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Í yfir tíu ár…
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Hveragerði
Selfoss
Akranes

… hefur Hreint boðið viðskiptavinum sínum á Akureyri 
upp á faglega og persónulega þjónustu á sviði ræstinga. 
Við byggjum hana á yfir 30 ára reynslu okkar í alhliða 
ræstingum. Hreint er Svansvottað fyrirtæki sem leggur 
mikla áherslu á umhverfismál, gæði og góð samskipti.
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… hefur Hreint boðið viðskiptavinum sínum á Akureyri 
upp á faglega og persónulega þjónustu á sviði ræstinga. 
Við byggjum hana á yfir 30 ára reynslu okkar í alhliða 
ræstingum. Hreint er Svansvottað fyrirtæki sem leggur 
mikla áherslu á umhverfismál, gæði og góð samskipti.
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Kíktu á heimasíðu okkar og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig

589-5000 | hreint.is 
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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
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Niðurstöður Ookla Speedtest sýna að Síminn 
er með hraðasta farsímanet á Íslandi.
Þú getur meira með Símanum.



Muni› eftir www.ein.is

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 möguleikar kynntir og ýmsar aðrar upplýsingar 

sem máli skipta fyrir félagsmenn sem hug hafa á að 

nýta sér þá orlofskosti sem í boði eru. Megináhersla er 

eins og áður lögð á að kynna þau orlofshús og 

orlofsíbúðir sem félagið hefur til umráða og leigu til 

félagsmanna á komandi sumri. Sem fyrr býður félagið 

hús og íbúðir af mismunandi stærðum og gerðum, í 

mismunandi umhverfi og í öllum landshlutum. 

Þó svo að orlofsblað félagsins sé borið inn á 

öll heimili og fyrirtæki á félagssvæðinu geta einungis félags-

menn sótt um þá valkosti sem í boði eru í sumar og fjallað er 

um í blaðinu. 

Að venju eru félagsmenn einnig minntir á réttindi sín varðandi orlof, 

orlofstöku og orlofsuppbót. Þá verður sagt frá orlofsferðum sumarsins, 

sem eru að þessu sinni þrjár, en nú stendur yfir skráning í tvær þeirra, 

ferðina til Þýskalands og í „Fjallaferðina.“ 

Ekki bara hús í boði

Að venju geta félagsmenn sótt um „Viku að eigin vali,“ og keypt gisti- 

miða á Fosshótel, gistimiða á nokkur KEA-hótel og greiðslumiða á 

Edduhótelin. Þá verður enn og aftur boðið upp á að kaupa Veiðikortið og 

Útilegukortið á sérkjörum. 

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 leigu- 

taki skuldbindur sig til að borga kr. 25.000 sekt ef þessi regla er brotin.

Rafrænar umsóknir

Í ár þarf að sækja um orlofshús og orlofsstyrki á rafrænan hátt á félaga-

vefnum sem er á www.ein.is, og því fylgir ekki umsóknareyðublað með 

blaðinu eins og undanfarin 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 umsóknarferlið. Á www.ein.is má finna myndband þar sem 

sýnt er hvernig sótt er um.

Hægt er að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum eða veflykli. Ef þú 

hefur ekki virkjað rafræn skilríki eða fengið veflykil frá félaginu þá þarftu 

að sækja um aðgang að vefnum og fá sendan veflykil heim. Þetta gerir 

þú á félagavefnum.

Ef þú lendir í vandræðum við að senda inn umsókn getur þú fengið 

aðstoð á skrifstofum félagsins.

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 laugar-

dagurinn 1. apríl, en úthlutun fer fram nokkrum dögum síðar. Þeir 

sem fá úthlutað þurfa að vera búnir að ganga frá greiðslu í síðasta lagi 

25. 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.

Í áÍOrlof 2017

   Nýr starfs-
 maður
Eyrún Halla Eyjólfsdóttir var í byrjun  

árs ráðin þjónustufulltrúi hjá félaginu  

út þetta ár, eða á meðan Hafdís E. 

Ásbjarnardóttir fer í tímabundið leyfi  

frá störfum. Eyrún hefur hafið störf á  

skrifstofu félagsins á Akureyri og er  

með netfangið eyrun@ein.is 

Eyrún er þjónustufulltrúi Iðnaðar-  

og tækjadeildar á meðan Hafdís  

verður í fríi og sér jafnframt um  

lögfræðisamskipti, almennar upp- 

lýsingar, innheimtumál, gjaldþrot  

o.fl.
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– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®

400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Íbúfen 400 mg, filmuhúðuð tafla inniheldur 400 mg af íbúprófeni. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID lyf (bólgu- 

eyðandi lyf sem ekki eru sterar). Lyfið er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, einnig mígreni 

höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum, hita og ýmsum gigtarsjúkdómum s.s. liðbólgusjúkdómum (t.d. iktsýki þ.m.t. barnaiktsýki), 

hrörnun í liðum (t.d. slitgigt), vefjagigt, öðrum liða- og vöðvasjúkdómum og meiðslum á mjúkvefjum. Takið töflurnar með glasi 

af vatni með eða eftir mat. Til að auðvelda inntöku eða til að stilla skammta má skipta töflunum í tvo jafna hluta. Ekki skal gefa 

börnum yngri en 12 ára Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur. Hámarksdagskammtur á ekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg). 

Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga án samráðs við lækni. Unglingar skulu ekki taka Íbúfen í meira en 3 daga án 

samráðs við lækni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfja- 
fræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Íbúfen tæklar
verkinn



Þann 1. mars sl. skrifaði Björn Snæbjörnsson, for-

maður félagsins, undir samning um kaup á fimm 

nýjum íbúðum í Álalind 2 í Kópavogi. Þetta er 

stærsta einstaka fjárfesting sem félagið hefur farið í, 

en um er að ræða fjórar fjögurra herbergja íbúðir og 

eina þriggja herbergja íbúð. Sér bílastæði í bíla-

kjallara fylgir hverri íbúð. Fyrirhugaður afhendingar-

tími íbúðanna er í febrúar 2018.

Íbúðirnar eru í 5 hæða fjölbýlishúsi sem stendur við 

Álalind 2 í austurhluta nýs íbúðahverfis, Glaðheima, í Kópa-

vogi. 25 íbúðir eru í fjölbýlishúsinu og er bílageymsla undir 

því. Íbúðahverfið liggur austan megin við Reykjanesbraut 

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

lægt það er í Kópavogi og í vaxandi svæðiskjarna höfuð-

borgarsvæðisins, Smáranum. Frábær staðsetning, stutt í 

stofnæðar höfuðborgarsvæðisins og Smáralind.

Alltaf í notkun

Stjórn félagsins ákvað nýlega að ganga frá kaupum á þess-

um fimm nýju íbúðum og selja fjórar eldri í þeirra stað 

síðar á árinu, í Ljósheimum og Sólheimum. Björn segir að 

íbúðirnar fyrir sunnan séu svo að segja alltaf í notkun og 

því komist færri í þær en vilja. „Eins og staðan er í dag 

erum við með átta íbúðir víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir okkar félagsmenn, þar af eru tvær þeirra sjúkraíbúðir. 

Sú umræða kom upp í stjórn félagsins hvort ekki væri 

kominn tími á að bæta við einni íbúð og eftir ítarlega 

skoðun þá varð þetta lendingin. Þetta er stærsta einstaka 

fjárfesting sem félagið hefur farið í, að minnsta kosti á 

meðan ég hef verið í stjórn þess. Við erum að bæta við 

einni íbúð, en nú erum við að fá fimm glænýjar í stað 

fjögurra eldri sem var farið að styttast í að þyrftu að fá smá 

andlitslyftingu,“ sagði Björn. 

Björn sagði einnig að aukið hagræði væri að hafa íbúð-

irnar á sama stað, t.d. varðandi eftirlit á þeim og þrif.

Fimm nýjar íbúðir keyptar

Björn skrifar undir kaupsamning 1. mars sl.

Muni› eftir www.ein.is8
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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. 5.940.000 í „Vika að eigin vali.”  Félags-
menn geta sótt um 270 slíka styrki, hver að upphæð 
kr. 22.000 og er styrkloforðum úthlutað eins og orlofs-
húsunum. 

Sækja þarf um í síðasta lagi 1. 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. 22.000, 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.

ATHUGIÐ! Framvísa þarf löglega númeruðum  

vsk. reikningum eða farseðlum!

Vika að eigin vali!



Fram kemur í lögum félagsins að trúnað-

arráð taki ákvörðun um myndun eða 

fækkun/fjölgun svæðisfulltrúa og hvar 

þeir skulu vera staðsettir. Á fundi trúnað-

arráðs félagsins sem fram fór í febrúar var 

samþykkt að svæðisfulltrúum félagsins 

fækki úr fimm í þrjá. Undanfarin ár hafa 

verið starfandi 5 svæðisfulltrúar og vara-

menn þeirra á eftirtöldum stöðum: 

Svæðisráð Dalvíkurbyggðar, Svæðisráð 

Ólafsfjarðar, Svæðisráð Siglufjarðar, 

Svæðisráð Hríseyjar og Svæðisráð Grýtu-

bakkahrepps.

Ákveðið var að eftir breytinguna verði svæð-

isfulltrúarnir 3 og á eftirtöldum stöðum:

•  Svæðisráð Grýtubakkahrepps

•  Svæðisráð Fjallabyggðar

•  Svæðisráð Hríseyjar og Dalvíkurbyggðar

Svæðisfulltrúar sitja í aðalstjórn félagsins fyrir 

hönd síns svæðis og eru varamenn sjálfkjörnir í 

trúnaðarráð.

Guðrún er fyrsti sameiginlegi svæðis- 

fulltrúi Hríseyjar og Dalvíkurbyggðar

27. febrúar sl. fór 

fram fundur á Dal-

vík og í Hrísey 

sem var samkeyrð-

ur í gegnum net- 

ið. Um var að 

ræða fyrsta fund 

nýstofnaðs svæðis-

ráðs Hríseyjar og 

Dalvíkurbyggðar. 

Á fundinum var kosinn nýr svæðisfulltrúi sam-

einaðs svæðisráðs og varamann hans. Guðrún 

J. Þor-bjarnardóttir, sem var svæðisfulltrúi í 

Hrísey, bauð sig ein fram í stöðuna og var hún 

kjörin með lófaklappi. Sigríður Þ. Jósepsdóttir, 

var var svæðisfulltrúi Dalvíkurbyggðar, var sú 

eina sem bauð sig fram til varamanns og var 

hún einnig kjörin með lófaklappi.

Að kjöri loknu tók Guðrún til máls og sagði 

m.a. að hún og Sigríður yrðu í samstarfi. „Ég tel 

mikilvægt að fulltrúi og varafulltrúi svæðisins 

komi ekki alltaf frá sama staðnum og að hann 

muni skiptast á milli staðanna.“ Guðrún sagðist 

hafa verið hugsi yfir ýmsum sameiningum. 

„Oft á tíðum bitna sameiningar á þeim sem 

færri eru en ekki alltaf. Hér í kvöld höfum við 

sínt fram á að hlutirnir þurfa ekki að vera á 

þann veg. Það er hægt að hlusta á fámennið 

og taka tillit til þess. Þess vegna tek ég við með 

stolti sem fyrsti svæðisfulltrúi sameinaðara 

svæðisráða Dalvíkur og Hríseyjar.“

Margrét kosin fyrsti svæðisfulltrúi 

Fjallabyggðar

28. febrúar sl. fór 

fram fundur ný- 

stofnaðs svæðis-

ráðs Fjallabyggðar 

þar sem m.a. var 

kosinn nýr svæðis-

fulltrúi sameinaðs 

svæðisráðs og vara- 

mann hans. Fyrr-

um svæðisfulltrúar Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, 

Margrét Jónsdóttir og Hafdís Ósk Kristjánsdóttir, 

buðu sig báðar fram í embættið og fór svo að 

Margrét var kjörin. 

Eitt framboð kom fram í embætti varasvæð-

isfulltrúa og var Sigrún Agnarsdóttir, sem verið 

hefur varasvæðisfulltrúi Siglufjarðar, kjörin.

Róbert endurkjörinn svæðisfulltrúi  

á Grenivík

1. mars sl. fór fram 

fundur í svæðisráði 

Grenivíkur þar sem 

m.a. var kosinn 

svæðisfulltrúi og 

varamður hans. 

Róbert Þorsteins-

son var einn í kjöri 

til svæðisfulltrúa og 

var hann því endurkjörin. Þórey Aðalsteinsdóttir 

sem verið hefur varasvæðisfulltrúi undanfarin 

ár gaf ekki kost á sér. Nýr varasvæðisfulltrúi var 

kjörinn Þorsteinn Þormóðsson.

Niðurstaða forsendunefndar ASÍ og SA, sem fundaði í lok febrúar, 

vegna endurskoðunar kjarasamninga, er að tvær af þremur 

forsendum standast en ein gerir það ekki. Sú snýst um launaþróun 

annarra hópa. Samninganefnd ASÍ hefur engu að síður, m.a. að 

undangengnum fundahöldum í baklandi stéttarfélaganna, ákveðið 

að segja ekki upp núgildandi kjarasamningi.

Forsendurnar sem voru til skoðunar eru þessar:

1. Fjármögnun stjórnvalda á stofnframlögum ríkisins til 2.300 almennra 

íbúða á árunum 2016-2019 eða að hámarki 600 á ári.

2. Mat á því hvort launastefna og launahækkanir samningsins hafi verið 

stefnumarkandi fyrir aðra á vinnumarkaði (32% hækkun frá nóv 2013-

des 2018).

3. Aukinn kaupmáttur á samningstímanum.

Ljóst er að liðir 1 og 3 standast skoðun en liður 2 er forsendubrestur 

eins og áður segir. Er það mat samninganefndar ASÍ að ákveðin verð-

mæti séu í núgildandi samningi (4,5% almenn launahækkun 1. maí og 

hækkun á mótframlagi atvinnurekenda í lífeyrissjóð um 1,5% 1. júlí) auk 

þess sem lítill áhugi er á því að almenni markaðurinn fari fyrstur í þeim 

kjaraviðræðum sem framundan eru, en mörg opinberu félaganna eru 

með lausa samninga síðar á þessu ári.

Ákvörðun um uppsögn er því frestað fram til febrúar 2018 vegna 

þeirra fjölda kjarasamninga sem lausir eru á opinbera markaðnum á 

næstu mánuðum og óvissu um niðurstöðu þeirra. Ef tekin verður 

ákvörðun um uppsögn kjarasamninga í febrúar 2018 gildir uppsögnin 

strax, en ekki frá lok apríl eins og samningarnir kveða á um.

Svæðisfulltrúar félagsins orðnir þrír

Kjarasamningum ekki sagt upp
– breytt ákvæði í samningum 
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Margrét.

Guðrún.

Róbert.
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

VIÐ TÓKUM 
ÁKVÖRÐUN:  
    AÐ VEITA BESTU 
BANKAÞJÓNUSTU 
                 Á ÍSLANDI ...

Við tökum vel á móti þér í næsta  
útibúi og á islandsbanki.is

... svo þú eigir 
auðveldara með að 
taka þínar ákvarðanir

Föstudaginn 24. febrúar sl. lauk skilafresti 

á listum eða tillögum um menn í stjórnar-

sæti vegna kjörs stjórnar og trúnaðarráðs 

fyrir starfsárið 2017-2018. Ekki bárust  

tillögur eða aðrir listar en frá trúnaðarráði 

og teljast þeir félagsmenn sem trúnað-

arráð hefur gert tillögu um sjálfkjörnir. 

Listi trúnaðarráðs tekur því við félaginu á 

næsta aðalfundi, sem fram fer fimmtu-

daginn 6. apríl nk. kl. 19:30 í Menning-

arhúsinu HOFI á Akureyri. 

Björn Snæbjörnsson mun því áfram verða 

formaður félagsins en Margrét H. Marvinsdóttir 

mun taka við starfi ritara stjórnar af Vilhelmi 

Adolfssyni.

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 þjón-

ustu félagsins.

Sjálfkjörið í stjórn félagsins

Björn Snæbjörnsson formaður.

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:

Sálfræðiviðtöl verði að hámarki 7 skipti á ári, 50% af reikn (var 5 skipti)

Heyrnartækjastyrkir hækki í kr. 50.000.- á þriggja ára fresti (úr 25.000) 

(35% af reikn)

Gleraugnastyrkir hækki í kr. 40.000.- á þriggja ára fresti (úr 25.000) 

(35% af reikn)

Líkamsrækt hækki í kr. 20.000.- á ári (úr 15.000) (35% af reikn)

Laseraðgerðir hækki í kr. 50.000.- á ári (úr 40.000)

Tækni- og glasafrjóvgun hækki í kr. 50.000.- (úr 40.000) þó aldrei 

hærri en 50% af reikningi.

Útfararstyrkir hækki í kr. 360.000.- (úr 300.000) (til lífeyrisþega 

80.000, óbreytt)

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 lesa meira um styrki og dag- 

peninga sem greiddir eru úr sjúkrasjóðnum.

Hækkun styrkja úr sjúkrasjóði



Þýskaland og Lúxemborg -  
Trier-Mósel-Rín
Búið er að taka ákvörðun um að fara í ferðina því lágmarks- 
þátttöku er náð.

Ferðin er samstarfsverkefni Einingar-Iðju og Afls Starfsgreinafélags.  

Farið verður til Þýskalands og Lúxemborgar 3. til 10. júní 2017. Hámark  

50 manns. 

Flogið verður með Icelandair frá Keflavík til Frankfurt og þaðan aftur til 

Keflavíkur. 

Farið verður til Cochem, Lúxemborgar, Bernkastel-Kues, Trier, Rüdesheim 

og Koblenz.

Gist verður 5 nætur í nágrenni Bernkastel-Kues www.moselpark.de og  2 

nætur í Rüdesheim www.parkhotel-ruedesheim.de Gist verður í tveggja 

manna herbergjum á hótelum.

Leiðsögumaður verður Harpa Hallgrímsdóttir, bílstjóri Sveinn Sigurbjarnar-

son og fararstjórar Björn Snæbjörnsson og fulltrúi frá Afli. 

Verð kr. 225.000.- á félagsmann og gest. Óafturkræft staðfesting- 

argjald er kr. 40.000.- sem greiðist innan 10 daga frá pöntun í 

ferðina. 

Langar þig með þótt þú sért ekki félagsmaður? Þar sem ekki er 

fullbókað í ferðina var ákveðið að gefa utanfélagsmönnum kost á að koma 

með. Þeir þurfa að greiða aukalega kr. 10.000 og því mun ferðin kosta þá 

kr. 235.000.

Boðið verður upp á rútuferð til Keflavíkur 2. júní og heim 10. júní og 

gistingu í Keflavík aðfararnótt 3. júní ef óskað er eftir því. 

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

Innifalið í verði: 

 Akstur: Allur akstur erlendis. 

 Flug: Keflavík – Frankfurt - Keflavík. 

 Gisting: 7 nætur í tveggja manna herbergjum á hótelum með morgun-

verði. 

 7 kvöldverðir erlendis. 

 Sigling á Rín, vínsmökkun hjá vínbónda. 

Ekki innifalið í verði:

 Ferðir og gisting innanlands, og aðgangseyrir í söfn og áhugaverða 

staði. 

Ferðalýsing: 
Laugardagur 3. júní

Flogið frá Keflavík kl. 07:25 til Frankfurt og lending kl. 12:50 (tveggja tíma 

munur). Rútan bíður útifyrir. Við ökum sem leið liggur til Bernkastel-Kues 

þar sem við gistum næstu fimm nætur á Hótel Moselpark, þar bíður okkar 

kvöldverður. 

Sunnudagur 4. júní 

Farið verður til Cochem sem er skemmtilegur bær með fallegan kastala og 

mikið götumannlíf, veitingastaði og ekki má gleyma allskonar verslunum. 

Bærinn stendur á bökkum Móselárinnar með allri sinni umferð og sjarma.

Mánudagur 5. júní 

Dagsferð til Lúxemborg, borg andstæðna. Hvergi annarsstaðar í Evrópu er 

að finna slíka framúrskarandi blöndu af sögulegum stöðum og nútíma arki-

tektúr. Gamla borgin í Luxemborg og vígi hennar hefur lengi verið hluti af 

UNESCO World Heritage. Luxemborg er nútíma borg með djúpar rætur. 

Þriðjudagur 6. júní

Frjáls dagur í Bernkastel-Kues sem er einn af vinsælustu ferðamannastöðum 

við Móselána og getur kallast miðstöð í mið Mósel. Bæirnir tveir eru eitt 

elsta svæði þýskrar vínræktar við Mósel. Vínbændur á hverju strái með sölu 

á framleiðslu sinni, verslanir, kaffihús, matsölustaðir, götulistamenn svo eitt-

hvað sé nefnt. 

Orlofsferðir Einingar
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ar-Iðju á árinu 2017
Miðvikudagur 7. júní 

Dagsferð til Trier. Rómverjar reistu borgina 16 fyrir Krist. Á seinni hluta 3. 

aldar var Tríer stærsta borg Evrópu norðan Alpa en snemma á 5. öld fóru 

Germanir að flæða yfir lönd Rómverja. Atli Húnakonungur náði borginni á 

sitt vald um miðja 5. öld. Talin vera frábær verslunarborg. Eftir dvölina í Trier 

förum við og heimsækjum vínbónda í Leiwen og fáum að smakka fram-

leiðslu hans og fræðast um búskap sem okkur er frekar framandi. Haldið 

heimleiðis.

Fimmtudagur 8. júní 

Kveðjum Bernkastel-Kues og höldum til Koblenz, þar mætast Mósel og Rín 

á „Þýska horninu“. Næsti gististaður er í Rüdesheim sem stendur við Rín. Þar 

verður gist tvær nætur á Parkhotel Rüdesheim. 

Föstudagur 9. júní 

Byrjum á siglingu á Rín og siglum m.a. fram hjá Loreley klettinum, en sagan 

segir að gyðja ein hafi reynt að seiða til sín skipstjórnarmenn er þeir sigldu 

framhjá klettinum svo þeir sigldu gjarnan fleyjum sínum í strand. Njótum 

kvöldsins í Rüdesheim sem er skemmtilegur bær sem hefur upp á margt að 

bjóða. 

Laugardagur 10. júní 

Hótelið kvatt og farið á flugvöllinn í Frankfurt. Heimferð kl. 14:00 og lending 

í Keflavík kl. 15:35.
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Kverkfjöll - Dreki -  Askja -  
Holuhraun - Herðubreiðarlindir
Langar þig að sjá Holuhraun eða íshellinn við Kverkfjöll?
Þriggja daga fjallaferð verður farin í Kverkfjöll, Dreka, Öskju, Holu-

hraun og Herðubreiðarlindir 14. til 16. ágúst 2017. Farið verður á 

fyrsta degi upp í Kverkfjöll, um Möðrudal, og verður gist í svefn-

pokagistingu skálanum þar. Á öðrum degi verður farið í Dreka og 

Öskju, einnig verður Holuhraun skoðað. Gist verður í skála í Dreka. 

Þriðja daginn verður farið heim í gegnum Herðubreiðarlindir.

Hámark 40 manns.

Ferðin kostar kr. 32.000 á mann, innifalið er allur akstur, 

gisting í svefnpokaplássi og leiðsögn. Óafturkræft stað-

festingargjald er kr. 10.000.

Grillað verður eitt kvöld og þá lagt til grillkjöt og kartöflusalat. Að 

öðru leyti verður fólk að nesta sig sjálft.

Leiðsögumaður verður Óskar Þór Halldórsson, bílstjóri Sveinn 

Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson.

Eins dags ferð fyrir aldraða 
Einingar-Iðjufélaga verður farin 21. júní 2017. Farið verður austur á 

Húsavík og síðan upp að Þeistareykjum. Þá verður farið aftur til 

Húsavíkur og Hvalasafnið skoðað. Hádegismatur verður snæddur á 

Húsavík. Eftir matinn verður Kísilvegurinn ekinn til Mývatnssveitar og 

áfram til Illugastaða í Fnjóskadal þar sem drukkið verður kaffi. Síðan 

verður ekið heim sem leið liggur um Víkurskarð. 

Ferðin kostar kr. 6.000 á mann.

Skráning í utanlandsferðina  og fjallaferðina stendur nú yfir  á skrifstofu félagsins á Akureyri,  sími 460 3600 milli kl. 8:00 og 16:00. Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað verður að skrá  
í eins dags ferðina.
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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 félagsmanna 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

Hjá félaginu eru til sölu fyrir félagsmenn gistimiðar á nokkur 

Keahótel sem niðurgreiddir eru af Einingu-Iðju. Miðarnir eru til 

sölu á öllum skrifstofum félagsins.

Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, en við pöntun verður að koma fram að 

greitt verði með gistimiða. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn á 

öllum hótelum Keahótela. 

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: 17.300,-      Kr: 12.600,- 

Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 22.400,-   Kr: 16.000,-

                                             16. maí -30. september     1. október - 15. maí
Hótel Norðurland Akureyri             Pr. nótt                    Pr. nótt

Eins manns herbergi með sturtu      Kr: 14.200,-  Kr:   8.750,-

Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 18.500,-       Kr: 11.900,-

Reykjavík Lights / Skuggi hótel / 

Storm hótel í Reykjavík

Eins manns herbergi með sturtu Kr: 16.800,-  Kr: 10.750,-

Tveggja manna herbergi með sturtu  Kr: 22.000,- Kr: 14.200,-

Gistimiðar á Keahótel

 Pr. nótt                    t Pr. nótt

K 17 300 K 12 600

    Pr. nótt       t Pr. nótt

K 14 200 K 8 750

Eining-Iðja býður félagsmönnum sínum að kaupa Veiðikortið á 

sérkjörum. Kortið er til sölu á skrifstofum félagsins á aðeins kr. 

2.500 en fullt verð er kr. 6.900. Kortið veitir nær ótakmarkaðan 

aðgang að 35 vatnasvæðum vítt og breitt um landið sem og 

tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra.

Veiðikortið er að hefja sitt þrettánda starfsár og má segja að frá fyrsta 

degi hafi það notið mikilla vinsælda. Enda fjölgar sífellt í þeim hópi sem 

kýs að njóta heilbrigðrar útiveru með fjölskyldu við vötn og veiðar. Nú 

gefst fólki kostur á að stoppa við falleg vötn, í skemmri eða lengri tíma, 

án þess að þurfa að eyða miklum tíma í að finna út hvert á að fara til að 

kaupa veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í vatninu og þar fram eftir götum.

Með Veiðikortinu fylgir veglegur bæklingur 

með ítarlegum upplýsingum, reglur, lýsingar 

eru á veiðisvæðum, kort og myndir. 

Veiðikortið er stílað á einn einstakling og 

þurfa korthafar að merkja kortið með kennitölu 

sinni í þar til gerðan reit. Kortið gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri 

en 14 ára í fylgd með korthafa. 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 veiðisvæði er hægt að nálgast 

á www.veidikortid.is

Veiðikortið
- aðeins kr. 2.500 til félagsmanna
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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“.

Eining-Iðja hefur til sölu niðurgreidda 

gistimiða á Fosshótel fyrir félagsmenn. 

Verð miða er kr. 9.500 og gildir hann fyrir 

árið 2017. Miðana er hægt að kaupa á 

skrifstofum Einingar-Iðju.

Fosshótel bjóða upp á gistingu á 16 hótelum 

og er í boði fjölbreytt úrval af gistingu um allt 

land, ýmist sem sumarhótel eða heilsárshótel. 

Fosshótelin eru reyklaus hótel.

Bókanir skulu berast beint á viðkomandi 

hótel eða á söluskrifstofu Fosshótela því 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.

Yfir vetrartímann þarf að nota einn miða fyrir 

eina nótt í tveggja manna herbergi með morg- 

unverði. Frá maí til og með september þarf að 

nota tvo miða fyrir slíkt herbergi.

 Vetur (jan.-apr. og okt.-des.) - 1 gistimiði 

fyrir eina nótt

 Sumar (maí til og með sept.) - 2 gistimiðar 

fyrir eina nótt

 Verð á aukarúmi ásamt morgunverði er 

6.100 krónur.

 Eitt barn 6 ára og yngri gistir endurgjalds-

laust í herbergi með foreldri/um ef deilt er 

rúmi.

 Aukarúm fyrir 3-12 ára kostar kr. 3.250 

og greiðist við innritun.

 Aukarúm fyrir 13 ára og eldri kostar  

kr. 6.500 og greiðist við innritun.

Ath! Aukagjald er rukkað á Fosshótel 

Reykjavík og Fosshótel Jökulsárlóni, 

7.000 kr. sem greiðist við innritun. 

Miðarnir gilda ekki á sérstökum viðburðum 

eins og Mærudögum á Húsavík, Menningarnótt 

í Reykjavík, Fiskideginum mikla á Dalvík o.s.frv.

Nánari upplýsingar má finna á 

www.fosshotel.is

Gistimiðar á Fosshótelin

Sumarið 2017 býður Eining-Iðja félags-

mönnum 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 

tveim fullorðnum og fjórum börnum undir 16 

ára aldri fría gistingu á 44 tjaldsvæðum sam-

starfsaðila 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. Ein-

ungis má gista í fjórar nætur samfellt í 

hvert skipti. Korthafar verða því að fram-

vísa kortinu fyrir hverja nótt sem gist er 

á tjaldstæðinu og verður þá ein gistinótt 

strikuð út hverju sinni. Útilegu-kortið er 

í gildi eins lengi og tjaldsvæðin eru opin. 

Útilegukortið gildir fyrir 

tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjól-

hýsi og húsbíla.

Ath! gistináttaskattur er 
ekki innifalinn í Útilegu-
kortinu.

Frekari upplýsingar um 

kortið má fá á vefsíðunni 

www.utilegukortid.is

Útilegukortið

Málþing: hvernig samfélag viljum við vera?  
heilbrigður vinnumarkaður = blómlegt samfélag

Málþingið verður haldið í Hofi þann 22. mars nk. milli kl. 13:00 og 17:00. 
Framsögumenn verða m.a. Kristján Þór Júlíusson menntamálaráðherra, Eiríkur Björn 
Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar, Hrafnhildur Elín Karlsdóttir, hótelstjóri KEA og  
Sigmundur Einar Ófeigsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar.
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Kötluholt

Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2017Orlof 2017

Eining - Iðja
Ýmsar hagnýtar upplýsingar um orlofshúsnæði félagsins 2017.

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. 26.000

Einarsstaðir 45 6 umsjónm. 6 * * já já já já já 10 gas já já já föstud. 26.000

Tjarnargerði 81 9 já 9 nei nei já já já já já 8-12 gas já já já föstud. 31.000

Svignaskarð 75 8 já 8 nei nei já já já já já 8 gas já já já föstud. 26.000

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

Útgarður 6, Egilsst. 81 5+ já 6 nei nei já já já já já 8-10 gas já já nei föstud. 26.000

Ljósheimar 12a, R.vík 96 6 já 6 nei nei já já já já já 8-10 nei já já nei miðv.d. 30.000

Ljósheimar 14a, R.vík 82 6 já 6 nei nei já já já já já 8-10 nei já já nei miðv.d. 30.000

Sólheimar 27, 7. hæð, R.vík 83 6 já 6 nei nei já já já já já 8-10 nei já já nei miðv.d. 30.000

Sólheimar 27, 4. hæð, R.vík 101 6 já 6 nei nei já já já já já 8-10 nei já já nei miðv.d. 30.000

Ásholt 2, R.vík 108 6 já 7 nei nei já já já já já 8-10 nei já já nei miðv.d. 30.000

Leigu- og skiptibústaðir
Einarsstaðir 45 6 umsjónm. 6 * * já já já já já 10 gas já já já föstud. 26.000

Munaðarnes 52 6 umsjónm. 6 nei nei já já já já nei 8 kola já já já föstud. 26.000

Brekkuskógur 46 6+ já 6 * * já já já já nei 6-10 kola já já já föstud. 26.000

Ölfusborgir 50 5+ já 7 * nei nei já já já já 8 gas já já já föstud. 26.000

Bjarteyjarsandur 57 6+ já 8 * já já já já já nei 12 gas já já já föstud. 26.000

Úlfljótsvatn 55 5 + umsjónm. 8 nei nei já já já já já 10-12 kola já já já föstud. 26.000

Kötluholt 65 6+ já 7 nei nei já já já já já 8-12 gas já já já föstud. 26.000

Garðshorn 60 7+ nei 6 nei nei já já já já já 8 gas já já nei föstud. 24.000

Klifabotn 50 6-8 já 8 nei nei nei já já já já 10-12 kola já já nei föstud. 24.000

* Fæst gegn gjaldi hjá umsjónarmanni

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

+ Svefnloft, dýnur eða gestarúm. sumarsins en 36 fyrir aðrar sumarvikur.
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Athug ið ! 

Tímabil húsa 2.jún 9.jún 16.jún 23.jún 30.jún 7.júl 14.júl 21.júl 28.júl 4.ág 11.ág 18.ág 25.ág 1.sep
 til til til til til til til til til til til til til til

Leigustaðir: 9.jún 16.jún 23.jún 30.jún 7.júl 14.júl 21.júl 28.júl 4.ág 11.ág 18.ág 25.ág 1.sep 8.sep

Klifabotn í Lóni
Garðshorn
Bjarteyjarsandur
Brekkuskógur
Einarsstaðir
Egilsstaðir
Illugastaðir
Tjarnargerði
Flókalundur
Svignaskarð
Munaðarnes
Úlfljótsvatn
Kötluholt
Ölfusborgir   

Tímabil 31.maí 7.jún 14.jún 21.jún 28.jún 5.júl 12.júl 19.júl 26.júl 2.ág 9.ág 16.ág 23.ág 30.ág
íbúða í til til til til til til til til til til til til til til
Reykjavík 7.jún 14.jún 21.jún 28.jún 5.júl 12.júl 19.júl 26.júl 2.ág 9.ág 16.ág 23.ág 30.ág 6.sep

Punktafrádráttur: 24 24 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Vika að eigin vali er  22.000.- kr.   18 punktar í frádrátt.

Sækið um á félagavefnum  www.ein.is  fyrir 1. apríl 2017

EINING-IÐJA      

24  24
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Í ár þarf að sækja um orlofshús og orlofsstyrki  
á rafrænan hátt á félagavefnum, sem er á www.ein.is

Hægt er að skrá sig inn með 
rafrænum skilríkjum eða veflykli. 
Ef þú hefur ekki virkjað rafræn 
skilríki eða fengið veflykil frá 
félaginu þá þarftu að sækja um 
aðgang að félagavefnum og fá 
sendan veflykil heim.

Ef þú  
lendir í vandræðum 

getur þú fengið  
aðstoð  

á skrifstofum 
félagsins.

1

2

3

4
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Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja komast 

úr þéttbýlinu í kyrrð og víðáttu sveitanna til 

þess að slaka þar á og endurnýja orkuna, 

en ekki allir. Orlofsíbúðir félagsins í 

Reykjavík eru mikið notaðar allan ársins 

hring af félagsmönnum Einingar-Iðju. 

Félagið er nú með í notkun átta íbúðir í 

Reykjavík, á sjö en leigir eina. Tvær þeirra eru 

notaðar sem sjúkraíbúðir. Íbúðirnar eru allar 

miðsvæðis í borginni og því mjög vel staðsettar. 

Tvær íbúðir í Sólheimum 

Félagið á tvær íbúðir í fjölbýlishúsinu Sólheimar 

27. Önnur íbúðin er 104 m2 fjögurra herbergja 

íbúð á 4. hæð og hin er 89 m2 þriggja herberg-

ja íbúð á sjöundu hæð. 

Tvær íbúðir í Ljósheimum

Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishús- 

um við Ljósheima, báðar eru þær fjögurra  

herbergja. Íbúðirnar eru búnar öllum helstu  

heimilistækjum og í hvorri íbúð er svefnpláss 

fyrir sex manns. 

Tvær íbúðir í Ásholti

Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2, önnur íbúðin er 

notuð sem sjúkraíbúð og er á 3. hæð. Hin íbúð- 

in er á 4. hæð og er einstaklega glæsileg. Hún 

er fjögurra herbergja, 107 m2 að stærð.

Íbúð í Rauðarárstíg 33

Fyrr á árinu tók félagið á leigu eina íbúð í 

Rauðarárstíg 33, íbúð 302. Um er að ræða 

þriggja herbergja íbúð, 83m2, á 3. hæð. Lyfta er 

í húsinu og með henni fylgir bílastæði í bíla- 

kjallara.

Íbúð í Sóltúni

Sjúkrasjóður félagsins keypti í byrjun árs 2014 

eina íbúð í Sóltúni 30. 

Lyklar að íbúðunum eru afhentir  
á skrifstofum félagsins.

Átta íbúðir í Reykjavík
Illugastaðir í 
Fnjóskadal

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í 

Fnjóskadal er fyrir löngu kunn flestum 

landsmönnum, svo margir hafa dvalið þar 

eða litið við hjá vinum og kunningjum sem 

þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sívinsæll 

sumardvalarstaður og vert að benda á að 

félagið á þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, 

hús nr. 26.

Eining-Iðja á fjórtán orlofshús að Illugastöðum 

sem öll eru með heitum pottum. Nokkur þeirra 

eru leigð til annarra stéttarfélaga í skiptum fyrir 

orlofshús annars staðar á landinu. 

Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalar-

staður, ekki síst meðal félagsmanna Einingar-

Iðju, enda er ekki löng ferð úr Eyjafirðinum yfir 

í Fnjóskadal (45 km frá Akureyri). Fnjóskadalur 

státar af náttúrufegurð og er dalurinn sann- 

kölluð perla fyrir náttúruunnendur, sérstaklega 

þá sem áhuga hafa á gönguferðum, jafnt að 

sumri sem vetri. 

Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru 

svefnpláss fyrir átta manns í hverju húsi.  

Á Illugastöðum er meðal annars sundlaug,  

heitur pottur, gufubað og lítil verslun í þjón-

ustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með 

leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í Vagla-

skóg þar sem miklir möguleikar eru til göngu-

ferða.

Lyklar að orlofshúsunum  
á 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
TTTTTTTTTjj ði í

Orlofshúsin 2
017

Veist þú að
Verktakar njóta ekki  

sama réttar og launafólk
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Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs 

ásamt náttúrufegurð ætti að tryggja 

ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á 

Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að  

fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið 

veðursælasta á landinu. 

Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur 

Eining-Iðja til umráða þrjú hús. Einarsstaðir 

hafa notið mikilla vinsælda sem orlofsdvalar-

staður og hafa verið með eftirsóttustu stöðum 

félagsins, meðal annars vegna hinnar rómuðu 

veðurblíðu. Einarsstaðir eru einnig vel staðsettir 

fyrir þá sem vilja nýta fríið í að ferðast og njóta 

þess að skoða nokkrar af helstu náttúruperlum 

landsins, en vilja um leið hafa fastan samastað í 

orlofshúsi. Margar af helstu náttúruperlum  

austfirðinga eru innan seilingar og af Héraði er 

stutt til allra staða á Austurlandi. Frá Einars-

stöðum er jafnframt stutt í alla nauðsynlega 

þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn því 

staðurinn er aðeins tólf kílómetrum sunnan 

Egilsstaða, miðja vegu milli Egilsstaða og Hall-

ormsstaðar. 

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Einarsstaðir á Héraði
Orlofsíbúð á 
Egilsstöðum

Eining-Iðja á íbúð í fjölbýlishúsinu við 

Útgarð 6 á Egilsstöðum og nýtur sú íbúð 

mikilla vinsælda - væntanlega ekki síst 

vegna hinnar rómuðu veðursældar á 

Héraði. 

Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir sumarið 

2013 og er öll hin glæsilegasta. Egilsstaðir er 

höfuðstaður Austurlands og þaðan liggja vegir 

til allra átta. Það ætti því að vera hægur vandi 

að dvelja í orlofsíbúð á Egilsstöðum og skipu-

leggja þaðan ferðir um nánast allt Austurland 

án þess að þurfa að gista annars staðar. Á 

Egilsstöðum er hægt að fá alla þá þjónustu 

sem ferðafólk þarf á að halda, meðal annars er 

þar glæsileg sundlaug sem upplagt er að nýta 

og njóta.

Íbúð Einingar-Iðju á Egilsstöðum er þriggja 

herbergja og að sjálfsögðu búin öllum helstu 

heimilistækjum. Íbúðin er á neðstu hæð í  

þriggja hæða fjölbýlishúsi. Við hana er góður 

sólpallur og skjólveggir. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu 
Einingar-Iðju í Skipagötu 14 á Akureyri.

Orlofshúsasvæðið Klifabotn í Lóni hefur 

reynst vinsælt meðal félagsmanna 

Einingar-Iðju. Þar ríkir enda skaftfellsk 

kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta jökuls 

Evrópu, Vatnajökuls.

Klifabotn, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan 

við Laxá, og stendur við Strandaháls í Bæjar-

hreppi, sem nú er reyndar hluti af Sveitar-

félaginu Hornafirði. 

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í 

Klifabotni, rúmgott og vel búið. Í hverfinu er 

leikvöllur fyrir börnin og sameiginleg gufu-

-baðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30 

kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Horna-

firði en þar er fjölbreytt þjónusta, meðal annars  

sundlaug og golfvöllur. Svæðið býður upp á 

skemmtilega ferðamöguleika, hvort heldur fólk 

vill ferðast á bílum, hestum eða á tveimur jafn-

fljótum. Umhverfið er ægifagurt og stórbrotið 

og meðal annars stutt í hin rómuðu Lónsöræfi. 

Fjallahringurinn, sem skýlir Lónsbúum og  

gestum þeirra, er fagur með Eystra- og Vestra-

Horn sem útverði.

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Klifabotn í Lóni

Veist þú að
Fyrir hvern mánuð vinnur 

þú þér inn að lágmarki 
tvo daga í frí á launum.
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Brekkuskógur í 
Biskupstungum

Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu 

orlofssvæða á landinu og ekki að ástæðu-

lausu. Svæðið hefur upp á allt það að 

bjóða sem orlofshúsagesti kann að van-

haga um eða langa til að gera; góða 

aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta 

möguleika til þess að njóta þess sem hver 

og einn vill fá út úr fríinu sínu.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í 

Brekkuskógi. Annað húsið kallast A-hús, en  

hitt kallast C-hús. Við húsin er meðal annars 

verönd með heitum potti og aðstaða fyrir gesti 

er öll eins og best gerist. Í orlofshúsahverfinu í 

Brekkuskógi er þjónustumiðstöð þar sem er 

meðal annars sjónvarp, myndbandstæki, sími, 

bókasafn, spil og salur til sameiginlegra afnota 

fyrir gesti. Þar er einnig baðhús með gufuböð-

um, heitum pottum og sturtum. Lítill leikvöllur 

er á svæðinu og aðstaða til að spila míni-golf.

Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggða-

kjarnann við Laugarvatn og raunar má segja að 

„stutt“ sé úr Biskupstungunum um allt Suður-

land þar sem margar af helstu náttúruperlum 

landsins er að finna. Í Árnessýslu er jafnframt 

umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af 

nógu að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum 

í Brekkuskógi og vilja leita sér afþreyingar í 

nágrenninu.

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 gegn gjaldi. Allur hefðbundinn 

búnaður er í húsinu, svo sem sturta, ísskápur, 

eldavél, örbylgjuofn, borðbúnaður fyrir átta 

manns, grill, útvarp, sjónvarp og svo það sem 

mörgum finnst orðið ómissandi í orlofinu; 

heitur pottur.

Knattspyrnuvöllur og leikaðstaða fyrir börn 

er sameiginleg á svæðinu.

Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa  

og kauptúna á Suðurlandi. Eins eru margar 

skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu. Ýmis-

legt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði  

sem er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug  

með vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfus- 

borgir eru í Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er 

mikið og fallegt útsýni yfir undirlendið á Suður-

landi.

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Ölfusborgir

Orlofshúsin 2
017

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 að
Allt launafólk  
á rétt á orlofi 
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Orlofshúsahverfið í Munaðarnesi hefur 

notið vinsælda meðal landsmanna um 

árabil enda er þjónusta við ferðamenn á 

þessu svæði komin í mjög fastar skorður, 

aðstaðan eins og best verður á kosið og 

möguleikarnir óþrjótandi.

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Mun-

aðarnesi. Heitur pottur er við húsið.

Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og 

möguleika sem fylgja dvöl í orlofshúsum í 

Svignaskarði í Borgarfirði gildir alveg jafnt um 

orlofshúsið sem félagið hefur til umráða í 

Munaðarnesi. 

Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og 

slökunar í Borgarfirðinum sem of langt mál 

væri að telja upp hér. Veðursæld Borgarfjarðar 

er mikil og skjólgott í orlofshúsahverfunum. 

Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í 

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

j t j d

Orlofshúsin 2
017

Athugið!

Reykingar eru alfarið bannaðar  

í öllum orlofshúsum félagsins.
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Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarða-

kjálkans af eigin raun en ýmis önnur svæði 

á landinu - en fegurðin er ekki minni fyrir 

þá sök! Vatnsfjörður á Barðaströnd er fullur 

af sögu og þar er fagurt um að litast.

Flókalundur í Vatnsfirði hefur um árabil  

verið meðal vinsælli sumardvalarstaða landsins. 

Vatnsfjörður er á Barðaströnd - á „suðurströnd“ 

Vestfjarðanna - og þar er veðursælt, gróðursælt 

og skjólgott. Fjölmargir áhugaverðir staðir eru í 

nágrenninu og má nefna Látrabjarg og Rauða-

sand. Ótal tækifæri eru fyrir þá gesti sem njóta 

vilja náttúruskoðunar og sagan er við hvert fót-

mál í Vatnsfirði. Þar er talið að Hrafna-Flóki hafi 

dvalið þegar hann gaf Íslandi nafn og þá meðal 

annars gengið upp á Lónfell.

Einnig er þar nýleg sundlaug. Þá er vert að 

benda á áhugaverðan valkost sem er að nota 

Breiðafjarðarferjuna Baldur en hún siglir milli 

Brjánslækjar í Vatnsfirði og Stykkishólms með 

viðkomu í Flatey. Það eru því margir möguleik-

ar til styttri og lengri ferða fyrir þá sem dvelja í 

orlofshúsum í Vatnsfirði.

Í Flókalundi er þjónustumiðstöð  
við sundlaugina og þar má nálgast  
lykla að húsinu.

Flókalundur í 
VatnsfirðiÚlfljótsvatn

Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu 

sumarhús við suðurenda Úlfljótsvatns, í 

aðeins 70 km fjarlægð frá Reykjavík. Tvö 

svefnherbergi eru í húsinu auk svefnlofts. 

Það er búið öllum venjulegum eldhús-

búnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi, 

kolagrilli og heitum potti. Sundlaug er í 

nágrenninu og gestir bústaðarins hafa 

aðgang að bátum og veiði í vatninu.

Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni 

með góðri aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er 

gufubað og billjardborð. 

Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt 

nærliggjandi svæði. Þær eru mjög skemmti- 

legar, nokkuð grónar og margt að sjá. Í góðu 

veðri má sjá vítt og breitt en mjög fallegt útsýni 

er á þessum slóðum.

Frá Úlfljótsvatni er stutt til margra vinsælla 

ferðamannastaða, svo sem Gullfoss, Geysis, 

Þingvalla, Laugavatns og fleiri staða.

Talnalás er á húsinu. 
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
 www.veidikortid.is 

00000

Kynnið ykkur sértilboð til 
félagsmanna á skrifstofuwww.veidikortid.is

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 og handklæði. Í bústaðnum  

er þvottavél. Heitur pottur er við bústað-

inn. 

Þetta er gott útivistarsvæði með gróinni lóð 

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

ustu ferðamannastaða 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

Orlofshúsin 2
017

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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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 11, 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.

 Uppfærsla, þegar keyptur er miði fyrir 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 uppfærslu í hvort sem er 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.

Hér er um að ræða ágæta kjarabót því sam-

kvæmt verðlista Edduhótelanna fyrir sumarið 2017 

á slíkt herbergi að kosta kr. 26.200 og á Plus 

29.700.

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 2017 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.   2.300

   * Þessi verð eru til viðmiðunar fyrir sumarið 2017, geta verið breytileg.

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?
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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 16. The deadline for applying 

for holiday chalets is April 1.

Online application

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). That´s why there is no longer a 

form here in tha magazine as it has been the 

last years but you will still find some informa-

tion 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 („veflykil“) 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 membersweb. (félaga-

vefur => 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. 

5,400,000 on an item entitled “A week of your 

own choice” during 2016. Union members can 

apply for 270 such grants, to the amount of kr. 

20,000 each; the grants are allotted on the 

same basis as the holiday chalets. The deadline 

for applying “A week of your own choice” is 

April 1.

The grant may be used, for example, to 

rent a holiday chalet, a hotel room, a tent trailer 

or a fold-up camper as part-payment towards a 

holiday in Iceland or abroad, depending on 

personal wishes and interests. Maximum grant 

to individual members is, as indicated above, 

kr. 20,000 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. Em- 

ployees who have earned full vacation rights by 

working for the same employer during the past 

full year, defined as lasting from 1 May to 30 

April, and were in employment during the last 

week of April or the first week of May, will be 

paid a special single-sum holiday bonus. The 

holiday bonus is not included in the amount 

that forms the basis of holiday pay calculations. 

Employees working according to the Gen-

eral Agreement should get paid their vacation 

bonus kr. 46.500 in 2017 the 1st of June. 

Employees working according to the States 

Agreement should get paid their vacation 

bonus about kr. 46.500 in 2017 the 1st of 

June. 

Employees working for the commune or 

the municipality should get paid their vacation 

bonus about kr. 46.500 the 1st of May. This 

information refers to a full-time job.

The right to take a summer  
vacation

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.



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, 

taka rafmagnstæki úr sambandi og skila lykli á sinn stað. Komið 

ábendingum og athugasemdum, ef einhverjar eru, til umsjónar-

manna eða á skrifstofu Einingar-Iðju.

Gott að hafa í huga...
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Aðalfundir starfsgreinadeilda Einingar-Iðju fóru fram mánu-

daginn 13. febrúar sl. í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Góð mæting var 

á fundina sem tókust mjög vel. Í upphafi var sameiginleg dagskrá 

þar sem Anna Lóa Ólafsdóttir var með mjög skemmtilegan fyrir-

lestur um hamingjuna.

Að loknu mjög góðu erindi Önnu Lóu var boðið upp á kaffiveitingar. 

Að kaffi loknu 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 aðalfundarstörf. Í ár var kosið í öllum 

deildum til tveggja ára um embætti formanns, ritara og þriggja með-

stjórnanda. Einnig var kosið um embætti varaformanns til eins árs og um 

einn meðstjórnanda til eins árs í Matvæla og þjónustudeildinni.

Matvæla og þjónustudeild

Í byrjun fundar flutti Margrét H. Marvinsdóttir, formaður deildarinnar, 

skýrslu stjórnar, og að því loknu var gengið til kosninga um stjórnarmenn 

deildarinnar. Á fundinum var kosið um sjö af níu stjórnarmönnum 

deildarinnar. 

Kosið var til tveggja ára um formann, ritara og þrjá meðstjórnendur. 

Margrét H. Marvinsdóttir lét af störfum , en hún hefur setið sem formað-

ur undanfarin ár og verið í stjórn deildarinnar frá upphafi. Tryggvi 

Jóhannsson, varaformaður deildarinnar bauð sig fram til formanns, Sigríð-

ur Jósepsdóttir bauð sig fram í starf ritara og til meðstjórnanda næstu tvö 

árin buðu sig fram . Anna Guðrún Ásgeirsdóttir, Birna Þórmundsdóttir og 

Steinþór Berg Lúthersson. Engin mótframboð bárust og var listinn því 

sjálfkjörinn. 

Einnig þurfti að kjósa um embætti varaformanns til eins árs og um einn 

meðstjórnanda til eins árs. Stefán Aðalsteinsson, sem verið hefur með-

stjórnandi, var kjörinn varaformaður og Börkur Þór Björgvinsson var kjör-

inn meðstjórnandi.

Fyrir í stjórn voru meðstjórnendurnir Sólveig Auður Þorsteinsdóttir og 

Birna Harðardóttir.

Ný í stjórn komu þau Birna Þórmundsdóttir og Börkur Þór Björgvinsson, 

í stað Margrétar H. Marvinsdóttur og Júlíönu Kristjánsdóttur sem gáfu 

ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. 

Ný forysta – breytingar á aðalstjórn

Eins og segir hér að ofan lét Margrét H. Marvinsdóttir af formennsku í 

deildinni, embætti sem hún hefur gegnt frá því í apríl 2012. Nýr for- 

maður var kjörinn Tryggvi Jóhannsson, en hann hefur verið varaformað-

ur deildarinnar undanfarin ár. Stefán Aðalsteinsson var kjörinn nýr vara-

formaður, en hann hefur verið meðstjórnandi undanfarin ár.

Með þessum breytingum á stjórninn tekur Tryggvi nú þegar sæti í 

aðalstjórn félagsins í stað Margrétar, en formenn deilda eru sjálfkjörnir í 

aðalstjórn. Ef fyrirhugaðar lagabreytingar, sem teknar verða fyrir á aðal-

fundi félagsins þann 6. apríl nk., verða samþykktar munu 

varaformenn deilda einnig verða sjálfkjörnir í aðalstjórn 

félagsins.

Iðnaðar- og tækjadeild

Í byrjun fundar flutti Ingvar Kristjánsson, formaður deildar-

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

inga um stjórnarmenn deildarinnar. Á fundinum var kosið 

um fimm af níu stjórnarmönnum deildarinnar. Kosið var til 

tveggja ára um formann, ritara og þrjá meðstjórnendur. 

Ingvar Kristjánsson, bauð sig fram til formanns, Gunnar 

Magnússon til ritara og til meðstjórnanda buðu sig fram 

Aðalfundir starfsgreinadeilda félagsins

Nýr formaður og varaformaður Matvæla- og þjónustudeildarinnar,  
Tryggvi og Stefán.
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Hilmar Poulsen, Hjörtur Þór Hjartarson og Þór Jóhannesson. 

Engin mótframboð bárust og var listinn því sjálfkjörinn. 

Fyrir í stjórn voru Svavar Magnússon varaformaður og 

meðstjórnendurnir Rannveig Kristmundsdóttir, Páll Brynjar 

Pálsson og Þormóður Sigurðsson.

Hilmar Poulsen, Hjörtur Þór Hjartarson og Þór Jóhann- 

esson komu nýir inn í stjórnina í stað Sigurðar Sigurðssonar, 

Inga Rafns Ingasonar og Vilhelms Adolfssonar sem gáfu 

ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

 

Opinbera deildin

Að lokinni skýrslu stjórnar sem Sigríður K. Bjarkadóttir, for-

maður deildarinnar, flutti var gengið til kosninga. Í ár var 

kosið um fjóra af níu stjórnarmönnum deildarinnar. Kosið 

var til tveggja ára um formann, ritara og þrjá meðstjórn-

endur. Sigríður K. Bjarkadóttir bauð sig fram til formanns, 

Hildur Ingvarsdóttir til ritara og til meðstjórnanda buðu sig 

fram, Anna Dóra Gunnarsdóttir, Ásrún Karlsdóttir og 

Sigurbjörg Ingvadóttir. Engin mótframboð bárust og var 

listinn því sjálfkjörinn. Fyrir í stjórn voru Elísabet Skarp-

héðinsdóttir varaformaður og meðstjórnendurnir Halldór 

Ari Brynjólfsson, Hrönn Vignisdóttir og Guðrún Lárusdóttir.

Anna Dóra Gunnarsdóttir og Sigurbjörg Ingvadóttir komu nýjar inn í 

stjórnina í stað Hönnu Dóru Ingadóttur og Hildi Örnu Grétarsdóttur sem 

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 var dregið út nafn heppins 

Einingar-Iðjufélaga í hverri deild fyrir sig. Þau sem hlutu vinning eru 

Friðjón Sigurðsson úr Iðnaðar- og tækjadeildinni, Margrét Jónsdóttir úr 

Matvæla- og þjónustudeildinni og Hulda Einarsdóttir úr Opinberu 

deildinni. 

Frábær mæting  
á bílstjórafund

Í lok febrúar stóð Iðnaðar- og tækjadeild félagsins fyrir fræðslufundi fyrir 

bílstjóra. Kjartan Þórðarson, sérfræðingur frá Samgöngustofu, fjallaði þar 

um fjölmargt er snýr að málefnum 

bílstjóra en þó aðallega um endur-

menntun þeirra. Hann svaraði jafn-

óðum fjölmörgum fyrirspurnum 

fundarmanna, en frábær mæting var 

á fundinn sem fram fór í salnum á 4. 

hæð Alþýðuhússins á Akureyri og 

urðu fjörugar umræður um mál-

efnið.

Vaktavinna, lífs-
gæði og vellíðan

Fimmtudaginn 23. febrúar sl. bauð Opinbera deild Einingar-Iðju upp á 

fyrirlestur sem bar nefnið Vaktavinna, lífsgæði og vellíðan. Þar fjallaði 

Helga Guðrún Erlingsdóttir, Hjúkrunarforstjóri Öldrunarheimila Akur-

eyrar, um áhrif vaktavinnu á heilsu, fjölskyldu- og félagsslíf, og skipulagn-

ingu vaktavinnu út frá vinnuverndarsjónarmiði. Fyrirlesturinn var bæði 

fróðlegur og skemmtilegur og urðu góðar umræður um málefnið.
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Starfsgreinasamband Íslands (SGS) og 

Bændasamtök Íslands (BÍ) undirrituðu í 

febrúar sl. yfirlýsingu vegna sjálfboðaliða 

þar sem m.a. kemur fram sameiginlegur 

skilningur um sjálfboðaliða og sjálf-

boðastörf. SGS og BÍ eru með gildandi 

kjarasamning um störf fólks í landbúnaði 

og ber að greiða lágmarksendurgjald fyrir 

vinnu eftir honum. Í yfirlýsingunni segir 

meðal annars:

Það er sameiginlegt viðfangsefni aðila að 

stuðla að því að fyrirtæki og lögbýli í fram-

leiðslu eða þjónustu, greiði laun og starfskjör í 

samræmi við kjarasamninga og lög hér á landi.

Ef kjarasamningar eru ekki virtir grefur það 

undan starfsemi annarra og spillir forsendum 

eðlilegrar samkeppni og dregur úr ávinningi 

alls samfélagsins af traustu og heilbrigðu 

atvinnulífi.

Í því ljósi telja Starfsgreinasamband Íslands 

og Bændasamtök Íslands mikilvægt að sameig-

inlegur skilningur gildi á vinnumarkaði um 

störf sjálfboðaliða.

Samtökin árétta að það er andstætt kjara-

samningum og meginreglum á vinnumarkaði 

að sjálfboðaliðar gangi í almenn störf launafólks 

í efnahagslegri starfsemi fyrirtækja og lögbýla. 

Um þessi störf gilda ákvæði kjarasamninga, sbr. 

1. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launa-

fólks. Launafólk hefur sinnt þessum störfum  

og verður því ekki skipt út fyrir sjálfboðaliða. 

Samningar við einstaklinga um lakari kjör en 

kjarasamningar kveða á um eru ógildir.

Þá er viðurkennt í yfirlýsingunni að vinir og 

ættingjar geta aðstoðað tímabundið í skamman 

tíma svo sem í göngum og réttum enda hefur 

Starfsgreinasambandið aldrei gert athugasemd-

ir við slíkt. Hins vegar er það sameiginlegur 

skilningur SGS og BÍ að það sé ólöglegt að fá 

sjálfboðaliða til starfa í landbúnaði í gegnum 

samtök eða heimasíður.

Yfirlýsing SGS og Bændasamtakanna 
vegna sjálfboðaliða
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Gluggum í verkalýðssöguna sem Jón 

Hjaltason skrifar. Hér segir frá tilurð 

Verkalýðsfélagsins Einingar.

Um það er engum blöðum að fletta að  ríkis- 

stjórn Ólafs Thors átti ekki upp á pallborðið hjá 

verkalýðshreyfingunni. Þegar gengið var fellt 

eftir verkföllin 1961 var hún sökuð um 

hefndarþorsta. Engin rök væru fyrir gengisfell-

ingunni, var samhljóma álit verkalýðsforystunn-

ar. „Mun verkalýðshreyfingin því líta á hana 

sem óréttmæta hefndarráðstöfun og haga 

gagnráðstöfunum sínum samkvæmt því,“ til-

kynnti Alþýðusamband Íslands.

Björn Jónsson, formaður Verkamannafélags 

Akureyrarkaupstaðar, var þessu hjartanlega 

sammála og fór ekki dult með þá skoðun sína 

að Ólafur Thors gengi erinda auðvaldsins. 

Hlutur verkafólks færi jafnt og þétt minnkandi, 

laun héldu engum takti við verðlagsþróun, 

vinnutími lengdist stöðugt – hér er beinlínis 

„sköpuð vinnuþrælkun, sem útilokar heilbrigða 

lífsháttu,“ fullyrti Björn – og til að kóróna allt 

væri ráðherrunum hreint ekki treystandi til að 

verja hagsmuni Íslands gegn ásókn erlendra 

þjóða. 

Og enn stefndi í átök. Eigum við að segja 

upp samningum og hóta verkfalli, spurði stjórn 

Verkamannafélagsins í byrjun október 1962. 

Alls 68 félagsmenn svöruðu játandi. Aðeins sex 

voru á móti. Einingarkonur voru á sama máli 

og sóttust eftir samvinnu við karlana í fyrirsjá-

anlegum kjaraviðræðum. Því var vel tekið enda 

nánast orðið að reglu að félögin hefðu með sér 

samráð og samvinnu í launabaráttunni. 

Ekkert af þessu virðist þó hafa kveikt í mönn-

um að sameina félögin, hvorki óvildin í garð 

ríkisstjórnar Ólafs Thors né baráttan við vinnu-

veitendur sem vofði yfir. Önnur hugsun lá að 

baki en að fylkja liði gegn sameiginlegum óvini. 

Fyrir það fyrsta var hugmyndin alls ekki ný af 

nálinni og því ekki framandi í augum bæjar-

búa. Forðum höfðu karlar og konur í Glerár-

þorpi starfað saman í einu félagi. Sömu sögu 

var að segja um Iðju, félag verksmiðjufólks á 

Akureyri, og víða um landið mátti finna félög 

verkafólks þar sem engum var úthýst sökum 

kynferðis. 

Kynjamismunun með þessum hætti á ein-

faldlega ekki lengur við, var skoðun samein-

ingarnefndar sem sett var á laggirnar í lok sept-

ember 1962. Í henni sátu Freyja Eiríksdóttir og 

Vilborg Guðjónsdóttir frá Einingu og Ingólfur 

Árnason og Þórir Daníelsson frá Verkamanna-

félagi Akureyrarkaupstaðar. Hlutverk fjórmenn-

inganna var að brjóta sameiningarhugmyndina 

til mergjar. Öllum kom þeim saman um að 

félögin ættu skilyrðislaust og sem allra fyrst að 

ganga í eina sæng og töldu fyrir því fjórar 

meginástæður. Búið væri að setja lög um 

launajafnrétti kynjanna sem næðu fullum 

þunga eftir fjögur ár. „Þegar svo er komið, 

myndi félag verkakvenna, ef til væri, ekki hafa 

nein bein áhrif á gang kaupgjaldsmála, þar 

sem konur nytu þá sömu kjara og karlar,“ benti 

nefndin á. Þá væri mjög óeðlilegt að skipta í 

verkalýðsfélög eftir kyni. Karlar og konur deildu 

sömu vinnustöðum, sama vinnutíma og flest 

samningsákvæði við atvinnurekendur væru 

með svipuðu sniði hvort sem Verkamannafélagið 

eða Eining ættu í hlut. Þá samrýmdist það vel 

stefnu ASÍ að gera eitt félag úr þessum tveimur 

og því fyrr sem það gerðist því betra fyrir alla 

hlutaðeigandi. Það eina sem kynni að geta 

staðið í vegi sameiningarinnar væri sú stað-

reynd að Eining hefði víða drepið niður  

fæti. Félagið væri í Kvenréttindafélagi Íslands, 

Kvennasambandi Akureyrar og ætti fulltrúa í 

mæðrastyrksnefnd. Þetta leysum við, sögðu 

fjórmenningarnir, með því að heimila konun-

um að stofna sérstaka deild innan hins nýja 

félags „og annist hún sérmál kvenna, svo sem 

að viðhalda þeim samböndum við kvenna- 

samtök , sem Eining hefur verið aðili að.“ 

Annað ætti ekki að valda neinum vandkvæð-

um, sagði nefndin. Við einfaldlega setjum allar 

eignir og sjóði félaganna í einn pott, sníðum 

lög félaganna tveggja að einu og kjósum nýja 

stjórn.

Hugmyndir nefndarinnar féllu í frjóan jarð-

veg. Samt velti blaðamaður Þjóðviljans því fyrir 

sér hvort ekki væri hætta á því að hagsmunir 

verkakvenna yrðu fyrir borð bornir í samvinnu 

við karlana.

Nei, það látum við aldrei gerast, svaraði 

Margrét Magnúsdóttir, formaður Einingar, sem 

taldi engan vafa leika á því að sameiningin yrði 

samþykkt. Margrét hafði forðum tekið heils-

hugar þátt í Novudeilunni með verkakörl- 

unum. Í kreppunni hafði hún tekist á við 

„skortsins glímutök“ þegar konur áttu oft auð-

veldara með að fá vinnu en karlarnir. Þá reyndi 

á þolrif eiginmanna að sitja heima á meðan 

konan dró björg í bú, jafnvel svo að stundum 

komu brestir í hjónabönd og heimili leystust 

upp. Í starfi sínu fyrir mæðrastyrksnefnd hafði 

Margrét einnig séð svart á hvítu og ítrekað 

hvernig samvinna margra, ungra sem aldinna, 

karla og kvenna, lyfti Grettistaki. Sameining 

karla og kvenna í eitt verkalýðsfélag er því aug-

ljóslega allra akkur, var skoðun Margrétar.

Björn Jónsson, alþingismaður og formaður 

Verkamannafélagsins, tók undir með Margréti. 

Hann hefði sjaldan eða aldrei fyrr upplifað 

annan eins samhug og eindrægni um málefni 

verkalýðs á Akureyri – um sameininguna ríkir 

„fullkomin eining,“ fullyrti Björn og sló enga 

varnagla. Enda fór það svo að enginn setti sig 

upp á móti stofnun hins nýja félags sem sett 

var á laggirnar sunnudaginn 10. febrúar 1963. 

Enginn mótmælti heldur nafninu sem fjór-

menningarnir í sameiningarnefndinni lögðu til. 

Það skyldi bera hið gamla nafn Verkakvenna-

félagsins Einingar. Þannig varð Verkalýðsfélagið 

Eining til í fölskvalausri sátt kvenna og karla. 

Hinn gamli draumur Elísabetar Eiríksdóttur, um 

eitt verkalýðsfélag beggja kynja á Akureyri,  

var loksins orðinn að veruleika. Á aðalfundi 

Einingar 1961 þakkaði Elísabet með tilfinninga-

þrunginni ræðu fyrir afmælishóf er félagið hélt 

henni og veitta aðstoð í veikindum hennar. 

Síðast en ekki síst þakkaði hún áratugalangt 

samstarf „sem hún kvaðst minnast af mestri 

ánægju í elli sinni.“ Ánægjuefnum gömlu kon-

unnar hafði nú fjölgað um eitt.

     VERKALÝÐSSAGAN

Gleðiefni Elísabetar Eiríksdóttur
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Samkvæmt kjarasamningum er gert ráð fyrir að allir launamenn 

sem eru ráðnir til starfa í lengri tíma en eins mánaðar skuli fá 

ráðningarsamning eða ráðningarbréf.

Sé starfsmaður ráðinn til lengri tíma en eins mánaðar og að meðaltali 

lengur en átta klst. á viku, skal eigi síðar en tveim mánuðum eftir að starf 

hefst gerður skriflegur ráðningarsamningur eða ráðning staðfest skriflega. 

Láti starfsmaður af störfum áður en tveggja mánaða frestinum lýkur, án 

þess að skriflegur ráðningarsamningur hafi verið gerður eða ráðning 

staðfest skriflega, skal slík staðfesting látin í té við starfslok.

Breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða 

kjarasamningum skal staðfesta með sama hætti eigi síðar en mánuði eftir 

að þær koma til framkvæmda.

Upplýsingaskylda vinnuveitanda - Í ráðningarsamningi eða skriflegri 

staðfestingu ráðningar, þ.e. ráðningarbréfi, skal a.m.k. eftirfarandi koma 

fram:

1.  Deili á aðilum þ.m.t. kennitölur.

2. Vinnustaður og heimilisfang vinnuveitanda. Sé ekki um fastan 

 vinnustað að ræða, eða stað þar sem vinnan fer jafnaðarlega fram, 

 skal koma fram að starfsmaður sé ráðinn á mismunandi vinnu- 

 stöðum.

3. Titill, staða, eðli eða tegund starfs sem starfsmaður er ráðinn í eða 

 stutt útlistun eða lýsing á starfinu.

4.  Fyrsti starfsdagur.

5.  Lengd ráðningar sé hún tímabundin.

6.  Orlofsréttur.

7. Uppsagnarfrestur af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns.

8. Mánaðar- eða vikulaun, t.d. með tilvísun til launataxta, aðrar  

 greiðslur eða hlunnindi svo og greiðslutímabil.

9.  Lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku.

10. Lífeyrissjóður.

11.  Tilvísun til gildandi kjarasamnings og hlutaðeigandi stéttarfélags.

 Upplýsingar samkvæmt 6.–9. tl. má gefa með tilvísun til kjara- 

samninga.

1. maí kröfuganga. Þekkir þú manninn á myndinni sem örin bendir á? Ef þig grunar hver þetta gæti verið láttu okkur þá alveg endilega vita 
í síma 460 3600 eða með því að senda tölvupóst á asgrimur@ein.is

   Þekkir þú manninn?

Ráðningarsamningur



Vert er að benda félagsmönnum Einingar-Iðju á að þeim standa 

til boða fimm 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 félagsins í Reykjavík. 

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 2016-2017

Illugastaðir

Vikuleiga er kr. 24.000 og helgarleiga kr. 15.000. Helgarleiga er allt að 

þrjár nætur. 

Heitur pottur er við öll húsin.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.

Vert er að benda á að Eining-Iðja á eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða,  

hús nr. 26.

Tjarnargerði

Vikuleiga er kr. 28.000 og helgarleiga kr. 18.000. Helgarleiga er allt að 

þrjár nætur. 

Heitur pottur er við húsið.

Lyklar að Tjarnagerði eru afhentir á skrifstofu félagsins í Skipagötu 14 

á Akureyri. 

Einarsstaðir

Vikuleiga er kr. 24.000 og helgarleiga kr. 15.000. 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. 24.000 og helgarleiga kr. 15.000. Helgarleiga er allt að 

þrjár nætur. Heitur pottur er við húsið. Glæsilegt hús var tekið í notkun 

fyrir nokkrum árum sem er um 75 fermetrar að stærð með öllum helstu 

þægindum.

Lyklar að húsinu er afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.

Reykjavík

Eining-Iðja hefur til um- 

ráða átta íbúðir í Reykja-

vík, en sjúkrasjóður 

félagsins hefur tvær af 

þeim til ráðstöfunar. Íbúð-

irnar leigjast í viku í senn, 

fyrir utan sjúkraíbúðir 

sem leigjast eftir þörfum. 

Vikuleiga er kr. 27.000.

Nettenging er í íbúð- 

unum.

Lyklar að íbúðunum 

eru afhentir á skrifstofum 

félagsins.

Þrif innifalin

Umsjónaraðili með íbúð-

um félagsins í Reykjavík 

sér um að þrífa íbúðina 

eftir leigutíma. Auðvitað 

þarf að skila henni full frágenginni og snyrtilegri. 

.

Nánari upplýsingar um vetrarleigu eru gefnar á skrifstofu 

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

og netfangið ein@ein.is 

Vetrarleiga orlofshúsa
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Þetta er engin spurning

Viðbótarlífeyrir
er nauðsyn

Lágmarksframfærsla
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Tryggir þína framtíð

Allianz Ísland hf. | 595 3400 | allianz@allianz.is | allianz.is
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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
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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


