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Launahækkanir um áramót
Laun félagsmanna Einingar-Iðju eiga að hækka um áramótin, en hækkunin er þó mismikil eftir því hvaða samning
er um að ræða. Félagsmenn sem fá greitt samkvæmt
samningi launanefndar sveitarfélaga eiga að fá hækkun
sem nemur 3%. Þeir sem fá greitt samkvæmt samningi við
ríkisvaldið hækka um 2,9%, en það er sama hækkun og
hjá þeim sem eru á hinum almenna vinnumarkaði samkvæmt samningum Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasambands Íslands.

Desemberuppbót
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, miðað við 100% starfshlutfall, samkvæmt kjarasamningi við launanefnd sveitarfélaga

er kr. 59.729, en samkvæmt samningum Einingar-Iðju við
ríkið og samkvæmt kjarasamningum á almennum vinnumarkaði er hún kr. 40.700.
Starfsmenn hjá ríkinu eiga að fá desemberuppbót
greidda 1. desember, starfsmenn á almennum vinnumarkaði eigi síðar en 15. desember og starfsmenn sveitarfélaga
eiga að fá sína desemberuppbót greidda í desember,
samanber viðkomandi kjarasamninga.

Vetrarleiga orlofshúsanna
Félagsmönnum Einingar-Iðju standa til boða fjórir góðir valkostir í orlofsmálum utan hins hefðbundna orlofstíma. Hér
er um að ræða dvöl í orlofshúsum á Illugastöðum í Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit og Svignaskarði í Borgarfirði, auk fimm orlofsíbúða félagsins í Reykjavík.
Haust- og vetrarleigan nær yfir tímabilið frá 15. september og stendur til 1. júní.
Verðskrá

Illugastaðir, Tjarnargerði og Svignaskarð

leiga er allt að þrjár nætur. Heitir pottar eru við öll hús
félagsins.
Öryrkjar og ellilífeyrisþegar greiða kr. 6.000 fyrir þrjár
nætur í miðri viku á þessum stöðum. Vert er að benda á að
á Illugastöðum á Eining-Iðja eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða,
hús nr. 26.
Lyklar að Tjarnargerði eru afhentir á skrifstofu félagsins í
Skipagötu 14 á Akureyri, en lyklar að húsum á Illugastöðum og Svignaskarði eru afhentir í þjónustumiðstöðvum
svæðanna.

Vikuleiga er kr. 13.500 og helgarleiga kr. 9.000. Helgar-

Reykjavík
Íbúðir í Reykjavík leigjast í viku í senn, fyrir utan sjúkraíbúð
sem leigist eftir þörfum. Þrjár íbúðir eru í Ljósheimum, ein
á Grensásvegi og ein á Kleppsvegi. Vikuleiga er kr. 15.500,
en sólarhringsleiga sjúkraíbúðar er kr. 2.500.
Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstofu félagsins í
Skipagötu 14 á Akureyri.

Illugastaðir að vetrarlagi.

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

ATHUGIÐ! - Hækkun á mótframlagi
Mótframlag launagreiðenda í lífeyrissjóði á að hækka úr 7% í 8% um næstu áramót. Þetta á einungis við um þá sem
eru á hinum almenna vinnumarkaði og vinna samkvæmt samningum Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasambands
Íslands.
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Leggðu góðu málefni lið
Stór þáttur í manneskjunni er að vilja skipta máli og taka þátt í að skapa
umhverfi sitt og samfélag. Í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans hefur
verið opnuð ný þjónusta í Einkabankanum á landsbanki.is sem auðveldar
fólki að styðja við góð málefni. Á einfaldan hátt getur fólk valið milli fjölda
málefna og lagt þeim lið með einni greiðslu eða með reglubundnum hætti.
Það er auðvelt að byrja og auðvelt að hætta.

Það er auðvelt að skipta máli

Tímamótasamkomulag Einingar-Iðju og Akureyrarbæjar

Stórt skref stigið í málefnum fatlaðra
Í lok október var undirritað tímamótasamkomulag
milli Einingar-Iðju og Akureyrarbæjar um réttindi og
kjör starfsmanna hjá Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi
(PBI), en þar vinnur fólk sem hefur skerta starfsgetu
vegna fötlunar eða af öðrum ástæðum. Alls vinna
um 70 starfsmenn á staðnum, en Akureyrarbær rekur PBI samkvæmt þjónustusamningi við félagsmálaráðuneytið. Þar eru m.a. framleidd kerti, vinnuvettlingar og ýmiskonar plastvörur fyrir raflagnir.
Samkomulagið sem tók gildi þann 1. nóvember sl. er hið
fyrsta sinnar tegundar sem sveitarfélag gerir við verkalýðsfélag á Íslandi, á grundvelli yfirlýsingar ASÍ og Hlutverks samtaka um vinnu og verkþjálfun - frá því í maí sl. þar sem
fjallað var um kjör og réttindi fatlaðra starfsmanna á vinnustöðum fatlaðra. Þar lýstu ASÍ og Hlutverk sig sammála
ákvörðun sem tekin var á fundi Alþjóðasambands frjálsra
verkalýðsfélaga fyrir tveimur árum, að unnið skuli að fullri
samlögun fatlaðra „að samfélaginu og vinnustöðum með
því að stuðla að menntun, starfsþjálfun og endurhæfingu,
berjast gegn öllum tegundum mismununar, aðlögun
vinnustaða og umhverfis og samvinnu við stjórnvöld og atvinnurekendur," eins og segir í yfirlýsingunni. Samtökin eru
sammála um að það sé mannréttindamál að allir sem geta
og vilja vinna eigi kost á atvinnu. „Tryggja þarf að í samfélaginu séu til staðar úrræði fyrir þá sem þurfa stuðning við
að komast í atvinnu og til að halda henni til frambúðar."
Í yfirlýsingunni segir jafnframt: „Samtökin telja mikilvægt
að íslenskt samfélag geri sér grein fyrir þeim verðmætum
sem fólgin eru í virkri þátttöku fatlaðra í atvinnulífinu. Fjöldi
fatlaðra starfar á almennum vinnumarkaði, nýtur sömu
kjara og annað launafólk og á aðild að verkalýðsfélögum
og stofnunum þeirra, þ.m.t. lífeyrissjóðum. Verkefni sambandsaðila Hlutverks er að þjálfa fólk til starfa á almennum
vinnumarkaði og veita þeim atvinnu sem ekki eiga þess
kost að starfa á almennum vinnumarkaði, eða eiga ekki afturkvæmt þangað.“

Mikil ánægja
Þeir sem tóku til máls er samningurinn
var undirritaður lýstu allir yfir mikilli
ánægju og sögðu að með þessu væri
stigið gríðarlega mikilvægt skref í réttindabaráttu þeirra sem hlut ættu að
máli.
„Þetta er mjög merkilegur dagur,“
sagði Kristján Valdimarsson, formaður
Hlutverks, og þau tóku í sama streng
Björn Snæbjörnsson, formaður EiningarIðju, Ólöf Leifsdóttir, forstöðumaður PBI,
og Sigrún Stefánsdóttir, formaður félagsmálaráðs Akureyrar.
Björn Snæbjörnsson, formaður Ein-
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Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, og Kristján Þór
Júlíusson bæjarstjóri undirrita tímamótasamkomulagið.

ingar-Iðju sagði m.a. að félagið hefði alltaf hugað vel að
málefnum fatlaðra og að hann væri stoltur af að vera í forsvari fyrir það félag sem fyrst skrifaði undir slíkt tímamótasamkomulag. „Fram til þessa hafa fatlaðir starfsmenn eða
þeir sem hafa skerta starfsgetu verið réttlitlir og jafnvel átt
sitt undir búsetu. Þessir starfsmenn voru til dæmis ekki
slysatryggðir og áttu ekki aðild að stéttafélögum en með
þessu erum við búin að tryggja þeim fullan aðgang að okkar félagi. Það er svo margt sem stéttarfélög eru að gera,
bæði varðandi sjúkrasjóði, orlofssjóði og ekki síst bara að
passa upp á að réttindi félagsmanna séu í lagi.
Nú er búið að skilgreina betur veikindarétt þeirra, orlofsrétt, desemberuppbót og orlofsuppbót svo eitthvað sé
nefnt. Í raun ganga þeir inn í samning sem við höfum gert
og gildir fyrir starfsmenn sveitarfélagsins. Með þessu höfum við tryggt að fatlaðir sitji við sama borð og ófatlaðir
hvað þessi mál varðar. Ég hef tekið eftir því að mikil
ánægja ríkir á meðal starfsmannanna með það að vera
komnir með þessi réttindi og ég ætla að fá að nota þetta
tækifæri til að óska öllum til hamingju með þennan merka
áfanga,“ sagði Björn og bætti við að þetta væri bara undanfari margra annarra samninga. „Það er ljóst að við vorum
fyrstir til að útfæra samkomulagið frá því í vor, en ég á von
á því að á næstu dögum, vikum eða mánuðum munu
aðrir fylgja í kjölfarið.“

Kynningarfundur: Björn kynnti samkomulagið fyrir starfsmönnum PBI og fór m.a.
yfir hvað fælist í því að vera félagi í stéttarfélagi.

Kíkið á www.ein.is

Orlofsferðir Einingar-Iðju sumarið 2007
Noregur - Bergensvæðið, Sogn og Harðangur
Farið verður til Noregs dagana 1. til 11. júní
2007, ef næg þátttaka fæst. Hámark 50
manns. Flogið frá Keflavík til Bergen. Ekið
verður um Bergen og nágrenni, Sogn og
Harðangur. Til dæmis verður farið á slóðir
þeirra, sem héldu til Íslands fyrir margt löngu,
svo sem Ingólfs Arnarsonar.
Flogið heim til Keflavíkur frá Bergen.
Gisting: Í tveggja manna herbergjum á hótelum og í íbúðum.
Verð kr. 139.500.- á mann miðað við gengi
20. nóvember 2006.
Óafturkræft staðfestingargjald er kr. 8.000.Dregnir verða 18 orlofspunktar frá punktaeign þeirra sem fara í ferðina.
Innifalið í verði:
- Akstur: Allur akstur erlendis.
- Flug: Keflavík - Bergen - Keflavík.
- Gisting: 10 gistinætur í tveggja manna herbergjum á hótelum og
íbúðum með morgunverði.

Kerlingarfjöll, Hraunbúðir, Landmannalaugar
og Þjórsárdalur
Fjögurra daga síðsumarsferð verður farin um Kerlingarfjöll, Hraunbúðir,
Landmannalaugar og Þjórsárdal. 9. til 12. ágúst, ef næg þátttaka fæst. Hámark 40 manns.

Leiðin að þessu sinni liggur á milli jökla, þvert yfir hálendi Íslands. Á
fyrsta degi verður ekið frá Akureyri í Kerlingarfjöll með viðkomu á Hveravöllum. Gist í Kerlingarfjöllum eina nótt.
Á öðrum degi verður ekið í Hrauneyjar þar sem gist verður tvær nætur.
Á fjórða degi er svo ekið norður Sprengisand til Akureyrar.
Meðal þess sem ráðgert er að skoða auk ofangreindra staða, má nefna
Háafoss, Gjána í Þjórsárdal, Landmannalaugar, Búðarháls og sitthvað fleira. Dagskrá getur breyst eftir veðurfari.
Ferðin kostar 18.000.- krónur á mann og
innifalinn er allur akstur, gisting og leiðsögn. Grillað verður eitt kvöld og þá lagt til
grillkjöt og kartöflusalat. Að öðru leyti verður
fólk að nesta sig sjálft.
Óafturkræft staðfestingargjald er 3.000.krónur

Krafla - Húsavík - Illugastaðir
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga verður farin laugardaginn
18. ágúst nk. Farið verður austur í Kröflu. Í Mývatnssveit verður snæddur
hádegismatur, síðan farið á hvalasafnið á Húsavík, þá verður haldið til Illugastaða, þar sem bíður kaffi og meðlæti. Þaðan ekið heim til Akureyrar.
Ferðin kostar 3.000 krónur á mann.
Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og skráning í ferðirnar
verður á skrifstofu félagsins á Akureyri, Skipagötu 14, og í síma
460 3600 frá 3. janúar 2007.

Vegleg gjöf til nýbyggingar Hlíðar
Nýbygging við hjúkrunar- og dvalarheimilið Hlíð á
Akureyri var formlega tekin í notkun þann 9. nóvember sl. og við það tilefni færðu sjö verkalýðsfélag
á Akureyri heimilinu góða gjöf. Um er að ræða 111
myndir úr atvinnusögu Akureyrar sem valdar voru
sérstaklega frá Minjasafninu á Akureyri. Myndirnar,
sem búið er að vinna upp á nýtt, stækka og ramma
inn á fallegan hátt, prýða veggi á göngum nýbyggingarinnar íbúum, starfsfólki og gestum til ánægju
og yndisauka. Fjölmargir skoðuðu myndirnar við
opnunina og virtust hafa gaman af, voru að velta
fyrir sér hvar þær voru teknar og einstaka sinnum
heyrðist: „Nei, er þetta ekki hún...“

Þrír formenn: Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður FVSA,
Eggert Jónsson, formaður Verkstjórafélags Akureyrar, og
Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, skoða nokkrar
af þeim myndum sem verkalýðsfélögin gáfu.

Félögin sjö eru: Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrennis, Eining-Iðja, Félag byggingamanna Eyjafirði, Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Sjómannafélag
Eyjafjarðar, Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis og
Rafvirkjafélag Norðurlands.

Kynntu þér námsstyrkina!
Á veturna bjóða skólar landsins oft upp á fjölmörg
lengri og styttri námskeið fyrir félagsmenn EiningarIðju og eru möguleikarnir nánast ótæmandi. EiningIðja hvetur félagsmenn sína, sem hyggjast sækja
námskeið í vetur, til að kanna rétt sinn á einstaklingsstyrkjum í gegnum fræðslusjóðina Landsmennt
(landsmennt.is) og Ríkismennt (rikismennt.is).
Félagsmaður í fullu starfi á kost á allt að 44.000 króna
styrk alls, en fær þó aldrei meira en 75% af heildarkostnaði
við hvert námskeið. Þeir sem vinna hjá ríkinu eiga rétt á
90% endurgreiðslu af heildarkostnaði þegar um er að
ræða nám sem er í beinu samhengi við starf viðkomandi.
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Félagsmenn geta einnig fengið styrk vegna frístunda- eða
tómstundanámskeiða, en slík námskeið eru styrkt um 50%
af heildarkostnaði, þó að hámarki um 15.000 krónur.
Athugið! Tómstundastyrkir dragast af heildarupphæð
einstaklingsstyrksins sem er 44.000 krónur.
Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna meiraprófs að upphæð 81.000.- Hver einstaklingur getur einungis fengið slíkan styrk einu sinni. Ekki skiptir máli hvort allir fjórir þættir
aukinna ökuréttinda séu teknir.
Á heimasíðu Einingar-Iðju, www.ein.is, má finna bæklinga frá Landsmennt sem búið er að þýða á ensku,
spænsku, taílensku og pólsku.

Munið eftir www.ein.is

Frábær dagsferð eldri félaga Einingar-Iðju
Árleg dagsferð eldri félaga Einingar-Iðju var farin
laugardaginn 19. ágúst sl. Mjög góð þátttaka var í
ferðinni, um 90 manns, sem tókst alveg frábærilega
í blíðskaparveðri.
Ekið var til Siglufjarðar þar sem matast var í Allanum og
einnig var Síldarminjasafnið skoðað. Þá var ekið sem leið lá
í Hofsós og Hóla. Á Hólum var farið í skoðunarferð um
kirkjuna og safnið Auðunarstofu. Á leiðinni heim var ekið
um Fljótin og á Ólafsfirði var stoppað og drukkið síðdegiskaffi.
Fleiri myndir úr ferðinni má sjá í myndasafninu á heimasíðu Einingar-Iðju, www.ein.is

- í þína þágu

Impra nýsköpunarmiðstöð
Iðntæknistofnun

Borgum v/Norðurslóð
600 Akureyri
Sími 460 7970
Netfang: sigurdurs@iti.is
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Hættulega gott konfekt!
Hulda Einarsdóttir, matráður í Síðuskóla,
tók vel í beiðni um að gefa lesendum
blaðsins nokkrar uppskriftir þegar til
hennar var leitað. Meðfylgjandi eru þrjár
uppskriftir af gómsætu konfekti, þar
af tvær sem búnar eru til í steyptum
mótum.
Hulda segir að margar aðferðir séu notaðar
við konfektgerðina. „Ýmist er konfektið steypt
í mót, mótað í kúlur og hjúpað, eða sett
í form, skorið í bita, hjúpað og
skreytt með kúlu eða skrautsykri.“
Óhætt er að segja
að konfektið hennar
Huldu sé hættulega
gott. Molarnir sem hún
kom með og gaf tíðindamanni blaðsins hurfu að minnsta kosti
verulega hratt af diskinum sem þeir voru á.
Fyrstu tvær uppskriftirnar eru í steypt mót.

Dooley´s dúndur
200 g rjómasúkkulaði
1 dl rjómi
1
⁄2 - 1 dl dooley´s líkjör, eftir smekk
hitað í potti, kælt og geymt yfir nótt.

Karamellumolar
1 poki Freyju karamellur
1 dl rjómi
brætt í potti,kælt og geymt yfir nótt.
Aðferð
Bræðið súkkulaðið í örbylgjuofni, setjið í mótin
með teskeið veltið mótunum til svo
það verði heil skel allan
hringinn. Setjið þetta inn í
ísskáp smá stund og látið
storkna. Látið fyllinguna í og
fyllið með súkkulaði skellið
mótinu á bekkinn til að ná loftbólum úr konfektinu, setjið aftur inn
í ísskáp og látið stífna. Skellið mótinu á
bekkinn til að losa molana sem koma
glansandi fínir úr því.

Ávaxtakúlur
50 g þurrkuð epli
100 g rúsínur
100 g döðlur

Hulda Einarsdóttir, matráður í Síðuskóla.

Sett í blandara, hnoðað saman og geymt yfir
nótt. Þá eru búnar til litlar kúlur og þeim velt
upp úr súkkulaði sem búið er að bræða. Notið
gaffal til að velta þeim í súkkulaðinu og taka
þær upp úr. Að lokum eru kúlurnar settar á
pappír, skreyttar og látnar storkna.

Mjög gott er að nota Ópal hjúpsúkkulaði og
Odens súkkulaðidropa til konfektgerðar. Mótin
fást í Húsasmiðjunni og í Pipar og salt í Reykjavík. Það fer mikið magn af súkkulaði í konfektið og það borgar sig ekki að byrja með minna
en 10 stykki af súkkulaði.

43,2% fengu ekki lögboðna
launahækkun 1. júlí sl.
Í launakönnun sem Capacent-Gallup gerði nýlega fyrir Einingu-Iðju var
m.a. spurt um hvort viðkomandi hefði fengið launahækkun þann 1. júlí
2006 í samræmi við samkomulag Samtaka atvinnulífsins og ASÍ. Aðeins þeir sem sögðu að starfssvið sitt tilheyrði ekki ríki eða borg voru
spurðir og kom þá í ljós að einungis 56,8% höfðu fengið þessa lögmætu launahækkun. Þetta þýðir að 43,2% höfðu ekki fengið launahækkun og að sögn Björns Snæbjörnssonar, formanns Einingar-Iðju, þá
er þetta stórmál og koma þessar niðurstöður honum verulega á óvart.
„Þegar ekki er staðið við gerða kjarasamninga og gengið á rétt starfsmanna þá er um stórmál að ræða. Ég bið þá sem ekki fengu þessa lögboðnu hækkun að hafa sambandi við skrifstofu Einingar-Iðju og við
munum liðsinna þeim í að ná fram þeirri hækkun sem þeim bar að fá
þann 1. júlí síðastliðinn.“
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ATHUGIÐ! - Fékkstu launahækkun 1. júlí 2006?
Frá 1. júlí sl. hækkuðu almennir launataxtar um kr. 15.000 hjá þeim
sem fá greitt eftir samningi við Samtök atvinnulífsins, það er að segja
aðrir en þeir sem vinna hjá ríki eða sveitarfélögum.
Starfsmaður sem fær greitt umfram taxta, og var í starfi í júlíbyrjun
2006 og hafði þá verið í starfi hjá sama vinnuveitanda í að minnsta
kosti ár, fær að lágmarki 5,5% launahækkun á því tímabili. (Almenn
launahækkun um síðustu áramót var 2,5%.) Hækkun þann 1. júlí gat
því verið 3%.
Athugaðu launaseðilinn þinn vel og berðu hann saman við launaseðil frá því í júní og janúarlaunaseðilinn. Ef þú hefur ekki fengið hækkun,
eða ert ekki viss, þá skaltu hafa samband við skrifstofu Einingar-Iðju,
Skipagötu 14, í síma 460 3600 til að afla þér nánari upplýsinga um
málið. Einnig er hægt að senda inn fyrirspurn á bjorn@ein.is eða
ein@ein.is.

Kíkið á www.ein.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár
www.vsfk.is

Krossanesi • S: 460 7200
www.laxa.is

Fjölnisgötu 2b • 603 Akureyri
Sími 462 5800 • Fax 461 2571

Lónsbakka, 601 Akureyri
www.husasmidjan.is

Skeljungur hf.
www.shell.is

w w w. p l a s t p r e n t . i s

www.endurvinnslan.is

HYRNA

ehf

BYGGINGAVERKTAKI · TRÉSMIÐJA
Dalsbraut 1 · 600 Akureyri
Sími 461 2603 · Fax 461 2604

Sandblástur & Málmhúðun
www.sandblastur.is

www.eflingehf.is

www.nordurmjolk.is

ala
eilds
Stál h úðun
Zinkh íði
m
Stáls

www.keahotels.is

www.netto.is

www.kjoris.is
siminn.is

Höfðabakka 9 • Reykjavík • Sími: 563 8000

www.marel.is

Fiskmarkaður Dalvíkur

ehf.

Sími 466 1140 • Fax 466 3114

Dalsbraut
1, 600
Akureyri
Gleráreyrar
2 • 600
Akureyri

www.lv.is

www.velatorg.is

w w w. n o i . i s

www.vorubaer.is

w w w. f r i d r i k v. i s
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Síðsumarsferð á Snæfellsnes
10.-13. ágúst 2006 - Skrásetjari: Birna Guðrún Baldursdóttir
Ferðanefndin hafði samband við mig um hvort ég
gæti ritað ferðasöguna, því sést hafði til mín að
skrifa í dagbók. Dagbókin góða var tekin fram og
kíkt hvað ritað hafði verið og hvort eitthvað væri
hægt að nýta það í sögugerð. Lítið var hægt að notast við það enda var undirrituð aðeins að rita um
hversu dásamlegt lífið væri (undir sterkum áhrifum
frá munkinum góða sem seldi sportbílinn sinn), hversu yndislega ömmu hún ætti og þau forréttindi að fá
að vera viðhengi í þessum ferðum. Ég gat þó ekki
skorast undan og viðaði af mér upplýsingum í gegnum ömmu Gunnu og Lóu og kom þeim upplýsingum
niður á blað og er þá best að hefja lesturinn.

Mikið var ort í ferðinni eins og
venjan er í slíkum ferðum. Sigurður Jósefsson er höfundur
þeirra vísna sem birtast með
ferðasögunni að þessu sinni.
Í upphafi ferðar saknar maður
fyrri ferðafélaga.
Söknum við úr fyrri ferðum
feykilega, Jóns og Palla
og mannsins sem í
Morgunblaðið
margar lætur stökur ralla.
Ekið var um Húnaþing.
Sagt vegna ættartengsla Ingu
Rósu við Húnvetninga.
Áður stórbændur með stolti,
stóðu vörð í Húnaþingi.
Þeir löngu seinna njóta niðja
er natnir þeirra orðspor styðja.
Fyrsta áning í Þórdísarlundi.
Þórdísar við þekkjum lund,
þar við áðum skamma stund.
Fjöllin sig þar hneigja djúpt
í Flóðið
frekar ekki þarf að teygja ljóðið.

Það var lagt af stað á fimmtudagsmorgni í fallegu veðri,
a.m.k. í minningunni. Ferðahugur í mannskapnum að
venju og allir á sínum stað, Svenni við stýrið, Bjössi í blaðrinu og Inga Rósa tilbúin með einhverjar krassandi sögur
handa okkur. Ferðin lá vestur á Stykkishólm og var fyrsta
pissustopp í Varmahlíð. Áfram lá síðan leiðin í gegnum
Blönduós og var nestisstopp í Þórdísarlundi í Vatnsdal.
Yndislega fallegur reitur sem gott er að vita af næst þegar
leið liggur suður yfir heiðar. Hádegisverðarhlé í Staðarskála
en sumir voru enn mettir eftir nestið og fundu sér þá eitthvað spennandi að skoða. Farið var yfir Laxárdalsheiði og
líklegt þykir mér að Inga Rósa hafi frætt okkur um eitthvað
skemmtilegt en ferðasöguritari var þá þegar sokkinn djúpt
í viðjar bókarinnar „Munkurinn sem seldi sportbílinn sinn“
og var að skipuleggja alla framtíðina upp á nýtt samkvæmt
nýjustu kenningum. Molasykur var látinn ganga fram og
aftur um rútuna og eitthvað var reynt að syngja og tralla.
Komið var í Skriðuland í Dölum og þefað uppi skemmtilegt handverkshús og kaupfélag. Leiðin hélt áfram eftir
Svínadal og yfir á Fellsströndina. Ég hef aldrei áður keyrt
þessa leið og fannst mér stórmerkilegt að keyra í gegnum
Klofninginn, þvílíkt náttúruundur. Þar var myndastopp hægt að ganga að útsýnisskífu og velta umhverfinu fyrir
sér. Mjög fallegt var að horfa út yfir Snæfellsnesið og
Breiðafjörðinn. Fellsströndin var farin til baka og áfram í
gegnum Búðardal sem leið lá til Stykkishólms. Ég veit ekki
hvort það var fyrir notalegheit en einhvern veginn var lítið
merkilegt að skoða á þeirri leið og yndislegt að láta keyra
sig áfram án þess að þurfa nokkuð að hugsa, bara hlusta á
skemmtilegar frásagnir fyrri tíma.
Í Stykkishólm var komið um kvöldmatarleytið og fóru
flestir að næra sig, sumir skoðuðu veitingahúsaúrvalið á
staðnum, aðrir skelltu sér upp á hólma og enn aðrir í sundlaugina. Gist var á farfuglaheimilinu og brakaði ótrúlega
mikið í rúmunum þrátt fyrir háan meðalaldur ferðafélaga.

rúnu Ósvífursdóttur og öllum hennar eiginmönnum.
Gengu flestir á fellið án þess að líta til baka né mæla orð af
munni eins og þjóðsagan segir til að fá óskir sínar uppfylltar. Þegar upp var komið gengu þeir í byrgið, horfðu í
austur og óskuðu sér. Óhætt er að segja að lífið hefur
gengið dásamlega síðan. Sumir höfðu þó nokkrar áhyggjur af því að hafa kannski ekki vísað alveg í rétta átt, en
Guðrún gamla hlýtur að horfa fram hjá þvílíku smáræði.
Áfram var ferðinni haldið að Berserkjahrauni og fengum
við að heyra söguna um Berserki Víga-Styrs og gengu flestir Berserkjagötu að dysinni og hlaðna veggnum sem er á
miðri leið. „Unglingarnir“ fengu leyfi til að ganga alla leið
og skellti Helga sér að sjálfsögðu með enda ávallt ung í
anda og var langt í frá að vera dragbítur okkar hinna. Þetta
var mjög falleg og skemmtileg leið en óþarflega blaut í
þetta skiptið, sérstaklega seinni helmingurinn.

Kröftugur Kaleikur
Bjarnarhöfn var næsti viðkomustaður, undarleg blanda af
hákarli, kaffi og harðfiski í boði og ekki af verri endanum.
Þar var ýmislegt áhugavert á að líta á safninu og fengum
við að vita allt um hákarlaverkun. Fullmiklar upplýsingar
fyrir mig og reyni ég eftir fremsta megni að gleyma þeim
fyrir næsta þorrablót til þess að ég geti áfram hámað í mig
hákarl af bestu lyst.
Inga Rósa fékk Hildibrand bónda, sem var mjög viðkunnanlegur maður, til að sýna okkur inn í kirkjuna sem er

Óvenju þögul uppganga
Allir voru ræstir snemma morguninn eftir og var ferðinni
heitið á Helgafell. Fengum við að heyra sögurnar af Guð-
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Leiðsögumaður að óska sér á Helgafelli.

Ferðalangar á Berserkjagötu.

Munið eftir www.ein.is

Ekið var nú allt til Dala og leiðsögumaður rakti söguna.
Djúpar eru söguslóðir
Dalamanna.
Þar var tíðum brugðið brandi
þó bróðurvíg þar upp úr standi.

Talið frá vinstri: Sögumaðurinn Birna Guðrún Baldursdóttir, aldursforsetinn Helga Jónsdóttir, Dúdda, dóttir Helgu og Guðrún,
amma sögumanns.

bændakirkja. Þar inni voru okkur sýndir miklir dýrgripir;
altaristafla sem sagan segir að Rembrandt hafi málað, heilagur kaleikur og forn messuklæði. Hildibrandur fékk aðstoðarmann til að sýna okkur kraftinn í kaleiknum og var
það ótrúlega mögnuð sjón og verður hver að trúa því sem
hann vill.
Saga-Safn á Grundarfirði var næsti viðkomustaður. Þar
fræddumst við um uppruna James Bond ásamt því að
skoða eftirlíkingar af hefðbundnum bóndabæjum fyrri alda
og þróun sjávarútvegs. Mörgum var hlátur í huga þegar
safnastjóri sagði okkur sannfærður af Snæfellingnum
James Bond en mér var ekki hlátur í huga þegar ég gekk
út úr bíósalnum og ég efast ekki um að fyrirmynd hans hafi
verið ættaður vestan af Snæfellsnesi. Við drukkum kaffi á
safninu eða að minnsta kosti þessi sísvöngu og héldum síðan áfram leið okkar til baka á Stykkishólm.

Náttúrulega góð ígulkerjahrogn
Sigling um Breiðafjörðinn var framundan, fjöllin búin að
rífa af sér þokuna og útlit fyrir huggulega ferð. Siglt var um
eyjarnar og er það alveg mögnuð upplifun og ætti hver
sem ekki hefur prófað það að drífa í því. Hent var út plógi
og reynt að ná sér í góðgæti hafsins s.s. hörpuskel, krabba
og ígulker. Fengum við að heyra undraverðar sögur af
áhrifamætti ígulkerjahrogna á náttúru mannsins og urðu
þau gríðarlega vinsæl eftir það.
Við fengum að sjá skarfa, sigldum inn í strauma og fengum að líta afskaplega fallegar bergmyndanir. Þegar heim
var komið gafst örlitill tími til afslöppunar eða gönguferða.
Grillað var um kvöldið í Verkalýðshúsinu á Stykkishólmi og
fengum við afburðasteik að venju.
Aðfaranótt laugardags hafði orðið óhapp og fylgdi Björn
ferðafélaga á Reykjavíkurflugvöll áleiðis heim. Hópurinn
hélt áfram för sinni en ágætis veður var þennan dag og
ennþá þokuslæðingur á jökultoppnum. Ekið var inn í þjóðgarðinn Snæfellsjökul og 5-700 ára fiskbyrgi í hrauninu litin augum. Ótrúlega merkileg mannvirki en ekki auðfinnanleg. Áfram var haldið og fljótlega beygt út af veginum og
vöknuðu allir hressilega er við veltumst áfram. Sumir fengu
nóg af hristingnum og fengu að sleppa út úr rútunni.
Stoppað var á Gufuskálum og var mjög gaman að koma á
þennan fræga stað úr veðurfréttunum. Þar er Gufuskálavör
niðri í fjörunni og Írskrabrunnur, uppspretta þar sem sagan segir að upp komi öl, vatn eða saltvatn. Vorum við held-

ur óheppin og fengum lítið öl en frekar fúlt og ókræsilegt
vatn. Létum okkur þó hafa það að smakka og mátti finna
örlítinn saltkeim ef maður hugsaði nógu sterkt um það.

Ernir á sveimi yfir Skarðsströnd.
Hátt yfir Skarðsströnd fjórir
ernir flugu
firnasterkum vængjunum þeir
blaka.
Í fjallsins hömrum eflaust eiga
smugu
hvar öllum stundum hakfrán
augu vaka.

Dropar stórir úr lofti duttu
Yndislegt veður var á Gufuskálum, vitinn fallegur í sólinni
þó aðeins væri farið að blása. Við drifum okkur í rútuna því
það átti að vera nestisstopp í Dritvík. Þegar þangað var
komið var vægast sagt farið að þykkna upp og þó nokkur
strekkingur. En Einingar-Iðjufélagar láta ekkert á sig fá og
skelltu sér út í móa og fengu sér nestisbita. Fljótt duttu
dropar stórir úr lofti og drifu flestir sig og skelltu sér inn í
bíl. Hellirigning var komin en næst á dagskránni var
gönguferð í Dritvík, hún var slegin af en fararstjóri mátti
hafa sig allan við að ná einni forystukindinni sem var stokkin af stað.
Varla má segja að við höfum séð fleira þann daginn en
aðra eins rigningu hef ég sjaldan séð hér á Fróni. Næst
keyrðum við niður að Dagverðará og fengum að heyra
skemmtilegar sögur af Þórði og vorum komin að Arnarstapa um miðjan dag. Þreyttir ferðalangar gátu fengið herbergin sín en aðrir völdu að fara með Sveini á Ólafsvík að
sækja Björn. Farið var yfir Fróðárheiði og fengum við rífleg-

Á skilti við veginn stóð bæjarnafnið Ballará, -fyrir hvað
stendur það?
Um búskapinn á Ballará:
Brýnt er þar sem vera ber
að bóndinn sem það
megna má,
hann mikið eigi undir sér.
Gisting í Stykkishólmi.
(Að gefnu tilefni)
Við oss blasir veröldin
með víðfeðmt hafið bláa.
En stjörnuhótels herbergin
hafa spegla fáa.

Bárður Snæfellsás.
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Komið við á Bjarnarhöfn, hjá
Hildibrandi.
Bjarnarhafnar höfðinginn
hákarlinum beitir.
Þá öllu betur borgar hinn
sem brennivínsins neytir.
Sagnfræðistofa Emils í Grundarfirði túlkaði uppruna James
Bond, samkvæmt náttúrulögmálinu.
Oft var stutt bil milli bríka,
í baðstofunum, - því ég skil.
Á þann veg, hygg ég hafi líka,
herra James Bond orðið til.
Vegna svimakenndar var undirrituðum það næstum ofraun
að stikla yfir lækinn að Rauðamels-ölkeldu, þó hann væri
studdur af styrkum höndum.
Það skeður að mér finnst
ég vera frækinn,
á flatri braut.
En það að sækja vatnið
yfir lækinn,
var erfið þraut.
Leiðsögn Ingu Rósu var að
venju frábær og á hún sannarlega hrós skilið.
Ágæt er hún Inga Rósa
ímynd hennar geymi ljósa.
Hennar leiðsögn er fín,
hún fer lipurt með grín.
Ljúft er mér því henni að hrósa.
Björn stendur alltaf fyrir sínu,
hann brást ekki.
Mikið vil ég mær'ann Björn
sem mjög vel alltaf stendur sig.
Sannur bæði í sókn og vörn,
svo þakka ég bara fyrir mig.
Sigurður Jósefsson

Drukkið úr Rauðamelsölkeldu. Það þótti merkilegt fyrirbæri að drekka sódavatn beint úr jörðinni og má segja að áhrifin hafi
verið undraverð.

an skammt af draugasögum, hversu reimt þar væri og
margir hefðu látið lífið. Verð ég að viðurkenna að ekki langaði mig til að vera þarna ein á ferli eftir allar sögusagnirnar
en hafði þó sérstaklega gaman af.
Komið var á Arnarstapa seinni partinn og skiptist hópurinn í tvennt, nokkrir fóru að Hellnum og gistu þar. Áfram
rigndi eins og hellt væri úr fötu en hinir hörðustu létu það
ekki á sig fá og litu á goðsögnina Bárð Snæfellsás sem er
feiknarmikill maður, hlaðinn úr grjóti.

sjálfum sér á stað eins og þessum.
Hópurinn kom í rútunni frá Arnarstapa til að skoða fjöruna á Hellnum og lágum við á gluggum kaffihússins í
fjöruborðinu. Virkilega hefði verið gaman að drekka kaffi
þarna en það verður víst að bíða betri tíma. Þegar þarna
var komið vorum við á heimleið en enn einn viðburðaríkur dagurinn var þó framundan. Næsta stopp var Búðarfjara og fengum við að heyra söguna um sérstæðan kirkjugarð og þjóðsöguna um hann.

Ekkert álfasamband

Sódavatn úr jörðu rennur

Herbergin á Arnarstapa voru mjög hugguleg og rúmin
hljóðlát og yndisleg. Inga Rósa var eitthvað að gantast með
það að ef við vöknuðum nógu snemma næðum við að
ganga að Hellnum. Undirrituð hafði mikinn áhuga á að
komast þessa leið og lét sig hafa það, þrátt fyrir að finnast
frekar gott að sofa, að rífa sig upp fyrir allar aldir. Lét fæsta
vita af þessari fyrirætlan sinni, en það var nú ekki með ráðum gert heldur hvarflaði það einungis ekki að henni að
fleiri myndu slást í hópinn. Það var yndislegt veður um
morguninn, létt yfir öllu og allt annað en kvöldið áður. Þetta
er virkilega falleg leið að ganga en var hál eftir rigninguna.
Gengið er inn í víkur, yfir mosavaxið hraun og fallegt út á
sjóinn að líta með jökulinn í baksýn þó ekki hafi hann viljað sýna sig allan frekar en fyrri daginn. Ég reyndi mikið að
ná sambandi við álfa en varð því miður ekki að ósk minni.
Þessi ganga var algjörlega draumi líkust svo yndislega
hugguleg og var það notalegt að vera svona einn með

Áfram var haldið að sækja sér ölkelduvatn í Rauðamelsölkeldu. Þetta var að Ingu Rósu sögn létt ganga eftir kindaslóð og þurfti að stikla yfir lítinn læk. Þarna hafði líka rignt
hressilega og var ansi hált í drullunni og lækurinn litli hafði
breyst í á, en eins og áður er ótrúlegt hvað þessi hópur er
fær um þegar hann tekur sig til. Flestir stikuðu yfir ána og
náðu í vatn úr ölkeldunni: Merkilegt fyrirbæri að drekka
sódavatn beint úr jörðinni og má segja að áhrifin hafi verið undraverð en erfitt var að sjá á milli okkar „systra“ hvor
væri hvað. Undir Gerðubergi, sem er sérkennilegt stuðlaberg, var nestisstopp en þegar nestistímanum var að ljúka
fór aftur að rigna og haldið var af stað.
Ekið var yfir Heydal að Eiríksstöðum í Haukadal en þar
fundust við uppgröft merkilegar rústir af bóndabæ og hefur verið byggð eftirlíking af fornaldarskála frá Víkingaöld.
Þar var handverk til sölu ásamt kaffi og kökum en varla
gafst nægur tími til að upplifa stemninguna í botn. Þetta var
síðasta stopp í formlegri dagskrá og yfirgaf fararstjórinn
okkur í Staðarskála. Heim var komið um kvöldið, ferðalangar uppfullir af orku frá Snæfellsnesinu.
Þetta er þriðja ferð mín með Einingu-Iðju og er það alltaf
jafn gaman. Það er frábært tækifæri að fá að njóta einstakrar náttúru Íslands með fararstjórn í skemmtilegum félagsskap og mun ég grípa tækifærið og fá að fylgja með
eins lengi og mér verður boðið.
Takk kærlega fyrir mig!
Birna Guðrún Baldursdóttir

Eiríksstaðir í Haukadal.
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Kíkið á www.ein.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár
Hrísalundi 1 - Sími 462 3200 · www. abaco.is

www.blikkras.is

www.arnarfell.is

www.dng.is

www.fiskey.is

www.gamar.is
bustolpi.is

BÆTT UMHVERFI - BETRI FRAMTÍÐ

www.malland.is

Hafnarbrautut 13-15
Kópavogi
Sími 564 6062
www.hamar.is

HAFBLIK FISKVERKUN ehf
Svalbarðseyri
hafblik@simnet.is
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Rózne informacje


'RGDWHNVSHFMDOQ\GRSHQVMLJUXGQLRZHM 'HVHPEHUXSSEyW 
=ZLą]HN]DZRGRZ\´(LQLQJ,éMDµSUDJQLHSU]\SRPQLHüVZRLPF]âRQNRP
ĪH]JRGQLH]XPRZDPLRSUDFĊPDMąRQLSUDZRGRZ\SâDW\VSHFMDOQHJR
GRGDWNXZ\SâDFDQHJRZUD]]SHQVMąJUXGQLRZą
:\VRNRĞüVSHFMDOQHJRGRGDWNXGRSHQVMLJUXGQLRZHM]DOHĪ\RG
D  ]DSLVyZV]F]HJyâRZ\FKZXPRZDFK]ELRURZ\FK
E  VWDĪXSUDF\
F  Z\PLDUXJRG]LQZMDNLFKSUDFRZQLNMHVW]DWUXGQLRQ\
W]QQSHWDWXHWDWXHWDWXLWG 

:\ĪHM Z\PLHQLRQ\ GRGDWHN PD E\ü Z\SâDFRQ\ MHGQRUD]RZR Z FDâRĞFL
DOHQLHMHVWGRQLHJRGROLF]DQ\GRGDWHNXUORSRZ\ RUORI WDNMDNGRLQQ\FK
Z\QDJURG]HĔ]DSUDFĊ
:\VRNRĞü VSHFMDOQHJR GRGDWNX JUXGQLRZHJR Z RSDUFLX R XPRZ\
]ELRURZH ]DZDUWH ] SU]HGVWDZLFLHODPL NRPLVML GR VSUDZ Z\QDJURG]HĔ
XWZRU]RQ\FK SU]H] ]DU]ąG\ ORNDOQH Z\QRVL  NRURQ QDWRPLDVW
XPRZ\ ]DZDUWH PLĊG]\ SU]HGVWDZLFLHODPL ]ZLą]NyZ ]DZRGRZ\FK
´(LQLQJ,éMDµDSU]HGVWDZLFLHODPLU]ąGX]JRGQH]XPRZDPL]ELRURZ\PL
RERZLą]XMąF\PL QD SRZV]HFKQ\P U\QNX SUDF\ ]DSHZQLDMą Z\SâDWĊ
VSHFMDOQHJRGRGDWNXJUXGQLRZHJRZZ\VRNRĞFLNRURQLVODQG]NLFK
3UDFRZQLNRP SDĔVWZRZ\P VSHFMDOQ\ GRGDWHN JUXGQLRZ\ PD E\ü
Z\SâDFRQ\JUXGQLD3UDFRZQLNRP]DWUXGQLRQ\PQDSRZV]HFKQ\PU\QNX
SUDF\ SRZ\ĪV]\ GRGDWHN PD E\ü Z\SâDFRQ\ QLH SyĨQLHM QLĪ GR 
JUXGQLD :V]\VWNLP SR]RVWDâ\P ZâąF]QLH ] SUDFRZQLNDPL SUDFXMąF\PL
GOD]DU]ąGyZORNDOQ\FKSRZ\ĪV]\GRGDWHNPDE\üZ\SâDFRQ\ZJUXGQLX
]JRGQLH]RERZLą]XMąF\PLLFKSU]HSLVDPLZ\QLNDMąF\PL]XPyZRSUDFĊ
ZGDQ\PVHNWRU]H]DWUXGQLHQLD









3RGZ\ĪNLSHQVMLQDSU]HãRPLHURNX
3RGZ\ĪNL SHQVML F]âRQNyZ ]ZLą]NX ]DZRGRZHJR ´(LQLQJ ,éMDµ PXV]ą
ZHMĞü Z Ī\FLH QD SU]HâRPLH URNX  3RGZ\ĪNL WH EĊGą
]UyĪQLFRZDQH Z ]DOHĪQRĞFL RG WHJR MDNLFK XPyZ R SUDFĊ EĊGą
GRW\F]\â\,WDN
D  SUDFRZQLF\NWyU]\RWU]\PXMąZ\QDJURG]HQLH]JRGQLH]XPRZDPL
]DZDUW\PL ] SU]HGVWDZLFLHODPL ]DU]ąGyZ ORNDOQ\FK RWU]\PDMą
SRGZ\ĪNLZ\QRV]ąFH
E  SUDFRZQLF\ RWU]\PXMąF\ Z\QDJURG]HQLD  QD SRGVWDZLH XPyZ
]DZDUW\FK]SU]HGVWDZLFLHODPLU]ąGXRWU]\PDMąSRGZ\ĪNL
F  SUDFRZQLF\ ]DWUXGQLHQL QD SRZV]HFKQ\P U\QNX SUDF\ ]JRGQLH ]
XPRZDPL ]ELRURZ\PL RWU]\PDMą WDNą VDPą SRGZ\ĪNĊ MDN
SUDFRZQLF\ZJUXSLHE F]\OL
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&]\RWU]\PDOL3DĔVWZRSRGZ\ĪNLSHQVMLOLSFD"
2G SLHUZV]HJR OLSFD ZSURZDG]RQR SRGZ\ĪNL SHQVML GOD SUDFRZQLNyZ
]DWUXGQLRQ\FK QD SRGVWDZLH XPyZ Z\QHJRFMRZDQ\FK SU]H]
SU]HGVWDZLFLHOL SRV]F]HJyOQ\FK ]ZLą]NyZ ]DZRGRZ\FK 3RGZ\ĪND WD
Z\QRVLNRURQ
3RZ\ĪV]D LQIRUPDFMD QLH GRW\F]\ SUDFRZQLNyZ SDĔVWZRZ\FK RUD]
SUDFRZQLNyZ]DWUXGQLRQ\FKSU]H]]DU]ąG\ORNDOQH3UDFRZQLNNWyU\MHVW
]DV]HUHJRZDQ\SRZ\ĪHMVWDZHNDE\âMXĪ]DWUXGQLRQ\RGSRF]ąWNXOLSFD
LSU]HSUDFRZDâ XMHGQHJRSUDFRGDZF\ FR QDMPQLHMURNRWU]\PDZ
W\P RNUHVLH QLH PQLHM QLĪ  SRGZ\ĪNL 3RZV]HFKQD SRGZ\ĪND QD
SU]HâRPLHZ\QLRVâD =DWHPSRGZ\ĪNDOLSFDPRJâD
GODW\FKSUDFRZQLNyZZ\QLHĞü
3URVLP\RVSUDZG]HQLHVZRLFKZ\GUXNyZZ\SâDW UR]OLF]HĔSHQV\MQ\FK 
RUD]SRUyZQDQLHUR]OLF]HĔ]DOLSLHF]UR]OLF]HQLHP]DVW\F]HĔ
-HĞOLQLHRWU]\PDOL3DĔVWZRZ\ĪHMZ\PLHQLRQ\FKSRGZ\ĪHNDOERQLHVą
3DĔVWZRSHZQLF]\WDNLHSRGZ\ĪNLRWU]\PDOLSURVLP\RNRQWDNW]QDV]\P
ELXUHP ´(LQLQJ,éMDµ  QXPHU WHOHIRQX   Z FHOX RWU]\PDQLD
V]F]HJyâRZ\FKLQIRUPDFML

%LOHW\QDSU]HMD]G\SU]H]´+YDOIMDUêDJ|QJLQµ
:ELXU]H´(LQLQJ,éMDµ Z$NXUH\ULRUD]Z 'DOYtNXPRĪQD QDE\ü ELOHW\
XSUDZQLDMąFHGR SU]HMD]GXZ\ĪHM Z\PLHQLRQ\PWXQHOHP%LOHW NRV]WXMH
NU]DMHGQRUD]RZ\SU]HMD]GSU]H]WXQHO:ÏODIVIM|UéXU*HUQLYtNX
RUD] QD +UtVH\ PRĪQD ]DNXSLü WH ELOHW\ X SU]HGVWDZLFLHOL ]ZLą]NX
]DZRGRZHJR´(LQLQJ,éMDµ

.DVD FKRU\FK GRILQDQVRZDQLD OHF]HĔ RUD] UyĪQ\FK IRUP
WHUDSLL 
: ]HV]â\P URNX NDOHQGDU]RZ\P  F]âRQNyZ ]ZLą]NX ]DZRGRZHJR
´(LQLQJ,éMDµ RWU]\PDâR ]DSRPRJL RUD] GRILQDQVRZDQLD ] IXQGXV]X .DV\
&KRU\FKQDâąF]QąVXPĊSUDZLHPLOLRQyZNRURQ2]QDF]DWRĪHSRQDG
 F]âRQNyZ RWU]\PDâR GRSâDW\ OXE ]DSRPRJL ] QDV]HM .DV\ &KRU\FK
=DSRPRJL OXE GRWDFMH XG]LHODQH Vą PLĊG]\ LQQ\PL Z ]ZLą]NX
SU]HZOHNâ\PL FKRUREDPL G]LHFL XSRĞOHG]RQ\FKSRZDĪQ\PL FKRUREDPL
ZVSyâPDâĪRQNyZZL]\WDPL X PDVDĪ\VWyZ IL]\NRWHUDSHXWyZ
QRZRWZRURZH EDGDQLD SURILODNW\F]QH RUD] Z ZLHOX LQQ\FK SU]\SDGNDFK
GRW\F]ąF\FKRFKURQ\]GURZLD

=DSUDV]DP\ GR ]DSR]QDQLD VLĊ ] V\VWHPHP GRILQDQVRZDĔ Z
]DNUHVLHNXUVyZGRNV]WDãFDMąF\FK
.DĪGHM ]LP\ UyĪQH V]NRâ\ Z QDV]\P NUDMX RUJDQL]XMą GâXĪV]H OXE
NUyWV]HNXUV\GODF]âRQNyZ]ZLą]NyZ]DZRGRZ\FK´(LQLQJ,éMDµDOLVWD
SURSRQRZDQ\FKPRĪOLZRĞFLMHVWSUDZLHQLHGRZ\F]HUSDQLD´(LQLQJ,éMDµ
FKFH]DFKĊFLüVZRLFKF]âRQNyZNWyU]\]DPLHU]DMąSRGF]DVREHFQHM]LP\
Z]LąüXG]LDâZNXUVDFKGRNV]WDâFDMąF\FKDE\]DSR]QDOLVLĊ]SUDZDPL
MDNLHLPSU]\VâXJXMąZSU]\SDGNXXELHJDQLDVLĊRGRILQDQVRZDQLHRSâDW
]D XG]LDâ Z NXUVDFK GRNV]WDâFDMąF\FK 3RZ\ĪV]H LQIRUPDFMH PRĪQD
X]\VNDüQDVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK
D  KWWSZZZODQGVPHWLV
E  KWWSZZZULNLVPHQWLV

Munið eftir www.ein.is

&]âRQHNQDV]HJR]ZLą]NX]DZRGRZHJRNWyU\MHVW]DWUXGQLRQ\QDSHâQ\P
HWDFLH PD SUDZR GR RWU]\PDQLD GRILQDQVRZDQLD Z Z\VRNRĞFL 
NRURQ MHGQDN QLH ZLĊFHM QLĪ  NRV]WyZ NDĪGHJR SRV]F]HJyOQHJR
NXUVX 3UDFRZQLF\ SDĔVWZRZL PDMą SUDZR GR ]ZURWX  NRV]WyZ
GDQHJR NXUVX Z SU]\SDGNX MHĞOL WHPDW\ Z\NâDGyZ SR]RVWDMą Z
EH]SRĞUHGQLP ]ZLą]NX ] ]DNUHVHP LFK RERZLą]NyZ VâXĪERZ\FK
&]âRQNRZLH QDV]HJR ]ZLą]NX PRJą RWU]\PDü WDNĪH GRILQDQVRZDQLH GR
NXUVyZ QLH ]ZLą]DQ\FK EH]SRĞUHGQLR ] LFK SUDFą OHF] GRILQDQVRZDQLH
WDNLH QLH PRĪH SU]HNURF]\ü  RJyOQ\FK NRV]WyZ NXUVX D WDNĪH QLH
PRĪH E\ü Z\ĪV]H QLĪ  NRURQ 3URV]Ċ ]DXZDĪ\ü ĪH
GRILQDQVRZDQLD GR NXUVyZ QLH ]ZLą]DQ\FK ] Z\NRQ\ZDQą SUDFą MHVW
RGHMPRZDQHRGRJyOQHMVXP\ZF]HĞQLHMZ\PLHQLRQ\FKNRURQ
&]âRQNRZLH QDV]HJR ]ZLą]NX PDMą SUDZR GR XELHJDQLD VLĊ R
GRILQDQVRZDQLH GR RSâDW ]D NXUV\ GRVNRQDOąFH GOD NLHURZFyZ Z
Z\VRNRĞFLNRURQ.DĪGDRVREDPRĪHRWU]\PDüWDNąGRSâDWĊGR
Z\ĪHM Z\PLHQLRQHJR NXUVX W\ONR MHGHQ UD] EH] Z]JOĊGX QD WR F]\
ZV]\VWNLH F]WHU\ XSUDZQLHQLD UR]V]HU]DMąFH XSUDZQLHQLD NLHURZF\
]DZDUWHZWDNLPNXUVLH]RVWDâ\]DOLF]RQH
1DVWURQLHLQWHUQHWRZHM´(LQLQJ,éMDµKWWSZZZHLQLVPRĪQD]QDOHĨü
EURV]XU\ Z\GDQH SU]H] /DQGVPHQQW NWyUH ]RVWDâ\ SU]HWâXPDF]RQH QD
MĊ]\NDQJLHOVNLKLV]SDĔVNLWDMODQG]NLRUD]SROVNL

:\QDMPRZDQLH GRPNyZ Z\SRF]\QNRZ\FK Z RNUHVLH
]LPRZ\P
&]âRQNRP ]ZLą]NX ]DZRGRZHJR ´ (LQLQJ,éMDµ RIHUXMH VLĊ PRĪOLZRĞü
Z\QDMĊFLD GRPNyZ Z\SRF]\QNRZ\FK Z RNUHVLH SR]DXUORSRZ\P W]Q
SR]D RNUHVHP OHWQLP RUD] MHVLHQQ\P F]\OL PLĊG]\  ZU]HĞQLD D 
F]HUZFDNDĪGHJRURNX
'RZ\ERUXVąGRPNLZ\SRF]\QNRZHZ
  ,OOXJDVWDéLUZ)QMyVNDGDO
  7MDUQDJHUéLZ(\MDIMDUéDUVYHLW
  6YLJQDVNDUéLZ%RUJDUILUéL
  D WDNĪH PLHV]NDQLH SR]RVWDMąFH Z G\VSR]\FML QDV]HJR ]ZLą]NX Z
5H\NMDYtNX

&HQQLN
'RW,OOXJDVWDêLU7MDUQDJHUêLL6YLJQDVNDUê
D  RSâDWD ]D W\G]LHĔ Z\QDMĊFLD MHGQHJR ] SRZ\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK
GRPNyZZ\QRVLNRURQ
E  RSâDWD ]D Z\QDMĊFLH MHGQHJR ] Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK GRPNyZ QD
WU]\ QRFH F]\OL RG SLąWNX GR QLHG]LHOL Z\QRVL  NRURQ
Z\QDMĊFLHQDÄZHHNHQGµ 
3U]\ZV]\VWNLFK Z\ĪHMZ\PLHQLRQ\FKGRPNDFK ]QDMGXMąVLĊ EDVHQLNL]
JRUąFąZRGą
2VRE\QLHSHâQRVSUDZQHSRELHUDMąFHUHQW\RUD]HPHU\FLPDMą SUDZRGR
Z\QDMĊFLD GRPNyZ Z\SRF]\QNRZ\FK QD WU]\ QRFH Z F]DVLH GQL
SUDFXMąF\FK]DVXPĊNRURQ GQLZĞURGNXW\JRGQLD 
.OXF]HRG7MDUQDJHUéLVąZUĊF]DQHZELXU]HQDV]HJR]ZLą]NXSU]\XOLF\
6NLSDJDWDZ$NXUH\UL.OXF]HRGGRPNyZZ,OOXJDVWDéLUL6YLJQDVNDUéL
VąZUĊF]DQHZELXUDFKORNDOQ\FKREVâXJXMąF\FKGDQ\UHJLRQ

'RWPLHV]NDĔZ5H\NMDYtNX
0LHV]NDQLDZ5H\NMDYtNXVą]UHJXâ\Z\QDMPRZDQHQDRNUHVW\JRGQLD]D
Z\MąWNLHP PLHV]NDQLD GOD RVyE WRZDU]\V]ąF\FK FKRU\P NWyU]\ PXV]ą
SU]HE\ZDü Z F]DVLH OHF]HQLD Z 5H\NMDYtNX 0LHV]NDQLH GOD Z\ĪHM
Z\PLHQLRQ\FK RVyE WRZDU]\V]ąF\FK MHVW Z\QDMPRZDQH QD RNUHV\
XZDUXQNRZDQHLQG\ZLGXDOQ\PLSRWU]HEDPL

D  2SâDWD ]D W\G]LHĔ Z\QDMĊFLD PLHV]NDQLD Z 5H\NMDYtNX Z\QRVL
NU
E  2SâDWD ]D GREĊ Z\QDMĊFLD PLHV]NDQLD GOD RVyE WRZDU]\V]ąF\FK
RVRERPFKRU\PZ\QRVLNU

.OXF]HRGZ\ĪHMZ\PLHQLRQ\FKPLHV]NDĔZUĊF]DQHVąZQDV]\PELXU]H
SU]\XOLF\6NLSDJDWDZ$NXUH\UL










3RGUyĪHRUJDQL]RZDQHSU]H]´(LQLQJ,êMDµZRNUHVLHODWD
1RUZHJLDRNROLFH%HUJHQ6RJQRUD]+DUêDQJXU
:\FLHF]NDGR1RUZHJLRGEĊG]LHVLĊZGQLDFKRGF]HUZFDGRF]HUZFD
MHĞOLLORĞü]JâRV]HĔEĊG]LHZ\VWDUF]DMąFD,ORĞüXF]HVWQLNyZQLH
PRĪHSU]HNURF]\üRVyE&HQDZ\FLHF]NLQDMHGQHJRXF]HVWQLND
Z\QRVL  NRURQ ELRUąF SRG XZDJĊ NXUV NRURQ\
LVODQG]NLHM ] GQLD  :SãDWD SRWZLHUG]DMąFD FKĊü
XF]HVWQLFWZDZZ\ĪHMZ\PLHQLRQHMZ\FLHF]FHMHVWXVWDORQDQD
NRURQLQLHSRGOHJD]ZURWRZL.DĪGHPXF]âRQNRZL]ZLą]NX
NWyU\ZHĨPLHXG]LDâZZ\FLHF]FH]RVWDQLHRGMĊWHSXQNWyZRGRJyOQHM
VXP\SXQNWyZZIXQGXV]XZ\SRF]\QNRZ\P

.HUOLQJDIM|OO+UDXQDE~êLU/DQGVPDQQDODXJDURUD]íMyUViUGDOXU
3yĨQ\P ODWHP EHG]LH ]RUJDQL]RZDQD F]WHURGQLRZD Z\FLHF]ND GR
.HUOLQJDIM|OO +UDXQDE~éLU /DQGVPDQQDODXJDU RUD] ìMyUViUGDOXU
:\FLHF]NDPDVLĊRGE\üZGQLDFKRGVLHUSQLDGRVLHUSQLDMHĞOL
LORĞü]âJRV]HĔEĊG]LHZ\VWDUF]DMąFD0DNV\PDOQDLORĞüXF]HVWQLNyZQLH
PRĪHSU]HNUDF]DüRVyE
.RV]W\Z\FLHF]NLQDMHGQHJRXF]HVWQLNDZ\QRV]ąNRURQ
L]ZLHUDMąVLĊZQLFKSU]HMD]G\QRFOHJLRUD]SU]HZRGQLN:
F]DVLHMHGQHJR]ZLHF]RUyZEĊG]LH]RUJDQL]RZDQ\JULOOQDNWyU\EĊG]LH
GRVWDUF]RQH PLĊVR RUD] VDâDWND ]LHPQLDF]DQD 3R]D W\P XF]HVWQLF\
Z\FLHF]NL PXV]ą ]DGEDü R VZRMH Z\Ī\ZLHQLH VDPL 2SãDWD
SRWZLHUG]DMąFD FKĊü Z]LĊFLD XG]LDãX Z Z\FLHF]FH ]RVWDãD
XVWDORQDQDNRURQLQLHSRGOHJD]ZURWRZL

%OLĪV]\FK LQIRUPDFML GRW\F]ąF\FK VSUDZ RUJDQL]DF\MQ\FK
Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK Z\FLHF]HN EĊG]LH XG]LHODü QDV]H ELXUR
SU]\ XOLF\ 6NLSDJDWD  Z $NXUH\UL WHO   RG GQLD 
VW\F]QLD  7DP UyZQLHĪ PRĪQD GRNRQDü UH]HUZDFML RUD]
XLĞFLüNRQLHF]QąZWDNLFKSU]\SDGNDFKSU]HGSãDWĊ

8ZDJDXZDJD
3URV]Ċ SDPLĊWDü ĪH ]DZV]H PRĪQD ]ZUyFLü VLĊ GR PĊĪD ]DXIDQLD Z
]DNâDG]LHSUDF\DWDNĪHEH]SRĞUHGQLRGRQDV]HJR]ZLą]NX´(LQLQJ,éMDµ
QXPHU WHOHIRQX   MHĞOL ]DLVWQLHMH WDND NRQLHF]QRĞü
3U]\SRPLQDP\ R PRĪOLZRĞü X]\VNDQLD LQIRUPDFML R NXUVDFK MĊ]\ND
LVODQG]NLHJR GOD REFRNUDMRZFyZ SRG QXPHUHP WHOHIRQX  
$OíMyéDVWRIDQ ²%LXURGR6SUDZ2EFRNUDMRZFyZ
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Utanlandsferð 200 6
í máli og myndum

Kærkomin hvíld í Veróna.

Dagana 30. maí - 10. júní sl. fóru 50 félagar í Einingu-Iðju í orlofsferð til Evrópu, en
ekið var um Þýskaland, Austurríki, Ítalíu
og Sviss. Leiðsögumaður ferðarinnar var
Sigurbjörg Árnadóttir, bílstjóri var Sveinn
Sigurbjarnarson og Björn Snæbjörnsson
var fararstjóri. Hér á eftir fer ferðasaga
sem Margrét H. Marvinsdóttir ritaði.

fyrsta gististaðinn okkar. Ekki töldu gestgjafar
okkar eftir sér að reiða fram mat handa hópnum þó svo að klukkan væri orðin níu, en flestir
matsölustaðir í Þýskalandi loka eldhúsum sínum kl. 21:00. Allir fóru því saddir og sælir í háttinn, eftir einstaklega hlýlegar móttökur fjölskyldunnar sem rekur hótelið.

31. maí - miðvikudagur
30. maí - þriðjudagur
Fyrsti dagur Einingar-Iðjufélaga á vit ævintýra til
Suður-Evrópu er runninn upp og dagurinn því
tekinn snemma. Brottför frá plani Alþýðuhússins var áætluð kl. 06:00, sem stóðst nánast alveg. Ferðin suður gekk alveg prýðilega, smá
hvíldarstopp og rétt úr sér á leiðinni. Í Reykjavík
var stoppað og teknir upp fleiri ferðafélagar, aðeins þurfti að bíða eftir Ebbu og syni hennar
sem sátu föst í lyftu og töfðust því aðeins. Þrátt
fyrir það komum við til Keflavíkurflugvallar vel
snemma, allir tékkaðir inn og tímanum fram að
brottför eytt í að ráfa um hálfkaraða flugstöðvarbygginguna, skoða fríhöfnina og fá sér smá
næringu.
Brottför kl. 15:30. Gott var að slaka á og hvíla
sig í fluginu því dagurinn átti eftir að verða svolítið langur. Við lentum í Friedricshafen í rigningu og svölu veðri, en þar biðu eftir okkur
Sveinn bílstjóri og hans ektakvinna Margrét, þá
þegar búin að finna hótel Ritter í Tettnang,
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Vöknuðum hress eftir góðan nætursvefn og
borðuðum vel útilátinn morgunverð á þessum
indæla stað. Að því loknu var lagt af stað í austurátt og ekið um Bad Württenberg. Ekki vorum
við búin að vera lengi á ferð þegar við vorum
stöðvuð af vegalögreglu sem vildi fá að sjá
vegabréfin. Það er víst talsvert um að fólk reyni
að smygla sér inn í landið með ferðahópum,
laumi sér jafnvel í farangursgeymslur. Þar sem
við vorum á rútu frá útlöndum lentum við í
stikkprufu hjá þeim og tók þetta óvænta tékk
hátt í klukkutíma, en að lokum fengum við að
halda áfram og ókum um fagrar sveitir og bæi.

Hægeldaðar pizzur
Um hádegisbil var stoppað í Fussen þar sem
við fengum okkur að borða. Fararstjórinn og
nokkrir aðrir fengu sér pizzur sem voru ótrúlega lengi í bakstri og því varð að seinka brottför um nokkrar mínútur. Skammt frá Fussen er
hinn glæsilegi kastali Neuschwanstein, en hann
var ekki skoðaður í þetta sinn. Þess í stað var

stefnan tekin á vetrarólympíuleikvang Hitlers,
Garmisch Partenkirchen, þar sem gengið var
um og skoðað og myndað. Veðrið var ekki alveg að leika við okkur, skúraleiðingar með smá
sólarglennum við og við, snjóföl í fjöllum og
trjám og jafnvel niður á tún.
Við ókum framhjá ákaflega fallegum vötnum, þar á meðal Chiemsee, og er landsvæðið
allt einstaklega fallegt. Við komum á áfangastað
um kl. 19:30, Schonau við Königsee í Berchtesgaden þjóðgarðinum í um það bil 640 m hæð
yfir sjávarmáli. Hótel Alpina var gististaður okkar næstu fjórar nætur og er staðurinn alveg
yndislegur. Þarna beið okkar vel útilátinn kvöldverður; súpa, brauð, salatbar, lambaskankar og
eftirréttur. Allt þetta fyrir aðeins 12 til 13 evrur.
Flestir fóru snemma í háttinn, enda langur dagur að baki.

1. júní - fimmtudagur
Við frænkur, ásamt fáeinum öðrum úr hópnum, byrjuðum daginn á að fara í sundlaugina
og vorum því vel vaknaðar þegar við mættum
í morgunmatinn. Það sama varð ekki sagt um
Höllu og Palla því þau sváfu af sér morgunmatinn. Ég held að einhver hafi reddað smá bita
handa þeim svo að þau færu ekki svöng af stað,
en nú var stefnan sett á slóðir Mozarts í Salsburg. Flestir kusu að skoða virkið fyrir ofan
borgina, en þangað var farið í lyftuvögnum á

Kíkið á www.ein.is

teinum. Útsýnið yfir borgina og nágrenni var alveg ótrúlegt, í virkinu eru margs konar söfn,
m.a. leikbrúðusafn, safn með gömlum vopnum
þar sem sagt er frá stríðunum í máli, myndum
og munum og margt fleira.
Þegar niður kom skoðum við dómkirkjuna,
þar rétt hjá var hægt að leigja sér hestvagn í útsýnisferðir. Fallegir og snyrtilegir hestar og
vagnar settu skemmtilegan svip á svæðið og
allir ökumennirnir voru klæddir í eins kápur,
svartar að lit. Við sáum eftir að hafa ekki farið í
smá útsýnisferð, en sennilega varð rigningin
þess valdandi að við fórum ekki. Við litum þess
í stað aðeins í búðir, en okkur fannst flest of
dýrt. Við héldum frekar snemma til baka svo að
ég og Alla fengum okkur göngu um skóginn
ofan við hótelið meðan sumir fóru í sund og
gufu en aðrir slöppuðu bara af fram að kvöldmat. Stór hluti hópsins sat fram eftir kvöldi í
setustofunni við spjall og söng, einnig var hlustað á Palla segja gamansögur og brandara. Húsráðandi vissi alveg hver hélt hópnum við efnið
og kynti Palla vel upp með snöfsum enda fór
hann á kostum og fólk skemmti sér alveg
glimrandi.

Múndering í saltnámur.

Hann Palli græðir og græði,r
frúin á færibandi færir
snafsa, hníf og skæri
svo bros á andlit hans færist.

3. júní - laugardagur

2. júní - föstudagur
Nú var stefnan tekin á saltnámurnar víðfrægu í
þjóðgarðinum. Við innganginn voru allir færðir
í sérstakan klæðnað, buxur, stakk og leðurpjötlu á belti, sem síðar kom í ljós til hvers átti
að nota. Allir stigu nú um borð í opna lestarvagna og ekið var um göng og ranghala um
700 metra niður í námuna þar sem maður
finnur algjöra undraveröld. Þar kom í ljós til
hvers pjatlan var, hún var sett á rassinn og svo
renndum við okkur niður í næstu hvelfingu.
Það var alveg frábært, en þar var okkur sýnd
stutt mynd um sögu saltnáms á svæðinu, að því
loknu var gengið um göng og ranghala og tæki
og tól til saltvinnslu frá hinum ýmsu tímum
skoðuð. Litbrigði bergsins eru ólýsanleg og í
raun ferðin í heild.

Arnaldur Reykdal og Jakob Tryggvason tilbúnir í
saltnámurnar. Lengst til hægri sést hin margfræga leðurpjatla.

Páll kvöldsögumaður og Halla kona hans.

Palli snafsaður á ný
Nú var lagt í hann að vatninu Königssee. Þar
var byrjað á að fá sér að borða en svo var kíkt
í búðir. Kertabúð fangaði okkur langa stund, en
þar var hægt að kaupa kerti í öllum stærðum,
gerðum og formum. Klukkan þrjú var farið í
siglingu, vatnið var alveg spegilslétt og það var
eins og regndroparnir skoppuðu á vatnsfletinum. Úti á miðju vatninu var stoppað og blásið í
trompett, bergmálið átti að heyrast þrisvar óma
á milli fjallanna en heyrðist ekki nógu vel fyrir
hávaðanum í regninu. Við fórum í land við
kapellu heilags Bartholomä með hið 2.714
metra háa Watzmann Ostvand fjall í baksýn.
Fjallahringurinn við vatnið er ólýsanlegur í rigningu, hvað þá í sól og björtu. Til baka var komið rétt fyrir kvöldmat og um kvöldið sátum við
á barnum um stund þar sem menn göntuðust
og grínuðust. Frúin snafsaði Palla, en hann var
farinn að gefa Báru og Kristrúnu enda búinn að
fá nóg. Ein lítil vísa fylgir þessum degi.

Allir mættir í morgunmat, nema Báru og
Kristrúnar var saknað. Jón Aðalsteins snaraði
sér upp á herbergi til þeirra þar sem þær sváfu
vært og ljúft eftir snafsana frá Palla kvöldið áður.
Næst var salt- og heilsubærinn Bad Reichenhall
heimsóttur, saltgarðurinn með skrítnu byggingunni þar sem lungna-, berklasjúklingar og aðrir heilsulitlir leituðu sér hressingar hér áður fyrr.
Garðurinn er mjög fallegur og mikið af fallegum styttum dreift um garðinn. Þaðan var svo
haldið í áttina að Arnarhreiðrinu hans Hitlers,
en þegar átti að kaupa farmiðana var því miður lokað vegna snjóflóðs sem fallið hafði á veginn um morguninn.

Taktfastar „þrumur“
Við fengum okkur hressingu og héldum niður
að Königssee þar sem Bjössi bauð hópnum í
lyftuferð upp á fjallið Jenner í sárabætur fyrir
Arnarhreiðrið. Upp fórum við flest og þegar
upp kom var snjór yfir öllu, enda við komin í
1.800 metra hæð. Á þessum árstíma hefði samt
frekar átt að vera sólbaðsveður á verönd Jenner veitingahússins en skaflar. Allir voru ánægðir með ferðina á fjallið, meira að segja þeir lofthræddu.
Í háttinn var farið snemma enda langur dagur framundan, en um miðja nótt heyrðust miklar drunur sem endurköstuðust á milli fjallanna.
Þeir sem vöknuðu héldu að þetta væru þrumur og eldingar, þó svo að engin sæi eldingar og
eins þóttu þrumurnar furðu taktfastar. Um
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morguninn fréttum við að það væri gamall siður að skjóta af byssum á fjallstoppum aðfaranótt hvítasunnu, einhver skonar ákall til máttarvaldanna ekki síst í svona óvenjulegu tíðarfari.

4. júní - sunnudagur
Þá var komið að því að kveðja Þýskaland í bili,
þetta ótrúlega fallega umhverfi Stolts hotel Alpina Við Königssee. Takk fyrir okkur. Nú skal
haldið í suðurátt til Ítalíu og var ákveðið að aka
sveitavegi og lentum við næstum því í sjálfheldu í litlu þorpi sem Svenni villtist inn í. Sparibúnir þorpsbúar þyrptust út til að virða fyrir sér
þessa vitlausu Íslendinga meðan rútunni var
snúið við.
Haldið var inn í Austurríki og ekið um
Týrólsku Alpana í áttina að Liens, en þar var
tekið hádegisstopp og smá göngutúr um bæinn til að rétta úr fótunum áður en lagt var í
hann aftur. Ekið var um fjöll og firnindi, djúpa
dali og fallegar sveitir, stoppað og myndað á
nokkrum stöðum, keyrt í gegnum fjölda mislangra jarðganga, þau lengstu, Felbertauerntunnel, 5.304 metra löng að mig minnir. Ítalía
að nálgast og hin ægifögru Dolomítafjöll. Leiðin sem var farin þennan dag var stórkostleg.
Matarstopp var tekið á útkeyrslu á hraðbrautinni og svo haldið til Affi við Garda, þar sem
gist var næstu fjórar nætur. Við tókum reyndar
smá aukakróka í leit að hótelinu. „Kjaftakerlingunni“ og Sveini samdi ekki alveg en hótelið
fannst að lokum. Park hotel Affi var alveg sérlega þægilegt.

Ingimar 60 ára, með harmonikkuna góðu, og
Kristín kona hans.

8. júní - fimmtudagur
Pása í Brennerskarði.

5. júní - mánudagur
Allir hressir eftir góða næturhvíld og sólin farin
að skína. Nú skal haldið til Verona, ætlunin var
að skoða Arenuna en hún var lokuð vegna viðgerða svo það varð að nægja að skoða hana að
utan og mynda. Þá var það sögusvið Romeo og
Juliu, bakgarðurinn og svalirnar víðfrægu og
svo styttan af henni Juliu sem flestir karlar þurfa
að strjúka brjóstið á. Aðeins litið í búðir og þótti
dýrt. Farið til baka kl. 16:30, en þá brast á með
þrumum og eldingum og hellirigningu svo að
hætt var við fyrirhugaða ferð niður að Garda og
því var restin af deginum frjáls. Flestir borðuðu
á hótelinu og var maturinn góður, ekki mjög
mikill, frekar dýr og þjónustan frekar slök.
Snemma var farið í háttinn þar sem áætlaður
brottfarartími til Feneyja var kl. 08:30.

6. júní - þriðjudagur
Dagurinn var tekinn snemma og lagt af stað til
Feneyja samkvæmt áætlun, Pósléttan ekin í
austurátt. Við fengum yndislegt veður í Feneyjum. Sibba leiðbeindi okkur að Mattheusarkirkj-
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gráður. Lagt í hann að Gardavatni kl. 10:00 og
hálftíma síðar komum við til bæjarins Garda.
Rúmlega helmingur hópsins var ákveðinn í að
fara í siglingu og var okkur sagt að við næðum
50 mínútna siglingu á vatninu og til Sirmioni,
þar sem ferja gekk til Garda aftur, en það tók
meira en klukkustund svo að hópurinn varð
strandaglópur þar sem ferjan fór kl. 12:00 og
næsta ekki fyrr en kl. 14:15. Menn tóku þessu
með ró og skoðuðu borgina og voru allir
ánægðir með siglinguna, þó að hún tæki lengri
tíma en áætlað var. Við komum samt í tæka tíð
til baka í rútuna kl. 15:00. Haldið var til Affi og
fóru sumir að ganga frá farangri en aðrir röltu
út í búðarráp. Restin stundaði þjóðaríþrótt Ítala
SIESTA.
Klukkan 18:00 hittist hópurinn og var stefnan
aftur tekin á bæinn Garda. Við fórum á útiveitingastað við vatnið þar sem allir nutu ljúffengra
rétta og góðrar þjónustu. Konur misstu sig svolítið í töskubúðum sem voru þó nokkrar. Allir
snöruðust í bólið, nema Alla, Guðrún, Kobbi og
Magga sem skruppu á barinn fyrir háttinn.

Neuschwanstein kastali.

unni en eftir það voru allir á eigin vegum, sumir skoðuðu kirkjuna, aðrir röltu bara um og
reyndu að sjá sem mest. Nokkrir komust í
gondólasiglingu um síkin, það fylgir því viss
stemning að sigla þarna á milli eldgamalla bygginga og undir fallegar bogabrýr. Báturinn sem
flutti okkur út virkaði hálfgert skrifli en var þó allmiklu betri en sá sem sótti okkur, þá loks við
fundum hann. Við komum aftur til Affi kl. 18:30
eftir smá vegavillur sem gáfu okkur bara meira
útsýni. Eftir að hafa gengið nokkra hringi um
verslunarmiðstöðina tókst okkur með hjálp
Sibbu að finna pizzustað, þar sem hluti af hópnum fékk sér að borða. Hitinn fór í 29 gráður.

7. júní - miðvikudagur
Allir hressir og veðrið frábært, hitinn fór í 27

Þá er ljúfu lífi við Garda lokið að sinni og lagt af
stað í norður í átt að Bodensee. Við ókum mjög
fallega leið meðfram austanverðu Gardavatni.
Rétt sunnan við Bolzano var stoppað í vegaútskoti, en þar buðu Svenni og Magga upp á
pylsur og freyðivín. Tilefnið var 60 ára afmæli
Ingimars Harðarsonar og fékk hann litla
harmonikku að gjöf sem í raun var kerti. Þetta
vakti mikla lukku.
Skammt norður af Bolzano lentum við í umferðarteppu og vorum búin að dóla í um það
bil hálftíma þegar ákveðið var að taka hádegisstopp í von um að eitthvað myndi lagast, en við
fengum þær fréttir að í gangi væri vegavinna
sem stæði allan daginn og hitinn orðin 34 gráður. Hæstu fjöllin á leiðinni að Brennerskarði
voru um 3.000 metra há og ellefu km frá
skarðinu lentum við aftur í umferðartöfum.
Leiðin um Brennerskarð er ákaflega falleg og
er bæjarstæði Insbruck neðan við Brennerskarðið alveg einstakt.
Gekk nú ferðin vel þar til komum að bæ er
heitir Landek. Þar áttum við að fara um göng
sem voru lokuð og þurfti að taka krók inn í bæinn og tók það stutta stund. Nú var farið að
nálgast kvöldmat og ákveðið að stoppa á næsta
þjóðvegaveitingastað. Það fannst fljótlega góður veitingaskáli og matur vel útilátinn og lipur
þjónusta. Við lögðum aftur af stað kl. 19:00 í 24
gráðu hita og var ekið í undurfögru landslagi í
átt að Bodensee og sáum við fjöllin í Lichtenstein blasa við. Klukkan 20:30 komum við að
Bregenz, næsta gististað okkar.

Munið eftir www.ein.is

9. júní - föstudagur
Bodensee og Mainou, allir klárir, kl. 10:00 var
lagt af stað til að skoða blómaeyjuna. Farið var
yfir þýsku landamærin til Sviss og gekk það
áfallalaust. Áfram var haldið og ekið meðfram
vatninu í átt til Konstans, en þar vorum við aftur komin til Þýskalands, og rétt að verða komin til Mainou. Gangan um eyjuna sveik engan,
veðrið alveg yndislegt, sól og smá gola. Nú var
gott að hafa stafræna myndavél því nóg var
myndefnið. Ógleymanlegur dagur, hitinn 34
gráður kl. 16:30 þegar haldið var til baka. Á
landamærunum inn í Sviss vorum við stoppuð
og passar skoðaðir. Ein hjón höfðu óvart skilið
vegabréfin sín eftir á hótelinu um morguninn
og auðvitað gerðu svissnesku landamæraverðirnir vesen út af því og létu þau borga sekt. Eitthvað voru afgreiðslur á landamærunum skrítnar og misvísandi, þannig að endirinn var sá að
Svenni fékk endurgreitt af vegatollinum en í því

Mainou í Bodensee.

hafði hann ekki lent áður. Allt hafðist þetta að
lokum og heim á hótel náðum við. Ætlunin var
að borða á hótelinu um kvöldið en þar sem
ekki var hægt að fá borð fyrir alla var ákveðið
að fara á hótel Gösserbräu, sem er virkilega
fínn staður með fallegum sölum með viðarþiljum og bitum í loftum, ekta austurrískt. Ekki
skemmdi maturinn sem var virkilega góður.
Sveinn tók smá auka rúnt á leiðinni heim á hótel og lenti í hverju öngstrætinu eftir öðru og
þrengingum, en eins og Sibba sagði: „Hann
heldur oft að hann sé bara á Míní.“ Góður dagur á enda runninn og heimferð á morgun.
Hestvagnar í Salsburg.

10. júní - laugardagur
Þá er komið að því að kveðja Bregenz og hótel Schwaerzler. Við hefðum alveg viljað eiga
einn dag eða tvo í þessum fallega bæ, en sælan er búin að sinni. Haldið til Friedrichshafenflugvallar kl. 10:30. Innritun gekk vel og enginn
með yfirvigt. Þegar Sveinn og Magga höfðu
gengið úr skugga um að allir væru komnir í
gegn lögðu þau í hann, norður allt Þýskaland til
að ná Norrænu heim. Smá seinkun var á fluginu, en við fengum gott flugveður heim. Í Keflavík beið okkar rúta frá Tanna Travel sem keyrði
okkur til Akureyrar og var gott að koma heim
eftir góða ferð.
Takk fyrir frábæra ferð, sjáumst hress í þeirri
næstu.
Margrét H. Marvinsdóttir

Hótel Alpina.
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Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin
og hvers vegna?
Þórdís Valdimarsdóttir, Grunnskólanum í
Hrísey:
Þessu er nú fljótsvarað.
Jólin 1964 fékk ég stóran pakka frá eiginmanninum. Pakkinn var
nú ekki mjög þungur
og það eina sem ég
fann er ég opnaði hann
var bréf og aftur bréf og meira bréf. Ég átti nú
kannski vona á brauðrist eða einhverju svoleiðis
en að lokum fann ég lítinn kassa sem innihélt
fallegt úr. Ég var mjög ánægð með gjöfina því
þetta var fyrsta úrið sem ég eignaðist, þá 19 ára
gömul. Núna ganga jafnvel smábörn með úr
en þau voru ekki jafnalgeng á þessum tíma og
því er gjöfin minnisstæð.
Gunnar Steinþórsson, Hnýfli:
Það er nú einna eftirminnilegast þegar ég
var smápolli og bað
pabba minn um að gefa
mér tvær krónur svo ég
gæti keypt rúm af bróðir
mínum, til að fá að vera
einn í rúmi. Ég vildi nú

ekki segja honum alveg strax í hvað þær áttu
að fara, en bað hann um hvort ég gæti ekki
fengið þær svona rétt fyrir jólin. Ég átti sjálfur
einhverjar krónur en tímdi ekki að eyða þeim í
rúmið og bað því pabba um túkallinn. Það má
því segja að jólagjöf mín frá honum þetta árið
hafi verið þessar tvær krónur, en þær nýttust
vel því rúmið fékk ég. Þetta var veglegt rúm
sem hægt var að draga í sundur, það var
að verða of lítið fyrir bróðir minn en passaði
fyrir mig.
Gígja Kristbjörnsdóttir, Leikskólanum
Fagrahvammi:
Minnisstæðasta gjöfin
er glerbolli sem ég fékk
jólin 1947. Bollinn er
mér mjög kær því bæði
var hann keyptur í
útlöndum, en það var
ekki mikið um að menn
fengju jólagjafir erlendis frá á þessum tíma, og
eins fyrir þær sakir að pabbi minn gaf mér
hann. Pabbi var í millilandasiglingum, flutti síld
til Svíþjóðar og kom heim aftur með kol frá
Englandi, og því sá ég hann bara nokkrum
sinnum á ári. En jólin 1947 kom pabbi heim úr

siglingu á aðfangadag og færði mér þennan fallega glerbolla sem ég á enn þann dag í dag.
Ólafur Helgi Theódórsson, SBA:
Það er bókin Týnda
flugvélin eftir Ármann
Kr. Einarsson. Þetta var
um jólin 1954 þegar ég
var sjö ára gamall. Ég
hafði hlustað á kafla úr
bókinni þegar hann var
lesinn upp í útvarpinu,
en á þessum tíma var alltaf valinn einhver
spennandi kafli úr nýjum bókum til upplestrar í
útvarpinu. Ég var fyrir löngu orðinn fluglæs og
það vildi þannig til að ég var veikur á aðfangadag og fékk því pakka sem innihélt þessa
bók fyrr en vanalega. Aðfangadagskvöldið fór
svo í að lesa bókina. Þessi jólagjöf lifir vel í
minningunni. Það má segja að þetta sé eina
jólagjöfin sem ég man eftir frá þessum tíma,
sennilega vegna þess að ég var veikur og þurfti
að liggja í rúminu.
Ég verð nú samt líka að minnast á aðra
„jólagjöf“ sem ég fékk árið 1977, nánar tiltekið
þann 20. desember. Sú „gjöf“ lifir nú reyndar
sjálfstæðu lífi og ekki bara í minningunni, en
þann dag eignuðumst við hjónin son.

Hertar reglur er varða dyraverði
Eining-Iðja og Sýslumaðurinn á Akureyri héldu nýlega dyravarðanámskeið, sem stóð yfir í sex kvöld, en um 30 einstaklingar
luku námskeiðinu. Frá og með áramótum verða þeir sem sækja
um starf dyravarðar á skemmti- og veitingastöðum á Akureyri að
vera samþykktir af sýslumanni, hafa hreint sakavottorð fimm ár

Björn Jósef Arnviðarson, sýslumaður og lögreglustjóri á Akureyri, afhendir
Andreu Diljá Jóhannsdóttir, einu konunni í hópnum, viðurkenningarskjal við
lok námskeiðs.
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aftur í tímann og setið dyravarðanámskeið á vegum EiningarIðju.
Námskeiðið var bæði bóklegt og verklegt. Bóklegu tímarnir fóru fram
í Einingar-Iðjusalnum í Alþýðuhúsinu en verklegar æfingar fóru fram á
slökkvistöðinni og í KA-heimilinu.
Farið var yfir fjölmarga þætti sem fylgja starfi dyravarða. Daníel Guðjónsson yfirlögregluþjónn fjallaði um samskipti dyravarða og lögreglu,
reglugerð um löggæslu á skemmtunum og borgaralega handtöku. Logi
Geir Harðarson rannsóknalögreglumaður var með fræðslu um fíkniefni.
Jón Ívar Rafnsson, frá Vátryggingafélagi Íslands, fór yfir og útskýrði það
helsta í sambandi við tryggingar í starfi. Björn Snæbjörnsson, formaður
Einingar-Iðju, fjallaði um réttindi og skyldur starfsmanna sem og vinnuveitenda. Einar Ingimundarson, fulltrúi sýslumanns, fjallaði um áfengislög,
reglugerð og leyfi vegna áfengisveitinga og fleira. Þorsteinn Pétursson
lögreglumaður fór yfir skoðun skilríkja og annað sem viðkemur dyravarðastarfinu.
Jón G. Knutsen slökkviliðsmaður kenndi slysahjálp, Magnús Arnarsson
slökkviliðsmaður fór yfir brunavarnir og Jón Óðinn Óðinsson júdóþjálfari
fór í gegnum ferlið hvernig menn eiga að bera sig við að handtaka
einstakling.
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Maður kemur í manns stað
Þorsteinn J. Haraldsson lét í haust af embætti formanns Tækja-, flutninga- og byggingadeildar Einingar-Iðju, en þá hafði hann gegnt því starfi frá árinu 1998, eða allt frá því að deildin var stofnuð. Þorsteinn hefur sterkar skoðanir á verkalýðsmálum og
greinilegt er að honum þykir vænt um félagið sitt,
sem hann segir að sé gott en að hann vilji jafnframt
sjá það vaxa og dafna enn betur. „Það tekur auðvitað tíma að átta sig á þessari breytingu. Ég var ekki
hættur í vinnunni þó ég væri búinn að stimpla mig
út á daginn og það á eftir að taka mig tíma að venjast því að síminn sé ekki að hringja öllum stundum,“
segir Þorsteinn.
- Nú varstu búinn að vera formaður deildarinnar frá því
hún var stofnuð árið 1998, hvernig er að vera hættur?
„Þetta eru auðvitað viss viðbrigði en það kemur alltaf
maður í manns stað. Ég er viss um að Ingvar Kristjánsson
á eftir að standa sig vel í því sem hann er búinn að taka sér
fyrir hendur. Það má segja að þessi breyting hafi verið
óumflýjanlegt þar sem ég er farinn að starfa sjálfstætt sem
tækjamaður, en ég og faðir minn erum með smá rekstur
þar sem við tökum að okkur ýmis verkefni. Ég og konan
mín erum einnig að reka búðina Föndurkotið, þannig að
það er nóg um að vera hjá mér þó ég hafi stigið úr formannsstólnum.“

Unnið með mörgu góðu fólki
Þorsteinn vill nota þetta tækifæri til að þakka öllum samstarfsfélögum, bæði starfsfólki á skrifstofu og því fólki sem
hefur verið með honum í verkalýðsmálum í gegnum tíðina,
fyrir frábæra samvinnu. „Konan og börnin hafa sýnt þessu
mikinn skilning, öðruvísi væri erfitt að standa í þessu. Þetta
er búið að vera gaman en það var kominn tími til að breyta
til. Það er mín persónulega skoðun að maður er ferskastur
fyrstu árin og svo fer að draga af manni. Það er nú þannig
að menn sitja allt of lengi, jafnvel 20 til 30 ár og þá er erfitt
að vera alltaf á tánum eins og menn þurfa að vera. Reyndar má segja að með nýju fólki fylgja oft ferskir vindar sem
geta haft áhrif á þá sem fyrir eru.“

Almennt áhugaleysi
„Það sem komið hefur mér mest á óvart í verkalýðsbaráttu
yfir höfuð, ekki bara hér á Akureyri heldur um allt land, er
hið almenna áhugaleysi launamannsins. Ef þeir sem eru í
forsvari, hvort sem um er að ræða félag, deild, svæðisráð
eða hvað sem er, hafa ekki fólkið á bakvið sig og finna að
það er stuðningur af því, þá verður útkoman bara eftir því.
Mér finnst líka breytingin vera sú að fólkið á vinnustöðunum finnist að trúnaðarmennirnir eigi bara að sjá um
þetta á hverjum vinnustað fyrir sig, en ég hefði haldið að
launamálin væru allra. Þetta er jú lifibrauð fólksins og hlutverk trúnaðarmannsins er fyrst og fremst að fylgja eftir að
kjarasamningar séu virtir og annað slíkt. Að öðru leyti á
hann ekki að vera neitt sérstaklega í kjarabaráttu frekar en
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aðrir. Þetta áhugaleysi sýnir sig líka vel í því að kröfugangan sem vera átti þann 1. maí var blásin af. Sú aðgerð lýsir
kannski ástandinu betur en nokkuð annað. Þetta er ótrúlegt áhugaleysi fyrir kjarabaráttu, en kannski er það líka
vegna þess að það er búið að vera nóg að gera, atvinnulega séð. Það er náttúrulega þannig að þegar þrengir að þá
flykkjast menn saman, en þegar allt er í uppgangi þá
sundrast menn meira og hugsa minna um þessi mál,“
segir Þorsteinn.

Reynt að vera málefnalegur
„Auðvitað sakna ég þeirra sem ég er búinn að vera að
vinna með allan þennan tíma, bæði hjá Einingu-Iðju og eins
allra þeirra sem ég hef unnið með í Slippnum. Það fyrirtæki
gekk nú í gegnum súrt og sætt en stendur upprétt í dag
þó maður hefði viljað sleppa við ferlið undir lokin, en svona
fór þetta og ekkert við því að gera.
Ég talaði um það áðan að við stæðum saman þegar okkur fyndist brotið á okkur og því má rifja upp hve vel við
stóðum saman þegar búið var að lýsa Slippinn gjaldþrota.
Við sýndum mikla samstöðu þegar við höfðum ekki fengið launin okkar greidd og flytja átti tækin í burtu. Þetta sýnir að menn eru tilbúnir að standa saman þegar þeir telja að
brotið sé á þeim. Þá kraumar undir og ég lenti í því í þessu
máli að vera ekki sáttur, hvorki við formenn annarra félaga
né formann Einingar-Iðju, en maður hefur auðvitað skoðanir á málunum, um það snýst þetta.
Ég held að ég hafi yfirleitt verið málefnalegur í þeim málum sem ég hef tekið að mér, en ég hef ekki alltaf verið
sammála öðrum í öllum málum. Það hafa ekki verið miklar
breytingar í stjórn félagsins og ég er búinn að vera með
þessu fólki allan þennan tíma og kem til með að sakna
þess. Ég er búinn að sitja öll þessi ár í stjórn félagsins og hef
auðvitað deilt við stjórnarmenn og aðra. Ef þetta væri bara
hallelújasamkoma þar sem allir eru sammála þá væri náttúrulega bara eitthvað að. Ég vona að menn erfi það ekki
við mig, en þannig er að menn hafa misjafnar skoðanir á
málunum og mér hefur alltaf fundist að menn eigi að geta
deilt og rifist á fundum en um leið og út er komið þá á allt
að vera í góðu á milli manna. Þó stundum hafi eitthvað
snert einhvern persónulega þá snýst þetta ekki um persónur, þetta snýst einfaldlega um að gera það sem best er
fyrir félagið hverju sinni.“

Eitt verkfall, en vann á meðan
„Á öllum þessum tíma var aðeins einu sinni farið í verkfall,
en við í Slippnum fórum ekki í verkfallið vegna þess að við
vorum undir friðarskyldu. Þannig var að við vorum með
sérkjarasamning og gátum því ekki farið í verkfall því viðræðuáætlunin hljómaði upp á að við færum í viðræður
þegar samningar væru búnir. Þar af leiðandi fórum við ekki
í verkfall eins og aðrir, en ef verkfallið hefði dregist á langinn, þá hefði sennilega verið sett á okkur verkbann af atvinnurekandanum vegna þess að hann hefði ekki fengið
afhent nein aðföng og annað slíkt. Ég man að mér fannst
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Síðasti stjórnarfundurinn: Þorsteini var þakkað fyrir góð störf í þágu deildarinnar, en hann er búinn að vera formaður hennar
frá stofnun. Honum var einnig þakkað fyrir störf sín fyrir félagið í heild og færði Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju,
honum blómvönd að gjöf.

skrítið að standa í þessu vegna þess að ég sem formaður
deildarinnar var að vinna á meðan aðrir voru að berjast fyrir mig. Þetta var nú ekki alveg eins og manni finnst það
eiga að vera, en svona var þetta.“

Allt frekar formfast
Þorsteinn er búinn að sitja mörg þing og marga fundi á
þessum tíma og segir að þegar hann sat sitt fyrsta þing þá
hafi hann tekið eftir því hvað allt var frekar formfast og að
mikið væri búið að plana fyrirfram hver útkoman yrði. „Það
er nú samt ekki það fast að það sé ekki hægt að breyta því
á þinginu sjálfu. Ég verð líka að minnast á að eftir því sem
fulltrúum hefur fækkað á þingunum þá koma alltaf færri og
færri fulltrúar sem eru almennir launamenn. Það er frekar
að kjörnir stjórnarmenn félaganna sitji þingin, sem breyttu
svolítið um svip við þetta og er það miður.“

Alltaf að berjast fyrir því sama
- Hvað með réttindi, hefur mikið áunnist á þessum tíma?
„Nei, ég verð nú bara að segja að við erum alltaf að berjast fyrir því sama aftur og aftur, það er að segja hækkun
launa, og með opnun vinnumarkaðarins þá finnst mér eins
og við séum að berjast jafnmikið fyrir því að halda því sem
við höfum í dag. Mér finnst enn of mikill munur á því sem
við erum raunverulega að greiða í laun og því sem taxtar
segja til um. Þeir verða að hækka meira vegna þess að það
er verið að borga hærri laun en taxtar segja til um. Baráttan er farin að snúast miklu meira um það að halda því sem
hefur áunnist á þessum tíma. Við höfum líka fengið töluvert
af réttindum með EES-samningum og Evrópska efnahagssvæðinu, sem hafa komið til okkar án þess að við höfum
þurft að hafa mikið fyrir því. Það er bara mjög gott mál.“

Miklar breytingar á sjúkrasjóði
„Ég var strax settur í það hlutverk að endurskoða sjúkrasjóðinn og hef alltaf verið þeirrar skoðunar að við ættum að
gera allt sem við gætum til að styrkja hann. Við fórum í
breytingar, seldum m.a. húseignir og annað sem sjúkrasjóðurinn átti yfir í félagssjóð Einingar-Iðju, til að styrkja
sjúkrasjóðinn. Mér finnst að við eigum að gera ennþá
meira í því að byggja hann upp. Það hafa reyndar orðið
miklar breytingar, sérstaklega núna síðast. Við erum til
dæmis að borga 80% af launum upp að ákveðnu hámarki
sem er 250.000 krónur. En þetta eru mjög miklar breytingar frá því sem var þegar menn fengu bara ákveðna fasta
tölu út úr sjúkrasjóðnum. Við erum að borga 100% neðan
við lágmarkslaun þannig að við erum að standa okkur
mjög vel hvað sjúkrasjóðinn snertir, en auðvitað má alltaf
gera betur.
Þannig var að fyrst þegar ég kom að sjúkrasjóðnum þá
var það þannig að við þurftum að skerða réttindi fólskins,
staðan var því miður svo slæm, en við höfum hægt og sígandi náð að rétta sjóðinn við með þeim breytingum sem
við höfum gert. Svo verður það bara að koma í ljós hvort
sjóðurinn stendur undir þessu.“

Öflugur verkfallssjóður
„Sú ákvörðun sem tekin var á sínum tíma að efla verkfallssjóð Einingar-Iðju er mjög gott mál, en ég tel að sterkasta
vopn félagsins í framtíðinni sé að eiga öflugan verkfallssjóð.
Bankarnir eiga okkur öll nú orðið og við megum ekki við
því að missa úr dag í vinnu, þannig að fimm hundruð milljónir eða einn milljarður í verkafallssjóði þegar til verulegra
átaka kemur hefur bara allt að segja. Þá væri hægt að
borga mönnum kannski 80% eða jafnvel 100% laun í ein-
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hvern tíma. Það vita allir að það eiga eftir að verða verkföll
síðar meir, en á meðan friður ríkir er bara gott mál að geta
byggt hann upp á meðan.“

Sameiningarmál
- Hvað finnst þér um þau sameiningarmál, sem stundum
hafa borið á góma?
„Þetta er svolítið viðkvæmt mál, en ég sé ekkert að því
að félög séu sameinuð svo framarlega sem menn eru með
öll skipulagsmál innan félagsins á tæru. Ef við skoðum Einingu-Iðju og Vöku á Siglufirði þá er um að ræða mjög ólíka
hópa sem eru í þessum félögum, eins og til dæmis verkafólk, iðnaðarmenn og sjómenn, og áherslurnar kannski ekki
eins hjá öllum. Þannig að menn yrðu að vera búnir að
negla það mjög vel niður áður en félagði tæki til starfa
hvernig skipulag þeir ætluðu að hafa í félaginu. En ég sé
ekkert því til fyrirstöðu að sameinast og hef stundum velt
því fyrir mér hvers vegna öll félögin reka ekki bara eina
sameiginlega verkalýðsskrifstofu, til dæmis er grunnþjónustan sú sama hjá öllum. Auðvitað þyrfti svona félag tíma
til að þróast ef þessi félög, sem eru með jafn ólíkan bakgrunn, myndu sameinast. Það má ekki stofna félag sem
ágreiningur yrði í, menn yrðu að taka þetta í einhverjum
áföngum. Sameining Einingar og Iðju gekk mjög vel, en
þar voru á ferðinni mun líkari hópar en nú er verið að ræða
um, það er að segja ef við erum að skoða sameiningu Vöku
á Siglufirði og Einingar-Iðju.“

Bara tvær deildir
„Hvað starfsgreinadeildirnar varðar þá mundi ég leggja til
að deildirnar yrðu aðeins tvær, eða þrjár. Helst vildi ég sjá
tvær deildir, þannig að almennir samningar væru í annarri
deildinni og ríkissamningar í hinni. Staðreyndin er sú að
ríkissamningar eru öðruvísi uppbyggðir en þeir almennu
og eru byggðir á öðrum grunni en hinir. Ég get sagt það í
dag að ég er ekki sáttur við að ríkisstarfsmenn hafa verið
að fá miklu meiri kjarabætur en almenni markaðurinn, en
þá er ég að tala um taxtabreytingar en ekki beint raunhækkun. Það er búið að vera að reyna að jafna réttindi á
milli þessara hópa, en ríkisstarfsmenn hafa enn miklu betri
réttindi en þeir sem eru á almenna markaðinum. Þannig er
það nú bara!“

vil ég sjá það eflast og verða enn sterkara en það er í dag.
Þetta er gott félag, en ég vildi samt sjá vissar breytingar. Það
er reyndar verið að breyta deildunum, því þær virka ekki
eins og til var ætlast og er það fyrst og fremst vegna þess
að hinn almenni launamaður er ekki að sækja fundi viðkomandi deilda eins og hann ætti að gera.
Hvað svæðisráðin varðar þá segi ég að þeim ber að
fækka. Hrísey er til dæmis bara hluti af Akureyri og hversvegna ættum við að vera með sér svæðisráð þar? Menn
geta ekki haldið öllu og fengið allt, eitthvað verður undan
að láta. Grenivík, þar sem er sér svæðisráð, er orðið minna
sveitarfélag en til dæmis Eyjafjarðarsveit, þar sem er ekki
svæðisráð. Þetta er bara mín persónulega skoðun og ég tek
það aftur fram að þetta snýst ekki um persónur.
Mér þykir mjög vænt um þetta fólk, ég hef starfað mjög
lengi með Dúddu í Hrísey og þykir sennilega vænst um
hana af öllum þeim sem ég hef unnið með, þó það sé erfitt
að gera upp á milli. En þar sem þetta viðtal er sennilega
það síðasta sem ég kem að þessum málum verð ég að
koma þessu frá mér. En nú held ég að kominn sé tími til að
segja takk fyrir mig og sendi og lokum baráttukveðjur til
allra sem standa í kjarabaráttu. Ég árétta að menn verða að
vera á tánum til að halda því sem við höfum náð á undanförnum árum,“ sagði Þorsteinn að lokum.

Afsláttur í
líkamsrækt og sund
Eins og undanfarin ár geta þeir félagsmenn í EininguIðju, sem áhuga hafa á að rækta heilsuna, fengið afslátt
af líkamsræktar- og sundlaugarkortum. Eftirtalin fyrirtæki
eru í samstarfi við félagið og veita afslátt:
Fullt verð

Líkamsræktarstöðin Bjargi
Árskort
46.000 kr.
Hálft ár
33.500 kr.

39.000 kr.
25.000 kr.

Átak heilsurækt
Árskort

39.900 kr.

46.480 kr.

Kominn hinum megin við borðið
„Ég á örugglega eftir að kíkja í kaffi á skrifstofuna og leita
ráða hjá starfsfólkinu þar sem ég er orðinn atvinnurekandi,
þótt í mjög smáum stíl sé. Kominn hinum megin við borðið ef svo má segja. En hvað félagið og framtíðina varðar þá

Sundlaugin á Þelamörk
Tíu tíma kort
2.500 kr.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár
Þökkum samskiptin á árinu

1.750 kr.

Miscellaneous information
December bonuses
Eining-Iðja reminds its members that, according 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 employment.
The bonus is to be paid as a single sum and is without the
addition of a holiday bonus.
According to the wage contract concluded with the
Municipal Wages and Salaries Commission, the December
bonus is kr. 59,729. According to Eining-Iðja contracts with
the State, however, and wage and salary contracts on the
general labour market, the bonus is kr. 40,700.
State employees are to receive their December bonuses
on 1 December, employees on the general labour market
on 15 December and municipal employees are to be paid
their bonuses in December, in accordance with the appropriate wage and salary contracts.

Wage and salary raises at the turn
of the year
The wages and salaries of members of Eining-Iðja are to
rise at the turn of the year, by different degrees, however,
depending on the wage and salary contract in question.
The union members who are paid according to the contract concluded with the Municipal Wages and Salaries
Commission are to receive a raise of 3%. Those employed
under state contracts will receive a raise of 2.9%, this being
the same figure as applies on the general labour market in
accordance with the contract between the SA-Confederation of Employers and the Federation of Icelandic Trade
Unions.

Did you receive a wage or salary increase
on 1 July this year?
From 1 July the basic rates of general wages and salaries
rose by kr. 15,000 in the case of employees who are paid
according to the wages and salaries contract concluded
with the SA-Federation of Employers, i.e. others than those
who work for the state or municipalities.
An employee who is being paid in excess of the basic
rate and was employed at the beginning of July 2006 and
had at that time been working for the same employer for
no less than a year receives a minimal raise of 5.5% during this period. (The general raise at the beginning of this
year was 2.5%) The raise on 1 July could, therefore, amount to 3%.
You should check your salary slip carefully and compare
it to salary slips from June and January. If you have not
received a raise, or you are unsure, please contact the Eining-Iðja office, tel. 460 3600 to obtain further details regarding this matter.

Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets for the Hvalfjörður road tunnel may be purchased

at the Eining-Iðja offices in Akureyri and Dalvík, at only kr.
600 per ticket. Tickets can also be bought from the union's
representatives in Ólafsfjörður, Hrísey and Grenivík.

The sickness benefit fund
Last year, a total of 1,346 Eining-Iðja members received
compensation and grants from the union's sickness benefit fund, amounting to nearly 46 million krónur. This means
that more than 27% of union members received some
form of payment from the fund. The fund, provides assistance, among other things, in the case of children with long
term illnesses or handicaps, also when a spouse is seriously
ill. The fund also provides financial support with regard to
therapeutic massage and physiotherapy, cancer examinations etc.

Learn about the study grants!
In winter, schools in Iceland often offer numerous courses
of varying length for Eining-Iðja union members. The
possibilities of study are almost unlimited and Eining-Iðja
urges its members who are planning to take courses this
winter to obtain information regarding their right to individual grants by means of the education funds Landsmennt
(landsmennt.is) and Ríkismennt (rikismennt.is).
A union member in full time employment is entitled to
a grant totalling kr. 44,000, although it should be kept in
mind that the grant covers a maximum of 75% of the total
cost of each course. State employees are entitled to a 90%
refund of total cost when engaged in studies that have
direct professional relevance to their work. Union members
can also apply for grants relating to courses undertaken in
their free time or as hobbies. Such courses are supported
to the tune of 50% of total cost as long as the amount does
not exceed kr. 15,000. Please note that free time/hobby
grants are deducted from the total individual grant of kr.
44,000.
Union members are entitled to a grant of kr. 81,000
when training for a professional driver's licence. The grant
is only available once to each individual. It does not matter
whether all four sections of the professional driver's licence
are included in the training.
The Eining-Iðja home page www.ein.is presents leaflets
from Landsmennt which have been translated into English,
Spanish, Thai and Polish.

Winter rental of holiday chalets
Although summer is the traditional vacation season, many
also take a holiday during other parts of the year and a
large number of people choose to postpone part of their
summer vacation until autumn or winter. This is a good
time to remind members of Eining-Iðja that they have four
good holiday options outside the conventional vacationing
season. These options are staying in holiday chalets at Illugastaðir in Fnjóskadalur valley, Tjarnargerði in the district
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of Eyjafjarðarsveit and in the Svignaskarð area in Borgarfjörður as well as making use of the union's three holiday
apartments at Ljósheimar in Reykjavík.

Winter rental of holiday chalets
Members of Eining- Iðja have four excellent holiday
options outside the conventional vacationing season.
These options involve staying in holiday chalets at Illugastaðir in Fnjóskadalur valley, Tjarnargerði in the district of
Eyjafjarðarsveit and in the Svignaskarð area in Borgarfjörður as well as making use of the union's holiday apartments
in Reykjavík.
The autumn and winter rents cover the period from
15 September to 1 June.
Rates
Illugastaðir, Tjarnargerði and Svignaskarð
A week's rental is kr. 13,500 and weekend rental is kr.
9,000. Weekend rental can be up to three nights. All the
union's chalets include hot pots.
Pensioner's and people with handicaps pay kr. 6,000 for
three nights in the middle of the week at those locations.
Keys to Tjarnargerði are to be obtained at the union
office in 14 Skipagata, Akureyri and keys to the chalets at
Illugastaðir and Svignaskarð are delivered at the local service centres.
Reykjavík
Apartments in Reykjavík are rented out for a week at a
time, apart from the apartment reserved for cases of illness
which is rented out as required.
A week's rental is kr. 15,500, and a 24 hour rental of the
apartment reserved for cases of illness is kr. 2,500.
Keys to the apartments are obtained at the union office
in 14 Skipagata, Akureyri.


3URVLQFRYêSĜtSODWHN

Norway - The Bergen area, Sogn and Hardanger
There will be an excursion to Norway 1-11 June 2007
subject to sufficient participation. Maximum 50 persons.
Price kr. 139,500.- per person based on the currency exchange rate of 20 November 2006. Nonrefundable confirmation fee kr. 8,000.- 18 holiday
credit points will be deducted from the total credits held by
those who take part in the excursion.
Kerlingarfjöll, Hraunbúðir, Landmannalaugar
and Þjórsárdalur
A four-day late summer excursion to Kerlingarfjöll,
Hraunbúðir, Landmannalaugar and Þjórsárdalur. The approximate dates are 9-12 August 2007 subject to sufficient
participation. Maximum 40 persons.
Price kr. 18,000.- per person. Included all transportation, accommodation and guidance. There will
be a grill party one evening where meat for grilling and
potato salad will be included. Other ingredients will have to
be provided by the participants.
Non-refundable confirmation fee kr. 3,000.
All further details regarding the organisation of the
above excursions and registration for participation will
be available at the union office, 14 Skipagata, Akureyri
tel. 460 3600 from 3 January 2007.
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, if you
need assistance. For information regarding courses in
Icelandic, please contact Akureyri Intercultural Center, tel.
460 1234.

°
Runé
informace

2GERURYpVGUXåHQt(LQLQJ,èMDSĜLSRPtQiVYêPþOHQĤPåH
PDMt SRGOH NROHNWLYQtFK GRKRG QiURN QD Y\SODFHQt
SURVLQFRYpKRSĜtSODWNX-HKRYêãHVHOLãtSRGOHMHGQRWOLYêFK
GRKRG D SRGOH þDVRYp GHILQLFH SOQpKR SUDFRYQtKR ~YD]NX
3ĜtSODWHN Pi EêW Y\SOiFHQ YFHONX D QHSĜLSRþtWiYi VH N
QČPXSĜtVSČYHNQDGRYROHQRX
9êãH SURVLQFRYpKR SĜtSODWNX SRGOH NROHNWLYQt GRKRG\ V
NUDMVNêPLP]GRYêPLNRPLVHPLMHNUSRGOHGRKRG\
(LQLQJ,èML VH VWiWHP D SRGOH NROHNWLYQtFK  GRKRG QD
YROQpPSUDFRYQtPWUKXNU
6WiWQt ]DPČVWQDQFL PDMt PtW SURVLQFRYê SĜtSODWHN
Y\SODFHQ  SURVLQFH ]DPČVWQDQFL QD YROQpP SUDFRYQtP
WUKX QH SR]GČML QHå  SURVLQFH D ]DPČVWQDQFL REFt Y
SURVLQFLSRGOHSĜtVOXãQpNROHNWLYQtGRKRG\
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Eining-Iðja holiday excursions,
summer 2007

1DYêãHQtSODWXNQRYpPXURNX

3ODW þOHQĤ (LQLQJ,èML VH Pi YåG\ N QRYpPX URNX QDYêãLW
þiVWNDQDYêãHQtVHOLãtSRGOHMHGQRWOLYêFKGRKRG1DYêãHQt
SODWX þOHQĤ RGERURYpKR VGUXåHQt NWHĜt GRVWiYDMt P]GX
SRGOH GRKRG\ NUDMVNp P]GRYp NRPLVH Pi þLQLW 
1DYêãHQt SODWX X WČFK NWHĜt VYRX P]GX GRVWiYDMt GOH
GRKRG\VHVWiWHPþLQtFRåMHVWHMQpMDNRQDYêãHQtQD
YROQpPSUDFRYQtPWUKXSRGOHGRKRG6DPW|NDWYLQQXOtIVLQV
6GUXåHQt SUDFXMtFtFK  RJ 6WDUIVJUHLQDVDPEDQG ËVODQGV
6GUXåHQtSUDFXMtFtFKQD,VODQGX 


%\OYiãSODWQDYêãHQNþHUYHQFLRNU"

2GþHUYHQFHGRãORNH]YêãHQtP]GRYêFKWDULIĤR
NU X ]DPČVWQDQFĤ NWHĜt GRVWiYDMt SODW SRGOH GRKRG\ VH

Munið eftir www.ein.is

6DPW|N DWYLQQXOtIVLQV 6GUXåHQt SUDFXMtFtFK  FRå MVRX MLQt
QHåWLNWHĜtSUDFXMtSURVWiWQHERREFH
=DPČVWQDQHF VH P]GRX Y\ããt QHå SRGOH WDULIĤ NWHUê E\O
]DPČVWQiQ N ]DþiWNX þHUYHQFH  X VWHMQpKR
]DPČVWQDYDWHOHDOHVSRĖURNPi PtWSODW YWRPWRREGREt
QDYêãHQ PLQLPiOQČ R  2EHFQp QDYêãHQt SODWX N
SRVOHGQtPX QRYpPX URNX E\OR   1DYêãHQt N 
þHUYHQFLPRKORWHG\þLQLW
3URKOpGQČWHVLGREĜHVYĤM YêSODWQtOLVWDSRURYQHMWHMHMV
YêSODWQtPOLVWHP]DþHUYHQD]DOHGHQ3RNXGYiãSODWQHE\O
QDYêãHQ QHER VL QHMVWH MLVWê NRQWDNWXMWH NDQFHOiĜ (LQLQJ
,èMLQDWHOHIRQXNGHGRVWDQHWHEOLåãtLQIRUPDFH


/tVWN\GRWXQHOX+YDOIMDUèDUJ|QJ

9NDQFHOiĜtFK(LQLQJ,èMLY$NXUH\ULDY'DOYtNXMHPRåQp
]DNRXSLWOtVWN\GRWXQHOX+YDOIMDUèDUJ|QJ]DSRXKêFK
NU MHGHQ 5RYQČå MH PRåQp NRXSLW OtVWN\ X ]iVWXSFĤ
VGUXåHQtYÏODIVIM|UèX+UtVH\DY*UHQLYtNX


)RQG]GUDYRWQtKR]DEH]SHþHQt

9ORĖVNpPURFHREGUåHORþOHQĤ(LQLQJ,èMLSRGSRUX]
IRQGX ]GUDYRWQtKR ]DEH]SHþHQt FHONRYi þiVWND þLQLOD
]KUXED  PLOLRQX NRUXQ 7R ]QDPHQi ]H SĜLEOLåQČ 
þOHQĤ VGUXåHQt REGUåHOR QČMDNRX YêSODWX ] IRQGX
]GUDYRWQtKR ]DEH]SHþHQt .URPČ MLQpKR VH SRVN\WXMH
SRGSRUD NYĤOL GORXKRGREČ QHPRFQpPX D YiåQČ
SRVWLåHQpPX GtWČWL YiåQp QHPRFL SDUWQHUD SRGSRUD QD
]GUDYRWQt PDViå D UHKDELOLWDFL SUHYHQWLYQtP UDNRYLQRYêP
SURKOtGNiPDWG


6H]QDPWH VYDãtP QiURNHP QD SRGSRUX QD
Y]GČOiYiQt

9]LPQtPREGREtQDEt]tWX]HPVNpãNRO\SURþOHQ\(LQLQJ
,èML YêEČU UĤ]QČ GORXKêFK NXU]Ĥ D PRåQRVWL MVRX WpPČĜ
QHY\þHUSDWHOQp (LQLQJ,èMD SRY]EX]XMH VYp þOHQ\ NWHĜt
XYDåXMt R QiYãWČYiFK QČMDNpKR NXU]X OHWRV Y ]LPČ DE\ VL
]MLVWLOL MDNê PDMt QiURN QD RVREQt SRGSRUX ] IRQGX QD
Y]GČOiYiQt /DQGVPHQQW ODQGVPHQQWLV  RJ 5tNLVPHQQW
ULNLVPHQQWLV 
ýOHQ VGUXåHQt SUDFXMtFt QD SOQê ~YD]HN Pi QiURN QD
FHONRYRX SRGSRUX QD Y]GČOiYiQt Då  NU ]D URN
SĜHVWR QH YtF QH]  FHQ\ NDåGpKR ] NXU]Ĥ 7L NWHĜt
SUDFXMt SUR VWiW PDMt QiURN QD  ~KUDGX QiNODGĤ ]
FHONRYp FHQ\ NXU]X NWHUê SĜtPR VRXYLVt V MHMLFK SUDFt
ýOHQRYp VGUXåHQt PRKRX URYQČå ]tVNDW SRGSRUX QD NXUV
YVRXYLVORVWL V MHMLFK ]iMPRYêPL DNWLYLWDPL D QD KXGHEQt
NXUVDOHW\WRNXUV\MVRXSRGSRURYDQpSRX]H]FHONRYp
FHQ\ SĜHVWR PD[LPiOQČ  NU 3R]RU 3RGSRUD NXUVĤ
]iMPRYêFK DNWLYLW VH RGHþtWi ] FHONRYp þiVWN\ RVREQt
SRGSRU\NWHUiMHNU
ýOHQRYp VGUXåHQt PDMt SUiYR QD SRGSRUX QD VORåHQt
ĜLGLþVNp ]NRXãN\ RSUDYĖXMtFt NĜt]HQt QiNODGQtFK YR]LGHO D
DXWREXVĤYþiVWFHNU.DåGêMHGQRWOLYHFPĤåH]tVNDW
WXWRSRGSRUXSRX]HMHGQRX1H]iOHåtQDWRP]GDVHMHGQiR
YãHFKQ\þW\ĜLGtO\Y\ããtKRĜLGLþVNpKRRSUiYQČQt
1DLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFK(LQLQJ,èMLZZZHLQLVMVRX
NQDOH]HQt EURåXUN\ RG /DQGVPHQQW SUHORåHQp GR
DQJOLþWLQ\ãSDQČOãWLQ\WKDMãWLQ\DSROãWLQ\


3URQiMHPUHNUHDþQtFK]DĜt]HQtY]LPQtPREGREt

ýOHQĤP VGUXåHQt (LQLQJ,èMD VH QDEt]HMt þW\ĜL ]DMtPDYp
PRåQRVWL UHNUHDFH PLPR WUDGLþQt REGREt QD GRYROHQRX
-HGQi VH R SRE\W Y UHNUHDþQtP ]DĜt]HQt Y ,OOXJDVWDèLU Y
~GROt )QMyVNDGDO 7MDUQDUJHUèL Y (\MDIMDUèDUVYHLW D
6YLJQDVNDUè Y%RUJDUIM|UèX .GLVSR]LFL MVRX URYQČå
UHNUHDþQtE\W\VGUXåHQtY5H\NMDYtNX
=D SRG]LPQt D ]LPQt SURQiMHP VH SRYDåXMH SURQiMHP Y
REGREtRG]iUtGRþHUYQD

&HQtN
,OOXJDVWDèLU7MDUQDUJHUèLRJ6YLJQDVNDUè
3URQiMHP QD MHGHQ WêGHQ VWRMt  NU D QD YtNHQG
NU3URQiMHPQDYtNHQG]DKUQXMHD]QRFL%D]pQN\
VWHSORXYRGRXMVRXXYãHFKGRPĤVGUXåHQt
&HQD SUR LQYDOLGQt D VWDUREQt GĤFKRGFH YH YêãH
XYHGHQêFK ]DĜt]HQtFK þLQt  NU ]D WĜL QRFL XSURVWĜHG
WêGQH
.OtþHN7MDUQDUJHUèLMVRXSĜHGiQ\YNDQFHOiĜLVGUXåHQtY
XOLFL 6NLSDJDWD  Y $NXUH\UL NOtþH N ,OOXJDVWDèLU D
6YLJQDVNDUèMVRXSĜHGiQ\XVSUiYFHREMHNWXQDPtVWČ

5H\NMDYtN
%\W\ Y 5H\NMDYtNX VH SURQDMtPDMt YåG\ QD MHGHQ WêGHQ
NURPČ]GUDYRWQtKRE\WXNWHUêVHSURQDMtPiSRGOHSRWĜHE\
7êGHQQt QiMHP þLQt  NU FHORGHQQt SURQiMHP
]GUDYRWQtKRE\WXþLQtNU
.OtþH RG E\WĤ MVRX SĜHGiQ\ Y NDQFHOiĜL RGERUĤ Y XOLFL
6NLSDJDWDY$NXUH\UL


3OiQRYDQp]iMH]G\(LQLQJ,èMLYOpWČ

1RUHJXU%HUJHQVY èLè6RJQRJ+DUèDQJXU
9SĜtSDGČ GRVWDWHþQpKR ]iMPX VH RG  GR  þHUYQD
XVNXWHþQt VH]iMH]GGR1RUVND0D[LPiOQHRVRE &HQD
 NU QD RVREX SRGOH PČQRYpKR NXUVX N 
OLVWRSDGX  1HYUDWQi ]iORKD þLQt  NU 7ČP
NWHĜt VH ]~þDVWQt ]iMH]GX EXGH RGSRþWHQR  ERGĤ QD
GRYROHQRX

.HUOLQJDUIM|OO +UDXQE~èLU /DQGPDQQDODXJDU RJ
ëMyUViUGDOXU
1D þW\ĜGHQQt ]iMH]G Y SR]GQtP OpWČ QD .HUOLQJDIM|OO
+UDXQE~èLU/DQGPDQQDODXJDURJëMyUViUGDOVHSRMHGHD]
VUSQDSRNXGEXGHGRVWDWHþQê]iMHP 0D[LPiOQČ
RVRE=iMH]GVWRMtNUQDRVREXDYFHQČMVRX
]DKUQXW\YãHFKQ\FHVW\YR]HPQRFOHKDSUĤYRGFH-HGHQ
YHþHU VH SOiQXMH JULORYiQt D SUHGORåHQR EXGH JULORYDQp
PDVR D EUDPERURYê VDOiW 2 RVWDWQt VWUDYX VH EXGRX
]~þDVWQČQt PXVHW SRVWDUDW VDPL 1HYUDWQi ]iORKD þLQt
NU

3RGUREQČMãt LQIRUPDFH R SOiQRYDQêFK ]iMH]GHFK
GRVWDQHWHYNDQFHOiĜLVGUXåHQtYXOLFL6NLSDJDWDDQD
WHOHIRQX   NGH EXGH RG  OHGQD  SUREtKDW
]iSLV

32=25 9SĜtSDGČ SRWĜHE\ PĤåHWH NG\NROLY NRQWDNWRYDW
]iVWXSFH VGUXåHQt QD SUDFRYLãWtFK D WDNp (LQLQJ,èMX QD
WHOHIRQX   3UR ]tVNiQt LQIRUPDFt R NXU]X
LVODQGãWLQ\NRQWDNWXMWH$OìMyèDVWRIXQDWHOHIRQX
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Launakönnun Starfsgreinasambandsins

Fjárhagsstaðan betri en
verðbólga vekur ugg
Sigríður Ólafsdóttir frá Capacent-Gallup kynnti í lok
nóvember, á mjög fjölmennum fundi í Alþýðuhúsinu,
niðurstöður launakönnunar sem gerð var fyrir
Starfsgreinasambandið og snýr að félagsmönnum
Einingar-Iðju.
Í niðurstöðum könnunarinnar kom m.a. fram að 40,3%
þátttakenda töldu fjárhagsstöðu sína heldur betri og 23,5%
miklu betri í dag en fyrir þremur árum síðan. Verðbólgan
vekur ugg hjá þátttakendum því 75% hafa fundið fyrir
hækkandi verðbólgu. Þeir sem svöruðu sögðust helst finna
fyrir henni í sambandi við hækkandi matvöruverð (66,7%),
hækkun lána (51,4%) og hækkandi bensínverð (48,6%).
Hvað varðar fjárhagsstöðu þá telja19,3% Einingar-Iðjufélaga að hún sé hvorki lakari né verri nú en fyrir þremur
árum, en þeir sem töldu sig standa verr að vígi töldu ástæðuna einkum vera hækkandi verðlag, eða 45%, og 25%
töldu launaþróun í landinu vera meginástæðuna.
68% félagsmanna Einingar-Iðja eru í fullu starfi og unnu
að meðaltali 54,7 klukkustundir á viku, en ef þeir sem
vinna hlutastarf eru teknir með þá vinna félagsmenn Einingar-Iðju að meðaltali 44,2 klukkustundir á viku. Ef litið er
á yfirvinnuna þá vinna þeir sem eru í fullu starfi að meðaltali 13,5 klukkustundir í yfirvinnu á viku en ef allir eru teknir með þá lækka yfirvinnustundirnar í 10,2.

Reykjavík og nágrannasveitarfélög
Ef litið er á aðildarfélög sambandsins í Reykjavík og nágrenni þá töldu 43,3% þátttakenda fjárhagslega stöðu sína
heldur betri og 24,5% miklu betri í dag en fyrir 3 árum.
81% hafa fundið fyrir hækkandi verðbólgu og þá einna
helst í hækkandi matvöruverði (65,9%), hækkun lána
(51,7%) og hækkandi bensínverði (50,13%).
24,5% þátttakenda töldu fjárhagsstöðu sína hvorki lakari
né verri nú en fyrir 3 árum en þeir sem töldu sig standa

Sigríður Ólafsdóttir, frá Capacent-Gallup, kynnir niðurstöður
könnunarinnar fyrir fundargestum.
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Þéttsetinn fundarsalur. Fjölmargir Einingar-Iðjufélagar
mættu á kynningarfundinn.

verr að vígi töldu ástæðuna einkum vera hækkandi verðlag
(36,3%) og 15% töldu launaþróun í landinu vera meginástæðuna.

Aðrir innan SGS
38,5% telja fjárhagslega stöðu sína heldur betri og 28,9%
miklu betri í dag en fyrir 3 árum. 80% hafa fundið fyrir
hækkandi verðbólgu og þá einna helst í hækkandi matvöruverði (67,9%), hækkun lána (49,1%) og hækkandi
bensínverði (45,8%).
28,9% þátttakenda töldu fjárhagsstöðu sína hvorki lakari
né verri nú en fyrir 3 árum en þeir sem töldu sig standa
verr að vígi töldu ástæðuna einkum vera hækkandi verðlag
27,9% og 26,5% töldu launaþróun í landinu vera megin
ástæðuna.
Á heimasíðu Einingar-Iðju, www.ein.is, má finna
niðurstöður könnunarinnar í heild sinni. Þar er einnig
hægt að sjá niðurstöður úr heildarkönnuninni sem gerð
var fyrir SGS.

Í könnunni kemur fram að ófaglærðir starfsmenn á
Eyjafjarðarsvæðinu vinna 20 klst. meira á mánuði en
ófaglærður á höfuðborgarsvæðinu, engu að síður eru
heildarlaunin svipuð. Björn Snæbjörnsson, formaður
Einingar-Iðju, segir að svo virðist sem dagvinnulaunin
séu ekki lægri en á öðrum stöðum en samt sem
áður eru heildarlaunin lægri. „Þessar niðurstöður gefa
ákveðna vísbendingu sem mér finnst frekar erfitt að
útskýra og kemur mér verulega á óvart. Það hefur
reyndar áður komið fram að það er mikil tryggð við
fyrirtæki hér á Eyjafjarðarsvæðinu, því fólk er ekki
mikið að færa sig á milli fyrirtækja. En það að við skulum vera ánægðust á landsvísu með það sem við
höfum kom mér á óvart.“

Kíkið á www.ein.is

Hvernig þekkja skal einstaklinga
undir áhrifum fíkniefna
Fjölmargir lögðu leið sína í Alþýðuhúsið á Akureyri
mánudagskvöldið 20. nóvember sl. til að hlusta á erindi Þorsteins Péturssonar lögreglumanns. Þar fjallaði Þorsteinn, betur þekktur sem Steini P., m.a. um
hvernig þekkja skal einstaklinga sem eru undir áhrifum fíkniefna.
Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, segir að félagsmenn sem eru að vinna með börn og unglinga og þá
sérstaklega skólaliðar hafi komið með ábendingar um að
þörf væri á að fá fræðslu um þetta málefni, m.a. til að fá
smá innsýn í það hvernig menn geta þekkt einstakling sem
er undir áhrifum fíkniefna. „Þessar ábendingar voru teknar
fyrir á stjórnarfundi Opinberu deildar félagsins og í framhaldinu var ákveðið að bjóða upp á þessa fræðslu. Við sjáum ekki eftir því að hafa komið þessu á fót því fundurinn
tókst mjög vel og við erum farin að skoða hvort hægt sé að
halda annan fund fljótlega eftir áramót, þó svo að þessi
fræðsla eigi auðvitað að vera í höndum skóla og sveitarfélaga. Því miður þá tel ég að þessar stofnanir hafi ekki staðið sig nægjanlega vel í að fræða fólk um þessi mál, því auðvitað á að vera skylda sveitarfélaga og skólastofnana að
veita til dæmis skólaliðum þessa fræðslu.“

Hefur áhrif á alla
Fundargestir komu víða af félagssvæði Einingar-Iðju og á
fundinn mættu einnig forystumenn samtakanna Vímulaus
æska og sögðu reynslusögur frá baráttu sinni við að reyna
að losa börn sín undan því böli sem fíkniefni valda, ekki
bara þeim sjálfum heldur öllum í fjölskyldunni. Vímulaus
æska er stuðningshópur foreldra unglinga sem að eiga eða
hafa átt í vímuefnavanda. Hópurinn hefur hist vikulega á
mánudögum klukkan 20:00 í Akureyrarkirkju frá því í september 2005 og er opinn öllum á Eyjafjarðarsvæðinu.

Áfengi og tóbak algengustu fíkniefnin
Í erindi sínu minnti Steini P. á að algengustu fíkniefnin væru
áfengi og tóbak og sagði að flestir sem byrja í sterkari efnum gera það undir áhrifum áfengis. Hann sagðist jafnframt
ekkert skilja í foreldrum sem keyptu áfengi fyrir börn sín.

Fjölmargir lögðu leið sína í Alþýðuhúsið til að hlusta á
erindi Steina P.

Það væru ekki góð skilaboð sem foreldrar koma til barna sinna með
þeirri einu aðgerð. Hann sagði einnig
að menn þyrftu að hafa varann á og
nauðsynlegt væri að fylgjast vel með
börnum sínum og að vert væri að
hafa í huga nokkur atriði sem geta
bent til þess að börnin séu byrjuð að
nota fíkniefni:
* Finnist áfengi, lyf eða áhöld til
vímuefnanotkunar í fórum barns
eru miklar líkur á að barnið sé í
neyslu slíkra efna. Tiltekin hegðun
getur einnig gefið vísbendinu um
að barnið neyti vímuefna. Sérstaklega ef nokkur eftirtalinna atriða
fara saman:
• Snöggar breytingar á skapi og hegðun
• Versnandi skólasókn og námsárangur eða ástundun í
vinnu
• Skyndilegur mótþrói við aga á heimili eða í skóla,
óhlýðni við útivistarreglur
• Versnandi samskipti og/eða einangrun frá fjölskyldu og
gömlum vinum
• Tengsl við nýja kunningja, einkum þá sem nota
vímuefni
• Depurð eða óútskýranleg reiði
• Almennt áhugaleysi og doði
• Breyting á svefn- og matarvenjum
• Mikil peningaþörf eða hnupl
• Ósannsögli eða aukin leynd yfir athöfnum og eigum

Steini P. sýndi fundargestum ýmis tæki og tól
sem notuð eru við fíkniefnaneyslu.

* Jafnvel þótt ofantalin atriði geti bent til vímuefnaneyslu
geta þau einnig endurspeglað eðlilegt umrót unglingsáranna, eða verið merki um önnur vandamál. Með því að
vera í góðri tengingu við barn þitt og þekkja kunningja
þess og umhverfi ættirðu að geta komist að því hvort
barnið hefur hafið neyslu eða ánetjast vímuefnum.
* Ef þú telur að grunur þinn um vímuefnaneyslu barnsins
sé réttur þarft þú að ræða það við barnið. Sýndu nærgætni og taktu skýrt fram að tilgangur þinn með spurningunum sé umhyggja þín og ást á barninu. Ekki koma
með óréttlátar ásakanir. Talaðu opið um tilfinningar þínar
og um áhyggjur þínar og biddu um svör. Vertu viðbúinn
að barnið geri lítið úr vandanum eða neiti. Ekki taka gilt
svar um að þetta hafi aðeins gerst einu sinni.
Hafir þú upplýsingar varðandi fíkniefnamál, sem
þú vilt koma á framfæri, getur þú hringt nafnlaust í
síma 800 5005. Símsvari tekur við skilaboðum frá
þér og þú getur valið um hvort þú vilt gefa upp nafn
þitt eða ekki.
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ѯкѧьѱэьѤѝѯчѪѠьыѤьњѥзє (Desemberuppbót)
ѝўѓѥёѢ еѠѕѸѼѥѝєѥнѧдъѫдъҕѥьњҕѥ ъҕѥьєѨѝъ
ѧ ыѧъѨѷлѣѳчҖіѤэѯкѧьѱэьѤѝѲьѯчѪѠь
ыѤьњѥзє шѥєѝѤррѥдѥіњҕѥлҖѥкѰіккѥь (kjarasamningar) ѯкѧьѱэьѤѝьѨѸлѣлҕѥѕ
ѲўҖўьѩѷкзіѤѸк лѣлѼѥьњьєѥдўіѪѠьҖѠѕьѤѸь еѩь
Ѹ ѠѕѬҕдѤэѝѤррѥњҕѥлҖѥкњҕѥ ѳчҖдѼѥўьч
лѼѥьњьѯкѧьѱэьѤѝюіѣлѼѥѯчѪѠьыѤьњѥзєѳњҖ ѯюҝьлѼѥьњьѯъҕѥѳўіҕ шјѠчльеѩѸьѠѕѬҕ
дѤэіѣѕѣѯњјѥ ўіѪѠѯњјѥеѠкдѥіъѼѥкѥьеѠкѝєѥнѧдьѤѸьѵчҖњѕѯнҕьдѤь дѥілҕѥѕѯкѧьѱэьѤѝьѨѸлѣлҕѥѕѲўҖюј
ҍ ѣзіѤѸк
ѯкѧьлѼѥьњььѨѸѳєҕѯдѨѷѕњдѤэѯкѧьѝѣѝєѝѼѥўіѤэдѥіёѤдіҖѠьѰшҕѠѕҕѥкѲч
шѥєѝѤррѥдѥіњҕѥлҖѥкѰіккѥьъѨѷѝўѓѥёѢъѼѥдѤэўьҕњѕѯъћэѥј ѝѼѥўіѤэѝєѥнѧд
ъѨѯѷ юҝьјѬдлҖѥкеѠкўьҕњѕѯъћэѥј лѣѳчҖѯкѧьѱэьѤѝѲьѯчѪѠьыѤьњѥзєѯюҝьлѼѥьњь
ѯкѧь 59.729.ѰјѣѯкѧьѱэьѤѝѯчѪѠьыѤьњѥзєѝѼѥўіѤэеҖѥіѥндѥі ѲьѝѤррѥдѥіњҕѥлҖѥкеѠкшјѥчѰіккѥьъѤѷњѳюьѤѸь ѝєѥнѧдлѣѳчҖіѤэ 40.700.- ѱзіьѬіҙ
эѫззјъѨѷіѤэіѥндѥі лѣѳчҖіѤэѯкѧьѱэьѤѝѢѲьњѤьъѨѷ 1 ыѤьњѥзє, ѝҕњьјѬдлҖѥкѲь
шјѥчѰіккѥьѠѪѷьѵ лѣѳчҖіѤэѯкѧьѱэьѤѝѢьѨѸдҕѠьњѤьъѨѷ 15 ыѤьњѥзє ѰјѣјѬдлҖѥк
еѠкўьҕњѕѯъћэѥј дѶлѣѳчҖіѤэѯкѧьѱэьѤѝѢьѨѸѲьѯчѪѠьыѤьњѥзє шѥєѝѤррѥњҕѥлҖѥкѰіккѥьеѠкўьҕњѕкѥьъѨѷѝѤкдѤч

дѥіеѩѸьѯкѧьѯчѪѠьѝѧѸьюҍ (Launahækkun um áramót)
яѬҖъѯѨѷ юҝьѝєѥнѧдеѠкѝўѓѥё Eining-Iðja ъѫдъҕѥь лѣѳчҖіѤэѯкѧьѯчѪѠьеѩѸьшѠь
ѝѧь
Ѹ юҍ ѝѼѥўіѤэлѼѥьњьѯкѧььѤѸь лѣєѥдўіѪѠьҖѠѕлѣеѩѸьѠѕѬҕдѤэѝѤррѥдѥіњҕѥлҖѥк
ѝєѥнѧдеѠкѝўѓѥёѢъѨѷєѨѝр
Ѥ рѥдѥіњҕѥлҖѥкдѤэўьҕњѕкѥьѯъћэѥј
лѣѳчҖіѤэ
ѯкѧьѯчѪѠьеѩѸь
3%
ѝєѥнѧдеѠкѝўѓѥёъѨѷєѨѝр
Ѥ рѥдѥіњҕѥлҖѥкдѤэўьҕњѕкѥь
ѓѥзіѤу лѣѳчҖіѤэѯкѧьѯчѪѠьеѩѸь 2,9%, оѩкѷ ѯўєѪѠьдѤэдѥіеѩѸьѯкѧьѯчѪѠьъѤѷњѳю
еѠкшјѥчѰіккѥь шѥєѯкѪѷѠьѳеѝѤррѥњҕѥчҖњѕдѥілҕѥѕѯкѧьѯчѪѠь еѠкѝєѥзє
ѝҕкѯѝіѧєѠѥнѨё
(Samtök
atvinnulífsins)
ѰјѣѝєѥзєѰіккѥь
(Starfsgreinasamband Íslands )

ъҕѥьѳчҖіэ
Ѥ ѯкѧьѯчѪѠьеѩѸьѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 1 дідсѥзєъѨѷяѥ
ҕ ьєѥўіѪѠѳєҕ
ѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 1 дідсѥзє ѝѼѥўіѤэяѬҖъѨѷєѨѠш
Ѥ іѥѯкѧьѯчѪѠьшѷѼѥ ѳчҖєѨдѥіеѩѸьѠѤшіѥѯкѧьѯчѪѠьъѤѷњѳю шѥєѝѤррѥњҕѥчҖњѕдѥілҕѥѕѯкѧьѯчѪѠьеѠкѝєѥзєѝҕкѯѝіѧєѠѥнѨё
юіѣєѥц 15.000 ѱзіьѬіҙ ѕдѯњҖьяѬҖъѨѷіѤэіѥндѥіѰјѣўьҕњѕкѥьеѠкѯъћэѥј
эѫззјъѨѷъѼѥкѥьѠѕѬҕъѯѨѷ чѧєѯюҝьѯњјѥѠѕҕѥкьҖѠѕўьѩѷкюҍ
оѩкѷ ѕѤкзкъѼѥкѥьѲьѯчѪѠь
дідсѥзє 2006 ѰјѣѳчҖіѤэѯкѧьѯчѪѠьѯдѧьдњҕѥшѥєъѨѷѠѤшіѥдѼѥўьч лѣѳчҖіэ
Ѥ дѥі
еѩѸьѯкѧьѯчѪѠьѠѕҕѥкшѷѼѥ 5,5% ѲьнҕњкѯњјѥчѤкдјҕѥњ (дѥіеѩѸьѯкѧьѯчѪѠьъѤѷњѳюѯєѪѷѠ
зіѤѸкѝѫчъҖѥѕшѠьѝѧѸьюҍ лѼѥьњь 2,5%) чѤкьѤѸьѲьњѤьъѨѷ 1 дідсѥзєлѣѳчҖіѤэѯёѧѷє
ѠѨд 3%
діѫцѥшіњлѝѠэѲэѯкѧьѯчѪѠьеѠкъҕѥьѠѕҕѥкщѨѷщњҖ ь
ѰјѣьѼѥєѥѯюіѨѕэѯъѨѕэдѤь
шѤѸкѰшҕѯчѪѠьєѧщь
ѫ ѥѕь ўѥдъҕѥьѳєҕѳчҖіѤэѯкѧьѯчѪѠьеѩѸьўіѪѠѳєҕѰьҕѲл діѫцѥшѧчшҕѠ
ѝѠэщѥєеҖѠєѬјѯёѧѷєѯшѧєѳчҖъѨѷѝѼѥьѤдкѥьеѠкѝўѓѥё Eining-Iðja ъѨў
ѷ єѥѕѯје
460 3600

эѤшіјѠчѠѫѱєкзҙъѨѷ Hvalfjarðar (Hvalfjarðargöng)
ѝѥєѥіщўѥоѪѸѠэѤшіјѠчѠѫѱєкзҙ Hvalfjarðar ѳчҖъѨѷѝѥѼ ьѤдкѥь Eining-Iðja ѯєѪѠк
ѠзѬѯіѕіѨѷ ѰјѣѯєѪѠк чѥјњѧз (Akureyri og Dalvík) ѲьіѥзѥѯёѨѕкэѤшіјѣ 600
ѱзіьѬіҙ ьѠдлѥдьѤѸьѕѤклѣўѥоѪѸѠэѤшіѳчҖъѨѷшњѤ ѰъьеѠкѝўѓѥёѢъѨѷ Ólafsfirði,
Hrísey Ѱјѣ Grenivík

ѯкѧьѝњѤѝчѧдѥіѯёѪѷѠдѥіѯлѶэюҐњѕ (Sjúkrasjóður)
ѯєѪѷѠюҍъѰ
Ѩѷ јҖњѝєѥнѧдѢлѼѥьњь 1.346 ъҕѥь ѳчҖіѤэѯкѧьѠѫчўьѫьлѥддѠкъѫьѝѣѝє
ѯєѪѷѠѕѥєѯлѶэюҐњѕ оѩкѷ ъѥкѝўѓѥёѢѳчҖлҕѥѕѳюіњєъѤѸкѝѧѸь 46 јҖѥьѱзіьѬіҙ оѩѷк
ўєѥѕзњѥєњҕѥ ѝєѥнѧдеѠкѝўѓѥёѢлѼѥьњь 27% ѳчҖіѤэѯкѧьѠѫчўьѫьчѤкдјҕѥњьѨѸ
ьѠдлѥдьѤѸь ѝєѥнѧдѢѕѤкєѨѝѧъыѧѳчҖіѤэѯкѧьѠѫчўьѫьѲьдѥіѯлѶэюҐњѕѯіѪѸѠіѤкѝѼѥўіѤэ
ѯчѶд ѰјѣѯчѶдъѨѷєѨзњѥєъѫёёјѓѥёўіѪѠёѧдѥі, дѥіѯлѶэюҐњѕѝѥўѤѝеѠкзѬҕѝєіѝ,
ьњчўіѪѠдѥѕѓѥёэѼѥэѤч, шіњлўѥєѣѯіѶкѯюҝьшҖь

іѤэъіѥэѯдѨѷѕњдѤэѯкѧьѝњѤѝчѧдѥіѯёѪѷѠдѥіћѩдќѥ! (Kynntu þér
námsstyrkina!)
ѲьѓѥзїчѬўьѥњьѨѸ ѱікѯіѨѕьшҕѥкѵўјѥѕѰўҕк ѳчҖлѤчѲўҖєѨдѥіѠэієъѤѸкіѣѕѣѝѤѸь
ѰјѣіѣѕѣѕѥњѝѼѥўіѤэѝєѥнѧдеѠкѝўѓѥёѢ оѩкѷ єѨѠѕѬҕєѥдєѥѕўјѥѕюіѣѯѓъѲь
ѓѥзїчѬўьѥњьѨѸ ъѥкѝўѓѥёѢшҖѠкдѥіѲўҖѝєѥнѧдъѫдъҕѥь ъіѥэщѩкѝѧъыѧѠѤьёѩк
ѳчҖіѤэѯдѨѷѕњдѤэдѥіеѠѯкѧьѝьѤэѝьѫьѯёѪѷѠдѥіћѩдќѥўіѪѠдѥіѠэієшҕѥкѵ ѱчѕяҕѥь
ъѥкѝўѓѥё Eining-Iðja лѥддѠкъѫьѝьѤэѝьѫьѯёѪѷѠдѥіћѩдќѥеѠкѰјьчҙѝ-ҙ
ѯєьъҙ (fræðslusjóður Landsmennt) (landsmennt.is) ѰјѣлѥдѓѥзіѤу
(rikismennt.is)
ѝѼѥўіѤэѝєѥнѧдеѠкѝўѓѥёъѨѷъѼѥкѥьѯшѶєѠѤшіѥ лѣѳчҖіѤэѯкѧьѝьѤэѝьѫьѯёѪѷѠдѥі
ѠэієўіѪѠдѥіћѩдќѥлѥддѠкъѫьѲьњкѯкѧь 44.000 ѱзіьѬіҙ ўіѪѠѳєҕѯдѧь 75%
ѰјѣѝѼѥўіѤэяѬҖъѨѷіѤэіѥндѥієѨѝѧъыѧѳчҖіѤэѯкѧьѝьѤэѝьѫь 90% еѠкзҕѥѠэієѰшҕјѣ
зіѤѸк ѱчѕѲьдѥіѠэієчѤкдјҕѥњьѨѸ шҖѠкѝѥєѥіщьѼѥѳюѲнҖѯёѪѷѠдѥіѝҕкѯѝіѧєѠѥнѨё-
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юқллѫэѤь ѲьдѥіѠэієѝѼѥўіѤэдѧлдіієѯњјѥњҕѥк дѶлѣѳчҖіѤэѯкѧьѝьѤэѝьѫьѯёѨѕк
50% еѠкзҕѥѠэієѰшҕјѣзіѤѸк Ѱјѣѳєҕѯдѧь 15.000 ѱзіьѬіҙ еҖѠзњіѝѤкѯдшѫ! ѯкѧь-

ѠѫчўьѫьѯёѪѷѠдѥіѠэієѝѼѥўіѤэдѧлдіієѯњјѥњҕѥкьѤѸь лѣўѤдѠѠдлѥдѯкѧьѠѫчўьѫьѝҕњьэѫззјѯшѶєлѼѥьњьѳчҖѰдҕ 44.000 ѱзіьѬіҙ

ўѥдѝєѥнѧдѢ
шҖѠкдѥіъѼѥдѥіѝѠэѯёѧѷєѯшѧє
ѝѼѥўіѤэѲэѠьѫрѥшдѥіеѤэеѨѷ
ѕѥьёѥўьѣ (чѤкѯнҕь еѤэіщѯєјҙ іщэііъѫдѯюҝьшҖь) оѩкѷ ѳєҕлѼѥдѤчлѼѥьњьдѥіѝѠэ
ўіѪѠѝѠэъѤѸкўєчѝѨѷньѧч лѣєѨѝъ
ѧ ыѧѳчҖіѤэѯкѧьѝьѤэѝьѫь лѼѥьњь 81.000 ѱзіьѬіҙ
ъѨѯѷ њюѳоъҙеѠкѝўѓѥё Eining-Iðja, www.ein.is лѣєѨеѠ
Җ єѬјлѥд Ѱјьчҙѝ-ҙ
ѯєьъҙ ѯюҝьѓѥќѥѠѤкдїќ, ѓѥќѥѝѯюь, ѓѥќѥѳъѕѰјѣѓѥќѥѱюѰјьчҙ

дѥіѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьѓѥзїчѬўьѥњ (Vetrarleiga orlofshúsanna)
ъѥкѝўѓѥёѢѳчҖѯюҌчэіѧдѥіѲўҖѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьѲьѓѥзїчѬўьѥњѝѼѥўіѤэѝєѥнѧдѢ
ѱчѕєѨэѥҖ ь ёѤдіҖѠьіњєѝѨѷѰўҕкчҖњѕдѤь ѳчҖѰдҕэѥҖ ьёѤдіҖѠьъѨѷ ѠѧјјѬдѥѝшѥчѨіҙ ъѨѷ
ђѱѕьѝзѥчѥј (Illugastaðir í Fnjóskadal), ъѕѥіҙьѥіҙѯдѨѕіҙчѨ ъѨѷ ѯѠѕҙѕѥђѕѥіҙѝ
ѯњѶъ (Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit) ѰјѣъѨѷѝњѧдьѥѝдѥіҙч ъѨѷ эѠіҙдѥіҙѯђҍѕњіҙ
чѬіҙ (Svignaskarð í Borgarfjörður), ѰјѣѰўҕкѝѫчъҖѥѕѳчҖѰдҕ ѠёѥъѯєҖьъҙ оѩкѷ єѨ
ѲўҖѯнҕѥщѩкѝѥєўҖѠк ъѨѯѷ јѨѕњѝҙѯѡєєѥіҙѯєѪѠкѯіѕзѕѥњѧз (Ljósheimar í Reykjavík)
дѥіѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьїчѬѲэѳєҖіҕњк- ѰјѣїчѬўьѥњьѤѸь ѯіѧѷєшѤѸкѰшҕњь
Ѥ ъѨѷ 15 дѤьѕѥѕь
льщѩкњѤьъѨѷ 1 єѧщь
ѫ ѥѕь

іѥѕдѥііѥзѥзҕѥѯнҕѥъѨѷёѤд
ъѨѷ Illugastaðir , Tjarnargerði Ѱјѣ Svignaskarð
іѥзѥѠѥъѧшѕҙјѣ 13,500 ѱзіьѬіҙ ўѥдѯнҕѥнҕњкѝѫчѝѤючѥўҙѯюҝьѯњјѥ 3 зѪьіѥзѥ
9,000 ѱзіьѬіҙ эҖѥьёѤдчѤкъѨѷдјҕѥњѳюеҖѥкшҖььѨѸєѨѠҕѥкѰнҕьѸѼѥіҖѠь
ѝѼѥўіѤээѫззјъѫёёјѓѥёѰјѣэѫззјѝѬкѠѥѕѫ ўѥдѯеҖѥёѤдѲьнҕњкдјѥкѝѤючѥўҙ
ѯюҝьѯњјѥѝѥєзѪьіѥзѥзҕѥѯнҕѥ 6,000 ѱзіьѬіҙ ѯмёѥѣэіѧѯњцчѤкъѨѷдјҕѥњѳюеҖѥкшҖь
дѫрѰлэҖѥьёѤдъѨѷ
Tjarnargerði іѤэѳчҖъѨѷѝѥѼ ьѤдкѥьеѠкѝўѓѥёѢъѨѷщьь
Skipagötu 14 ѯєѪѠк ѠзѬѯіѕіѨѷ ѝѼѥўіѤэдѫрѰлэҖѥьёѤдъѨѷ Illugastöðum Ѱјѣ
Svignaskarði
іѤэѳчҖъѨѷћь
Ѭ ѕҙдјѥкѲўҖэіѧдѥі(þjónustumiðstöð)
эіѧѯњцѯеш
чѤкдјҕѥњ

ѯєѪѠкѯіѕзѕѥњѧз
ъѨѷёд
Ѥ ѲьѯешѯєѪѠкѯіѕзѕѥњѧзѯюҌчѲўҖѯнҕѥѯюҝьѠѥъѧшѕҙ, ъѨѷёѤдѝѼѥўіѤэяѬҖюњҐ ѕлѣѲўҖѯнҕѥѯмёѥѣѯєѪѷѠєѨзњѥєлѼѥѯюҝь
зҕѥѯнҕѥѠѥъѧшѕҙјѣ 15,500 ѱзіьѬіҙ ъѨѷёд
Ѥ ѝѼѥўіѤэяѬҖюњҐ ѕ ѲўҖѯнҕѥзѪьјѣ 2,500
ѱзіьѬіҙ іѤэдѫрѰлъѨѷёѤдѳчҖ ъѨѷѝѼѥьѤдкѥьеѠкѝўѓѥёѢъѨѷщьь Skipagötu 14
ѯєѪѠк ѠзѬѯіѕіѨѷ

дѥіѯчѧьъѥкѓѥзїчѬіѠ
Җ ьеѠк Eining-Iðja юҍ 2007
юіѣѯъћьѠіҙѯњѕҙ- ѯешѯєѪѠк Bergen , Sogn Ѱјѣ Harðangur

дѼѥўьчдѥіњѤьѠѠдѯчѧьъѥкѳюѕѤкюіѣѯъћьѠіҙѯњѕҙѲьшѤѸкѰшҕњь
Ѥ ъѨѷ 1 щѩкњѤьъѨѷ 11
єѧщь
ѫ ѥѕь 2007, ўѥдњҕѥєѨѝєѥнѧдѝьѲлѲьдѥіѯчѧьъѥк ѰјѣіѤэѳєҕѯдѧь 50 ъҕѥь
зҕѥѯчѧьъѥкъҕѥьјѣ 139,500.- ѱзіьѬіҙ оѩѷкіѥзѥьѨѸ ѯъѨѕэшѥєѠѤшіѥеѩѸьјк
еѠкзҕѥѯкѧьшіѥшҕѥкюіѣѯъћѲьњѤьъѨѷ 20 ёїћлѧдѥѕь 2006 ўѥдъҕѥьѝєѥнѧд
шҖѠкдѥіѯчѧьъѥкзіѤѸкьѨѸ шҖѠклҕѥѕзҕѥєѤчлѼѥѯюҝьѯкѧь 8,000- ѱзіьѬіҙ Ѱјѣ
ѝўѓѥёѢлѣўѤдзѣѰььѝѣѝєеѠкъҕѥь 18 зѣѰьь

дѥіѯчѧьъѥкѳюѯъѨѷѕњнє Kerlingafjöll, Hraunbúðir, Landmannalaugar Ѱјѣ
Þjórsárdalur
дѥіѯчѧьъѥкюјѥѕїчѬіҖѠьѯёѪѷѠѯѕѨѷѕєнє
Kerlingafjöll,
Hraunbúðir,
Landmannalaugar og Þjórsárdalur іњєѝѨѷњѤь ўѥдєѨѝєѥнѧдѢѲўҖзњѥєѝьѲл дѶлѣѠѠдѯчѧьъѥкѲьњѤьъѨѷ 9 щѩк 12 ѝѧкўѥзє 2007 лѼѥьњьѳєҕѯдѧь 40 ъҕѥь
зҕѥѯчѧьъѥкіѥзѥъҕѥьјѣ 18.000.- ѱзіьѬіҙ оѩѷкіѥзѥьѨѸлѣіњєзҕѥъѨѷёѤд,
ѕѥьёѥўьѣѰјѣєѤззѫѯъћдҙ ъҕѥьшҖѠкьѼѥѠѥўѥішѧчшѤњєѥѯѠк ѰшҕлѣєѨѠѥўѥі
зѷѼѥѲўҖўьѩѷкєѪѸѠѳчҖѰдҕѝјѤчєѤьѐіѤѷкѰјѣѯьѪѸѠѕҕѥк
зҕѥєѤчлѼѥдѥіѯчѧьъѥкіѥзѥ
3.000.-ѱзіьѬіҙ Ѱјѣѳєҕєд
Ѩ ѥізѪьзҕѥєѤчлѼѥ
ўѥдъҕѥьяѬҖѲчѲўҖзњѥєѝьѲлѲьдѥіѯчѧьъѥкшѥєъѨѷѳчҖдјҕѥњѳюеҖѥкшҖь
діѫцѥјкъѣ- ѯэѨѕьѯёѪѷѠлѠкдѥіѯчѧьъѥкѳчҖ ъѨѷѝѼѥьѤдкѥьеѠкѝўѓѥёѢъѨѷ
Skipagata 14, ѯєѪѠкѠзѬѯіѕіѨѷ, ўєѥѕѯјеѱъіћѤёъҙ 460 3600 шѤк
Ѹ ѰшҕњѤьъѨѷ 3
єдіѥзє 2007
ѱюічъіѥэ! ўѥдъҕѥьєѨюр
қ ўѥѲьъѨѷъѥѼ кѥь ѝѥєѥіщеѠзѼѥюіѩдќѥѳчҖлѥдъѨѷюіѩдќѥёьѤдкѥь(trúnaðarmaður) еѠкэіѧќѤъѓѥѕѲьѝщѥьъѨѷъѼѥкѥь Ѱјѣўѥд
ъҕѥьшҖѠкдѥізњѥєнҕњѕѯўјѪѠ
діѫцѥшѧчшҕѠѳчҖъѝ
Ѩѷ ўѓѥёѯѠььѧѷк-Ѡѧчјҙѕѥ
ѷ єѥѕѯјеѱъіћѤёъҙ 460 3600 ьѠдлѥдьѤѸьўѥдъҕѥьшҖѠкдѥі
(Eining-Iðja) ъѨў
ъіѥэѯдѨѷѕњдѤэдѥіѠэієѓѥќѥѳѠоҙѰјьчҙ ѝѥєѥіщшѧчшҕѠѳюъѨѷ ћѬьѕҙњѤхьыііє
(Alþjóðastofan) ъѨѷўєѥѕѯјеѱъіћѤёъҙ 460 1234

Munið eftir www.ein.is

Jólakrossgátan
Gerður er skýr greinarmunur á grönnum og breiðum sérhljóðum. Höfundur krossgátunnar er Bragi V. Bergmann. Sjá nánar á næstu síðu.

Jólakrossgát a n
Skrifið lausnina á blað (reitir 1 til 19, málsháttur) og
merkið blaðið með nafni, heimilisfangi, póstnúmeri
og símanúmeri. Einnig má senda svarið í tölvupósti
á ein@ein.is, en gæta skal þess að láta fyrrgreindar
upplýsingar fylgja.
Skilafrestur er til kl. 16 mánudaginn 15.
janúar 2007. Dregið verður úr réttum lausnum og
verður strax haft samband við vinningshafana.

Utanáskriftin er:
Eining-Iðja
- verðlaunakrossgáta
Skipagötu 14
600 Akureyri
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Glæsilegir vinningar eru í boði:
1. verðlaun:
Vöruúttekt að verðmæti kr. 10.000 í Nettó
2. verðlaun:
Helgardvöl á Illugastöðum að vetri til, í orlofshúsi
með potti í eigu Einingar-Iðju.

Verðlaunagetraun

3. verðlaun:
Ostakarfa frá Norðurmjólk.
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Glæsilegir vinningar eru í boði:

Til hvers notuðu Einingar-Iðjufélagar leðurpjötluna í
saltnámunum í ferð sinni um Evrópu sumarið 2006?
1. ( ) Hún var notuð sem poki undir saltið.
2. ( ) Hún var sett á rassinn og notuð til að renna sér í næstu
hvelfingu.
3. ( ) Hún var sett á höfuðið til að verjast saltkristöllum er duttu
úr námuloftinu.
Skrifið lausnina á blað og merkið það
með nafni, heimilisfangi, póstnúmeri og
símanúmeri. Einnig má senda svarið í
tölvupósti á ein@ein.is en gæta skal þess
að láta fyrrgreindar upplýsingar
fylgja. Skilafrestur er til kl. 16, mánudaginn 15. janúar 2007. Dregið verður

úr réttum lausnum og verður strax haft
samband við vinningshafana.

Utanáskriftin er:
Eining-Iðja
- verðlaunagetraun
Skipagötu 14
600 Akureyri

1. verðlaun:
Vikudvöl í orlofshúsi með potti í eigu
Einingar-Iðju að eigin vali sumarið 2007.
2. verðlaun:
Vöruúttekt að verðmæti kr. 10.000 í
Nettó.
3. verðlaun:
Helgardvöl á Illugastöðum að vetri til, í
orlofshúsi með potti í eigu Einingar-Iðju.
4. verðlaun:
Ostakarfa frá Norðurmjólk.

Kíkið á www.ein.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár
OLÍUVERZLUN
ÍSLANDS HF
www.olis.is
Óseyri 1a • 603 Akureyri
Sími: 461-2977

Daltré ehf.
Glerárgötu 3b • Símar: 461 2545

Grundargata 9, 620 Dalvík
Sími: 466 1199

akureyri
www.brimborg.is

Glerárgötu 34 • IS-600 Akureyri
Sími: 464 6400 • Fax 464 6411
raftakn@raftakn.is • www.raftakn.is

dalvik@dalvik.is

www.saeplast.com

samskip.is

www.frost.is

www.sba.is

www.asi.is

www.greifinn.is

www.efling.is
www.livis.is

461 3010

www.tmhf.is

SJÓMANNASAMBAND
ÍSLANDS
Sætúni 1 . 105 Reykjavík

w w w. ist a k.i s

Samiðn
www.samidn.is

www.ssi.is

www.deloitte.is

pwcglobal.com/is
pwc.com/is
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Gefðu inneign á Framtíðarreikning Glitnis
og fáðu fallega Latabæjarhúfu í
Latabæjaröskju í kaupbæti.*

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Þú færð Framtíðarreikning í næsta
útibúi Glitnis eða á www.glitnir.is.

Framtíðarreikningur Glitnis
– fyrir káta krakka með stóra drauma
• Bestu vextir sparireikninga bankans
• Auðvelt og þægilegt að spara reglulega

* 3.000 kr. lágmarksupphæð.

• Verðtryggður reikningur
• Bundinn þar til barnið verður 18 ára

