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Ágætu félagar!
Nú er kominn sá tími ársins að daginn er 

tekið að lengja og þá er tímabært að fara að 
huga að sumarleyfunum og þeim möguleikum 
sem eru í boði fyrir félagsmenn Einingar-Iðju.  
Í þessu orlofsblaði eru þeir möguleikar kynntir 
og ýmsar aðrar upplýsingar sem máli skipta 
fyrir félagsmenn sem hug hafa á að nýta sér þá 
orlofskosti sem í boði eru. Megináhersla er eins 
og áður lögð á að kynna þau orlofshús og 
orlofsíbúðir sem félagið hefur til umráða og 
leigu til félagsmanna á komandi sumri. Sem 
fyrr býður félagið hús og íbúðir af mismunandi 
stærðum og gerðum, í mismunandi umhverfi 
og í öllum landshlutum. 

Þó svo að orlofsblað félagsins sé borið inn á 
öll heimili og fyrirtæki á félagssvæðinu geta 
einungis félagsmenn sótt um þá valkosti sem í 
boði eru í sumar og fjallað er um í blaðinu. 

Að venju eru félagsmenn einnig minntir á 
réttindi sín varðandi orlof, orlofstöku og orlofs-
uppbót. Þá verður sagt frá orlofsferðum sum-
arsins, en þær verða tvær í ár. Nú stendur yfir 
skráning í innanlandsferðina. Í ár var ákveðið 
að fara í samstarf við Ferðaskrifstofu Akureyrar 

og niðurgreiða 50 flugsæti í tveimur ferðum 
hjá þeim í haust, 25 sæti í hvora ferð. 

Ekki bara hús í boði
Að venju geta félagsmenn sótt um „Viku að 
eigin vali,“ og keypt gistimiða á Fosshótel og 
greiðslumiða á Edduhótelin. Þá verður aftur 
boðið upp á kaupa Veiðikortið og Útilegukortið 
á sérkjörum.

Í ár geta félagsmenn einnig keypt gistimiða 
á fjögur KEA-hótel.

Gæludýr
Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum 
félagsins. Dæmi eru um að slæm ofnæmis- 
tilfelli hafi komið upp og því er komið inn í  
leigusamning að leigutaki skuldbindur sig til  
að borga kr. 25.000 sekt ef þessi regla er  
brotin.

Notið félagavefinn
Félagsmenn eru hvattir til að sækja um orlofs-
hús og orlofsstyrki á rafrænan hátt á félaga-
vefnum sem er á www.ein.is , nánar er fjallað 
um félagavefinn í blaðinu. Umsóknareyðublað 

fylgir samt með orlofsblaðinu eins og undan-
farin ár, en við hvetjum alla sem geta til að 
sækja um á rafrænan hátt. Það flýtir mikið fyrir 
úthlutunarferlinu. Ef upp koma tilvik þar sem 
fleiri en einn félagsmaður býr á heimili og ekki 
er hægt að nota félagavefinn þá er hægt að 
prenta umsóknarblaðið út á heimasíðu Ein-
ingar-Iðju, www.ein.is eða koma við á skrifstof-
um félagsins og fá umsóknarblað. 

Allar nánari upplýsingar um orlofshús eru 
veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri, í 
síma 460 3600, sigrun@ein.is eða á www.ein.is 
og þar fer skráning einnig fram. Síðasti  
skiladagur umsókna er miðvikudagurinn 
1. apríl, en úthlutun fer fram nokkrum dögum 
síðar. Þeir sem fá úthlutað þurfa að vera  
búnir að ganga frá greiðslu í síðasta lagi 
22. apríl. Í lok apríl verður opnað á netinu fyrir 
laus hús. Þá gildir fyrstir koma, fyrstir fá.

Ritnefnd Einingar-Iðju óskar félagsmönnum 
alls hins besta í komandi orlofi og minnir á að 
ýmsar upplýsingar varðandi hús, ferðir og annað 
sem máli skiptir koma fram í blaðinu og því  
er mikilvægt að geyma það og hafa við höndina.

Orlof 2015
f l i t ð l f bl ði i d

Þeir sem sækja um  

rafrænt flýta fyrir 

úthlutunarferlinu.
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Undanfarin ár hefur félagið haft í boði styrki sem  
kallast „Vika að eigin vali” og hafa þessir styrkir 
verið vel nýttir af félagsmönnum. Í ár mun félagið 
verja allt að kr. 5.130.000 í „Vika að eigin vali.” 
Félagsmenn geta sótt um 270 slíka styrki, hver að 
upphæð kr. 19.000 og er styrkloforðum úthlutað eins 
og orlofshúsunum. Hægt er að sækja um á umsóknar-
blaði sem fylgir með orlofsblaðinu, en best er að senda 
inn rafræna umsókn á félagvef Einingar-Iðju. Skila-
frestur umsókna er miðvikudagurinn 1. apríl nk.

Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á orlofshúsi 
(ATH! ekki þau sem eru í eigu Einingar-Iðju),  
hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, flugfar innan-
lands eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins. 

Hámark á hvern félagsmann er eins og áður segir  
kr. 19.000, en þó aldrei hærri en 50% af kostnaði.

Dregnir verða 18 punktar af þeim félagsmönnum 
sem nýta sér alla upphæðina og hlutfallslega fyrir lægri 
upphæð. Greiðsla fer fram eftir að ferðalagi lýkur en 
félagsmenn þurfa að framvísa reikningi fyrir dvöl eða 
ferð.

„Vika að eigin vali“ gildir fram til áramóta. Það 
þýðir að þeir sem fá úthlutað þurfa að koma með 
reikninga eða farseðla fyrir næstu áramót til að fá 
endurgreitt.

ATH! Framvísa þarf löglega númeruðum vsk. 
Reikningum eða farseðlum! 

Vika að eigin vali!

Tvøroyri
Færeyjar

Klaksvík
Færeyjar

Argentia
NL, Kanada

Boston
MA, Bandaríkin

Bergen
Noregur

Måloy
Noregur

Ålesund
Noregur

Sandnessjoen
Noregur

Hammerfest
Noregur

Murmansk
Rússland

Kirkenes
Noregur

Sortland
Noregur Båtsfjord

Noregur

Stavanger
Noregur

Halmstad
Svíþjóð

Fredrikstad
Noregur

Riga
Lettland

Vigo
Spánn

Lisbon
Portúgal

Porto
Portúgal

Helsinki
Finnland

St. Petersburg
Rússland

Szczecin
Pólland

Gdynia
Pólland

Klaipeda
Litháen

Grimsby
England

Immingham
England

Århus
Danmörk

Vestmannaeyjar
Ísland

TÓRSHAVN
Færeyjar

Hamburg
Þýskaland

ROTTERDAM
Holland

Nuuk
Grænland

Akureyri
Ísland

Ísafjörður
Ísland

Grundartangi
Ísland

Reyðarfjörður
Ísland

Halifax
NS, Kanada

REYKJAVÍK
Ísland

Aberdeen
Skotland

Scrabster
Skotland

Velsen
Holland

Portland
Maine, Bandaríkin

St. Anthony
NL, Kanada

Tromsø
Noregur

Swinoujscie
Pólland

Með grænu leiðinni eykur Eimskip tíðni siglinga milli Norður-Ameríku, Kanada, 

Nýfundnalands og Evrópu.

Með nýju og breyttu siglingakerfi tryggir Eimskip enn frekar áreiðanleika 
þjónustunnar og kemur til móts við óskir viðskiptavina sinna um óslitna 
flutningskeðju. Með nýju siglingakerfi eykst tíðni ferða milli Evrópu og 

Norður-Ameríku um allt að fimm ferðir á ári.

Á GRÆNNI LEIÐ

MILLI HEIMSÁLFA

Korngarðar 2  |  104 Reykjavík  |  525 7000  |  www.eimskip.is

Afsláttur hjá 
Edduhótelum

Eins og undanfarin sumur mun Eining-Iðja hafa til 
sölu greiðslumiða fyrir gistingu á öll Edduhótel lands-
ins. Miðana verður hægt að kaupa á skrifstofum 
Einingar-Iðju þegar nær dregur sumri. Ekki voru 
komnar upplýsingar um verð á miðum í ár. Um leið 
og þær upplýsingar berast verða þær settar á heima-
síðu félagsins, www.ein.is, undir Orlofsmál.

Nánari upplýsingar um hótelin  
má finna á heimasíðunni www.hoteledda.is
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Ákveðið var að fara í samstarf við 
Ferðaskrifstofu Akureyrar og niðurgreiða 
50 sæti fyrir félagsmenn í tvær borg-
arferðir í beinu flugi frá Akureyri næsta 
haust, 25 sæti í hvora ferð. Annars vegar 
er um að ræða ferð til Dublin dagana  
22. til 26 október og hins vegar ferð til 
Berlín dagana 5. til 8. nóvember.

Ferðaskrifstofa Akureyrar sér alfar-
ið um að skrá í ferðirnar. Félagar þurfa 
að muna, þegar ferð er bókuð, að  
segjast vera félagsmenn Einingar-Iðju. 
Um niðurgreiðsluna gildir fyrstir panta, 
fyrstir fá. 

Dublin 22. – 26. október 2015
Dublin á Írlandi er einstök borg sem hefur 
unnið hug og hjörtu margra Íslendinga í gegn-
um árin, enda er varla annað hægt en að hríf-
ast af umhverfinu, menningunni og lífsgleði 
innfæddra.

Frá Íslandi er aðeins tveggja tíma flug til 
Dublinar, sem margir fullyrða að sé í hópi 
skemmtilegustu borga Evrópu. Í Dublin eru vel 
á annað þúsund barir og krár, þar sem þjóð-
drykkirnir Guinness (dökkur bjór), Jameson 
(viský) og Bailey’s (líkkjör) njóta iðulega mestu 
vinsældanna. Það verður ekki tekið af Írunum 
að þeir kunna sannarlega að skemmta sér og 
hin svokallaða „pöbba-stemning“ sem gjarnan 
myndast er sannarlega ógleymanleg.

Segja má að gönguferð í Temple Bar 
skemmtanahverfinu sé hreinlega upplifun út af 
fyrir sig, svo mikil er stemningin þar á hverju 
kvöldi. Mikið úrval góðra veitingastaða er að 
finna í Dublin og geta gestir þá valið á milli 
amerískra, skandinavískra, austurlenska nú eða 
að sjálfsögðu sér-írskra veitingastaða.

Camden Court er gott fjögurra stjörnu 
hótel sem er staðsett nálægt Stephen´s Green 
garðinum og í göngufæri við miðbæinn. Á  
hótelinu er heilsurækt og sundlaug, einnig veit-

ingastaður, bar og krá þar sem hægt er að fá 
létta rétti. Miðbærinn er í 10 til 15 mín. göngu-
fjarlægð. Við hliðina á hótelinu er frábær írskur 
bar The bleeding horse, en þar er kjörið að 
setjast inn eftir bæjarrölt og fá sér einn 
Guinness.

Verð til félagsmanns í tvíbýli kr. 101.500. 
Aukagjald fyrir einbýli kr. 22.400.

Brooks Boutique hotel er einstaklega 
fallegt fjögurra stjörnu hótel mjög vel staðsett í 
miðborg Dyflinnar. Hótelið lætur ekki mikið yfir 
sér þegar komið er að því, en þegar inn er 
komin er allt sérlega smekklegt. Örstutt er að 
göngu- og verslunargötunni Grafton Street  

að Trintity Collegue og í Temple 
Bar hverfið. Veitingastaður  
hótelsins Francesca’s Restaurant 
er einn af betri veitingastöðum 
borgarinnar og barinn Jasmine 
er nútímalegur og smart. 
Verð til félagsmanns í tvíbýli 
kr. 121.900. Aukagjald fyrir 
einbýli kr. 39.000.

Innifalið í verði:
Flug til og frá Dublin með 
Boeing 757-200 flugvélum 
Icelandair, gisting með 

morgunverði í fjórar nætur og íslensk 
fararstjórn.

Áætlaðir flugtímar:
22. október AEY - DUB áætluð brottför  
kl. 7:15 – lent í Dublin kl. 10:30
26. október DUB - AEY áætluð brottför  
kl. 19:40 – lent á Akureyri kl. 22:10

Ekki innifalið:
Akstur til og frá flugvelli er ekki innifalinn og 
kostar 2.900 krónur á mann hvora leið. Bóka 
þarf akstur um leið og ferðina. Getum haft 
aksturinn innifalinn í verði til hópsins.

Berlín 5. – 8. nóvember 2015
Berlín er ein áhrifamesta borg Evrópu. Berlín er 
fjölmennasta borg Evrópusam-
bandsins með um 3,5 milljónir 
íbúa. Borgin býr yfir mikilli sögu 
og menningu. Í Berlín ættu allir 
að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi hvort sem um ræðir  
söfn, veitingastaði, verslanir eða 
skemmtanalíf. Borgin skiptist 
upp í mörg hverfi og ekki er 
hægt að segja að Berlín hafi sér-
stakan miðbæ, heldur er hvert 
hverfi með sinn eigin miðbæ. 

Þessi hverfi eru ma. Charlotteburg, Kreuzberg, 
Mitte og Tiergaten. Staði sem áhugavert er 
skoða er m.a. Brandenburgarhliðið, minjar frá 
Berlínarmúrnum, Sjónvarpsturninn, Reichstag 
og margt fleira.

Leonardo Royal Alexanderplatz er 
fjögurra stjörnu hótel staðsett í Mitte-hverfinu í 
Berlín og í einungis nokkurra mínútna fjarlægð 
frá Alexanderplatz. Á hótelinu er heilsurækt, 
gufa sem og veitingastaður, bar/setustofa. 
Herbergin eru útbúin nútímaþægingum á borð 
við loftkælingu, Wi-Fi tengingu, sjónvarpi og te/
kaffiaðbúnaði.
Verð til félagsmanns í tvíbýli kr. 108.500. 
Aukagjald fyrir einbýli kr. 17.000.

Hótel Palace er fimm stjörnu nýuppgert 
hótel staðsett gegnt dýragarðinum í Berlín og í 
göngufjarlægð frá Kurfurstendamm verslunar-
götunni. Veitingastaður hótelsins hefur hlotið 
Michelin stjörnu en þar er einnig bar og setu-
stofa. Á hótelinu er aðgangur að sundlaug með 
heitum potti og líkamsræktaraðstöðu.

Á herbergjum er mínibar og öryggishólf 
ásamt Wi-Fi tengingu og sjónvarpi en öll her-
bergi á hótelinu eru hljóðeinangruð.
Verð til félagsmanns í tvíbýli kr. 123.500. 
Aukagjald fyrir einbýli kr. 32.160.

Innifalið í verði:
Flug til og frá Berlín með WOW-air , 
gisting með morgunverði í þrjár nætur, 
ferðir til og frá flugvelli í Berlín og íslensk 
fararstjórn.

Áætlaðir flugtímar:
5. nóvember AEY-BER áætluð brottför  
kl. 6:10 – lent í Berlín kl. 10:40
8. nóvember BER-AEY áætluð brottför  
kl. 11:40 – lent á Akureyri kl. 14:25

Allar nánari upplýsingar um ferðirnar 
má fá hjá Ferðaskrifstofu Akureyrar  
og á www.aktravel.is

Borgarferðir í beinu flugi frá Akureyri
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Orlofsferðir Einingar-Iðju sumarið 2015
Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem 
undirbýr og skipuleggur ferðir á hverju ári 
fyrir félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs 
fjóra félagsmenn í nefndina, og skulu þeir 
ekki eiga sæti í stjórn félagsins, en auk 
þeirra á formaður, og í forföllum hans 
varaformaður, sæti í nefndinni. Í ár verða 
tvær ferðir í boði; „Fjallaferð“ innanlands 
og eins dags ferð fyrir eldri félagsmenn.  
Vegna dræmrar þátttöku þurfti að hætta 
við ferð til Svíþjóðar og Noregs sem átti 
að vera í júní.
Vert er að benda á að Tanni travel er að 
fara í ferð til Noregs 14.-25. júní. Sjá 
nánar á www.tannitravel.is

Hólmavík-Strandir-
Snæfjallaströnd-Reykjanes
Fjögurra daga síðsumarferð verður farin til 
Hólmavíkur um Strandir, Snæfjallaströnd 
og um Reykjanesið dagana 10. til 13. 
ágúst 2015, ef næg þátttaka fæst. Hámark 
47 manns. Fyrsta daginn verður farið til 
Hólmavíkur þar sem gist verður allar næt-
urnar. Á öðrum degi verður farið út í 
Ingólfsfjörð. Á þriðja degi farið út Snæfjalla-
strönd og um Reykjanesið. Á fjórða degi 
farið heim um Dali, Skarðsströnd og  
Laxárdalsheiði.
- Ferðin kostar kr. 38.000 á mann. 

Innifalið er allur akstur, gisting í upp-
búnum rúmum og leiðsögn. Ekkert 
fæði innifalið. Óafturkræft stað-
festingargjald er kr. 5.000.

- Leiðsögumaður verður Jóhann 
Svavarsson, bílstjóri Sveinn 
Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn 
Snæbjörnsson. 

Eins dags ferðin
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga 
verður farin 22. júní 2015. Farið verður austur 
í Mývatnssveit þar sem verður snæddur hádeg-
isverður. Þaðan verður farið að Dettifossi og 
svo til Húsavíkur þar sem drukkið verður kaffi. 
Að því loknu verður ekið til Akureyrar á ný.
- Ferðin kostar 6.000 krónur á mann.

Athugið!  Síðar verður auglýst  
hvenær byrjað verður að skrá í eins  
dags ferðina.

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?
Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Aðeins 9.900  kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Mættu afslappaður í fugið eftir góðan morgunverð.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

www.bbkeflavik.com  

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

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Veist þú að
Allir nýir  

starfsmenn  
eiga að gera  
skriflegan  

ráðningarsamning
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When you, members of the union, don´t get paid due to strike or 
lock-out in context of industrial disputes Eining-Iðja takes part in, 
you should try to get paid instead from the strike fund. The 
amount depends on the decision of the board of the fund but the 
main rules are:

A: If the strike is not limited and the majority of the members of 
the union are strikebound there will be no payments for the first 4 days. 
After 4 days the fund is allowed to pay strike benefits to the members 
applying for. You have to fill in the right printed forms. The benefits may 
not be higher than 80% of the minimum wages SA/SGS have agreed on 
the time the strike starts.

B: If just part of the workers within the union are on strike but the 
aims they achieve would affect all the other members the payments will 
be the same as in chapter A. The same is applied in the case of lock-out 
for just part of the members. They did not break the union’s rules accord-
ing to the union’s board.
C: If part of the workers within the union are on strike and their 
aims are just to improve their situation the fund’s board has to valuate 
and decide on the benefits. If members are losing their job due to strikes 
by other unions than Eining-Iðja the same rule is applied. They do not 
have the right to get paid benefits from the job center.
D: The fund’s board can decide that part of the workers 
get paid their full salary if they have to lead the way during 
the strike for the labour agreement for all the members.

Benefits during strike or lock-out

Fjárhagsaðstoð vegna verkfalla eða verkbanna
Þegar félagsmenn missa atvinnutekjur sínar vegna verkfalla eða 
verkbanna í vinnudeilum sem félagið er aðili að, skal leitast við 
að bæta þeim tjón sitt eftir því sem geta Vinnudeilusjóðs á hverj-
um tíma leyfir og stjórn Vinnudeilusjóðs ákveður hverju sinni. Við 
úthlutun styrkja úr sjóðnum skal fylgja eftirfarandi meginreglum, 
sem stjórn sjóðsins er þó heimilt að víkja frá.

A: Sé vinnustöðvun ótímabundin og nái til alls þorra félagsmanna, 
greiðast engar bætur fyrstu fjóra dagana.  Eftir þann tíma er stjórn 
Vinnudeilusjóðs heimilt að greiða bætur til þeirra, sem sækja um þær á 
þar til gerðum eyðublöðum. Bætur skulu aldrei vera hærri en sem nemur 
80% af lágmarkslaunum SA/SGS sem í gildi eru þegar vinnustöðvun 
hefst. Þetta á við um þá sem eru í 100% starfi og þeir sem eru í lægra 
starfshlutfalli fá greitt skv. sínu hlutfalli. Sé um að ræða tímabundna alls-
herjar vinnustöðvun, gilda sömu reglur.

B: Sé vinnustöðvun bundin við ákveðna starfshópa innan félags-
ins en ætlað að koma öllum félagsmönnum til góða, greiðast bætur með 
sama hætti og greint er frá í lið A. Sama gildir ef atvinnurekandi setur 
verkbann á tiltekna starfshópa, enda hafi þeir að mati félagsstjórnar ekki 
brotið gegn samþykktum félagsins.
C: Sé vinnustöðvun bundin við einstaka starfshópa og aðeins 
ætlað að koma þeim til góða, skal stjórn sjóðsins meta aðstæður hverju 
sinni og taka ákvarðanir í samræmi við þær.
Sama á við ef félagsmenn missa atvinnu sína vegna vinnustöðvana hjá 
öðrum félögum, enda eigi þeir ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
D: Stjórn Vinnudeilusjóðs getur ákveðið að tiltekinn 
starfshópur fái greidd laun sín að fullu úr sjóðnum sé honum 
ætlað forystuhlutverk í verkfalli, enda séu þeir aðeins hluti 
þeirra sem eiga í vinnudeilu vegna sama kjarasamnings.

Zasiłki w czasie strajku lub podczas zakazu wykonywania pracy

 strajku lub zakazu wykonywania 
 prozumienia 

w 
 

 podstawie decyzji, jakie 
 

 n
 

 ma jednak prawo 
 

 

A. 

e cztery dni strajku. Po tym czasie 

ie z 

wymiarze godzin (100%). Pracownicy zatrudnieni w 

do wymiaru zatrudnienia. W przypadku ograniczonego w 
 

B. 

pracodawca wprowadzi zakaz wykonywania pracy przez 
 - 

 - 
 

 

C. 

decyzje. 

- 
 

 

D. 
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MAZDA3

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 8-17 og laugardaga 12-16.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Margverðlaunuð SKYACTIV spartæknin hefur veitt Mazda sérstöðu á markaðnum. Með þessari byltingarkenndu tækni 

hefur Mazda náð fádæma árangri til lækkunar eyðslu án þess að fórna afli né viðbragði – enda er akstursánægja eitt 

aðalsmerki Mazda. Að auki er bíllinn smíðaður í anda KODO hönnunarinnar sem gælir svo sannarlega við augað.

zoom- z
oom

margverðlaunuð Skyactiv spartæknin 
                lækkar eyðslu og minnkar mengun

MAZDA. DEFY CONVENTION.

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

sýningarbílar á staðnum

KOMDU Í 

REYNSLUAKSTUR

VERÐ FRÁ 3.190.000 KR.

Býrð þú yfir  
minningarbrotum  
eða áttu myndir?
Eins og áður hefur komið fram þá er 
Jón Hjaltason sagnfræðingur að rita 
sögu Einingar-Iðju. Fyrirhugað er að 

bókin verði gefin út á fyrri parti ársins 
2018. Stefnt er á að saga félagsins  

verði í og með atvinnusaga 
Eyjafjarðarsvæðisins á þessu tímabili, 

saga samfélagsins og að einhverju leyti 
saga þjóðar. Þetta er allt samtvinnað 

þannig að heimildirnar liggja  
mjög víða. 

Ef einhver býr yfir minningarbrotum 
sem tengjast sögunni þá er sá hinn 

sami hvattur til að hafa samband við 
Jón. Hægt er að senda tölvupóst á net-
fangið jonhjalta@simnet.is eða hringja í 
síma 862 6515. Sömuleiðis ef einhver 
á gamlar myndir þá er hægt að senda 

póst á Þorsteinn á netfangið steini@ein.
is eða hringja í síma 460 3600 og biðja 
um Steina. Gaman væri ef félagið fyndi 
myndir sem ekki hafa verið prentaðar 
áður., t.d. gamlar tækifærismyndir sem 
jafnvel sýna óvart það sem á þeim er.

Eining-Iðja er með til sölu niðurgreidda gisti-
miða á öll Fosshótel landsins fyrir félagsmenn. 
Miðana er hægt að nota allt árið, jafnt sumar 
sem vetur. Verð miða er kr. 7.500 og gildir 
hann fyrir árið 2015. Hver miði gildir fyrir eina 
nótt í tveggja manna herbergi með morgun-
verði. Á háannatíma, í júní, júlí og ágúst, þarf 
að greiða eina nótt með tveimur gistimiðum. 
Miðana er hægt að kaupa á skrifstofum Ein-
ingar-Iðju. Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, 
sérstaklega í júní, júlí og ágúst. Við pöntun þarf 
að koma fram að greitt verði með gistimiða og 
athugið að ekki er hægt að panta á netinu ef 
þið ætlið að nota gistimiða.

Fosshótel bjóða upp á gistingu á níu  
hótelum og er í boði fjölbreytt úrval af gistingu 
um allt land, ýmist sem sumarhótel eða tveggja 
til þriggja stjörnu heilsárshótel. Foss-hótelin eru 
reyklaus hótel.

Nánari upplýsingar má finna á  
www.fosshotel.is

Gistimiðar á Fosshótelin
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Aðalfundir starfsgreinadeilda Einingar-
Iðju fóru fram þriðjudaginn 10. febrúar sl. 
á Hótel KEA á Akureyri. Góð mæting var 
á fundina sem tókust mjög vel. Eins og 
undanfarin ár byrjuðu deildirnar þrjár 
saman á fundi þar sem flutt var fræðsluer-
indi. Í ár fjallaði Arnheiður Jóhannsdóttir, 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norð-
urlands, um ferðaþjónustu í Eyjafirði.

Að loknu mjög góðu erindi Arnheiðar var 
boðið upp á kaffiveitingar. Að kaffi loknu héldu 
deildirnar þrjár; Opinbera deildin, Matvæla- og 
þjónustudeildin og Iðnaðar- og tækjadeildin, 
sinn aðalfund hver á sínum stað í húsinu þar 
sem fram fóru venjuleg aðalfundarstörf. 

Matvæla- og þjónustudeild

Í byrjun fundar flutti Margrét H. Marvinsdóttir, 
formaður deildarinnar, skýrslu stjórnar, og að 
því loknu var gengið til kosninga um stjórnar-
menn deildarinnar. Á fundinum var kosið um 
fimm af níu stjórnarmenn deildarinnar. Kosið 
var til tveggja ára um formann, ritara og þrjá 
meðstjórnendur. Margrét H. Marvinsdóttir 
bauð sig fram til formanns, Sigríður Jósepsdóttir 
til ritara og til meðstjórnanda buðu sig fram 
Anna Guðrún Ásgeirsdóttir, Júlíana Kristjáns-
dóttir og Steinþór Berg Lúthersson. Engin mót-
framboð bárust og var listinn því sjálfkjörinn. 
Fyrir í stjórn voru Tryggvi Jóhannsson varafor-
maður og meðstjórnendurnir Kristbjörg Ingólfs-
dóttir, Birna Harðardóttir og Stefán Aðalsteins-
son.

Iðnaðar- og tækjadeild

Í byrjun fundar flutti Ingvar Kristjánsson, for-
maður deildarinnar, skýrslu stjórnar, og að því 
loknu var gengið til kosninga um stjórnarmenn 
deildarinnar. Á fundinum var kosið um fimm af 

níu stjórnarmenn deildarinnar. Kosið var til 
tveggja ára um formann, ritara og þrjá með-
stjórnendur. Ingvar Kristjánsson bauð sig fram 
til formanns, Sigurður Sveinn Ingólfsson til 
ritara og til meðstjórnanda buðu sig fram Ingi 
Rafn Ingason, Sigurður Sigurðsson og Svavar 
Magnússon. Engin mótframboð bárust og var 
listinn því sjálfkjörinn. Fyrir í stjórn voru Vilhelm 
Adolfsson varaformaður og meðstjórnendurnir 
Rannveig Kristmundsdóttir, Gunnar Magnús-
son og Kristín Anna Gunnólfsdóttir.

Opinbera deildin

Að lokinni skýrslu stjórnar sem Sigríður K. 
Bjarkadóttir, formaður deildarinnar, flutti var 
gegnið til kosninga. Í ár var kosið um fimm af 
níu stjórnarmenn deildarinnar. Kosið var til 
tveggja ára um formann, ritara og þrjá með-
stjórnendur. Sigríður K. Bjarkadóttir bauð sig 
fram til formanns, Hanna Dóra Ingadóttir til 
ritara og til meðstjórnanda buðu sig fram 
Hildur Ingvarsdóttir, Ásrún Karlsdóttir og Guð-

rún Lárusdóttir. Engin mótframboð bárust og 
var listinn því sjálfkjörinn. Fyrir í stjórn voru 
Elísabet Skarphéðinsdóttir varaformaður og 
meðstjórnendurnir Ómar Ólafsson, Hrönn 
Vignisdóttir og Hildur Arna Grétarsdóttir.

Guðrún Lárusdóttir kom ný inn í stjórnina í 
stað Júlíu Birnu Birgisdóttur sem gaf ekki kost á 
sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Í lok skýrslu 
stjórnar þakkaði formaður Júlíu fyrir ánægjulegt 
samstarf á liðinu ári.

VINNINGSHAFAR

Á aðalfundunum var efnt til happdrættis. Einn 
vinningur var í boði í hverri deild, helgarleiga á 
Illugastöðum að vetri til. Nöfn allra sem mættu 
á fundi deildanna voru sett í skál og svo voru 
nafn heppins Einingar-Iðjufélaga dregið út í 
hverri deild fyrir sig. Þau sem hlutu vinning eru 
Einar Árni Friðgeirsson úr Iðnaðar- og tækja-
deildinni, Þorsteinn Þormóðsson úr Matvæla- 
og þjónustudeildinni og Elísabet Guðmunds-
dóttir úr Opinberu deildinni. 

Aðalfundir starfsgreinadeilda félagsins

Í ár var ákveðið að hafa til sölu fyrir félagsmenn gistimiða á  
nokkur Keahótel sem niðurgreiddir eru af félaginu. Miðarnir eru 
til sölu á öllum skrifstofum félagsins.
Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, en við pöntun verður að koma fram að 
greitt verði með gistimiða. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn á 
öllum hótelum Keahótela.
                                                 1. júní -31. ágúst 1. sept. -1. júní
                                                                   Pr. nótt                     Pr. nótt

Hótel Kea Akureyri
Eins manns herbergi með sturtu   Kr: 19.000.-  Kr: 11.000.- 
Tveggja manna herbergi með sturtu  Kr: 25.000.-  Kr: 14.000.-

                                                 1. júní -31. ágúst 1. sept. -1. júní
                                                                   Pr. nótt                     Pr. nótt

Hótel Norðurland Akureyri
Eins manns herbergi með sturtu   Kr: 19.000.- Kr: 8.000.-
Tveggja manna herbergi með sturtu  Kr: 24.000.-  Kr: 9.000.-

Reykjavík Lights í Reykjavík  
og Hótel Gígur í Mývatnssveit
Eins manns herbergi með sturtu  Kr: 19.000.- Kr:  9.000.-
Tveggja manna herbergi með sturtu  Kr: 24.000.-  Kr: 11.000.

NÝTT 2015

Gistimiðar á Keahótel
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Hafnarstræti 53
600 Akureyri

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

Starfsfólk Enor 
sendir félagsmönnum Einingar-Iðju
orlofskveðjur

Félagið ákvað nýlega að láta útbúa bækling með ýmsum upplýs-
ingum fyrir þá sem vinna á veitingastað, hóteli, gistiheimili eða í 
afþreyingarferðaþjónustu. Þarna er m.a. verið að fjalla um lág-
markshvíld, jafnaðarkaup, vaktavinnu, að reynslutími eða starfs-
þjálfun er líka vinna og margt fleira. Er nær dregur vori verður 
bæklingurinn gefinn út á a.m.k. ensku og pólsku.

Björn Snæbjörnsson, formaður félagsins, segir að ástæðan fyrir því að 
þessi störf séu tekin fyrir núna sé sú að fjölmörg mál hafi komið á borð 
félagsins að undanförnu frá félagsmönnum sem starfa í þessum geira. 
„Mjög mörg þessara mála snúast um jafnaðarkaup, að vaktir séu ekki rétt 
settar upp, þ.e. að ekki sé skráð upphaf eða endir á þær. Þá höfum við 
líka fengið til okkar mál sem snúast um að félagsmenn hafi verið fengnir 
til reynslu eða í starfsþjálfun en ekki fengið greitt fyrir þá daga sem þeir 
voru í starfi. Því miður virðist víða pottur brotinn,“ sagði Björn. 

Bæklingnum, sem er í þríbroti, var dreift í öll hús og fyrirtæki á  
félagssvæðinu, en einnig er hægt að nálgast hann á skrifstofum félags- 
ins.

Fimmtudaginn 26. febrúar sl. lauk skilafresti á listum eða tillögum 
um menn í stjórnarsæti vegna kjörs stjórnar og trúnaðarráðs fyrir 
starfsárið 2015-2016. Ekki bárust aðrar tillögur eða listar en frá 
trúnaðarráði og teljast þeir félagsmenn sem trúnaðarráð hefur 
gert tillögu um sjálfkjörnir.

Nýr ritari
Björn Snæbjörnsson mun áfram gegna embætti formanns, en breyting 

verður í embætti ritara. Halldóra H. Höskuldsdóttir sem lengi hefur gegnt 
því embætti ákvað að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. 
Vilhelm Adolfsson, sem starfar í Becromal, mun taka við sem ritari stjórn-
ar á næsta aðalfundi.

Aðalfundur félagsins fer fram fimmtudaginn 16. apríl nk. kl. 19:30  
í Menningarhúsinu HOFI á Akureyri. 

Bæklingur fyrir þá sem starfa  
í ferðaþjónustu

Sjálfkjörið í stjórn Einingar-Iðju
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Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands (SGS) birti Samtökum 
atvinnulífsins kröfugerð sína í lok janúar. Samningar á almenna markaðin-
um runnu út 28. febrúar sl. og þegar blaðið fór í prentun var búið að 
halda þrjá fundi hjá sáttasemjara en mikið bar enn í milli. Nú er verið að 
skoða í hvaða aðgerðir verður farið ef ekki tekst að semja á næstunni. Ef 
ákveðið verður að fara í verkfall mun félagið halda fundi á nokkrum stöð-
um við fjörðinn til að fara yfir stöðuna.

Í blaðinu má finna umfjöllun um hvað er verkfall og verkbann og 
hvenær má fara í verkfall? Einnig er fjallað um reglur félagsins um fjár-
hagsaðstoð vegna verkfalla eða verkbanna.

Nýlega samþykkti samninganefnd félagsins að veita SGS samningsum-
boð vegna viðræðna við ríki og sveitarfélög, en þeir samningar verða laus-
ir frá og með 1. maí nk.

Current state of the 
negotiations

The committee for negotiations of the Federation of General and Special 
Workers in Iceland (SGS) informed the Confederation of Icelandic 
Employers (SA) about its demands in the end of January. The agreement 
for the general market expired 28th of February 2015 and as the maga-
zine was printed there have been three meetings with the ombudsman 
but there is no solution in sight. Now it is thought about what kind of 
measures would be taken if an agreement is not signed soon. If the union 
decides to go on strike there will be some meetings to inform all the 
members in the Eyjafjördur. In the magazine there will be some informa-
tion about what it means to go on strike or to be locked out, what kind of 
benefits from the union are possible and what rules to follow. 

Lately the committee for negotiations of Eining-Iðja agreed on the fol-
lowing: SGS has the mandate to negotiate on the agreement with the 
state and the municipality. Their agreement expires 1st of May 2015.

Staða samningamála

 
negocjacji 

 

Pracodawców pod koniec stycznia. Umowy zbiorowe na 

lutego br. Przed 

w czasie strajku lub zakazu wykonywania pracy. 
Niedawno Komitet Negocjacyjny Islandzkiej Federacji 

prawa do reprezentowania swoich interesów w rozmowach z 

dniem 1 maja br. 
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Útilegukortið
Fjölmargir Einingar-Iðjufélagar hafa á undanförnum árum keypt Útilegu-
kortið hjá félaginu. Í ár mun félagið enn og aftur bjóða félagsmönnum 
sínum slíkt kort til sölu. Fullt verð kr. 15.900 en verð til félagsmanna er 
kr. 9.000. Með því að kaupa kortið hjá félaginu geta félagsmenn því spar-
að verulega og væntum við mikillar eftirspurnar þar sem með kaupum á 
Útilegukortinu getur handhafi þess gist ásamt maka og allt að fjórum 
börnum undir 16 ára aldri á 42 tjaldsvæðum allt í kringum landið.

Hvert kort er takmarkað við 28 gistinætur á hverju sumri. Korthafar 
verða því að framvísa kortinu fyrir hverja nótt sem gist er á tjaldstæðinu 
og verður þá ein gistinótt strikuð út hverju sinni. Útilegukortið er í gildi 
eins lengi og tjaldsvæðin eru opin. Engin takmörk eru fyrir því hve oft má 
koma á hvert tjaldsvæði innan gistináttanna 28 en þó má einungis gista í 
fjórar nætur samfellt í hvert skipti.

Útilegukortið gildir fyrir tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla. 
Frekari upplýsingar um kortið má fá á vefsíðunni www.utilegukortid.is

Ath! gistináttaskattur er ekki innifalinn í Útilegukortinu.

Íbúðir í Reykjavík 
- þrif innifalin

Frá og með 1. mars sl. tók fyrirtækið Sólar ehf. við 

allri umsjón á íbúðum félagsins í Reykjavík. Þessi 

breyting á umsjónaraðila hefur í för með sér að 

leigjandi þarf ekki lengur að þrífa íbúðina eftir  

leigutíma. Auðvitað þarf að skila henni full frá-

genginni og snyrtilegri. 

SUÐURLAND
Fosshótel Hekla
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Vaðnes

Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2015Orlof 2015

Eining - Iðja
Ýmsar hagnýtar upplýsingar um orlofshúsnæði félagsins 2015.

Stærð Svefnpl. Barnarúm Sængur Lín Handklæði Klútar Sturta Ísskápur Eldavél Örb.ofn Borðbún. Grill Útvarp Sjónvarp H. pottur Skiptid. Verð 

Illugastaðir 45 6 umsjónm. 6 * nei já já já já já 8 gas já já já föstud. 23.000

Einarsstaðir 45 6 umsjónm. 6 * * já já já já já 10 gas já já já föstud. 23.000

Tjarnargerði 81 9 já 9 nei nei já já já já já 8-12 gas já já já föstud. 27.000

Svignaskarð 75 8 já 8 nei nei já já já já já 8 gas já já já föstud. 23.000

Flókalundur, Vatnsfirði 40 6 nei 6 nei nei já já já já já 8 kola já já ** föstud. 21.000

Útgarður 6, Egilsst. 81 5+ já 6 * nei já já já já já 8-12 gas já já nei föstud. 25.000

Ljósheimar 12a, R.vík 96 6 já 6 * nei já já já já já 8-12 nei já já nei miðv.d. 25.000

Ljósheimar 14a, R.vík 82 6 já 6 * nei já já já já já 8-12 nei já já nei miðv.d. 25.000

Sólheimar 27, 7. hæð, R.vík 83 6 já 6 * nei já já já já já 8-12 nei já já nei miðv.d. 25.000

Sólheimar 27, 4. hæð, R.vík 101 6 já 6 * nei já já já já já 8-12 nei já já nei miðv.d. 25.000

Ásholt 2, R.vík 108 6 já 7 * nei já já já já já 8-12 nei já já nei miðv.d. 25.000

Leigu- og skiptibústaðir
Einarsstaðir 45 6 umsjónm. 6 * * já já já já já 10 gas já já já föstud. 23.000

Munaðarnes 52 6 umsjónm. 6 nei nei já já já já nei 8 kola já já já föstud. 23.000

Vaðnes 60 6-7+ já 8 nei nei nei já já já já 10 kola já já já föstud. 23.000

Brekkuskógur 46 6+ já 6 * * já já já já nei 6-10 kola já já já föstud. 23.000

Ölfusborgir 50 5+ já 7 * nei nei já já já já 8 gas já já já föstud. 23.000

Bjarteyjarsandur 57 6+ já 8 * já já já já já nei 12 gas já já já föstud. 23.000

Úlfljótsvatn 55 5 + umsjónm. 8 nei nei já já já já já 10-12 kola já já já föstud. 23.000

Súðavík 90 6 nei 6 nei nei nei já já já nei 6-10 kola já já nei föstud. 21.000

Garðshorn 60 7+ nei 6 nei nei já já já já já 8 gas já já nei föstud. 21.000

Klifabotn 50 6-8 já 8 nei nei nei já já já já 10-12 kola já já nei föstud. 21.000

* Fæst gegn gjaldi hjá umsjónarmanni

** Heitur pottur við sundlaug Punktafrádráttur fyrir hús og íbúðir er 24 fyrir fyrstu tvær vikur og síðustu viku

+ Svefnloft, dýnur eða gestarúm. sumarsins en 36 fyrir aðrar sumarvikur.
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Félagið hvetur alla félagsmenn sem geta til að sækja um á rafrænan hátt  
á félagavefnum. Það flýtir mikið fyrir úthlutunarferlinu.

Ath.: Umsóknarblað er einungis fyrir félagsmenn
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Eining-I›ja
Skipagötu 14
600 Akureyri

Fyrir 
frímerki
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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 félagsins í Reykjavík eru allan ársins 
hring mikið notaðar af félagsmönnum 
Einingar-Iðju. Félagið er nú með í notkun 
átta íbúðir í Reykjavík, á sjö en leigir eina. 
Tvær þeirra eru notaðar sem sjúkraíbúðir. 
Íbúðirnar eru allar miðsvæðis í borginni 
og því mjög vel staðsettar.

Tvær íbúðir í Sólheimum
Árið 2011 keypti Eining-Iðja tvær íbúðir í  
fjölbýlishúsinu Sólheimar 27. Önnur íbúðin er 
104 m2 fjögurra herbergja íbúð á 4. hæð og 
hin er 89 m2 þriggja herbergja íbúð á sjöundu 
hæð. Félagið lét taka báðar íbúðirnar allar í 
gegn að innan þannig að þær eru í mjög góðu 
standi.

Tvær íbúðir í Ljósheimum

Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishús- 
um við Ljósheima. Orlofsíbúðirnar eru báðar 
fjögurra herbergja. Íbúðirnar voru báðar teknar 
í gegn að innan fyrir nokkrum árum. Íbúðirnar 
eru búnar öllum helstu heimilistækjum og í 
hvorri íbúð er svefnpláss fyrir sex manns.

Þrjár íbúðir í Ásholti

Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykjavík og 
leigir þar að auki eina íbúð í húsinu.

Önnur íbúðin sem félagið á er notuð sem 
sjúkraíbúð og er á 3. hæð. Hin íbúðin er á 4. 
hæð og er einstaklega glæsileg. Hún er fjögurra 
herbergja, 107 m2 að stærð. Íbúðin sem félagið 
leigir í húsinu er á 6. hæð og er tæplega 50m2 
að stærð. 

Íbúð í Sóltúni

Sjúkrasjóður félagsins keypti í byrjun árs 2014 
eina íbúð í Sóltúni 30.

Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrif-

stofum félagsins.

Átta 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. Nokkur þeirra 
eru leigð til annarra stéttarfélaga í skiptum 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 þjón-
ustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með 
leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í Vagla-
skóg þar sem miklir möguleikar eru til göngu-
ferða.

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.

Húsið er vel búið með heitum potti og með 
öllum þeim þægindum sem flestir vilja hafa í 
orlofshúsum. 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
TTTTTTjj ði í
Orlofshúsin 2

015

Veist þú að
Verktakar njóta ekki  

sama réttar og launafólk
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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. Einarsstaðir 
hafa notið mikilla vinsælda sem orlofsdvalar-
staður og hafa verið með eftirsóttustu stöðum 
félagsins, meðal annars vegna hinnar rómuðu 
veðurblíðu. Einarsstaðir eru einnig vel staðsettir 
fyrir þá sem vilja nýta fríið í að ferðast og njóta 
þess að skoða nokkrar af helstu náttúruperlum 
landsins, en vilja um leið hafa fastan samastað í 
orlofshúsi. Margar af helstu náttúruperlum  
austfirðinga eru innan seilingar og af Héraði er 
stutt til allra staða á Austurlandi. Frá Einars-
stöðum er jafnframt stutt í alla nauðsynlega 
þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn því 
staðurinn er aðeins tólf kílómetrum sunnan 
Egilsstaða, miðja vegu milli Egilsstaða og Hall-
ormsstaðar. 

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. 

Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir sumarið 
2013 og er öll hin glæsilegasta. Egilsstaðir er 
höfuðstaður Austurlands og þaðan liggja vegir 
til allra átta. Það ætti því að vera hægur vandi 
að dvelja í orlofsíbúð á Egilsstöðum og skipu-
leggja 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 Klifabotn í Lóni hefur 
reynst vinsælt meðal félagsmanna 
Einingar-Iðju. Þar ríkir enda skaftfellsk 
kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta jökuls 
Evrópu, Vatnajökuls.

Klifabotn, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan 
við Laxá, og stendur við Strandaháls í Bæjar-
hreppi, sem nú er reyndar hluti af Sveitar-
félaginu 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 Horna-
firði 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

 

Veist þú að
Jafnaðarkaup er ekki til í kjarasamningum. Ef sagt er við þig að venja sé  
hjá fyrirtækinu að greiða fólki „jafnaðarkaup“ þá skalt þú fá forsendur  

útreikninga og kanna þá vel. Reynslan hefur sýnt að forsendur útreikninga 
 eru oft rangar.
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Brekkuskógur í 
Biskupstungum

Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu 
orlofssvæða á landinu og ekki að ástæðu-
lausu. Svæðið hefur upp á allt það að 
bjóða sem orlofshúsagesti kann að van-
haga um eða langa til að gera; góða 
aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta 
möguleika til þess að njóta þess sem hver 
og einn vill fá út úr fríinu sínu.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í 
Brekkuskógi. Annað húsið kallast A-hús, en  
hitt kallast C-hús. Við húsin er meðal annars 
verönd með heitum potti og aðstaða fyrir gesti 
er öll eins og best gerist. Í orlofshúsahverfinu í 
Brekkuskógi er þjónustumiðstöð þar sem er 
meðal annars sjónvarp, myndbandstæki, sími, 
bókasafn, spil og salur til sameiginlegra afnota 
fyrir gesti. Þar er einnig baðhús með gufuböð-
um, heitum pottum og sturtum. Lítill leikvöllur 
er á svæðinu og aðstaða til að spila míni-golf.

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

Lyklar að orlofshúsunum sem Eining-

Iðja hefur til umráða í Brekkuskógi  

eru afhentir í þjónustumiðstöðinni  

á staðnum.

Í fögru umhverfi Hveragerðis og nágrenn-
is er rótgróið orlofshúsahverfi, Ölfus- 
borgir, sem margir kannast við af eigin 
reynslu eða af afspurn. Það sama gildir 
um þetta svæði og önnur orlofshúsasvæði 
í Árnessýslunni að þaðan er stutt í alla 
hugsanlega þjónustu og stutt í margar af  
helstu náttúruperlum landsins. 

Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju 
geta tekið á leigu í Ölfusborgum er 50 m2 að 
stærð með sex svefnplássum og barnarúmi. 
Sængur eru í húsinu og lín fæst leigt hjá um-
sjónarmanni gegn gjaldi. Allur hefðbundinn 
búnaður er í húsinu, svo sem sturta, ísskápur, 
eldavél, örbylgjuofn, borðbúnaður fyrir átta 
manns, grill, útvarp, sjónvarp og svo það sem 
mörgum finnst orðið ómissandi í orlofinu; 
heitur pottur.

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

Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa  
og kauptúna á Suðurlandi. Eins eru margar 
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu. Ýmis-
legt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði sem 
er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug  
með vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfus- 
borgir eru í Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er 
mikið og fallegt útsýni yfir undirlendið á Suður-
landi.

Talnalás er á húsinu. 

Upplýsingar eru á leigusamningi.

Ölfusborgir

Orlofshúsin 2
015

Í landi Bakka II í Ölfusi stendur orlofshús-
ið Garðshorn. Húsið er um 100 metra frá 
þjóðveginum til Þorlákshafnar, um 6 kíló-
metra frá Hveragerði.

Fyrir þá sem vilja vera í næði og útaf fyrir sig 
er gott að dvelja í Garðshorni því húsið stendur 
ekki í orlofshúsabyggð heldur eitt og sér. Engu 
að síður er örstutt í alla þjónustu því Garðshorn 
er í aðeins um 6 kílómetra fjarlægð frá Hvera-
gerði og þar með er ekki heldur langt til Selfoss 
eða höfuðborgarsvæðisins. Við bústaðinn er 
nýlega byggt gestahús.

Meðal þess sem finna má í næsta nágrenni 
Garðshorns í Ölfusi eru manngerðir hellar uppi 
í hlíðinni ofan við húsið. Þaðan er einnig mjög 
víðsýnt um Suðurlandsundirlendið. 

Í Garðshorni eru tvö svefnherbergi og svefn-
pláss fyrir 6 til 8 manns. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu  

félagsins í Skipagötu 14 á Akureyri.

Garðshorn í Ölfusi

Að gefnu tilefni hefur verið sett inn í leigusamning að  stranglega er bannað  

að hafa með sér hunda eða önnur  gæludýr í orlofshús eða íbúðir félagsins.
Upp hafa komið  alvarleg ofnæmistilfelli vegna brots á þessari reglu.

Framvegis verður krafist greiðslu að upphæð kr. 25.000 verði þessi regla brotin.n.

Dýrahald 
bannað!

Veist þú að
Allt launafólk  
á rétt á orlofi 
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Orlofshúsahverfið í Munaðarnesi hefur 
notið vinsælda meðal landsmanna um 
árabil enda er þjónusta við ferðamenn á 
þessu svæði komin í mjög fastar skorður, 
aðstaðan eins og best verður á kosið og 
möguleikarnir óþrjótandi.

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Mun-
aðarnesi. Heitur pottur er við húsið.

Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og 
möguleika sem fylgja dvöl í orlofshúsum í 
Svignaskarði í Borgarfirði gildir alveg jafnt um 
orlofshúsið sem félagið hefur til umráða í 
Munaðarnesi. 

Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og 
slökunar í Borgarfirðinum sem of langt mál 
væri að telja upp hér. Veðursæld Borgarfjarðar 
er mikil og skjólgott í orlofshúsahverfunum. 
Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í ná-
grenni orlofshúsahverfanna, til dæmis upp 
með hinni frægu og fögru Norðurá. Í Borg-
arnesi er síðan ein af glæsilegustu sundlaugum 
landsins. 

Borgarfjörðurinn hefur upp á fjölmargt 
annað að bjóða, hvort heldur dvalargestir eru 
að leita eftir menningarviðburðum, sögustöð-
um, náttúrufyrirbærum, útivistarmöguleikum 
eða annarri afþreyingu til að lífga upp á sumar-
fríið.

Talnalás er á húsunum. 

Upplýsingar eru á leigusamningi.

Munaðarnes í 
Borgarfirði

Svignaskarð í 
Borgarfirði

Borgarfjörðurinn hefur um árabil notið 
vinsælda sem sumardvalarstaður. Þar er 
öll þjónusta við ferðamenn í föstum 
skorðum og ganga má að gæðunum 
vísum en um leið fjölbreytni og frum-
leika.

Stór orlofshúsahverfi hafa byggst upp í Borg-
arfirðinum á vegum fjölmargra stéttarfélaga og 
landssambanda. Eitt þessara orlofshúsahverfa 
er í Svignaskarði. Vorið 2012 tók félagið í notk-
un nýtt og glæsilegt 75 fm hús með öllum 
helstu þægindum og heitum potti. Leiktæki 
fyrir börn er víða að finna á þessu svæði, tveir 
sparkvellir eru í hverfinu og míni-golfvöllur.

Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá 
orlofshúsunum og stutt er í frábærar sund- 
laugar, til dæmis í Borgarnesi og á Varmalandi. 
Í Borgarfirðinum er margt að sjá og mjög  
fjölbreyttir möguleikar til afþreyingar og úti-
veru.

Golfvöllur er að Hamri, rétt utan við Borg-
arnes og hestaleigur eru nokkrar í næsta ná-
grenni. Þá er víða hægt að kaupa ódýr veiði-
leyfi í vötn í nágrenninu, t.d. Hreðavatn og 
Langavatn. Veiðileyfi fyrir Hreðavatn eru seld í 
Hreðavatnsskála og í Langavatn í Hyrnunni. 
Ferðir á Langjökul njóta vinsælda og þannig 
mætti lengi telja. Frá Svignaskarði er stutt að 
fara til þess að skoða ýmsa fagra og markverða 
staði, bæði í náttúrufræðilegu og sögulegu 
samhengi. Borg á Mýrum og Reykholt eru 
meðal þekktustu staða Íslandssögunnar og 
Grábrókarhraun, Hreðavatn, Baula, Barnafossar, 
Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru meðal 
helstu náttúruperla landsins.

Þjónustumiðstöð er á svæðinu  

þar sem lyklar eru afhentir.

Sumarhúsið er vel útbúið að innan og 
með heitum potti, stórri verönd og úti-
grilli. Það er í fjallshlíð mót suðri og er 
útsýnið afar fagurt. Góðar gönguleiðir eru 
í nágrenninu og leiðsögn fáanleg í styttri 
og lengri ferðir. 

Í næsta nágrenni er Hótel Glymur, Veitinga-
skálinn Ferstikla, sundlaug, veiðivötn, golfvellir, 
söfn, fjórhjólaleiga, hestaleiga og margt fleira 
skemmtilegt.

Í Hvalfirðinum er mikið um skemmtilegar og 
fallegar gönguleiðir. Á staðnum er hægt að 
nálgast upplýsingar um hinar ýmsu leiðir en 
einnig er hægt að panta leiðsögn um ákveðin 
svæði. Áhersla er lögð á náttúru, umhverfi, 
sögustaði og menningarminjar. Dæmi um  
styttri ferðir eru um Miðsand (braggahverfið), 
fjöruganga og ganga um Botnsdalinn. Lengri 
ferðir eru t.d. fornu þjóðleiðirnar tvær; Leggja-
brjótur (á Þingvöll) eða Síldarmannagötur  
(í Skorradal). Ganga upp að Glym, hæsta fossi 
landsins og/eða Hvalvatni eru einnig dæmi um 
lengri gönguferðir.

Sérstaða svæðisins, auk útsýnis og kyrrðar, 
er að bæjarhúsin á Bjarteyjarsandi eru í  
göngufjarlægð. Þjónustan og starfssemin sem 
þar er í boði er mikill fengur fyrir sumarbú-
staðaleigjendur og gesti. Heimsókn í fjárhús, 
hænsnakofa eða Gallerí Álfhól er skemmtun 
fyrir alla aldurshópa.

Lyklar eru afhentir á staðnum.

Bjarteyjarsandur  
í Hvalfirði

Athugið!
Reykingar eru alfarið bannaðar  
í öllum orlofshúsum félagsins.
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Komutími - brottför
Leigutaka ber að vitja lykla á auglýstum tíma! Ef einhver töf verður 
er nauðsynlegt að láta umsjónarmann vita. Að öðrum kosti er ekki hægt  
að tryggja lyklaafhendingu. Viðkomandi símanúmer koma fram á leigu-
samningi.

Umgengni
Orlofshúsin eru sameign okkar allra og það er nauðsynlegt að við sam-
einumst um að ganga um þau með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa 
það að leiðarljósi að skilja við þau eins og þið viljið koma að þeim. 
Orlofshúsagestir eru vinsamlegast beðnir um að reykja ekki innanhúss. 
Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjónarmanns á viðkomandi svæði, má 
búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald.

Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum húsum og hafa löngu 
sannað gildi sitt. Aldrei má taka rafhlöður úr þeim nema setja nýjar í stað-
inn eða láta umsjónaraðila eða skrifstofu félagsins vita. Munið að þessi 
smátæki hafa skipt sköpum og jafnvel bjargað mannslífum. Þess vegna 
verða þau að virka rétt.

Bannað!
Leigutakar nýti sjálfir ásamt fjölskyldum og/eða vinum hús sem þeir fá 
úthlutað. Framsal til annarra getur valdið því að viðkomandi félagsmaður 
verði útilokaður frá úthlutun framvegis. Það á einnig við ef leigutakar 
brjóta almennar reglur og skyldur sem þeir takast á hendur við leigu 
orlofshúsa. 

Ekki er leyfilegt að vera með gæludýr í orlofshúsum eða orlofsíbúð-
um Einingar-Iðju. Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp 
í kjölfar slíks. Brot á þessu varðar tafarlausri brottvísun úr húsum eða 
íbúðum auk greiðslu sektar upp á kr. 25.000. 

Hafið samband
Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir eða ef eitthvað vantar í húsin þá 
vinsamlegast látið umsjónarmenn á viðkomandi stað vita. Einnig er hægt 
að hafa samband við skrifstofu félagsins í síma 460 3600.

Ábyrgð
Leigutaki ber ábyrgð á húsinu og öllu sem því fylgir. Skal hann 
þrífa vel eftir sig þ.m.t. ísskáp, eldavél, bakaraofn og örbylgjuofn, 
skápa, salerni og grill og skúra gólf. Einnig þrífa heita potta ef þeir 
eru. Stilla skal ofna á 1–2, loka gluggum og hurðum vandlega, 
taka rafmagnstæki úr sambandi og skila lykli á sinn stað. Komið 
ábendingum og athugasemdum, ef einhverjar eru, til umsjónar-
manna eða á skrifstofu Einingar-Iðju.

Gott að hafa í huga

SKG verktakar  
senda félagsmönnum Einingar-Iðju

orlofskveðjur

Félagsmenn KJALAR 
takið eftir!

Umsóknarfrestur  
um orlofshús  

er til og með 7. apríl
á heimasíðu KJALAR,

www.kjolur.is
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Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarða-
kjálkans af eigin raun en ýmis önnur svæði 
á landinu - en fegurðin er ekki minni fyrir 
þá sök! Vatnsfjörður á Barðaströnd er fullur 
af sögu og þar er fagurt um að litast.

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

Einnig er þar nýleg sundlaug. Þá er vert að 
benda á áhugaverðan valkost sem er að nota 
Breiðafjarðarferjuna Baldur en hún siglir milli 
Brjánslækjar í Vatnsfirði og Stykkishólms með 
viðkomu í Flatey. Það eru því margir möguleik-
ar til styttri og lengri ferða fyrir þá sem dvelja í 
orlofshúsum í Vatnsfirði.

Í Flókalundi er þjónustumiðstöð við  

sundlaugina og þar má nálgast lykla  

að húsinu.

Flókalundur í 
Vatnsfirði

Eining-Iðja hefur haft íbúð á leigu í gamla 
þorpinu í Súðavík til afnota fyrir félags-
menn sína og svo verður áfram.

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

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

Talnalás er á húsinu. 

Upplýsingar eru á leigusamningi.

Súðavík Úlfljótsvatn

Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu 
sumarhús við suðurenda Úlfljótsvatns, í 
aðeins 70 km fjarlægð frá Reykjavík. Tvö 
svefnherbergi eru í húsinu auk svefnlofts. 
Það er búið öllum venjulegum eldhús-
búnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi, 
kolagrilli og heitum potti. Sundlaug er í 
nágrenninu og gestir bústaðarins hafa 
aðgang að bátum og veiði í vatninu.

Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni 
með góðri aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er 
gufubað og billjardborð. 

Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt 
nærliggjandi svæði. Þær eru mjög skemmti-
legar, nokkuð grónar og margt að sjá. Í góðu 
veðri má sjá vítt og breitt en mjög fallegt útsýni 
er á þessum slóðum.

Frá Úlfljótsvatni er stutt til margra vinsælla 
ferðamannastaða, svo sem Gullfoss, Geysis, 
Þingvalla, Laugavatns og fleiri staða.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöð-

inni.

Strandgötu 3 · 600 Akureyri

Sími 440 2370

Fax 440 2380

www.sjova.is

Eitt kort
38 vötn
6.900 kr

 www.veidikortid.is 

00000
00000

Kynnið ykkur 
sértilboð til 

félagsmanna!
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Eining-Iðja býður félagsmönnum sínum 
að kaupa Veiðikortið á sérkjörum. Kortið 
er til sölu á skrifstofum félagsins á aðeins 
kr. 2.500 en fullt verð er kr. 6.900. Kortið 
veitir nær ótakmarkaðan aðgang í 38 
veiðivötn víðsvegar um landið sem og 
tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra.

Veiðikortið er að hefja sitt ellefta starfsár og 
má segja að frá fyrsta degi hafi það notið mik-
illa vinsælda. Enda fjölgar sífellt í þeim hópi 
sem kýs að njóta heilbrigðrar útiveru með fjöl-
skyldu við vötn og veiðar. Nú gefst fólki kostur 
á að stoppa við falleg vötn, í skemmri eða 
lengri tíma, án þess að þurfa að eyða miklum 
tíma í að finna út hvert á að fara til að kaupa 
veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í vatninu og 
þar fram eftir götum.

Með Veiðikortinu fylgir veglegur bæklingur 
með ýtarlegum upplýsingum, reglum. Lýsingar 
eru á veiðisvæðum, kort og myndir. Veiðikortið 

gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri en 14 
ára í fylgd korthafa. Kortið er stílað á einn 
einstakling auðkennt með kennitölu hans. 
Allar frekari upplýsingar og lista um veiðisvæði 
er hægt að nálgast á www.veidikortid.is

Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu 
orlofshús í Vaðnesi á Suðurlandi. Á orlofs-
húsasvæði SFR, sem félagið leigir húsið af, 
eru átta hús. 

Húsið, sem er númer fjögur er 60 fermetrar 
að stærð. Í því eru þrjú svefnherbergi með sex 
svefnstæðum og tveimur aukadýnum, þ.e. fyrir 
fjóra í kojuherbergjum og svo er eitt hjónaher-
bergi. Heitur pottur er við húsið, kolagrill á úti-
palli og leiktæki á svæðinu.

Allur hefðbundinn búnaður er í húsinu svo 
sem borðbúnaður fyrir 10, dvd spilari og fleira.

Vaðnes er u.þ.b. 75 km. frá Reykjavík og ná-
lægt Kerinu í Grímsnesi. Frá Vaðnesi er stutt til 
margra vinsælla ferðamannastaða allt um 
kring, s.s. Gullfoss, Geysis, Þingvalla, Laugar-
vatns o.fl. Næsti þéttbýliskjarni er Selfoss, en 
næsta sundlaug er á Borg í Grímsnesi. Golf-
völlur er að Hraunborgum sem og minigolf.

Athugið! Allt dýrahald er stranglega 
bannað á staðnum. 
Umsjónarmanni er heimilt að vísa fólki 
með dýr í burtu. 
Reykingar eru einnig bannaðar í húsinu.

Lyklar eru í lyklaboxi við aðalinngang.

Vaðnes

Orlofshúsin 2
015

Miðar í 
Hvalfjarðargöng

Minnt er á að hægt er að kaupa miða í 
Hvalfjarðargöngin á skrifstofum Einingar-
Iðju á Akureyri, Siglufirði og Dalvík. Hver 
miði kostar aðeins kr. 635. Einnig er hægt 
að kaupa miða hjá fulltrúum félagsins  
í Ólafsfirði, í Hrísey,  á Grenivík og í  
Grímsey.

Punktakerfið tryggir sanngirni
Það er mjög eftirsótt meðal félagsmanna Einingar-Iðju sem og annarra landsmanna að fá að 
dvelja í orlofshúsum í einhvern tíma í sumarleyfum eða á öðrum tíma. Því þarf að vanda til 
úthlutunar til þess að allrar sanngirni sé gætt.

Til þess að gæta sem mestrar sanngirni við úthlutun orlofshúsa og orlofsíbúða hefur félag-
ið notað og þróað punktakerfi sem þykir hafa reynst vel. Hver félagsmaður vinnur sér inn 
einn punkt fyrir hvern mánuð sem hann greiðir til félagsins. Engu máli skiptir hve há upphæð 
félagsgjaldsins er í hverjum mánuði. Þeir sem síðan hafa safnað flestum punktum þegar 
kemur að úthlutun ganga fyrir þegar mikil ásókn er í húsin. Þegar félagsmaður fær úthlutað 
tíma í orlofshúsi dregst tiltekinn punktafjöldi frá inneign viðkomandi þannig að tryggt er að 
þeir sem fá úthlutað dvöl í orlofshúsi eru ekki áfram efstir á blaði, en halda þó auðvitað áfram 
að safna sér punktum fram að úthlutun næsta árs með því að greiða félagsgjöld.

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

24 punktar fyrir tvær fyrstu og síðustu sumarvikuna.

36 punktar fyrir aðrar sumarvikur.

Allt að 18 punktar fyrir „Vika að eigin vali“.

Veiðikortið
- aðeins kr. 2.500 til félagsmanna

Veist þú að
Kjarasamningar tryggja 

lágmarksréttindi. Þú getur 
samið um meiri rétt en 

getið er um í samningum. 
Kjarasamningar geta  

verið misjafnir.
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Hvað er verkfall?

What is a strike?
When workers and employers disagree on wages and terms of 
employment in collective bargaining agreements, strike action is 
the workers’ strongest weapon. Just as workers have the right to 
strike under certain circumstances, employers can decide on a 
lockout and stop work. Rules on strikes and lockouts were first set 
in Iceland in 1938 with the adoption of the Labour Relations Act, 
law no. 80/1938, which has since been amended and updated 
many times.

A strike occurs when a group of workers with the backing of a union 
agree to stop work, either partly or fully, in order to achieve a specific 
common objective, to improve their terms of employment or safeguard 
their rights. A strike can mean that all workers stop all work from a certa-
in time, that part of the group stops work from a certain time, that all 

work ceases on certain days, that no overtime work is carried out, that no 
work is done on weekends or that certain aspects of work are not done, 
but all other work is done as normal. It may even be considered strike 
action if workers „work to rule“, following procedures to the letter and 
performing work more slowly than is considered normal or usual.

What is a lockout?
Just as workers can decide to strike, employers can declare a lockout, i.e. 
stop the work and send workers home without pay. In general, the same 
rules apply to strikes and to lockouts.

When can a strike be called?
As long as collective bargaining agreements are in force, peace prevails 

Fv. Ágúst Ásgrímsson, Jósep Kristjánsson, Sigurgeir 
Guðmundsson, Geir Ívarsson, Torfi Vilhjálmsson, Björn 

Hermannsson og Björn Gunnarsson.

Við bifreiðina standa Stefán Aðalsteinsson og Sverrir 
Georgsson. Bifreiðina lánaði Jón Pétursson  

bílstjóri á Stefni.

Við bif iði t d St fá Að l t i S iV

Þegar launafólk og atvinnurekendur deila um kaup og kjör í  
kjarasamningum er verkfallsrétturinn beittasta vopn launafólks. 
Á sama hátt og launafólk hefur rétt til að fara í verkfall undir 
ákveðnum kringumstæðum geta atvinnurekendur sett á verk-
bann og stöðvað vinnu. Um verkföll og verkbönn gilda lög sem 
sett voru árið 1938 og hafa verið uppfærð síðan (lög nr. 80/1938).

Verkfall er þegar hópur launafólks með aðild stéttarfélags sameinast 
um að leggja niður störf sín, að einhverju eða öllu leyti, í því skyni að ná 
tilteknu sameiginlegu markmiði, til bættra kjara eða verndar rétti sínum. 
Verkfall getur falist í því að allir leggi niður öll störf frá tilteknum tíma, að 
hluti hópsins leggi niður vinnu frá tilteknum tíma, að öll vinna leggist 
niður tiltekna daga, að engin yfirvinna sé unnin, að vinna sé ekki innt af 
hendi um helgar, að tilteknir þættir starfsins séu ekki unnir, en öll önnur 
vinna með eðlilegum hætti og jafnvel getur það talist verkfall að fólk hægi 
á sér í vinnu frá því sem eðlilegt má teljast.

Hvað er verkbann?
Líkt og launafólk getur farið í verkfall þá geta atvinnurekendur boðað 
verkbann, þ.e. stöðvað vinnu og sent fólk heim launalaust. Almennt gilda 
sömu reglur um verkföll og verkbönn.

Hvenær má fara í verkfall?
Þegar kjarasamningar eru í gildi er svokölluð friðarskylda, þ.e. hvorki má 
beita verkfalli né verkbanni. Verkföll geta því aðeins átt sér stað eftir að 
kjarasamningar renna út og þar með friðarskyldan. Forsenda þess að 
boða verkfall er líka að samningaviðræður hafi reynst árangurslausar þrátt 
fyrir milligöngu ríkissáttasemjara. Fyrst er sem sagt reynt að semja, en ef 
ekki tekst að ræða saman þá er deilunni vísað til ríkissáttasemjara. Ef 

fundir sem eru haldnir fyrir milligöngu ríkissáttasemjara reynast árangurs-
lausir er viðræðum slitið og í framhaldi er hægt að boða til verkfalls.

Hvernig er verkfall boðað?
Ákvörðun um verkfall verður að taka í almennri leynilegri atkvæða-
greiðslu meðal félagsmanna og þarf meirihlutinn að samþykkja verkfall. 
Stjórn, samninganefnd eða trúnaðarmannaráð viðkomandi stéttarfélags 
samþykkir að leita heimilda fyrir verkfalli og er það yfirleitt gert í póstat-
kvæðagreiðslu eða hin síðari ár í rafrænni atkvæðagreiðslu. Félagar eru þá 
einfaldlega spurðir hvort þeir samþykki að fara í verkfall á tilteknum tíma 
sem taki til tiltekins hóps, hvenær verkfall skuli hefjast og hvernig það 
skuli framkvæmt. Ef ekki er tekið fram hversu lengi verkfall skuli standa 
er það boðað ótímabundið. Þegar ákvörðun liggur fyrir eftir atkvæða-
greiðslu þarf að tilkynna ríkissáttasemjara, og þeim sem verkfallið beinist 
gegn, niðurstöðuna með sjö sólarhringa fyrirvara.

Að vera í verkfalli
Að vera í verkfalli þýðir að fólk mætir ekki í vinnu og fær ekki greidd laun 
á meðan. Stéttarfélög eru þó flest með verkfallssjóði sem koma til móts 
við tekjutap félagsmanna í verkfalli. Misjafnt er hvernig eða hversu miklu 
er úthlutað úr sjóðunum. Allir sem verkfallið nær til verða að virða verk-  
fallið hvort sem viðkomandi hefur samþykkt það eða ekki. Aðrir mega 
heldur ekki ganga í störf þeirra sem eru í verkfalli. Yfirleitt eru starfandi 
verkfallsverðir úr hópi þeirra sem eru í verkfalli sem sjá til þess að enginn 
brjóti gegn þessum reglum.

Nánari upplýsingar um verkföll má m.a. finna á Vinnuréttarvef 
ASÍ (http://www.asi.is/vinnurettarvefur/). Þá veitir skrifstofa SGS 
og aðildarfélög þess jafnframt frekari upplýsingar.
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Eining-Iðja þakkar eftirtöldum veittan stuðning

tunnan@tunnan.is

LÖGMANNSSTOFA

Grýtubakkahreppur
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in the labour market and strikes and lockouts are prohibited. This means 
that strike action can only be taken legally when collective agreements 
expire and the prohibition no longer applies. It is also a premise for call-
ing a strike that negotiations between the parties have proved unsuccess-
ful, despite mediation by an arbitrator. In other words, the attempt is 
made first to reach an agreement, but if no agreement can be reached 
the dispute is referred to the State Conciliation and Mediation Officer (in 
Icelandic, ríkissáttasemjari). If meetings held on the initiative of the 
Mediation Officer also prove unsuccessful, negotiations are terminated 
and after that a strike can be called.

How is a strike called?
A decision on strike action must be taken by secret ballot of union mem-
bers; a majority of voters must agree to a strike. The union board,  
negotiating committee or stewards’ council of the union in question 
decides to seek the approval of members to call a strike. Voting is gener-
ally done by mail ballot or, in recent years, by electronic voting. Union 
members are then simply asked whether they agree to go on strike at a 
certain time, what specific group will be involved, when the strike should 
begin and how it should be carried out. If no length of time for the strike 

to last is specified, it will be called for an indefinite period. Once a decision 
to strike has been taken by a vote, this outcome must be notified to the 
Mediation Officer and to the party the strike is directed against with 
seven days’ notice.

Workers on strike
Workers on strike do not go to work and do not receive wages while they 
are on strike. Most trade unions, however, have strike funds which are 
used to compensate members for lost wages. How funds are distributed 
and how much compensation workers receive varies. Every worker to 
whom the strike applies must respect the strike, whether he or she voted 
for it or not. Nor may anyone else do the work of a person who is on 
strike. Generally some of the workers on strike act as strike wardens to 
ensure that no one violates these rules.

Further information on strikes is available, for instance, on the 
website of the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ) Vinnu-
réttarvef ASÍ (in Icelandic), The office of the Federation of General 
and Special Workers in Iceland (Icel. Starfsgreinasamband or SGS) 
and member unions also provide further information.
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Fermingardagurinn minn!
Ég fermist í Háteigskirkju, sunnudaginn 10. apríl 2011.

Ég og fjölskylda mín viljum í tilefni þess bjóða þér/ykkur til veislu í Víkinni, 
Sjóminjasafninju Grandagörðum (gengið inn hjá bryggjunni) kl. 13:00 sama dag.

Hlakka til að sjá þig/ykkur,

Arnar Már og fjölskylda.

Ef þú/þið komist ekki, vinsamlega látið mig vita fyrir 25. mars nk.
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Prentum einnig á servíettur 
og sálmabækur

Kíktu á heimasíðuna okkar!

www.stell.is

Persónuleg
fermingarkort

Fermimgardagurinn minn!
Í tilefni af fermingu minni þann 22. apríl 2010

í Akureyrarkirkju kl. 10:30, langar mig að bjóða
þér/ykkur til veislu á Kránni, Strandgötu Akureyri

kl. 14:00 þann sama dag.

Ef þú/þið sjáið ykkur ekki fært að mæta,
þá vinsamlega látið vita fyrir 22. maí

í síma 868 1234 eða 864 1234.

Hlakka til að sjá ykkur,

Alexander Jóhannesson

Þann 8. júní næstkomandi stendur Starfs-
greinasamband Íslands ásamt systur-
samtökum á Norðurlöndunum fyrir nor-
rænni ráðstefnu gegn staðalmyndum og 
kynferðislegri áreitni innan hótel-, veit-
inga- og ferðaþjónustugeirans. Ráð-
stefnan fer fram í Reykjavík og þurfa  
áhugasamir að skrá sig fyrir 10. apríl nk. 
Skráningar skulu berast til asta@sgs.is.

Tilgangur ráðstefnunnar er að miðla upplýs-
ingum og aðferðum til að auka vitund og vinna 
gegn staðalmyndum og kynferðislegri áreitni. 
Ráðstefnan er opin öllum en sérstaklega er 
óskað eftir þátttöku starfsfólks innan ferða- 
þjónustunnar, trúnaðarmanna, starfsfólks stétt-
arfélaga og atvinnurekenda. Á ráðstefnunni 

verða kynnt dæmi úr hinu daglega lífi, rann-
sóknir á Norðurlöndunum verða reifaðar og 
hvernig verkalýðsfélög hafa brugðist við vand-
anum. Þess er vænst að niðurstöður ráðstefn-
unnar verði kynntar víða, meðal aðila vinnu-
markaðarins, meðal stjórnvalda og almennings.

Áreitni er áhyggjuefni
Norðurlöndin eru þekkt fyrir að vera í farar-
broddi í jafnréttisumræðunni og vinnuvernd og 
hafa markaðssett sig í sameiningu sem ákjósan-
legan kost fyrir ferðamenn. Ferðaþjónusta 
hefur aukist um öll Norðurlönd og hefur kast-
ljósi verkalýðsfélaga í auknum mæli verið beint 
að vinnuaðstæðum og öryggi starfsfólks á 
vinnustöðum tengdum ferðaþjónustunni. Kann-

anir meðal starfsfólks hafa sýnt að áreitni er 
áhyggjuefni innan ferðaþjónustunnar og nauð-
synlegt að setja baráttuna gegn slíku á dagskrá, 
auka fræðslu um vandann og gera áætlanir um 
hvernig verði brugðist við honum. Ráðstefnan 
er liður í þessu og vonandi upphafið að nánara 
samstarfi verkalýðsfélaga, stjórnvalda og at-
vinnurekenda til að auka öryggi starfsfólks.

Til að auka umræðu og þekkingu hefur 
fjölda fyrirlesara með sérfræðiþekkingu á svið-
inu verið boðið til landsins og munu þeir miðla 
af kunnáttu sinni. 

Nánari upplýsingar má finna á  
www.sgs.is 

Norræn ráðstefna gegn staðalmyndum og  
kynferðislegri áreitni innan ferðaþjónustunnar

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 þjónustu eru allir þeir sem 
sækja um dagpeningagreiðslur úr sjúkra-
sjóði og einnig þeir sem einhverra hluta 
vegna geta ekki sinnt störfum sínum 
vegna heilsubrests. Þjónustan er notend-
um að kostnaðarlausu og fyllsta trúnaðar 
er gætt í hvívetna.

Fjórir ráðgjafar eru starfandi fyrir sjúkrasjóði 
stéttarfélaganna í Eyjafirði. Elsa Sigmunds-
dóttir, elsa@ein.is, sem jafnframt er verk-
efnastjóri svæðisins, Hildur Petra Friðriks- 
dóttir, hildurpetra@ein.is, Nicole Kristjánsson, 
nicki@ein.is og Svana Rún Símonardóttir, 
svana@ein.is. Þær eru starfmenn Einingar-
Iðju, en starfa fyrir öll stéttarfélög á svæðinu, 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 skrif-
stofu Einingar-Iðju í Fjallabyggð á miðvikudög-
um og á skrifstofu félagsins á Dalvík á þriðju-
dögum.

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

VIRK starfsendurhæfingarsjóður
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The first issue of this year’s union magazine is 
devoted to matters pertaining to holidays and 
the holiday chalets the union has at its disposal 
for renting out to its members. Members may 
apply for the rental of a holiday chalet for one 
week at a specified location and since many 
often apply for the same location, it is a good 
idea to apply for different places and/or times 
as alternative options, up to six of which are 
permitted. Those members renting holiday 
houses take full responsibility for the houses, 
furniture and everything that comes with them. 
The holiday houses are to be returned in good, 
clean condition. If that is not done the cleaning 
will be charged to the person that has rented it.

You indicate in the table on page 15 which 
house you are applying for, adding the num-
bers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if you are applying for 
alternative options. The holiday chalets are 
then allotted on the basis of a credit system 
which the union has developed. Each member 
who pays in to the union receives one credit 
point per month, regardless of job ratio or the 
amount paid in union dues. If more than one 
person applies for the same chalet at the same 

time, the one who has accumulated the largest 
number of credit points is first choice.

Then, to ensure that those who are not 
successful in renting a chalet have a better 
chance next time they apply, a special number 
of points is deducted from a union member 
who rents a chalet. The number of deducted 
credit points varies according to time and other 
factors. Unfortunately there is not enough 
space to translate information relating to the 
chalets into English. However, the location 
should be clear from the place names and by 
using the map of Iceland on page 14. The dea-
dline for applying for holiday chalets is April 1.

A week of your own choice

Eining-Iðja has decided to spend up to kr. 
5,130,000 on an item entitled “A week of your 
own choice” during 2015. Union members can 
apply for 270 such grants, to the amount of kr. 
19,000 each; the grants are allotted on the 
same basis as the holiday chalets. The deadline 
for applying “A week of your own choice” is 
April 1.

The grant may be used, for example, to rent 
a holiday chalet, a hotel room, a tent trailer or 

a fold-up camper as part-payment towards a 
holiday in Iceland or abroad, depending on 
personal wishes and interests. Maximum grant 
to individual members is, as indicated above, 
kr. 19,000 with the proviso that the amount 
never exceeds 50% of actual cost.

Members who receive a holiday grant have 
18 credits deducted for those who make use of 
the total grant and proportionally for lower 
amounts. The grants are payable after the end 
of the holiday tour and members who have 
been promised a grant are required to present 
an invoice relating to stay or travel expenses 
for the amount to be paid out. „A week of your 
own choice“ is effective until the end of the 
year. That means that those who are allocated 
need to bring invoices or tickets for next year 
to get reimbursed.

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

The right to take a summer vacation

Everyone is entitled to a vacation; a minimum 
vacation is to be 24 working days. If an 
employee falls ill during vacation, the period of 
illness is not counted as vacation, on condition 
that the employee prove by doctor’s certificate 
that he/she is not able to take a vacation.  
Notification to a superior is to be made immedi-
ately, by phone or telegram, in case of illness or 
accident during vacation. 

Holiday bonus

Eining-Iðja wishes to remind its members of 
their right to receive a holiday bonus. 
Employees who have earned full vacation 
rights by working for the same employer 
during the past full year, defined as lasting 
from 1 May to 30 April, and were in employ-
ment during the last week of April or the first 
week of May, will be paid a special single-sum 
holiday bonus. The holiday bonus is not inclu-
ded in the amount that forms the basis of holi-
day pay calculations. 

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 ticket 
is only kr. 635. Tickets may also be purchased 
from union representatives in Ólafsfjörður, 
Hrísey and Grenivík.

Holiday matters

Veist þú að
Ef þú vinnur svart færðu ekki laun í sumarfríi eða 
þegar þú veikist eða slasast. Þú ert ekki tryggð/ur 
ef slys verða og þú stendur utan við öll réttindi sem 

fylgir því að vera launamanneskja.
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Bilety na przejazd tunelem Hvalafjarðargöng 
elem 

–Iðja w 
Akureyri, w Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden 
przejazd kosztuje tylko 635 koron. 

e
Ólafsfjörður, na Hrísey i w Grenivíku. 
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Tökum að okkur öll smíðaverkefni, stór sem smá

Áralöng reynsla í gluggasmíðum,  

ísetningum og rúðuskiptum

Símar: Sigurjón 893 5840  · Hilmar 771 6816

Dómnefnd sem fór yfir vísur sem bárust í 
leiknum Botnaðu nú! sem var í jólablaði 
félagsins lauk störfum í lok janúar. Í dóm-
nefnd voru þau Anna Dóra Gunnarsdóttir, 
Davíð Hjálmar Haraldsson og Stefán 
Vilhjálmsson og þakkar félagið þeim vel 
unnin störf. Í blaðinu birtust þrír fyrripart-
ar og í verðlaun voru þrjár helgarleigur á 
Illugastöðum að vetri til í orlofshúsi í eigu 
félagsins, ein fyrir hvern fyrripart. Að auki 
voru veitt ein heildarverðlaun fyrir botna 
við alla þrjá fyrirpartana, vikudvöl í orlofs-
húsi Einingar-Iðju að eigin vali sumarið 
2015.

Félaginu barst töluverður fjöldi botna frá hag- 
yrtum lesendum, sem segir okkur að kveðskap-
ur hljóti að vera hin skemmtilegasta iðja. Úr 
vöndu var að ráða fyrir dómnefndina, sem 
skemmti sér hið besta yfir frábærum afrakstri 
hagyrðinganna. Hún komst loks að niðurstöðu 
og afhjúpar hér með nöfn sigurvegaranna:

Besta botn við fyrripart nr. 1 átti Hallgrímur 
Gíslason.

Sjáðu þennan sterka staur, 
stend ég upp við hann á kvöldin 
Kannski finn þar kátan gaur 
sem kíminn borgar syndagjöldin.

Við fyrripart nr. 2 var Ólöf Ingimundardóttir 

með bestu útkomuna og hafði þetta að segja;

Ber fyrir augu bjartari hlið 
á bágri stöðu minni; 
Áðan snót mér lagði lið, 
ljúf voru þessi kynni.

Botninn rak svo Óttar Björnsson bestan við 
fyrripart nr. 3;

Fljótt skipast veður í lofti ljúfu, 
lækir og ár verða undan að hopa. 
Náttúran deyr undir hrauni hrjúfu, 
hvergi fá skepnurnar strá eða sopa.

Sá sem í heildina kvað best var Hallgrímur 
Gíslason.

Eining-Iðja óskar vinningshöfunum til  
hamingju. 

Af öllum þeim skemmtilegu botnum sem bár-
ust, látum við nokkra í viðbót fljóta með:

Sjáðu þennan sterka staur, 
stend ég upp við hann á kvöldin. 
Oft um jólin giljagaur 
glaður hérna tekur völdin.

Ber fyrir augu bjartari hlið 
á bágri stöðu minni, 
ef endurgreiðsluáformið 
efnir stjórnarsinni.

Fljótt skipast veður í lofti ljúfu, 
lækir og ár verða undan að hopa. 
Hímir nú krummi á hundaþúfu, 
á heiðunum ótal karrar ropa.

Ber fyrir augu bjartari hlið 
á bágri stöðu minni. 
Bankinn samt ei gefur grið 
gróðahugsjóninni.

Botnaðu nú 
Vinningshafar úr jólablaði Einingar-Iðju

Dómarar að störfum. Davíð Hjálmar Haraldsson, Stefán Vilhjálmsson og Anna Dóra Gunnarsdóttir. Dó ð tö f D íð Hjál H ld St fá Vilhjál A Dó G dótti
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA 
Í KAUPMANNAHÖFN
Verð frá 17.500* kr.
Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.

Njóttu hverrar mínútu 

Það er óþarfi að gleypa í sig pylsuna á Rådhuspladsen í tveimur bitum. Eða missa kandíflossið 
á hlaupum milli tækja í Tívolí. Það sem skiptir máli er að njóta tímans. Horfa upp frekar en niður. 
Villast í hliðargötum út frá Strikinu. Finna framandi lykt og smakka spennandi mat. Fara með lest 
á óþekktar slóðir. Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa.


