
3. tölublað

20. árgangur

Desember 2017

Eining-Iðja 
sendir félagsmönnum sínum og 
landsmönnum öllum bestu óskir 
um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með þökk fyrir samskiptin 
á árinu sem er að líða
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13.500 kr./mán.

Línugjald ekki innifalið. Verð frá 3.200 kr./mán.

Pantaðu Heimilispakkann í síma 800 7000  
eða opnaðu Netspjall á siminn.is

Heimilispakkinn
Sjónvarp Símans

Premium 

Sjónvarp Símans
Appið

Sjónvarpsþjónusta
Símans

11 erlendar
sjónvarpsstöðvar

Netið 
250 GB

Endalaus 
heimasími

Gerðu jólin enn betri
með heimilispakkanum
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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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Útgefandi:Eining-Iðja
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Ábyrgðarmaður:
BjörnSnæbjörnsson

Ritstjóri
ÁsgrímurÖrnHallgrímsson
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ÁsgrímurÖrnHallgrímsson
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Efnisyfirlit
6Tilstarfsogstórrasigra
6Útborgun29.desember2017
7AlltáfulluíÁlalind
8ÍbúðáSpánisumarið2018
8ViltueignastTilstarfsogstórrasigra?
9Desemberuppbót2017
10OrlofsferðirEiningar-Iðjuáárinu2018
12Vetrarleiga
13Aðgerðaáætlungegneineltiogkynbundnuofbeldi
14Utanlandsferðinsumarið2017
17NeytendasamtökinmeðskrifstofuáNorðurlandiáný
1835.þingAlþýðusambandsNorðurlands
19UngliðaráAN
20Miscellaneousinformation
21Kjara-ogviðhorfskönnun
21Eining-IðjaeráFacebook
22FjallaferðEiningar-Iðju
26Rózneinformacje
27Ertrúnaðarmaðuráþínumvinnustað?
28GóðgætifráOrðakaffi
29Margnotainnkaupapoki
30
30Starfsmannabreytingar
31SjöttaþingSGS
31LjósleiðariáIllugastöðum
32PACTAlögmenn
32Greiðandifélagsmenn
32GistimiðaráKeahótel
33Dyravarðanámskeið
33VIRKstarfsendurhæfingarsjóður
34Starfarþúíferðaþjónustu?
35BjargÍbúðafélag
35GistimiðaráFosshótelin
36JólaföndurmeðLinduÓla
37Jólakrossgátan
38Verðlaunagetraun
38Ekkisegjauppíveikindum

  6 Breytingar á skrifstofu félagsins á Akureyri

  6 Desemberuppbót 2013

6 Útborgun 20. desember 2013

  8 Orlofsferðir Einingar-Iðju sumarið 2014

  9 Fyrirspurn á sveitarfélögin

10  Nýtt húsnæði tekið í notkun á Dalvík

10 Minnum á félagavefinn

10 Lífeyrisgáttin

11 Fyrirvaralaus uppsögn

12 Kjaraviðræður

12 Kjara- og viðhorfskönnun

13 Eldri félagsmenn á ferð

14  Utanlandsferðin 2013

21 Botnaðu nú!

22 Jón Hjaltason ritar sögu félagsins

23 Andabringur og humar – nammi, nammi, namm!

24 Ferð um suðurland... 2013

26 Tvö góð þing voru haldin í október

27 Vegleg gjöf til hjálparsamtaka í Eyjafirði

27 „Stolt af afrekum mínum“

28 Jólatré

30 Vertu listamaður í lífinu!

31 Hefur þú lent í vinnuslysi?

32 Fjölsmiðjan á Akureyri

34 Virk Starfsendurhæfingarsjóður

34 Afsláttarkort AN

35 Miscellaneous information

36 Różne informacje

38 Vetrarleiga orlofshúsa

39  

39 Gott að vita

40 Jólakrossgátan

42 Verðlaunagetraun

Út gef andi: Ein ing-Iðja
Skipa götu 14 - 600 Ak ureyri

Sími 460 3600 -Bréfa sími 460 3601
www.ein.is · ein@ein.is

Ábyrgðarmaður:
Björn Snæ björnsson

Ritstjóri
Ásgrímur Örn Hallgrímsson

Þýðingar:
Páll Pawel Pálsson, Nicole Kristjánsson,

Patcharee Srikongkaew 
Prentvinnsla: Ás prent ehf.

Forsíðumynd:
Morgunroði í Eyjafirði
Mynd: Ásgrímur Örn

Frjálst er a› nota efni úr bla› inu, í heild 
e›a hluta, þó þannig a› heim ild ar sé get i›.

ORLOFSBYGGÐIN ILLUGASTAÐIR

Sendum Einingar-Iðjufélögum

svo og landsmönnum öllum

hugheilar jóla- og nýársóskir!

Efnisyfirlit

Hafnarstræti 53
600 Akureyri

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

Starfsfólk Enor 
óskar félagsmönnum Einingar-Iðju

gleðilegra jóla
og farsæls nýs árs.

HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI
Dálæti sumra á Kofareykta hangikjötinu frá Kjarnafæði virðist engum takmörkunum háð.
Það er vissulega skemmtilegt að ljúffengt hangikjötið öðlist þann virðingarsess sem hér 
má sjá, en auðvitað nýtur það sín betur á matarborðum landsmanna, þar sem það hefur 
í áranna rás glatt og satt Íslendinga og skapað sannkallaða hátíðar- og jólastemmningu, 
enda um sérlega bragðgott hangikjöt að ræða.
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sérvalið fyrsta flokks lambakjöt með ljúffengu, ríku og hefðbundnu 
íslensku reykbragði, verkað og reykt af kjötiðnaðarmeisturum fyrirtækisins.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Ekki gefa bara 
eitthvað, gefðu frekar 
hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál  

að velja réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæð-

ina og sá sem þiggur velur gjöfina. Þú færð  

gjafakortið í næsta útibúi.
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                  Smáratorgi 3    201 Kópavogi    Sími 510 7200    Fax 510 7220    init@init.is    www.init.is

 

 

 Furuvellir 1 · 600 Akureyri 
Sími: 461 4606 · www.PBI.is

Opið 8:00-16:00  
virka daga

Veljum íslenskt,

        allir vinna!

Velkomin í verslun PBI - Furuvöllum 1

Handdýfð kerti
í mörgum litum

Gæðarúmföt

Útikerti

Endurvinnsla
Notuð bómullarefni

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

fyrir verkstæði og fyrirtæki úr efnunum.

Skiltagerð 
Leiðaskilti,
hurðaskilti
og fleira.
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S júkras jóður  og f ræðs lus jóð i r  E in ingar- Ið ju

Útborgun 29. desember 2017
Greiðsladagpeningaogstyrkjavegnadesem-
bermánaðar fer fram 29. desember nk. og
verðurþaðsíðastigreiðsludaguráþessuári.
Skila þarf gögnum til félagsins í síðasta lagi

22.desembernæstkomanditilaðnáþessari
útborgun.Þaðsemkemurinneftirþanntíma
verðurgreittílokjanúar2018.

Laugardaginn 10. febrúar 2018 kemur út bókin Til 
starfs og stórra sigra en hún hefur að geyma 100 
ára sögu verkalýðsfélagsins Einingar-Iðju og forvera 
þess, en þau félög skipta tugum. Bókin verður um 
400 síður að stærð í stóru broti, prýdd fjölda ljós-
mynda og margar þeirra hafa ekki birst áður opin-
berlega. 

JónHjaltasonsagnfræðingurhefurunniðaðritunbókar-
innarundanfarin fjögurár.Honum tilhaldsog traustser
þriggjamannaritnefnd,skipuðþeimBragaV.Bergmann,
frá Fremri almannatengslum, Sigrúnu Lárusdóttur, skrif-
stofustjóraEiningar-Iðju,ogÞorsteiniE.Arnórssyni, starfs-
mannifélagsinsumáratugaskeið.

Einhugur um að vinna bókina  
norðan heiða
Samningurumprentunbókarinnarvarundirritaðurþriðju-
daginn 14. nóvember. Bókin verður að öllu leyti unnin
í heimabyggð, þ.e. umbrot, myndvinnsla o.fl. og Ás-
prent mun annast prentvinnslu, prentun, bókband og
pökkun.

„Þaðvaralgjöreinhugurumþaðinnanstjórnarfélagsins
aðvinnabókinaaðölluleytiíheimabyggð,annaðkomalls
ekki til greina af okkar hálfu,“ segir Björn Snæbjörnsson,
formaðurEiningar-Iðju.„Efstéttarfélöggangaekkiáundan
meðgóðufordæmihvaðþettavarðar,hverættiþáaðgera
það?“

„ÞettaermikillheiðurfyrirokkuríÁsprentiogviðerum
öllafskaplegaánægðmeðþennansamning.Þettasýnirlíka
að það er enn hægt að vinna stórar, innbundnar bækur
aðölluleytiáÍslandi,þóaðstærsturhlutiþeirrasénúunn-
innerlendis,“segirG.ÓmarPétursson,framkvæmdastjóri
Ásprents.

Útgáfuhátíð í Hofi 10. febrúar
Útgáfuhátíð verður haldin í menningarhúsinu Hofi á
Akureyri laugardaginn 10. febrúar 2018. Sá dagur varð
fyrir valinu vegna þess að 10. febrúar 1963 var Verka-
lýðsfélagið Eining stofnað upp úr nokkrum félögum
sem þar sameinuðust í eitt. Þar mun forseti Íslands,
GuðniTh.Jóhannesson,veitafyrstaeintakibókarinnarvið-
töku.

Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, og G. Ómar Pétursson hjá Ásprenti handsala samning um prentun bókarinnar.

„Til starfs og stórra sigra“
- 100 ára saga Einingar-Iðju og forvera að öllu leyti unnin í heimabyggð

EINING-IÐJA
logo
Höf.: Bjarki Sigurðsson
Hreinteikning: Stíll

Litir:
Svart
Pantone 300 blátt
Pantone Red 032 rautt

September 1999 • ASvS • Sími 462 5757
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Eins og áður hefur komið fram keypti félagið fimm 
nýjar íbúðir 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. Fjórar eldri íbúðir voru seldar 
og er nú þegar búið að afhenda þrjár þeirra og því 
hafa færri íbúðir verið í boði en vanalega í Reykjavík.

Fyrirhugaðurafhendingartíminýjuíbúðannaer20.des-
embernk.ogverðaþærteknarínotkuneinsfljóttoghægt
ereftirþað.

Íbúðirnar eru í 5 hæða fjölbýlishúsi sem stendur við
Álalind2íausturhlutanýsíbúðahverfis,Glaðheima,íKópa-
vogi.25íbúðireruífjölbýlishúsinuogerbílageymslaundir
því. Íbúðahverfið liggur austanmeginviðReykjanesbraut
ogfelstsérstaðaþessaíbúðarsvæðism.a.íþvíhversumið-

lægtþaðer íKópavogiog ívaxandi svæðiskjarnahöfuð-
borgarsvæðisins, Smáranum. Frábær staðsetning, stutt í
stofnæðar höfuðborgarsvæðisins og steinsnar í  Smára-
lindina!Stuttíallaþjónustu,afþreyingu,atvinnulíf,göngu-
leiðirogútivistarsvæði.

31SÚLUR, björgunarsveitin á Akureyri

hún heyrði í leitarmönnum sem höfðu 
þá reyndar talið sig hafa heyrt í henni. 
Skömmu síðar sá hún björgunarmennina 
og gat gengið til móts við þá. Hún var 
orðin köld og mjög hrakin. Leitarmenn 
klæddu hana í betri föt utanyfir þau sem 
hún var í og héldu henni á milli sín beint 
niður fjallið, úr versta veðurhamnum. Þá 
fyrst var hægt að huga að færa hana úr 
ísbrynjuðum jakkanum og setja hana í 
þurrari fatnað. Eftir talsvert langa göngu 
náðu björgunarmenn með konuna niður í 
bíla  björgunarsveitanna sem höfðu komist 
upp frá Kristnesi til móts við hópinn. Henni 
var svo ekið beint í húsnæði Súlna þar sem 
hún fékk að fara í hlý föt og jafna sig eftir 
volkið. Einnig fékk hún kjötsúpu sem búið 
var að elda fyrir leitarmenn, en  hafði þó 
ekkert sérstaklega mikla list á. 

Eftir að hafa jafnað sig sagði hún að 
allar upplýsingar fjölluðu um að lítið mál 
væri að ganga á Súlur og eitthvað sem 
allir ættu að gera. Því hafi hún slegið 
til þrátt fyrir að hafa ekki skoðað veður 
eða aðstæður á fjallinu og verið illa búin 
miðað við árstíma.  Þegar björgunarmenn 
sóttu fatnað sem hún hafði fengið að 

láni á lögreglustöðina daginn eftir fylgdu 
eftirfarandi skilaboð:

“Big thanks for all my private 
superheroes! Takk fyrir & afsakið 
Matylda (polish girl from 
the mountains) :)”

Sveitinni bárust einnig eftirfarandi 
skilaboð frá bróður konunnar:

“Hello! I want to thank you so much in 
the name of all my Family for rescuing 
Matylda yesterday. Many many thanks 
and all the best wishes from us.  
Regards and hugs from Warsaw!  
Mateusz”

Þetta er eitt af þeim útköllum sem endar 
vel, þökk sé þekkingu og reynslu fólksins 
í björgunarsveitunum. Þennan dag mátti 
þó minnstu muna að verr færi og því er 
vert að hafa í huga að þegar haldið skal 
út í íslenska náttúru þó hún sé nálæg, 
skal ávallt kynna sér aðstæður og búa 
sig eftir því.

Greinin er sett saman úr frásögnum 
nokkurra björgunarsveitarmanna sem tóku 
þátt í útkallinu.

Unnur Ósk Unnsteinsdóttir

sulur_aramotablað_2013_END_A4.indd   31 18. 12. 2013.   00:03:13

Allt á fullu í Álalind
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Sumarið 2018 verður í boði nýr orlofskostur fyrir 
félagsmenn, íbúð á Spáni. Um er að ræða efri sér-
hæð í glænýjum íbúðarkjarna í Lomas de Cabo Roig 
hverfinu sem er í um 30 mín. fjarlægð frá Alicante, á 
svæði sem heitir Casa Tarife. Í boði verða níu leigur, 
tvær vikur í senn, og verða skiptidagar á fimmtu-
dögum. Verð fyrir tvær vikur er kr. 80.000, auk þrifa-
gjalds að upphæð 90 evrur sem borgað er á staðn-
um. Leiga hefst 24. maí og mun standa út septem-
ber.

ATHUGIÐ! Umóknþarfaðskilatil félagsinsfyrir1.
febrúar 2018, rafrænt í gegnum félagavefinn sem
finna má á www.ein.is. Úthlutun verður lokið
nokkrum dögum síðar. Hægt er að skrá sig inn á
félagavefinnmeð rafrænumskilríkjumeðaveflykli.
Ef þú hefur ekki virkjað rafræn skilríki eða fengið
veflykil frá félaginuþáþarftuað sækjaumaðgang
aðfélagavefnumogfásendanveflykilheim.

Íbúðinermjögvelbúin,gólfhitieríhúsinuogloftkæling
í báðum herbergjum og stofu. Rúmgóð verönd er fyrir
framanhúsiðogþaðanergengiðuppííbúðinasjálfasem
er öll á einni hæð. Svalir eru út frá stofu og eldhúsi og
þaðanersíðangengiðuppástórareinkaþaksvalirsemeru
yfir öllu húsinu, þar eru sólbekkir, útihúsgögn, gasgrill,
kolagrill,markísaogæðislegtútsýni. Fallegur sundlaugar-
garðurerinnámillihúsannaoghverfiðermjögrólegtog
gott.MatvöruversluninALDIogveitingastaðireruígöngu-
færiogstuttaðskreppaáströndina,áfimmtudagsmarkað-
inn,íLaZeniamalliðogniðurágöngugötunaíCaboRoig.

Nánari upplýsingar um íbúðina og svæðið og fleiri 
myndir má finna á vef félagsins, www.ein.is 

SÍMEY

NÝJUNG
Íbúð á Spáni í boði sumarið 2018

Viltu eignast  
Til starfs og stórra sigra?

BókinTil starfs og stórra sigra semkemurút í febrúarmunkostakr.13.900.Þeirsem
áhugahafaáaðkaupabókinaíforsölugetapantaðeintakmeðþvíaðsendapóstánet-
fangiðsteini@ein.is

Tilboðtilfélagsmanna
Félagsmennsempantabókinaíforsölufáhanaákr.9.900.
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SÍMEY

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

Upphæð desemberuppbótar samkvæmt kjara-
samningiviðríkiðogsamkvæmtkjarasamningumá
almennumvinnumarkaðierkr. 86.000,miðaðvið
100% starfshlutfall. Starfsmenn hjá ríkinu eiga að

fádesemberuppbótgreidda1.desemberogstarfs-
menn á almennum vinnumarkaði eigi síðar en
15.desember.

Upphæð desemberuppbótar samkvæmt kjara-
samningiviðlaunanefndsveitarfélagaerkr.110.750,
miðaðvið100%starfshlutfall.Starfsmennsveitarfé-
laga eiga að fá sína desemberuppbót greidda 1.
desember,skv.kjarasamningi.

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

Desemberuppbót 2017
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Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem undirbýr og skipuleggur 
ferðir á hverju ári fyrir félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs fjóra 
félagsmenn í nefndina, en auk þeirra á formaður félagsins og í 
forföllum hans varaformaður, sæti í nefndinni. Í ár, eins og undan-
farin ár, verða þrjár ferðir í boði; utanlandsferð, „Fjallaferð“ inn-
anlands og eins dags ferð fyrir eldri félagsmenn. Nánar má lesa 
um ferðirnar hér fyrir neðan.

Austurríki-Salzburgerland
ogTíról
Farið verður til Austurríkis 9. til 16. ágúst 2018, ef nægþátttaka fæst.
Hámark50manns.

FlogiðverðurfráKeflavíktilMunchenogþaðanafturtilKeflavíkur.
Farið verður tilZell amSee, en ínæstanágrenni verðurgist í fjórar

nætur á Hótel Latini sem er fjögurra stjörnu hótel (www.latini.at) M.a
verðurfariðífjallaferðtilDachsteinfjallaíSteiermarksemeráheimsminja-
skráUNESCOogídagsferðtilSalzburgmeðviðkomuíArnarhreiðrinu.
EinnigverðurgistíþrjárnæturíSeefeldsemeríTíról,áfjögurrastjörnu
hótelisemheitirSt.Peter.(www.mountains.at)Fariðverðurídagsferðirtil
InnsbruckogGarmisch-PartenkircheníÞýskalandi.

Leiðsögumaður verður Harpa Hallgrímsdóttir, bílstjóri Sveinn Sigur-
bjarnarsonogfararstjóriBjörnSnæbjörnsson.

Verðkr.235.000ámannítveggjamannaherbergien
kr.251.000íeinsmannsherbergi.Óafturkræftstaðfestingar-
gjalderkr.40.000semþarfaðgreiðainnan10dagafrá
pöntun.

Athugið! BoðiðverðuruppárútuferðtilKeflavíkur8.ágústogheim
16. ágúst. Einnig verður boðið upp á gistingu í Keflavík aðfararnótt 9.
ágúst.

Dregnirverða18orlofspunktarfrápunktaeignþeirrasemfaraíferðina.

Innifaliðíverði:
 Akstur:Alluraksturerlendis.
 Flug:Keflavík–Munchen-Keflavík.
 Gisting:7næturítveggjamannaherbergjumáhótelummeð

morgunverði.
 7kvöldverðirinnifaldirerlendis.

Ekkiinnifaliðíverði:
Ferðiroggistinginnanlands
Aðgangseyrirísöfnogááhugaverðastaðiþarsemþarfaðborgainn,

einsogArnarhreiðriðogílyfturuppáfjöll.

Ferðalýsing:
Sunnudagur 9. ágúst
Flogiðverður fráKeflavíkkl.7:20 tilMunchen.Lendinger áætluðum
kl.12:50aðstaðartíma.ÞaðanverðurekiðsemleiðliggurtilZellamSee
(9.500íbúar)íAusturríkiþarsemgistverðurífjórarnætur.Þarermikil
fjalladýrð.

Mánudagur 10. ágúst
FariðverðurífjallaferðtilDachsteinfjallaíSteiermarksemeráheimsminja-
skráUNESCO.Hægtverðuraðfarameðkláfuppí2.700metrahæð,en
þaðanerútsýniðstórkostegt.Afarfallegnáttúra,íshellirogmargtfleiraað
sjáogskoða.

Þriðjudagur 11. ágúst
Dagsferð til Salzburg, sem er menningarhöfuðborg héraðsins með
150.000 íbúa.Á leiðinniþangaðverður stoppaðefveður leyfir íKehl-
steinhaus(Arnarhreiðrinu).BarokkborginSalzburgerekkisístþekktfyrir
WolfgangAmadeusMozartsemfæddistíGetreidestrasseíjanúar1756.
Hérermargtaðskoða,m.a.fallegdómkirkja.

Miðvikudagur 12. ágúst
FrjálsdaguríZellamSee.

Fimmtudagur 13. ágúst
Farið verður fráZell amSee sem leið liggur til Seefeld (3.400 íbúar) í
Tíról íAusturríki.Seefeldliggurí1.185metrahæðyfirsjávarmáli.Þetta
er vinsæll heilsubótar- og vetraríþróttastaður með mörgum fallegum
húsumoghrífandiumhverfi.ÁleiðinnitilSeefeldverðurbærinnSchwoich
heimsóttirenþarmunuheimamenntakavelámótihópnum.

Föstudagur 14. ágúst
Dagsferð til Innsbruckmeðviðkomu íSwarowski safninu. Innsbrucker
höfuðborgTírolmeð131.000íbúa.Þarhafaveriðhaldnirtvennirvetrar-
ólympíuleikar,árið1964og1976.Íborginnierafarfallegurmiðbæjar-
kjarni.

Orlofsferðir Einingar-Iðju á árinu 2018
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Laugardagur 15. ágúst
Stutt dagsferð til Garmisch-Partenkirchen í Þýskalandi. Þetta er falleg
fjallaleiðþarsemsjámámargafallegasveitabæioghússemmáluðeru
meðlistaverkum.

Sunnudagur 16. ágúst
HóteliðyfirgefiðoghaldiðafstaðtilMünchen.Brottförkl.14:05, lend-
ingíKeflavíkkl.16:00aðstaðartíma.

Fararstjóri getur fært dagskrárliði á milli daga eftir þörfum þegar 
komið er á staðinn.

Suðausturland
FjögurradagafjallaferðverðurfarináSuðausturland25.til28.júní2018,
efnægþátttaka fæst.Hámark40manns. Farið verður ámargamerka
staðiásvæðinu,einsogIllakamb,JökulsárlónogHöfn.

FyrstadaginnverðurekiðtilHafnaríHornafirðiþarsemgistverðurí
svefnpokaplássi í þrjár nætur íGrunnskólanum áHöfn.Á öðrumdegi
verðurfariðinnáIllakamb.ÞriðjadaginnverðurfariðaðJökulsárlóniog
margtskoðaðáþvísvæði.ÁfjórðadegiverðurfariðfráHöfntilAkureyrar
meðviðkomuámerkumstöðum.

ATHUGIÐ! Hafa skal með sér dýnu til að sofa á.

Ferðinkostar30.000krónurámann.Innifaliðerallurakstur,
gistingísvefnpokaplássiogleiðsögn.Grillaðverðureittkvöldogþá
verðurlagttilgrillkjötogkartöflusalat.Aðöðruleytiverðurfólkaðnesta
sigsjálft.

Óafturkræftstaðfestingargjalder10.000krónur
Leiðsögumaður verður Bragi Guðmundsson, bílstjóri Sveinn Sigur-

bjarnarsonogfararstjóriBjörnSnæbjörnsson.

Einsdagsferðin
EinsdagsferðfyriraldraðaEiningar-Iðjufélagaverðurfarin21.júní2018.
FariðverðurútEyjafjörðtilSiglufjarðar,þaðanverðurfariðtilSauðárkróks
ogaðlokumheimumÖxnadalsheiði.

Margir merkilegir staðir verða heimsóttir, hádegismatur snæddur á
SiglufirðiogíSkagafirðiverðurdrukkiðkaffi.

Ferðinkostar6000krónurámann.

Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og 
skráning í ferðirnar verður á skrifstofu félagsins  

á Akureyri, Skipagötu 14, sími 460 3600, frá 
miðvikudeginum 3. janúar 2018. Þá verður hægt 
að skrá sig í utanlandsferðina og í „Fjallaferðina.“ 
Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað 

verður að skrá í eins dags ferðina.

Stapi sendir yfirlit tvisvar á ári og brýnir fyrir 
sjóðfélögum að bera iðgjaldagreiðslur saman 
við launaseðla.

Ef upplýsingar um iðgjöld vantar á yfirlitið er mikilvægt að 
tilkynna það til sjóðsins innan 60 daga frá dagsetningu yfirlitsins.

Strandgötu 3, 600 Akureyri  ·  Egilsbraut 25, 740 Neskaupstað  
Sími 460 4500  ·  www.stapi.is  ·  stapi@stapi.is

Fékkst þú sjóðfélagayfirlit?

Óskum félagsmönnum 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla!

        Viltu afþakka pappír?

Það er auðvelt og umhverfisvænt að skoða stöðu iðgjalda 
á sjóðfélagavefnum. Þar er jafnframt hægt að afþakka 
sendingar í bréfapósti.

Nánari upplýsingar á www.stapi.is
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Í boði er fyrir félagsmenn Einingar-Iðju sex kostir í 
vetrarleigu orlofshúsa. Hér er um að ræða dvöl í 
orlofshúsum á Illugastöðum í Fnjóskadal, Tjarnar-
gerði í Eyjafjarðarsveit, Einarsstöðum á Héraði og 
Svignaskarði í Borgarfirði. Einnig í orlofsíbúðum 
félagsins í Reykjavík og á Egilsstöðum. Vetrarleigan 
hófst 1. september sl. og stendur til 1. júní nk.

Fyrr á árinu keypti félagið fimm nýjar íbúðir á höfuð-
borgarsvæðinuogvaríleiðinniákveðiðaðseljafjórareldri
í staðinn. Því hafa færri íbúðir verið í boði en vanalega í
Reykjavík.Fyrirhugaðurafhendingartíminýju íbúðannaer
20.desembernk.ogverðaþærteknarínotkuneinsfljótt
oghægter.

Hafiðeftirfarandiíhuga:
•AuðveldasteraðpantaáFélagavefnum,enauðvitaðer

hægtaðhringjaískrifstofurfélagsinsogpantahúseða
bústað.

•ÞegaropnaðerfyrirvetrarleiguáFélagavefnumerhægt
aðpantaíbúðiroghúsalvegframaðsumarleigu.Allur
veturinnerundir.

•Ekkiþarfaðsækjasérstaklegaumjóleðapáska.
•Punktareruekkidregnirafvetrarleigu.

Verðskrá veturinn 2017-2018
Illugastaðir
Vikuleigaerkr.26.000oghelgarleigakr.16.000.Helgar-
leigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhverthús.
LyklaraðhúsumáIllugastöðumeruafhentiríþjónustu-

miðstöðsvæðisins.
Verteraðbendaáaðá IllugastöðumáEining-Iðjaeitt

sérútbúiðhúsfyrirfatlaða,húsnr.26.

Tjarnargerði
Vikuleigaerkr.31.000oghelgarleigakr.19.000.Helgar-
leigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Nettengingerástaðnum.
LyklaraðTjarnagerðieruafhentiráskrifstofufélagsinsí

Skipagötu14áAkureyri.

Einarsstaðir
Vikuleigaerkr.26.000oghelgarleigakr.16.000.Helgar-
leigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Lyklaraðhúsinuerafhentiríþjónustumiðstöðsvæðisins.
ÁhugasamirgetahringtbeintístaðarhaldarannáEinars-

stöðum,GuðnaHermannsson,ísíma8618310enhann
sérumaðleigjahúsiðaðvetritil.

Svignaskarð
Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000.
Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Lyklaraðhúsinuerafhentiríþjónustumiðstöðsvæðisins.

Reykjavík
Eining-Iðjahefurtilumráðanokkrar íbúðir íReykjavík,en
sjúkrasjóður félagsins hefur tvær af þeim til ráðstöfunar.
Íbúðirnar leigjast íviku ísenn, fyrirutansjúkraíbúðirsem
leigjasteftirþörfum.Vikuleigaerkr.30.000.

Nettengingerííbúðunum.
Lyklaraðíbúðunumeruafhentiráskrifstofumfélagsins.

Þrifinnifalin
UmsjónaraðilimeðíbúðumfélagsinsíReykjavíksérumað
þrífa íbúðina eftir leigutíma.Auðvitað þarf að skila henni
fullfrágenginniogsnyrtilegri.

Egilsstaðir
Íbúðinleigisteftirþörfumhversogeins.

LyklareruafhentiráskrifstofufélagsinsíSkipagötu14á
Akureyri.

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

Vetrarleiga
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Á fundi stjórnar félagsins þann 9. nóvember 2017 var samþykkt 
að innleiða aðgerðaáætlun gegn einelti og kynbundnu ofbeldi. 
Áætlunin er byggð á ramma fyrir aðgerðaáætlun sem Starfs-
greinasamband Íslands gaf út fyrir stéttarfélögin til að nota í 
þeirra vinnu og til að auka færni starfsfólks félaganna við að 
aðstoða atvinnurekendur til að innleiða slíkt á vinnustöðum.

Íaðgerðaáætluninnisegirm.a.aðöllumeinstaklingumsemstarfahjá
Einingu-Iðjueðatakameðöðrumhættiþáttístarfiþessskaltryggtöruggt
umhverfiogvirðing. Íþví felstaðþurfaekkiaðþolaeineltieðaannars
konarofbeldi.Öryggistarfsfólksogþátttakendaístarfinu,aðgerðaráætl-
unogviðbrögðviðmálumeráábyrgðstjórnendaEiningar-Iðju.

Aðgerðaáætluninamáfinnaáheimasíðufélagsins.
Í nóvember 2015 var gefin úr reglugerð um aðgerðir gegn einelti,

kynferðislegriáreitni,kynbundnuáreitiogofbeldiávinnustöðumísam-
ræmiviðlögnr.46/1980,umaðbúnað,hollustuhættiogöryggiávinnu-
stöðum.Íreglugerðinnierkveðiðáumaðatvinnurekendurskuligreina
áhættuþættioggeraáætlunumforvarnirogaðgerðirtilaðkomaíveg
fyrireinelti,kynferðislegaáreitni,kynbundnaáreitniogofbeldiávinnu-
stað.Þáereinniglögðsúskyldaáherðaratvinnurekendaaðverameð
viðbragðsáætlunkomislíkmáluppávinnustaðnum.

Við vinnslu áætlunarinnar var ýmislegt haft til hliðsjónar; lög, reglu-
gerðir,áætlanirfrásveitarfélögumáNorðurlöndum,áætlanirsemtileru
hér á landi, leiðbeiningar frá Vinnueftirlitinu og ráð fagfólks. Áætlunin
tekurekkieinungistilstarfsfólksheldureinnigábyrgðEiningar-Iðjusem
félagslegrasamtakaþarsemfjöldifólkstekurþáttífundum,ráðstefnum
ogöðrumviðburðumávegumfélagsinsogáréttáaðnjótaöryggis. Í
jafnréttislögum(22.gr.laganr.10/2008)segir:

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni.

 Atvinnurekendurogyfirmennstofnanaogfélagasamtakaskulugera
sérstakarráðstafanirtilaðkomaívegfyriraðstarfsfólk,nemarog
skjólstæðingarverðifyrirkynbundnuofbeldi,kynbundinniáreitnieða
kynferðislegriáreitniávinnustað,stofnun,ífélagsstarfieðaskólum.
 Efyfirmaðurerkærðurvegnaætlaðskynbundinsofbeldis,ætlaðrar

kynbundinnaráreitnieðaætlaðrarkynferðislegraráreitniverðurhann

vanhæfurtilaðtakaákvarðanirítengslumviðstarfsskilyrðikærandaá
meðanmeðferðmálsinsstenduryfirogskalþánæstiyfirmaðurtaka
slíkarákvarðanir.

Þú færð réttu dekkin í Dekkjahöllinni!

Verum örugg úti á vegunum

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
581 3022

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
581 3022

2011

2011

2011

DEKKJAHÖLLIN

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
460 3003

www.dekkjahollin.is
Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

/dekkjahollin

KEA óskar félagsmönnum 
sem og samstarfsaðilum sínum 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári

Aðgerðaáætlun gegn einelti  
og kynbundnu ofbeldi
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Dagana 3. til 10. júní sl. ferðaðist fjölmennur hópur 
Einingar-Iðjufélaga til Þýkalands og Luxemborgar. 
Brynja Björk Pálsdóttir og Hafdís G. Pálsdóttir tóku 
að sér að rita ferðasögu og má lesa hana á næstu 
síðum.

Þaðvar12mannahópursemlagðiuppfráSkipagötu
14 föstudaginn 2. júní 2017, í rútu undir öruggri stjórn
BjörnsSnæbjörnssonarogvar förinniheitið tilKeflavíkur.
Sumir fóru á einkabílum svo hópurinn sameinaðist þar.
Brottförúrhúsivaráætluðkl.5:10álaugardagsmorgni.

Laugardagur 3. júní
Bjarturogfagurdagur.Hérmunaðimikluaðkvöldiðáður
varbúiðaðfátöskumiðaí flugstöðinni,svoinnritungekk
vel.LentumíFrankfurtkl.11:05aðstaðartímaírigningu

enfljótlegastyttiuppoghitium20ºC.Þessskalgetiðað
flugvöllurinníFrankfurterfjórðistærstiflugvölluríEvrópu
og íbúar Frankfurt eru um 660 þúsund. Á flugvellinum
tókugóðir vinir ámóti hópnum, þau Svenni,Magga og
Harpafararstjóri.

EkiðvaráleiðisíMoseldalinn,um2klst.aksturtilBern-
kastel-Kues,ogkomiðáHótelMoselparkkl.17:30ískýj-
uðuveðriog25ºChita.Þargistumviðnæstu5nætur.Hér
varhlutihópsins„aðkomaheim“-búinnaðdveljaþarna
nokkrum sinnum áður og þau voru orðin býsna stað-
kunnug.

Sunnudagur 4. júní - Cochem
Eftirgóðanmorgunverðvarfariðafstaðkl.9:30áleiðistil
CochemsemstendurábökkumMóselogstoppað tilkl.
15:00 og hiti kominn í 25ºC. Flestir fóru í kláf þar sem
gefur að líta útsýni yfir bæinn, ána, kastala o.fl. Hér eru
skemmtilegarþröngargöturogmargirsölumennsemallt
vildufyrirokkurgera.

Mánudagur 5. júní -Lúxemborg
Góðurdagurívændum.Ókumí1,5klst.tilLúxemborgar
þar sem íslenskur leiðsögumaður,ÓskarBjarnason, tóká
móti hópnum og stiklaði á stóru um sögu borgarinnar.
Skoðuðumkirkjurognutumþessafallegagamlabæjar,en
hanneráheimsminjaskráUNESCO.

Þriðjudagur 6. júní
Frjálsdagur íBernkastel-Kues,enhannereinnafvinsæl-
ustu ferðamannastöðum við Móselána. Bæirnir tveir sem
standahvorsínummeginviðánaerueittelstasvæðiþýskr-
ar vínræktar við Mósel. Þar ákvað hópurinn að fara í
lestarferðumbæinnogvildisvoveltilaðakkúratmeðaná
þeirri ferð stóð gerði úrhelli. Eftir lestarferð stytti fljótlega
uppognutumviðþessaðgangaumþröngargötur,skoða
íbúðirognærast.Alltútlitvarfyriraðafturfæriaðrigna
svoákveðiðvaraðfaraí2jatímasiglinguáMóselogvið
yrðumsóttáendastöð. Íþessarisiglinguvarfarið ískipa-
lyftuogvargamanaðfylgjastmeðþvíferli.Þegarkomið
varáhótelvarkomiðglaðasólskinenhvasst.

Miðvikudagur 7. júní - dagsferð til Trier
Stoppað viðPálskirkju, fallegt og stílhreint guðshús, ótrú-
legarmyndir í loftikirkjunnar.Fariðáútsýnispallþarsem
hægt var að horfa yfir borgina og hefði örugglega verið
gamanefekkihefðirignt.Síðanvarfariðaðborgarhliðinu
„PortaNegra“eðaHliðiborgarinnar.Þarvarfrjálstímitilkl.
15:20,þááttualliraðhittastviðhliðiðogfaraírútunaþví
núáttiaðhalda ívínsmökkun.ÞarhittuBjössi,Svenniog
Magga gamlan kunningja sem vínbóndinn var. Fórum í
vínkjallarannog smökkuðumá framleiðsluhans. Þetta er
fimmti ættliður vínbónda á staðnum og er hann með 9
hektara lands,þaraferu6hektararvéltækir.Fengumvið

Utanlandsferðin sumarið 2017
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fróðleikumallavinnunasemþarfaðvinnaáðurenupp-
skeranverðuraðdásamleguhvítvíni.

Fimmtudagur 8. júní  
- Hótel Moselpark kvatt
EkiðtilKoblenz,enþarnamætastRínogMóselvið„Þýska
hornið“ þar sem Mósel fellur í Rín. Þarna var Bjössi
myndaðuríbakogfyrirmeðelstuferðafélögunum,þeim
JóhönnuogÞórveigu.Eftirfrjálsantímavarhaldiðáleiðistil
Rudesheim,ekiðeftirRínardaloguppaðútsýnisstaðþar
semvar stytta af Loreley ogþaðangott útsýni niður yfir
Rín.KomumáhóteliðokkarParkhotelRudesheimþarsem
viðgistumsíðustu2næturferðarinnar.

Þeirsemvorusjóaðirogekkiaðkomaþangað í fyrsta
skiptivoruánægðirmeðaðfáherbergibakatilenekkiað
framan, þar sem lestarteinar eru fyrir framan hótelið og
endalausarvöruflutningalestiráferðinniallansólarhringinn.
Viðtöldumíeinnirunuuppundir40vagnaálest,mikið
fluttafnýjumbílum.Þarnagafstokkurtækifæriaðsmakka
ektaRudesheim-kaffi,framreittmeðtilþrifumogleiðsögn.Í
þessumbæerfallegtgamalthverfisemiðaraflífiframeftir
kvöldumogergamanaðgangaþarum,mámeðalannars
nefnaþröngugötunaDresselgasseeðaÞrastargötu.

†mislegt

Óskum starfsfólki 
 og viðskiptavinum 

 gleðilegrar jólahátíðar 
 og þökkum samfylgdina  

á árinu sem er að líða

Gleðilega
hátíð

Starfsfólk Íslandsbanka óskar 
landsmönnum öllum gleðilegra jóla 
og gæfuríks komandi árs
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Föstudagur 9. júní
ÞávarkomiðaðsiglinguáRínsemer lengstaáEvrópu.
Enginbrúeryfiránasvomikiðerumbílferjurogjafnframt
miklirvöruflutningarumána.

Siglingintókum5klst.ogvarsigltaðLoreleystyttunni
semerþarátangaíánniogsnúiðviðþarréttfyrirneðan.
Ekkiþóttiokkurstyttanmerkilegaðsjá,hérhefðihreinlega
veriðhægtaðmissaafþvíaðsjáhanaefmaðurværiekki
sérstaklegaaðhorfaeftirhenni.

Þegarkomiðvartilbakaírútunavarekiðuppaðminn-
ismerkinu„madamGermany“þaruppivarútsýni til allra
átta.Þegarhaldiðvartilbakavarhægtaðveljaumaðfara
meðrútunni,gangaeðatakakláfsemgekkámilli.

Núvarkomiðaðsíðastakvöldverðinumíferðinni.Harpa
fararstjóri var búin að panta sæti fyrir hópinn á bar/
restaurant/dansíDresselgasse(Þrastargötu)þarsemaðal-
fjöriðerákvöldinmeðlifanditónlistáöllumveitingastöð-
um.

Laugardagur 10. júní  
– lagt af stað heim
ÞegarviðnálguðumstflugvöllinnþáupplýstiHarpaokkur
um það að íbúar Frankfurt, sérstaklega þeir sem búa í
nágrenni vallarins, hafi verið mjög hamingjusamir þegar

gosvaríEyjafjallajökliþvílítilsemenginflugumferðvará
þeimtímasvoþaðvartilþessaðgerafriðurogró.

Fariðvaríloftiðkl.14:00oglendingíKeflavíkkl.15:30.
FariðfráLeifsstöðkl.17:00ísólskiniogblíðu.Hlutihópsins
einsogáðurírútusemBjössiók,komiðtilAkureyrarum
miðnætti.

Þettavargóðurogsamheldinnhópur.Straxfyrstamorg-
unítrekaðiBjössiaðhérværistundvísiífyrirrúmi.Endavar
þaðsvoaðflestamorgnavarrútanfarinafstaðfrekarfyrir
áætlaðanbrottfarartímaenseinna.

Takk fyrir skemmtilega ferð
Brynja Björk Pálsdóttir 

Hafdís G. Pálsdóttir
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Neytendasamtökin hafa rekið skrifstofu á Akureyri um árabil. Þar 
í forsvari er Brynhildur Pétursdóttir, nýráðin framkvæmdastjóri 
Neytendasamtakanna og fyrrverandi alþingismaður. Brynhildur 
starfaði lengi hjá samtökunum og sat í stjórn þeirra áður en hún 
tók sæti á Alþingi og veitti þá m.a. forstöðu skrifstofu samtak-
anna á Akureyri.

Brynhildur,semhefurmjöggóðayfirsýnyfirmálefnioghagsmunamál
neytenda, segir að það sé orðið nokkuð löng hefð fyrir skrifstofunni á
Akureyri.„Húnlokaðireyndaríþrjúárenopnaðiaftursnemmaáþessu
áriþegarégkomafturtilstarfa.MérfinnstþaðmjögflottaðNeytenda-
samtökin leggimetnað í aðhaldaút starfstöðutanhöfuðborgarsvæðis,
slíkterekkisjálfgefiðogreyndarfrekarsjaldgæfthugsaég.Stéttarfélögin
ásvæðinuhafaallatíðstuttviðreksturinnogþaðskiptirokkurmiklumáli.
Núnaerusexstarfsmennáskrifstofunni fyrir sunnanogégereinhér.
Viðerumíþaðmiklumsamskiptumdaglegaaðégfinnekkimikiðfyrir
þvíaðvera ímörghundruðkílómetra fjarlægð,aukþesssemégskýst
suðurannaðslagið.“

Því fleiri félagsmenn því sterkari samtök!
Brynhildursegiraðmeginhlutverksamtakannahafiallatíðveriðaðgæta
hagsmunaneytenda,enNeytendasamtökinvorustofnuð1953.„Megin
verkefni samtakannaeraðaðstoðaneytendur lendiþeir ídeilum ívið-
skiptum.UndanfarinárhafasamtökineinnigrekiðLeigjendaaðstoðinaen
mikileftirspurnereftirþessariþjónustu.Þásinnumviðmikilvægrihags-
munagæslumeðþvíaðbendaáýmislegtsembeturmættifaraoghöfum
mörgdæmiumaðslíktskilisér.Félagsmennstandaaðlangmestuleyti
undirstarfseminnienþvímiðurhefurþeimfækkaðjafntogþéttundan-
farinárogviðþurfumaðsnúaþeirriþróunvið.Framundaneruspennandi
tímarhjásamtökunumoghefurveriðblásiðtilsóknar.Égvilnotatæki-
færið og hvetja fólk til að gerast félagsmenn og leggja þannig sitt af
mörkumviðaðstyðjaogeflaneytendastarfáÍslandi“.segirBrynhildurog
bætirviðaðþaðséhægtaðgeraígegnumheimasíðusamtakanna,www.
ns.is,eðameðþvíaðsendatölvupóstá ns@ns.is.

Er eitthvað sem neytendur ættu sérstaklega  
að hafa í huga á þessum tíma árs?
„Íkringumjólineralgengtaðfólkspyrjiútískilarétt,þvístundumþarfjú
aðskilaeðaskiptajólagjöfum.Þegarkeyptarerujólagjafirermikilvægtað
fáskilamiðaávörunaþvíyfirleittgefaseljendureinhvernfresttilaðskipta
vöru áður enútsölur hefjast. Þámyndi ég einnig hafa varann á þegar
keypterugjafabréf.Gjafabréfgetaveriðhentuggjöfenþvímiðurergild-
istíminnoftofstutturogsvokemurfyriraðseljandihættirstarfsemiog
neytandinnsitureftirmeðsártennið.Viðfáumgjarnanfyrirspurnirvegna
gjafabréfa sem eru útrunnin og oftast náum við að leysa úr slíkum
málum.Éghvetþvífólktilaðhendaekkibaraútrunnugjafabréfiheldur
látareynaáþaðogleitatilokkarefekkertgengur.Flestirseljendurvilja
leysavelúrmálumogefsvoerekkiviljumviðendilegavitaafþví,“sagði
Brynhilduraðlokum.

Neytendasamtökin með skrifstofu  
á Norðurlandi á ný

Brynhildur Pétursdóttir.    -  Mynd/Auðunn Níelsson

Advania er með allan pakkann

advania.is/jol
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87 fulltrúar, frá öllum stéttarfélögum á Norðurlandi sátu 35. þing 
Alþýðusambands Norðurlands sem fram fór á Illugastöðum í 
Fnjóskadal í lok september, þar af voru 42 frá Einingu-Iðju. Þingið 
tókst í alla staði mjög vel. Skipað var í fjóra vinnuhópa þar sem 
fjallað var um vinnumarkaðsmál, menntamál, jafnréttismál og 
velferðarmál. Fjórar ályktanir voru samþykktar samhljóða á 
þinginu.

Fjölmargirgestirmættuáþingiðogvorumeðerindi.RóbertFarestveit,
hagfræðingurhjáASÍ,fjallaðiumvinnumarkaðinnífortíð,nútiðogfram-
tíð og um fækkun starfa og menntaþörf. Andri Már Helgason, frá
Advania, fjallaði um raunheima tækninnar. Valgeir Magnússon, fram-
kæmdastjóri SÍMEY, fjallaði um mikilvægi menntunar á vinnumarkaði.
HalldórOddsson,lögfræðingurhjáASÍ,fjallaðiumhlutverkoggildikjara-
samninga á breyttum vinnumarkaði. Tryggvi Hallgrímsson, frá Jafn-
réttisstofu, fjallaði umkvennastörf og karlastörf og velti fyrir sér spurn-
ingunnierjafnréttitilstaðarávinnumarkaðiídag.FjórirungirÞingeyskir
ogEyfirskirþingfulltrúarrædduumframtíðarsýnungs fólks til stéttarfé-
laga.Að lokum fluttiHákonHákonarson, fyrrum formaðurFMA, stutta
samantektumsöguAlþýðusambandsNorðurlands,ensambandiðvarð
70árafyrráárinu.

NýrformaðurANvarkosinnBóasJónasson,fráFélagimálmiðnaðar-
mannaAkureyri.MeðhonumístjórneruÓskHelgadóttir, fráFramsýn
–stéttarfélagi,ogVigdísÞorgeirsdóttir fráSamstöðu.Varamennístjórn
eru Anna Júlíusdóttir, frá Einingu-Iðju, Sigríður Jóhannesdóttir, frá
VerkalýðsfélagiÞórshafnar,ogBjarkiTryggvason, fráÖldunni–stéttar-
félagi

Ályktun um jafnréttismál

35.þing Alþýðusambands Norðurlands lýsir áhyggjum yfir hægfara

þróuníjafnréttismálum.AlþýðusambandNorðurlandstelurbrýnaþörfá
eftirfarandiaðgerðum:
Lögumumjafnlaunavottunífyrirtækjumverðiframfylgt
Störfverðimetintiljafnsóháðkyni
Markvisstátakverðisettafstaðtilaðstuðlaaðhugarfarsbreytingu

hjábáðumkynjum,m.a.meðfræðsluogkynningarefni
Stórtæktátakverðigertídagvistunarmálum

Ályktun um menntamál

35.þingAlþýðusambandsNorðurlandsályktaraðallir skulieiga jafnan
rétttilnáms.Menntunviðhæfiallraskuliveragjaldfrjáls.Aukiðfjármagn
verðisettímálaflokkinn.ÞingANtelur:
Aðkomaþurfi íveg fyrir íþyngjandikostnaðviðöflunmenntunar

t.d.vegnabúsetu.
Aðákveðnirhóparglímiviðóviðunandivalkosti í samgöngumog

fjarskiptumsemkomiívegfyriröflunmenntunar.
Að aukaþurfi fjölbreytni í námsframboði í heimabyggðog leggja

auknaáhersluásköpunogrökhugsun.
Aðtryggjaþurfiaðfólkgetisnúiðafturtilnámsáfullorðinsárum.
Aðeflaþurfisímenntunarstöðvarogaukamöguleikaáfjarnámi.
Aðgreinaþurfimenntunar-ogfærniþörfávinnumarkaðitilframtíð-

arogaðmenntuntakimiðafþví.

Ályktun um vinnumarkaðsmál

Aðtryggjastöðugleikaergrundvöllurfyrirauknumkaupmætti.
Aðtakahúsnæðiskostnaðútúrneysluvísitölu.
Aðsýnasamstöðuallrasamtakalaunafólksílandinu.
Aðendurskoðastarfsregluroglögsemgildaumkjararáð.

Ályktun um velferðarmál

35.þingAlþýðusambandsNorðurlandslýsiryfirþungumáhyggjumyfir
stöðuvelferðarmálaífjórðungnum.Aukinfátæktogvaxandimisskipting
leiðirafsérslæmtsamfélagsembrýturíbágaviðgrunngildinorrænsvel-
ferðarsamfélags.Þingiðkrefsteftirfarandiaðgerða íbaráttunni fyrirbetri
velferðogbættusamfélagi:
 Góð heilbrigðisþjónusta á Norðurlandi fyrir alla óháð búsetu og

efnahag.
Heilbrigðisþjónustaverðigjaldfrjálsogöllumaðgengileg.
Bætaþarfverulegageðheilbrigðisþjónustuogstuðningviðaðstand-

endurlangveikra.
Sveitarfélögífjórðungnumbeitisérfyrirþvíaðgreiðagötualmennra

leigufélagasemekkierurekin íhagnaðarskyni, tilaðaukaaðgang
allra að mannsæmandi íbúðarhúsnæði. Húsnæði er mannréttindi
ekkiforréttindi!
Tekjutengingarílífeyriskerfinuverðiafnumdar.

35. þing Alþýðusambands Norðurlands

Ný stjórn Alþýðusambands Norðurlands.
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Félagið átti 42 fulltrúa á þingi 
Alþýðusambands Norðurlands sem fram 
fór í lok september. Þar á meðal voru tveir 
ungliðar, trúnaðarmennirnir Svala Rut 
Stefánsdóttir og Sigurpáll Gunnarsson, 
sem voru að sitja sitt fyrsta þing. 
Tíðindamaður blaðsins heyrði í þeim og 
forvitnaðist hvernig þeim hafi líkað þingið 
og hvernig standi á því að séu trúnaðar-
menn.

Mjög áhugavert
Svala segir að þingið hafi verið mjög áhuga-
vert.„Einsmikiðogéghéltaðþettayrðialveg
drepleiðinlegt,“ segir hún og hlær. „Þetta var
baramjögáhugavert,églærðialveghellingog
efldiáhugaminnáaðtakameiriþáttíþvísem
eraðgerasthjáfélaginu.“

Svalaerbúinaðveratrúnaðarmaðuráleik-
skólanumKiðagili íeittárogsegiraðsúsem
var á undan hafi spurt hvort hún hefði ekki
áhugaáaðtakaþettaaðsér.„Éghafðiáhuga
þannigaðégbauðmigframogvarkosin.Ég
skoraáallaungafélagsmennaðgrípatækifær-
iðefþaðgefst,hvortsemþaðeraðveratrún-
aðarmaðureðaeitthvaðslíkt.Einsóspenntog
égvaraðtakaviðsemtrúnaðarmaðurámín-
umvinnustaðþáerégótrúlegaglöðmeðþað
ídagþvíégerbúinaðlæraalveghellingogsjá
í raunhvaðgerist inn í félaginu.Þettaerekki
barafólkáeinhverriskrifstofuaðgeraeitthvað,
þaueruaðvinnaaðmikilvægummálumsem
varðarokkuröll.Íraunmásegjaaðfélagiðer
jafnmikið hér fyrir okkur eins og við félags-
mennirnirerumhérfyrirþað.Þettavinnurallt
samanogégerótrúlegaglöðaðgetaalltafleit-
aðtilfélagsinsístarfimínusemtrúnaðarmaður.
Efmigvantarupplýsingarþágetég líka farið
innáheimasíðunaogfundiðmargtafþvísem
mig vantar, ég geri það oft. Ég skráði mig á

póstlista og fæ alltaf póst ef félagið setur þar
innáfréttir,semermjögþægilegt.“

Svalasegiraðþaðsémjögmikilvægtaðfá
ungafólkiðtilaðtakaþáttístarfifélagsins,„t.d.
aðmætaáþessiþing.Hvaðmigvarðarþáein-
hvernveginnefldistégmeðaðfaraþarnasem
þingfulltrúi.Égeralvegvissumaðþaðhafiátt
viðumfleiri.Auðvitaðmáttiídagskráþingsins
látaunga fólkið vera aðeins sér, einsog t.d. í
hópavinnunni og bera saman niðurstöðurnar.
Meðþvíhefðumviðjafnvelséðhvernighægt
eraðeflaungafólkiðennfrekar.“

Mjög þægilegt að líta við
Sigurpáll,semertrúnaðarmaðuríBrekkuskóla,
segiraðeinsoghjáSvöluþáhefðihannverið
hvatturtilaðtakaþettaaðsér.„Súsemgegndi
starfinuáundanmér sagðiaðöllum litist svo
velámigoghvattimigtilaðbjóðamigfram.
Éggerðiþað,varkosinnoglístbaramjögvelá
aðveraíþessuhlutverki.Þaðergottaðleitatil
félagsins, oftast hringi ég og hef hingað til
fengið svör við öllu innanhálftímahvort sem
málinhafiverið lítileðastór.Þaðer líkamjög
þægilegt að koma á skrifstofuna því það er
alltaftekiðvelámótimanni,“segirSigurpállog
bætirviðaðvinirhansnjótilíkagóðsafþessu.
„Margirþeirraeruaðborga í félagiðognota
migsemtrúnaðarmann,“segirhannoghlær.

„Það var mjög gaman að fara sem fulltrúi
félagsinsáANþingiðogégvonaaðégfáiað
faraafturáþingsemþetta.Þaðvarheiðurað
fáaðtakaþáttsemfulltrúiogekkisíðuraðvera
þarnameðerindiásamtþremuröðrumunglið-
umþarsemviðfjölluðumumhvortverkalýðs-
hreyfinginséfyrirungtfólkávinnumarkaði.“

Sigurpáll er sammála Svölu að það sé
nauðsynlegt að ná til unga fólksins og virkja
það innan félagsins. „Ég, ásamt öðrum ungu
fólki, tók þátt í pallborðsumræðum á Fundi

fólksins, sem fram fór í Hofi í haust. Þarna
vorumviðaðfjallaumspurningunaAfhverju
borga ég í stéttarfélag? og ræddum m.a. um
hvaða hugmyndir við höfum um hlutverk
stéttarfélaga.Þar lagðiégm.a. til aðnotaætti
húmoríauglýsingumfélagins,skellaframein-
hverjusemgrípurungafólkiðogfærþaðtilað
hugsa um þessi mál. Ég vil að lokum fá að
hvetja alla til að taka þátt í starfi stéttarfélaga.
Þaðhefurkomiðméráóvarthveáhugavertog
skemmtilegtþettastarfhefurveriðoglíkamik-
ilvægt.Þessirhlutirskiptaallamjögmiklumáli.
Égvil líka sjá fleiriunga í stjórneðastjórnum
félagsins,“sagðiSigurpállaðlokum.

Ungliðar á AN
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December bonuses 
Eining-Iðja reminds its members that, accord-
ing to their employment contracts, they are
entitled to a December bonus. The amount
varies, depending on contract specifications
and the period defined as full-time employ-
ment.Thebonusistobepaidasasinglesum
andiswithouttheadditionofaholidaybonus.

According to thewage contract concluded
withtheMunicipalWagesandSalariesComm-
ission,theDecemberbonusiskr.110,750.

According to Eining-Iðja contractswith the
State,however,andwageandsalarycontracts
onthegenerallabourmarket,thebonusiskr.
86,000. State employees are to receive their
December bonuses on 1December, employ-
eesonthegeneral labourmarketon15Dec-
emberandmunicipalemployeesaretobepaid
theirbonusesinDecember,inaccordancewith
theappropriatewageandsalarycontracts.

Winter rental of holiday chalets
Although summer is the traditional vacation
season,manyalsotakeaholidayduringother
partsoftheyearandalargenumberofpeople
choosetopostponepartoftheirsummervaca-
tionuntilautumnorwinter.Thisisagoodtime
to remind members of Eining-Iðja that they
havesixgoodholidayoptionsoutsidethecon-
ventionalvacationingseason.Theseoptionsare
staying in holiday chalets at Illugastaðir in
Fnjóskadalurvalley,Tjarnargerði in thedistrict
of Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð in Borgarfirði
andEinarsstaðirFljótsdalshéraðiaswellasmak-
ing use of the union’s holiday apartments in
ReykjavíkandEgilsstaðir.Theautumnandwin-
terrentscovertheperiodfrom15September
to1June.

Employment contracts
Employment contracts stipulate that all staff
members receivewrittenconfirmationof their
terms of employment, including period of

employmentandthespecificcontractonwhich
payratesandtermsofemploymentarebased.
Awrittenemployment contract is compulsory
afteronemonthofwork.Itgivestheemployee
considerable security tobe inpossessionof a
writtenconfirmationofemployment.Incaseof
adispute,anemploymentcontractmaymake
allthedifference.

Health fund
The right to get payments from the union’s
health fund is based on the payments to the
Union. For example is it possible to get pay-
ments for thecareofchildrenwith long term
illnessesordisabilities.You cangetpayments
because of a severe illness of your spouse,
becauseofmedicalmassageorphysiotherapy,
cancer prevention, membership in a gym,
hearingdevices,glassesandsoon.Thehighest
amount tobepaid for the funeralofa100%
payingandvalidmemberisaboutkr.360,000.

The payments for the membership in a
gym are about 35% of the bill, highest kr.
20,000everycalendaryear.Thepaymentsfor
eyeglasslensesarealsoabout35%ofthebill,
highestkr.40,000everythreeyears.Payments
forbuyinghearingdevicesarealso35%ofthe
bill,highestkr.50,000everythreeyears.

Please remind!
Meetings of the administrative council of the
health fundEining-Iðja isheldonce amonth.
Caseswhichhave tobedecidedabout in the
meetinghavetobebroughttotheofficeatlast
every27thofeachmonth.Requestsforallpay-
ments of the health fund are decided in the
boardmeetingforexampledailybenefits,pay-
mentsforphysiotherapy,massage,cancerpre-
ventionandeveryotherhelppaidbytherules
ofthefund.

Study grants!
Inwinter,schoolsinIcelandoftenoffernumer-
ous courses of varying length for Eining-Iðja
unionmembers.Thepossibilitiesof studyare
almost unlimited and Eining-Iðja urges its
memberswhoareplanningtotakecoursesthis
winter to obtain information regarding their
righttoindividualgrantsbymeansoftheedu-
cation funds Landsmennt (landsmennt.is),
Sveitamennt (sveitamennt.is) and Ríkismennt
(rikismennt.is).

Aunionmemberinfulltimeemploymentis
entitledtoagranttotallingkr.75,000although

itshouldbekeptinmindthatthegrantcovers
amaximumof75%of the total cost of each
course.Stateemployeesareentitledtoa90%
refund of total cost when engaged in studies
thathavedirectprofessionalrelevancetotheir
work.Unionmemberscanalsoapplyforgrants
relating to courses undertaken in their free
timeorashobbies.Suchcoursesaresupported
tothetuneof75%oftotalcostaslongasthe
amount does not exceed kr. 20,000. Please
notethatfreetime/hobbygrantsarededucted
fromthetotalindividualgrant.

Union members are entitled to a grant of
kr. 100,000 when training for a professional
driver’slicence.Thegrantisonlyavailableonce
toeach individual. Itdoesnotmatterwhether
all four sections of the professional driver’s
licenceareincludedinthetraining.

TheEining-Iðjahomepagewww.ein.ispre-
sents leaflets from Landsmennt which have
beentranslatedintoEnglish,Spanish,Thaiand
Polish.AlsoleafletinEnglishfromRíkismennt.

Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets may be obtained for the Hvalfjörður
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri,
SiglufjörðurandDalvík.Thepriceofeachticket
isonlykr.635.Ticketsmayalsobepurchased
from union representatives in Ólafsfjörður,
HríseyandGrenivík.

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

Miscellaneous information
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Kjara- og  
viðhorfskönnun

Nýlega lét félagið, í samstarfi við AFL starfsgreinafélag, Gallup 
framkvæma könnun um ýmis atriði sem snerta kjör og aðstæður 
félagsmanna Einingar-Iðju og AFLs starfsgreinafélags. Um er að 
ræða sambærilega könnun og gerð hefur verið fyrir félögin sl. sex 
ár. Þátttaka í könnuninni var 53%, þegar búið er að taka út þá 
sem ekki finnast. Von er á niðurstöðum síðar í desember, en 
úrvinnsla hennar stóð enn yfir þegar blaðið fór í prentun. Þegar 
niðurstöður ársins í ár liggja fyrir verður fróðlegt að bera þær 
saman við niðurstöður síðustu ára og sjá hvort miklar breytingar 
hafa átt sér stað.

Könnunin fór þannig fram að 3.000 félagsmenn voru valdir handa-
hófskenntúr félagaskrámþessara tveggja félaga,1.500fráhvorufélagi.
Þaðeráríðandiaðfásemnákvæmastarniðurstöðurþegarslíkkönnuner
framkvæmd,helstaðfáallatilaðsvara,svohægtséaðnýtaniðurstöðurn-
ar íþáguþekkingarog tilhagsbóta fyrir félagsmenn.Þeirraupplýsingar
skiptamiklumáli!

Vinningsnúmer
Könnuninvarlíkahappdrættismiðiþvíallirsemtókuþáttgátuunniðveg-
legavinninga.Íbréfinusemþátttakendurfenguvarlukkunúmer.Búiðer
aðdragaogvorunöfneftirfarandifélagsmannadreginút.

1.vinningur,kr.100.000,SólveigHelgaHjarðar(AFL)
2.vinningur,kr.50.000,KolbrúnGunnarsdóttir(Eining-Iðja)
3.–6.vinningur,vikudvölíorlofsíbúðumfélaganna,HrundEThorlacius

(Eining-Iðja),SiljaBjörkBlöndal(Eining-Iðja),GrétarÆgisson(AFL)og
JónKristinnHenriksen(AFL)

Íár lentueinnig10þátttakendurstrax íhappdrættispotti,voru í raun
dregnir út áður en þeir svöruðu. Hinir heppnu vinningshafar fengu til-
kynninguumþaðumleiðogþeirhöfðulokiðviðaðsvarakönnuninni,
umeraðræðakr.10.000inneignádebetkortisemþeirnálguðustáskrif-
stofufélagsinsáAkureyri.Aðeinsfimmþeirrasemdreginvoruútsvöruðu
semþýðirþvímiðuraðfimmfélagsmennmisstuafþvíaðfávinningupp
ákr.10.000.Þaðgeturborgaðsigaðtakaþátt!

Eining-Iðjaóskarvinningshöfumtilhamingju.
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Félagið er vel rekið og 
veitir góða þjónustu

Í lok síðasta árs ákvað framkvæmdastjórn Starfsgreinasambands 
Íslands (SGS) að framkvæma könnun meðal aðildarfélaga á
 þeirri þjónustu sem þau veita félagsmönnum sínum. 

Niðurstaða könnunarinnar lá fyrir í haust og þegar útkoman hjá Ein-
ingu-Iðju er skoðuð kemur í ljós að félagið er vel rekið og veitir félags-
mönnum sínum almennt mjög góða þjónustu og réttindi. Þessi niðurstaða 
er ánægjuleg og í samræmi við niðurstöður kjara- og viðhorfskönnunar 
sem gerð var fyrir félagið í fyrra, er 94% félagsmanna sögðust vera 
ánægðir með þá þjónustu sem félagið veitir. Stjórn félagsins hefur farið 
yfir niðurstöðurnar frá SGS og lýsir yfir ánægju sinni með það að stjórnin 
og starfsmenn félagsins séu að sinna sínu starfi með mikilli prýði. Geta 
má þess að Eining-Iðja var eitt fyrsta stéttarfélag á landinu til að setja sér 
siðareglur fyrir kjörna fulltrúa og starfsmenn.

Fram kom í skýrslunni að réttindi félagsmanna í sjúkra- og orlofssjóði 
eru til fyrirmyndar og að félagavefur sem félagið tók í gagnið fyrir 
nokkrum árum sé jákvætt skref í þjónustu við félagsmenn. Í fyrra tók 
félagið einnig í notkun launagreiðendavef sem auðveldar launagreið-
endum að senda inn skilagreinar á rafrænan hátt.

Jafnframt segir að félagið standi sig vel í upplýsinga- og fræðslumál-
um og að félagið haldi úti öflugri heimasíðu. Stjórn félagsins ákvað fyrr 
á árinu að endurnýja heimasíðuna og í byrjun nóvember var nýja heima-
síðan tekin í notkun. 

Bestu óskir 
um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár

Ekill ökuskóli · Goðanesi 8-10 · 603 Akureyri 
Sími 461 7800 · Gsm 894 5985

ekill@ekill.is · www.ekill.is

Ráðhústorgi 3 · 600 Akureyri 
Sími 460 0600 · Fax: 460 0610

www.aktravel.is · aktravel@aktravel.is

Ökukennsla og ökuskóli

Óskum starfsfólki okkar
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla

og farsældar  á komandi ári

Frostagötu 4c · 600 Akureyri · Sími 461 5232

 

Dýrahald bannað!
Að gefnu tilefni verður nú sett inn

 í leigusamning að stranglega er 
bannað að hafa með sér hunda 
eða önnur gæludýr í orlofshús eða 
íbúðir félagsins.

Nýlega hafa komið upp alvarleg ofnæmistilfelli 
  vegna brots á þessari reglu.

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

   
             
           r

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

Óskum starfsfólki okkar 
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla
og farsældar  á komandi ári

Lónsbakka  /  603 Akureyri  /  jotunn.is

Strandgötu 3 · 600 Akureyri

Sími 440 2370

Fax 440 2380

www.sjova.is
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stofum Einingar-Iðju á Akureyri, Siglufirði og á Dalvík. Hver miði 
kostar aðeins kr. 635. Einnig er hægt að kaupa miða hjá fulltrúum 
félagsins í Ólafsfirði, í Hrísey og á Grenivík.

Eining-Iðja er á 
Facebook
Félagið er á Facebook. Allar fréttir sem birtast á heima-
síðu félagsins, www.ein.is, munu jafnframt birtast þar 
ásamt öðru sem tilheyrir starfinu. Þeir sem vilja fylgjast 
með er bent á að „Líka“ nýju síðuna.

Vinsamlegastathugiðaðekkierfylgstmeðsíðunniallansól-
arhringinn, reynt er aðbregðast við athugasemdumeins fljótt
oghægter.Þeirsemviljahafasambandviðfélagiðerbentáað
hringja í4603600,sendapóstáein@ein.is,eðameðþvíað
sendainnfyrirspurnígegnumheimasíðuna.
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Akureyri skartaði sínu fegursta með stafalogni og 
sólskini síðsumarmorguninn 14. ágúst þegar lagt var 
stað í Fjallaferð Einingar-Iðju. Pollurinn spegilsléttur 
og speglaði alla fegurð umhverfisins. Valgerður beið 
eftir að 26 manns fengju sér sæti. Farastjóri var 
Björn formaður Snæbjörnsson, Óskar Þ. Halldórsson 
leiðsögumaður og Sveinn Sigurbjarnarson bílstjóri. 
Enginn lét bíða eftir sér og lagt var af stað stundvís-
lega kl. 8:30.

Fyrsta stopp var í Kjarnafæði á Svalbarðseyri þar sem
tekið var kjöt fyrir grillveislu ferðarinnar. Þaðan lá leiðin í
Mývatnssveitogfenguferðalangaraðréttaúrsérogkíkka
áWCþarsemlöngferðvarframundanoglangtínæsta
pissustopp.

ÚrMývatnssveitvarkeyrtsemleiðlárakleittíMöðrudal.
Ídásemdarveðri íFjallakaffi fengumviðokkurbitaundir
berumhimniogfengumgeitímatnn-ekkiímatinn,held-

urímat.Súvarhelduráhugasömogleistvelánestisbún-
aðinnokkaroggerðisérlítiðfyrirogtróðsérofanítöskur
tilaðnáséríbita.Geitinendaðiinnírútumeðokkurog
gerðisig líklegaaðrenna íþannsemhentihenniút.Allt
endaðiþóvelogleiðirskildu.

ViðgerðumtilrauntilaðkomastinníMöðrudalskirkju,
semer lítil fallegkirkjaástaðnum,enhúnvarþvímiður
læst vegna ágangs ferðamanna. Veðurguðirnir léku við
okkurogalltafblastiHerðubreiðin,drottningallrafjalla,við
ísólinniíallrisinnidýrð.

UmmiðjandagvarkomiðíHvannalindirogsveifandi
Fjalla-EyvindarogHölluþaryfir.Taliðeraðþauhafidvalist
þaríkringumárið1767ogennmásjárústirafdvalarstað
þeirra.Velvalinstaðurtilaðfarahulduhöfði,ámillitveggja
jökuláa-KreppuogJökulsáráFjöllum.Hérvargengiðum
ogdáðstaðþessarilitluviníeyðimörkinni.

Liggur við Kreppu lítil rúst,
leiðirnar ekki greiðar,
Kyrja þar dimman kvæðasón
Kverkjalla vættir reiðar,
fríð var í draumum fjallaþjófs
farsældin norðan heiðar,
þegar hann sá eitt samfellt hjarn
sunnan til Herðubreiðar
 Höf.JónHelgason

Þarna var kominn súldarúði og ferðinni heitið í Kverk-
fjöll.Umkl.18komumviðíSigurðarskála,semer íeigu
FerðafélagsFljótsdalshéraðsogFerðafélagsHúsavíkur,þar
komum við okkur fyrir með svefnpláss og gátum öll
verið á sama lofti þótt margir gestir væru í skálan-
um.

Tímigafsttilaðgangaumsvæðiðþarsemútsýniðvar
hreintdásamlegttilallraáttaogvelsástjökulröndDyngju-
jökuls. Eftir kvöldmatinn komu flestir sér snemma í bólið
enda langurdaguraðbaki.Allir römbuðu í réttan svefn-
poka, með einni undantekningu þó, enda erfitt að finna
réttansvefnstaðísvartamyrkri.Þaðleystistúrþvíogengir
hjónaskilnaðirurðu.

15. ágúst
Áframvoruveðurguðirnirokkuríhagogekkiskýáhimni.
LögðumafstaðfráSigurðarskálaumkl.9ogekiðvarí10
mínúturíáttaðíshellisemeríkverkinniáKverkjökli.Ekki
var leyfilegt að fara of nálægt hellinum vegna hættu á
hruni.FráíshellinumláleiðiníDrekagilþarsemsnæddur
var hádegisverður og eftir það var haldið í átt aðÖskju.
Þaðangengumvið2,5kílómetrahvoraleiðaðÖskjuvatni
ogVítiþarsemeinhverjirdrifusigíbaðogaðrirdáðustað

Fjallaferð Einingar-Iðju  
dagana 14. – 16. ágúst 2017

Kverkjöll - Askja - Herðubreiðarlindir - Holuhraun

Geitin reynir að stela sér bita..

Herðubreið.
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Bestu óskir um gleðileg jól  
og farsælt komandi ár
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sköpunarverkinu.Landslagiðþarnaertaliðhvað líkastþví
semerátunglinu.

Eftir gönguna var ekið aðHoluhrauni þar semgengið
var um í jaðrinum, en mjög erfitt er að fóta sig á úfnu
hrauninu. Engin orð fá því líst hversu ógnvænleg móðir
náttúra getur verið oghreint frábært að sjá hvernignýja
hrauniðmætirþvígamlaílistaverkináttúrunnar.

Í bakaleiðinni lögðum við smá lykkju á leið okkar og
komumaðfossinumSkínandaíSvartá,enþaðvaríkring-
um1,7kílómetersgangafrábílaplaniaðfossinum.Yndis-
legafallegtvarástaðnumogandstæðurnáttúrunnarótrú-
legar,eyðimörksvartrasandaoggrænngróðurámilli.

Hérvorugöngurdagsinsfarnaraðsegjatilsínogleið-
innivarhaldiðáframíDrekafjallaskálaferðafélagsAkueyrar
semvarnæstináttstaðurhópsins.Slegiðvaruppgrillveislu
þarsemmannskapnumvarboðiðuppádýrindislambog
meððíeftirdásamlegandag.Þettakvöldvarekkertvíxlaðá
svefnplássum.

16. ágúst
Fariðáfæturviðfyrstahanagalogborðaðurmorgunmatur.
ÞeirsemvildugenguuppDrekagilið,eníendagilsinser
mjög fallegur foss sem enginn þekkti nafn á þannig að
honum var gefið nafn í snarhasti. Drekafoss skildi hann
heita.

Löngkeyrslavaraðnæstaáfangastað,Herðubreiðalindum,
ogveðurorðiðþungbúiðogúrkomaígrend.Þegarþang-
aðkomvargengiðumsvæðiðogkofiFjalla-Eyvindarskoð-
aður,enþarertaliðaðhannhafihaldiðtilaðminnstakosti
einnvetur.Merkilegurbústaðurþaðmeðrennandivatnií
gólfinu. Í skálaFerðafélagsAkureyrar fengumviðað fara

inn og snæddumþar hádegisverðþar semnú var orðið
blauttogkalt.Áleiðniðuraðþjóðvegi1keyrðumviðfram
á erlenda ferðamenn með sprungið dekk. Það var sem
viðmanninnmælt að hálf rútan þusti út til hjálpar enda
óskemmtlegar aðstæður og ekkert símasamband upp á
miðjumöræfumtilaðkallaeftirhjálp.Þónokkurtbrasvar
að skipta um dekk vegna þess hve undirlagið gaf mikið
eftir ogþurfti því aðmokaogmokaen íslenskt fjallafólk
kunniáþvílagið.

UmþrjúleytiðvarsvokomiðíHrossaborgir,stuttstopp
þar,veðriðorðiðfrekarleiðinlegtogenginummerkisáust
eftirTomCruise.Hannvarþarnafyrirnokkrumárumvið
tökurámyndinniOblivion,enþetta landslagáttiaðsýna
umhverfiðeftiraðjörðinlegðistíeyði.Hérvoruallirdregn-
irútúrrútunniífyrstuogeinuhópmyndatökuferðarinnar
semvarnúekkiseinnavænnaþarsemferðaloknálguðust.

Þessa steina var að finna í rústunum.

Nýja hraunið mætir því gamla.

Skínandi í Svartá.

Víti.



Nú var bara smá spotti upp á þjóðveg en bílstjórinn
okkar var alveg ótrúlegur og munaði ekkert um að
faraaðeinsaustureftirþjóðveginumtilþessaðleyfaokkur
að skoða kofa Fjalla-Bensa sem stendur á vestur bakka
JökulsáráFjöllum.ÞarnahafðistBensiviðáferðumsínum
íeftirleitumsemmargarsögurfaraaf.

EftirinnlitídraugakofaFjalla-Bensavaraðeinskomiðvið
ígangnamannakofanumPéturskirkjusemennernotaður
tilaðhýsafé,hestaoggangnamenníhaustsmölun.

SíðastastoppferðarinnarvaríMývatnssveitþarsemfólk
gatfengiðsérmolasopaogannaðgóðgætifyrirlokasprett-
inn.HjáKrossi fékkValgerður „hiksta“enSveinnkanná
sína og um kvöldmatarleytið skiluðu þau öllum heilum
á húfi heim í hlað eftir þessa ógleymanlegu fjallaferð
Einingar-Iðju.

Takkfyrirokkur.
Anna María Gunnarsdóttir og Helga Ingólfsdóttir

 Ferðalangar samankomnir.
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Á meðal ferðalanga í fjallaferðinni voru þær Hulda Karen Pétursdóttir og
TelmaÝrÓskarsdóttirogákvað tíðindamaðurblaðsinsað forvitnasthvernig
þeimhefðilíkaðferðinogeinnigafhverjuþærhefðuákveðiðaðskellasérí
svonaferð.

„Viðmammaerumbúnaraðveraaðlabbaáfjöll ínokkurárogþettaer
orðinhálfgerðfíkn.Þaðereitthvaðífjallaloftinusemfærmanntilaðlangaí
meiraogkomaafturogafturogmaðurferhálfpartinnaðsafnanýjumfjöllum
semmaðurhefur sigrað. Ég elska Íslenskanáttúruogþegarmamma sagði
mér frá þessari ferð þá var þetta aldrei nein spurning,” sagðiHulda Karen.
TelmaÝrbættiviðogsagðiað„Huldaerbúinaðplantaallskonarfræumhjá
mérogþessibakteríaerklárlega smitandiþóéghafi ekki enkomiðáeins
margatindaogþærmæðgur.”

„Þegarmammasagðiokkurferðaplaniðsnemmaísumarþáhljómaðiþetta
ævintýralegaogviðbyrjuðumstraxaðteljaniðurdagana.Íþessariferðfeng-
umviðtækifæritilaðkomaáogupplifastaðiáÍslandisemeruekkiauðfarnir
hverjumsemer.Viðsáumótrúlegamargagullfallegastaðiogupplifðumalls-
konarveðurognáttúru,súupplifunerekkifenginhvarsemer.Aðstandavið
rætur Kverkjökuls í sólsetrinu og upplifa kraftinn og kyrrðina sem samtímis
umluktialltereinsogekkertannað.Okkurleiðstundumeinsogviðværum
staddaríljósmyndabókeðaævintýrasögu.Ensvovarþaðeinmittlíkaþaðað
fáaðheyrasögurnarsemallirþessirfallegustaðirgeymdu.Fjalla-Eyvindurog
Hallavoruklárlegaekkieinsáhugaverðbeintúrsögubókinniþegarviðvorum
í skóla, en þarna vorum við allt í einu mættar inn í „eldhús” til þeirra og
sögurnarurðusvoraunverulegar,“sagðiHuldaKaren.

„Við hvetjum alla þá sem hafa tækifæri til að nýta sér þessar ferðir sem
Eining-Iðjabýðuruppá,því íþessumferðumerfariðástaðisemmaðurer
kannskiekkiendilegaaðskellaséríbíltúráumhverjahelgi.Þessarferðireru
fyriralla,hvortsemþúviltsitjaognjótaútsýnisinseðahlaupauppátindaog
jökla,“sögðuþæraðlokum. Telma Ýr og Hulda Karen.
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Różne informacje 
 

Dodatek grudniowy(swiateczny) 2017 
(Desemberuppbót) 
Związek zawodowy “Eining-Iðja” pragnie 
przypomnieć swoim członkom, że zgodnie z umowami 
o pracę mają oni prawo do wypłaty specjalnego 
dodatku wypłacanego wraz z pensją grudniową. 
Wysokość specjalnego dodatku do pensji grudniowej 
zależy od: 

a) zapisów szczegółowych w umowach 
zbiorowych 

b) stażu pracy 
c) wymiaru godzin w jakich pracownik jest 

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

 

Wyżej wymieniony dodatek ma być wypłacony 
jednorazowo w całości, ale nie jest do niego doliczany 
dodatek urlopowy (orlof) tak jak do innych 
wynagrodzeń za pracę. 
 

Wysokość specjalnego dodatku grudniowego w 
oparciu o umowy zbiorowe zawarte z 
przedstawicielami komisji do spraw wynagrodzeń 
utworzonych przez zarządy lokalne wynosi 110.750 
koron natomiast umowy zawarte między 
przedstawicielami związków zawodowych “Eining-
Iðja”, a przedstawicielami rządu, zgodne z umowami 
zbiorowymi obowiązującymi na powszechnym rynku 
pracy, zapewniają wypłatę specjalnego dodatku 
grudniowego w wysokości 86.000 koron islandzkich. 
 

Pracownikom państwowym specjalny dodatek 
grudniowy ma być wypłacony 1 grudnia. 
Pracownikom zatrudnionym na powszechnym rynku 
pracy powyższy dodatek ma być wypłacony nie 
później niż do 15 grudnia. Wszystkim pozostałym, 
włącznie z pracownikami pracującymi dla zarządów 
lokalnych powyższy dodatek ma być wypłacony w 
grudniu zgodnie z obowiązującymi ich przepisami 
wynikającymi z umów o pracę w danym sektorze 
zatrudnienia. 
 

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

Fundusz chorobowy 
Prawo do wypłat z funduszu chorobowego zależy od 
płacenia składek związkowych.Wypłaty mogą 
dotyczyć m.in.: przewlekłych chorób dzieci, lub 
dzieci poważnie upośledzonych,poważnej choroby 
współmałżonka,wizyt u masażysty i fizykoterapeuty 
zaleconych przez lekarza, profilaktycznych badań 
antyrakowych, dopłat do karnetów na siłownię, kupna 
aparatu słuchowego i szkieł do okularow oraz wielu 
innych.Zasiłek pogrzebowy pełnoprawnego członka 
związku opłacającego składki wynosi 360.000 kr. 
Dopłata do karnetu na siłownię wynosi 35% zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej niż 

20.000 koron w każdym roku kalendarzowym.Dopłata 
przy kupnie szkieł do okularów wynosi 35% zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem,lecz nie więcej niż 
40.000 koron co 3 lata. 
Dopłata przy kupnie aparatu słuchowego wynosi 35% 
zgodnie z przedstawionym rachunkiem, lecz nie 
więcej niż 25.000 koron co 3 lata. 
 

Proszę zwrócić uwagę ! 
Zebranie zarządu funduszu chorobowego związku 
Ening-Iðja odbywa się raz w miesiącu.Dokumenty, 
które mają być przedstawione na zebraniu muszą być 
dostarczone nie później niż 27 dnia danego miesiąca. 
Podania o wszelkiego rodzaju dofinansowania z 
funduszu chorobowego, zgodnie z regulaminem 
funduszu są rozpatrywane na wyżej wymienionym 
zebraniu (dot.podań o zasiłki chorobowe, refundacje 
kosztów fizykoterapii, masaży, profilaktycznych 
badań antyrakowych oraz wszelkich innych 
wymienionych wcześniej). 
 

Pamietajcie o dofinansowaniu na nauke! 
Eining-Iðja zacheca swoich czlonkow zamierzajacych 
uczeszczac na kursy doksztalcajace, aby sprawdzili 
swoje prawa do dofinansowania w funduszach 
naukowych, ktorych czlonkiem jest zwiazek: 
Landsmennt (www.landsmennt.is) - Krajowy Osrodek 
Doksztalcania, Sveitamennt (www.sveitamennt.is) - 
Regionalny Osrodek Doksztalcania i Ríkismennt 
(www.rikismennt.is) - Rzadowy Osrodek 
Doksztalcania.  
Landsmennt jest funduszem na doksztalcanie sie 
stworzony przez zwiazki zawodowe i pracownikow 
fizycznych na terenie calego kraju. Czlonkami (21) sa 
zwiazki zawodowe nalezace do Federacji Zwiazkow 
Zawodowych. Ríkismennt to fundusz badawczy 
pracownikow rzadowych na terenie calego kraju 
zrzeszonych w SGS( Starfsgreinasambands Íslands). 
Sveitamennt jest funduszem pracownikow 
administracj regionalnej na terenie calego kraju 
zrzeszonych w SGS. 
 

Czlonkowie pracujacy na pelnym etacie maja 
mozliwosc jednorazowego dofinansowania w 
wysokosci 75.000 przez Landsmennt, 75.000 przez 
Ríkismennt i Sveitamennt. Landsmennt pokrywa do 
75% kosztow kursu, a Ríkismennt i Sveitamennt do 
75% zwrotow kosztow poniesionych w celu 
doskonalenia obecnie wykonywanego zawodu. 
Czlonkowie maja prawo do ubiegania sie zwrotu 
kosztow kursu na prawo jazdy (samochody 
ciezarowe) w wysokosci 100.000 - jednorazowo. 
Czlonkowie moga rowniez ubiegac sie o dodatki na 
kursy hobbistyczne i rekraacyjne. Dofinansowanie do 
75% calkowitego kosztu, nie przekraczajace 20.000. 
 

Kursy jezyka islandzkiego 
Czlonkowie zwiazkow, ktorych jezykiem ojczystym 
nie jest jezyk islandzki moga ubiegac sie o 
dofinansowanie kursu jezyka islandzkiego w 75%, po 
miesiacu czlonkostwa w zwiazkach. Ci ktorzy naleza 
do Ríkismennt lub Sveitamennt moga starac sie o 
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Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?
Trúnaðarmenn Einingar-Iðju eru mikil-
vægir hlekkir í starfi félagsins. Samkvæmt 
samningum á að vera trúnaðarmaður á 
öllum vinnustöðum sem hafa 5 eða fleiri 
félagsmenn. Þar sem starfa fleiri en 50 
eiga að vera 2 trúnaðarmenn. Ef það er 
ekki trúnaðarmaður á þínum vinnustað 
hafðu þá samband við Einingu-Iðju og við 
setjum upp vinnustaðafund til að kjósa 
trúnaðarmann. 

Viðkosninguöðlasttrúnaðarmaðurumleið
sérstakalagalegaverndístarfisínu,færumboð
félagsinstilaðfarameðmálannarraogverður
fulltrúi þess á vinnustaðnum. Meginhlutverk
trúnaðarmanna er að gæta þess að lög og
samningarséuhaldnirávinnustaðnumogvera
tengiliðurstarfsmannaviðstéttarfélagið.

Öflug trúnaðarmannafræðsla er mikilvæg
fyrir trúnaðarmenn, stéttarfélagið og atvinnu-
rekendur.Þaðreyniroftátrúnaðarmennístarfi
og þess vegnahefur félagið ávallt kappkostað
að bjóða þeim uppá fyrsta flokks fræðslu.
Trúnaðarmenneigasamningsbundinnrétttilað
sækja þessi námskeið án launaskerðingar en

þurfaaðsjálfsögðuaðsækjanámskeiðinísam-
ráðiviðsinnyfirmann.

Félagið hvetur trúnaðarmenn til að fylgjast
vel með þegar námskeið eru haldin og vera
duglegaðmætaáþau.Hægteraðskrásigá
trúnaðarmannanámskeið með því að senda
póstáein@ein.iseðahringjaí460 3600.

Hvað þarf trúnaðarmaður  
að hafa til að bera? 
Góður trúnaðarmaður þarf fyrst og fremst að
hafa áhuga á vellíðan og starfsöryggi félaga
sinna.Hannþarfaðveravakandifyrirvinnuum-
hverfinu og eiga auðvelt með mannleg sam-
skipti,hafaríkaréttlætiskennd,eigaauðveltmeð
samstarfogveraóhræddurviðaðaxlaábyrgð.

Þeir sem sinnt hafa trúnaðarstörfum fyrir
stéttarfélögþekkjaþaðaðsúreynslanýtistþeim
ekki síður vel í daglegu lífi jafnt sem starfi.
Þekkingámálefnumstarfsmanna,leikniímann-
legumsamskiptumog reynsla af samstarfi við
lausnverkefnaermjögverðmæt.

Trúnaðarmaður er bundinn þagnarskyldu
gagnvartfélagsmönnum.

90% dofinansowanie 150-godzinnego kursu jezyka 
islandzkiego po 3 miesiacach czlonkostwa. 
 

Wynajmowanie domków wypoczynkowych w 
okresie zimowym 
Członkom związku zawodowego “ Eining-Iðja” 
oferuje się możliwość wynajęcia domków 
wypoczynkowych w okresie pozaurlopowym; tzn. 
poza okresem letnim oraz jesiennym czyli między 15 
września a 1 czerwca każdego roku. 
Do wyboru są domki wypoczynkowe w: 
1) Illugastaðir w Fnjóskadal 
2) Tjarnagerði w Eyjafjarðarsveit 
3) Svignaskarð w Borgarfjörður 
4) Einarsstaðir w Fljótsdalshérað 
5) a także mieszkanie pozostające w dyspozycji 

naszego związku w Reykjavíku i w Egilsstaðir. 
 

Umowa o pracę 
Przepisy prawne umów zbiorowych przewidują, że 
wszyscy pracownicy mają otrzymać pisemne 
potwierdzenie warunków zatrudnienia. 
W umowie powinien być wyszczególniony okres 
zatrudnienia oraz  rodzaj umowy zbiorowej,według 
której określa się wynagrodzenie oraz warunki na 
jakich pracownik jest zatrudniony.Obowiązkiem jest 
sformułowanie/przygotowanie umowy o pracę po 
pierwszym miesiącu pracy. 
Posiadanie pisemnego potwierdzenia  
zatrudnienia/umowy o pracę jest bardzo ważnym a 
często decydującym elementem stanowiącym 
zarówno o  
poczuciu bezpieczeństwa  pracownika jak i jego 
racjach jeśli doszłoby do jakichkolwiek 

nieporozumień z pracodawcą .Pisemna umowa o 
pracę ma w takich sytuacjach  decydujące i 
rozstrzygające znaczenie. 
W biurze związku Eining-Iðja można uzyskać 
szczegółowe informacje o tym jak powinna być 
sporządzona umowa o pracę ,a także można otrzymać 
gotowe kwestionariusze służące do zawierania umów 
o pracę . 
 

Okres wypowiedzenia 
• Prawo do wypowiedzenia dotyczy obojga stron. 
• Wypowiedzenie musi być pisemne. 
• Czas od którego liczony jest okres 

wypowiedzenia powinien przypadać na przełom 
miesiąca . 

    Przez pierwsze dwa tygodnie pracy nie obowiązuje 
żaden okres wypowiedzenia. 
    Po dwóch tygodniach nieprzerwanej pracy u tego 
samego pracodawcy obowiązuje 12- dniowy okres 
wypowiedzenia,liczac dni kalendarzowe. 
    Po 3 miesiącach nieprzerwanej  pracy u tego 
samego pracodawcy –  
    obowiązuje okres 1 miesiąca 
wypowiedzenia,liczony od przełomu miesiąca. 
    Po 3 latach nieprzerwanej pracy u tego samego 
pracodawcy -  obowiązują 3 miesiace wypowiedzenia, 
licząc od przełomu miesiąca. 
 

Uwaga, uwaga! 
Proszę pamiętać, że zawsze można zwrócić się do 
męża zaufania w zakładzie pracy, a także 
bezpośrednio do naszego związku “Eining-Iðja” 
numer telefonu 460 3600, jeśli zaistnieje taka 
konieczność.  

 

EINING-IÐJA
logo
Höf.: Bjarki Sigurðsson
Hreinteikning: Stíll

Litir:
Svart
Pantone 300 blátt
Pantone Red 032 rautt

September 1999 • ASvS • Sími 462 5757
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Í ár fengum við Serenu Pedrana, sem rekur 
kaffihúsið Orðakaffi sem er á 1. hæð Amts-
bókasafnsins á Akureyri, til að gefa lesend-
um blaðsins uppskriftir. Serena, sem er frá 
Ítalíu, segir að Orðakaffi sé lítið ítalsk kaffi-
hús þar sem alla virka daga á milli kl. 12:00-
13:30 sé boðið upp á hádegishlaðborð. Hún 
reynir að hafa réttina fjölbreytta, með salat- 
bar, ítölsku „antipasti“ og auðvitað heima-
bökuðu brauði. Einnig eru í boði girnilegar 
samlokur sem eru úr þeirra “focaccia” eða 
úr heimagerðu súrdeigsbrauði og svo auð-
vitað ýmsar gerðir af sætabauði, kökur, 
súkkulaðibitar, smákökur og litríkur og 
góður Marengs. Orðakaffi er opið alla virka 
daga kl. 10:00-17:00. Hægt að fylgjast með 
hvað er í gangi hjá orðakaffi á Facebook 
síðunni “Orðakaffi. Eat, drink & more” og 
segir Serena að enginn muni sjá eftir því að 
gefa þeim eitt „like“ og fylgja þeim eftir á 
Instagram líka.

Crespelle með Béchamel 
sósu, sveppum og skinku
Hádegismaturfyrir4-5
Crespelle (crepes/pönnukaka)

200 gr hveiti
4 egg
500 ml mjólk
salt
smjör

Byrjið á því að undirbúa crepes/pönnukök-
urnar.Ískálþarfaðhrærasamanhveiti,eggjum
ogklípuaf salti.Til aðbyrjameðþarfaðhræra
þetta saman með stuttum spaða eða skeið, því
blandanerennþáþurroghörðogþvíererfiðara
að nota strax písk. Smám saman á að bæta
mjólkinniviðblönduna,hræiðþangaðtilblandað
verðurslétt/mjúk.

Næst á að hita smjör á pönnu sem er á

miðlungshita, smjöriðþarfaðveraþaðmikiðað
þaðhyljibotninn.Steikiðpönnukökunaíum1til
2 mínútur á hvorri hlið, eða þar til hún verður
aðeinsbrúnleit.Gotteraðnotaspaðatilaðsnúa
kökunni.Þaðmábúakökurnartildeginumáður
enáaðborðaþær.Leyfðuþeimaðkólnaveláður
enþeimerstaflaðupp.Þáerplastfilmasettyfirog
geymtíkæli.

Béchamel sósa  
með sveppum og skinku

100 gr smjör
100 gr hveiti 
1 l mjólk
salt
múskat
250 gr ferskir sveppir
hvítlaukur
fersk steinselja
200 gr fínt hökkuð soðin skinka

Bræðið smjörið í potti. Bætið hveitinu við og
hrærið stöðugt þar til blandað byrjar að sjóða,
ekkilátaþettabrúnast.Smáttogsmáttskalbæta
við mjólk sem búið er að hita, pískið stöðugt.
Bragðbættu með salti, múskat og smá pipar og
hræriðþartilsósaerorðineinsogrjómiaðþykkt.
Setjiðtilhliðar.

Notið aðra pönnu til að elda sveppina með
ólífuolíu,hvítlauk,smáttbrytjaðristeinseljuogsmá

salti. Steikið í um það bil 10 mínútur.
Blandið sveppunum og soðnu skinkunni
samanviðsósunasemþiðgerðuðáðan.

Núþarfbaraaðdreifasósunniáhverja
crepes/pönnuköku, setjið um það bil á
helmingafhverri köku.Brjótiðkökuna í
tvennteða í ferntogsetjið íeldfastmót
sem aðeins er búið að smyrja botninn
meðsmjöri.Þettaergertviðallarkökur-
nar,eneinnigmágeymanokkrarkökur
tilaðnotasemeftirrétteðamorgunmat,
þáergottaðdreifayfirþærheslihnetum
ogflórsykri.

Mitt „italian tiramisú!“
6 stór ný egg
200 gr sykur
250 gr Mascarpone ostur
1 eða 2 pakkar af „Italian Lady fingers“ 
  (Savoiardi)
2 stórir bollar af köldu espresso 
Kakó eða fínt saxað dökkt súkkulaði 
   til að sáldra yfir

Fyrstþarfaðaðskiljaeggin,settí2skálar.Und-
irbúiðkaffiðoghelliðádisk,setjiðtilhliðar.

Hrærið saman í stórri skál sykurinnog eggja-
rauðurnar vel með rafmagnsþeytara þar til þær
verða ljósarog léttar.BætiðþáMascarponeosti-
numvið,hræriðþettavarlegasaman.

Þeytið eggjahvíturnar þar til þær verða stífar.
Blandiðþeimsvovarlegasamanviðostablönduna
meðsleif.

Dýfiðkexinuíkaffiðograðiðmeðjöfnumilli-
biliíu.þ.b.19cmstórtform.

Setjið u.þ.b. 1/3 af ostakreminu yfir og þekið
kökurnar.Endurtakið tvisvar.Setjiðplastfilmuyfir
ogkæliðía.m.k.tvotíma.Dreifiðaðlokumvelaf
kakóieðasöxuðusúkkulaðiyfir.

Góðgæti frá Orðakaffi
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Adriana og Serena.
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Margnota innkaupapoki
ErtufélagsmaðuríEiningu-Iðjuogviltstuðlaaðumhverfisvænumlífsstíl?

KíktuþáíheimsóknáskrifstofurfélagsinsáAkureyri,Fjallabyggðeða

áDalvíkognáðuþérímargnotainnkaupapokasemfélagiðhefurlátið

útbúafyrirfélagsmenn.
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ขอ้มูลต่างๆท่ีควรทราบ 
เงินโบนสัเดือนธนัวาคม 2017(Desemberuppbót 2017) 
ทางสหภาพแรงงาน (Eining-Iðja) ขอย ้าเตอืนใหส้มาชกิทกุทา่นวา่ 
ทา่นมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิโบนัสเดอืนธนัวาคม 
ตามสญัญาการวา่จา้งแรงงาน. จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้ับนัน้จะไมเ่ทา่กนั 
ขึน้อยูก่บัสญัญาการวา่จา้ง และระยะเวลาการท างานของแตล่ะคน. 
เงนิโบนัสนี ้จะจา่ยใหห้มดในครัง้เดยีวและจะไมค่ดิรวมกบั 
เงนิสะสมส าหรับพกัรอ้น. 
ตามสญัญาวา่จา้งทีท่างสหภาพฯไดท้ าไวก้บัทางคณะกรรมาธกิารฝ่ายปรั 
บปรงุเงนิเดอืนของหน่วยเทศบาลนัน้. ขา้ราชการ จะ ไดร้ับเงนิโบนัสเดอืน 
ธ.ค. เป็น จ านวนเงนิ 110.750.- โครนรู.์ แตส่ญัญาวา่จา้งทีท่าง 
สหภาพฯ ไดท้ าไวก้บัทางรัฐบาลนัน้ 
สญัญาวา่จา้งของตลาดแรงงานทัว่ไป สมาชกิจะไดร้ับเงนิโบนัสเดอืน 
ธ.ค. เป็นจ านวนเงนิ 86.000.- โครนรู.์ บคุคลทีร่ับราชการ 
จะตอ้งไดร้ับเงนิโบนัสเดอืน ธ.ค. ภายในวนัที ่1 ธนัวาคม. 
สว่นลกูจา้งในตลาดแรงงานอืน่ๆทัว่ไป จะไดร้ับกอ่นวนัที ่15 ของเดอืน 
ธนัวาคม และ ลกูจา้งของหน่วยเทศบาล 
จะไดร้ับเงนิโบนัสดงักลา่วในเดอืน ธนัวาคมเชน่กนั 
ตามความคลอ้งจองของสญัญาวา่จา้งแรงงานของแตล่ะหน่วยงานนัน้ๆ. 
 

บตัรลอดอุโมงค ์(Miðar í Hvalfjarðargöngin) 
สามารถหาซือ้บตัรลอดอโุมงค ์Hvalfjarðar ไดท้ีส่ านักงาน Eining-Iðja 
เมอืงอคเูรยรี ่และเมอืง ดาลวคิ (Akureyri, Siglufjörður og Dalvík) 
ในราคาเพยีงบตัรละ 635 โครนูร ์
นอกจากนัน้ยังจะหาซือ้บตัรไดท้ีต่วัแทนของสหภาพฯที ่Ólafsfirði, 
Hrísey และ Grenivík 
 

เงินกองทุนยามเจ็บป่วย (Sjúkrasjóður) 
สทิธใินการรับเงนิชว่ยเหลอืจากเงนิกองทนุยามเจ็บป่วย ซึง่มดีงัตอ่ไปนี,้ 
จะไดร้ับเงนิสนับสนุนจากกองทนุเมือ่ตอ้งหยดุงานเพือ่ดแูลลกูทีม่อีาการป่
วยระยะยาวหรอืพกิาร, ภรรยาหรอืสามทีีม่อีาการป่วยรา้ยแรง, 
ตอ้งนวดรา่งกายเนือ่งจากความเจ็บป่วย, ท ากายภาพบ าบดั 
การรับการตรวจเชค็มะเร็งปากมดลกู, การบรหิารรา่งกาย, 
ซือ้เครือ่งชว่ยฟัง หรอื เลนสแ์วน่ตา และ อืน่ๆ เป็นตน้. 
จะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอืในการฌาปนกจิ เป็นจ านวนเงนิ 360.000.-โครนูร ์
เงนิสนับสนุนเพือ่การบรหิารรา่งกายจะจา่ยให ้35% จากใบเสร็จรบัเงนิ 
แตไ่มเ่กนิ 20.000. โครนูรใ์นแตล่ะปี.เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ซือ้เลนสแ์วน่ตา 
และ เครือ่งชว่ยฟัง จะ จา่ยให ้35% จากใบเสร็จ แตไ่มเ่กนิ 
40.000.โครนรูข์องทกุ 3 ปี. 
 

สมาชิกทุกท่าน โปรดทราบ! 
ทางสหภาพฯ จะ 
มกีารประชมุเกีย่วกบัเงนิกองทนุยามเจ็บป่วยเดอืนละครัง้ 
เอกสารทีต่อ้งการยืน่เขา้ทีป่ระชมุ สามารถยืน่ไดท้ี ่ส านักงาน Eining-Iðja 
ภายในวนัที ่27 ของเดอืน. 
แบบฟอรม์เกีย่วกบัรายจา่ยทีข่อจากเงนิกองทนุยามเจ็บป่วยทัง้หมด 
จะถกูน าเขา้ทีป่ระชมุ อท,ิเงนิคา่เจ็บป่วยรายวนั, 
คา่กายภาพบ าบดั,คา่นวด,คา่ตรวจหามะเร็งปากมดลกู และ อืน่ๆ. 
ซึง่เป็นไปตามกฏของกองทนุทีจ่ะตอ้งจา่ย. 
 

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

บา้นพกัร้อนให้เช่าในช่วงฤดูหนาว(Vetrarleiga orlofshúsanna) 
ทางสหภาพฯ ยังคงมบีา้นพกัรอ้นไวใ้หส้มาชกิไดเ้ลอืกเชา่ในชว่งฤดหูนาว 
นอกเหนอืจากการพกัรอ้นตามปรกตใินฤดรูอ้น. บา้นพกัดงักลา่วม ี6 
แหง่ดว้ยกนั คอื บา้นพกัที ่Illugastöðum อยูท่ี ่Fnjóskadal, 
Tjarnargerði อยูท่ี ่Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð อยูท่ี ่Borgarfirði, 
Einarsstaðir อยูท่ี ่Fljótsdalshéraði และยังม ีอพาทเมน้ทท์ี ่Reykjavík, 
Egilsstaðir ไวบ้รกิารอกีดว้ย. การเชา่บา้นพกัรอ้นในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และ 
ฤดหูนาวนัน้ เริม่ตน้ ตัง้แต ่วนัที ่15 กนัยายน จนถงึวนัที ่1 มถินุายน. 
 

สัญญาการวา่จา้งท างาน (Ráðningarsamningur) 
ตามขอ้ตกลงในการท าสญัญาวา่จา้งท างานนัน้ 
ลกูจา้งทกุคนจะตอ้งไดร้ับการท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาในการวา่จา้งท างาน, 
และระดบัเงนิเดอืนตามสญัญาวา่จา้งงานประเภทนัน้ๆ. 
ซึง่สญัญาวา่จา้งจะตอ้งท าภายหลงัจากทีล่กูจา้งไดป้ฎบิตัหินา้ทีไ่ดห้นึง่เดอืน. 
การท าสญัญาใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ส าคญัมากส าหรับลกูจา้ง 
เพราะหากมปัีญหาเกดิขึน้ก็สามารถใชส้ญัญาเป็นหลกัฐานได.้ 
ทีส่ านักงาน Eining-Iðja 
ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการท าสญัญาวา่จา้งท างานพรอ้มทั ้
งมแีบบฟอรม์ไวบ้รกิารดว้ย. 
 

ระยะเวลาการออก และ ให้ออกจากงาน (Uppsagnarfrestur) 
• ตอ้งเป็นไปตามความถกูตอ้งของทัง้สองฝ่าย 
• ตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
• ตอ้งท างานจนถงึสิน้เดอืน 

ในสองสปัดาหแ์รกของการท างาน 
ถา้ตอ้งการลาออกกส็ามารถท าไดท้นัทไีมม่เีงือ่นไขใดๆ. 
หลงัจากการท างานเกนิกวา่สองสบัดาหก์บันายจา้งเดมิ 
จะลาออกไดห้ลงัจากนัน้อกี 12 วนั. 
หากอายกุารท างานเกนิ 3 เดอืนกบับรษัิทเดมิ 
จะตอ้งท างานใหค้รบเดอืนกอ่น หลงัจากนัน้อกี 1 เดอืนจงึสามารถลาออกได.้ 
 

หากท างานเกนิ 3 ปี กบับรษัิทเดมิ ตอ้งท าใหค้รบเดอืนกอ่น และ 
หลงัจากนัน้อกี 3 เดอืน จงึสามารถลาออกได.้ โปรดทราบ! ทา่นสามารถ 
ปรกึษากบัตวัแทนพนักงานทีท่า่นเลอืกไวใ้นทีท่ างานนัน้ๆได ้หรอื ทีส่หภาพฯ 
Eining-Iðja โทร. 460 3600 หากตอ้งการความชว่ยเหลอื.  

Starfsmannabreytingar
Á árinu er búið að ráða þrjá nýja starfsmenn til félagsins í 
stað tveggja sem létu af störfum. 

EyrúnHallaEyjólfsdóttirvaríbyrjunársráðinþjónustufulltrúihjá
félaginu út þetta ár, eða á meðan Hafdís E. Ásbjarnardóttir fór í
tímabundiðleyfifrástörfum.ÍhaustvarákveðiðaðfastráðaEyrúnu
þarsemálagáskrifstofuna,sérstaklegaervarðarréttinda-ogkjara-
mál, hefur aukist mikið. Hafdís mun koma til vinnu á ný eftir
fæðingarorlofumáramótinogþvíverðafjórirstarfsmennákjarasviði
félagsins.

HildurPetraFriðriksdóttir,semvareinnafVIRKfulltrúumásvæð-
inu, lét af störfumummitt ár þar semhún var að flytja suður. Í
hennarstaðvarráðinHelgaÞyriBragadóttir.

Síðlaárs létBrynjaSkarphéðinsdóttir af störfum fyrir félagiðog
var Aðalbjörg G. Hauksdóttir ráðin í fullt starf í afgreiðslunni á
Akureyri,enhúnhefurm.a.unniðíafleysingumhjáfélaginuundan-
farinár.

Helga Þyri  
Bragadóttir. 

Hafdís E. 
Ásbjarnardóttir.

Aðalbjörg G. 
Hauksdóttir.

Eyrún Halla 
Eyjólfsdóttir.
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Sjötta þing Starfsgreinasambands Íslands 
var haldið í október. Björn Snæbjörnsson, 
formaður Einingar-Iðju, var endurkjörinn 
formaður til næstu tveggja ára og Hjördís 
Þóra Sigurþórsdóttir, formaður AFLs á 
Austurlandi, var sömuleiðis endurkjörinn 
varaformaður. 135 fulltrúar þeirra 19 að- 
ildarfélaga sem skipa SGS sátu fundinn, þar 
af 11 frá Einingu-Iðju. Unnið var í nokkrum 
nefndum inni á þinginu en málefnanefndirn-
ar voru tvær: Kjara- og atvinnumálanefnd 
og Húsnæðis- og velferðarnefnd. Samþykkt 
var fjárhagsáætlun fyrir næstu tvö árin  
og sömuleiðis starfsáætlun en í ljósi góðr- 
ar stöðu sambandsins var skatthlutfall 
aðildarfélaganna lækkað. Þá var sérstak-
lega fjallað um reglur varðandi félagsaðild 
og hugsanlega samræmingu reglna á milli 
sjúkrasjóða.

Björn sagði m.a. í setningarræðu sinni að
ábyrgðokkarsemvinnumfyrirstéttarfélög,og
erum fulltrúar vinnandi fólks, ermikil. „Vinnu-
markaðurinner sífellt aðbreytastogáskoranir
framtíðarinnarerumiklarogerfiðar.Hannmun
sennilegagjörbreytastánæstuárum,endaeru
tæknibreytingarmjögörarogviðgetumvarla
ímyndaðokkurhvertframhaldiðverður.

Samkvæmt sumum spám mun um helm-
ingur starfa, sem fólk innan okkar hreyfingar
vinnurídag,hverfanæstutvoáratugiogsam-
kvæmt öðrum spám verður hið hefðbundna
ráðningarsamband atvinnurekenda og launa-
mannsveikara.

Nú þegar verðum við vör við alls konar
vinnusambönd,semeruekkiinnanrammalag-

anna og má þar sérstaklega nefna ástandið í
ferðaþjónustunni. Þar sjáum við ólögleg sjálf-
boðastörf,gerviverktöku,tímaráðningarogaðra
ólöglega ráðningarsamninga og tími okkar fer
sífelltmeiraíslíkmál.

Í þessu ástandi er sterk verkalýðshreyfing
gríðarlegamikilvægog sá lagarammi sem við
búumviðgerirokkurkleiftaðaðstoðaallasem
tilokkarleita.Allireruskuldbundnirtilaðgreiða
ístéttarfélagogþaðgerirokkurlíkaskyldugtil
að veita öllum þjónustu. Það er mjög mikil-
vægt.“Ræðunaíheildmáfinnaáveffélagsins,
www.ein.is, sem og fjórar ályktanir sem sam-
þykktarvoruáþinginu;umkjara-ogatvinnu-
mál, húsnæðis- og velferðarmál, fjölskyldu-
vænnasamfélagogumlífeyrismál.

Eins og áður segir voru Björn og Hjördís

Þóraendurkjörinformaðurogvaraformaður,en
framkvæmdastjórn sambandsins tók nokkrum
breytingum.

Í nýkjörinni stjórn sitja: Aðalsteinn Á. Bald-
ursson frá Framsýn stéttarfélagi, Guðrún Elín
Pálsdóttir frá Verkalýðsfélagi Suðurlands, Hall-
dóra S. Sveinsdóttir frá Bárunni stéttarfélagi,
KolbeinnGunnarssonfráVerkalýðsfélaginuHlíf
og Ragnar Ólason frá Eflingu stéttarfélagi. Til
varavorukjörnirfimm,VilhjálmurBirgissonfrá
Verkalýðsfélagi Akraness er fyrsti varamaður,
AnnaJúlíusdóttirfráEininguIðjuerannarvara-
maður,þriðjivaramaðurerÞórarinnSverrisson
frá Öldunni stéttarfélagi, fjórði varamaður er
LindaBaldursdóttirfráVerkalýðsfélaginuHlífog
fimmtivaramaðurerGuðmundurFinnbogason
fráSamstöðustéttarfélagi.

Fyrr í vetur var lokið við að ljósleiðara-
væða orlofsbyggðina á Illugastöðum. Nú 
er því loks komið gott netsamband á 

svæðinu. Stjórn byggðarinnar ákvað að 
semja við Vodafone um þjónustu, bæði 
net- og sjónvarpsþjónustu. Jafnframt var 

ákveðið, a.m.k. til að byrja með, að net-
þjónustan yrði frí fyrir gesti orlofsbyggð-
arinnar, en auðvitað er mælst til þess að 
niðurhal verði notað í hófi.

Innifalin áskrift í myndlyklinum eru efn-
isveiturnar Vodafone Play, Hopster og Cirkus.
Einnigfylgja25erlendarsjónvarpsstöðvarmeð.
Vodafone Play er efnisveita með hundruðir
kvikmyndafyrirallaaldurshópa,Hopstererefn-
isveitasérsniðinaðbörnumáaldrinum2-6ára
ogermeð íslensku taliogCirkuserefnisveita
meðbreskuhágæðasjónvarpsefni.

Ekkiverðurhægtaðleigjamyndireðaann-
aðefnisemerfyrirutanþaðsemerípakkan-
um, en þrátt fyrir það ætti öll fjölskyldan að
finnaefniviðsitthæfi.

Ljósleiðari á lllugastöðum

Fulltrúar félagsins á 6. þingi SGS.

Sjötta þing SGS
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Rétt er að minna á samning sem Eining-
Iðja er með við PACTA lögmenn, en þeir 
sjá  um alla lögfræðiþjónustu fyrir félagið. 

Starfsmönnum félagsins er samkvæmt
samningnum heimilt að bjóða félagsmönnum
sínumað leita viðtals og ráðgjafar hjá PACTA
vegna ágreinings þeirra við vinnuveitendur,
innheimtu launakrafna, skaðabótamála eða
annarra mála, sem starfsmenn Einingar-Iðju
telja rétt að bjóða viðkomandi félagsmanni.
Eining-Iðja ber kostnað af þeirri þjónustu sem
unnin er fyrir félagsmanninn og ekki fæst
greiddur úr hendi vinnuveitanda, þrotabús
hans,ábyrgðasjóðilaunaeðaaföðrumaðilum.
Algjörtskilyrðieraðfélagsmennhafifyrstsam-
band við Einingu-Iðju og er það félagsins að
meta hvort málinu verði vísað til lögfræðinga
félagsins.

Í samningum er einnig kveðið á um að
félagsmaðuríEininguIðju,semleitartilPACTA
ánþessaðfélagiðhafimilligönguþarum,skuli
fá 15% afslátt af gildandi gjaldskrá PACTA á
hverjumtíma.

Lögmannsþjónusta  
í Fjallabyggð og á Dalvík
Pacta lögmenn leigja aðstöðu á skrifstofum
félagsins íFjallabyggðogáDalvík.ÁsgeirÖrn
BlöndalJóhannsson,hdl.ogJónStefánHjaltalín,
hdl.munusinnaviðverunni.Námáíþáánet-
föngin asgeirorn@pacta.is og jonhjaltalin@
pacta.is.LögfræðingarnirverðaáSiglufirðimilli
kl. 9 og13 og áDalvík ámilli kl. 14 og17.
ATH!þessiþjónustaerfyriralla,ekkibara
félagsmennEiningar-Iðju.

Næsta viðvera á skrifstofunum hjá þeim
verður:

 13.desember2017

 17.janúar2018

 14.febrúar2018

 14.mars2018

 11.apríl2018

 16.maí2018

 13.júní2018

Tímapantanirísíma4407900.Fyrstaviðtal
erfrítt.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fá á
heimasíðuPACTA,www.pacta.is

PACTA lögmenn – félagsmenn fá 15% afslátt

Mörgum finnst gaman að skoða ýmsa tölfræði. Hér fyrir neðan 
má sjá frá hvaða starfsgreinum félagsmenn voru að borga til 
félagsins í september sl. og breytinguna frá því á sama tíma í 
fyrra.

20172016

 Fjöldi % Fjöldi %

Matvælaframleiðsla 855 17,46 927 19,21

Byggingastarfsemi 358 7,31 309 6,4

Flutningsgreinar 228 4,65 228 4,72

Iðnaður 323 6,59 368 7,62

Þjónustugreinar 1.433 29,26 1.326 27,48

Almanna-og

velferðarþjónusta 1.447 29,55 1.468 30,42

Atvinnulausir 142 2,9 123 2,54

Óflokkað 110 2,24 76 0,95

Íþessaritöflumám.a.sjáaðþeirsemvinnaímatvælaframleiðslu(t.d.
fiskvinnsla,kjötvinnsla,landbúnaðurogbeitning)fækkarámilliáraum72,
eða1,75%.Einnigaðborgaðeraf107fleirieinstaklingumnúenífyrra
semstarfaviðþjónustugreinar(t.d.hótel,veitingaþjónustaogönnurferða-
þjónusta,ræstingarogöryggisvarsla)

Í september var greitt félagsgjald af 4.896 einstaklingum, sem er
1,47%fjölgun fráþví í samamánuði í fyrra.Þessu til viðbótarerueldri
félagsmenn886,miðaðvið997ífyrra.

Greiðandi 
félagsmenn

Gistimiðar  
á Keahótel

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.
Ráðlegteraðbókameðfyrirvara,enviðpöntunverðuraðkomaframað
greitt verði með gistimiða. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn á
öllumhótelumKeahótela.
ATHUGIÐ! Miðarnir gilda ekki um jól og áramót.

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

EinsmannsherbergimeðsturtuKr:28.000,- Kr:13.200,-
Tveggjamannaherbergimeðsturtu Kr:33.900,- Kr:17.400,-

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

Einsmannsherbergimeðsturtu Kr:24.500,- Kr:9.200,-
Tveggjamannaherbergimeðsturtu Kr:29.600,- Kr:12.500,-

                                       1. maí -30. september             1. október - 30. apríl
Reykjavík Lights / Skuggi hótel / 
Storm hótel í Reykjavík                   Pr.nóttPr.nótt

Einsmannsherbergimeðsturtu Kr:24.500,- Kr:11.500,-
Tveggjamannaherbergimeðsturtu Kr:29.600,- Kr:14.900,-
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Hlutverk VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst úr líkum á því 
að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda. Þeir ein-
staklingar sem eiga rétt á þjónustu eru allir þeir sem sækja um dagpeninga-
greiðslur úr sjúkrasjóði og einnig þeir sem einhverra hluta vegna geta ekki 
sinnt störfum sínum vegna heilsubrests. Þjónustan er notendum að kostnaðar-
lausu og fyllsta trúnaðar er gætt í hvívetna.

FjórirráðgjafarerustarfandifyrirsjúkrasjóðistéttarfélagannaíEyjafirði.ElsaSigmunds-
dóttir, elsa@ein.is, sem jafnframt er verkefnastjóri svæðisins, Helga Þyri Bragadottir,
helgabraga@ein.is, Nicole Kristjánsson, nicki@ein.is og Svana Rún Símonardóttir,
svana@ein.is.ÞærerustarfmennEiningar-Iðju,enstarfafyriröllstéttarfélögásvæðinu,og
hafaaðseturáskrifstofufélagsinsá2.hæðíAlþýðuhúsinuáAkureyri.Hægteraðnáí
ráðgjafana í síma4603600. Eining-Iðja fær endurgreitt fráVIRKallankostnaðvegna
þessarastarfsmanna,þarámeðalvegnalaunaoghúsnæðis.

RáðgjafarnirerumeðfastaviðveruáskrifstofuEiningar-IðjuíFjallabyggðámiðviku-
dögumogáskrifstofufélagsinsáDalvíkáþriðjudögum.

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

Dyravarðanámskeið
Dyravarðanámskeið sem stóð yfir í tvær vikur lauk í byrjun nóvember.  
13 þátttakendur tóku þátt í námskeiðinu, en frá því árið 2000 hefur Eining-
Iðja, í samstarfi við lögregluna, staðið fyrir slíkum námskeiðum. Eitt af skilyrð-
um fyrir skemmtanaleyfi er að þeir sem starfa við dyravörslu hafi lokið slíku 
námskeiði.

Námskeiðiðvarbæðibóklegtogverklegt.BóklegutímarnirfóruframíEiningar-Iðju-
salnumíAlþýðuhúsinuenverklegaræfingarfóruframáslökkvistöðinni,íhúsnæðiRauða
krossinsogísalFenris.Fariðvaryfirfjölmargaþættisemfylgjastarfidyravarða.

AgnesBjörkBlöndal, löglærður fulltrúi lögreglustjóra, fjallaðiumreglugerðumlög-
gæsluáskemmtunumogborgaralegahandtöku.SigurðurEiríksson,fulltrúisýslumanns
fjallaðiumáfengislög,reglugerðogleyfivegnaáfengisveitingaogfleira.KáriErlingsson,
rannsóknarlögreglumaður varmeð fræðsluum fíkniefni, einnig fjallaði hannum sam-
skiptidyravarðaoglögregluogskoðunskilríkja.JónÍvarRafnsson,fráVátryggingarfélagi
Íslands,fóryfirogútskýrðiþaðhelstaísambandiviðtryggingarístarfi.AnnaJúlíusdóttir,
varaformaðurEiningar-Iðju,fjallaðiumréttindiogskyldurstarfsmannasemogvinnuveit-
enda.GautiGrétarssonkenndislysahjálp,JóhannÞórJónsson,verkefnastjóriviðeldvarna-
eftirlitfóryfirbrunavarnirogIngþórÖrnValdimarssonfórígegnumferliðhvernigeigi
aðberasigviðaðhandtakamenn.

Nýútskrifaðir dyraverðir.
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Starfar þú í ferðaþjónustu?
Ferðaþjónustan hefur vaxið og dafnað 
síðustu ár og á örfáum árum er hún orðin 
ein stærsta atvinnugrein Íslendinga og 
störfin innan hennar afar fjölbreytt. Í dag 
starfa um 27.000 þúsund manns innan 
ferðaþjónustunnar eða um 13,5% af 
vinnuaflinu. Áætlað er að heildarfjöldi 
ferðamanna fari yfir 2 milljónir árið 2017. 

Störf innan ferðaþjónustunnar hafa verið
kortlögð í yfirflokka og undirflokka (mynd 1).
Kortlagning og greining starfa var unnin á
vegum starfsgreinaráðs matvæla-, veitinga- og
ferðaþjónustugreina og var m.a. stuðst við
heimsóknir í fyrirtæki. Markmkiðið með kort-
lagningunni var að fá heildarsýn yfir þau fjöl-
breyttustörfsemeruinnangreinarinnartilþess
aðundirbúahagnýtaogverklegafræðslusem
miðaraðaukinnihæfnistarfsfólks.Mikilvægter
aðstjórnendurogeigendurfyrirtækjaáttisigá
nauðsyn góðs starfsumhverfis og hæfni starfs-
fólks. Með aukinni hæfni starfsfólks verða
gæðin meiri, arðsemi fyrirtækjanna eykst sem
ogánægjaferðamannanna.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar var stofnað
í janúar 2017. Hlutverk þess er að starfa á
forsendum ferðaþjónustunnar til að efla hæfni
starfsfólksogþarmeðaukagæði,fagmennsku
og starfsánægju og arðsemi greinarinnar.
Hæfnisetriðgreinirþarfirfyrirtækja,mótarleiðir,
eykur samvinnu og samræmingu við fræðslu
ogkemurhenni á framfæri til fræðsluaðilaog
fyrirtækja innan ferðaþjónustu. Hæfnisetrið
starfaráforsendumferðaþjónustunnarogívíð-
tækri samvinnu og sátt við hagaðila í samfé-
laginu.Mikilvægteraðfræðsluaðilarstandifyrir
árangursmiðaðri fræðslu í samræmi við þarfir

greinarinnar. Mat á árangri fræðslu á rekstur
fyrirtækjaerþvíeinnafhornsteinumnálgunar
setursins á fræðslu og hæfniaukningu í fyrir-
tækjum í ferðaþjónustu.Hæfnisetur ferðaþjón-
ustunnarersamstarfsverkefniaðilavinnumark-
aðsins, fræðsluaðila og stjórnvalda um heild-

stæðar lausnir og úrbætur til að auka hæfni
starfsmannaíferðaþjónustuáÍslandi.Hæfnisetur
ferðaþjónustunnarerverkefnisemervistaðhjá
Fræðslumiðstöðatvinnulífsins.

Í septembervarundirritaðursamstarfssamn-
ingurHæfniseturs ferðaþjónustunnar við fjórar
símenntunarmiðstöðvarumtilraunaverkefnium
fræðslustarfsmannaíferðaþjónustu.Samstarfs-
aðilarnir eru Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar

(SÍMEY),MiðstöðsímenntunaráSuðurnesjum,
MímirsímenntunogFræðslunetSuðurlands.

Tilraunarverkefnið er farið af stað í Eyja-
firðinum og eru samstarfsaðilar í verkefninu
Hæfnisetur ferðaþjónustunnar, SÍMEY, Ferða-
málastofa,MarkaðsstofaNorðurlands,Akureyr-

arstofaogEiningIðja.Morgunverðarfundurvar
haldinn í nóvember og var góðþátttaka. Full-
trúar20 ferðaþjónustufyrirtækjakomuá fund-
innogfenguþaukynninguáfræðslumöguleik-
um innan ferðaþjónustunnar. Næsta skref er
samstarf við ferðaþjónustufyrirtækium fræðslu
semleiðir tilaukinnarhæfnistarfsfólksogarð-
semi fyrirtækisins. Starfsþróun skiptir máli og
eins að einstaklingar fái tækifæri til að eflast í
starfi,fáimetiðþaðsemþeirhafalærtávinnu-
markaði og geti menntað sig innan greinar-
innar. Að loknu þessu tilraunaverkefni verður
reynsla metin og fleiri fræðsluaðilum boðið í
samstarfáþessusviði.

Hæfnisetrið mun sjá um útvegun nýrra og
endurbættra verkfæra, að móta starfsnám í
samvinnuviðgreinina,þróaraunfærnimat,veita
ráðgjöfogaðstoðsemgagnasttilaðeflahæfni
starfsfólksíferðaþjónustu.

HeimasíðaHæfniseturs ferðaþjónustunnar er
www.haefni.is

Hildur Betty Kristjánsdóttir  
sérfræðingur í fullorðinsfræðslu  

hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins  
og Hæfnisetri ferðaþjónustunnar

Kortlagning starfa í ferðaþjónustu

Frá morgunverðarfundinum í SÍMEY. 
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27. nóvember sl. var undirrituð viljayfirlýsing um 
samstarf Akureyrarbæjar og Bjargs íbúðafélags sem 
felur í sér að bærinn veiti 12% stofnframlag til 
byggingar 75 nýrra íbúða á vegum félagsins á 
Akureyri á næstu þremur árum. Þetta er gert í ljósi 
þeirra brýnu verkefna sem blasa við í húsnæðismál-
um og hefur Akureyrarbær nú þegar gefið vilyrði 
um úthlutun á lóð að Guðmannshaga 2 í Hagahverfi 
fyrir a.m.k. 18 íbúðir og fram til ársins 2020 verður 
úthlutað lóðum fyrir samtals 75 leiguíbúðir.

Bjargíbúðafélag,semstofnaðvarafASÍogBSRB,erhús-
næðissjálfseignastofnun sem er rekin án hagnaðarmark-
miðaogerætlaðaðtryggjatekjulágumfjölskyldumaðgengi
aðhagkvæmu,örugguogvönduðuíbúðarhúsnæðiílang-
tímaleigu.Umeraðræðasvokölluðleiguheimiliaðdanskri
fyrirmynd“Almeneboliger”.Leiðarljósfélagsinseru:Öryggi,

langtímalausn,hagkvæm leiga,vandaðarogvelhannaðar
íbúðirogspennandikosturfyrirfólkáleigumarkaði.

AðundirritunlokinnisagðiGylfiArnbjörnsson,forsetiASÍ
ogstjórnarformðurBjargs,m.a.aðBjarghygðiástarfsemi
umlandalltogaðstefnanværisúaðþaðferlisemnúværi
að hefjast myndi standa lengi. Jafnframt sagði hann að
sveitarfélögsinnaþeimsemværuímestumvandaensíðan
verkamannabústakerfiðvarlagtniðurhefðiákveðinnhópur
í raun verið afskiptur; það fólk gæti ekki keypt sér hús-
næðiþvíþað fengiekki lánsheimildir í fjármálastofnunum
ogværiþessvegnaillastatt.

Samkomulagið undirrituðu Björn Traustason, fram-
kvæmdastjóriBjargs,EiríkurBjörnBjörgvinssonbæjarstjóri,
Elín Björg Jónsdóttir, stjórnarmaður í Bjargi og formaður
BSRB, og Gylfi Arnbjörnsson stjórnarformaður Bjargs og
forsetiASÍ.

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.

Fosshótelbjóðauppágistinguá16hótelum
ogeríboðifjölbreyttúrvalafgistinguumallt
land, ýmist sem sumarhótel eða heilsárshótel.
Fosshótelinerureyklaushótel.

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
eraðbókameðfyrirvara,enviðpöntunþarfað
komaframaðgreittverðimeðgistimiða.

Yfirvetrartímannþarfaðnotaeinnmiðafyrir
einanóttítveggjamannaherbergimeðmorg-
unverði.Frámaítilogmeðseptemberþarfað
notatvomiðafyrirslíktherbergi.
Vetur(jan.-apr.ogokt.-des.)-1gistimiði

fyrireinanótt
Sumar(maítilogmeðsept.)-2gistimiðar

fyrireinanótt
Eittbarn6áraogyngrigistirendurgjalds-

laustíherbergimeðforeldri/umefdeilter
rúmi.

Aukarúmfyrir3-12árakostarkr.3.250
oggreiðistviðinnritun.
Aukarúmfyrir13áraogeldrikostar

kr.6.500oggreiðistviðinnritun.

Ath! Aukagjald er rukkað á Fosshótel
Reykjavík og Fosshótel Jökulsárlóni,
7.000kr.semgreiðistviðinnritun.

Miðarnirgildaekkiásérstökumviðburðum
einsogMærudögumáHúsavík,Menningarnótt
íReykjavík,FiskideginummiklaáDalvíko.s.frv.

Nánariupplýsingarmáfinnaá 
www.fosshotel.is

Gistimiðar á Fosshótelin

Bjarg íbúðafélag  
byggir 75 nýjar íbúðir á Akureyri

Frá vinstri: Björn, Elín Björg, Eiríkur Björn og Gylfi.
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Ég rakst á þessi frauðhjörtu í Rúmfatalagernum um daginn. Nostalgían 
spratt upp. Fyrir a.m.k. 20 árum síðan var það árleg hefð hjá mér að 
klæða frauðkúlur og gefa í jólagjafir. Ný kúla hönnuð á hverju ári. Þá 
datt mér í hug að það væri nú gaman að rifja upp gamla takta og klæða 
hjörtu í meira “moderne” stíl. 

Þaðertiltölulegaeinfaltaðvinnameðfrauð.Þaðerfisléttogauðveltaðfestaí
þaðmeðtítuprjónum.Einnigerþaðódýrt.Þaðeralvegkjöriðaðnýtabútaúrónýt-
umfötumtilaðklæðahjörtunmeðogþaðmáfinnaallskynshlutiheimaviðtilað
skreytameð.Efni,blúndur,borða, tölur,garn,blóm,glimmer,pappír,perlurofl.
Þaðeinasemþarfannaðenskrautiðsjálfterborðhnífur,skæri,títuprjónar,nálog
límbyssatilaðfestaskrautiðáefekkierhægtaðstingatituprjóníþað.

1.Skeriðvarlegautanmeðhjartanu,allanhringinn,ca1cmdjúpanskurð.Betraað
skera grunnt fyrst og dýpka svo skurðinn smám saman til að rífa ekki upp
frauðið.Borðhnífurdugaralvegefekkierskoriðoffast.

2.Klippiðefniaðeinsstærraenhjartað,þaðþarfekkiaðveranákvæmtsnið,það
máalltafklippaþaðaðeinstilþegarþaðerfestáhjartað.

3.Notiðborðhníftilaðýtaefninuofanískurðinnifrauðinu.Besteraðtyllaefninu
fyrst á nokkrum stöðum allan hringinn til að sjá hversu vel sniðið passar og
einnigtilaðkomaívegfyriraðfellingarmyndistíefnið.Auðveldasteraðnota
efnisemaðteygistenþaðerþóekkinauðsynlegt.Þaðgerirlítiðtilþólitlarfell-
ingarmyndist.Passiðbaraaðlátaefniðhafastviðþannigaðþiðendiðekkimeð
einastórafellinguílokin.

4.Klæðiðhjartaðbáðumeginásamahátt.

5.Skreytiðhjartaðaðvild,borðaogblúndurmáfestaofanískurðinnog/eðameð
títuprjónum.Upphengioghangandiskrautfestistmeðsamahætti.Þaðergott
aðbindahnútábandiðáðurenþvíertroðiðofanískurðinnogstingatítuprjóni
ígegnumhnútinn.Eflímbyssanerviðhendinamásetjasmálímtilaðtryggja
þaðennfremur.Festiðannaðskrautmeðtítuprjónumeðalímbyssueftirþörfum.

6.Aðlokumersáriðáskurðinumfalið,t.d.meðblúndueðaborða.

Hjörtunersvohægtaðhengjaupp, t.d. íglugga,á jólatréeðaágrein ívasa.
Mér finnst líkaskemmtilegtað leggjaþauákertabakkaeðasetjameðuppstilltu
jólaskrauti.

Gleðilegjól!

LindaÓlaART
Hafnarstræti97,2.hæð.
600Akureyri

Facebook:LindaÓlaART-Snapchat:lindaolaART-www.lindaola.com

Jólaföndur  
           með Lindu Óla
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Jólakrossgátan
Ger›urersk‡rgreinarmunurágrönnumogbrei›umsérhljó›um.HöfundurkrossgátunnarerBragiV.Bergmann.
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Skrifi› lausnina á bla› og merki› þa›
me› nafni, heimilisfangi, póstnúmeri og
símanúmeri. Einnig má senda svari›
í tölvupósti á ein@ein.is en gæta skal
þess a› láta fyrrgreindar uppl‡singar
fylgja. Skila frest ur er til kl. 16, 
mánudag inn 8. jan. 2018. Dregi›

ver›urúrréttumlausnumogver›urstrax
haftsambandvi›vinningshafana.

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

Glæsi leg ir 

vinn ing ar  

eru í boði:

Gjafabréf frá Strikinu  
að verðmæti  
kr. 10.000,-

Gjafabréf í HOF menningarhús  
á Akureyri að verðmæti  
kr. 10.000,-

Skrifi›lausninaábla›,(reitir1til32,málsháttur)og
merki› bla›i›me› nafni, heimilisfangi, póstnúmeri
ogsímanúmeri.Einnigmásendasvari›ítölvupósti
á ein@ein.is,engætaskalþessa›látafyrrgreindar
uppl‡singarfylgja.

Skila frest ur er til kl. 16 mánu dag inn 8.  
jan ú ar 2018.Dregi›ver›urúrréttumlausnum
ogver›urstraxhaftsambandvi›vinningshafana.

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

Glæsi leg ir vinn ing ar eru í boði:

Gjafabréf í HOF menningarhús á Akureyri  
að verðmæti kr. 20.000,-

Gjafabréf frá Strikinu  
að verðmæti kr. 10.000,-


Jólakrossgátan

Hvað heitir varaformaður Iðnaðar- og tækjadeildar  
félagsins?     (Svarið má finna á www.ein.is)

1. Gunnar Magnússon
2. Rannveig Kristmundsdóttir
3. Svavar Magnússon

4. Ingvar Kristjánsson
5. Anna Júlíusdóttir
6. Björn Snæbjörnsson

– Ekki láta þrýsta þér út í réttindamissi – 
Þaðerunokkurdæmiumaðfélagsmennhafikomiðáskrif-

stofurEiningar-Iðjueftiraðhafasagtuppstörfumíveikind-

um.Þaðgeturþýttmiklaréttindaskerðinguhjáviðkomandi.

Dæmieruumaðfólksemhefurveriðveiktínokkurntíma

hefurveriðkallaðtilyfirmannaogþrýstáþaðaðsegjaupp

störfum.Eining-Iðjabeinirþvítilfélagsmannasinnaaðláta

allsekkiundanslíkumþrýstingiheldurhafastraxsamband

viðfélagið.

Þaðhefurþrengtaðýmsumstofnunumogfyrirtækjumá

síðustuárumogyfirmennþvíoftíerfiðristöðumeðrekstur-

inn.Þóeróafsakanlegtíslíkumtilvikumaðhafaréttindiaf

launafólkimeðþvíaðþrýstaáþásemlendaí lengriveik-

indumaðsegjauppstörfum.Þaðerenginlausnoggeturí

mörgumtilvikumaukiðávandaþessafólksfrekarenhitt.

Þess vegna er svo mikilvægt að fá ráðgjöf hjá Einingu-

Iðjuáðurenskrifaðeruppástarfslok.

Ekki segja upp  
í veikindum

PANTONE  100% SVART

ATH: AÐ BREYTA MERKI ER BROT Á HÖFUNDARRÉTTI

FIRMAMERKI: STRIKIÐ RESTAURANT
INFO: NOTIST Í FLESTUM TILVIKA 

19.11 2015

GEIMSTOFAN AUGLÝSINGASTOFA / SKILTAGERÐ

GLERÁRGATA 34B | AKUREYRI | SÍMI 451 2222 www.geimstofan.is 

CMYK %  0, 0, 0, 100

RGB   25, 25, 26   

GRÁR SKALI  0, 0, 0, 50% SVART

SVART / HVÍTT   100% SVART
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Við tryggjum fólk

Það geta allir
misst heilsuna

Allianz Ísland hf. | 595 3400 | allianz@allianz.is | allianz.isAllianz Ísland hf. | Dalshraun | 220 Hafnafirð | 595 3400 | allianz@allianz.is | allianz.is

Við tryggjum fólk

Það geta allir
misst heilsuna

Heilsu- og sjúkdómatrygging

Það geta allir misst heilsuna óháð stétt eða stöðu.
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Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er ætlað sem annars stigs forvörn gegn hjartadrepi, 

til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng í jafnvægi, þegar saga er um hvikula hjartaöng, nema meðan á 

bráðafasanum stendur, til að fyrirbyggja stíflu eftir hjáveituaðgerð (CABG), við kransæðaþræðingu (coronary angioplasty), nema meðan 

á bráðafasanum stendur, sem annars stigs forvörn gegn skammvinnum blóðþurrðarköstum (TIA) og blóðþurrðarköstum í heila (CVA), að 

því tilskildu að blæðingar innan heila hafi verið útilokaðar. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. Notkun þess er 

takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð. Fylgið ávallt leiðbeiningum læknis um skammta og ly�agjafir. Töflunum 

skal kyngja heilum með 1/2 glasi af vatni. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar, húðin kemur í veg 

fyrir ertandi áhrif í meltingarvegi. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 

ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Fyrir þig, hjartað mitt

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur


