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Ágætu félagar!

Enn og aftur er runninn upp sá tími ársins að 

ykkur berst í hendur orlofsblað félagsins, enda 

er daginn 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 mögu-

leikar kynntir og ýmsar aðrar upplýsingar sem 

máli skipta fyrir félagsmenn sem hug hafa á að 

nýta sér þá orlofskosti sem í boði eru. Megin-

áhersla 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 mismun-

andi umhverfi og í öllum landshlutum. 

Nýlega rann út frestur til að senda inn 

umsókn fyrir íbúðina á Spáni, sem er nýr 

orlofskostur fyrir félagsmenn næsta sumar og 

kynntur var í jólablaði félagsins. Alls sóttu 35 

félagsmenn um þau níu tímabil sem í boði 

voru.

 Að venju eru félagsmenn einnig minntir á 

réttindi sín varðandi orlof, orlofstöku og orlofs-

uppbót. Þá verður sagt frá orlofsferðum sum-

arsins, sem eru að þessu sinni þrjár. Uppselt er 

í ferð sem farin verður til Austurríkis í ágúst, en 

enn er tekið við skráningum á biðlista. Skráning 

stendur yfir í fjögurra daga ferð sem verður 

farin um Suðausturland 25. til 28. júní nk., en 

síðar verður auglýst hvenær byrjað verður að 

skrá í eins dags ferð fyrir aldraða félagsmenn.

 

Ekki bara hús í boði

Að venju geta félagsmenn sótt um „Viku að 

eigin vali,“ og keypt gistimiða á Fosshótel, gisti-

miða á nokkur KEA-hótel og greiðslumiða á 

Edduhótelin. Þá verður enn og aftur boðið upp 

á að kaupa Veiðikortið og Útilegukortið á sér-

kjörum. 

Gæludýr

Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum 

félagsins, nema í húsi sem félagið leigir í 

Kötluholti í Biskupstungum. Dæmi eru um að 

slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp og því er 

komið inn í leigusamning að leigutaki skuld-

bindur sig til að borga kr. 25.000 sekt ef þessi 

regla er brotin.

Rafrænar umsóknir

Einungis er hægt að sækja um orlofshús og 

orlofsstyrki á rafrænan hátt á félagavefnum 

sem er á www.ein.is, og því fylgir ekki um-

sóknareyðublað með blaðinu eins og undanfar-

in ár, í blaðinu má finna sýnishorn til að auðvelt 

sé að átta sig á hvað er í boði og jafnframt má 

finna skýringarmyndir til að auðvelda umsókn-

arferlið. Á www.ein.is má finna myndband þar 

sem sýnt er hvernig sótt er um.

Hægt er að skrá sig inn með rafrænum skil-

ríkjum eða veflykli. Ef þú hefur ekki virkjað raf-

ræn skilríki eða fengið veflykil frá félaginu þá 

þarftu að sækja um aðgang að vefnum og fá 

sendan veflykil heim. Þetta gerir þú á félaga-

vefnum.

Ef þú lendir í vandræðum við að senda inn 

umsókn getur þú fengið aðstoð á skrifstofum 

félagsins.

Þó svo að orlofsblað félagsins sé borið 

inn á öll heimili og fyrirtæki á félagssvæð-

inu geta einungis félagsmenn sótt um þá 

valkosti sem í boði eru í sumar og fjallað 

er um í blaðinu. 

Um leið og við óskum þess að sem flestir fái 

notið þess sem í boði er þá hvetjum við sem 

fyrr til þess að leigjendur og allir félagsmenn 

taki höndum saman um að ganga sem best 

um húsin okkar. Munum; húsin er sameign 

okkar félagsmanna og ef allir umgangast þau í 

samræmi við það verður dvöl allra í þeim betri 

og ánægjulegri.

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 þriðju-

dagurinn 3. apríl, en úthlutun fer fram 

nokkrum dögum síðar. Þeir sem fá úthlutað 

þurfa að vera búnir að ganga frá greiðslu í 

síðasta lagi 27. 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.

Í ár er einungis hægt að sækja 

um orlofshús og orlofsstyrki á 

rafrænan hátt á félagavefnum.Orlof 2018Orlof 2018
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Undanfarin ár hefur félagið haft í boði styrki sem kall-

ast „Vika að eigin vali” og hafa þessir styrkir verið 

vel nýttir af félagsmönnum. Í ár mun félagið verja 

allt að kr. 7.200.000 í „Vika að eigin vali.”  Félags-

menn geta sótt um 300 slíka styrki, hver að upphæð 

kr. 24.000 sem er hækkun um kr. 2.000 frá fyrra ári 

og er styrkloforðum úthlutað eins og orlofshúsunum. 

Sækja þarf um í síðasta lagi 3. apríl nk.

ATHUGIÐ! Í ár er einungis hægt að sækja um raf-

rænt, á Félagavefnum. Þeir sem ekki hafa aðgang að 

tölvu eða eru í vandræðum með að sækja um í gegn-

um félagavefinn geta fengið aðstoð á skrifstofum 

félagsins.

Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á orlofshúsi 

(ATHUGIÐ! ekki þau sem eru í eigu Einingar-
Iðju), hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, flugfar 

innanlands eða erlendis, allt eftir óskum hvers og 

eins. Hámark á hvern félagsmann er eins og áður segir 

kr. 24.000, 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.

Það þarf að koma með tilheyrandi gögn (reikninga 

eða farseðla) fyrir áramót til að styrkurinn verði greidd-

ur út.

ATHUGIÐ! Framvísa þarf löglega númeruðum 

vsk. reikningum eða farseðlum!

Vika að eigin vali!Vika að eigin vali!



Laugardaginn 10. febrúar sl. hélt félagið 

útgáfuhátíð í Menningarhúsinu HOFI í til-

efni af útkomu bókarinnar „Til starfs og 

stórra sigra“ – Saga Einingar-Iðju 1906-

2004. Þessi dagur var valinn því þann 10. 

febrúar, fyrir 55 árum, sameinuðust Verka-

kvennafélagið Eining og Verkamannafélag 

Akureyrarkaupstaðar. Í tilefni útgáfunnar 

veitti félagið Krabbameinsfélagi Akureyrar, 

Endurhæfingardeildinni á Kristnesi, Aflinu 

og Grófinni styrki upp á eina miljón krón-

ur hverju. Jafnframt var öllum bókasöfn-

um á starfssvæði félagsins gefin bókin. 

Áður en dagskráin hófst lék Lúðrasveit 

Akureyrar ýmis verkalýðslög í „almenn-

ingi“ Hofs og Hymnodia kammerkór söng 

þrjú lög á hátíðinni, auk þess að leiða 

„Nallann“ í lokin. Sérstakur gestur hátíðar-

innar var forseti Íslands hr. Guðni Th. 

Jóhannesson, sem flutti erindi og tók við 

fyrsta eintaki bókarinnar.

„Í dag er mikill hátíðisdagur fyrir launþega 

hér við Eyjafjörð – ekki bara að við séum að 

gefa út 100 ára sögu baráttukrafts og sigra 

verkafólks hér við fjörðinn heldur minnumst við 

þess einnig að í dag eru 55 ár liðin frá því að 

verkamenn og verkakonur á Akureyri samein-

uðust í eitt félag. Til að sýna samstöðuna sem 

ríkti með þennan áfanga kölluðu þau félagið 

Einingu. Björn Jónsson, formaður þessa nýja 

félags, sagði í lokaorðum sínum þegar hann 

sleit sameiningarfundinum: „Að stofnun félags-

ins hefur verið staðið af slíkri eindrægni, að fátítt 

mun vera. Allir hafa verið á einu máli um fram-

tíðina – að hún fylgi ekki aðeins hinu tákn-

ræna og ágæta nafni þess, heldur sanni sig 

ávallt í verki og því betur sem meira liggur við.“ 

Þetta eru orð að sönnu og nú til dags mættu 

margir hugsa með sama hætti og Björn og 

félagar hans gerðu við stofnun Verkalýðsfélagsins 

Einingar. Fátítt var á þessum árum að konur og 

karlar væru í sama félaginu. Þetta var því stórt 

skref í jafnréttismálum í þá daga,“ sagði Björn 

Snæbjörnsson, formaður félagsins í ávarpi sínu 

á útgáfuhátíðinni. 

Bókin að öllu leyti unnin 
í heimabyggð

Á aðalfundi Einingar-Iðju þann 16. apríl 2013 

var samþykkt tillaga stjórnarinnar um að láta rita 

sögu félagsins og fyrirrennara þess. „Þetta mikla 

Anna Júlíusdóttir, varaformaður Einingar-Iðju, Jón Hjaltason, sagnfræðingur og höfundur bókarinnar „Til starfs og stórra sigra“, Guðni Th. Jóhannesson, for-
seti Íslands og Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju. Mynd: Daníel Starrason

„Til starfs og stórra sigra“ 
– Saga Einingar-Iðju 1906-2004

Muni› eftir www.ein.is6

Eining-Iðja færði fjórum félagasamtökum /stofnunum á félagssvæði sínu veglega peningagjöf í tilefni af útkomu bókarinnar „Til starfs og stórra sigra“, sem 
hefur að geyma sögu félagsins og forvera þess í 100 ár. Hvert félag fékk eina milljón króna. Myndin var tekin að lokinni athöfninni. Talið frá vinstri: Björn 

Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju; Elín Björg Ragnarsdóttir, formaður Aflsins, samtaka gegn kynferðis- og heimilisofbeldi; Þórunn Anna Elíasdóttir, gjaldk-
eri Aflsins; Hlíf Guðmundsdóttir, formaður Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis; Friðrik Einarsson, formaður stjórnar Grófarinnar, geðverndarmiðstöð-

var; Ingvar Þóroddsson, forstöðulæknir Kristnesspítala og Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands. Mynd: Daníel Starrason
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rit „Til starfs og stórra sigra“ hefur því verið í 

rúm fjögur ár í smíðum. Í framhaldinu var 

samið við Jón Hjaltason sagnfræðing um ritun 

bókarinnar. Þá strax var ákveðið að verklok Jóns 

yrðu í lok október 2017 og að bókin kæmi út 

10. febrúar 2018. Til að gera langa sögu stutta 

gengu þessi áform stjórnar Einingar-Iðju full-

komlega upp. Bókin var tilbúin á tilsettum tíma 

og það sem meira er; hún er að öllu leyti unnin 

norðan heiða  - skrifuð, brotin um og prentuð á 

Norðurlandi. Ég vil nota tækifærið og þakka 

Jóni Hjaltasyni ánægjulegt og gott samstarf síð-

astliðin 4 ár. Ég vil líka þakka ritnefndinni sem 

hélt utan um einstaka verkþætti allan ritunar-

tímann með miklum sóma, þeim Braga V. 

Bergmann, Sigrúnu Lárusdóttur og Þorsteini E. 

Arnórssyni,“ sagði Björn og þakkaði líka þeim 

fjölmörgu sem lögðu félaginu til myndir í bók-

ina, en margar þeirra eru einstæðar og hafa 

ekki birst áður opinberlega. Einnig þakkaði 

hann Guðjóni Heimi Sigurðssyni vandað um-

brot og myndvinnslu og starfsfólki Ásprents 

fyrir afbragðs prentun og bókband.

Margt sem kemur á óvart 

Björn sagði að við lestur þessarar bókar komi 

margt á óvart, og þó að hún spanni „einungis“ 

hundrað ár í sögu verkafólks við Eyjafjörð er 

með ólíkindum hversu mikið hefur breyst á 

þeim tíma. „Ég lít með aðdáun og þakklæti til 

genginna kynslóða og skil í raun ekki hvaðan 

þeim kom kraftur og þrautseigja til að takast á 

við þær afleitu aðstæður sem þeim voru búnar,“ 

sagði Björn. „Í stuttu máli má segja að nær öll 

starfskjör- og réttindi, sem við teljum svo sjálf-

sögð í dag, hafi ekki þekkst þá. Í bókinni er lýst 

hvernig smám saman þokaðist í rétta átt. Þar 

gerði stofnun og starf fyrstu verkalýðsfélaganna 

gæfumuninn og segja má að þau hafi markað 

þáttaskil í baráttu verkafólks. Smám saman fann 

fólk hve máttur fjöldans var mikill – að með 

órofa samstöðu var hægt að vinna stóra sigra. 

Þótt margt hafi áunnist í baráttu verkafólks fyrir 

bættum kjörum er ennþá margt óunnið. Jafna 

þarf lífskjörin í landinu og minnka mun hæstu 

og lægstu launa. Við megum því alls ekki 

sofna á verðinum og höldum baráttunni ótrauð 

áfram. Ég vil biðja fólk að standa upp og við 

skulum klappa fyrir öllu því baráttufúsa fólki 

sem hefur skapað okkur það sem við höfum í 

dag með ótrúlegri þrautseigju og krafti – með 

viljann að vopni,“ sagði Björn m.a. í ávarpi sínu 

á útgáfuhátíðinni.

Viðurkenning fyrir mikið 
og gott starf

Í tilefni af útgáfu bókarinnar ákvað stjórn Ein-

ingar-Iðju að veita fjórum samtökum og stofn-

unum styrk frá félaginu. „Það er smá þakklætis-

vottur og viðurkenning fyrir þeirra mikla og 

góða starf. Þau hafa hvert á sinn hátt hjálpað 

mjög mörgum af þeim félagsmönnum okkar 

sem hafa átt í erfiðleikum. Það er ógerlegt að 

telja upp allt sem þessir aðilar hafa gert, en við 

vitum öll hversu miklu þau hafa áorkað með 

starfi sínu. Hver styrkur er að upphæð ein millj-

ón króna. Samtökin eru: Aflið samtök gegn 

kynferðis- & heimilisofbeldi á Norðurlandi, 

Grófin geðverndarmiðstöð Krabbameinsfélag 

Akureyrar og nágrennis og Endurhæfingardeild 

SAK á Kristnesi.“ sagði Björn.

Holl og góð lesning

„Stjórn félagsins ákvað að gefa bókasöfnum á 

svæðinu bókina, þar sem við viljum að saga 

verkafólks við Eyjafjörð verði aðgengileg til 

aflestrar fyrir unga sem aldna. Við teljum mikil-

vægt að fólk geti lesið um öll þau miklu afrek, 

dáðir og dug, sem fyrri kynslóðir sýndu í barátt-

unni fyrir því að geta lifað og brauðfætt börnin 

sín. Það er holl lesning að kynnast því að 

réttindin sem við teljum svo sjálfsögð í dag, hafa 

ekki fallið af himnum ofan. Fyrir öllu þurfti að 

berjast með viljann einan að vopni,“ sagði Björn 

áður en hann afhenti bókina fulltrúum þeirra 

safna er komust á hátíðina, en veðrið hefur oft 

verið betra en var laugardaginn 10. febrúar sl.

Söngur verkamanna

Hymnodia kammerkór, undir stjórn Eyþórs Inga 

Jónssonar, söng þrjú lög á hátíðinni. Eitt þeirra, 

Söngur verkamanna, skipar sérstakan sess í 

sögu Einingar-Iðju og forvera þess. Ljóðið er 

eftir Kristján frá Djúpalæk og lagið er eftir Áskel 

Snorrason. Þeir félagar færðu Verkamannafélagi 

Akureyrarkaupstaðar ljóðið að gjöf á 10 ára 

afmæli þess félags árið 1953, til fullrar eignar 

og umráða. Þetta lag var sungið oft á árum 

áður, útsett fyrir karlakór. Á útgáfuhátíðinni frum-

flutti kórinn útsetningu Gísla Jóhanns Grétars-

sonar fyrir blandaðan kór á þessu sögufræga 

lagi. 

Í lok dagskrár risu allir úr sætum og sungu 

alþjóðlegan baráttusöng verkafólks um allan 

heim – Internationalinn – eða „Nallann“ eins og 

hann er gjarnan nefndur. Eyþór Ingi Jónsson og 

Hymnodia gáfu tóninn fyrir hátíðargesti sem 

gáfu auðvitað vel í er lagið var sungið. Að dag-

skrá lokinni var boðið upp á te eða kaffi og 

kleinur að gömlum og góðum alþýðusið.

Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, afhendir Guðna Th. 
Jóhannesson, forseta Íslands, fyrsta eintakið af bókinni „Til starfs og stórra 

sigra“ en bókin hefur að geyma sögu félagsins og forvera þess í 100 ár. 
Mynd: Daníel Starrason

Ritnefnd að störfum. Verið að velja pappírstegund í bókina.

Fyrsta einstakið skoðað.



Fjögur ár fram undan eru mun lengri tími en 

fjögur ár að baki. Þetta get ég sagt með sanni 

nú þegar saga Einingar-Iðju er komin á bók. 

Við þessi tímamót er mér efst í huga þakklæti 

til allra félagsmanna Einingar-Iðju, stjórnar 

félagsins og ritnefndar, þeirra Braga V. Berg-

manns, Sigrúnar Lárusdóttur og Þorsteins E. 

Arnórssonar, og annarra sem lagt hafa mér lið 

við verkið. Og þeir eru fjölmargir. Ekki síst 

hefur okkur gengið vel að afla ljósmynda og er 

þáttur Þorsteins E. Arnórssonar þar ansi drjúg-

ur. Fyrir vikið eru fjölmargar myndir í bókinni 

sem ekki hafa birst áður á prenti.

Saga Einingar-Iðju er merk og teygir sig 

langt aftur. Hún geymir mörg félagsnöfn sem í 

tímans rás hafa horfið en í árroða 21. aldar lifa 

enn hin gömlu heiti verkakvennafélagsins og 

verksmiðjufélagsins. Ef til vill eiga þau líka eftir 

að hverfa þegar allt verkafólk Norðanlands og 

Austan rennur saman í eitt félag. Hver veit? 

Á bak við hin fjölmörgu félagsheiti leynist 

saga sem hættir aldrei að koma mér á óvart. 

Tryggvi Þorsteinsson skólastjóri er beittur órétti 

vegna framgöngu sinnar í verkfalli, Elísabet 

Eiríksdóttir kýlir lögregluþjón, Einar Olgeirsson 

móðgar kónginn, Björn Jónsson er settur í tukt-

hús, þeir deila Jón Helgason og öskukarlinn 

Guðmundur Sæmundsson – sú þræta var í 

raun ekki leyst fyrr en af núverandi formanni 

Einingar-Iðju, Birni Snæbjörnssyni. 

Já, saga Einingar-Iðju er sannarlega spennu-

þrungin, þar má finna skemmtileg atvik og líka 

afar raunaleg og sorgleg og nægir í því sam-

bandi að nefna mannskæð slys á Verksmiðj-

unum og blóðslettur sem fengu að dökkna þar 

á veggjum vikum og mánuðum saman og jafn-

vel árum. En fyrst og fremst er hún þrungin 

baráttuanda sem ég vona að mér hafi tekist að 

miðla til ykkar lesendur góðir.

Jón Hjaltason.

Á formannafundi ASÍ, sem fram fór 28. febrúar sl., var samþykkt í 

leynilegri atkvæðagreiðslu að segja ekki upp kjarasamningum á 

almenna markaðinum og munu þeir því gilda til ársloka. Alls 

greiddu 49 formenn atkvæði og voru þeir með 79.062 félags-

menn (heilsársstörf) á bak við sig. Um var að ræða tvöfalda 

atkvæðagreiðslu þar sem þurfti bæði meirihluta atkvæða fundar-

manna og meirihluta atkvæðavægis á bak við hvert og eitt félag.

Niðurstaða formanna:

Já, vil segja upp  21  (42,9%)

Nei, vil ekki segja upp  28  (57,1%)

Vægiskosning:

Já    52.890  (66,9%)

Nei    26.172  (33,1%)

Þar sem ekki náðist meirihluti fyrir uppsögn var tillagan felld og munu 

því kjarasamningar á almennum vinnumarkaði gilda til ársloka eins og 

áður segir. Þeir sem vildu halda í samninginn töluðu m.a. um að aðeins 

væru 9 mánuðir eftir af samningstímanum og hann tryggði 3% almenna 

launahækkun 1. maí og rúmlega 7% hækkun lágmarkslauna. Nota ætti 

tímann til hausts til að móta kröfugerð og undirbúa næstu kjaraviðræður.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambandsins, sagði m.a. þegar hann 

kynnti niðurstöðuna að ástæðan fyrir því að segja ekki upp væri ekki 

vegna þess að menn séu sáttir við kjarasamninginn. Þá sagði hann að 

menn hefðu fyrst og fresmt verið að ákveða tímasetninguna á því hvenær 

átökin verða tekin og að ákveðið hefði verið að láta núgildandi kjara-

samning renna sitt skeið. 

Að loknum fundi formannanna hélt samninganefnd ASÍ fund, en hún 

fer með formlegt vald til að segja upp kjarasamningum. Nefndin ákvað 

hins vegar á fundi sínum fyrr um morguninn að gera niðurstöðu for-

mannafundarins að sinni og var hún því bindandi. 

Afstaða félagsins

Trúnaðarráð Einingar-Iðju kom saman um miðjan febrúar til að greiða 

atkvæði um afstöðu félagsins í málinu. Þar kom í ljós að 75% ráðsins 

vildu ekki segja upp samningum. Helsta ástæðan var sú að fundarmen 

vildu fá inn umsamda launahækkun þann 1. maí nk. og að 300.000 kr. 

lágmarkslaun tækju gildi, en mikið er búið að berjast fyrir því að ná þeim 

lágmarkslaunum.

Á næstunni verður blásið til funda á félagssvæðinu til að heyra í félags-

mönnum og fá að vita hvað leggja eigi áherslu á í næstu kröfugerð. Mikil 

áhersla verður lögð á að sem flestir félagsmenn komi að þeirri vinnu, eins 

og hefur reyndar alltaf verið gert.

Kjarasamningum við SA ekki sagt upp

8

Að loknu verki

Jón Hjaltason.
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Sjálfkjörið 
í stjórn félagsins

Íbúðin á Spáni 
- 35 sóttu um

Í blaði félagsins sem kom út í desember var kynntur 

nýr orlofskostur fyrir félagsmenn, íbúð á Spáni. 

Nýlega rann út frestur til að skila inn umsókn fyrir 

þessa íbúð og sóttu alls 35 félagsmenn um leig-

urnar níu sem í boði voru. Hver leiga er í tvær 

vikur og því er um að ræða 18 vikur í heildina sem 

félagsmenn dvelja í þessari íbúð næsta sumar. 

Íbúðin er á efri sérhæð í glænýjum íbúðarkjarna í 

Lomas de Cabo Roig hverfinu sem er í um 30 mín. 

fjarlægð frá Alicante, á svæði sem heitir Casa Tarife.

Fimmtudaginn 28. febrúar sl. lauk skilafresti á listum eða tillögum 

um menn í stjórnarsæti vegna kjörs stjórnar og trúnaðarráðs fyrir 

starfsárið 2018-2019. Ekki bárust aðrar tillögur eða listar en frá 

trúnaðarráði og teljast þeir félagsmenn sem trúnaðarráð hefur 

gert tillögu um sjálfkjörnir. Listi trúnaðarráðs tekur því við félaginu 

á næsta aðalfundi, sem fram fer fimmtudaginn 22. mars nk. kl. 

19:30 í Menningarhúsinu HOFI á Akureyri. 

Anna Júlíusdóttir mun því áfram verða varaformaður félagsins, en nýr 

í stjórn sem meðstjórnandi mun koma Sigurpáll Gunnarsson. Hann er 

fæddur árið 1996, ólst upp í Þistilfirði en býr nú á Akureyri, og mun því 

verða yngsti einstaklingurinn frá upphafi til að taka sæti í stjórn félagsins. 

„Ég er gríðarlega spenntur og stolltur yfir því að fá að vera partur af 

þessu. Ég lít á þetta sem forréttindi og mun gera mitt allra besta til að 

sinna þessu starf í þágu félagsmanna,“ sagði Sigurpáll er ljóst var að hann 

tæki sæti í næstu stjórn félagsins.

Á aðalfundi félagsins í fyrra var samþykkt að breyta uppbyggingu 

stjórnar þannig að einn meðstjórnandi verði í henni frá og með aðalfundi 

2018. Þannig verður formaður, varaformaður, ritari og meðstjórnandi 

félagsins kjörin persónubundinni kosningu sem hér segir: Annað árið for-

maður og ritari, en hitt árið varaformaður og meðstjórnandi. 

Mikil ánægja hefur ríkt með störf stjórnar félagsins í viðhorfskönnunum 

sem gerðar hafa verið undanfarin ár. Á hverju ári sér Gallup um 

framkvæmd slíkrar könnunar fyrir félagið þar sem 1.500 félagsmenn 

eru spurðir ýmissa spurninga, m.a. um viðhorf til stjórnar og þjónustu 

félagsins.



Ef allt hefur gengið eftir áætlun þá voru nýju íbúðir félagsins í 

Kópavogi teknar í notkun í dag, 7. mars. Eins og áður hefur komið 

fram keypti félagið fimm nýjar íbúðir í Álalind 2 í Kópavogi sem er 

stærsta einstaka fjárfesting sem félagið hefur farið í. 

Um er að ræða fjórar fjögurra herbergja íbúðir og eina þriggja her-

bergja íbúð. Fjórar eldri íbúðir í Reykjavík voru seldar í staðinn. Félagið 

fékk íbúðirnar afhentar 20. desember sl. en þá átti m.a. eftir að leggja 

parket, en vegna þess hve mikill raki var í plötunni var ekki hægt að byrja 

á því fyrr en í lok janúar. Nú er vonandi allt orðið klárt.

Íbúðirnar eru í 5 hæða fjö lbý lishú si sem stendur við Á lalind 2 í  austur-

hluta ný s í bú ðahverfis, Glaðheima, í  Kó pavogi. 25 íbúðir eru í fjölbýlis-

húsinu og er bílageymsla undir því. Í bú ðahverfið liggur austan megin við 

Reykjanesbraut og felst sérstaða þessa íbúðarsvæðis m.a. í því hversu mið-

svæðis það er í Kópavogi og í vaxandi svæðiskjarna hö fuðborgarsvæðis-

ins, Smá ranum. Frábær staðsetning og steinsnar í Smáralindina! Stutt í  alla 

þjó nustu, afþreyingu, atvinnulí f, gö nguleiðir og ú tivistarsvæði.

Á síðunni má sjá nokkrar myndir af framkvæmdunum og þegar verið 

var að standsetja íbúðirnar fyrir fyrstu gestina.

10

Glæsilegar íbúðir í Álalind
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Eining-Iðja þakkar eftirtöldum veittan stuðningEining-Iðja þakkar eftirtöldum veittan stuðning

tunnan@tunnan.is

BÓKHALDSÞJÓNUSTAN
HRINGUR
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Kötluholt

Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2018Orlof 2018
Orlof 2018

Eining - Iðja
Ýmsar hagnýtar upplýsingar um orlofshúsnæði félagsins 2018.

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

Illugastaðir 45 6-8 umsjónm. 8 * nei já já já já já 8 gas já já já föstud. 28.000

Einarsstaðir 45 6 umsjónm. 6 * * já já já já já 10 gas já já já föstud. 28.000

Tjarnargerði 81 9 já 9 nei nei já já já já já 8-12 gas já já já föstud. 33.000

Svignaskarð 75 8 já 8 nei nei já já já já já 8 gas já já já föstud. 28.000

Flókalundur, Vatnsfirði 40 6 nei 6 nei nei já já já já já 8 gas já já ** föstud. 25.000

Útgarður 6, Egilsst. 81 5+ já 6 nei nei já já já já já 8-10 gas já já nei föstud. 28.000

Álalind 2, 203 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já já já já já 12 nei já já nei miðv.d. 32.000

Álalind 2, 204 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já já já já já 12 nei já já nei miðv.d. 32.000

Álalind 2, 303 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já já já já já 12 nei já já nei miðv.d. 32.000

Álalind 2, 304 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já já já já já 12 nei já já nei miðv.d. 32.000

Álalind 2, 405 Kópavogi 75 4 já 5 nei nei já já já já já 12 nei já já nei miðv.d. 32.000

Ásholt 2, R.vík 108 6 já 7 nei nei já já já já já 8-10 nei já já nei miðv.d. 32.000

Leigu- og skiptibústaðir
Einarsstaðir 45 6 umsjónm. 6 * * já já já já já 10 gas já já já föstud. 28.000

Munaðarnes 52 6 umsjónm. 6 nei nei já já já já nei 8 kola já já já föstud. 28.000

Brekkuskógur 46 6+ já 6 * * já já já já nei 6-10 kola já já já föstud. 28.000

Ölfusborgir 50 5+ já 7 * nei nei já já já já 8 gas já já já föstud. 28.000

Bjarteyjarsandur 57 6+ já 8 * já já já já já nei 12 gas já já já föstud. 28.000

Úlfljótsvatn 55 5 + umsjónm. 8 nei nei já já já já já 10-12 kola já já já föstud. 28.000

Kötluholt 65 6+ já 7 nei nei já já já já já 8-12 gas já já já föstud. 28.000

Garðshorn 60 7+ nei 6 nei nei já já já já já 8 gas já já nei föstud. 25.000

Klifabotn 50 6-8 já 8 nei nei nei já já já já 10-12 kola já já nei föstud. 25.000

* Fæst gegn gjaldi hjá umsjónarmanni ** Heitur pottur við sundlaug + Svefnloft, dýnur eða gestarúm.

Punktafrádráttur fyrir hús og íbúðir er 24 fyrir fyrstu tvær vikur og síðustu viku sumarsins en 36 fyrir aðrar sumarvikur.
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  Athug ið !A thug ið ! 
Það er bara hægt að sækja um á rafrænan hátt í ár.

From this year on you have to apply online 
for a holiday chalet or holiday grants 

(„week of your own choice“) on our webpage 
www.ein.is (félagavefur).

UWAGA! W roku bieżącym ubieganie 
się o mieszkania lub domki będzie możliwe 

jedynie w formie eletkronicznej.
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Í ár þarf að sækja um orlofshús og orlofsstyrki Í ár þarf að sækja um orlofshús og orlofsstyrki 
á rafrænan hátt á félagavefnum, sem er á á rafrænan hátt á félagavefnum, sem er á www.ein.iswww.ein.is

Hægt er að skrá sig inn með raf-

rænum skilríkjum eða vefl ykli. Ef 

þú hefur ekki virkjað rafræn skil-

ríki eða fengið vefl ykil frá félaginu 

þá þarftu að sækja um aðgang að 

félagavefnum og fá sendan vefl ykil 

heim.

Ef þú 
lendir í vandræðum 

getur þú fengið 
aðstoð 

á skrifstofum 
félagsins.

1

2

3

4
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Félagið er nú með til útleigu níu íbúðir á 

Höfuðborgarsvæðinu. Nú í mars voru tekn-

ar í notkun fimm glænýjar íbúðir sem 

félagið keypti í 5 hæða fjö lbý lishú si sem 

stendur við Á lalind 2 í  austurhluta ný s 

í bú ðahverfis í  Kó pavogi. Félagið er einnig 

með fjórar íbúðir í Reykjavík, en sjúkra-

sjóður félagsins á tvær þeirra og eru þær 

notaðar sem sjúkraíbúðir. Orlofsíbúðirnar 

eru leigðar viku í senn og eru skiptidagar á 

miðvikudögum. Sjúkraíbúðirnar eru ætl-

aðar félagsmönnum sem þurfa að dvelja í 

höfuðborginni á meðan þeir leita sér lækn-

inga. Þær leigjast eftir því sem félags-

mönnum hentar, en er ekki bundið við að 

leigja í eina viku í senn heldur er hægt að 

leigja í tiltekinn dagafjölda.

Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykja-
vík. Önnur íbúðin er notuð sem sjúkra-íbúð og 

er á 3. hæð. Hin íbúðin er á 4. hæð og er ein-

staklega glæsileg. Hún er fjögurra herbergja, 

107 fermetrar að stærð.

 ATH! Gengið er inn í húsið frá Laugavegi.

Félagið leigir eina íbúð í Rauðarárstíg 33 
- íbúð 302. Um er að ræða þriggja herbergja 

íbúð, 83 fermetrar, á 3. hæð og með henni 

fylgir bílastæði í bílakjallara. Lyfta er í húsinu.

Sjúkrasjóður félagsins er einnig með eina 

íbúð í notkun á þriðju hæð í Sóltúni 30. Hún 

er fjögurra herbergja, 87 fermetrar að stærð.

Félagið á fimm glænýjar íbúðir í 5 hæða 
fjö lbý lishú si sem stendur við Á lalind 2 
í Kópavogi. Um er að ræða fjórar fjögurra 

herbergja íbúðir og eina þriggja herbergja íbúð. 

Sér bílastæði í bílakjallara fylgir hverri íbúð. 

Fjögurra herbergja íbúðirnar eru 96 fermetrar 

að stærð en þriggja herbergja íbúðin er 75 

fermetrar.

Lyklar að íbúðunum 
eru afhentir á skrifstofum félagsins.

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 á Illugastöðum 

sem öll eru með heitum pottum. Nokkur þeirra 

eru leigð til annarra stéttarfélaga yfir sumarið 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 hafa áhuga 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 Illugastöðum eru afhentir 
í þjónustumiðstöðinni 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 
Akureyri.

Tjarnargerði í 
Eyjafjarðarsveit

Veist þú aðVeist þú að
Verktakar njóta ekki 

sama réttar og launafólk

Höfuðborgar-
svæðið

Höfuðborgar
svæðiðNorðurland Orlofshúsin 2018

Orlofshúsin 2018

Kópavogur
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Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs 

ásamt náttúrufegurð ætti að tryggja 

ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á 

Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að full-

yrða að Fljótsdalshérað er eitt hið veður-

sælasta 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 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 Klifa-

botni, rúmgott og vel búið. Í hverfinu er leik-

völlur fyrir börnin og sameiginleg gufu-baðs-

stofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30 kíló-

metrar 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 aðVeist þú að
Fyrir hvern mánuð vinnur 
þú þér inn að lágmarki tvo 

daga í frí á launum.

  Austurland

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
 www.veidikortid.is 

00000

www.veidikortid.is

Kynnið ykkur sértilboð til 
félagsmanna á skrifstofuwww.veidikortid.is
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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 

meðal annars er sjónvarp, bókasafn, spil og 

salur til sameiginlegra afnota fyrir gesti. Þar er 

einnig baðhús með gufuböðum, heitum pott-

um og sturtum. Lítill leikvöllur er á svæðinu og 

aðstaða til að spila mínigolf.

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.

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

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. 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.

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

Orlofshúsi
n 2010

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 gesta-

hús. Svefnpláss 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 aðVeist þú að
Allt launafólk 
á rétt á orlofi 

Suðurland Orlofshúsin 2018
Orlofshúsin 2018
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  Suðurland Vestfirðir

Bústaðurinn er staðsettur í landi Tjarnar 

rétt við Syðri-Reyki. Mjög stutt frá 

Reykholti. Bústaðurinn er um 65 fermetr-

ar, í honum eru tvö svefnherbergi auk 

svefnlofts. Leigjendur verða að taka með 

sér rúmföt (lín) og handklæði. Í bústaðn-

um er þvottavél. Heitur pottur er við 

bústaðinn. 

Þetta er gott útivistarsvæði með gróinni lóð 

allt í kring. Stutt að fara til nokkurra af þekkt-

ustu ferðamannastöðum landsins s.s. Gullfoss 

og Geysi, Skálholt, Laugarvatn, Þingvelli og 

Flúðir svo eitthvað sé nefnt.

Orlofshúsið er leigt viku í senn, frá föstudegi 

til föstudags. Leigutakar koma milli kl. 16:00 

og 21:00, brottför í síðasta lagi kl. 12:00. 

Umsjón hefur Brá Guðmundsdóttir, sími 

693 3469.

ATH! Bústaðurinn er reyklaus en leyfi-

legt er að hafa með sér gæludýr.

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Kötluholt 
í Biskupstungum

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.

 

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.

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

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

Veist þú að
Jafnaðarkaup er ekki til í kjarasamn-

ingum. Ef þér er sagt að 
það sé viðhöfð venja 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.g
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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 

nágrenni 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 

nágrenni. 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 starfsemin 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

AthugiðAthugið!!

Reykingar eru alfarið bannaðar 

í öllum orlofshúsum félagsins.

Suðvestur- og Vesturland Orlofshúsin 2018
Orlofshúsin 2018
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Eining-Iðja verður með í boði þrjár ferðir í ár eins og 

undanfarin ár fyrir félagsmenn. Utanlandsferð, 

“Fjallaferð” innanlands og eins dags ferð fyrir eldri 

félagsmenn. Nú er orðið uppselt í ferð félagsins til 

Austurríkis dagana 9. til 16. ágúst 2018. Vel gengur 

að skrá í innanlandsferðina, en það er ekki eftir 

neinu að bíða með að skrá sig fyrir þá sem hug hafa 

á að fara með, því bæði er um að ræða lágmarks- 

og hámarksfjölda í ferðina. Kíkið við á skrifstofur 

félagsins, hringið í síma 460 3600 eða sendið póst á 

netfangið ein@ein.is og látið skrá ykkur ef áhugi er 

fyrir hendi.

Fjögurra daga fjallaferð 
verður farin á Suðausturland 25. til 28. júní 2018, 

ef næg þátttaka fæst. Hámark 40 manns. Farið verður á 

marga merka staði á svæðinu, eins og Illakamb, Jökulsárlón 

og Höfn.

Fyrsta daginn verður ekið til Hafnar í Hornafirði þar sem 

gist verður í svefnpokaplássi í þrjár nætur í Grunnskólanum 

á Höfn. Á öðrum degi verður farið inn á Illakamb. Þriðja 

daginn verður farið að Jökulsárlóni og margt skoðað á því 

svæði. Á fjórða degi verður farið frá Höfn til Akureyrar með 

viðkomu á merkum stöðum. ATHUGIÐ! Hafa skal með 

sér dýnu til að sofa á.

Ferðin kostar 30.000 krónur á mann. Innifalið er 

allur akstur, gisting í svefnpokaplássi og leiðsögn. 

Grillað verður eitt kvöld og þá verður lagt til grillkjöt og 

kartöflusalat. Að öðru leyti verður fólk að nesta sig sjálft. 

Óafturkræft staðfestingargjald er 10.000 krónur 

Leiðsögumaður verður Bragi Guðmundsson, bílstjóri 

Sveinn Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson. 

Eins dags ferðin
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga verður farin 

21. júní 2018. Farið verður út Eyjafjörð til Siglufjarðar, 

þaðan verður farið til Sauðárkróks og að lokum heim um 

Öxnadalsheiði.

Margir merkilegir staðir verða heimsóttir, hádegismatur 

snæddur á Siglufirði og í Skagafirði verður drukkið kaffi.

Ferðin kostar 6.000 krónur á mann.

Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og 

skráning í innanlandsferðina er á skrifstofu félags-

ins á Akureyri, Skipagötu 14, sími 460 3600.

Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað 

verður að skrá í einsdags ferðina.

Orlofsferðir félagsins á árinu 2018

Gott að hafa 

í huga...

Þrif og umsjón 
Fyrirtækið Sólar ehf. hefur umsjón á íbúðum félagsins á 

höfuðborgarsvæðinu. Leigjandi þarf ekki að þrífa íbúð-

ina eftir leigutíma. Auðvitað þarf að skila henni full frá-

genginni og snyrtilegri. 

Félagsmenn þurfa sjálfir að þrífa íbúð á Egilsstöðum 

og orlofshús félagsins áður en þeim er skilað. Orlofs-

húsin eru sameign okkar allra og er nauðsynlegt að við 

sameinumst 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. Verði vanhöld á þrif-

um, að mati umsjónarmanns á viðkomandi svæði, má 

búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald. 

Allar upplýsingar um leiguna koma fram á samningi 

sem viðkomandi fær þegar hann leigir íbúð eða orlofs-

hús hjá félaginu.

ATHUGIÐ!
Síðasti dagur til að skrá sig í fjallaferðina er 30. apríl nk.
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Holiday matters
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. 

The holiday chalets are then allotted based 

on a credit system which the union has devel-

oped. 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 accu-

mulated the largest number of credit points is 

first choice.

Then, to ensure that those who are not suc-

cessful 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 per 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 12. The deadline for applying 

for holiday chalets is April 3.

Online application

You have to apply online for a holiday chalet or 

holiday grants („week of your own choice“) on 

our webpage www.ein.is (félagavefur). That´s 

why there is no longer a form here in tha mag-

azine as it has been the last years but you will 

still find some information about what we have 

to offer along with some information how to 

apply. On www.ein.is you will find a videoclip 

on how it works. You use your online identity 

card („rafræn skilríki“) or your password („vefly-

kil“) to log in. You have to apply online for a 

password to our membersweb („félagavef“) if 

you don´t use your online identity card or if 

you never had or lost a password for our mem-

bersweb. (félagavefur => innskráning => 

sækja um aðgang að vef). 

If you have any problems our staff at the 

office Eining-Iðja will be glad to assist you.

A week of your own choice

Eining-Iðja has decided to spend up to kr. 

7,200,000 on an item entitled “A week of your 

own choice” during 2018. Union members can 

apply for 300 such grants, to the amount of kr. 

24,000 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 3.

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. 24,000 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!

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 dur-

ing the past full year, defined as lasting from 1 

May to 30 April, and were in employment dur-

ing 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 included in 

the amount that forms the basis of holiday pay 

calculations. 

Employees working according to the 

General Agreement should get paid their vaca-

tion bonus kr. 48.000 in 2018 the 1st of June. 

Employees working according to the States 

Agreement should get paid their vacation 

bonus about kr. 48.000 in 2018 the 1st of 

June. 

Employees working for the commune or 

the municipality should get paid their vacation 

bonus about kr. 48.000 the 1st of May. This 

information refers to a full-time job.

The right to take a summer vaca-
tion

Everyone is entitled to a vacation; a minimum 

vacation is to be 24 working days. If an employ-

ee 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 imme-

diately, by phone or telegram, in case of illness 

or accident during vacation. 

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.
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Aðalfundir starfsgreinadeilda Einingar-Iðju fóru 

fram mánudaginn 12. febrúar sl. í Alþýðuhúsinu á 

Akureyri. Góð mæting var á fundina sem tókust 

mjög vel. Í upphafi var sameiginleg dagskrá þar sem 

Aníta Jónsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í SÍMEY, 

var með mjög skemmtilegan fyrirlestur sem bar 

nafnið „Ábyrgð á eigin starfsþróun.“ 

Að loknu mjög góðu erindi Anítu var boðið upp á 

veitingar og er fundarmenn höfðu gert sér þær að góðu 

héldu deildirnar þrjár; Opinbera deildin, Matvæla- og þjón-

ustudeildin og Iðnaðar- og tækjadeildin, sinn aðalfund hver 

á sínum stað í húsinu þar sem fram fóru venjuleg aðal-

fundarstörf. Í ár var kosið í öllum deildum til tveggja ára 

um embætti varaformanns og þriggja meðstjórnanda. 

Einnig var kosið um einn meðstjórnanda til eins árs í 

Iðnaðar- og tækjadeildinni og í Opinberu deildinni 

þurfti einnig að kjósa ritara og tvo meðstjórnendur til eins 

árs.

Á fundunum voru kynntar niðurstöður launakönnur 

félagsins og sáu starfsmenn deildanna um það, þau Anna 

Júlíusdóttir, Björn Snæbjörnsson og Eyrún Halla Eyjólfsdóttir.

Matvæla og þjónustudeild

Í byrjun fundar flutti Tryggvi Jóhannsson, formaður deildar-

innar, skýrslu stjórnar, og að því loknu var gengið til kosn-

inga um stjórnarmenn. Á fundinum var kosið um fjóra af 

níu stjórnarmönnum deildarinnar. 

Kosið var til tveggja ára um varaformann og þrjá með-

stjórnendur. Stefán Aðalsteinsson bauð sig fram sem vara-

formaður og þau Börkur Þór Björgvinsson, Hrafnhildur 

Baldursdóttir og Sólveig Auður Þorsteinsdóttir buðu sig 

fram sem meðstjórnendur. Engin mótframboð bárust og 

var listinn því sjálfkjörinn. 

Fyrir í stjórn var Tryggi Jóhannsson formaður, Sigríður 

Jósepsdóttir ritari og meðstjórnendurinir Anna Guðrún 

Ásgeirsdóttir, Birna Þórmundsdóttir og Steinþór Berg 

Lúthersson.

Ný í stjórn kom Hrafnhildur Baldursdóttir, í stað Birnu 

Harðardóttir sem gaf ekki kost á sér til áframhaldandi 

stjórnarsetu. 

Iðnaðar- og tækjadeild

Í byrjun fundar flutti Ingvar Kristjánsson, formaður deildar-

innar, skýrslu stjórnar, og að því loknu var gengið til kosn-

á sínum stað í húsinu þar sem fram fóru venjuleg aðal
Aníta flutti gott erindi í 

upphafi  fundar.



inga um stjórnarmenn. Á fundinum var kosið 

um fimm af níu stjórnarmönnum deildarinnar. 

Kosið var til tveggja ára um varaformann og 

þrjá meðstjórnendur, auk eins meðstjórnanda 

til eins árs. Svavar Magnússon bauð sig fram 

sem varaformaður og til meðstjórnenda til 

tveggja ára buðu sig fram Páll Brynjar Pálsson 

Rannveig Kristmundsdóttir og Þormóður 

Sigurðsson. Til eins árs sem meðstjórnanda 

bauð sig fram Steinar Ingi Gunnarsson. Engin 

mótframboð bárust og var listinn því sjálfkjör-

inn.

Fyrir í stjórn voru Ingvar Kristjánsson formað-

ur, Gunnar Magnússon ritari og meðstjórnend-

urnir Þór Jóhannesson og Hjörtur Þór Hjart-

arson.

Nýr í stjórnina kom Steinar Ingi Gunnarsson 

í stað Hilmars Poulsen sem ekki er lengur í 

félaginu.

Opinbera deildin

Að lokinni skýrslu stjórnar sem Sigríður K. 

Bjarkadóttir, formaður deildarinnar, flutti var 

gegnið til kosninga. Í ár var kosið um sjö af níu 

stjórnarmönnum deildarinnar. Kosið var til 

tveggja ára um varaformann og þrjá með-

stjórnendur, en einnig þurfti að kjósa til eins árs 

ritara og tvo meðstjórnendur. Elísabet Skarp-

héðinsdóttir bauð sig fram til varaformanns og 

til meðstjórnanda til tveggja ára buðu sig fram, 

Halldór Ari Brynjólfsson, Hrönn Vignisdóttir og 

Ingibjörg M. Ingvadóttir. Anna Dóra Gunnars-

dóttir, sem kosin var meðstjórnandi í fyrra til 

tveggja ára bauð sig fram í ritara til eins árs og 

til meðstjórnenda til eins árs buðu þau Tómas 

Jóhannesson og Þórhalla Þórhallsdóttir sig 

fram. 

Engin mótframboð bárust og var listinn því 

sjálfkjörinn. Fyrir í stjórn voru Sigríður K. Bjarka-

dóttir formaður og Ásrún Karlsdóttir meðstjórn-

andi. 

Ingibjörg, Tómas og Þórhalla komu ný inn í 

stjórnina og Anna Dóra er nú orðin ritari en var 

áður meðstjórnandi. Guðrún Lárusdóttir, Hildur 

Ingvarsdóttir og Sigurbjörg Ingvadóttir gáfu 

ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. 

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 

Ingólfur Ásmundsson úr Iðnaðar- og tækja-

deildinni, Börkur Þór Björgvinsson úr Matvæla- 

og þjónustudeildinni og Sólveig Adamsdóttir 

úr Opinberu deildinni.
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Vetrarleiga orlofshúsa
Í boði er fyrir félagsmenn Einingar-Iðju sex kostir í vetrarleigu 

orlofshúsa. Hér er um að ræða dvöl í orlofshúsum á Illugastöðum 

í Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit, Einarsstöðum á 

Héraði og Svignaskarði í Borgarfirði. Einnig í orlofsíbúðum félags-

ins í Reykjavík og á Egilsstöðum. Vetrarleigan hófst 1. september 

sl. og stendur til 1. júní nk.

Hafið eftirfarandi í huga:

•  Auðveldast er að panta á félagavefnum, en auðvitað er hægt að hringja 

í skrifstofur félagsins og panta hús eða bústað. 

•  Þegar opnað er fyrir vetrarleigu á félagavefnum er hægt að panta íbúð-

ir og hús alveg fram að sumarleigu. Allur veturinn er undir.

•  Ekki þarf að sækja sérstaklega um jól eða páska.

•  Punktar eru ekki dregnir af vetrarleigu.

Verðskrá veturinn 2017-2018
Illugastaðir

Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000. Helgarleiga er allt að 

þrjár nætur. Heitur pottur er við hvert hús. Nettenging er á svæðinu.

Lyklar að húsum á Illugastöðum eru afhentir í þjónustumiðstöð svæð-

isins.

Vert er að benda á að á Illugastöðum á Eining-Iðja eitt sérútbúið hús 

fyrir fatlaða, hús nr. 26.

Tjarnargerði

Vikuleiga er kr. 31.000 og helgarleiga kr. 19.000. Helgarleiga er allt að 

þrjár nætur. 

Heitur pottur er við húsið. Nettenging er á staðnum.

Lyklar að Tjarnagerði eru afhentir á skrifstofu félagsins í Skipagötu 14 

á Akureyri. 

Einarsstaðir

Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000. 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 Einarsstöðum, Guðna 

Hermannsson, í síma 861 8310 en hann sér um að leigja húsið að vetri 

til.

Svignaskarð

Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000. Helgarleiga er allt að 

þrjár nætur. 

Heitur pottur er við húsið. 

Lyklar að húsinu er afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.

Höfuðborgarsvæðið

Eining-Iðja á nokkrar íbúðir í Reykjavík og Kópavogi. Sjúkrasjóður félags-

ins er með tvær íbúðir til ráðstöfunar í Rykjavík. Íbúðirnar leigjast í viku í 

senn, fyrir utan sjúkraíbúðir sem leigjast eftir þörfum. 

Vikuleiga er kr. 30.000. Nettenging er í íbúðunum.

Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstofum félagsins.

Umsjónaraðili með íbúðum félagsins á Höfuðborgrsvæðinu sér um að 

þrífa íbúðina eftir leigutíma. Auðvitað þarf að skila henni full frágenginni 

og snyrtilegri. 

Egilsstaðir

Íbúðin leigist eftir þörfum hvers og eins.

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

Nánari upplýsingar um vetrarleigu eru gefnar á skrifstofu 

Einingar-Iðju, Skipagötu 14 á Akureyri. Síminn er 460 3600 

og netfangið ein@ein.is
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Sprawy urlopowe 
 
UWAGA! W roku bieżącym ubieganie się o mieszkania 
lub domki będzie możliwe jedynie w formie 
eletkronicznej. 

W tym wydaniu naszego biuletynu informacyjnego 
piszemy głównie o sprawach urlopowych dotyczących 
m.in. domków i mieszkań, które związek zawodowy 
,,Eining-Iðja" ma do zaoferowania swoim członkom w 
nadchodzącym okresie letnim. 

Członkowie naszego związku mogą ubiegać się o 
przydzielenie domku lub mieszkanie na jeden tydzień w 
nadchodzącym okresie letnim. Oferowana jest także 
dopłata do tkz. "Tygodnia według własnego wyboru" 
(„Vika að eigin vali“). Jako, że wiele osób ubiega się o 
przydział domków lub mieszkań w tych samych 
miejscach i tym samym czasie, to zachęcamy do 
zróżnicowania swoich preferencji dotyczących wyboru. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oferujemy 6 różnych 
możliwości wyboru zarówno miejsca jak i tygodnia. 

Przy okazji chcemy przypomnieć, że członkowie 
naszego zwiąku, którzy wynajmują mieszkania lub domki 
ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie podążające 
za wymienionymi nieruchomościami przedmioty i 
urządzenia; takie jak meble, wyposażenie wnętrz, 
urządzenia kuchenne itd. 

Przed opuszczeniem domku konieczne jest jego 
dokładne posprzątanie. 

Sprzątanie mieszkań należących do naszego związku 
w Reykjavíku i Kópavogur jest wliczone w koszty ich 
wynajęcia, ale oczywiście należy oddać mieszkanie w 
schludnym stanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tydzień według własnego wyboru 
Związek Zawodowy Eining–Iðja postanowił 
zarezerwować sumę do wysokości 7.200.000 koron na 
program pod nazwą “Tydzień według własnego wyboru” 
w roku 2018. Członkowie związku mogą ubiegać się o 
300 tego rodzaju dofinansowań, każde do sumy 24.000 
koron. Przydział dofinansowań opiera się na tych samych 
zasadach, co przydział domków wypoczynkowych. 
Pieniądze można użyć np.do wynajęcia domku 
wypoczynkowego,pokoju w hotelu lub przyczepy 
kempingowej; można także wykorzystać pieniądze do 
finansowania sobie podróży w czasie urlopu w kraju lub 
za granicą – według własnego życzenia. Maksymalna 
kwota na każdego członka związku wynosi – jak 
wcześniej zaznaczono – 24.000 koron, ale nie więcej niż 
50% poniesionych kosztów. 

Członkom związku, którzy użyją całej sumy zostanie 
odjętych 18 punktów; użycie mniejszej sumy spowoduje 
proporcjonalnie odjęcie mniejszej ilości punktów. 
Wypłata dofinansowania odbywa się po zakończeniu 

podróży, a członkowie związku muszą przedstawić 
rachunki za pobyt lub podróż. 

“Tydzień według własnego wyboru” jest skuteczne do 
końca roku. Oznacza to, że ci, którzy są przydzielane 
potrzebę wprowadzenia faktur lub bilety na następny rok, 
aby uzyskać zwrot. 

Uwaga! Rachunek należy okazać na legalnym 
formularzu zawierającym numer VAT (VSK.) ! 

 

Podania w formie elektronicznej 
W tym roku o przyznanie mieszkań, domków lub dopłat 
należy ubiegać się w formie elektronicznej na stronie 
domowej naszego związku: www.ein.is . Dlatego w 
naszym tegorocznym biuletynie informacyjnym nie 
będzie zamieszczony jak co roku do tej pory formularz, 
którego można było użyć w przypadku ubiegania się o 
powyżej wymienione domki, mieszkania lub dopłaty. 

W biuletynie zostaną natomiast zamieszczone 
informacje o oferowanych do wyboru możliwościach 
oraz instrukcje w formie graficznej mające ułatwić 
zrozumienie procedur wypełniania podań. 

Na stronie internetowej www.ein.is można znaleźć 
film instruktażowy wyjaśniający procedurę ubiegania się 
o wyżej wymienione mieszkania, domki lub dopłaty 
(„Vika að eigin vali“) 

Dostępu do stron zawierających informacje jest 
możliwy na podstawie wylegitymowania się 
elektronicznym dokumentem tożsamości lub używając 
hasła dostępu. 

Jeśli nie posiadacie Państwo uaktywnionego 
elektronicznego dokumentu tożsamości, albo nie zostało 
Wam przesłane od nas hasło, to należy przez internet 
wystąpić o przydzielenie hasła dostępu i poprosić o 
przesłanie go do Waszego miejsca zamieszkania. 
Procedurę tą można wykonać na naszej stronie domowej, 
wchodząc do interaktywnej przestrzeni: „Félagavefur.” 

W wypadku wystąpienia trudności przy składaniu 
podań oferujemy Państwu pomoc w biurach naszego 
związku. 

 

Zasady działania systemu punktowego 
Aby zapewnić maksymalnie sprawiedliwy sposób 
przydzielania mieszkań, domków i dopłat w okresie 
urlopowym używany jest tkz. system punktowy, który z 
biegiem czasu  sprawdził się dobrze. Każdy członek 
otrzymuje jeden punkt za każdy miesiąc w którym opłacił 
składki na rzecz związku. 

Członkowie, którzy mają zgromadzoną największą 
ilość punktów w czasie rozpatrywania podań brani są pod 
uwagę w pierwszej kolejności jeśli o dane mieszkanie, 
domek lub dopłatę ubiega się większa ilość osób. 

W przypadku przyznania danemu członkowi związku 
wyżej wspomnianego prawa do pobytu lub otrzymania 
dopłaty, od ogólnej sumy zgomadzonych przez niego 
punktów odejmuje się określoną ich ilość, tak aby jego 
pozycja na liście ubiegjących się uległa przesunięciu w 
dół. Oczywiście płacąc regularnie składki członkowskie 
gromadzi on nadal punkty i zapewnia sobie w następnym 
roku możliwość ponownego ubiegania się o prawo 
pobytu w mieszkaniu, domku lub otrzymania dopłaty. 
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Ilość odejmowanych punktów jest różna w zależności 
od czasu i rodzaju wynajmowanych nieruchomości. Nie 
są odejmowane punkty za używanie mieszkań lub 
domków w okresie zimowym. 

 

Wynajem w okresie zimowym 
Chociaż lato tradycyjnie jest okresem urlopowym to 
także inne pory roku brane są pod uwagę, a wiele osób 
zachowuje część należnych im dni wolnych do 
wykorzystania jesienią lub w zimie. 

Warto tutaj wskazać na 6 atrakcyjnych możliwości 
wynajmu, które oferowane są dla naszych członków 
także poza tradycyjnym okresem urlopowym. Mamy tutaj 
na myśli wynajem domków w Illugastaðir, Tjarnargerði, 
Svignaskarð i w Einarsstaðir, a także mieszkań w 
Reykjavíku i Kópavogur.  

 

Dodatek urlopowy 
Związek Zawodowy ,,Eining-Iðja'' chce przypomnieć 
swoim członkom, że mają oni prawo do otrzymania 
wypłaty tkz. dodatku urlopowego. 

Dodatek urlopowy dla osób zatrudnionych w pełnym 
wymiarze godzin (100%) i pracujących dla samorządów 
lokalnych wynosi 48.000 koron. 

Każdego roku 1 maja pracownik, który zatrudniony 
jest do 30 kwietnia  powinien otrzymać jednorazową 
wypłatę, tkz. dodatku urlopowego za ostatni rok 
urlopowy. Wypłata ta ma być proporcjonalna do 
wymiaru  zatrudnienia oraz stażu pracy. 

Na powszechnym rynku pracy dodatek urlopowy 
wynosi 48.000 koron. Dotyczy to osób zatrudnionych w 
pełnym wymiarze godzin. Za pracę w pełnym wymiarze 
godzin w roku uważa się przepracowanie 45 tygodni 
(tj.1800 godzin) lub więcej, poza czasem przeznaczonym 
na urlop. Dodatek ten jest wypłacany wszystkim 
pracownikom 1 czerwca biorąc pod uwagę wymiar 
zatrudnienia, staż pracy w okresie roku urlopowego oraz 
ciągłość pracy przez 12 tygodni u jednego pracodawcy w 
czasie ostatnich 12 miesięcy w odniesieniu do daty 30 
kwietnia, a także pracownikom, którzy pozostają 
zatrudnieni w pierwszym tygodniu maja. 

Dla osób zatrudnionych przez instytucje państwowe 
dodatek urlopowy wynosi 48.000 koron. Każdego roku 1 

czerwca pracownik, który jest zatrudniony do 30 
kwietnia tegoż roku  powinien otrzymać specjalną 
jednorazową wypłatę, tkz. dodatku urlopowego, 
obliczanego w odniesieniu do pracy w pełnym wymiarze 
godzin w ostatnim roku urlopowym. Wypłata ta ma być 
proporcjonalna do wymiaru  zatrudnienia oraz stażu 
pracy. 
 

Prawo do korzystania z urlopu letniego 
Wszyscy mają prawo do urlopu,przez okres co najmniej 
24 dni roboczych. Gdy pracownik zachoruje w czasie 
urlopu, okresu choroby nie wlicza się do urlopu, jeśli 
pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie, 
potwierdzające niemożność korzystania z 
urlopu.Natychmiast należy zgłosić  

przełożonemu – telefonicznie lub telegraficznie – jeśli 
pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi w czasie 
urlopu. 
 

Czy podpisałeś/podpisałaś umowę o pracę? 
Wszyscy rozpoczynający pracę powinni zawrzeć pisemną 
umowę o pracę, która zawierać będzie informacje o 
czasie jej obowiązywania, określenie stanowiska pracy, 
okres wypowiedzenia umowy, wysokość wynagrodzenia, 
wymiar zatrudnienia, określenie długość dnia pracy, do 
którego funduszu emerytalnego  wpłacane są składki oraz 
na podstawie jakiej umowy zbiorowej umowa ta została 
zawarta. 
 

Bilety na przejazd tunelem Hvalafjarðargöng 
Można nabywać bilety na przejazd tunelem 
Hvalfjarðargöng w biurach związku Eining–Iðja w 
Akureyri, w Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden 
przejazd kosztuje tylko 635 koron. Bilety można również 
nabywać u przedstawicieli związku w Ólafsfjörður, na 
Hrísey i w Grenivíku. 
 

UWAGA! 
Wszystkie sprawy, którymi zajmuje się nasz związek 
są poufne. 
 
Stoimy na straży przestrzegania Twoich/Waszych 
praw! 

 

Skrifað var undir samkomulag í desember 

sl. um launaþróunartryggingu vegna 

starfsfólks hjá ríkinu, en samkvæmt trygg-

ingunni hækka laun ríkisstarfsmanna 

innan aðildarfélaga SGS um að meðaltali 

1,8% afturvirkt frá 1. janúar 2017. 

Um miðjan febrúar undirritaði SGS svo sam-

komulag við ríkið um hvernig hækkunin verður 

nýtt. Samkvæmt samkomulaginu eru allir starfs-

menn færðir í 6. þrep launatöflunnar, sem er 

efsta þrepið og taflan hækkuð öll um 1%. Þetta 

gerir það að verkum að fólk ber aðeins misjafnt 

úr býtum eftir aldri og röðun í launatöflu, en 

launatöflur eru þá ekki háðar lífaldri lengur og 

því verður auðveldara að breyta töflunni til sam-

ræmis við aðra í næstu kjarasamningum. Félags-

menn sem starfa við ræstingar fá 1,8% hækkun 

á tímamælda og flatamælda ákvæðisvinnu. 

Leiðréttingin átti að koma til útborgunar á flest-

um stöðum þann 1. mars sl.

Búið er að leiðrétta áðurútgefna kauptaxta 

þar sem launataflan hefur verið leiðrétt aftur-

virkt frá 1. júní 2017. 

Nýju taxtana má finna á vef félagsins, 

www.ein.is

Leiðréttir kauptaxtar fyrir starfsfólk ríkisins
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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.

ATH!  Leyfilegt er að hafa gæludýr í Kötluholti. 

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  og 

skila lykli á sinn stað. Komið ábendingum og athugasemdum, ef 

einhverjar eru, til umsjónarmanna eða á skrifstofu Einingar-Iðju.

Gott að hafa 

í huga...

Gistimiðar 
á Keahótel

Gistimiðar eru til sölu hjá félaginu fyrir félagsmenn á nokkur 

Keahótel. Miðarnir eru niðurgreiddir af Einingu-Iðju og 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. 

ATHUGIÐ! Miðarnir gilda ekki um jól og áramót.

                                          16. maí -30. september         1. október - 15. maí

Hótel Kea Akureyri                        Pr. nótt                       Pr. nótt

Eins manns herbergi með sturtu         Kr: 28.000,-      Kr: 13.200,- 

Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 33.900,-   Kr: 17.400,-

                                        16. maí -30. september           1. október - 15. maí

Hótel Norðurland Akureyri             Pr. nótt                       Pr. nótt

Eins manns herbergi með sturtu      Kr: 24.500,-  Kr:   9.200,-

Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 29.600,-       Kr: 12.500,-

                                       1. maí -30. september             1. október - 30. apríl

Reykjavík Lights / Skuggi hótel / 

Storm hótel í Reykjavík                   Pr. nótt                       Pr. nótt

Eins manns herbergi með sturtu Kr: 24.500,-  Kr: 11.500,-

Tveggja manna herbergi með sturtu  Kr: 29.600,- Kr: 14.900,-

 Pr. nótt                       Pr. nótt

   Pr. nótt        Pr. nótt

   Pr. nótt        Pr. nótt

Útilegukortið
Sumarið 2018 býður Eining-Iðja félagsmönnum enn og aftur upp 

á að kaupa Útilegukortið. Fullt verð er kr. 18.900 en verð til 

félagsmanna er kr. 12.000.

Með því að kaupa kortið hjá félaginu geta félagsmenn því sparað 

verulega. Kortið veitir tveimur fullorðnum og fjórum börnum undir 16 

ára aldri fría gistingu á 41 tjaldsvæði samstarfsaðila Útilegukortsins í allt 

að 28 gistinætur á hverju starfsári þess.

 Engin takmörk eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði innan 

gistináttanna 28 en einungis má gista í fjórar nætur samfellt í hvert skipti. 

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. 

Útilegukortið gildir fyrir tjöld, 

tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla.

Ath! gistináttaskattur er ekki 

innifalinn í Útilegukortinu.

Frekari upplýsingar um kortið má fá á 

vefsíðunni www.utilegukortid.is



27

Eining-Iðja hefur til sölu niðurgreidda 

gistimiða frá Íslandshótel, en miðarnir 

gilda á 15 Fosshótel, Grand Hótel 

Reykjavík og Hótel Reykjavík Centrum 

fyrir félagsmenn. Um er að ræða fjöl-

breytt úrval af gistingu um allt land, ýmist 

sem sumarhótel eða heilsárshótel. Hótelin 

eru reyklaus.

Verð miða er kr. 10.500 og gildir hann fyrir 

árið 2018. Miðana er hægt að kaupa á skrif-

stofum Einingar-Iðju. 

Bókanir skulu berast beint á viðkomandi 

hótel eða á söluskrifstofu Íslandshótela. Athugið 

ekki er hægt að bóka í gegnum bókunarvél á 

heimasíðu ef greiða á með gistimiða. Ráðlagt 

er að bóka með fyrirvara, en við pöntun þarf að 

koma fram að greitt verði með gistimiða.

Hver miði gildir fyrir eina nótt í tveggja 

manna herbergi með morgunverði.

 Vetur (jan-maí og sept-des) - 1 gistimiði fyrir 

eina nótt

 Sumar (1. júní til og með 31. ágúst) - 

2 gistimiðar fyrir eina nótt

 Eitt barn 12 ára og yngri gistir endurgjalds-

laust í herbergi með foreldri/um ef deilt er 

rúmi.

Ath! Aukagjald er rukkað á Grand Hótel 

Reykjavík, Hótel Reykjavík Centrum, 

Fosshótel Reykjavík og Fosshótel Glacier 

Lagoon, kr. 6.000 sem greiðist við inn-

ritun. 

Miðarnir gilda ekki á sérstökum viðburðum 

eins og Mærudögum á Húsavík, Menningar-

nótt í Reykjavík o.s.frv.

Nánari upplýsingar má finna á www.islands-

hotel.is

Gistimiðar á Fosshótelin

Á fundi stjórnar sjúkrasjóðs í janúar var 

samþykkt að hækka ýmsa styrki sem 

greiddir eru úr sjúkrasjóði félagsins. 

Frá og með 1. janúar sl. hækkuðu eftirfarandi 

styrkir:

Heyrnartækjastyrkir hækki í kr. 60.000.- á 

þriggja ára fresti (úr 50.000) (35% af reikn)

Gleraugnastyrkir hækki í kr. 50.000.- á 

þriggja ára fresti (úr 40.000) (35% af reikn)

Líkamsrækt hækki í kr. 23.000.- á ári (úr 

20.000) (35% af reikn)

Laseraðgerðir hækki í kr. 60.000.- á ári 

(úr 50.000)

Tækni- og glasafrjóvgun hækki í 

kr. 60.000.- (úr 50.000) þó aldrei hærri 

en 50% af reikningi.

 Útfararstyrkir hækki í kr. 370.000.- 

(úr 360.000) vegna vísitöluhækkunar.

(til lífeyrisþega 80.000, óbreytt)

Auk þessarar styrkja sem voru að hækka 

núna má einnig fá úr sjúkrasjóðnum eftirfarandi 

styrki:

Félagsmenn sem fara í krabbameinsleit 

eiga rétt á að fá skoðunargjaldið endurgreitt 

að fullu.

Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða niður 

viðtöl við sálfræðinga og geðlækna, 50% 

af kostnaði í sjö skipti á ári.

Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félags-

mönnum styrk vegna sjúkraþjálfunar og 

greiðist 50% samkvæmt reikningi frá við-

komandi stofnun. Þá er stjórn sjóðsins 

heimilt að veita félagsmönnum styrk 

vegna sjúkranudds og greiðist 50% af 

hverju skipti, þó að hámarki kr. 2.500 

skv. reikningi frá sjúkranuddaranum. Ekki 

er greitt fyrir fleiri en 18 skipti samtals 

vegna sjúkraþjálfunar og sjúkranudds á 

hverju almanaksári til hvers félagsmanns.

Aðrar styrkumsóknir sem kunna að berast 

til sjúkrasjóðsins skulu að jafnaði ekki vera 

hærri en kr. 50.000,  en skulu þó metnir 

af stjórn ef um verulegar upphæðir er að 

ræða. 

Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má finna 

allar upplýsingar um styrki og dagpeninga sem 

greiddir eru úr sjúkrasjóðnum.

Hækkun styrkja úr sjúkrasjóði

Eining-Iðja býður félagsmönnum sínum 

að kaupa Veiðikortið á sérkjörum. Kortið 

er til sölu á skrifstofum félagsins á aðeins 

kr. 3.300 en fullt verð er kr. 7.900. 

Veiðikortið er mjög hagkvæmur valkostur 

sem hentar jafnt veiðimönnum sem fjölskyldu-

fólki. Með Veiðikortið í vasanum er hægt að 

veiða nær ótakmarkað í 34 veiðivötnum víðs-

vegar um landið sem og tjalda endurgjaldslaust 

við mörg þeirra.

Nú gefst fólki loksins 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 kortinu fylgir veglegur bæklingur og í 

honum eru lýsingar á veiðisvæðunum, reglur, 

kort og myndir. Einnig eru grunnupplýsingar á 

ensku í bæklingnum. Allan texta í bæklingi má 

finna á www.veidikortid.is bæði á íslensku og 

ensku.

Veiðikortið er stílað á einn einstakling og 

þurfa korthafar að merkja kortið með kennitölu 

sinni í þar til gerðan reit. Þegar skráning fer 

fram hjá landeiganda eða veiðiverði ber að sýna 

Veiðikortið og persónuskilríki eða samkvæmt 

reglum í bæklingi. Veiðimenn eru hvattir til að 

ganga vel um veiðisvæðin og skilja ekki eftir sig 

rusl eða önnur ummerki.

Kortið gildir fyrir einn fullorðinn og börn 

yngri en 14 ára í fylgd með korthafa. Eiganda 

kortsins ber að merkja kortið á bakhlið með 

kennitölu sinni. Veiðimönnum ber að virða þær 

reglur sem kynntar eru á upplýsingasíðum 

vatnanna, en mismunandi reglur geta gilt á milli 

vatnasvæðanna.

Allar frekari upplýsingar og lista um veiði-

svæði er hægt að nálgast á www.veidikortid.is

Veiðikortið - aðeins kr. 3.300 til félagsmanna



Greiðslumiðar á Edduhótelin
Eins og undanfarin sumur mun Eining-Iðja hafa til sölu greiðslu-

miða fyrir gistingu á öll Edduhótel landsins. Verð miða er 

kr. 9.500. Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja manna 

herbergi með handlaug í eina nótt, en vert er að taka fram að 

morgunverður er ekki innifalinn.

Ekki verður dregið frá punktainneign félagsmanna vegna þessara 

greiðslumiða. Hér er um að ræða ágæta kjarabót því samkvæmt verðlista 

Edduhótelanna fyrir sumarið 2017 á slíkt herbergi að kosta kr. 17.200. 

Miðana verður hægt að kaupa á skrifstofum félagsins þegar nær dregur 

sumri. 

Greiðslumiðana má nota á öllum Edduhótelum sem eru 10, hringinn 

í kring um landið. Gestir sjá sjálfir um að bóka gistingu í gegnum síma 

eða með tölvupósti og við pöntun þarf að taka fram að greitt verði með 

gistimiða. Gangið úr skugga við pöntun um að hótelið bjóði upp 
á herbergi með handlaug.

 Sé gist í herbergi með baði greiðist aukagjald kr. 9.000 á herbergi.

 Sé gist í herbergi með baði á Hótel Eddu Plus* greiðist aukagjald kr. 

12.500 á herbergi.

Einnig má greiða fyrir herbergi með baði eða Plus herbergi með 

2 miðum sem gilda fyrir herbergi með handlaug.

   * Hótel Edda Plus eru á Akureyri, Stórutjörnum, Laugum í Sælingsdal, 

Vík og Höfn.

Athugið að ekki er hægt að panta á netinu ef 

nota á gistimiða. Leyfilegt er að taka með sér 1-2 

börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk 

hefur með sér svefnpoka eða rúmföt, en Eddu-

hótelin sjá um að útvega dýnu ef með þarf. Nánari 

upplýsingar um hótelin má finna á heimasíð-

unni www.hoteledda.is

Verðlistaverð Edduhótelanna 

sumarið 2018 er:

  Tveggja manna herbergi m/handlaug  

kr. 17.200*

  Tveggja manna herbergi m/baði   kr. 26.200*

  Tveggja manna herbergi m/baði PLUS  kr. 29.700*

  Morgunverður á mann   kr.   2.400

   * Þessi verð eru til viðmiðunar fyrir sumarið 2018, geta verið breytileg.

Einstaklingsstyrkir fræðslusjóða 
hækkuðu um áramótin

Starfsfræðslusjóðirnir Landsmennt, 

Sveitamennt og Ríkismennt hækkuðu 

hámark einstaklingsstyrkja frá og með 

1. janúar sl. 

Við þetta fór hámarksgreiðsla á ári úr 

kr. 75.000 fyrir almennt nám í kr. 100.000. 

Þriggja ára uppsafnaður styrkur hækkaði úr kr. 

225.000 í kr. 300.000 fyrir eitt samfellt nám. 

Hámarksstyrkur vegna námskeiða sem falla 

undir frístunda/tómstundanámskeið hækkuðu í 

kr. 30.000 á ári og dregst jafnframt af heildar-

upphæð einstaklingsstyrks þess árs. 

Vert er að vekja athygli á því að sérstakur 

styrkur vegna meiraprófs fellur undir almenna 

einstaklingsstyrki og verður því áfram kr. 

100.000.

Athygli er vakin á að umræddar breyt-

ingar sem tóku gildi 1. janúar 2018 eiga 

við um nám sem hefst frá og með þeim 

tíma.

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 félagið 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 félags-

maður fær úthlutað tíma í orlofshúsi dregst tiltekinn punktafjöldi frá inneign viðkomandi þannig að tryggt er að þeir sem fá úthlutað dvöl í orlofs-

húsi 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“.
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– Ekki láta þrýsta þér út í réttindamissi – 
Það eru nokkur dæmi um að félagsmenn hafi komið á skrifstofur Einingar-Iðju eftir að hafa sagt upp störfum í 

veikindum. Það getur þýtt mikla réttindaskerðingu hjá viðkomandi. Dæmi eru um að fólk sem hefur verið veikt í 

nokkurn tíma hefur verið kallað til yfirmanna og þrýst á það að segja upp störfum. Eining-Iðja beinir því til félags-

manna sinna að láta alls ekki undan slíkum þrýstingi heldur hafa strax samband við félagið.

Það hefur þrengt að ýmsum stofnunum og fyrirtækjum á síðustu árum og yfirmenn því oft í erfiðri stöðu með 

reksturinn. Þó er óafsakanlegt í slíkum tilvikum að hafa réttindi af launafólki með því að þrýsta á þá sem lenda í 

lengri veikindum að segja upp störfum. Það er engin lausn og getur í mörgum tilvikum aukið á vanda þessa fólks 

frekar en hitt. Þess vegna er svo mikilvægt að fá ráðgjöf hjá Einingu-Iðju áður en skrifað er upp á starfslok.

Ekki segja upp í veikindum

Eru félagsgjöldin ekki örugglega að skila sér? 
Fylgstu með á félagavefnum og fáðu upplýsingar um þína stöðu. 

Félagsgjöld til Einingu-Iðju eru 1 % af launum og sér vinnuveit-

andi um skil þeirra til félagsins. 

Til að viðhalda fullgildum félagsrétti í Einingu-Iðju þurfa félagsgjalds-

greiðslur að berast reglulega. Ef ekkert félagsgjald er greitt í sex mánuði 

samfellt fellur viðkomandi félagsmaður af félagsskrá. 

Með greiðslu lágmarksfélagsgjalda koma tiltekin réttindi. Hjá Einingu-

Iðju hafa félagsmenn t.d. rétt til: 

  Upplýsinga um réttindi og skyldur

  Aðstoðar við túlkun kjarasamninga

  Aðstoðar við gerð ráðningarsamninga

  Aðstoðar við útreikninga á launum og innheimtu

  Aðstoðar ef upp kemur ágreiningur á vinnustað

  Lögfræðiaðstoðar tengda kjaramálum

  Aðstoðar í veikindum í gegnum sjúkrasjóðinn

  Styrkja til forvarna og endurhæfingar

  Niðurgreiðslu á námi og námskeiðum

  Aðgangs að orlofshúsum

Upphæð félagsgjalda og nafn stéttarfélags á að koma fram á launa-

seðli. Á félagavef Einingar-Iðju (finnið hann efst til hægri á www.ein.is) er 

hægt að fylgjast með skilum félagsgjalda og sjá yfirlit yfir greidd félags-

gjöld aftur í tímann. Eining-Iðja hvetur félagsmenn til að skoða launaseð-

ilinn sinn vel og fylgjast með skilum félagsgjalda á félagavefnum.

Eining-Iðja vill minna félagsmenn sína á rétt sinn til 

að fá greidda svokallaða orlofsuppbót. Þeir sem 

starfa eftir almenna samningnum og hjá ríkinu eiga 

að fá orlofsuppbótina borgaða 1. júní og þeir sem 

starfa hjá sveitarfélögum þann 1. maí. Orlofsuppbótin 

árið 2017 er sú sama hvort sem viðkomandi starfar 

á almenna markaðinum, hjá ríki eða sveitarfélagi, 

kr. 46.500. Þetta á við um þá sem eru í 100% starfi. 

Á heimasíðu félagsins má finna töflu sem sýnir 

upphæð orlofsgreiðslu miðað við starfshlutfall og 

starfstíma.

Átt þú rétt á orlofsuppbót?

Klukk er ókeypis tímaskráningarapp fyrir snjallsíma sem hjálpar launafólki 

að halda utan um sínar vinnustundir. Notandi skráir vinnutímana sína með 

Klukk og hefur þannig yfirsýn yfir unnar vinnustundir. Í klukk er hægt að 

virkja staðsetningarbúnað sem minnir notandann á að klukka sig inn og 

út. Einnig má á einfaldan hátt fá tímaskýrslu senda í tölvupósti sem Excel 

skjal. Þannig má á auðveldan hátt nálgast yfirlit yfir unna tíma í mánuði og 

bera saman við greiddar vinnustundir á launaseðli. Þannig hjálpar Klukk 

upp á að þú fáir rétt greitt frá þínum launagreiðanda.

Klukk er ókeypis og er komið í 

Appstore (Iphone) og Playstore (Android). 

Félagsmenn eru hvattir til að ná í 

appið og byrja að prófa.

Nánari upplýsingar um appið má 

finna á www.asi.is/klukk

Náðu þér í KLUKK
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Á næstunni stendur ASÍ fyrir námskeiði sem kallast Ungir leið-

togar, en eins og nafnið ber með sér þá er námskeiðið ætlað 

ungu fólki. Markmið þess er að fræða um verkalýðshreyfinguna 

og efla ungt fólk sem leiðtoga hvort sem er á vinnustaðnum eða 

á breiðari vettvangi. Námskeiðið er sniðið að ungum félögum í 

verkalýðshreyfingunni; trúnaðarmönnum, starfsmönnum stéttar-

félaga og ungu fólki í trúnaðarráðum. Tveir félagsmenn Einingar-

Iðju munu fara á námskeiðið, þau Sigurpáll Gunnarsson og 

Guðbjörg Helga Andrésdóttir sem bæði starfa sem trúnaðar-

menn hjá félaginu.

Tíðindamaður blaðsins heyrði í Guðbjörgu og Sigurpáli og forvitnaðist 

um hvernig þeim litist á námið. Guðbjörg segir að henni lítist mjög vel á 

þetta námskeið. „Það verður örugglega spennandi og fræðandi. Það er 

líka mjög skemmtilegt að það verður farið til Brussel og fá að kynnast 

aðstæðum í verkalýðsmálum í öðru landi.“ Sigurpáll tekur undir hennar 

orð og bætti við að hann væri rosalega spenntur fyrir þessu, „get hrein-

lega ekki beðið eftir að byrja. Ég er alveg viss um að maður græði slatta 

á þessu, bæði hluti sem maður mun geta nýtt sér í starfi og daglegu lífi, 

svo að sjálfsögðu bara upplifunin sjálf, ég tel þetta vera algjör forréttindi 

að fá að vera partur af þessu.“ Í sumarblaði félagsins fáum við að heyra 

aftur í þeim og forvitnastum hvernig til tókst og hvort námskeiðið hafi 

staðið undir væntingum.

Nánar um námskeiðið

Þrátt fyrir að ungt fólk (18-35 ára) sé stór hópur á vinnumarkaði er virkni 

þess lítil innan margra stéttarfélaga og aðkoma þess að stjórnum, þingum 

og ákvörðunartöku innan verkalýðshreyfingarinnar víða of lítil. Hvað 

Einingu-Iðju varðar er vert að nefna að um 35% trúnaðarmanna sem 

starfa hjá félaginu eru 35 ára eða yngri og sitja þau einnig mörg hver í 

ýmsum ráðum og nefndum félagsins. Á næsta aðalfundi félagsins verður 

jafnframt kosið í fyrsta sinn um meðstjórnanda í aðalstjórn, en það sæti er 

eyrnamerkt ungum félagsmönnum. 

Námskeiðið samanstendur af þrem námslotum sem miða að því að 

styrkja ungt fólk í verkalýðshreyfingunni og gera því kleift að koma rödd-

um ungs fólks á framfæri, á vinnustaðnum, innan hreyfingarinnar og úti 

í samfélaginu. Með námskeiðinu gefst ungum félögum kostur á að öðlast 

fjölbreytta þekkingu á verkalýðshreyfingunni ásamt því að efla ræðu-

mennsku, framkomu og sjálfsstyrk. Síðast en ekki síst er námskeiðinu 

ætlað að styrkja enn frekar tengsl og samvinnu ungs launafólks þvert á 

starfsgreinar og landshluta.

Fystu tvær loturnar, sem standa í tvo daga, fara fram í Reykjavík í lok 

mars og í lok apríl. Þriðja lotan, sem stendur yfir í fjóra daga, fer fram í 

Brussel. Þar verður m.a. farið í heimsókn til ETUC (Evrópsku verkalýðs-

hreyfingarinnar) og ungliðaþjálfarar frá ETUI (fræðslumiðstöð ETUC) 

munu fræða nemendur um áskoranir ungs fólks á evrópskum vinnu-

markaði þar sem áskoranir fjórðu iðnbyltingarinnar eru farnar að hafa 

áhrif á störf. Jafnframt verður tekið hús á ITUC (International Trade Union 

Confederation) þar sem einblínt verður á vel heppnaðar herferðir þeirra. 

Stærstu heildarsamtök launafólks í Belgíu, FGBT, verða sótt heim þar sem 

kynntar verða fyrir hópnum þær áskoranir sem samtökin hafa rekist á í 

tengslum við fjórðu iðnbyltinguna og þá sérstaklega deilihagkerfið. Þá 

munu ungliðar FGBT kynna starf sitt og uppbyggingu.

Námskeiðið „Ungir leiðtogar“

Guðbjörg. Sigurpáll.Sigurpáll.

Við gerð síðustu kjarasamninga Starfsgreinasambands Íslands og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga var samþykkt að veita 2% 

persónuálag vegna starfsþróunarnámskeiða skv. grein 10.2.1 

sem gildir frá 1. janúar 2018. Skipuð var Starfsþróunarnefnd sem 

hefur nú birt reglur og lista yfir starfstengd námskeið sem nefndin 

staðfestir að uppfylli skilyrði um ávinnslu persónuálags. Reglurnar 

og listann má nálgast á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

www.samband undir Starfsþróunarnefnd. Félagsmenn sem lokið 

hafa námskeiðum sem ná settum viðmiðum geta óskað eftir mati 

á þeim hjá sínum launafulltrúa. Einnig er hægt að senda erindi til 

nefndarinnar til úrskurðar ef ekki næst sátt í mati á námskeiðinu.

Við mat á starfstengdu námi til persónuálags er starfsmönnum sveitar-

félaga skipt í tvo hópa, þ.e. annars vegar þá sem ekki hafa lokapróf á 

framhaldsskólastigi og hins vegar þá sem hafa lokapróf á framhaldsskóla-

stigi (2 til 4 ár) skv. gr. 10.2.3 í gildandi kjarasamningum. Fyrri hópurinn 

getur fengið heildstætt starfstengt nám, sem er a.m.k. 150 kest. (kennslu-

stundir) að lengd, metið til 2% persónuálags. Hópurinn sem hefur lokið 

framhaldsskólaprófi getur með sama hætti fengið 2% persónuálag vegna 

styttri starfstengdra námskeiða sem samanlagt ná a.m.k. 150 kest. Starfs-

þróunarnefnd mun uppfæra listann yfir starfstengt nám eftir því sem 

við á.

Starfsþróun metin til launa hjá sveitarfélögum
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Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og  
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

T

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

�

Með allt á hreinu í 15 ár
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Átt þú 
rétt á bótum 

eftir slys?

Hafðu       
samband 

tryggingabaetur.is

s.464 5550

- það kostar ekkert

Sími 464 5550 I www.tryggingabaetur.is


