkróks og 
þar snæddur hádegisverður síðan farið fyrir 
Skaga og yfir Þverárfjall og síðan eins og leið 
liggur til Siglufjarðar þar sem drukkið verður 
kaffi. Að því loknu verður svo haldið til Akur-
eyrar á ný.

Ferðinkostar5.000krónurámann.

Allarnánariupplýsingarumferðatilhögun
ogskráningíferðirnarverðuráskrifstofu
félagsins á Akureyri, Skipagötu 14, sími
460 3600, frá mánudeginum 6. janúar
2014.

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er 

ekkert mál að velja réttu jólagjöfina. 

Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafa-

kortið í næsta útibúi.

Um miðjan nóvember sendi Eining-Iðja 
fyrirspurn á öll sveitarfélög á svæðinu og 
óskaði eftir upplýsingum hvort áætlað sé 
í fjárhagsáætlun viðkomandi sveitarfélags 
að hækka gjaldskrár þess fyrir árið 2014. 

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar var fyrst til að 
senda svar en hún samþykkti að endurskoða 
áformaðar breytingar á þeim þjónustugjald-
skrám sem taka áttu gildi 1. janúar nk. og átti 
að leggja nýjar tillögur fyrir sveitarstjórn á fundi 
hennar sl. mánudag. Í svarbréfi til félagsins 
kom fram að með þessari ákvörðun vill sveitar-
stjórn leggja sitt af mörkum til að sporna við 

verðbólgu og auka kaupmátt komandi kjara-
samninga. Sveitarstjórn telur að allir verði að 
bera sameiginlega ábyrgð og vinna saman að 
því markmiði. 

Bæjarráð Fjallabyggðar samþykkti á fundi 
sínum 26. nóvember sl. að endurskoða áform-
aðar breytingar á þjónustugjaldskrám sem 
liggja fyrir í drögum að fjárhagsáætlun 2014. 
Með þessari ákvörðun vill bæjarráð leggja sitt 
af mörkum til að sporna við verðbólgu og auka 
kaupmátt komandi kjarasamninga.

Bæjarráð Akureyrar tók erindið fyrir á fundi 
sínum og vísaði því til gerðar fjárhagsáætlunar. 

Grýtubakkahreppur ætlaði að taka málið upp á 
fundi sínum sl. mánudag, en blaðið var farið í 
prentun áður en hann var haldinn og því er 
ekki vitað um útkomuna. Svalbarðsstrandar-
hreppur mun taka ákvörðun á fundi 10. des-
ember nk. 

Félagið fagnar þeim viðbrögðum sem urðu 
við bréfinu, en þegar blaðið fór í prentun hafði 
félagið ekki fengið fréttir um að erindið hefði 
verið tekið fyrir í sveitarstjórnum Eyja-
fjarðarsveitar, Hörgársveitar en vonast eftir 
jákvæðum svörum frá þeim líka þegar erindið 
verður tekið fyrir. 

Fyrirspurn á sveitarfélögin
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Þann 2. desember sl. opnaði skrifstofa 
félagsins á nýjum stað á Dalvík, nánar til-
tekið í Hafnarbraut 5. Fyrr á árinu seldi 
félagið eign sína í Ráðhúsinu og gekk í 
kjölfarið frá leigu á Hafnargötunni til 
næstu 10 ára. Þetta húsnæði er á frá- 
bærum stað í bænum, við aðalgötuna,  
og verður skrifstofan mun sýnilegri  
en þar sem hún var staðsett í Ráðhús- 
inu. 

Félagið fékk húsnæðið afhent í byrjun sept-
ember og hefur Tréverk á Dalvík unnið að 
breytingum á því að undanförnu. Húsnæðið er 
á einni hæð og er því  aðgengi að henni mjög 
gott, engir stigar sem þvælast fyrir. Á skrifstof-
unni verða lögmenn frá Pacta, endurskoðend-
ur frá Enor og ráðgjafar frá Virk einnig með 
aðstöðu.

Formleg opnun 13. desember
Þó skrifstofan hafi opnað á nýjum stað í byrjun 
desember þá verður hún formlega opnuð  
13. desember nk. á milli kl. 15 og 18. Þá  
geta allir kíkt á nýju skrifstofuna, fengið sér 
smá veitingar og hitt starfsmenn félagsins  
og Virk ráðgjafa. Á svæðinu verða einnig 
starfsmenn frá Pacta og Enor og er um að gera 
að forvitnast um þeirra starfssemi í leiðinni.

Þeir sem mæta geta tekið þátt í happdrætti. 
Það eina sem þarf að gera er að rita nafn sitt 
og símanúmer á blað og setja blaðið í pott.  
Úr pottinum verða dregin í lok dags nöfn 
nokkurra heppinna vinningshafa og verður 
haft samband við þá strax að drætti loknum. 
Í verðlaun verða nokkrir skemmtilegir vinn-
ingar en hulunni af þeim verður ekki svipt fyrr 
en 13. desember.

Í lok október opnuðu lífeyrissjóðirnir, þar 
á meðal Stapi, aðgang að Lífeyrisgáttinni, 
sem er ný leið fyrir sjóðfélaga til að  
fá á einum stað upplýsingar um áunn- 
in lífeyrisréttindi sín í samtryggingarsjóð-
um. 

Kári Arnór Kárason, framkvæmdastjóri 
Stapa, segir að Lífeyrisgáttin sé bylting hvað 
upplýsingaöflun varðar. „Nú geta sjóðfélagar 
séð allar upplýsingar um lífeyrisréttindi sín á 
sama staðnum. Fram að þessu hefur það verið 

talsverð fyrirhöfn, því hver og einn hefur þurft 
að sækja eldri upplýsingar til þeirra sjóða sem 
hann hefur greitt í. Auðvitað eru send út yfirlit 
yfir stöðuna, en yfirleitt bara frá þeim sjóð sem 
greitt er í hverju sinni. Nú er hægt að sjá 
heildarmyndina með örfáum klikkum á mús-
ina.“ 

Kári segir að brýn þörf hafi verið á svona vef 
og bætir við að hann haldi að Ísland sé eina 
landið í heiminum sem býður upp á þessa 
þjónustu. „Víða um heim er mikið vandamál 

fyrir fólk að vita um lífeyrisréttindi sín, t.d. ef 
það hefur oft skipt um starf.“

Lífeyrisgáttina er að finna á heimasíðu Stapa, 
www.stapi.is, undir flipanum „vefur sjóðfélaga.“ 
Á heimasíðu sjóðsins má einnig finna leiðbein-
ingar sem auðveldar sjóðfélögum að komast 
inn á sjóðfélagavefinn og nálgast réttindi sín. Í 
október fengu allir greiðandi sjóðfélagar hjá 
Stapa sent sjóðfélagayfirlit, en á því var einnig 
að finna veflykill að sjóðfélagavefnum.

Nýtt húsnæði tekið í 
notkun á Dalvík

Lífeyrisgáttin - réttindi í öllum lífeyris-
sjóðum á einum stað

Minnum á  
félagavefinn

Vert er að minna á félagavef Einingar-Iðju 
sem veitir félagsmönnum aðgang að upp-
lýsingum um stöðu þeirra hjá félaginu. 
Félagsmenn skrá sig inn með því að ýta á 
hnappinn Félagavefur sem finna má efst til 
hægri á heimasíðunni www.ein.is. Þegar 
komið er inn á félagavefinn í fyrsta sinn 
þarf að sækja um aðgang, það er gert 
undir liðnum innskráning. Þar þarf að ýta á 
hnappinn Sækja um aðgang að vef, slá inn 
kennitöluna og veflykill verður sendur á 
lögheimili viðkomandi. 

Á vefnum er t.d. hægt að skoða iðgjalda-
sögu sína, punktastöðu og punktasögu, 
greiðslusögu vegna bóta og styrkja og 
úthlutunarsögu vegna orlofshúsa. Jafn-
framt býður félagavefurinn upp á að 
félagsmenn geti skoðað upplýsingar um 
stöðu orlofshúsa og jafnframt sótt um, 
bókað og greitt fyrir orlofshús með  
greiðslukorti. Þeir sem ekki eru með 
greiðslukort eða hafa ekki aðgang að tölvu 
þurfa að hafa samband við skrifstofur 
félagsins í síma 460 3600 og þá sjá starfs-
menn hennar um að bóka.
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Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur
Furuvellir 1 • • 600 Akureyri Sími: 461 4606 

Opið 8.00-16.00 virka daga

Gæðarúmföt
Sængurverasett úr

damaski og silkidamaski

Endurvinnsla
Notuð bómullarefni

Tökum á móti slitnum rúmfötum, handklæðum og bolum í 
verslun okkar. Við framleiðum tuskubagga fyrir verkstæði 

og fyrirtæki úr efnunum

Kertastubbar og vaxafgangar
Hægt er að skila vaxi og kertastubbum á gámavelli, 

grenndarstöðvar, Sagaplast ehf, Réttarhvammi og í verslun 
okkar

Ljósakrossar á leiði
fyrir12v, 24v, 32v og 220v 

Handýfð kerti
í mörgum litum

Skiltagerð
Leiðaskilti, hurðaskilti og fleira

Veljum íslenskt,
allir vinna 

Strandgötu 3 · 600 Akureyri

Sími 440 2370

Fax 440 2380

www.sjova.is
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menn njóta hags af stöðugu verðlagi og þess vegna er
sanngjarnt að allir leggi sitt afmörkum. Í þessari baráttu
eiga stundarhagsmunir ekki að ráða förheldur langtíma-
markmið.

Atvinnaogatvinnumálerhryggjarsúlaníheimilisrekstri
hverrar fjölskyldu á Íslandi oghafa löngumveriðmikið í
umræðunnioghartumþaudeiltmeðalstjórnmálaflokka,
yfirvalda og hagsmunasamtaka. Ýmsir þættir hafa haft
mikiláhrifáþaðhvernigatvinnustefnaáÍslandihefurþró-
ast.Enhvernigstenduráþvíaðviðsemþjóðskulumekki
ná því að koma hjólum atvinnulífsins á skrið og fjölgað
störfum? Landið okkar er ríkt af auðlindum til lands og
sjávar,þjóðinervelmenntuðoghugrökk,enþaðereins
og við getum ekki komið okkur saman um hvernig við
stígumskrefintilframfara.Hvaðgeraframleiðendurþessa
lands? Af hverju eru þeir með framleiðslu á íslenskum
vörum íAsíuog íausturEvrópu?Afhverju?Hvað finnst
okkur um það? Jú, þeir segja að launakostnaður er svo
lágurþar!Ámeðan launá Íslandidugaekki til að fram-
fleyta fjölskyldum.Hver eruþá launinþar?Oghvaðeru
þettamörgstörfsemmeðþessumhættihafaveriðfluttúr
landi. Erumviðmeðal þeirra þjóða sem láta aðrar þjóðir
vinnahágæðavörurfyrirokkurálaunumsemviðmyndum
ekkiopnadyrfyrir?

Allir þessir þættir eru síðan forsenda „Velferðar“. Heil-
brigðisembyggiráandlegri,líkamlegriogfélagslegrilíðan.
Þaðræðstaf flóknusamspilieinstaklingsviðumhverfi sitt
ogfélagslegumkringumstæðum.Helstuáhersluþættirheil-
brigðiserujákvæðograunsönnsjálfsmynd,hreyfing,nær-
ing,hvíld,andlegvellíðan,góðsamskipti,kynheilbrigðiog
skilninguráeigintilfinningumogannarra.Allirþurfaaðfá
tækifæritilaðnjótastyrkleikasinnaogbyggjaupptrausta
sjálfsmyndsemerundirstaðaþessaðgetatekiðupplýstar
ogábyrgarákvarðanirítengslumviðeigiðlífogeigiðheil-
brigði.

Skólar, heilbrigðisstofnanir, félagsþjónusta og íþrótta-
félögþurfameðalannarraaðhugaaðvelferðogvellíðan
þegnasinnaóháðefnahagogaðstæðum.Börnefnaminni
foreldraeigaekkiaðveraskilineftirímyrkumskúmaskot-
umþaðansemþaumegahorfaávelklæddbörnbrodd-
borgaranaleikasérísólskininu.Slíktogþvílíkterekkiboð-
legtísiðaðramannasamfélagi.

Atvinnuleysiðbitnarmestáungufólkisemlitlareynslu
hefuraflífsbaráttunnioghafahvorkilokiðframhaldsskóla-
eða starfsnámi.Margar leiðir eru til við að aðstoðaunga

fólkið til að auka þekkingu sína og möguleika, svo það
verðimeðvitaðumstöðusínaávinnumarkaði.

Nú eins og endranær er það samstaðanmeðal launa-
manna semskilar árangri.Mörg stéttarfélögeruaðhefja
undirbúning fyrir næstu kjarasamningaviðræður. Vilt þú
taka þátt?Vilt þú vera gerandi í því að skapa launafólki,
börnum þínum og foreldrum alvöru velferðarsamfélag?
Gefðu þig fram og vertu virkur félagsmaður í að móta
samfélagþarsemhagsmunirallraeruvirtir!

Allir fyrir einn og einn fyrir alla.

Fyrsta maínefnd stéttarfélaganna á Akureyri. 

Símar 893 5840 & 771 6816 

Fyrirvaralaus 
uppsögn

 - hafið samband  
samdægurs!

Það skal enn og aftur ítrekað að starfs-
maður, sem rekinn er úr starfi eða sagt 
upp, geri þegar í stað kröfu  
um að fá afhent uppsagnarbréf. Þeir 
starfsmenn, sem sagt er upp, eiga að 
hafa samband við félagið strax sama 
dag, annars er líklegt að þeir séu að 
tapa launum í uppsagnarfresti.
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Fjölmargir fundir hafa verið 
í samninganefnd félagsins á 
árinu, þessi mynd er tekin á 
dagsvinnufundi sem haldinn 
var í Sveinbjarnagerði þann 

27. ágúst sl.

Nýlega lét félagið, í samstarfi við AFL starfsgreinafélag, 
Capacent framkvæma könnun um ýmis atriði sem snerta 
kjör og aðstæður félagsmanna Einingar-Iðju og AFLS 
starfsgreinafélags. Um er að ræða sambærilega könnun og 
gerð var fyrir félögin í fyrra og árið 2011. Þátttaka í 
könnuninni var 55,2% sem er lakara en í fyrra, en þá var 
mun betri þátttaka en árið 2011. Von er á niðurstöðum 
síðar í desember, en úrvinnsla hennar stóð enn yfir þegar 
blaðið fór í prentun. Þegar niðurstöður ársins í ár liggja 
fyrir verður fróðlegt að bera þær saman við niðurstöður 
síðustu tveggja ára og sjá hvort miklar breytingar hafa átt 
sér stað milli ára.

Könnunin fór þannig fram að 3.000 félagsmenn voru 
valdir handahófskennt úr félagaskrám þessara tveggja 
félaga, 1.500 frá hvoru félagi. Það er áríðandi að fá sem 
nákvæmastar niðurstöður þegar slík könnun er fram-

kvæmd, helst að fá alla til að svara, svo hægt sé að nýta 
niðurstöðurnar í þágu þekkingar og til hagsbóta fyrir 
félagsmenn. Þeirra upplýsingar skipta miklu máli!

Vinningsnúmer
Könnunin var líka happdrættismiði því allir sem tóku þátt 
gátu unnið veglega vinninga. Í bréfinu sem þátttakendur 
fengu var lukkunúmer. Búið er að draga og voru eftirfar-
andi númer dregin út:

1. vinningur, kr. 100.000, kom á númerið EN9SU2TR4
2. vinningur, kr. 50.000, kom á númerið ENLESU4HZ
3. – 6. vinningur, vikudvöl í orlofsíbúðum félaganna (utan 

   jóla- og páskatímabils) á árinu 2014, komu á númerin
AFVMN7RUB, AF832T7PM, ENFXEH683 og 

AF4Y5R9GK
Eining-Iðja óskar vinningshöfum til hamingju.

Kjaraviðræður

Kjara- og viðhorfskönnun

Lítið var að frétta af gangi samningaviðræðna við 
Samtök atvinnulífsins þegar blaðið fór í prentun í 
síðustu viku. Þó er hægt að segja frá því að samn-
inganefnd SGS samþykkti á fundi sínum þann 21. 
nóvember sl. að fara í samstarf við önnur landsam-
bönd og félög innan ASÍ um sameiginlegan samning 
til stutts tíma. 

Af öðrum samningum er það að frétta að búið er að 
ganga frá viðræðuáætlun við ríkið og verið er að vinna að 
viðræðuáætlun við Norðurorku, en þessir samningar renna 
út 1. desember nk. og 31. janúar 2014

Mikil umræða hefur verið um auglýsingaherferð Sam-
taka atvinnulífsins þar sem koma fram margar rangfærslur. 
Á fundi samninganefndar Einingar-Iðju sem haldinn var 
mánudaginn 25. nóvember sl. var eftirfarandi ályktun 
vegna auglýsingaherferðarinnar samþykkt samhljóða og 
send í kjölfarið til SA og fjölmiðla:

Ályktun
Samninganefnd Einingar-Iðju tekur heilshugar undir yfir-
lýsingu samninganefndar Starfsgreinasambands Íslands 
um að auglýsing Samtaka atvinnulífsins sé ósmekkleg og 
hrokafull. Þar kemur fram að verðbólga sé launahækkun-
um hjá almennu launafólki að kenna. Þetta er skrumskæl-
ing á sannleikanum.

Það er ekkert minnst á launaskrið þeirra sem hærri hafa 
launin. Þau eru ákveðin af atvinnurekendum sjálfum.

Það er ekkert minnst á hækkanir á vöruverði, sem eru 
lagðar á áður en nýir samningar taka gildi.

Það er ekkert minnst á gjaldskrárhækkanir á opinberri 
þjónustu, sem eru tilkomnar af versnandi stöðu sveitarfé-
laganna og annarra opinberra stofnana.

Það er engum til framdráttar að kjarasamningaviðræður 
fari fram í auglýsingatímum fjölmiðla, heldur væri nær að 
setjast að samningaborði og semja við launafólk um sann-
gjörn kjör.



13

Hin árlega eins dags ferð fyrir eldri Einingar-
Iðjufélaga var farin fimmtudaginn 13. júní sl. 
Að þessu sinni fóru tæplega 100 félagsmenn í 
tveimur rútum austur um Melrakkasléttu til 
Raufarhafnar. Þaðan var farið til Þórshafnar og 
snæddur hádegisverður. Sumir smökkuðu 
hrátt hrefnukjöt sem var í boði á meðan beðið 
var eftir matnum. Að hádegisverði loknum var 
ekið til Húsavíkur þar sem drukkið var kaffi og 
að lokum var ekið aftur til Akureyrar. Auðvitað 
var lagið tekið í ferðinni og sá Hildur Petra 
Friðriksdóttir, starfsmaður félagsins og ráðgjafi 
hjá VIRK, um undirleik á harmonikku.

Látum myndirnar tala sínu máli.

Gjafabréf í leikhús fyrir fólk á öllum aldri

Gullna hliðið  •  Lísa og Lísa
Söngur hrafnanna  •  Skemmtilegt er myrkrið

Sýningar LA eftir áramót:

Nánari upplýsingar í síma 4 600 200 á netfanginu midasala@leikfelag.is og á www.leikfelag.is
 

Eldri félagsmenn á ferð
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Dagana 8. til 16. ágúst 2013 ferðaðist 
fjölmennur hópur Einingar-Iðjufélaga til 
Þýskalands. Hanna Dóra Ingadóttir tók 
að sér að rita ferðasögu og má lesa hana 
á næstu síðum.

Miðvikudagskvöldið 7. ágúst stóðu tvær 
smárútur fyrir utan aðalstöðvar Einingar-Iðju. 
Bílstjórana þekki ég nú betur af skrifstofustörf-
um en akstri rútubíla, en þarna voru þeir mætt-
ir galvaskir Steini og Bjössi til að ferja sitt fólk 
til Keflavíkur. Lagt var af stað klukkan tíu frá 
Akureyri og stefnan tekin á Þýskaland. Það var 
svolítið þröngt í annarri rútunni svo stoppað 
var í Varmahlíð og hagrætt í bílunum. Segir nú 
fátt af ferðum okkar fyrr en í Borgarnesi. Þar 
var stansað um stund, millitími góður og bíl-
stjórarnir ánægðir með sig. Ferðalangar réttu 
úr sér og fengu sér örlítið í svanginn og svo 
haldið áfram til Keflavíkur. Þessi fyrsti áfangi 
ferðarinnar gekk afskaplega vel, bílstjórarnir 
stóðu sig mjög vel og skiluðu okkur á völlinn 
langt á undan nokkru starfsfólki þar sem við 
biðum og biðum og biðum. Nei grín, við 
biðum bara alveg passlega. Það komu nefni-
lega ekki allir ferðafélagarnir með rútunum að 
norðan, heldur tíndust þeir í hópinn smátt og 
smátt og voru allir komnir þegar starfsfólkið 
mætti til innritunar. Mér leist strax vel á hóp-
inn. Þarna var áhugavert fólk sem mig langaði 
að kynnast.

Allt gekk vel á flugvellinum, sumir lentu í 
nánari skoðun en aðrir, bara eins og gengur. 
Við vorum bara fegin því að starfsfólkið var að 
vinna vinnuna sína og gengum örugg um 
borð í flugvélina, sem flaug með okkur til 
Frankfurt, en þar lentum við um kl. 13:00 að 

staðartíma. Ég var fegin að sjá að þar biðu 
Margrét og Sveinn bílstjóri eftir okkur tilbúin í 
slaginn. Þau hjónin tóku fagnandi á móti okkur 
og kysstu og föðmuðu bæði konur og karla. 
Þarna á þessari stundu myndaðist fyrsta 
tenging hópsins og við gengum glöð inn í rútu 
sem átti eftir að vera nokkurs konar athvarf 
fyrir okkur næstu níu daga. Leiðsögumaðurinn 
var hinsvegar ekki mættur. Hann var jú reynd-
ar mættur að taka á móti okkur, bara í allt 
annarri borg. Leiðsögumaður hvað! Við gefum 
henni nú annan séns, henni Hörpu, sem er 
búin að fylgja okkur um útlönd undanfarin ár 
og er þvílíki snillingurinn og elskan.

Þennan fyrsta dag ókum við í rólegheitum 
eftir hraðbrautinni frá Frankfurt til Köln. Klár-
lega er þetta nú lygi, því hvergi er ekið í róleg-
heitum á þýskum hraðbrautum. Það fyrsta sem 
bar fyrir augu, þegar lagt var af stað, voru skilti 

á hæstu byggingum sem báru við himin. 
SUBWAY, McDONALD´S og KFC. Þetta 
þekktum við allflest en við vorum ekki beint á 
leiðinni þangað. Hinsvegar brunuðum við 
beint út úr borginni, borg peninga og við-
skipta, til Kölnar sem er ein elsta borg Þýska-
lands. Þegar við komum á hótelið beið Harpa 
okkar, brosmild með íslenska fánann á lofti, til 
að taka á móti okkur. Hún var búin að skila sér 
og þarna varð annar umgangur af faðmlögum. 
Fólk kom sér fyrir á hótelinu sem var mjög fínt 
og svo skoðuðum við nánasta umhverfi. Um 
kvöldið var grillað í garðinum og borðin hlaðin 
ýmsu góðgæti.

Annan daginn skoðuðum við Köln sem 
stendur á bökkum Rínar. Þar búa milljón 
manns og er borgin stór miðað við að í síðari 
heimsstyrjöldinni eyðilagðist rúmlega 80% af 
henni. Þegar við komum inn til borgarinnar og 
keyrðum yfir eina af brúnum sem liggja yfir 
Rín blöstu við okkur sérstakar byggingar, svona 
eins og L á hvolfi. Við fengum síðar skýringu á 
byggingarstílnum. Þessar byggingar stóðu  
á gömlu uppskipunarsvæði en þarna höfðu 
staðið gömul kranahús. Þegar þau voru rifin 
voru reistar nýjar byggingar sem litu eins út og 
húsin forðum. Þetta eru miklar glerhallir sem 
hýsa skrifstofur og dýrustu íbúðir borgarinnar. 

Við ætluðum að byrja daginn á því að fara 
að leiði Jóns Sveinssonar, Nonna. Sveinn bíl-
stjóri (sem hér eftir verður bara kallaður Svenni) 
spurðist fyrir í afgreiðslu hótelsins hvar og 
hvernig hann kæmist í kirkjugarðinn. Ung 
stúlka var í afgreiðslunni og skildi Svein ekki 
vel, eða þau hvort annað, og benti Svenni þá 
á Dómkirkjuna, síðan upp til guðs og síðan 
ofan í jörðina. Þá fölnaði stúlkan. Hann gafst 
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ekki upp heldur teiknaði líkistu með krossi en 
þá hvarf stúlkan og síðan hefur ekkert til henn-
ar spurst. Við lögðum hinsvegar af stað í leit 
okkar að kirkjugarði en þar sem 12 kirkjur eru 
í Köln var það ekkert einfalt. Það er ekki heldur 
einfalt að vera á 60 manna rútu að þvælast um 
miðbæ stórborgar. Spurning var um hvort 
rútan kæmist undir eina brú, svo var einstefnu-
gata að þvælast fyrir okkur, skilti sem margoft 
þurfti að bakka fyrir,   svo þröngar götur að við 
keyrðum næstum yfir tærnar á fólki þegar það 
dró sig inn í húsasund og krossaði sig í bak og 
fyrir þegar við keyrðum hjá, en að lokum 
komumst við að leiði Nonna. Kirkjugarðurinn, 
sem við gengum um, var hreint ótrúlegt lista-
verk. Það var næstum eins og hvert leiði væri 
listaverk, en í Þýskalandi er hvert leiði einskon-
ar fjölskyldugrafreitur. Leiði Nonna lét þó lítið 
yfir sér, um er að ræða einskonar grafreit þar 
sem fjölmargir reglubræður hans eru líka jarð-
settir. Við stöldruðum við um stund og vottuð-
um minningu hans virðingu okkar og héldum 
síðan ferð okkar áfram.

Nú var stefnan tekin á Dómkirkjuna og á 
leiðinni þangað sagði Kristinn, maður Hörpu, 
okkur sögu hennar. Þessi kirkja er stórfengleg. 
Hún er stærsta kirkja í Evrópu og er hægt að 
ganga upp í kirkjuturninn, aðeins 532 tröppur. 

Þangað fóru fimm úr okkar hópi og blésu ekki 
úr nös þegar þeir komu niður aftur. Aðrir fóru 
inn í kirkjuna skoðuðu og upplifðu og báðust 
fyrir, allt eftir þörfum hvers og eins. Þá var nú 
réttast að fara að sinna Mammon og drifum 
við okkur því í verslunarhverfið. Þaðan kom 
fólkið með misþunga poka og flestir með ein-
hverja. Ein hjón höfðu komið of snemma í rút-
una úr Dómkirkjunni og fengu skammir fyrir. 
Því ákváðu þau að koma of seint í rútuna úr 

verslunarferðinni, en þeim var nú ekki þakkað 
það neitt sérstaklega. 

Þegar komið var heim á hótel fóru sumir 
gangandi á Afríkumarkað sem var skammt frá 
hótelinu. Á sama svæði var einnig súkkulaði-
safn og þangað fóru allmargir. Þar var einnig 
stór og mikil súkkulaðibúð og má segja að 
sumir hafi fengið kast og keypt full mikið af 
súkkulaði. Um kvöldið var borðað á hótelinu 
og síðan gengið niður að bökkum Rínar. Þar 
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var haldin vínhátíð og voru vínbændur að 
kynna vínin sín. Var þar margt um manninn 
og skemmtileg stemming. Það var gaman að 
kynnast þessari vínhefð, að setjast saman við 
árbakkann og fá sér smá hvítvín og spjalla 
saman um stund undir lifandi músík áður en 
farið var að sofa.

Á þriðja degi ferðarinnar fórum við til Nür-
burgring til að skoða kappakstursbraut. Við 
ókum  hraðbrautina til að komast þangað, en 
þetta var svolítið ferðalag. Ég verð nú að segja 
að Svenna finnst hann eiga heiminn þegar 
hann er að keyra. Hann gleymdi að beygja út 
af hraðbrautinni og þá stoppaði hann bara og 
bakkaði og var ekki vinsæll af öðrum ökumönn-
um. Harpa tók niður íslenska fánann úr fram-
rúðunni, var ekkert að láta sjá hvaðan við 
værum, en Svenni hélt áfram för sinni. Það er 
nú kannski ekki nema von að mönnum fatist 
þegar þeir eru með þrjár „kjaftakerlingar“ að 
segja sér til í umferðinni á þýskum hraðbraut-
um. Það er leiðsögutækið, leiðsögumaðurinn í 
framsætinu, og svo frúin í fremsta sætinu. 

Á leiðinni sagði Kristinn okkur sögur um 
keppnishringinn Nürburgring, en þar var fyrst 
keppt árið 1927. Margir fóru í skoðunarferð 
um kappaksturssvæðið og skipti aldur og kyn 
þar engu máli. Fólkið fékk að fara út á sjálfa 
brautina, í fréttamannastúkuna og upp á þak 
byggingar þar sem sást yfir keppnissvæðið. Ég 
verð að segja að nánast allar elstu konurnar 
sem voru með í ferðinni fóru í þessa ferð og 
höfðu gaman af. Ég dáist að þeim. Við hin ráf-
uðum um svæðið og sumir fóru í safnið þar 
sem sögu formúlunnar er gerð góð skil. Bara 
það að vera á þessu svæði og upplifa bíla-
iðnaðinn, gljáfægt blikk og króm og kraftinn 
var alveg sérstök upplifun. Stórt svæði allt í 
kring um brautina var eitt allsherjar túrbó, tjald-
stæði, hjólhýsi, mótorhjól og tún full af gljá-
fægðum bílum og farartækjum. 

Á heimleiðinni stönsuðum við í einum bæ, 
bara til að rétta úr okkur. Ég man ekki hvað 
hann heitir, en það skiptir ekki öllu máli. Þarna 
var hægt að fá kaffi, ís og jarðaber og ódýr föt. 
Við komum okkur út á hraðbrautina aftur en 
ekki leið á löngu þar til við vorum stoppuð af 
lögreglu. Töldum við víst að hún hefði fylgst 
með okkur bakka á hraðbrautinni fyrr um 
morguninn. Lögreglan vildi sérstaklega fá að 
tala við leiðsögumanninn því það þurfti að 
snúa okkur við vegna þess að það var búið að 
loka hraðbrautinni. Hörpu var sagt nákvæm-
lega hvernig við ættum að komast leiðar okkar 
og átti hún að sjá til þess að bílstjórinn færi 
ekki að aka eftir „kjaftakerlingunni.“ Svenni ók 
svo eins og fyrir hann var lagt. Við sungum og 
Björn sagði brandara. Við komum heim heilu 
og höldnu og fengum kvöldmat og næt-
ursvefn.

Þá er kominn nýr dagur, sá fjórði, og fyrst á 
dagskrá var sigling á Rín. Við sigldum í klukku-
tíma og virtum borgina fyrir okkur. Það helsta 

sem blasti við frá ánni er Dómkirkjan, hún er 
mjög áberandi, óperuhúsið og nýju húsin 
byggð í kranahússtíl, súkkulaðisafnið og lestar-
stöðin sem er mikið mannvirki. Lestarstöðin var 
byggð 1859 og fara um 1.300 lestir þar um á 
hverjum degi. Á meðan við sátum í bátnum og 
hlustuðum á söguna sá ég lestarrunu fara um 
lestarbrúna og þar í miðju var gámur merktur 
EIMSKIP og hugsaði ég „hvaðan kemur þessi 
gámur og hvert er hann að fara“.  Þetta atriði 
vakti mig til umhugsunar um hversu langt 
ferðalag er á bak við neysluvörur nútímans. 
Borgin er tiltölulega flatlend þannig að það sést 
ekki nema það sem stendur við árbakkann. En 
það er fallegt að sigla þarna um og upplifa 
hversu mikil samgönguæð áin er. Þarna er þó 
nokkur skipaumferð, bæði flutningaprammar 
og fljótandi hótel. Þegar við komum úr sigl-
ingunni settumst við niður í garð og fengum 
okkur smá hressingu, bjór og fleira sem gott 
þótti eftir smekk hvers og eins. Svo var gengið 
í átt að rútustoppistöðinni og rútan kom eins 

Á leið á rúntinn?
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og af himnum ofan þegar við mættum. Á 
meðan við biðum eftir að allir kæmu sér fyrir í 
rútunni virtum við fyrir okkur óperuhúsið. Það 
lætur frekar lítið yfir sér, svona hálfkúla klædd 
gúmmídúk í járngrindarbogum.

Upp úr hádegi var haldið til Düsseldorf sem 
er höfuðborg Nordrhein-Westfalen og stendur 
líka við bakka Rínar. Þetta er gömul byggð, 
síðan löngu fyrir Krist. Düssel þýðir lækur, dorf 
er þorp þannig að nafnið þýðir þorpið við  
lækinn en nú búa 600 þúsund manns í 
borginni. Hún hefur mikil tengsl við Japan og 
búa þar margir Japanir. Við áttum góðan dag í 
Düsseldorf. Við fórum öll saman að ánni og 
gengum inn í miðbæinn þar sem matsölustað-
ir voru opnir en verslanir lokaðar. Þær eru 
greinilega lokaðar á sunnudögum. Það var til-
komumikið að sjá allar bjórbúllurnar meðfram 
árbakkanum. Þar er bara bar við bar og ekkert 
bil á milli. Stundum er þetta kallað lengsti bar 
í heimi, þegar allt er lagt saman. Þetta var 
svona afslöppunardagur og fólk naut veður-
blíðunnar. Svo var haldið heim í rólegheitum. 

Svenna gekk aksturinn vel engin hringtorg og 
við ókum rakleiðis milli áfangastaða og Kristinn 
sagði sögur. Hlaðborð í kvöldmatnum. Sumir 
fóru í vínklúbbinn um kvöldið. Milt og gott 
veður var síðasta kvöldið okkar í Köln. Það var 
notalegt að sitja við árbakkann þar sem allir 

höfðu það huggulegt, bæði samkynhneigðir 
og gagnkynhneigðir. Sumt sem ég upplifði 
þarna á Rínarbökkum vakti mig aftur til mikillar 
umhugsunar, svona álíka og Eimskipsgámur-
inn áðurnefndi, en hér er gott að vera og mín 
upplifun af borginni er að hún sé frekar örugg 
og róleg.

Dagur fimm. Nú verða kaflaskil í ferðinni. 
Við kveðjum stórborgarlífið og drífum okkur í 
sveitarómantíkina og stefnan tekin á Mósel-
dalinn. Fyrsti áfangastaðurinn er Koblenz. Þessi 
borg stendur á horninu þar sem Rín og Mósel 
mætast og er það kallað þýska hornið. Það 
rigndi á leiðinni en þegar við gengum að horn-
inu og skoðuðum okkur um var gott veður. 
Þarna eru fánar allra ríkja Þýskalands, Evrópu-
fáninn og fáni Bandaríkjanna og á hann að 
minna á 11. september. Þarna er stórkostleg 
stytta, minnismerki um Vilhelm 1. keisara, 37 
metra há og stendur á 14 metra háum stalli. 
Þegar við höfðum skoðað nægju okkar þar var 
ákveðið að skoða góða verslunarmiðstöð sem 
vitað var af og merkar göngugötur með 
allskyns verslunum, bæði þekktum vöruhúsum 
og helstu merkjabúðum. Það verslaði ekki 
nokkur maður þar, minnsta kosti ekki að eigin 
sögn, en flestir komu með einhverja poka úr 
þessari ferð. Það kom svo hellidemba þegar við 
vorum að koma okkur í rútuna og rigndi ögn 
á okkur á leiðinni til Mósel. 

Á leiðinni sagði Harpa okkur frá vínrækt á 
þessu nyrsta vínræktarhéraði heims. Í upphafi 
var landi deilt út eftir barnafjölda. Aðal ástæðan 
fyrir því að hér er hægt að rækta vínber með 
svona góðum árangri er áin Mósel og heitu 
fjöllin. Í þeim er sérstakkur steinn sem heldur 
vel í sér hita og lengir þannig hitatímabil og 
magnar hitann. Hér er aðallega framleitt 
hvítvín. Risling er algengast en svo flokkast þau 
niður í Landvin, Bordvin, Kvalitedsvin, Kabinett, 
Spedlesi og Isvin. Vínviðurinn stendur hér í „Hæ litli“!
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beinum röðum upp um öll fjöll, hér er nefni-
lega ekkert nema fjöll. Það er varla hægt að 
tala um undirlendi. Áin hlykkjast um dalinn og 
við förum ótal sinnum yfir hana. Það rigndi á 
okkur alla leiðina, Bjössi sagði brandara og fyrr 
en varði vorum við komin á áfangastað upp á 
hæð við bæinn Bernkastel-Kues. Það gekk vel 
að koma öllum í herbergi og borðuðum við öll 
saman kvöldverð í einu herbergi. Þar var mjög 
heitt. Þetta var einskonar heilsuhótel og ég var 
farin að halda að þetta væri partur af 
prógramminu, svona hita kvöldverður eða 
svitakvöldverður, en svo var ekki og við pönt-
uðum að fá að vera úti næstu matmálstíma. 
Það var auðsótt mál. Nú var komin ausandi 
rigning og þrumur. Fólk búið að koma sér vel 
fyrir á herbergjum og allir fóru að sofa.

Nú er komin nýr dagur, dagur sex. Stytt 
hefur upp og eftir góðan morgunmat keyrði 
Svenni okkur niður í Bernkastel og vorum við 
þar til hálf þrjú. Flestir byrjuðu að fara með lítilli 
lest um bæinn. Fyrst um Bernkastel, en hún 
liggur annarsvegar við ána, og síðan um Kues, 
sem er á hinum bakkanum og þar upp á hæð. 
Þar sáum við yfir dalinn og bæina og vorum 
nánast umvafin vínvið sem óx allt í kring um 
okkur. Þarna er mikil fegurð og kyrrð. Við 
komum svo aftur til bæjarins og sumir versl-
uðu og borðuðu og drukku og nutu þess að 
vera í þessum fallega bæ með gömlu bindings-
húsunum og merkilegt var að sjá merki á 
sumum húsveggjunum um flóð sem komið 
hafa í gegnum tíðina. 

Seinnipartinn fórum við í vínsmökkun til vín-
bónda, Wolfgang Peter heitir hann. Svenni 
keyrði að sjálfsögðu eins langt og hann gat. Ég 
held að það hafi nú reyndar verið fyrir utan 

dyrnar hjá vínbóndanum sem hann stoppaði 
og ég veit ekki hvernig honum tókst að losna 
úr þessu öngstræti, en móttökurnar voru frá-
bærar. Peter vínmeistari, lítill stubbur, tók 
hæverskur á móti okkur. Sumum fannst hann 
líkjast bónda framan úr Eyjafirði, sem þeir 
könnuðust við. Hann framleiddi 10 til 12 
tegundir af víni. Allavega gaf hann okkur að 
smakka níu hvítvínstegundir, eina ljósa rauð-
vínstegund, eina rósavínstegund og eina rauð-
vínstegund. Að lokum gaf hann okkur 
Móselskt/þýskt brennivín. Hann var klár karl 
og sagði okkur sögu af vínrækt og baráttu 
sinni við að halda í þá hefð að hver rækti og 
framleiði sitt vín, en setji ekki í vínsamlag eins 
og allt stefnir í. Svo fengum við að fara í vín-
kjallarann hans og sjá trétunnur og smakka 
beint úr tunnunni. Hann hafði haft íslendinga í 
vinnu og bar þeim góða sögu. Hann kunni tvö 
íslensk lög og söng þau fyrir okkur. Mjög vel 

gert hjá karli og við sungum svo fyrir hann 
„Undir bláhimni“ í kveðjuskyni. Það var óvenju-
mikið sungið í rútunni á heimleiðinni, síðan 
grillað í garðinum og borðað úti. Kvöldið var 
rólegt og farið snemma að sofa.

Nú er kominn sjöundi dagur ferðar, sem er 
miðvikudagur, og komið að verslunarferðinni 
okkar. Við erum nú eiginlega búin að versla 
býsna mikið, miklu meira en okkur óraði fyrir. 
Við erum að fara til Trier, þangað sem norð-
lenskar konur flykktust í dagsferðir um árið. 
Hún er elsta borg Þýskalands og er þar mikið 
af aldagömlum rústum og minjum um fyrri tíð, 
allt frá rómverjatímabilinu. Þar eru helstar rústir 
af stærstu Rómversku baðhúsum síðan 150 
sem voru endurreist á 4. öld og gerð að 
hringleikahúsi, en best geymdu menjar frá 
Rómverjatímabilinu er Svarta hliðið, byggt fyrir 
2000 árum. Stærsta borgarhlið sem varðveist 
hefur frá dögum Rómverja. Við skoðuðum 

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Við geymum bílinn fyrir þig, keyrum þig upp á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
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eina kirkju í barrok stíl. Þar var allt þrungið af 
gulli og marmara og málaðar myndir og 
freskur um alla kirkju og enn sem fyrr var 
kirkjugarðurinn eins og í Köln, hvert leiði lista-
verk. Við keyrðum svo upp á hæðina yfir 
borginni þaðan sem var gott útsýni. Á 
bakaleiðinni vorum við hér um bil búin að 
keyra yfir ref sem var þar á ferð. Nú var komið 
að verslunarþættinum, við tókum seinnipartinn 
í það. Í bakaleiðinni ókum við „Vínleiðina“ um 
Móseldalinn, trúlega hefur verið farið með 
vínið þessa leið. Við stoppuðum í bæ og geng-
um að fallegu minnismerki sem er einskonar 
víkingabátur fullur af víntunnum og körlum, 
mjög fallegt verk. Gaman að stoppa svona og 
komast nær sögunni. Komið heim um sex. Þar 
sem hótelið stendur nokkuð afskekkt var ekki 
farið neitt út af hótelinu á kvöldin. Við sátum 
bar saman kynntumst og höfðum gaman.

Fimmtudagur, síðasti ferðadagurinn, og nú á 
að sigla á Mósel. Þetta var yndisleg ferð, sólskin 
og 26 stiga hiti og við þurftum bara að njóta. 
Dalurinn var yndislegur í blíðunni. Um miðja 
leið þurftum við að fara um skipastiga, enn eitt 
til að upplifa. Hæðarmunurinn var sex metrar 
þannig að þegar við sigldum út úr vatnshólfinu 
vorum við sex metrum neðar en áður. Magn-
að fyrirbæri og miklar samgöngubætur. Enn 
sáum við þessar snarbröttu vínviðarhlíðar, 
alveg niður að ánni og upp á fjallsbrún og jafn-
vel engan veg að sjá á svæðinu. Stundum 
sáum við veg og bara hjólaumferð. Við sigld-
um til bæjarins Traben Traback þar sem Svenni 
beið eftir okkur á rútunni og héldum við áfram 
með honum til Cochem. Þar yfir gnæfir mikill 
kastali frá miðöldum og þangað langaði ein-
hverja að komast. Líka var hægt að fara með 
stólalyftu upp á topp fjalls, sem gnæfði yfir 
bæinn og svo var hægt að spóka sig í róleg-
heitum í þessum fallega bæ, slappa af í góða 

veðrinu og borða vínarsnitsel sem víða var á 
boðstólum. Hitinn var nú 30 gráður og sól og 
klárlega besti dagurinn veðurlega séð. Við 
hittumst svo á fyrirfram ákveðnum stað. Eins 
og ævinlega voru allir mættir í tæka tíð og við 
ókum heim á hótel. Á leiðinni voru sagðar 
sögur og brandarar og sungið lítið eitt. Allir eru 
sáttir, öllum líður vel og langar að vera lengur. 
Borðuðum saman úti eins og við höfum getað 
gert öll kvöldin á þessum stað. Nutum samvist-
anna en svo fór fólk að ganga frá og pakka og 
athuga hvort allt kæmist nú í töskurnar.

Heimferðardagur. Það gekk vel að skila sér 
út af hótelinu. Ein konan hafði nú verslað yfir 
sig og taskan við það að springa. Það var tekið 
á það ráð að vigta töskuna og hún var alltof 
þung en fyrr en varði voru allir búnir að bjóð-
ast til að bera fyrir hana umfram kílóin og búið 

að útdeila þeim nánast áður en vandamálið 
kom upp. Þetta sýnir samheldni hópsins í hnot-
skurn. Við héldum til Frankfurt og það var nú 
ekki mikið að gerast á leiðinni, jú auðvitað að 
njóta útsýnisins úr rútunni eins og við vorum 
búin að vera að gera síðustu daga. Við gátum 
setið kyrr á sama stað en samt verið að ferðast 
og það sá hann Svenni um. Við höfum verið í 
öruggum höndum og þó við höfum farið 
aukahring á torgi, eða setið eina ljósaseríu af 
okkur á gatnamótum og farið einhverja auka-
króka þá var það nú bara til að við fengum að 
sjá meira af borgum og bæjum. 

Þegar við komum á flugvöllinn var komið að 
kveðjustund. Sveinn og Magga urðu eftir í 
Þýskalandi og Harpa og Kristinn eru að flytja til 
Noregs og fara beint þangað. Þessu fólki eru 
færðar hjartans þakkir fyrir að vera með okkur 
í svo frábærri ferð. Við óskum þeim alls góðs. 
Allt stóðst varðandi flug og fengum við gott 
flug og góða heimkomu. Allar töskur skiluðu 
sér og frúin fékk farangurinn sinn frá vinum 
sínum sem ferjuðu flíkurnar fyrir hana heim. 

Nú skildi leiðir, sumir fóru til Reykjavíkur og 
aðrir heim með einkabílum. Sumir með Steina 
og aðrir með Bjössa. Hópurinn leystist í sundur 
af sínum ósýnilegu böndum. Í Staðarskála 
breytti Björn um stefnu, tók U-beygju, hann 
þurfti að fara aftur suður. Þar kvöddum við 
fararstjórann okkar sem var aldeilis búinn að 
hjálpa okkur og skemmta. Þá tók Haukur við 
akstrinum, það kemur alltaf maður í manns 
stað og gott að eiga hauk í horni. Það var  
mígandi rigning á norðurleiðinni, fólk hvíldi sig 
og sumir sváfu en það var bara gott að koma 
aftur á planið í Skipagötunni eftir góða ferð. 

Hafið öll þakkir fyrir frábæra ferð. Ég vona 
að allir geti einhvern tíman fengið tækifæri til 
að fara svona ferð.

Hanna Dóra.
Harpa fararstjóri og Svenni bílstjóri.
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Í síðasta sumarblaði félagsins kynnti ritnefnd félagsins til leiks 
nýjan leik sem kallast „Botnaðu nú!“ Birtir voru nokkrir fyrripartar 
sem átti að botna. Höfundur fyrripartanna er Anna Dóra 
Gunnarsdóttir, en hún situr einmitt í ritnefnd félagsins. Í raun voru 
fyrripartarnir í sumarblaðinu bara smá upphitun fyrir jólablaðið 
því nú verða veitt verðlaun fyrir besta botninn við hvern fyrripart 
að mati dómnefndar. Dómnefndina skipa Anna Dóra 
Gunnarsdóttir, Davíð Hjálmar Haraldsson og Stefán Vilhjálmsson.

Í verðlaun verða fjórar helgarleigur á Illugastöðum að vetri til í orlofs-
húsi í eigu félagsins, ein fyrir hvern fyrripart. Að auki verða veitt ein 
heildarverðlaun fyrir botna við alla fjóra fyrirpartana, vikudvöl í orlofshúsi 
Eininga-Iðju að eigin vali sumarið 2014.

Félagið hvetur lesendur til að spreyta sig á að botna eftirfarandi 
fyrriparta og senda inn til félagsins. Athugið! Það þarf að merkja vísurnar 
með dulnefni, en nafn og símanúmer þurfa að fylgja með í lokuðu 
umslagi, sem einnig er merkt með sama dulnefni og vísurnar.

Skilafrestur er til kl. 16 miðvikudaginn 8. janúar 2014. Vinningshöfum 
verða tilkynnt úrslit fyrir lok janúar. 

Fyrripartur nr. 1
Ekki er langt síðan sumarið kvaddi. Á meðan það stóð sem hæst, var 
náttúran í blóma og gróður óx og dafnaði:

Drapinn vex um dæld og hól,
daggir honum svala,

Fyrripartur nr. 2
Svo hóf haustið innreið sína. Enn var veðrið nokkuð gott og umfram allt 
fallegt. Þó átti það til að frjósa og snjóa inn á milli:

Kuldaskóna kalla má 
kæra vini fótum á,

Fyrripartur nr. 3
Um áramót er vinsælt að staldra við, taka stöðuna og heita jafnvel á 
sjálfa sig og aðra, því að margir vilja taka til í sínum ranni og stinga út 
stefnu á betra líf:

Eigðu nú sem aldrei fyr 
yndi í þínu hjarta.

Fyrripartur nr. 4
Svo lengir daginn, kuldaboli linar takið og birtan nær smátt og smátt 
yfirhöndinni:

Vorið kemur, vænkast hagur, 
veðrið er að skána.

Utanáskriftiner:
Eining-Iðja
-Botnaðunú
Skipagötu14
600Akureyri

Botnaðu nú!

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr
 www.veidikortid.is 

2  0  1  4

2  0  1  4

00000

Kynnið ykkur sértilboð til félags-
manna á skrifstofu

Vestmannsvatn 
komið á kortið!

www.veidikortid.is
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Óskum viðskiptavinum nær og fjær gleðilegra jóla og farsæls nýs árs 

Munið eftir námsstyrkjunum!
Eining-Iðja hvetur félagsmenn sína, sem hyggjast sækja námskeið í vetur, 
til að kanna rétt sinn á einstaklingsstyrkjum í gegnum fræðslusjóðina sem 
félagið er aðili að, Landsmennt (www.landsmennt.is), Sveitamennt (www.
sveitamennt.is) og Ríkismennt (www.rikismennt.is). Félagsmenn þurfa að 
hafa greitt félagsgjöld til félagsins í sex mánuði af síðustu 12 til að eiga 
rétt á styrk. Einnig þarf að greiða til félagsins meðan á námi 
stendur.

Frá 1. janúar sl. hefur verið hægt að sækja um styrk um leið og skóla- 
og námskeiðsgjöld hafa verið greidd. Þetta gerir það að verkum að nú 
geta félagsmenn aðildarfélaga sjóðsins lagt fram umsókn ásamt reikn-
ingi/kvittun fyrir greiðslu skóla- og námskeiðsgjalda um leið og slík 
greiðsla hefur farið fram en þarf ekki að bíða þar til námi/námskeiði er 
lokið. Þetta var gert til að koma til móts við vaxandi greiðsluerfiðleika 
fólks á vinnumarkaði og er það von stjórna sjóðanna að þessi breyting 
muni hvetja félagsmenn til að leita sér menntunar og þjálfunar í enn 
meira mæli en verið hefur til þessa.

Það munar um minna
Félagsmaður í fullu starfi á kost á allt að kr. 60.000 einstaklingsstyrk hjá 
Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt. Hjá Landsmennt er aldrei 
greitt meira en sem nemur 75% af heildarkostnaði við hvert námskeið, 
en þeir sem tilheyra Ríkismennt og Sveitamennt eiga rétt á 90% endur-
greiðslu af heildarkostnaði þegar um er að ræða nám sem er í beinu 
samhengi við starf viðkomandi. 

Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna meiraprófs að upphæð kr. 100.000, 
hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni. Ekki 
skiptir máli hvort allir fjórir þættir aukinna ökuréttinda séu teknir.

Félagsmenn geta einnig fengið styrk vegna frístunda- eða tóm-
stundanámskeiða, en slík námskeið eru styrkt um 50% af heildarkostn-
aði, þó að hámarki um kr. 18.000. 

Athugið! Tómstundastyrkir dragast af heildarupphæð 
einstaklingsstyrksins.

Lestrar-og ritstuðningur
Félagsmenn sem eru í Landsmennt og eru lesblindir eða eiga við lestrar- 
og ritörðugleika að stríða geta sótt um allt að 75% styrk vegna kaupa á 
hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Þeir sem eru í 
Ríkismennt og Sveitamennt eiga rétt á 90% styrk. Heildarstyrkur miðast 
við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins eða kr. 60.000.

Íslenskunám
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 
75% styrk vegna íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild í aðildarfélagi 
Landsmenntar. Þeir sem tilheyra Ríkismennt og Sveitamennt geta sótt 
um 90% endurgreiðslu vegna 150 stunda íslenskunáms eftir þriggja 
mánaða félagsaðild.

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og verkafólks á 
landsbyggðinni. Aðildarfélögin eru 21 og er þar um að ræða stéttarfélög 
innan Starfsgreinasambands Íslands (SGS). Ríkismennt SGS er þróunar-
og símenntunarsjóður starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni innan að-
ildarfélaga SGS. Sveitamennt SGS og LN er starfsmenntunarsjóður starfs-
manna sveitarfélaga á landsbyggðinni innan aðildarfélaga SGS.

Brynja Skarphéðinsdóttir, starfsmaður félagsins, brynja@ein.is, 
veitir nánari upplýsingar um styrki úr fræðslusjóðunum. 

Síðastliðið sumar skrifuðu Björn Snæ-
björnsson, formaður Einingar-Iðju, og Jón 
Hjaltason sagnfræðingur undir samning 
vegna ritunar sögu Einingar-Iðju. Jón 
byrjaði á verkinu í haust en stefnt er á að 
bókin verði gefin út á fyrri parti ársins 
2018.

Á aðalfundi félagsins sem fram fór í apríl var 
samþykkt af miklum meirihluta fundarmanna 
að fela stjórn félagsins að láta skrifa sögu 
verkalýðs/verkalýðsfélaga á félagssvæðinu er 
standa að Einingu-Iðju frá upphafi til vorra 
daga. Stjórnin ákvað eftir miklar umræður að 
leita til tveggja sagnfræðinga og varð Jón að 
lokum fyrir valinu. Jón hefur skrifað og komið 
að útgáfu fjölda ritverka, þar má m.a. nefna 
Sögu Akureyrar sem gefin var út í fimm bind-
um, Sögu Útgerðarfélags Akureyringa og Sögu  
Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna.

Saga Einingar-Iðju á að vera yfirlit yfir sögu 
félagsins og forvera þess og þau málefni sem 
unnið hefur verið að frá árinu 1894 til og  
með árinu 2004. Fjallað verður um tilurð, 
þróun og skipulag Einingar-Iðju og forvera 
félagsins en megináhersla verður lögð á lífskjör 
fólks, lífshætti, viðhorf og félagslegar aðstæður, 
og hvernig þessir þættir tengjast starfssemi og 
baráttu Einingar-Iðju og verkalýðshreyfingar-
innar.

Mikil tímamót
„Þetta eru mikil tímamót,“ sagði Björn. „Kveikj-
an að þessu núna var málþing sem við héldum 
síðastliðinn vetur af tilefni 100 ára afmæli Jóns 
Ingimarssonar ,fyrrum formanns Iðju félags 
verksmiðjufólks. Þar var meðal annars verið að 
rifja upp söguna og margir sem töluðu um 
hversu mikils virði það væri að halda í söguna 
fyrir komandi kynslóðir. Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem þessi umræða hefur átt sér stað en 
nú er búið að ganga frá samningi um ritun 
sögunar og fagna ég því. Stjórnin væntir mikils 
af þessu samstarfi við Jón þar sem hann þekk-

ir vel til allra aðstæðna og sögu hreyfingarinnar 
á svæðinu.“

Heimildirnar liggja víða
„Þetta er búið að vera áhugamál hjá mér í 
langan tíma og oft borist í tal á milli mín og 
áhugasamra um að þessi saga þyrfti að vera til 
á prenti,“ sagði Jón að lokinni undirritun. 
Aðspurður um heimildaöflun sagði Jón að 
félagið ætti fundargerðarbækur svo að segja 
frá upphafi sem komnar eru á Héraðs-

skjalasafnið. „Á safninu er líka til heilmikið af 
gögnum frá félaginu sem nýtist vel. Það er  
góð klásúla í samningnum sem segir að saga 
félagsins verði í og með atvinnusaga Eyja-
fjarðarsvæðisins á þessu tímabili, saga samfé-
lagsins og að einhverju leyti saga þjóðar. Þetta 
er allt samtvinnað þannig að heimildirnar liggja 
mjög víða. Svo langar mig líka til þess að ná á 
fólki sem þekkti fólk. Ekki síst til að kynnast 
heimilum og aðstæðum, eitthvað sem er horfið 
í dag. Við ætlum að hafa mikið af myndum í 
bókinni og það væri gaman ef við fyndum 
myndir sem ekki hafa verið prentaðar áður. Þá 
er ég að tala um gamlar tækifærismyndir sem 
jafnvel sýna óvart það sem á þeim er.“ 

Ritnefnd skipuð

Félagið hefur skipað ritnefnd verksins. Í henni 
sitja Bragi V. Bergmann, almannatengill og ráð-
gjafi, og er hann formaður nefndarinnar, Þor-
steinn E. Arnórsson og Sigrún Lárusdóttir, 
starfsmenn Einingar-Iðju. Nefndin skal koma 
saman eigi sjaldnar en þrisvar sinnum á ári. Á 
þeim fundum mun Jón leggja fram skýrslu um 
framvindu verksins og gera grein fyrir áætlun-
um næstu mánaða.

Jón Hjaltason ritar sögu Einingar-Iðju

Efeinhverbýryfirminningar-
brotumsemtengjastsögunni

þáersáhinnsamihvatturtilað
hafasambandviðJón.

Hægteraðsendatölvupóstá
netfangiðjonhjalta@simnet.iseða

hringjaísíma8626515.
Sömuleiðisefeinhverágamlar

myndirþáerhægtaðsendapóstá
Þorsteinnánetfangiðsteini@ein.is

eðahringjaísíma4603600
ogbiðjaumSteina.
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Í ár fengum við Maríu Bergvinsdóttur 
matreiðslumeistara til að gefa lesendum 
blaðsins hátíðaruppskriftir. María sér um 
mötuneytið í Fjölsmiðjunni, en þar borða 
starfsmenn Fjölsmiðjunnar morgunverð 
og hádegisverð. Þar geta einnig aðrir 
fengið keyptan mat alla virka daga í 
hádeginu og eru fjölmargir sem það gera. 
Á heimasíðu Fjölsmiðjunnar, www.
fjolsmidjan.com, má finna matseðil hverr-
ar viku fyrir sig. Nauðsynlegt er að hringja 
í síma 414 9380 eða senda tölvupóst á 
netfangið maria@fjolsmidjan.com degin-
um áður eða fyrr og láta vita hversu 
margir ætla að  koma í mat upp á inn-
kaup hjá þeim. Verð máltíðar er kr. 1.200 
en einnig er hægt að fá 10 miða kort sem 
kostar kr. 11.000.

Andabringur 
með apríkósusósu  
(fyrir 4)
4 andabringur
Salt og pipar 
Apríkósu marmelaði frá Dalfour (minni sykur)
Anda og hænsnakraftur frá OSKAR,  

svörtu litlu dósirnar.

Skolið bringurnar og hreinsið himnur af, 
ekki þó fituna. Skerið djúpar rendur í fituna á 
kjötinu þannig að hnífurinn risti aðeins í kjötið. 
Brúnið öndina á heitri pönnu með fituhliðinni 
niður fyrst og svo stutt á hinni hliðinni. Kryddið 
með maldon salti og svörtum pipar.

Því næst eru bringurnar settar í eldfast mót. 
Setjið 2 til3 dl af vatni í mótið, sem nær aðeins 
uppá bringurnar. Anda-og kjúklingakraftur 
settur út í, ca 1 tsk af hvoru. Setjið apríkósu-
marmelaði ofan á fituna á öndinni og bakið í 
ofni við 120° í 30 mín. Kjarnhiti er 55 gráður 
þá er hækkað á ofninum upp í 200 gráður og 
bringan látin brúnast aðeins með marmelað-
inu,  ca 10 mín. Þá er öndin tekin út og látin 
standa í smástund undir álpappír meðan sósan 
er gerð.

Sósa
2dl soð úr forminu sett í pott.
1 dl af vatni bætt út í. 
2 dl af appelsínu trópi. 
Smá af ferskri rifinni engifer
1 msk apríkósumarmelaði frá Dalfour (minni 

sykur).
1 tsk andakraftur frá OSKAR.

1 tsk hænsnakraftur frá OSKAR.
Salt og pipar.
1 peli rjómi, (1/4 líter) smakkið til með 

kryddinu.
Þykkt smá saman með ljósum sósujafnara.
Sósulitur eftir smekk, en hún er fallegri ljós. Þá 

er smá apríkósulitur á henni.

Stórar flysjaðar kartöflur skornar í tvennt,  
skorið niður í þær raufar og penslaðar með 
olíu, maldonsalti og grófum svörum pipar stráð 
yfir. Steiktar í ofni við 170 gráður í 40 mín.

Með þessu er gott að hafa ferskt salat með 
vínberjum og eplum eða eplasalat. 

Humar 
í rjómahvítvínssósu  
(Forréttur fyrir 6)
1 kg humar í skel (millistór, yfirleitt 18-20 stk)
1 msk paprikuduft.
1 msk sítrónupipar.

Sósa
1 stk sítróna. 

2 stk paprika skorin í bita (gul og rauð).
¼ blaðlaukur skorinn í sneiðar.
150 gr sveppir skornir í sneiðar.
1 msk hænsnakraftur Oskar.
1 msk fiskikraftur Oskar.
2 geirar ferskur hvítlaukur, má vera meira.
2 dl hvítvín. (mysa)
½ líter rjómi / rjómaostur líka  

ef fólk vill 2-3 msk.
Ljós sósujafnari eftir smekk, sósan þykknar líka 

af rjómanum.

Humarinn er settur í vatn og látinn þiðna til 
hálfs. Það er best að hreinsa hann meðan það 
er aðeins frost í honum, hann er klofin eftir 
endilöngu og sandrákin tekin úr. 

Lagður á skelina í ofnskúffu, það er betra að 
krydda hann þannig. Paprikudufti og  sítrónu-
pipar er stráð yfir humarinn, smjörlíki sett á 
pönnuna og humarinn snöggsteiktur, sárið 
látið snúa niður, tekin af pönnunni og geymd-
ur í skál. Það má líka steikja hann uppúr hvít-
lauksolíu.

Þegar búið er að steikja allan humarinn þá 
er skorna grænmetið sett á pönnuna, sveppirn-
ir fyrst síðan paprika og laukurinn og hvítlauk-
urinn steikt í smá stund. Hvítvíni hellt út á og 
látið sjóða aðeins niður. Að lokun er rjómanum 
/ rjómaostinum bætt útí. Kryddað eftir smekk 
með fiskikrafti, hænsnakrafti og sítrónusafa úr 
½ ferskri sítrónu (2 msk). Að lokum þykkt með 
sósujafnara.

Humarinn og soðið sem er í skálinni sett út 
í pönnuna. Passa að sjóða ekki of lengi, bara  
3 til 5 mín. og hræra á meðan.

Borið fram með hrísgrjónum og ristuðu 
brauði. Hafa nóg af sósu. Vatn í lítilli skál með 
sítrónubáti sett við hliðina á hverjum disk  og 
tauservéttur eða þvottastykki því þetta er eigin-
lega fingramatur: Gott er að sjúga skelina.

Verði ykkur að góðu.

Andabringur og humar – nammi, nammi, namm!

María Bergvinsdóttir matreiðslumeistari.



24 Muni› eftir www.ein.is

Ferðin hófst á planinu við Alþýðuhúsið, 
stundvíslega klukkan níu að vanda. Ekið 
var sem leið lá um Hörgár- og Öxnadal, 
þar sem Inga Rósa leiðsögumaður byrjaði 
fljótt að skemmta okkur af sinni alkunnu 
snilld. Bæði með fróðleik og skemmtiefni. 
Smá stopp í Varmahlíð áður en haldið var 
á Kjalveg. Stansað var á Áfangafelli við 
Blöndulón þar sem teknar voru myndir. 
Þaðan var haldið í Hveravelli þar sem 
borðað var nesti í kulda, trekk og rign-
ingu. Húsið rúmaði ekki alla svo að  
nokkrir hímdu undir húsvegg með nestið 
sitt. Sólin glennti sig samt svolítið í restina 
þannig að það var hægt að taka smá 
myndarölt um svæðið. 

Frá Hveravöllum var áfram haldið suður Kjöl 
og enn var þokan og rigningin að stríða okkur, 
þannig að fjalla- og jöklasýn naut sín ekki. Inga 
Rósa var dugleg að segja okkur sögur af Reyni-
staðabræðrum og fleira sem gerst hafði á 
þessari leið þar sem lítið var að sjá. Í Valagili 
var stoppað til að nærast því að Bjössi var svo 
svangur. Hann gat ekki beðið þangað til við 
Gullfoss, sem var næsti áfangastaður. Fossinn 

er alltaf fallegur en þó vantaði gullna litinn af 
sólinni. Við litum inn á veitingastaðinn og versl-
unina en lítið verslað því dýrt var drottins orðið. 
Frá Gullfossi var haldið að Geysi, hann hagg-
aðist náttúrlega ekkert en Strokkur tók nokkrar 
gusur fyrir okkur. Enn var súld. Þá lá leið okkar 
í Skálholt þar sem kirkjan var skoðuð sem og 
fornminjar í kjallara hennar sem fæst okkar 
höfðu séð. Inga Rósa var eitthvað dásamlega 
utan við sig, gönguskórnir urðu nefnilega eftir 
í Reykjavík og matarkistan hennar fór með 
morgunvélinni til Akureyrar og kaffivélinni til 
Reykjavíkur en elskulegur eiginmaður hennar 
safnaði saman pjönkum hennar og beið okkar 
við gatnamótin þegar við komum niður á þjóð-
veg eitt. Ekki gat hún verið skó- og nestislaus. 

Næst var haldið um Hellu og á Hvolsvöll, 
tekið smá stopp fyrir þá sem vildu komast í 
verslun þar sem ákveðið var að fresta grillinu til 
fimmtudags. Flestir borðuðu bara nestið sitt 
þegar komið var í náttstað að Heimalandi, þar 
sem gist var í þrjár nætur. Fínn staður, öll 
aðstaða til fyrirmyndar miðað við svefnpoka-
pláss. Allir komnir í ró fyrir kl. 22:00, fyrir utan 
nokkra nátthrafna.

Dagur 2
Ræs kl 6.30 og brottför frá náttstað kl. 8:45. 
Haldið til Landeyjahafnar og var farið að sjást 
aðeins til sólar þegar þangað var komið. Herj-
ólfur lagði frá bryggju kl 10:00 og var siglt í 
blíðskaparveðri til Eyja. Það var orðið vel sólríkt 
þegar við komum þangað. Fyrsta verk var að 
þvo bílrúðurnar svo að eyjamenn gætu séð 
þetta fallega fólk sem komið var í heimsókn. 
Því næst var farið á Skansinn og kíkt á virkið 
og fallbyssuna, stafkirkjuna og Landlist, sem 
var í upphafi fæðingarheimili sem barist var 
fyrir að fá vegna óvenju mikils ungbarna-
dauða. Jæja, þá er maður búin að heimsækja 
Herjólfsdal, að vísu ekki á þjóðhátíð. Ekki er 
hann nú stór. Skoðuðum framkvæmdir að 
safni sem verið er að byggja utan um uppgraf-
ið hús. 

Hluti af hópnum fór í siglingu og var endað 
inn í Sönghelli þar sem hlustað var á yndis-
legan lúðrablástur. Aðrir fóru í búðaráp og 
kíktu á söfn. Ekið var framhjá óðalinu hans 
Árna Jonsen og grjótinu sem hann framleiddi í 
framhaldsnáminu á Kvíabryggju. Næst var 
útsýnisferð á Stórhöfða, þar sem var algjört 
logn og því drifið í að taka hópmynd. Allir 

Ferð um suðurland, Vestmannaeyjar  
og Þórsmörk 18. til 21. júní 2013
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fundu sér einhvern matsölustað svo ekki þyrfti 
að að atast í matarstússi þegar komið var í nátt-
stað. Við fengum gott í sjóinn á heimleið og 
vorum komin í Heimaland kl 21:30. Við sátum 
og spjölluðum um stund, en allir voru komnir 
í ró fyrir miðnætti.

Dagur 3
Kl. 7:00 byrjaði fólk að tínast á fætur og undir-
búa sig fyrir daginn. Lagt af stað kl. 8:40 og 
farið að Seljalandsfossi þar sem nokkrir gengu 
á bakvið hann. Þaðan var haldið samhliða 
Markarfljótinu í átt að Þjórsárdal, en stoppað 
var við Stakkholtsgjá. Þar fór stór hluti hópsins 
gangandi inn gjána sem er mjög mikilfengleg 
og þurfti hópurinn að fara margsinnis yfir ána. 
Þeir sem ekki treystu sér með sóluðu sig á 
meðan. Úr gjánni var farið inní Bása, en Útivist 
er með það svæði. Þar höfðum við nestisstopp 
en varla vorum við búin að opna skrínurnar 
þegar flóðgáttir himins opnuðust yfir okkur 

með hagli og síðan rigningu svo að matast var 
á miklum hraða.

Úr Básum var haldið yfir Krossá, sem var 
bara rólyndisleg þann daginn. Í Langadal 
rigndi en stór hluti af hópnum lét það ekki á 
sig fá og gekk yfir í Húsadal og þeir dugleg-
ustu gengu líka á Valahnúkinn. Þeir sem ekki 
vildu ganga fóru með Svenna og Maddý í 
rólegheitum yfir í Húsadal til að sækja 
göngugarpana. Úr Þórsmörk var farið um 
Fljótshlíð, Inga Rósa sýndi okkur leifar af göml-
um birkiskógi, Drumbabót, sem er niður á 
söndunum í Fljótshlíðinni. Þð var komið við á 
Hvolsvelli og svo farið í Heimaland. Þar var 
tekið til við að grilla og var matnum gerð mjög 
góð skil að vanda. Svo var setið og spjallað 
fram á kvöld, mikið fjör og gaman.

Dagur 4
Heimaland kvatt eftir notalega dvöl. Fyrsti 
áfangi var Selfoss þar sem ein samferðakonan 

kvaddi hópinn. Litið var í bakarí staðarins og 
fengið sér kaffi og með því. Þaðan haldið til 
Þingvalla um Grímsnesið, tekinn var góður tími 
á Þingvöllum og gengið um gjána að þingpöll-
unum, Drekkingarhyl og að Flosagjá þar sem 
Maddý og Sveinn biðu okkar. Frá Þingvöllum 
var haldið á Uxahryggjaleið og niður Lunda-
reykjadal. Smá stopp var í Deildartungu til að 
skoða hverinn, allir komu til baka í rútuna vel 
byrgir af tómötum. Við Baulu var gert postu-
líns- og ísstopp. Þaðan var haldið norður yfir 
Holtavörðuheiði þar sem Inga Rósa rakti átaka- 
og hörmungarsögu Agnesar og Natans Ketil-
sonar, og ýmsan annan fróðleik. Síðasta stopp 
var tekið á Blönduósi áður en ekið var heim í 
Eyjafjörðinn fagra þar sem ferðin endaði á 
sama stað og hún byrjaði. Allir voru kvaddir 
með virktum og segjum við takk fyrir enn eina 
góða ferðina. 

Magga og Alla.

Þú færð
hörðu pakkana

hjá Advania

Verið velkomin í verslun okkar
að Tryggvabraut 10, Akureyri
www.advania.is
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Í október voru haldin tvö þing innan verkalýðshreyfingarinnar. 
Alþýðusamband Norðurlands (AN) hélt sitt reglulega þing á 
Illugastöðum dagana 4. og 5. október sl. Nokkrum dögum síðar 
var fjórða ársþing Starfsgreinasambandsins (SGS) haldið í 
Menningarhúsinu HOFI á Akureyri. Eining-Iðja átti að sjálfsögðu 
fulltrúa á báðum þingunum og verður hér á eftir farið í örstuttu 
máli yfir það helsta sem gerðist á þessum þingum.

Þing AN
Á 33. þing Alþýðusambands Norðurlands mættu tæplega 100 þingfull-
trúar frá öllum stéttarfélögum á Norðurlandi. Eining-Iðja átti rétt á að 
senda 62 fulltrúa, en mikil forföll urðu í þeirra hópi og því mættu einung-
is 42 fulltrúar frá Einingu-Iðju. Mikill samhugur og samstaða var á 
þinginu og voru kjaramál ofarlega á baugi enda var á þessum tíma stutt 
þangað til kjarasamningar myndu renna út. Tvær ályktanir voru sam-
þykktar, önnur fjallar um efnahags-, kjara- og atvinnumál og hin um flug-
völlinn í Vatnsmýrinni. Þessar ályktanir má finna á www.ein.is 

Fjölmargir gestir sátu þingið og fluttu fróðleg og góð erindi. Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ, átti að ávarpa þingheim við setningu en hann  
forfallaðist á síðustu stundu. Formaður Starfsgreinasambandsins, formað-
ur Landssambands Verslunarmanna, varaformaður Samiðnar og varafor-
maður Sjómannasambands Íslands voru meðal þingfulltrúa og voru 
fengin til að fara yfir stöðuna fyrir hvert samband fyrir sig. Samhljómur 
var um stutta samninga og öll brýndu þau til samstöðu og haft var á orði 
að ef samhugurinn sem ríkir á Norðurlandi væri meðal allrar verkalýðs-
hreyfingarinnar gæti okkur orðið vel ágengt í næstu kjarasamningum. 
Eftir hádegi flutti Drífa Snædal, framkvæmdastjóri SGS, erindið Laun og 
önnur lífsgæði. Ingiberg Guðmundsson, frá Samtökum sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra, fór yfir stöðuna í atvinnumálum á Norðvesturlandi og 
Þorsteinn Sigurðsson, framkvæmdastjóri STARFS, fór yfir reynsluna af 
atvinnumiðlun STARFS.

Nýr formaður AN til næstu tveggja ára var kosinn Eiður Stefánsson, 
varformaður FVSA. Varaformaður stjórnar var kosin Aðalbjörg Valdi-
marsdóttir frá Samstöðu og ritari stjórnar er Agnes Einarsdóttir frá Fram-
sýn. Varamenn í stjórn eru Hjördís Gunnarsdóttir, Aldan – stéttarfélag, 
Huld Aðalbjarnardóttir, Framsýn – stéttarfélag, og Jóhann Rúnar Sigurðs-
son, formaður Félags málmiðnaðarmanna Akureyri.

Þing SGS
Fjórða þing SGS var haldið undir yfirskriftinni „Samstaða og Samvinna“ 
og var það mál þingfulltrúa að sá andi hafi verið á þinginu. Um 140 
þingfulltrúar frá 19 aðildarfélögum sátu þingið, þar af komu 12 frá Ein-
ingu-Iðju. Á þinginu var m.a. fjallað um kjaramál í aðdraganda kjara-
samninga, atvinnumál almennt, húsnæðismál og fleira. Björn Snæbjörns-
son, formaður SGS og Einingar-Iðju, sagði m.a. í setningarræðu sinni „að 
þessu sinni höldum við þing okkar undir slagorðinu „Samstaða og sam-
vinna“ til að minna á mikilvægi þess að við stöndum saman í yfirstand-
andi kjaraviðræðum. Samstaða og samvinna er einnig hornsteinn Starfs-
greinasambandsins, sem er og á að vera, vettvangur sameiginlegrar 
kjarabaráttu, samtök með meira afl en einstök félög geta haft, til að 
mynda þann slagkraft sem nauðsynlegur er í baráttu við atvinnurekend-
ur og ríkisvald.“ Setningarræðuna í heild má finna á vef félagsins,  
www.ein.is

Á þinginu voru samþykktar fjórar ályktanir; um kjaramál, atvinnumál, 
húsnæðismál og ríkisfjármál og má finna þær á vef félagsins ásamt starfs-
áætlun til tveggja ára og fræðslustefnu sambandsins sem einnig voru 
samþykktar.

Í lok þings var Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, endurkjör-
inn formaður sambandsins og Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, formaður 
ALFs starfsgreinafélags, endurkjörin varaformaður SGS með lófaklappi.

Tvö góð þing voru haldin í október

AN þing: Tæplega 100 þingfulltrúar mættu á þingið, þar af 42 félagsmenn 
Einingar-Iðju.

Á myndinni má sjá nýja stjórn AN ásamt varamönnum: F.v.: Huld Aðalbjarnardóttir, 
Jóhann Rúnar Sigurðsson, Aðalbjörg Valdimarsdóttir, Eiður Stefánsson,  

Agnes Einarsdóttir og Hjördís Gunnarsdóttir

SGS þing: Hér má sjá þá 12 félagsmenn Einingar-Iðju sem sátu þing SGS.
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Sjö stéttarfélög í Eyjafirði afhentu í síðustu viku Mæðrastyrksnefnd 
Akureyrar, Hjálparstarfi kirkjunnar, Hjálpræðishernum og Rauða 
krossinum styrk að upphæð kr. 1.920.000. 

Styrkurinn verður notaður í samstarfsverkefni Mæðrastyrksnefndar 
Akureyrar, Hjálparstarfs kirkjunnar, Hjálpræðishersins og Rauða krossins. 
Samstarfið var sett á laggirnar til að einfalda málið, en nú þarf einungis 
að sækja um aðstoð á einum stað. Rétt er að vekja athygli á því að þess-
ir aðilar aðstoða fólk um allan Eyjafjörð, frá Siglufirði að Grenivík. 

Þetta er í annað sinn sem þessi samtök taka höndum saman fyrir jólin 
og veita þeim aðstoð sem þurfa. Í fyrra var ákveðið að vinna saman að 
jólaaðstoðinni og gafst það samstarf það vel að ákveðið var að endurtaka 
leikinn og í lok október var undirritaður samstarfssamningur til næstu 
þriggja ára. Í fyrra var úthlutað 303 styrkjum í formi greiðslukorta sem 
hægt var að versla fyrir í ákveðnum verslunum.

Jólaaðstoðin hófst 18. nóvember sl. með viðtölum, en allir sem sóttu 
um aðstoð þurftu að panta tíma í viðtal og fylla út umsókn. Þeir sem fá 
úthlutun sækja kortin sín miðvikudaginn 11. og fimmtudaginn 12. des-
ember nk. milli kl. 13 og 16. Auk þess verður fatamarkaður og jólagjaf-
ir fyrir umsækjendur og fjölskyldur þeirra opinn föstudaginn 14. desem-
ber hjá Rauða krossinum á Akureyri, Viðjulundi 2 og Hertex Hjálpræðis-
hersins, Hrísalundi 1b.

Félögin sjö sem færðu nefndinni styrk eru Eining-Iðja, Byggiðn – Félag 
byggingamanna, Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Félag verslunar- og 

skrifstofufólks Akureyri og nágrenni, Sjómannafélag Eyjafjarðar, Sjó-
mannafélag Ólafsfjarðar og Berg félag stjórnenda.

Ef einhverjir fleiri vilja leggja átakinu lið þá er hægt að leggja inn á 
reikning verkefnisins, (0302-13-175063, kt. 460577-0209) Munið, 
margt smátt gerir eitt stórt.

Göngu- og 
        útivistarfólk
Umfar ehf. er sérhæft leiðsögufyrirtæki  
á suðurhluta Vestfjarða. 

Fjölbreytt framboð á leiðavali fyrir gönguhópa.

Út, út, út að ganga... 
Skoðið framboð okkar á umfar.is 
eða hafið samband í síma 892 9227

         Gleðileg jól 
          Gott og farsælt komandi ferðaár!

Menning · Saga · Náttúra

Vegleg gjöf til hjálparsamtaka í Eyjafirði

Á myndinni eru forsvarsmenn nokkurra stéttarfélaga sem veittu styrkinn og félaganna 
fjögurra sem hann fengu.

Á heimasíðu VIRK starfsendurhæfingarsjóðs má finna reynslu-
sögur einstaklinga sem verið hafa í þjónustu. Nýlega birtist þar 
viðtal sem Guðrún Guðlaugsdóttir blaðamaður hjá VIRK tók við 
Eygló Sigurðardóttur. Í júní 2012 leitað Eygló samstarfs við ráð-
gjafa VIRK í kjölfar erfiðra veikinda. Hún er Snæfellingur að ætt-
erni en býr nú á Akureyri, þar sem hún stundaði sjúkraliðanám í 
tvö ár í Verkmenntaskóla Akureyrar. 

Í lok viðtalsins segir Eygló, „Ráðgjafinn minn studdi mig mjög vel og 
ég væri ekki í þeim sporum sem ég er nú, ef starfssemi VIRK og 
Starfsendurhæfingar Norðurlands hefði ekki notið við. Ég hef í raun náð 
öllum markmiðum sem ég setti mér í ferlinu. Mitt persónulega markmið 
er þó enn óuppfyllt. Ég vil fá vinnu sem sjúkraliði til að geta útskrifast, en 
það er ekki mikið í boði á því sviði. Mér bauðst hinsvegar vinnan í 
Lundaskóla sem ég þáði með þökkum og gengur vel að sinna. 

Ég er nú útskrifuð frá VIRK og Starfsendurhæfingu Norðurlands og er 
einstaklega þakklát fyrir það góða starf sem þar er unnið af yndislegu 
fólki. Ég er og verð ávallt mjög þakklát fyrir að hafa kynnst því. Með þess 
hjálp get ég verið fullkomlega sátt og ánægð með aðstæður mínar í 
dag.“ 

Viðtalið í heild má lesa á www.virk.is 

„Stolt af afrekum mínum“
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Sýnikennslan:
1. Klippið út ¼ úr hring til að gera keilu. 

Lengdin á beinu hliðinni verður hæðin á 
trénu. Þetta tré er 21 cm. eða eins stórt og 
hægt er að gera úr A4 blaði.

2. Mótið keiluna með því að rúlla pappírnum í 
höndunum svo hann verði mýkri og með-
færilegri.

3. Setjið lím á kantinn og límið saman. Ég not-
aði tvöfallt límband, en það má alveg nota 
fljótandi lím, heita límbyssu eða jafnvel  
heftara.

4. Lím er missterkt, svo ef það mun ekki sjást 
þá er gott að setja 1-2 hefti til öryggis. Þá er 
keilan tilbúin til skreytingar

5. Til að skreyta þessa keilu gerði ég slatta af 
litlum blómum með munsturgatara. 

6. Svo að blómin verði aðeins meira lifandi en 
ekki alveg flöt þá er gott að beygja aðeins 
blöðin á þeim. Já nei, ég er ekki að rugla í 
ykkur, það þarf ekki að krulla upp eitt og 
eitt blað í einu. Ég sópaði bara upp smá 
bunka af blómum, ca. 5-10 stykkjum og 
beygði þau öll saman. Það eru til sérstakir 
“hnífar” úr beini í svona verkefni, en það má 
líka bara nota, bitlausan hníf, reglustiku eða 
íspinnaspýtu. 

7. Þá er að líma öll sætu blómin á, fjúff!  
Eitt, tvö, þrjú….. ég kveið pínu fyrir þessari 
aðgerð en þetta gekk síðan svona líka vel 
með því að setja bara nokkrar doppur af 
lími og klessa svo blómum í. 

8. Jibbý! Hálfnuð! Neinei, þetta tók enga  
stund. Mér finnst þetta lím mjög gott  
því það er svo fljótt að þorna, en auðvitað 

er hægt að nota allskonar lím sem límir 
pappír.

9. Ég elska þessa perlupenna! Þeir eru alveg 
uppáhalds og gera allt svo fallegt! Maður 
sprautar bara litla punkta, dúbb, dúbb, 
dúbb, og hamingjan færist yfir.

10. Taddaraaa! Litla sæta tréð er tilbúið. Punkt-
urinn yfir i-ið var að festa eina rauða gler-
perlu á toppinn með títuprjóni. 

Jólatré
Þegar ég var beðin um að vera með smá jólaföndur í blaðinu 
velti ég því fyrir mér hvað væri sniðugt að gera. Hvað væri 
auðvelt, ódýrt en flott. Það væri líka kostur ef það krefiðst þess 
ekki að fólk þyrfti aðgang að verkstæði jólasveinanna til að 
framkvæma hlutinn. Eftir nokkrar andvökunætur kviknaði 
hugmyndin. Það er alveg merkilega erfitt að láta sér detta 
svona einfaldir hlutir í hug. Að búa til kramarhús er ekki ný 
hugmynd, og því síður er það mín uppfinning, aldeilis ekki. 
Kramarhús hafa verið föndruð fyrir jólin í áratugi og notuð til 

skreytinga. Það sem gerir þetta skemmtilegt í dag er allt það 
efnisúrval sem er í boði. Hlaðnar hillur af dásamlegum pappír 
í allskyns munstrum og áferðum fá mig til að kikna í hnjánum. 
Möguleikarnir eru endalausir. Pappír er mjög meðfærilegt 
efni að vinna með. Það þarf ekki endilega að vera „drasl”.

Ég útbjó sýnikennslu á einu trénu, þessu flóknasta. Svo 
byrjaði ég að prufa mig áfram og áður en ég vissi af var ég 
búin að fylla stofuna af jólatrjám, það er svo gaman að stilla 
þessum elskum upp. Það er hægt að setja þau með öllu.
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Þessir krúttboltar voru fyrsta hugmyndin, 
einskonar skissuvinna. 3 arkir af pappír með 
ólíku munstri en í sömu litatónum. Hæðin er á 
bilinu 20-30 cm. Trén eru misbreið, þessi eru 
á bilinu 7-10 cm. Það er hægt að kaupa 
munstraðan pappír í stærðnni 30x30 cm í 
flestum föndurverslunum. Svo má alltaf nota 
umbúðapappír. Snjókornin á toppnum eru 
klippt út með stórum munsturgatara. Það 
mætti líka hekla snjókorn eða kaupa eitthvað 
tilbúið skraut. Fæturnir á trjánum eru glös sem 
ég setti trén ofan á. Það gerir þau tignarlegri.

Þarna er svo dúllega sýnikennslutréð búið 
planta sér hjá kökudisknum mínum með 
dásamlega fallega hreindýrinu sem ég fékk í 
jólagjöf í fyrra. Ég skellti trénu á glas til að 
hækka það. Síðan gerði ég eitt lítið tré 
(16x6cm) svona því til samlætis. Það er ekkert 
skraut á því, mér fannst pappírinn alveg sjá um 
að skreyta það. 

Það vill svo til að ég á nokkur jólatré því ég 
er svolítið veik fyrir fallegum jólatrjám… og 
hreindýrum… en þetta stóra þarna er eitt af 
mínum uppáhalds. Ég keypti það fyrir nokkrum 
árum, en það er í raun ekki mikið mál að búa 
það til. Það er nefninilega bara pappakeila sem 
búið er að líma hvítar fjaðrir utan á og nokkar 
perlur. Til að gera það þarf maður að byrja 
neðst og halda upp, ég mæli með límbyssu í 
verkið. Silfurlitaða tréð (30x8 cm) er úr 
glimmerpappír. Ég elska glimmer, á öllu, all-
staðar. Utan um það er svo bara vafið móher 
garni. Endarnir eru límdir inní keilunni. Svo 
fékk eitt af skissutrjánum að fljóta með í þessa 
uppstillingu.

Hér er önnur mynd af fjaðratrénu og hrein-
dýrinu fallega. Þau myndast bara svo vel. Mér 
finnst svo gaman að sýna hvernig hægt að 
raða trjánum misjafnt upp, þau passa í raun 
flest saman. Litla rauða tréð gefur skemmti-
legan lit í uppstillinguna og í AÐAL jólalitnum 
(eða svo segir maðurinn minn). En AÐAL 
númerið á þessari mynd er samt langa mjóa 

silfurtréð (30x5 cm.) Það er úr dýrðlegum 
umbúðapappír sem ég átti síðan í fyrra. Ég 
límdi svo þessa guðdómlegu blúndu neðan á 
það og setti það ofan á kertastjaka. Glæsilegt.

Á þessu stigi var ég komin í ham. Stóra tréð 
(30x9 cm) er úr pappír sem er eins og úr gam-
alli bók. Á toppinn setti ég gamla tölu úr tölu-
boxi sem amma mín gaf mér, fjársjóður! Þessi 
tala er með svona lykkju aftan á, alveg einstak-
lega heppilegt til að stinga toppnum í gegnum. 
Litla tréð (15x7.5 cm.) er líka úr glimmerpapp-
ír og eina sem ég gerði var að líma blúndu 
utan um það og setja það á kertastjaka. Fremsta 
tréð (20x7 cm.) er vafið með afgangi af reyrðu 
(litaskiptu) garni. Þetta er ullarblanda og er svo 
hlýlegt og vetrarlegt. Ég límdi nokkrar litlar 
silfurstjörnur á framhliðina, þegar jólin eru búin 
get ég snúið því við og haft það ennþá uppi. 
Stóra stjarnan er keypt og er í uppáhaldi, eins 
finnst mér sérstaklega gaman að stilla upp á 
bækur og ekki er það verra ef það eru gamlar 
ljóðabækur eftir afa.

Ég veit að ég á eftir að gera miklu fleiri tré. 
Þetta er einstaklega fljótlegt og gaman að raða 
saman litum og stærðum eftir því hvað hentar 
hverju sinni. Þetta gæti t.d. verið skemmtilegt 
vetrarborðskraut. Það væri hægt að nota vegg-
fóðursafganga, pappírshringservíettur, klæða 
keiluna með efni eða blúndum, skreyta með 
bómull, setja myndir á eða prenta út fallegar 
myndir og gera keiluna úr því og fleira og 
fleira. Svo þarf ekki að bæta miklu við til að 
snúa keilunni við og hengja upp sem kram-
arhús. 

Jólakveðja,
Linda Óla,

föndurkerling, handverkskona, 
 myndlistamaður,  

ogleiðbeinandi í handverki  
eldri borgara á Akureyri.
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Ég er ofsalega mikil listakona. Það 
vita það kannski ekki margir og allt 
listræna fólkið í fjölskyldunni minni 
er örugglega að velta fyrir sér 
hvernig þeir hafi farið að því í 
prentsmiðjunni að setja nafnið mitt 
við vitlausa grein í þetta fína blað. 
Það á sér allt eðlilegar skýringar. Ég 
hlaut takmarkaða listræna hæfileika 
í vöggugjöf (ég held ég hafi kannski 
látið engla gráta þegar ég hef á 
lífsleiðinni reynt að þroska og efla 
þá hæfileika) en ég er engu að 
síður listakona fram í fingurgóma.

Ég geri lista!
Ég hef gert marga lista í gegnum 

tíðina en þó er það svo að einn 
þessara lista er betri en allir hinir. 
Mikilvægasti listinn er 100 atriða 
listinn. Á 100 atriða listann setur 
maður 100 atriði sem mann langar 
til að framkvæma áður en ævi 

manns er á enda. Það hljómar kannski ekki eins og merki-
legt verkefni en mér er til efs að ég hafi í annan tíma 
stundað ítarlegri naflaskoðun en þegar við hjónin sátum 
(nokkur kvöld) og börðumst við að koma niður á blað 
þessum atriðum. Það er alger óþarfi að hafa svona lista í 
forgangsröð, eini galdurinn er að láta sér detta nógu margt 
í hug og þegar maður er svo algerlega tæmdur af góðum 
hugmyndum, líka sæmilegum og meira að segja frekar 
lélegum hugmyndum, er listinn tilbúinn. Að svo miklu leyti 
sem svona listi getur verið tilbúinn, því hann er að sjálf-
sögðu í reglulegri endurskoðun.

Afhverju erum við ekki duglegri að taka okkur tíma og 
setja niður fyrir okkur hvað það er sem okkur langar að fá 
út úr lífinu? Við vitum að við eigum þetta líf og svo vitum 
við ekkert hvað tekur við að því loknu. Þýðir það ekki að 
okkur beri hálfpartinn skylda til að besta lífið? Nýta það 
eins og hægt er til að vaxa sem manneskjur, lifa lifandi, 
njóta og búa til minningar? Robert Tjoe Nij er hollenskur 
sérfræðingur, sem ég sótti vinnustofu hjá í Rúmeníu. Hann 
sagði mér að það væri margsannað að við ofmetum það 
sem hægt er að gera á einu ári og vanmetum að sama 
skapi hvað hægt er að gera á tíu árum. Dagarnir koma til 
mín og mér sýnist þeir gera það hraðar eftir því sem ég 
eldist. Ég þarf ekki að vera sniðug að láta mér detta eitt-
hvað í hug til að fylla upp í dauða tímann. Ég þarf að vera 
útsjónarsöm, taka frá tíma og skipuleggja það sem mig 
dreymir um svo að ég verði ekki allt í einu búin með alla 
dagana í að passa að húsið mitt sé alltaf hreint, tröppurnar 
alltaf mokaðar, börnin mín alltaf með allt sem þau þurfa 
mögulega, með mannasiðina á hreinu og fjölskyldunni til 
sóma ...o.s.frv.

Á listanum mínum eru bæði lítil og stór atriði. Mér hefur 

ekki ennþá tekist að fá 100 hugmyndir en ég bæti reglu-
lega við listann og einstaka sinnum hefur það gerst að ég 
strika yfir eitthvað sem mig langar ekki lengur að gera. Að 
fara á hreindýraveiðar var á upprunalega listanum mínum. 
Ég fór á skotvopnanámskeið, eignaðist byssu, skaut aldrei 
af henni heldur seldi hana og notaði peningana til að 
kaupa mér ferðatösku þegar við fjölskyldan fórum til Asíu. 
Nú langar mig ekki lengur á hreindýraveiðar, nema þá 
sem gordrengur. 

Á þeim fimm árum, sem liðin eru frá því að ég gerði 
listann hef ég nú þegar gert ótal margt, sem ég veit að ég 
væri ekki búin að framkvæma ef listinn væri ekki til. Ef ég 
hefði ekki skrifað hjá mér að mig langaði að læra að keyra 
mótorhjól hefði ég flett framhjá auglýsingunni um mótor-
hjólanámskeiðið í dagskránni án þess að velta því fyrir mér. 
Kannski hefði ég hugsað: „það væri nú gaman að gera 
þetta einhvern daginn“. Ég á ennþá eftir að synda fimm 
kílómetrana, læra nýtt tungumál, taka baðið í gegn, vera 
grænmetisæta í einn mánuð og ljúka mastersnámi svo fátt 
eitt sé nefnt en það er ekkert sem hastar, allt lífið er 
framundan og þegar tækifærin birtast veit ég í hvað ég vil 
nota þau.

Nú líður að jólum og um leið og ég óska ykkur gleði-
legra jóla, hvet ég ykkur til að taka smá stund um hátíðirn-
ar, kveikja á kerti og njóta kjötsvimans um leið og þið 
dragið fram blað og blýant og skrifið niður eins margar 
hugmyndir og þið getið að einhverju sem ykkur langar að 
framkvæma áður en dagarnir klárast. Geymið svo listana 
ykkar í náttborðinu og takið þá upp á jólum og/eða eftir 
þörfum til að merkja við þegar þið eruð búin að fram-
kvæma eitthvað eða þegar þið viljið bæta við atriðum. Ég 
held það muni koma á óvart hversu erfitt er að láta sér 
hugkvæmast fleiri en 15 hugmyndir í senn og ekki síður 
hversu fljótt hleðst í reynslubankann okkar þegar listinn er 
til.

Fyrir alla þá sem leiðast listar, hverrar gerðar sem þeir 
kunna að vera, má alltaf njóta þess að kveikja í skrattans 
blaðinu sem hann hefði annars verið skrifaður á og horfa 
á verkefnið hverfa. Þá þarf samt vissulega að gæta fyllsta 
öryggis.

Ást og friður,
Erla Björg Guðmundsdóttir

Vertu listamaður í lífinu!

Erla Björg 
Guðmundsdóttir.
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Alkunna er að slysin gera ekki boð á undan sér. Vinnuslys 
hafa oft á tíðum mikil áhrif á tjónþola sem jafnvel þurfa að 
vera lengi frá vinnu með tilheyrandi tekjuskerðingu. Því 
miður glíma margir við afleiðingar slíkra slysa lengi og 
jafnvel alla ævi. Launþegar á Íslandi eru tryggðir í vinnu 
sinni hjá vinnuveitanda og eiga því rétt á bótum frá 
tryggingafélagi hans. Þá eiga launþegar rétt á bótum 
vegna vinnuslysa úr almannatryggingakerfinu, skv. al-
mennum reglum þar um. Í sumum tilvikum er um að 
ræða atvik sem aðrir bera ábyrgð á og gæti því reynt á 
reglur skaðabótaréttarins varðandi uppgjör bóta.

Afar mikilvægt er að þeir sem verða fyrir líkamstjóni, til 
dæmis í vinnuslysum, afli sér upplýsinga um réttarstöðu 
sína strax og unnt er og setji sig í samband við starfsmenn 
Einingar-Iðju. Slík könnun þarf að fara af stað sem fyrst, 
bæði vegna þess að það er ekki einhlítt að bótaréttur sé 
fyrir hendi þó að slys verði, en ekki síður vegna þess að 
samkvæmt lögum ber að tilkynna um slys til viðkomandi 
tryggingafélags eða Sjúkratrygginga Íslands, innan árs frá 
því að þau verða.

Miklu skiptir því að staðan verði könnuð sem fyrst og að 
þeir félagsmenn Einingar-Iðju sem lent hafa í vinnuslysum 
kanni rétt sinn svo fljótt sem unnt er með því að setja sig 
í samband við félagið. 

Eining-Iðja býður félagsmönnum sínum uppá viðtal við 
lögmenn, sér að kostnaðarlausu og eru þeir félagsmenn 
sem lenda eða lent hafa í vinnuslysum hvattir til þess að 
setja sig í samband við félagið sem fyrst svo unnt verði að 
koma þeirra málum í réttan farveg og gæta réttar þeirra í 
hvívetna.

Eining-Iðja er með samning um lögfræðiþjónustu 
fyrir félagsmenn við PACTA lögmenn Akureyri, Hafnar-
stræti 91-95, en lögmenn stofunnar hafa góða reynslu 
af vinnu við slysamál ýmiskonar.

Félagsmenn fá 15% afslátt
Rétt er að minna á samning sem Eining-Iðja er með við 
PACTA lögmenn. Starfsmönnum félagsins er samkvæmt 
samningnum heimilt að bjóða félagsmönnum sínum að 
leita viðtals og ráðgjafar hjá PACTA vegna ágreinings 
þeirra við vinnuveitendur, innheimtu launakrafna, skaða-
bótamála eða annarra mála, sem starfsmenn Einingar-Iðju 
telja rétt að bjóða viðkomandi félagsmanni. Eining-Iðja ber 
kostnað af þeirri þjónustu sem unnin er fyrir félagsmann-
inn og ekki fæst greiddur úr hendi vinnuveitanda, þrota-
bús hans, ábyrgðasjóði launa eða af öðrum aðilum. 

Í samningum er einnig kveðið á um að félagsmaður í 
Einingu-Iðju, sem leitar til PACTA án þess að félagið hafi 
milligöngu þar um, skuli fá 15% afslátt af gildandi gjald-
skrá PACTA á hverjum tíma. 

Viðvera á Dalvík og Siglufirði
Lögfræðingar félagsins hafa verið með viðveru á skrifstofu 
Einingar-Iðju í Fjallabyggð, Eyrargötu 24b Siglufirði, undan-
farna mánuði. Frá og með desember munu þeir einnig 

verða til viðtals á skrifstofu Einingar-Iðju á Dalvík, Hafnar-
braut 5. Tímapantanir í síma 440 7900. Fyrsta viðtal er 
frítt. Þeir verða næst til viðtals:

Fimmtudagur 12. desember
 Siglufjörður milli kl. 9 og 13
 Dalvík milli kl. 14 og 17

Miðvikudagur 15. janúar
 Siglufjörður milli kl. 9 og 13
 Dalvík milli kl. 14 og 17

Hefur þú lent í vinnuslysi? Kannaðu þinn rétt!

Skrifstofa PACTA er á 2. hæð í Hafnarstræti 91-95.

JARÐBÖÐIN 

Sumaropnun kl. 9:00-23:30
Vetraropnun kl.12:00-21:30

við Mývatn

Jarðbaðshólar - Mývatn - sími 464 4411 - www.jardbodin.is
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Fjölsmiðjan á Akureyri tók formlega til starfa í mars 
árið 2008, starfssemin hófst reyndar í september 
árið á undan með endurbótum á húsnæði 
Fjölsmiðjunnar sem stendur við Óseyri 1a. 
Fjölsmiðjan er vinnusetur fyrir ungt fólk, 16 til 24 
ára, sem stendur á krossgötum í lífinu. Þarna gefst 
þessu unga fólki tækifæri til að þjálfa sig fyrir al-
mennan vinnumarkað eða áframhaldandi nám. 
Fastir punktar í starfssemi Fjölsmiðjunnar er verslun, 
eða nytjamarkaður, sem selur notuð húsgögn og 
húsbúnað, eldhús og mötuneyti, bílaþvottastöð og 
rafverkstæði. Einnig tekur Fjölsmiðjan ýmis verkefni 
að sér, fyrir fyrirtæki, félög eða einstaklinga og er 
síminn í Fjölsmiðjunni 414 9380 ef einhver hefur 
áhuga á að nýta sér þessa þjónustu. Á heimasíðu 
Fjölsmiðjunnar, www.fjolsmidjan.com, má t.d. finna 
nánari upplýsingar um Fjölsmiðjuna á Akureyri.

Fjórir leiðbeinendur starfa við Fjölsmiðjuna og þar eru 
um 20 ungmenni daglega í vinnu. Forstöðumaður er 
Erlingur Kristjánsson. Hann segir að fyrirmynd Fjölsmiðj-
unnar á Akureyri sé sótt til Kópavogs þar sem Fjölsmiðjan 
hefur verið starfrækt síðan 2001 með frábærum árangri. 
Fyrirmynd hennar er hins vegar frá Danmörku, en þar 
hafa „Produktionsskoler” verið reknir árum saman. Erlingur 
var fenginn til að segja aðeins frá náms- og kynnisferð sem 
starfsmenn Fjölsmiðjunnar á Akureyri fóru í til Kaup-
mannahafnar í byrjun október, en þar heimsóttu þau sex 
danskar fjölsmiðjur. 

„Fyrsta daginn skoðuðum við tvo staði. Fyrst fórum við í 

AFUK(Akademiet for utæmmet kreativitet), en starfið þar 
er nokkuð frábrugðið hefðbundnum fjölsmiðjum. Þarna 
eru um 170 ungmenni og 30 kennarar og byggist starfið 
á að nota hugmyndaauðgi krakkanna, láta þau finna það 
sem þau vilja gera. Á staðnum er rekið mötuneyti fyrir 
skólann, leiklistar- og söngskóli, hönnunar- og hugmynda-
smiðja, listasmiðja með teikningu, málun, ljósmyndun og 
kvikmyndun, sirkussmiðja, brettadeild með æfingum og 
smíðum á aðstöðu. Skólinn heldur einnig stórar veislur, 
ráðstefnur og uppákomur þar sem þeir geta séð um mat, 
þjónustu og skemmtiatriði. Skólinn er staðsettur í gömlu, 
stórskemmtilegu, risastóru iðnaðarhúsnæði með ótal 
möguleikum. 

Síðar um daginn fórum við í K.U.B.A. skólann, sem er 
nálægt miðborg Kaupmannahafnar, og er með 130 nem-
endur og 20 kennara. Í þeim skóla er líka mikið unnið 
með sköpunargáfu krakkanna í verkstæðum tengdum  
tónlist og hljóðvinnslu, ljósmyndun, kvikmyndun og fleiru 
því tengdu. Þarna er líka leiklistarskóli og íþróttadeild. Þessi 
skóli er líka ólíkur þessum hefðbundnu fjölsmiðjum og 
tengist frekar leik- og tónlistarlífi borgarinnar heldur en 
hefðbundnum iðnaðarstörfum, sem þó eru líka á báðum 
þessum stöðum. 

Næsta dag fórum við líka í tvo skóla. Fyrst fórum við til 
Nörreport þar sem Ökologiske produktionsskolen er stað-
settur. Skólinn er í gömlu niðurníddu húsnæði og á þrem-
ur mismunandi stöðum á svæðinu. Skólinn hefur 11 verk-
stæði, m.a. smíðaverkstæði, eldhús, kaffihús, hönnunar- og 
listdeild og ljósmynda- og grafíkdeild. Í ár var sendur 
hópur frá skólanum til Víetnam til að aðstoða við skóla og 
uppbyggingu þar. Í þessum skóla eru um 130 nemendur 

Fjölsmiðjan á Akureyri 
–vinnuseturfyrirungtfólk

Jólaskrautið selst vel þessa dagana.

Erlingur hefur verið forstöðumaður frá byrjun.
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með um 20 kennara. Þetta er kraftmikill skóli sem líður 
fyrir lélegt húsnæði og erfitt umhverfi. 

Seinni heimsókn dagsins var til Lyngby, sem er úthverfi 
Kaupmannahafnar, en þar búa vel stæðir einstaklingar. Þar 
er Medieskolen sem er í nýju og flottu húsnæði. 12 
kennarar og um 80 nemendur eru í skólanum, en í 
honum er bara unnið með tölvur á sjö verkstæðum. Þarna 
er kennd grafísk hönnun, auglýsingagerð, kvikmyndun, 
ljósmyndun, rekin útvarpsstöð o.fl. Þetta var mjög 
spennandi og allt nútímalegt. Það vakti þó athygli okkar að 
ekkert mötuneyti var í skólanum og hádegismaturinn hjá 
krökkunum var nammi úr næstu sjoppu.

Á degi þrjú fórum við til Svebölle á Sjálandi, um 1,5 klst. 
ferðalag út á land til Kalundborgegnes produktionsskole. 
Skólinn er í sveit rétt utan við lítinn bæ, en í honum eru 
55 nemendur og 10 manna starfslið í hefðbundnum 
,,produktionsskole“ (fjölsmiðju). Verkstæðin eru smíðar, 
málmsmiðja, húsaviðgerðir, bílaverkstæði, eldhús, 
bátasmiðja, hreingerningar- og umönnunarverkstæði og 
auglýsingagerð. Allir nemendur voru klæddir í merkt 
vinnuföt og mikið lagt upp úr vinnuaðstæðum og öryggis-
málum. Okkur var svo boðið í mat sem líka var vel 
skipulagður þar sem allir þurftu að sitja á ákveðinn hátt og 
fara eftir settum reglum, auk þess sem eitt lag var sungið 
og ég sagði frá okkar Fjölsmiðju á Akureyri. Þeirra sýn á 
vinnuna var að skólinn væri gott skref fyrir ungmenni sem 
væru í vafa um hvert ætti að stefna í lífinu og fyndu sig 
ekki í venjulegum skóla. Flestir fóru frá þeim í verknáms-
skóla og komu jafnvel aftur sem nemar í verknámi. Skólinn 
var í miklu samstarfi við aðra skóla og á stanslausum 
samningum og styrkjum frá Evrópu.

Á fjórða degi var farið til Hundige sem er aðeins utan 
við Kaupmannahöfn. Skólinn sem við heimsóttum þar 
heitir Möllen Produktionskolen og er staðsettur í sveit utan 
nokkurra þéttbýlisstaða og hefur 55 nemendur og 8 
kennara. Á svæðinu eru um 60% börn innflytjenda og 
fátækt nokkur meðal íbúanna. Verkstæðin þeirra voru 
tölvuviðgerðir og uppsetning, smíðaverkstæði, tónlist og 
upptökur, eldhús, umönnun fólks og dýra. 

Á öllum þessum stöðum fengum við mjög góðar mót-
tökur og tókst ferðin alveg frábærlega. Danir hafa rekið 
svona úrræði sem hluta af sínu skólakerfi í mörg ár og þar 

eru nú um 100 starfandi ,,produktionsskoler.“ Fyrir okkur 
er algjör nauðsyn að víkka aðeins sjóndeildarhringinn öðru 
hvoru og kynnast því sem nágrannar okkar gera. Vonandi 
höfum við líka eignast samstarfsaðila til framtíðar í Dan-
mörku. Í ferðinni skutu margar góðar hugmyndir upp koll-

inum og strax við heimkomu var farið að huga að ýmsum 
málum.  Má þar nefna vinnufatnað, sjálfsmat, verkstæði 
tengt hjólabrettum, tölvuvinna, o.fl.  

Ef bornar eru saman íslenskar og danskar fjölsmiðjur 
sjáum við að þeir hafa oftast betra húsnæði, þeir hafa sál-
fræðinga eða félagsráðgjafa og skrifstofufólk. Ég tel reynd-
ar að okkur hér á Akureyri vanti einn svona ráðgjafa. Það 
er ekki heldur eins rík krafa hjá þeim að þeir afli tekna til 
að reka skólana, en mér finnst það vera gott fyrir okkur að 
þurfa að afla tekna og krakkarnir hjá okkur eru meðvitaðir 
um það og standa sig yfirleitt mjög vel. Oft stranda hug-
myndir okkar á því litla húsnæði sem við höfum og þar er 
klárlega þörf á breytingum.  

Á þessum rúmum sex árum hafa um 125 ungmenni 
komið til okkar í vinnu um lengri eða skemmri tíma og um 
65-70% þeirra hafa farið í vinnu eða skóla frá okkur. Akur-
eyringar og nærsveitarmenn hafa tekið Fjölsmiðjunni mjög 
vel, koma með bílana sína í þvott, borða hjá okkur í hádeg-
inu og síðast en ekki síst eru duglegir að gefa og kaupa 
hjá okkur húsbúnað sem er okkur ómetanlegt. Takk fyrir 
að styðja okkur Norðlendingar!“

Mikið að gera í matnum  
í hádeginu.

Sófar á mörgum hæðum.
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Hlutverk VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga 
markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af 
vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda. Áhersla 
er lögð á að koma snemma að málum og viðhalda 
vinnusambandi einstaklinga með virkni og öðrum 
úrræðum. Þeir einstaklingar sem eiga rétt á þjón-
ustu eru allir þeir sem sækja um dagpeningagreiðsl-
ur úr sjúkrasjóði og einnig þeir sem einhverra hluta 
vegna geta ekki sinnt störfum sínum vegna heilsu-
brests. Þjónustan er notendum að kostnaðarlausu 
og fyllsta trúnaðar er gætt í hvívetna.

Fjórir ráðgjafar eru starfandi fyrir sjúkrasjóði stéttarfélag-
anna í Eyjafirði. Dalrós J. Halldórsdóttir, dalros@ein.is, Elsa 
Sigmundsdóttir, elsa@ein.is, sem er verkefnastjóri á meðan 
Anna Guðný er í fæðingarorlofi, Hildur Petra Friðriksdóttir, 
hildurpetra@ein.is, og Nicole Kristjánsson, nicki@ein.is. 
Anna Guðný Guðmundsdóttir, anna@ein.is, hefur störf á 
ný um áramótin að loknu fæðingarorlofi. Þær eru starfs-
menn Einingar-Iðju, en starfa fyrir öll stéttarfélög á svæð-

inu, og hafa aðsetur á skrifstofu félagsins á 2. hæð í 
Alþýðuhúsinu á Akureyri. Hægt er að ná í ráðgjafana í 
síma 460 3600. Eining-Iðja fær allan kostnað vegna 
þessara starfsmanna endurgreiddan frá VIRK, þar á meðal 
vegna launa og húsnæðis.

Ráðgjafarnir eru með fasta viðveru á skrifstofu Einingar-
Iðju í Fjallabyggð á miðvikudögum og á skrifstofu félagsins 
á Dalvík á þriðjudögum.

Nánari upplýsingar um VIRK má fá á heimasíðu Virk 
Starfsendurhæfingarsjóðs, www.virk.is. 

ATHUGIÐ! Vegna breytinga á skrifstofu félagsins á 
Akureyri verða ráðgjafarnir með aðstöðu í Alþýðuhús-
inu á öðrum stöðum en venjulega í janúar og febrúar. 
Tvær verða hjá Vinnumálastofnun á 2. hæð, tvær 
verða hjá stéttarfélögunum á 3. hæð og ein verður á  
4. hæð. 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður

Anna.
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Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst
úr líkumáþvíað launafólkhverfiafvinnumarkaðivegna
langvarandiveikinda.Áherslaerlögðáaðkomasnemma

að málum og viðhalda vinnusambandi einstaklinga með
virkniogöðrumúrræðum.Þeireinstaklingarsemeigarétt
áþjónustueruallirþeirsemsækjaumdagpeningagreiðslur
úr sjúkrasjóði og einnig þeir sem einhverra hluta vegna
getaekkisinntstörfumsínumvegnaheilsubrests.Þjónustan
ernotendumaðkostnaðarlausuogfyllstatrúnaðarergætt
íhvívetna.

Nýr ráðgjafi
Þann1.maísl.hófHildurPetraFriðriksdóttirstörfsemráð-
gjafi hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði á félagssvæðinu.
HildurmunstarfahjásjóðnumámeðanAnnaGuðnýerí
fæðingarorlofi. Netfangið hjá Hildi Petru er hildurpetra@
ein.is. 

Hildur Petra er með B.A. gráðu í sálfræði frá Háskóla
ÍslandsogstarfaðisemVIRKráðgjafihjáVRáðurenhún
fluttist til Akureyrar. Áður starfaði hún við félagsstarf hjá
HrafnistuíReykjavík,HafnarfirðiogVífilsstöðumíþrjúog
hálftár.Einnigstarfaðihúnsemleiðbeinandiáleikskólum
um árabil auk þess sem hún gegndi stöðu aðstoðarleik-
skólastjóraáleikskólanumBergi.

Þrír aðrir ráðgjafareru starfandi fyrir sjúkrasjóði stéttar-
félagannaíEyjafirði.DalrósJ.Halldórsdóttir,dalros@ein.is,
Elsa Sigmundsdóttir, elsa@ein.is, sem er verkefnastjóri
á meðan Anna Guðný er í fæðingarorlofi og Nicole
Kristjánsson,nicki@ein.is.ÞærerustarfmennEiningar-Iðju,
enstarfafyriröllstéttarfélögásvæðinu,oghafaaðseturá
skrifstofu félagsins á 2. hæð í Alþýðuhúsinu á Akureyri.
Hægteraðná í ráðgjafana í síma4603600.Eining-Iðja
færendurgreittfráVIRKallankostnaðvegnaþessarastarfs-
manna,þarámeðalvegnalaunaoghúsnæðis.

RáðgjafarnirerumeðfastaviðveruáskrifstofuEiningar-
IðjuíFjallabyggðámiðvikudögumogáskrifstofufélagsins
áDalvíkáþriðjudögum.

Nánari upplýsingar um VIRK má fá á heimasíðu Virk
Starfsendurhæfingarsjóðs,www.virk.is.

VIRK starfsendurhæfingarsjóður

Hildur Petra.

Nicole.

Dalrós.

Elsa.

Brunch 
á hlaðborði alla sunnudaga  

frá 11.00-14.00

Menningarhúsinu Hofi – Akureyri  |  Sími 466-1862   |  www.1862.is

Afsláttarkort AN
Eining-Iðja hvetur
félagsmennogaðra
sem eru í félögum
innan Alþýðusam-
bands Norðurlands
að nýta sér þá
afslættisemAfsláttar-
kortANveitir.

Félagiðnotaðitrúnaðarmannakerfiðtilaðdreifakortun-
umtilfélagsmannaEiningar-Iðjuogbendumviðáaðþeir
semekki hafa fengið kortið í hendur geta nálgast það á
skrifstofumfélagsins,áAkureyri,DalvíkeðaSiglufirði.

Unniðeraðþvíaðbætaviðnýjumsamstarfsaðilumtil
hagsbótafyrirfélagsmenn.Ásíðustuvikumert.d.búiðað
skrifaundirsamningaviðHamborgarafabrikuna,tískuvöru-
verslunina Imperial á Glerártorgi, Vikudag, kvenfataversl-
unina Rikku á Glerártorgi, Akureyri Backpackers, Trygg-
ingamiðstöðina, Bílanaust og Sundlaug Akureyrar. Einnig
vargengiðfráfjórumsamningumáSauðárkrókiísíðustu
viku.Núfáfélagsmennsemþareruáferð10%afsláttá
gistingu,15%afsláttáHardwokcafe,10%afsláttafvörum
og þjónustu hjá bílaverkstæði KS og sérverð inn á
ByggðasafnSkagfirðingasemermeðþrjásýningarstaði.

Áheimasíðufélagsinserhægtaðkynnaséallaþáfjöl-
mörguafslættisemfélagsmönnumstandatilboða.

Það sem gott er að hafa 
í huga þegar þú  

sækir um vinnu
Það eru margir sem á hverju sumri stíga sín 
fyrstu spor á vinnumarkaði og þá getur verið 
gott að fá lágmarksleiðbeiningar um það 
hvernig skuli bera sig að. Hér fara á eftir 
nokkur atriði sem gott er að hafa í huga og 
spyrja um þegar tekið er við nýju starfi, hvort 
sem um sumarstarf eða framtíðarstarf er að 
ræða. Það getur komið í veg fyrir misskilning 
síðar meir.
•Spyrjaumkaupogkjör.
•Vitahvaðastörfumþúáttaðsinna.
•Fáupplýsingarumdagleganvinnutíma,
kaffitímaoghvenærvinnudegieða
vöktumlýkur.
•Vitahverjarskyldurþínarogréttindieru.

Hildur Nicole.Dalrós. Elsa.

Afsláttarkort AN
Eining-Iðja hvetur félagsmenn og aðra 
sem eru í félögum innan Alþýðusambands 
Norðurlands að nýta sér þá afslætti sem 
Afsláttarkort AN veitir. Félagið notaði 
trúnaðarmannakerfið til að dreifa kortun-

um til félagsmanna Einingar-Iðju og 
bendum við á að þeir sem ekki hafa feng-
ið kortið í hendur geta nálgast það á skrif-
stofum félagsins, á Akureyri, Dalvík eða 
Siglufirði.

Nýlega tók AN kortið í 
notkun nýja og flotta 
heimasíðu þar sem allir 
samstarfaðilar kortsins 
eru listaðir upp og sértil-
boð auglýst sérstaklega. 
Á síðunni er hægt að skrá 
sig á póstlista og fá 
þannig send tilboð og 
upplýsingar um nýja 
samstarfsaðila.

Unnið er að því að 
bæta við nýjum sam-

starfsaðilum til hagsbóta fyrir félagsmenn. 
Nýlega var t.d. samið við skíðasvæðið í Hlíðar-
fjalli. Á heimasíðu félagsins er hægt að kynna 
sé alla þá fjölmörgu afslætti sem félagsmönn-
um standa til boða.

Skannaðu kóðann  
og kíktu á heimasíðu  

AN kortsins
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December bonuses 
Eining-Iðja reminds its members that, accord-
ing to their employment contracts, they are 
entitled to a December bonus. The amount 
varies, depending on contract specifications 
and the period defined as full-time employ-
ment. The bonus is to be paid as a single sum 
and is without the addition of a holiday bonus.

According to the wage contract concluded 
with the Municipal Wages and Salaries Com-
mission, the December bonus is kr. 80,700. 

According to Eining-Iðja contracts with the 
State, however, and wage and salary contracts 
on the general labour market, the bonus is kr. 
52,100. State employees are to receive their 
December bonuses on 1 December, employ-
ees on the general labour market on 15 
December and municipal employees are to be 
paid their bonuses in December, in accordance 
with the appropriate wage and salary contracts.

Winter rental of holiday chalets
Although summer is the traditional vacation 
season, many also take a holiday during other 
parts of the year and a large number of people 
choose to postpone part of their summer vaca-
tion until autumn or winter. This is a good time 
to remind members of Eining-Iðja that they 
have six good holiday options outside the con-
ventional vacationing season. These options 
are staying in holiday chalets at Illugastaðir in 
Fnjóskadalur valley, Tjarnargerði in the district 
of Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð in Borgarfirði 
and Einarsstaðir Fljótsdalshéraði as well as  
making use of the union’s holiday apartments 
in Reykjavík and Egilsstaðir. The autumn and 
winter rents cover the period from 15 Septem-
ber to 1 June.

Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets may be obtained for the Hvalfjörður 
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri, 

Siglufjörður and Dalvík. The price of each tick-
et is only kr. 635. Tickets may also be pur-
chased from union representatives in Ólafs-
fjörður, Hrísey and Grenivík.

Health fund
The right to get payments from the union’s 
health fund is based on the payments to the 
Union. For example is it possible to get pay-
ments for the care of children with long term 
illnesses or disabilities. You can get payments 
because of a severe illness of your spouse, 
because of medical massage or physiotherapy, 
cancer prevention, membership in a gym, 
hearing devices, glasses and so on. The highest 
amount to be paid for the funeral of a 100% 
paying and valid member is about kr. 300,000.

The payments for the membership in a gym 
are about 35% of the bill, highest kr. 10,000 
every calendar year. The payments for eyeglass 
lenses are also about 35% of the bill, highest 
kr. 15,000 every three years. Payments for 
buying hearing devices are also 35% of the 
bill, highest kr. 15,000 every three years.

Please remind!
Meetings of the administrative council of the 
health fund Eining-Iðja is held once a month. 
Cases which have to be decided about in the 
meeting have to be brought to the office at last 
every 27th of each month. Requests for all 
payments of the health fund are decided in the 
board meeting for example daily benefits, pay-
ments for physiotherapy, massage, cancer pre-
vention and every other help paid by the rules 
of the fund.

Learn about the study grants!
In winter, schools in Iceland often offer numer-
ous courses of varying length for Eining-Iðja 
union members. The possibilities of study are 
almost unlimited and Eining-Iðja urges its 
members who are planning to take courses 
this winter to obtain information regarding 
their right to individual grants by means of the 

education funds Landsmennt (landsmennt.is), 
Sveitamennt (sveitamennt.is) and Ríkismennt 
(rikismennt.is).

A union member in full time employment is 
entitled to a grant totalling kr. 60,000 although 
it should be kept in mind that the grant covers 
a maximum of 75% of the total cost of each 
course. State employees are entitled to a 90% 
refund of total cost when engaged in studies 
that have direct professional relevance to their 
work. Union members can also apply for 
grants relating to courses undertaken in their 
free time or as hobbies. Such courses are sup-
ported to the tune of 75% of total cost as long 
as the amount does not exceed kr. 20,000. 
Please note that free time/hobby grants are 
deducted from the total individual grant.

Union members are entitled to a grant of kr. 
100,000 when training for a professional driv-
er’s licence. The grant is only available once to 
each individual. It does not matter whether all 
four sections of the professional driver’s licence 
are included in the training.

The Eining-Iðja home page www.ein.is pre-
sents leaflets from Landsmennt which have 
been translated into English, Spanish, Thai and 
Polish. Also leaflet in English from Ríkismennt.

Employment contracts
Employment contracts stipulate that all staff 
members receive written confirmation of their 
terms of employment, including period of 
employment and the specific contract on which 
pay rates and terms of employment are based. 
A written employment contract is compulsory 
after one month of work. It gives the employee 
considerable security to be in possession of a 
written confirmation of employment. In case of 
a dispute, an employment contract may make 
all the difference. 

PLEASE NOTE!  It is always possible to
consult the local union representative in
your workplace and you are of course
welcome to contact Eining-Iðja, tel. 460
3600,ifyouneedassistance.www.ein.is

Miscellaneous information
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Różne informacje 
 

Dodatek grudniowy(swiateczny) 2013 
(Desemberuppbót) 
Związek zawodowy “Eining-Iðja” pragnie przypomnieć 
swoim członkom, że zgodnie z umowami o pracę mają 
oni prawo do wypłaty specjalnego dodatku wypłacanego 
wraz z pensją grudniową. 
Wysokość specjalnego dodatku do pensji grudniowej 
zależy od: 

a) zapisów szczegółowych w umowach zbiorowych 
b) stażu pracy 
c) wymiaru godzin w jakich pracownik jest 

zatrudniony (tzn. np. 100% etatu, 50% etatu ,75% 
etatu itd.) 

 
Wyżej wymieniony dodatek ma być wypłacony 
jednorazowo w całości, ale nie jest do niego doliczany 
dodatek urlopowy (orlof) tak jak do innych wynagrodzeń 
za pracę. 
 
Wysokość specjalnego dodatku grudniowego w oparciu o 
umowy zbiorowe zawarte z przedstawicielami komisji do 
spraw wynagrodzeń utworzonych przez zarządy lokalne 
wynosi 80.700 koron; natomiast umowy zawarte między 
przedstawicielami związków zawodowych “Eining-Iðja”, 
a przedstawicielami rządu, zgodne z umowami 
zbiorowymi obowiązującymi na powszechnym rynku 
pracy, zapewniają wypłatę specjalnego dodatku 
grudniowego w wysokości 52.100 koron islandzkich. 
 
Pracownikom państwowym specjalny dodatek 
grudniowy ma być wypłacony 1 grudnia. Pracownikom 
zatrudnionym na powszechnym rynku pracy powyższy 
dodatek ma być wypłacony nie później niż do 15 
grudnia. Wszystkim pozostałym, włącznie z 
pracownikami pracującymi dla zarządów lokalnych 
powyższy dodatek ma być wypłacony w grudniu zgodnie 
z obowiązującymi ich przepisami wynikającymi z umów 
o pracę w danym sektorze zatrudnienia. 
 
Bilety na przejazd tunelem Hvalafjarðargöng 
Bilety na przejazd tunelem Hvalfjarðargöng można 
zakupić w biurach związku Eining–Iðja w Akureyri, w 
Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden przejazd kosztuje 
tylko 635 koron.Bilety można również zakupić u 
przedstawicieli związku w Ólafsfjörður, na Hrísey i w 
Grenivíku. 
 
Fundusz chorobowy 
Prawo do wypłat z funduszu chorobowego zależy od 
płacenia składek związkowych.Wypłaty mogą dotyczyć 
m.in.: przewlekłych chorób dzieci, lub dzieci poważnie 
upośledzonych,poważnej choroby współmałżonka,wizyt 
u masażysty i fizykoterapeuty zaleconych przez lekarza, 
profilaktycznych badań antyrakowych, dopłat do 
karnetów na siłownię, kupna aparatu słuchowego i szkieł 
do okularow oraz wielu innych.Zasiłek pogrzebowy 
pełnoprawnego członka związku opłacającego składki 
wynosi 300.000 kr. 

Dopłata do karnetu na siłownię wynosi 35% zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej niż 10.000 
koron w każdym roku kalendarzowym.Dopłata przy 
kupnie szkieł do okularów wynosi 35% zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem,lecz nie więcej niż 15.000 
koron co 3 lata. 
Dopłata przy kupnie aparatu słuchowego wynosi 35% 
zgodnie z przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej 
niż 15.000 koron co 3 lata. 
 
Proszę zwrócić uwagę ! 
Zebranie zarządu funduszu chorobowego związku Ening-
Iðja odbywa się raz w miesiącu.Dokumenty, które mają 
być przedstawione na zebraniu muszą być dostarczone 
nie później niż 27 dnia danego miesiąca. 
Podania o wszelkiego rodzaju dofinansowania z 
funduszu chorobowego, zgodnie z regulaminem 
funduszu są rozpatrywane na wyżej wymienionym 
zebraniu (dot.podań o zasiłki chorobowe, refundacje 
kosztów fizykoterapii, masaży, profilaktycznych badań 
antyrakowych oraz wszelkich innych wymienionych 
wcześniej). 
 
Pamietajcie o dofinansowaniu na nauke! 
Eining-Iðja zacheca swoich czlonkow zamierzajacych 
uczeszczac na kursy doksztalcajace, aby sprawdzili swoje 
prawa do dofinansowania w funduszach naukowych, 
ktorych czlonkiem jest zwiazek: Landsmennt 
(www.landsmennt.is)-  
 
Krajowy Osrodek Doksztalcania, Sveitamennt 
(www.sveitamennt.is) - Regionalny Osrodek 
Doksztalcania i Ríkismennt (www.rikismennt.is) - 
Rzadowy Osrodek Doksztalcania.  
Landsmennt jest funduszem na doksztalcanie sie 
stworzony przez zwiazki zawodowe i pracownikow 
fizycznych na terenie calego kraju. Czlonkami (21) sa 
zwiazki zawodowe nalezace do Federacji Zwiazkow 
Zawodowych. Ríkismennt to fundusz badawczy 
pracownikow rzadowych na terenie calego kraju 
zrzeszonych w SGS( Starfsgreinasambands Íslands). 
Sveitamennt jest funduszem pracownikow administracj 
regionalnej na terenie calego kraju zrzeszonych w SGS. 
 
Czlonkowie pracujacy na pelnym etacie maja mozliwosc 
jednorazowego dofinansowania w wysokosci 
60.000 przez Landsmennt, Ríkismennt i Sveitamannt. 
Landsmennt pokrywa do 75% kosztow kursu, a 
Ríkismennt i Sveitamennt do 90% zwrotow kosztow 
poniesionych w celu doskonalenia obecnie 
wykonywanego zawodu. 
Czlonkowie maja prawo do ubiegania sie zwrotu kosztow 
kursu na prawo jazdy (samochody ciezarowe) w 
wysokosci 100.000 - jednorazowo. 
Czlonkowie moga rowniez ubiegac sie o dodatki na 
kursy hobbistyczne i rekraacyjne. Dofinansowanie do 
75% calkowitego kosztu, nie przekraczajace 20.000. 
 
  



Kursy jezyka islandzkiego 
Czlonkowie zwiazkow, ktorych jezykiem ojczystym nie 
jest jezyk islandzki moga ubiegac sie o dofinansowanie 
kursu jezyka islandzkiego w 75%, po miesiacu 
czlonkostwa w zwiazkach. Ci ktorzy naleza do 
Ríkismennt lub Sveitamennt moga starac sie o 90% 
dofinansowanie 150-godzinnego kursu jezyka 
islandzkiego po 3 miesiacach czlonkostwa. 
 
Wynajmowanie domków wypoczynkowych w okresie 
zimowym 
Członkom związku zawodowego “ Eining-Iðja” oferuje 
się możliwość wynajęcia domków wypoczynkowych w 
okresie pozaurlopowym; tzn. poza okresem letnim oraz 
jesiennym czyli między 15 września a 1 czerwca każdego 
roku. 
Do wyboru są domki wypoczynkowe w: 
1) Illugastaðir w Fnjóskadal 
2) Tjarnagerði w Eyjafjarðarsveit 
3) Svignaskarð w Borgarfjörður 
4) Einarsstaðir w Fljótsdalshérað 
5) a także mieszkanie pozostające w dyspozycji 

naszego związku w Reykjavíku i w Egilsstaðir. 
 
Umowa o pracę 
Przepisy prawne umów zbiorowych przewidują, że 
wszyscy pracownicy mają otrzymać pisemne 
potwierdzenie warunków zatrudnienia. 
W umowie powinien być wyszczególniony okres 
zatrudnienia oraz  rodzaj umowy zbiorowej,według 
której określa się wynagrodzenie oraz warunki na jakich 
pracownik jest zatrudniony.Obowiązkiem jest 
sformułowanie/przygotowanie umowy o pracę po 
pierwszym miesiącu pracy. 
Posiadanie pisemnego potwierdzenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zatrudnienia/umowy o pracę jest bardzo ważnym a często 
decydującym elementem stanowiącym zarówno o  
poczuciu bezpieczeństwa  pracownika jak i jego racjach 
jeśli doszłoby do jakichkolwiek nieporozumień z 
pracodawcą .Pisemna umowa o pracę ma w takich 
sytuacjach  decydujące i rozstrzygające znaczenie. 
W biurze związku Eining-Iðja można uzyskać 
szczegółowe informacje o tym jak powinna być 
sporządzona umowa o pracę ,a także można otrzymać 
gotowe kwestionariusze służące do zawierania umów o 
pracę . 
 
Okres wypowiedzenia 
 Prawo do wypowiedzenia dotyczy obojga stron. 
 Wypowiedzenie musi być pisemne. 
 Czas od którego liczony jest okres wypowiedzenia 

powinien przypadać na przełom miesiąca . 
    Przez pierwsze dwa tygodnie pracy nie obowiązuje 
żaden okres wypowiedzenia. 
    Po dwóch tygodniach nieprzerwanej pracy u tego 
samego pracodawcy obowiązuje 12- dniowy okres 
wypowiedzenia,liczac dni kalendarzowe. 
    Po 3 miesiącach nieprzerwanej  pracy u tego samego 
pracodawcy –  
    obowiązuje okres 1 miesiąca wypowiedzenia,liczony 
od przełomu miesiąca. 
    Po 3 latach nieprzerwanej pracy u tego samego 
pracodawcy -  obowiązują 3 miesiace wypowiedzenia, 
licząc od przełomu miesiąca. 
 
Uwaga, uwaga! 
Proszę pamiętać, że zawsze można zwrócić się do męża 
zaufania w zakładzie pracy, a także bezpośrednio do 
naszego związku “Eining-Iðja” numer telefonu 460 3600, 
jeśli zaistnieje taka konieczność.  
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Vert er að benda félagsmönnum Einingar-Iðju á að 
þeim standa sex kostir til boða í vetur í vetrarleigu 
orlofshúsa. Hér er um að ræða dvöl í orlofshúsum á 
Illugastöðum í Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarð-
arsveit, Einarsstöðum á Héraði og Svignaskarði í 
Borgarfirði. Einnig í orlofsíbúðum félagsins í Reykja-
vík og á Egilsstöðum. Vetrarleigan hófst 15. septem-
ber og stendur til 1. júní nk.

Hafiðeftirfarandiíhuga:
1. ágúst opnast fyrir tímabilið september til jóla
1. desember opnast fyrir tímabilið janúar - páska
1. febrúar opnast frá páskum og fram að sumri

Auðveldast er að panta á Félagavefnum, en auðvitað er 
hægt að hringja í skrifstofur félagsins og panta hús eða 
bústað. Ekki eru dregnir af punktar í vetrarleigu, nema 
þegar um er að ræða tímabilin jól og áramót og svo um 
páska. Það þarf að sækja um þau tímabil og er þeim út-
hlutað eftir punktainneign viðkomandi.

Verðskrá veturinn 2013-2014
Illugastaðir
Vikuleiga er kr. 22.000 og 
helgarleiga kr. 14.000. 
Helgarleiga er allt að þrjár 
nætur. Heitur pottur er við 
húsin.

Lífeyrisþegar greiða kr. 
7.500 fyrir þrjár nætur í 
miðri viku á Illugastöðum. 

Hægt er að kaupa eina aukanótt á kr. 2.000.
Lyklar að húsum á Illugastöðum eru afhentir í þjónustu-

miðstöð svæðisins.
Vert er að benda á að á Illugastöðum á Eining-Iðja eitt 

sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús nr. 26.

Tjarnargerði
Vikuleiga er kr. 26.000 og helg-
arleiga kr. 16.000. Helgarleiga 
er allt að þrjár nætur. Heitur 
pottur er við húsið.

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

Einarsstaðir
Vikuleiga er kr. 26.000 og helg-
arleiga kr. 14.000. Helgarleiga 
er allt að þrjár nætur. Heitur 
pottur er við húsið.

Lyklar að húsinu er afhentir í 
þjónustumiðstöð svæðisins.

Áhugasamir geta hringt beint í staðarhaldarann á Einars-
stöðum, Guðna Hermannsson, í síma 861 8310 en hann 
sér um að leigja húsið að vetri til.

Svignaskarð
Vikuleiga er kr. 22.000 og helgarleiga kr. 14.000. Helgar-
leiga er allt að þrjár nætur. Heitur pottur er við húsið.  
Nýtt og glæsilegt hús var tekið í notkun vorið 2012 og er 
það um 75 fermetrar að stærð með öllum helstu þæg-
indum.

Lyklar að húsinu er afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.

Reykjavík
Eining-Iðja hefur til umráða sjö íbúðir í Reykjavík, en 
sjúkrasjóður félagsins hefur tvær af þeim til ráðstöfunar. 
Íbúðirnar leigjast í viku í senn, fyrir utan sjúkraíbúðir sem 
leigjast eftir þörfum. Vikuleiga er kr. 23.000, en sólar-
hringsleiga sjúkraíbúða er kr. 4.000. Lágmarksgjald er þó 
kr. 5.000.

Lyklar að íbúðun-
um eru afhentir á skrif-
stofum félagsins.

Egilsstaðir
Vikuleiga er kr. 23.000 
og helgarleiga kr. 
14.000. Helgarleiga er 
allt að þrjár nætur. 
Lyklar eru afhentir á 
skrifstofu félagsins í 
Skipagötu 14 á Akur-
eyri. 

Nánari upplýsingar um vetrarleigu eru gefnar á 
skrifstofu Einingar-Iðju, Skipagötu 14 á Akureyri. 
Síminn er 460 3600 og netfangið ein@ein.is 

Vetrarleiga orlofshúsa

15

Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja 
komast úr þéttbýlinu í kyrrð og víðáttu 
sveitanna til þess að slaka þar á og 
endurnýja orkuna, en ekki allir. Orlofs-
íbúðir í Reykjavík eru allan ársins hring 
mikið notaðar af félagsmönnum Einingar-
Iðju. Félagið er nú með í notkun sjö íbúðir 
í Reykjavík, en tvær þeirra eru notaðar 
sem sjúkraíbúðir. Íbúðirnar eru allar mið-
svæðis í borgini og því mjög vel stað-
settar.

Þrjár íbúðir í Ljósheimum

Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishúsum 
við Ljósheima, en sjúkrasjóður félagsins hefur 
þá þriðju til ráðstöfunar. 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.

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

Tvær íbúðir í Ásholti

Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykjavík. 
Önnur íbúðin er notuð sem sjúkraíbúð en hin 
er einstaklega glæsileg, 107 m2 að stærð, 
fjögurra herbergja íbúð. Þar er að finna öll 
þægindi í notalegu umhverfi í miðborginni.

Þá leigir félagið þriggja herbergja íbúð á 
Grensásvegi 56, 1. hæð og fjögurra herbergja 
íbúð á Kleppsvegi 132. Íbúðin sem er á 
Kleppsvegi leigir félagið að hálfu á móti 
Fagfélaginu.
 
Lyklar að íbúðunum eru 
afhentir á skrifstofum félagsins.

Sjö íbúðir í Reykjavík
Illugastaðir í 
Fnjóskadal

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í 
Fnjóskadal er fyrir löngu kunn flestum 
landsmönnum, svo margir hafa dvalið þar 
eða litið við hjá vinum og kunningjum sem 
þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sívinsæll 
sumardvalarstaður og vert að benda á að 
félagið á þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, 
hús nr. 26.

Eining-Iðja á fjórtán orlofshús að Illugastöðum 
sem öll eru með heitum pottum. Hitaveita var 
tengd í öll hús á svæðinu árið 2006. Nokkur 
þeirra eru leigð til annarra stéttarfélaga í skipt-
um fyrir orlofshús annars staðar á landinu. 

Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalar-
staður, 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 dalurinn sann-
kölluð 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 þjónustu-
miðstöðinni. 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 Illuga-
stöðum eru afhentir í þjónustumið-
stöðinni á staðnum.

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

Eining-Iðja á Tjarnargerði ásamt Bílstjórafélagi 
Akureyrar og Vörubílstjórafélaginu Val og 
hefur u.þ.b. 3 vikur í mánuði til úthlutunar fyrir 
félagsmenn. Húsið er vel búið með heitum 
potti og með öllum þeim þægindum sem flestir 
vilja hafa í orlofshúsum. Nýbúið er að endur-
nýja allt húsið og er það nú hið glæsilegasta.
Í húsinu er svefnpláss fyrir níu manns.

Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni 
fremst í Eyjafirðinum og frá Tjarnargerði er til 
dæmis örstutt í Leyningshóla og fleiri náttúru-
perlur. 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

Orlofshúsin 2
010
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Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs 
ásamt náttúrufegurð ætti að tryggja 
ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á 
Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að 
fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið 
veðursælasta á landinu. 

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

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru 
á leigusamningi.

Einarsstaðir á Héraði
Orlofsíbúð á 
Egilsstöðum

Eining-Iðja á íbúð í fjölbýlishúsinu við 
Útgarð 6 á Egilsstöðum og nýtur sú íbúð 
mikilla vinsælda - væntanlega ekki síst 
vegna hinnar rómuðu veðursældar á 
Héraði. 

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 þaðan 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.

Orlofshúsasvæðið 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 stendur ásamt nokkrum öðrum, er í 
Þórisdal í Lóni, skammt austan við Laxá, og 
stendur við Strandaháls í Bæjarhreppi, sem nú 
er reyndar hluti af Sveitarfélaginu Hornafirði. 

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í 
Klifabotni, rúmgott og vel búið. Í hverfinu er 
leikvöllur fyrir börnin og sameiginleg gufu-
baðsstofa 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 ferðamöguleika, hvort heldur fólk 
vill ferðast á bílum, hestum eða á tveimur jafn-
fljótum. Umhverfið er ægifagurt og stórbrotið 
og meðal annars stutt í hin rómuðu Lónsöræfi. 
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

Vetrarleiga 
Félagsmönnum Einingar-Iðju standa til boða fjórir góðir valkostir í orlofs-
málum utan hins hefðbundna orlofstíma. Hér er um að ræða dvöl í orlofs-
húsum á Illugastöðum í Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit og 
Svignaskarði í Borgarfirði, auk fimm orlofsíbúða 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.
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ขอ้มูลต่างๆท่ีควรทราบ 
เงินโบนสัเดือนธนัวาคม 2013(Desemberuppbót 2013) 
ทางสหภาพแรงงาน (Eining-Iðja)      า    น ห  ส า   ท  ท าน  า 
ท าน  ส ท  ท       ร   ง น  น ส    น  น า   
 า ส   า าร  า  างแรงงาน.   าน น ง นท       ร  น  น      ท า  น 
   น       ส   า าร  า  าง แ  ร      า ารท างาน  งแ     น. 
 ง น  น สน       า  ห  ห   น ร  ง     แ          ร      
 ง นส ส ส าหร  พ  ร   น. 
 า ส   า  า  างท  ทางสหภาพ    ท า      ทาง    รร า   าร  า  ร  
  ร ง ง น    น  งหน    ท  า น  น.   ารา  าร       ร   ง น  น ส    น 
 . .    น   าน น ง น 80.700.-   รน ร . แ  ส   า  า  างท  ทาง สหภาพ  
   ท า      ทางร   า น  น ส   า  า  าง  ง  า แรงงานท      
ส า        ร   ง น  น ส    น  . .    น  าน น ง น 52.100.-   รน ร . 
     ท  ร  รา  าร      ง   ร   ง น  น ส    น  . . ภา  น  นท   1 
  น า  . ส  น     าง น  า แรงงาน   น ท           ร     น  นท   15 
  ง    น   น า   แ        าง  งหน    ท  า  
     ร   ง น  น ส  ง   า  น    น   น า     น  น 
 า   า     ง  ง  งส   า  า  างแรงงาน  งแ    หน   งานน  น . 
 
บตัรลอดอุโมงค ์(Miðar í Hvalfjarðargöngin) 
สา ารถหา       ร       ง   Hvalfjarðar    ท  ส าน  งาน Eining-Iðja 
    ง    ร ร   แ      ง  า     (Akureyri, Siglufjörður og Dalvík) 
 นรา า พ  ง   ร   635   รน ร  
น   า น  น  ง  หา       ร   ท     แทน  งสหภาพ ท   Ólafsfirði, 
Hrísey แ   Grenivík 
 
เงินกองทุนยามเจ็บป่วย (Sjúkrasjóður) 
สทิธใินการรับเงนิชว่ยเหลอืจากเงนิกองทนุยามเจ็บป่วย ซึง่มดีงัตอ่ไปนี,้ 
จะไดร้ับเงนิสนับสนุนจากกองทนุเมือ่ตอ้งหยดุงานเพือ่ดแูลลกูทีม่อีาการป่
วยระยะยาวหรอืพกิาร, ภรรยาหรอืสามทีีม่อีาการป่วยรา้ยแรง, 
ตอ้งนวดรา่งกายเนือ่งจากความเจ็บป่วย, ท ากายภาพบ าบดั 
การรับการตรวจเชค็มะเร็งปากมดลกู, การบรหิารรา่งกาย, 
ซือ้เครือ่งชว่ยฟัง หรอื เลนสแ์วน่ตา และ อืน่ๆ เป็นตน้. 
จะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอืในการฌาปนกจิ เป็นจ านวนเงนิ 300.000.-โครนูร ์
เงนิสนับสนุนเพือ่การบรหิารรา่งกายจะจา่ยให ้35% จากใบเสร็จรบัเงนิ 
แตไ่มเ่กนิ 10.000. โครนูรใ์นแตล่ะปี.เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ซือ้เลนสแ์วน่ตา 
และ เครือ่งชว่ยฟัง จะ จา่ยให ้35% จากใบเสร็จ แตไ่มเ่กนิ 
15.000.โครนรูข์องทกุ 3 ปี. 
 
สมาชิกทุกท่าน โปรดทราบ! 
ทางสหภาพฯ จะ 
มกีารประชมุเกีย่วกบัเงนิกองทนุยามเจ็บป่วยเดอืนละครัง้ 
เอกสารทีต่อ้งการยืน่เขา้ทีป่ระชมุ สามารถยืน่ไดท้ี ่ส านักงาน Eining-Iðja 
ภายในวนัที ่27 ของเดอืน. 
แบบฟอรม์เกีย่วกบัรายจา่ยทีข่อจากเงนิกองทนุยามเจ็บป่วยทัง้หมด 
จะถกูน าเขา้ทีป่ระชมุ อท,ิเงนิคา่เจ็บป่วยรายวนั, 
คา่กายภาพบ าบดั,คา่นวด,คา่ตรวจหามะเร็งปากมดลกู และ อืน่ๆ. 
ซึง่เป็นไปตามกฏของกองทนุทีจ่ะตอ้งจา่ย. 

 
เงินกองทุนเพื่อการศึกษาท่ีควรทราบ  (Kynntu þér námsstyrkina!) 
ในฤดหูนาว โรงเรยีนตา่งๆหลายแหง่ 
ไดจั้ดใหม้กีารอบรมตา่งๆทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ส าหรับสมาชกิของสหภาพฯ 
จงึเป็นโอกาสดขีองสมาชกิทีต่อ้งการเขา้รับการอบรม 
ทางสหภาพฯจงึตอ้งการเสนอใหท้กุทา่นไดร้ับทราบถงึสทิธทิีพ่งึไดร้ับจา
กเงนิกองทนุเพือ่การศกึษาจาก ลานสแ์มนท ์(landsmennt.is) 
จากทางหน่วยเทศบาล (sveitamennt.is) และจาก ภาครัฐ 
(ríkismennt.is). 
แตจ่ะไดร้ับเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ไมว่า่การอบรมนัน้จะมกีีเ่ทอมก็ตาม. 
ในเวปไซทข์องสหภาพฯ www.ein.is ทา่นสามารถเขา้หาขอ้มลูจาก  
Landsmennt ซึง่ไดแ้ปลไวห้ลายภาษา เชน่ ภาษาองักฤษ, สเปญ, ไทย 
และ โปแลนด ์เป็นตน้. อนึง่ สามารถ หาขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาองักฤษไดจ้าก 
Ríkismennt. 
 
 
 
 
 
 

บา้นพกัร้อนให้เช่าในช่วงฤดูหนาว(Vetrarleiga orlofshúsanna) 
ทางสหภาพ    ง ง    านพ  ร   น    ห  ส า              า น   ง   หนา  
น   หน   า  ารพ  ร   น า  ร    น   ร   น.   านพ    ง   า    6 
แห ง      น       านพ  ท   Illugastöðum     ท   Fnjóskadal, Tjarnargerði 
    ท   Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð     ท   Borgarfirði, Einarsstaðir     ท   
Fljótsdalshéraði แ    ง    พาท   นท ท   Reykjavík, Egilsstaðir 
    ร  าร       .  าร   า  านพ  ร   น น   ง        ร  ง แ      หนา น  น 
 ร     น    งแ     นท   15   น า น  นถ ง  นท   1   ถ นา น. 
 
สัญญาการวา่จา้งท างาน (Ráðningarsamningur) 
ตามขอ้ตกลงในการท าสญัญาวา่จา้งท างานนัน้ 
ลกูจา้งทกุคนจะตอ้งไดร้ับการท าสญัญาเป็นลายลกัษ์์อกัษร 
ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาในการวา่จา้งท างาน, 
และระดบัเงนิเดอืนตามสญัญาวา่จา้งงานประเภทนัน้ๆ. 
ซึง่สญัญาวา่จา้งจะตอ้งท าภายหลงัจากทีล่กูจา้งไดป้ฎบิตัหินา้ทีไ่ดห้นึง่เดอืน. 
การท าสญัญาใหเ้ป็นลายลกัษ์์อกัษรนัน้ส าคญัมากส าหรับลกูจา้ง 
เพราะหากมปัีญหาเกดิขึน้ก็สามารถใชส้ญัญาเป็นหลกัฐานได.้ 
ทีส่ านักงาน Eining-Iðja 
ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการท าสญัญาวา่จา้งท างานพรอ้มทั ้
งมแีบบฟอรม์ไวบ้รกิารดว้ย. 
 
ระยะเวลาการออก และ ให้ออกจากงาน (Uppsagnarfrestur) 

 ตอ้งเป็นไปตามความถกูตอ้งของทัง้สองฝ่าย 
 ตอ้งเป็นลายลกัษ์อ์กัษร 
 ตอ้งท างานจนถงึสิน้เดอืน 

ในสองสปัดาหแ์รกของการท างาน 
ถา้ตอ้งการลาออกกส็ามารถท าไดท้นัทไีมม่เีงือ่นไขใดๆ. 
หลงัจากการท างานเกนิกวา่สองสบัดาหก์บันายจา้งเดมิ 
จะลาออกไดห้ลงัจากนัน้อกี 12 วนั. 
หากอายกุารท างานเกนิ 3 เดอืนกบับรษัิทเดมิ 
จะตอ้งท างานใหค้รบเดอืนกอ่น หลงัจากนัน้อกี 1 เดอืนจงึสามารถลาออกได.้ 
 
หากท างานเกนิ 3 ปี กบับรษัิทเดมิ ตอ้งท าใหค้รบเดอืนกอ่น และ 
หลงัจากนัน้อกี 3 เดอืน จงึสามารถลาออกได.้    โปรดทราบ! ทา่นสามารถ 
ปรกึษากบัตวัแทนพนักงานทีท่า่นเลอืกไวใ้นทีท่ างานนัน้ๆได ้หรอื ทีส่หภาพฯ 
Eining-Iðja โทร. 460 3600 หากตอ้งการความชว่ยเหลอื.  

Gott að vita
Við viljum minna félagsmenn á eftirfarandi sem hægt er að 
kaupa á skrifstofum félagsins og veitir ágæta kjarabót. Allar 
nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Einingar-Iðju.

Miðar í Hvalfjarðargöng
Á skrifstofum félagsins er hægt að kaupa miða í Hvalfjarðargöngin. 
Aðeins 635 krónur hver miði. Einnig er hægt að kaupa miða hjá 
fulltrúum félagsins í Hrísey og á Grenivík og hjá Sjómannafélagi 
Ólafsfjarðar.

Gistimiðar á Fosshótel
Eining-Iðja er með átta íbúðir í Reykjavík, en þar sem þær eru 
mjög ásetnar er vert að benda á að félagið hefur til sölu niður-
greidda gistimiða á Fosshótel fyrir félagsmenn. Margir hafa nýtt sér 
þessa miða og er óhætt að segja að algjör sprenging hafi verið í 
sölu þeirra.

Verð miða er kr. 6.000 og gildir hver miði fyrir eina nótt í 
tveggja manna herbergi með morgunverði. Miðana er hægt að 
kaupa á skrifstofum Einingar-Iðju. Ráðlegt er að bóka með fyrir-
vara. Athugið! Við pöntun þarf að koma fram að greitt verði með 
gistimiða. Nánari upplýsingar má finna á www.fosshotel.is



40 Muni› eftir www.ein.is

Jólakrossgátan
Ger›ur er sk‡r greinarmunur á grönnum og brei›um sérhljó›um. Höfundur krossgátunnar er Bragi V. Bergmann.
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Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár

SJÓMANNAFÉLAG
EYJAFJARÐAR

Svalbarðsstrandarhreppur

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

tunnan@tunnan.is

Tréverk ehf.
Dalvík
Litur: Pantone: 254

Óskum starfsfólki okkar 
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla

og farsældar  á komandi ári

Frostagötu 4c · 600 Akureyri · Sími 461 5232 Efling sjúkraþjálfun  ·  Hafnarstræti 97  ·  www.eflingehf.is  ·  efling@eflingehf.is

Það er ódýrara
að nudda sig heima

Gæða vörur sem hafa verið kosin þau bestu á markaðnum.
Theracane, posture-pro, Footeez, frauðrúllur, 
vasasjúkraþjálfinn og boltar.
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Skrif i› lausn ina á bla› og merk i› þa› 
me› nafni, heim il is fangi, póst núm eri og 
síma núm eri. Einnig má senda svar i›  
í tölvu pósti á ein@ein.is en gæta skal  
þess a› láta fyrr greind ar upp l‡s ing ar  
fylgja. Skila frest ur er til kl. 16, 
miðvikudag inn 8. jan. 2014. Dreg i› 

ver› ur úr rétt um lausn um og ver› ur 
strax haft sam band vi› vinn ings haf ana.

Utanáskriftiner:
Ein ing-Iðja
- verð launa get raun -
Skipa götu 14
600 Ak ur eyri

Glæsi leg ir vinn ing ar  
eru í boði:

Vöru út tekt í Nettó  
a› ver› mæti kr. 20.000.

Þrjú gjafakort frá Leikfélagi Akureyrar 
alls að verðmæti kr. 13.200.

Gjafabréf frá Strikinu  
að verðmæti kr. 10.000,-

Skrif i› lausn ina á bla› (reit ir 1 til 34, lokalína úr 
jólakvæði) og merk i› bla› i› me› nafni, heim il is fangi, 
póst núm eri og síma núm eri. Einnig má senda svar i› 
í tölvu pósti á ein@ein.is, en gæta skal þess a› láta 
fyrr greind ar upp l‡s ing ar fylgja. 
Skila frest ur er til kl. 16 miðviku dag inn 8.  
jan ú ar 2014. Dreg i› ver› ur úr rétt um lausn um og 
ver› ur strax haft sam band vi› vinningshafana.

Utanáskriftiner:
Ein ing-Iðja
- verð launa krossgáta
Skipa götu 14
600 Ak ur eyri

Glæsi leg ir vinn ing ar eru í boði:

Þrjú gjafakort frá Leikfélagi Akureyrar  
alls að verðmæti kr. 13.200.

Gjafabréf frá Strikinu að verðmæti kr. 10.000,-

Vöruúttekt í Nettó að verðmæti kr. 10.000,-  

Jólakrossgátan

Í stjórn félagsins eru 11 stjórnarmenn.  
Hve margar konur sitja í stjórninni? 
(Svarið má finna á www.ein.is)

Þar sem
jólin byrja!

1.    3
2.    5

3.    7
4.    9
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Lífeyrisgáttin

STAPI  lífeyrissjóður • Strandgötu 3 •  600 Akureyri • Egilsbraut 25 • 740 Neskaupstað • Sími: 460 4500  • www.stapi.is

Réttindi í öllum lífeyrissjóðum á einum stað

Nýjung í upplýsingum til sjóðfélaga

Í byrjun nóvember opnuðu lífeyrissjóðir landsins 
aðgang að Lífeyrisgáttinni sem er leið sjóðfélaga til að 
fá á einum stað upplýsingar um áunnin lífeyrisréttindi 
sín í samtryggingarsjóðum.

Kynntu þér málið og réttindi þín á heimasíðu sjóðsins 
www.stapi.is og að sjálfsögðu eru sjóðfélagar ávallt 
velkomnir í heimsókn á skrifstofur okkar að 
Strandgötu 3, Akureyri og Egilsbraut 25, Neskaupstað.



SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐ EYJAFJARÐAR

Fjölmörg ný tækifæri 
leynast í endurmenntun 
á nýju ári fyrir alla

Fullt af spennandi nám-
skeiðum fyrir einstaklinga

Þjónustum fyrirtæki og 
stofnanir

Frí náms- og starfsráðgjöf

Alltaf heitt á könnunni

Erum byrjuð að skrá í 
námsleiðir sem fara af 
stað eftir áramót 

Kær kveðja

Erla Björg, Valgeir,  Betty, Emil, Heimir, 
Sóley, Helgi Þorbjörn, Kristín,  Helgi, 
Arnþrúður, Agnar, Kristjana og Sigrún

Hlökkum til samstarfs á nýju ári

Starfsfólk SÍMEY 

gleðile�a jóla�kar öllum 

Þórsstíg 4 · 600 Akureyri · sími 460 5720 · www.simey.is


