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Tanni Travel
er ferðaskrifstofa sem rekur eigin hópbifreiðar.
Við bjóðum heildarlausnir fyrir hópa
sem til okkar leita, innanlands sem utan.
Við leggjum metnað okkar í að koma til móts
við óskir viðskiptavinarins með persónulegri
ráðgjöf og þjónustu.

Sími 476 1399
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Orlof 2008
Úr Noregsferð félagsins
síðastliðið sumar.

Ágætu félagar!
Orlofsblað Einingar-Iðju sem nú berst ykkur í hendur er að
mestu með hefðbundnu sniði. Fjallað er um þá orlofsmöguleika sem félagsmönnum standa til boða á árinu
2008, en megináhersla er lögð á að kynna þau orlofshús
og orlofsíbúðir sem félagið hefur til umráða og leigu til
félagsmanna á komandi sumri. Sem fyrr býður félagið hús
og íbúðir af mismunandi stærðum og gerðum, í mismunandi umhverfi og í öllum landshlutum. Vekja má athygli á því að nú hafa bæst við enn fleiri glæsilegir og
spennandi kostir til úthlutunar. Er þar um að ræða nýjar
íbúðir í Reykjavík og orlofshús á Suðurlandi, í MinniMástungu og á Bjarteyjarsandi í Hvalfirði. Hús félagsins í
Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit hefur einnig verið endurnýjað og er allt hið glæsilegasta.
Danmörk og Spánn
Eins og undanfarin ár standa félagsmönnum til boða tvær
íbúðir miðsvæðis í Kaupmannahöfn og nú bætum við um

betur því félagið, í samstarfi við Félag byggingamanna
Eyjafirði, hefur tekið á leigu hús á Spáni. Í Danmörku er
um að ræða 14 vikur á tímabilinu 16. maí til 22. ágúst en
á Spáni 12 vikur á tímabilinu 6. júní til 29 ágúst. Allar
nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á
Akureyri, í síma 460 3600, sigrun@ein.is eða á www.ein.is
og þar fer skráning einnig fram. Tekið verður við umsóknum út mars og úthlutað í byrjun apríl.
Að venju eru félagsmenn einnig minntir á réttindi sín
varðandi orlof, orlofstöku og orlofsuppbót. Þá verður sagt
frá orlofsferðum sumarsins, sem eru þrjár að venju, en nú
stendur yfir skráning í ferðirnar og er mikil ásókn í þær
sem áður.
Við viljum minna á að ýmsar upplýsingar varðandi hús,
ferðir og annað sem máli skiptir koma fram í blaðinu og
því er mikilvægt að geyma það og hafa við höndina.

Ritnefnd Einingar-Iðju óskar félagsmönnum
alls hins besta í komandi orlofi.

Vika að eigin vali!
Undanfarin tvö ár hefur félagið haft í
boði styrki sem kallast „Vika að eigin
vali“ og hafa þessir styrkir verið vel nýttir
af félagsmönnum. Nú hefur stjórnin
ákveðið að gera enn betur en áður og
mun verja allt að kr. 2.080.000 í „Vika
að eigin vali“ á árinu 2008. Félagsmenn
geta sótt um 160 slíka styrki, hver að
upphæð kr. 13.000, og er styrkloforðum
úthlutað eins og orlofshúsunum.

Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á
orlofshúsi, hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, sem greiðslu upp í orlofsferð innanlands
eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins.
Hámark á hvern félagsmann er eins og áður
segir kr. 13.000, en þó aldrei hærri en 50%
af kostnaði.
Dregnir verða 18 punktar af þeim félagsmönnum sem nýta sér alla upphæðina og
hlutfallslega fyrir lægri upphæð. Greiðsla fer

fram eftir að ferðalagi lýkur en félagsmenn
þurfa að framvísa reikningi fyrir dvöl eða ferð.
ATH! Framvísa þarf löglega númeruðum
vsk. reikningum eða farseðlum!

Til dæmis er hægt að nota fjárhæðina til leigu
á orlofshúsi, hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, sem greiðslu upp í orlofsferð innanlands
eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins.
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Velkominn til Danmerkur
• Bjóðum fjölbreytt úrval sumarhúsa af öllum stærðum.
í Danmörku. 2ja manna og uppí 25 manna hallir.
• Bjóðum fjölbreytt úrval orlofshverfa í Danmörku.
• Bjóðum ótrúlega ódýra bílaleigubíla fyrir Íslendinga.
• Reynið frábæra þjónustu okkar við val á sumarhúsi og
staðsetningu þess í Danmörku.
• Val á sumarhúsi er mjög einföld beint af heimasíðu
okkar www.fylkir.is eða fáið sendan verðlista.

sími 456-3745
www.fylkir.is
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Glæsilegt hús á Spáni!

Eining-Iðja hefur ásamt Félagi byggingamanna Eyjafirði tekið á leigu hús á Spáni
í sumar. Húsið er í um 45 mínútna fjarlægð í suðurátt frá Alicante, á svæði sem
heitir Torrevieja, í Playa Flamenca hverfinu sem er mjög fallegt og fjölskylduvænt.
Öll þjónusta er í göngufæri.
Á neðri hæð er eldhús, stofa, svefnherbergi
m/tveimur rúmum og snyrting. Á efri hæð er
hjónaherbergi, svefnherbergi m/tveimur rúmum og baðherbergi. Á þaki hússins er sólbaðsaðstaða með garðhúsgögnum. Loftkæling er á
báðum hæðum og í húsinu er þjófavarnarkerfi.
Fyrir framan húsið er stór flísalagður garður
með garðhúsgögnum og stóru og góðu grilli.
Nýr glerskáli hefur verið byggður við anddyrið
með tilheyrandi húsgögnum. Auk þess er hægt
að kaupa sér aðgang að síma og interneti í
húsinu fyrir sanngjarnt verð. Fallegur sundlaugargarður fylgir húsinu. Hann er svo til bak
við húsið, en í því eru lyklar sem ganga að
sundlaugargarðinum.
Húsinu fylgja rúmföt og handklæði fyrir 6-8
manns. Þvottavél, ísskápur með góðu frystihólfi,
örbylgjuofn, kaffivél, samlokugrill, hrærivél, góð
rafmagnseldavél með fjórum hellum og stórum
bakaraofni, 12 manna matar- og kaffistell,
viskastykki, borðtuskur og öll almenn eldhúsáhöld. Sjónvarp með um 40 enskum stöðvum og DVD-spilari, garðhúsgögn og reyndar

8

allt til alls eða með öðrum orðum: Mjög vel
útbúið hús. Að auki er barnarúm og barnadót
og bókahilla með ágætu lesefni
Allt í göngufæri
Eins og áður segir er öll þjónusta í göngufæri, eins og t.d. matvöruverslunin Mercadona,
banki, sérverslanir, líkamsræktarstöð, lögreglustöð, veitingahús, sundlaugar og barir. Mjög
góð gönguleið er meðfram sjónum í suðurátt,
útimarkaðurinn er í 2ja mínútna göngufæri, en
það tekur um 15 til 20 mínútur að ganga á
ströndina.

Muni› eftir www.ein.is

Hafnarstræti 92

Sími 462 1818
w w w. b a u t i n n . i s

Strandgötu 3 · Sími 440 2370
www.sjova.is
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Leyfishafi
Ferðamálastofu

Sveitamennt

styrkur þinn til náms

Sveitamennt er starfsmenntunarsjóður
starfsmanna sveitarfélaga
á landsbyggðinni innan aðildarfélaga
Starfsgreinasambands Íslands
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Tvær íbúðir í
Kaupmannahöfn
Undanfarin ár hefur Eining-Iðja boðið
félagsmönnum sínum upp á að leigja
íbúðir miðsvæðis í Kaupmannahöfn.
Óhætt að segja að viðbrögðin hafi verið
frábær og því mun félagið áfram bjóða
upp á slíkt. Einingar-Iðjufélagar eiga því
kost á því að dvelja í einni af elstu og
fallegustu borgum meginlandsins. Hvort
sem þeir vilja versla eða borða, fara á
söfn, tónleika eða í leikhús, þá býður þessi
gamla höfuðborg Íslendinga upp á allt
sem þarf. Um er að ræða 14 vikur á tímabilinu 16. maí til 22. ágúst.
Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju,
segir að eftir þær góðu viðtökur sem félagið
hefur fengið undanfarin ár þá hafi ekki annað
verið hægt að en að bjóða upp á íbúðir í
Kaupmannahöfn. „Við vorum með tvær íbúðir
í fyrra. Aðra þeirra er búið að selja en við fengum hina aftur því hún naut mikilla vinsælda hjá
félagsmönnum okkar enda er hún frábærlega
staðsett, rétt hjá Strikinu. Hin íbúðin sem við
fengum er einnig miðsvæðis, en hún er á
Amager,“ segir Björn.
Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri, í síma 460 3600,
sigrun@ein.is eða á www.ein.is og þar fer skráning einnig fram. Tekið verður við umsóknum
út mars og úthlutað í byrjun apríl.
Íbúðirnar leigjast í viku í senn. Leiguverð
er óbreytt frá því í fyrra, aðeins kr. 20.000.
Skiptidagar verða á föstudögum.

Sølvgade 6a.

Punktafrádráttur er 36 punktar á hverja
viku.

Sølvgade 6a
Um er að ræða 100m2 „penthouse-íbúð,“ á
fimmtu hæð í lyftulausu húsi (eins og þau eru
flest í Kaupmannahöfn). Íbúðin, sem stendur
við Sølvgade 6a, er frábærlega vel staðsett, en
frá henni er um fimm mínútna gangur að
Strikinu og Nýhöfn. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.

Nýtt 2008
Augustagade 31
Um er að ræða snyrtilega tveggja herbergja,
50m2 íbúð á þriðju hæð og er hún upplögð

fyrir hjón eða litla fjölskyldu. Í íbúðinni er fullbúið eldhús og lítið baðherbergi með sturtu.
Baðhandklæði fylgja fyrir gesti. Svefnpláss er
fyrir tvo í uppábúnu hjónarúmi, en tvær
aukadýnur, sængur og rúmföt geta fylgt með
ef þörf er á. Íbúðin er fullbúin húsgögnum og í
henni er m.a. sjónvarp, útvarp og þvottavél.
Íbúðin er í Amager, mitt á milli miðbæjarins og
Kastrupflugvallar.
Því miður getum við ekki birt myndir af eða
úr íbúðinni, en þær verða birtar á heimasíðu félagsins, www.ein.is, þegar nær dregur
sumri.
Íbúðin er í tveggja mínútna göngufæri við
aðalverslunargötuna á Amager (Amagerbrogade). Þar er m.a. hægt að finna fjöldann allan
af verslunum, matvöruverslunum, skyndibitastöðum, veitingastöðum, banka, bakarí og
apótek, allt í innan við 5 mínútna göngufæri.
Einnig tekur aðeins um 10 mínútur að ganga í
Amagercenter-verslunarmiðstöðina.
Samgöngur eru eins og best verður á kosið.
Stutt er bæði í strætisvagna og Metro (neðanjarðarlest) og því mjög einfalt og fljótlegt, um
15 mínútur, að ferðast í miðbæinn.
Í um 15 mínútna göngufæri er að finna
frábæra baðströnd, Amager Strandpark, sem
tekin var í notkun síðastliðið sumar.

Sølvgade 6a.
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Einingar-Iðjufélagar
- Athugið!
Aðalfundir starfsgreinadeilda Einingar-Iðju
miðvikudaginn 12. mars nk. kl. 20:00 á Hótel KEA
* Iðnaðar- og tækjadeild
* Opinbera deildin
* Matvæla- og þjónustudeild
Í byrjun verða allar deildirnar þrjár saman á fundi sem verður á
léttari nótunum. Fræðsluerindi á sameiginlega fundinum verður
kynnt síðar.
Að loknum þeim fundi munu deildirnar halda áfram fundahöldum, hver í sínu lagi, víðs vegar um húsið. Á þeim fundum fara
fram venjuleg aðalfundarstörf, skýrslur, kosningar og ﬂeira.
Kafﬁveitingar í boði
Stjórnirnar
11

Vinningshafar
úr jólablaði Einingar-Iðju
Styrkur vegna
almennra ökuréttinda
Fræðslusjóðirnir Landsmennt, Ríkismennt
og Sveitamennt hafa samþykkt að veita
félagsmönnum aðildarfélaga sjóðanna styrki
vegna almennra ökuréttinda (venjulegt
bílpróf).
Eftirfarandi var samþykkt
hjá öllum sjóðum:
Samþykkt að styrkja nám til almennra
ökuréttinda frá og með 1. janúar 2008 (ath.
prófum lokið eftir þann tíma). Hver félagsmaður getur einungis sótt um slíkan styrk
einu sinni (meðhöndlað eins og styrkur til
aukinna ökuréttinda) og hámarksupphæð er
sú sama og almennt gildir um hámarksupphæðir sjóðanna hverju sinni, þó aldrei
meira en 75% af kostnaði náms. Þá er
ákveðið að endurskoða reglur hvað þetta
varðar eftir eitt ár enda koma reglur sjóðanna
almennt til endurskoðunar á hverju ári.

Heimir að draga út nöfn vinningshafa. Margrét og Þorsteinn, starfsmenn Einingar-Iðju, fylgjast með
og skrá niður hver fékk hvaða vinning.

Í félagsblaðinu sem kom út í desember sl.
var að venju efnt til getraunar og krossgátu þar sem í boði voru vegleg verðlaun
fyrir réttar lausnir.
Rétt svar í verðlaunagetrauninni, þar sem
spurt var hvar þing Alþýðusambands Norðurlands hafi verið haldið í september sl., var svar
númer 2: Á Illugastöðum. Rétt lausnarorð í
verðlaunakrossgátunni var: Neyðin kennir
naktri konu að spinna.
Heimir Kristinsson, formaður Félags byggingamanna Eyjafirði, var fenginn til að draga úr
pottunum en fjölmargir sendu inn lausnir.
Heimir dró út eftirfarandi nöfn:

Getraun
1. verðlaun. Vikudvöl í orlofshúsi með potti í
eigu Einingar-Iðju að eigin vali sumarið 2008.

Orlofsferðir
sumarið 2008
Að venju býður Eining-Iðja félagsmönnum
sínum upp á þrjár orlofsferðir næsta sumar,
en ferðirnar voru kynntar í desemberblaði
félagsins. Skráning í þær hófst þann 3.
janúar sl. og er kominn biðlisti í utanlandsferðina og í ferð um Vestfirði.
Eins dags ferð fyrir eldri Einingar-Iðjufélaga verður farin laugardaginn 21. júní nk.
Farið verður vestur í Skagafjörð þar sem
snæddur verður hádegisverður á Sauðárkróki. Þaðan verður farið yfir Þverárfjall og til
Blönduóss. Á heimleiðinni verður drukkið
kaffi í Varmahlíð.
Ferðin verður auglýst er nær dregur og
þá verður tekið á móti skráningum í hana.
Nánar má lesa um ferðir sumarsins á
heimasíðu félagsins, www.ein.is.
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Sigrún Brynjólfsdóttir, Akureyri.
2. verðlaun. Vöruúttekt að verðmæti kr. 10.000
í Nettó. Ásdís Þorsteinsdóttir, Akureyri.
3. verðlaun. Helgardvöl á Illugastöðum að vetri
til, í orlofshúsi með potti í eigu Einingar-Iðju.
Árni Dan Ármannsson, Grenivík.
4. verðlaun. Ostakarfa frá MS-Akureyri.
Ólína E. Jónsdóttir, Akureyri.

Krossgáta
1 verðlaun. Vöruúttekt að verðmæti kr. 15.000
í Nettó. Margrét Hafliðadóttir, Akureyri.
2. verðlaun. Helgardvöl á Illugastöðum að vetri
til, í orlofshúsi með potti í eigu Einingar-Iðju.
Ebba Sigurhjartardóttir, Akureyri.
3. verðlaun. Ostakarfa frá MS-Akureyri.
Þórunn S. Ólafsdóttir, Akureyri.
Eining-Iðja óskar vinningshöfunum til hamingju.

Afsláttur hjá Edduhótelum
Eins og undanfarin sumur mun EiningIðja hafa til sölu greiðslumiða fyrir gistingu á öll Edduhótel landsins. Verð
miða er kr. 4.700. Hver miði gildir
fyrir tvo í gistingu í tveggja manna
herbergi með handlaug í eina nótt,
en vert er að taka fram að morgunverður er ekki innifalinn.
Ekki verður dregið frá punktainneign
félagsmanna vegna þessara greiðslumiða. Hér er um að ræða ágæta kjarabót því samkvæmt verðlista Edduhótelanna
fyrir sumarið 2008 á slíkt herbergi að kosta
kr. 7.500. Miðana verður hægt að kaupa á
skrifstofum Einingar-Iðju þegar nær dregur
sumri.
Leyfilegt er að taka með sér börn í herbergi
án þess að greiða aukalega ef fólk hefur með

sér svefnpoka eða rúmföt, en Edduhótelin sjá
um að útvega dýnu ef með þarf.
Greiðslumiðana má nota á öllum
Edduhótelum sem eru 13 hringinn í
kring um landið. Gestir sjá sjálfir um að
bóka gistingu og við pöntun þarf að
taka fram að greitt verði með
gistimiða. Nánari upplýsingar um hótelin má finna á heimasíðunni
www.hoteledda.is
Verðlistaverð Edduhótelanna
sumarið 2008 er:
Tveggja manna herb. m/handlaug
Tveggja manna herbergi m/baði
Hótel Edda Plus
Morgunverður á mann

kr. 7.500
kr. 11.900
kr. 13.600
kr. 900

Muni› eftir www.ein.is

Eining-Iðja á Siglufirði
Frá 1. janúar sl. gengu félagar í almennu deild Vöku
til liðs við Einingu-Iðju. Frá sama tíma tók gildi
sameining einstakra deilda Vöku við fjögur önnur
félög í Eyjafirði. Félögin fimm reka sameiginlega þjónustuskrifstofu á Siglufirði á sama stað
og Vaka var áður, Suðurgötu 10. Eining-Iðja sér
um rekstur hennar og heldur Margrét Jónsdóttir,
fyrrum starfsmaður Vöku, áfram að sinna málefnum þeirra sem þangað leita. Margrét er jafnframt
svæðisfulltrúi félagsins á staðnum og Sigrún Agnarsdóttir er varasvæðisfulltrúi Einingar-Iðju á
Siglufirði.

Húsnæðið til sölu
Stjórn félagsins hefur ákveðið að selja húsnæði félagsins á
Siglufirði. Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju,
segir að það henti því miður ekki starfsemi félagsins.
„Við erum að leita okkur að húsnæði þar sem við getum
verið með skrifstofuna á jarðhæð. Aðstaðan eins og hún er
í dag er ekki boðleg, í raun ekki lögleg. Skrifstofan er á 2.
hæð í lyftulausu húsi og stiginn erfiður. Við vorum með
augastað á ákveðnu húsnæði sem við fengum því miður
ekki, en nú erum við vonandi komin með annað og því
ættu þessi mál að skýrast mjög fljótlega.“

Sigrún og Margrét.

Vinsamlegast athugið!
Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs Einingar-Iðju einu sinni í mánuði. Gögn
sem leggja á fyrir fund þurfa að hafa borist til skrifstofunnar í síðasta lagi 27.
hvers mánaðar.
Umsóknir um allar greiðslur úr sjúkrasjóði eru lagðar fyrir fund, þ.m.t. dagpeningar, endurgreiðslur vegna sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, krabbameinsleitar
og allra styrkja sem greiddir eru skv. reglugerð sjóðsins.
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Sprawy urlopowe
Pierwszy numer gazety związkowej w tym roku
kalendarzowym poĞwiĊcony jest sprawom urlopowym
oraz domkom wypoczynkowym, którymi związki
dysponują oraz wynajmują swoim członkom. Członkowie
związku mogą ubiegaü siĊ o wynajĊcie domku
wypoczynkowego na jeden tydzieĔ w danym
miejscu.ZwaĪywszy jednak, Īe czĊsto wiele osób ubiega
siĊ o wynajem domku w tym samym miejscu i w tym
samym czasie, rozsądnie jest ubiegaü siĊ o wynajĊcie
takĪe w innych miejscach i/lub w innym czasie - jako
moĪliwoĞci rezerwowe. MoĪna wybraü łącznie nawet do
szeĞciu róĪnych moĪliwoĞci – w róĪnych miejscach lub
terminach. Na stronie 17 naleĪy zaznaczyü w tabelce, o
wynajem którego domku siĊ ubiegamy . NastĊpnie na
wszelki wypadek moĪemy wstawiü cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak, aby w ten sposób zwiĊkszyü iloĞü potencjalnych
moĪliwoĞci przyznania nam prawa do wynajĊcia domku.
Domki wypoczynkowe są nastĊpnie przyznawane przy
pomocy tak zwanego systemu punktowego, który
związek stworzył i wdroĪył do uĪycia.
KaĪdy członek związku zawodowego, który płaci
składki, otrzymuje jeden punkt na miesiąc bez wzglĊdu
na wymiar zatrudnienia lub wysokoĞci składki
związkowej.JeĞli wiĊcej niĪ jedna osoba ubiega siĊ o ten
sam domek w tym samym czasie, otrzymuje go ten,
który posiada najwiĊkszą iloĞü zebranych punktów.
Aby osobom, które nie otrzymały w danym przypadku
prawa do wynajĊcia domku wypoczynkowego zapewniü
w przyszłoĞci wiĊksze moĪliwoĞci do skorzystania z tego
prawa, odejmuje siĊ okreĞloną iloĞü punktów
pracownikowi, który otrzymał prawo do wynajĊcia domku
– iloĞü punktów, która jest odejmowana zaleĪy od
róĪnych czynników – miĊdzy innymi okresu roku, w jakim
nastąpiło wynajĊcie.
Niestety nie mamy tutaj miejsca, aby tłumaczyü
teksty informacyjne o poszczególnych domkach
wypoczynkowych – niemniej usytuowanie ich powinno
byü zrozumiałe, biorąc pod pod uwagĊ nazwy miejsc,
gdzie domki siĊ znajdują – polecamy takĪe, aby
lokalizując domki posłuĪyü siĊ mapą Islandi ze str.16.
Termin składania podaĔ o domki letniskowe upływa 31.
marca.
Związek ma równieĪ do dyspozycji mieszkanie w
Kopenhadze - informacje moĪna uzyskaü w biurze
związku i tam teĪ naleĪy składaü podania.
Prawo do korzystania z urlopu letniego
Wszyscy mają prawo do urlopu,przez okres co najmniej
24 dni roboczych. Gdy pracownik zachoruje w czasie
urlopu, okresu choroby nie wlicza siĊ do urlopu, jeĞli
pracownik przedłoĪy zwolnienie lekarskie,
potwierdzające niemoĪnoĞü korzystania z
urlopu.Natychmiast naleĪy zgłosiü przełoĪonemu –
telefonicznie lub telegraficznie – jeĞli pracownik
zachoruje lub ulegnie wypadkowi w czasie urlopu.
Dodatek urlopowy (Orlofsuppbót)
Związek Zawodowy Eining-Iðja chce przypomnieü swoim
członkom o przysługującym im prawie do otrzymania
wypłaty dodatku urlopowego. Pracownicy, którzy
wypracowali sobie pełne prawa urlopowe , pracując u
tego samego pracodawcy przez cały ostatni rok
urlopowy (od 1.maja do 30. kwietnia) i byli zatrudnieni w
ostatnim tygodniu kwietnia lub pierwszym tygodniu maja,
dostają wypłacony specjalny jednorazowy dodatek
urlopowy (orlofsuppbót). W tym roku jest to suma 24.300
koron w przypadku pracy na pełnym etacie, zgodnie ze
wszystkimi umowami zbiorowymi.
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Do wyĪej wymienionego dodatku nie dolicza siĊ pensji
urlopowej (orlofslaun).
Zgodnie z umowami zawartymi z Federacją
Pracodawców (Samtök Atvinnulífsins) naleĪy wypłaciü
dodatek urlopowy na początku okresu ulopowego, ale
nie póĨniej niĪ 15.sierpnia.Pracownicy zatrudnieni
zgodnie z umowami PaĔstwowej Komisji Umów
Pracowniczych (Samninganefnd ríkisins) mają otrzymaü
wypłatĊ tego dodatku 1. czerwca, natomiast w umowach
zawartych przez KomisjĊ Zarządów Lokalnych do Spraw
Płacowych (Launanefnd Sveitarfélaga) znajduje siĊ
zapis, Īe dodatek urlopowy naleĪy wypłaciü 1. maja.
ObniĪki w hotelach Edda
Związek Zawodowy Eining-Iðja bĊdzie miał do sprzedaĪy
bony (greiðslumiðar) na pobyt we wszystkich hotelach
Edda w kraju.Bon hotelowy kosztuje 4.700 koron i jest
waĪny dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym (z
umywalką) na jedną noc.Sniadanie nie jest wliczone w
cenĊ bonu.Przy zakupie bonów nie odlicza siĊ punktów
zgromadzonych przez członka związku.Jest to bardzo
korzystne, gdyĪ zgodnie z cennikami hoteli Edda na lato
2008 pokój taki ma kosztowaü 7.500 koron. Bony bĊdzie
moĪna zakupiü w biurze Eining- Iðja przed początkiem
okresu letnigo.
Została wyraĪona zgoda na zabieranie ze sobą dzieci
do pokojów hotelowych bez wnoszenia dodatkowej
opłaty.JeĞli osoby mają ze sobą Ğpiwór lub bieliznĊ
poĞcielową, to hotel Edda zapewni materac w razie
potrzeby.
Bony moĪna uĪywaü we wszystkich hotelach Edda,
które usytuowane są wzdłuĪ glównej drogi krajowej
wiodącej wokół Islandi.GoĞcie muszą sami zadbaü o
rezerwacjĊ miejsc w hotelu.
TydzieĔ według własnego wyboru
Związek Zawodowy Eining–Iðja postanowił
zarezerwowaü sumĊ do wysokoĞci 2.080.000 koron na
program pod nazwą “TydzieĔ według własnego wyboru”
w roku 2008.Członkowie związku mogą ubiegaü siĊ o
160 tego rodzaju dofinansowaĔ, kaĪde do sumy 13.000
koron. Przydział dofinansowaĔ opiera siĊ na tych
samych zasadach, co przydział domków
wypoczynkowych.Pieniądze moĪna uĪyü np.do
wynajĊcia domku wypoczynkowego,pokoju w hotelu lub
przyczepy kempingowej; moĪna takĪe wykorzystaü
pieniądze do finansowania sobie podróĪy w czasie
urlopu w kraju lub za granicą – według własnego
Īyczenia. Maksymalna kwota na kaĪdego członka
związku wynosi – jak wczeĞniej zaznaczono – 13.000
koron, ale nie wiĊcej niĪ 50% poniesionych kosztów.
Członkom związku, którzy uĪyją całej sumy zostanie
odjĊtych 18 punktów; uĪycie mniejszej sumy spowoduje
proporcjonalnie odjĊcie mniejszej iloĞci punktów.Wypłata
dofinansowania odbywa siĊ po zakoĔczeniu podróĪy, a
członkowie związku muszą przedstawiü rachunki za
pobyt lub podróĪ.
Uwaga! Rachunek naleĪy okazaü na legalnym
formularzu zawierającym numer VAT (VSK.) !
Bilety na przejazd tunelem Hvalfjarðargöng
MoĪna nabywaü bilety na przejazd tunelem
Hvalfjarðargöng w biurach związku Eining–Iðja w
Akureyri, w Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden
przejazd kosztuje tylko 520 koron.Bilety moĪna równieĪ
nabywaü u przedstawicieli związku w Ólafsfjörður, na
Hrísey i w Grenivíku.

Muni› eftir www.ein.is

Miðar í
Hvalfjarðargöng

Vetrarleiga
orlofshúsanna

Minnt er á að hægt er að kaupa miða í Hvalfjarðargöngin á
skrifstofum Einingar-Iðju á Akureyri, Siglufirði og Dalvík.
Hver miði kostar aðeins kr. 520. Einnig er hægt að kaupa
miða hjá fulltrúum félagsins í Ólafsfirði, í Hrísey og á
Grenivík.
Stök ferð fyrir venjulegan fjölskyldubíl í flokki I kostar
kr. 800 og því er sparnaður töluverður ef miðar eru keyptir
á skrifstofu Einingar-Iðju. Sem dæmi má nefna að þeir sem
kaupa tvo miða, ætla sér að aka fram og til baka um göngin,
spara kr. 560.

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. Nánari upplýsingar um
vetrarleiguna má finna á heimasíðu félagsins, www.ein.is.

Veikindi í orlofi
Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími, sem veikindum nemur,
ekki til orlofs enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann
geti ekki notið orlofsins. Þegar veikindi hefjast ber starfsmanni
að tilkynna það á vinnustað með sannanlegum hætti, sama hvar
hann er staddur í veröldinni, eins og hann væri í vinnu. Þá getur
hann tekið orlofið síðar, eftir að hann hefur náð heilsu á ný, með
samkomulagi við yfirmann sinn.
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Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2008

msar hagntar upplsingar um orlofshúsnæi félagsins 2008.
Stær

Svefnpl.

Barnarúm

Sængur

Lín

Handklæi

Klútar

Sturta Ísskápur

Eldavél

Örb.ofn

Borbún.

Grill

Útvarp

já

já

Sjónvarp

H. pottur

Skiptid.

Ver

Einarsstair

45

8

umsjónm.

8

*
*

*

já

já

já

já

já

10

já

já

já

já

föstud.

Flókalundur, Vatnsfiri

40

6

nei

6

nei

nei

já

já

já

já

já

8

já

já

já

**

föstud.

15,000

Tjarnargeri

81

9

já

9

nei

nei

já

já

já

já

nei

8-12

já

já

já

já

föstud.

16,000

Illugastair

45

8

umsjónm.

8

nei

já

já

já

já

já

8

já

já

föstud.

16,000
16,000

Svignaskar

36

6

umsjónm.

6

nei

nei

já

já

já

já

nei

8

já

já

já

já

föstud.

16,000

Útgarur 6, Egilsst.

81

6

já

6

já

nei

já

já

já

já

nei

8-12

já

já

já

nei

föstud.

16,000

Ljósheimar 12a, R.vík

96

6

já

6

já

nei

já

já

já

já

nei

8-12

nei

já

já

nei

miv.d.

16,000

Ljósheimar 14a, R.vík

82

6

já

6

já

nei

já

já

já

já

nei

8-12

nei

já

já

nei

miv.d.

16,000

Grensásvegur 56, R.vík

77

6

já

6

já

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miv.d.

16,000

Ásholt 2, R.vík

108

6

já

7

já

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miv.d.

16,000

Kleppsvegur 132, R.vík

99

6

já

6

já

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miv.d.

16,000

já

já

já

já

já

10

já

já

já

nei

föstud.

15,000

já

já

já

já

já

10

já

já

já

já

föstud.

16,000



Eining - Ija

Einarsstair

45

8

umsjónm.

8

Einarsstair

45

8

umsjónm.

8

*
*

*
*

Munaarnes/Stóruskógar

52

6

umsjónm.

6

já

nei

já

já

já

já

nei

8

já

já

já

já

föstud.

16,000

Klifabotn

50

8

já

8

nei

nei

nei

já

já

já

já

10-12

já

já

já

nei

föstud.

15,000

Minni Mástunga

45

6+

umsjónm.

6

já

já

já

já

já

já

já

12

já

já

já

já

föstud.

16,000

Bjarteyjarsandur

57

6+

já

8

*

já

já

já

já

já

nei

12

já

já

já

já

föstud.

16,000

Úlfljótsvatn

55

5+

umsjónm.

8

nei

nei

já

já

já

já

já

10-12

já

já

já

já

föstud.

16,000

nei

nei

nei

já

já

já

nei

6-10

já

já

já

nei

föstud.

15,000

*
*

*

já

já

já

já

nei

6-10

já

já

já

já

föstud.

16,000

nei

nei

já

já

já

já

8

já

já

já

já

föstud.

16,000

Súavík

90

6

nei

6

Brekkuskógur

46

6+

já

6

Ölfusborgir

50

6

já

7

6

já

6-8

já

já

já

já

já

já

já

12

já

nei

já

nei

föstud.

16,000

50

5

já

6

já

já

já

já

já

já

já

6-8

nei

já

já

nei

föstud.

20,000

Kaupmannahöfn

* Fæst gegn gjaldi hjá umsjónarmanni
** Heitur pottur vi sundlaug

Punktafrádráttur fyrir hús og íbúir á Íslandi er 24 fyrir fyrstu tvær og síustu rjár vikur

+ Svefnloft

sumarsins en 36 fyrir arar sumarvikur, jólaviku, áramótaviku og páskaviku.
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Punktafrádráttur fyrir íbúir í Danmörku og hús á Spáni er 36 á viku

Muni› eftir www.ein.is
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36

11-Jun
til
18-Jun

36

18-Jun
til
25-Jun

36

25-Jun
til
2-Jul

5

27-Jun
til
4-Jul

36

2-Jul
til
9-Jul

6

4-Jul
til
11-Jul

36

9-Jul
til
16-Jul

7

11-Jul
til
18-Jul

36

16-Jul
til
23-Jul

8

18-Jul
til
25-Jul

36

23-Jul
til
30-Jul

9

25-Jul
til
1-Aug

36

36

30-Jul
til
6-Aug

10

1-Aug
til
8-Aug

36

6-Aug
til
13-Aug

11

8-Aug
til
15-Aug

13-Aug
til
20-Aug

12

15-Aug
til
22-Aug

20-Aug
til
27-Aug

13

22-Aug
til
29-Aug

27-Aug
til
3-Sep

14

29-Aug
til
5-Sep

EINING-IJA, SKIPAGÖTU 14, 600 AKUREYRI, SÍMI 460 3600, SÍMBRÉF 460 3601

Síasti skiladagur umsókna er 31. mars 2008

Vikuver í húsum me potti er kr. 16.000, húsum án potts 15.000 og íbúum í Reykjavík og Egilsstöum 16.000

13.000.- kr. 18 punktar í frádrátt.

24

4-Jun
til
11-Jun

4

20-Jun
til
27-Jun

Vika a eigin vali

4.5

Reykjavík

28-May
til
4-Jun

3

13-Jun
til
20-Jun

24

1
1
1
2
3
1
4
0.5
1
1
2
1
1
1
1

Klifabotn í Lóni
Minni Mástunga
Bjarteyjarsandur
Brekkuskógur
Einarsstair
Egilsstair
Illugastair
Tjarnargeri
Vatnsfjörur
Svignaskar
Munaarnes
Stóruskógar
Úlfljótsvatn
Súavík
Ölfusborgir

2

6-Jun
til
13-Jun

Punktafrádráttur:

Fjöldi
húsa

Landssvæi

30-May
til
6-Jun

1

3-Sep
til
10-Sep

5-Sep
til
12-Sep

Vinnustaur: _________________________________H.sími: ________________
Vinnusími: ______________
Hér fyrir nean er gefinn kostur á a sækja um eina viku me allt a sex valmöguleikum fyrir sta og tímabil.
Athugi a i geti ekki sótt um ær vikur sem eru skyggar.
Merki me tölunni 1 sem fyrsta valkost en 2, 3, 4, 5, 6 til vara.

Heimili: ___________________________________________Póstfang: __________________________________________
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Umsækjandi: _________________________________________________ Kennitala:______________________________

EINING-I‹JA



10-Sep
til
17-Sep

12-Sep
til
19-Sep
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Eining-I›ja
Skipagötu 14
600 Akureyri

Fyrir
frímerki

EINING-I‹JA

Umsókn um orlofsbústa› sumari› 2008

Umsækjandi: _________________________________________________ Kennitala:______________________________
Heimili: ___________________________________________Póstfang: __________________________________________
Vinnustaur: _________________________________H.sími: ________________

Vinnusími: ______________

Hér fyrir nean er gefinn kostur á a sækja um eina ea fleiri vikur me allt a sex valmöguleikum fyrir sta og tímabil.
Athugi a i geti ekki sótt um ær vikur sem eru skyggar.

Settu tölustafinn 1 vi fyrsta valkost en 2, 3, 4, 5, 6 til vara.

Kaupmannahöfn

2

Spánn

1

16-May

23-May

30-May

6-Jun

13-Jun

20-Jun

27-Jun

4-Jul

11-Jul

18-Jul

25-Jul

1-Aug

8-Aug

15-Aug

til

til

til

til

til

til

til

til

til

til

til

til

til

til

til

23-May

30-May

6-Jun

13-Jun

20-Jun

27-Jun

4-Jul

11-Jul

18-Jul

25-Jul

1-Aug

8-Aug

15-Aug

22-Aug

29-Aug

Vikuver í íbú í Kaupmannahöfn er 20.000 og 36 punktar í frádrátt á viku. Skipti eru á föstudögum.

Vikuver í húsi á Spáni er 16.000 og 36 punktar í frádrátt á viku. Skipti eru á föstudögum.

Ef sótt er um lengri tíma en eina viku skrifi á tímabili hér:

Síasti skiladagur umsókna er 31. mars 2008
EINING-IJA, SKIPAGÖTU 14, 600 AKUREYRI, SÍMI 460 3600, SÍMBRÉF 460 3601

22-Aug

Hætturnar leynast víða - aldrei of varlega farið
Það er aldrei of oft brýnt fyrir fólki að fara
varlega og sýna fyllstu aðgæslu, kynna
sér vel staðsetningu slökkvitækja, brunaútganga, neyðarnúmer og annað sem
gæti komið að gagni ef það lendir í
óhappi eða slysi á meðan það dvelur í
húsum eða íbúðum á vegum félagsins.

kunna skil á slökkvitæki ef á þyrfti að halda. Þá
eru öryggisnúmer á öllum orlofshúsum sem
fólk notar ef gefa þarf upp staðsetningu vegna
slyss. Við minnum á að öll meðferð elds kostar
sérstaka aðgæslu, hvort sem um er að ræða
grill, kertaljós eða einfaldlega reykingar.

Sem betur fer er afar sjaldgæft að eitthvað
alvarlegt komi upp á, yfirleitt er um að ræða
smáóhöpp eins og hruflað hné eða smáskurði.
Þá kemur sjúkrakassinn sér vel en í honum er
að finna krem, plástra og annað sem læknar
flest slík óhöpp. En nauðsynlegt er líka að

Skiljið börnin aldrei ein eftir í eða við
heita pottinn

Aldrei að skilja
börnin ein í eða við
heita pottinn.

Sífellt algengara er að heitur pottur sé við
orlofshúsin og fátt er notalegra en að skella sér
í hann og gildir þá einu hvort sumar er eða
vetur. Allir vita hvaða áhrif vatn hefur á börnin
og það eru því oft þau sem allra duglegust eru
að busla í pottunum og þá sér í lagi yfir sumartímann. En það er aldrei of varlega farið. Því
minnum við á þá góðu reglu að láta börnin
aldrei vera án umsjónar í eða við heita pottinn
og setja lokið yfir hann þegar hann er ekki í
notkun.
Börnin eru alltaf á ábyrgð forráðamanna

á
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sinna og aldrei á að hleypa þeim í pottana án
þess að gæta að hitastigi vatnsins og öllum
aðstæðum áður en börnin fara í pottinn. Þó
stöðugt sé leitast við að hafa blöndunartæki í
lagi og búnað pottanna sem öruggastan geta
alltaf komið upp þau tilvik að eitthvað gefi sig
fyrirvaralaust og því er alltaf góð regla að prófa
hitastig vatnsins með hendinni áður en stokkið
er út í.
Sýnum fyllstu aðgæslu og fyrirhyggju,
þá eru meiri líkur á því að sumarfríið
verði áfallalaust og allir komi kátir
heim!

Hvernig úthlutun fer fram
- punktakerfi tryggir sanngirni
Það er mjög eftirsótt meðal félagsmanna Einingar-Iðju sem og
annarra landsmanna að fá að dvelja í orlofshúsum í einhvern
tíma í sumarleyfum eða á öðrum tíma. Því þarf að vanda til úthlutunar til þess að allrar sanngirni sé gætt.
Til þess að gæta sem mestrar sanngirni við úthlutun orlofshúsa og
orlofsíbúða hefur félagið notað og þróað punktakerfi sem þykir hafa
reynst vel. Hver félagsmaður vinnur sér inn einn punkt fyrir hvern mánuð
sem hann greiðir til félagsins. Engu máli skiptir hve há upphæð félagsgjaldsins er í hverjum mánuði. Þeir sem síðan hafa safnað flestum punktum þegar kemur að úthlutun ganga fyrir þegar mikil ásókn er í húsin.
Þegar félagsmaður fær úthlutað tíma í orlofshúsi dregst tiltekinn punktafjöldi frá inneign viðkomandi þannig að tryggt er að þeir sem fá úthlutað
dvöl í orlofshúsi eru ekki áfram efstir á blaði, en halda þó auðvitað áfram
að safna sér punktum fram að úthlutun næsta árs með því að greiða
félagsgjöld.

Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum og eftir
því hvað er leigt:
Orlofshús á tímabilinu 13. júní til 22. ágúst
Orlofshús fyrir 13. júní eða eftir 22. ágúst
Íbúðir í Kaupmannahöfn
Hús á Spáni
Vika að eigin vali

36 punktar
24 punktar
36 punktar
36 punktar
allt að 18 punktar
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Sjö íbúðir í Reykjavík

Mikið notaðar allan ársins hring
Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja komast úr þéttbýlinu í kyrrð og víðáttu sveitanna til þess að slaka
þar á og endurnýja orkuna, en ekki allir. Orlofsíbúðir
í Reykjavík eru allan ársins hring mikið notaðar af
félagsmönnum Einingar-Iðju. Félagið er nú með í
notkun sjö íbúðir í Reykjavík, en tvær þeirra eru
notaðar sem sjúkraíbúðir. Íbúðirnar eru allar miðsvæðis í borgini og því mjög vel staðsettar.
Þrjár íbúðir í Ljósheimum
Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishúsum við Ljósheima,
en sjúkrasjóður félagsins hefur þá þriðju til ráðstöfunar.
Tvær íbúðanna eru fjögurra herbergja og ein þriggja
herbergja. Íbúðirnar njóta allar mikilla vinsælda og eru vel
nýttar allan ársins hring, enda gefst félagsmönnum, með
dvöl í íbúðunum, kostur á að njóta alls þess sem höfuðborgin
hefur upp á að bjóða. Nýverið voru stærri íbúðirnar
allar teknar í gegn að innan; skipt var um eldhúsinnréttingu, sett í þær uppþvottavél, málað, keypt ný húsgögn og
fleira.
Íbúðirnar þrjár eru búnar öllum helstu heimilistækjum
og í hverri íbúð er svefnpláss fyrir sex manns.
Tvær íbúðir í Ásholti
Nýlega eignaðist félagið tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykjavík.
Önnur íbúðin er notuð sem sjúkraíbúð en hin er einstaklega glæsileg, 107 m2 að stærð, fjögurra herbergja
íbúð. Þar er að finna öll þægindi í notalegu umhverfi í
miðborginni.

Þá leigir félagið þriggja herbergja íbúð á Grensásvegi
56, 1. hæð og fjögurra herbergja íbúð á Kleppsvegi 132.
Íbúðin sem er á Kleppsvegi leigir félagið að hálfu á móti
Félagi byggingamanna Eyjafirði.
Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstofum
félagsins.

Illugastaðir í Fnjóskadal

Perla fyrir náttúruunnendur

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í Fnjóskadal er
fyrir löngu kunn flestum landsmönnum, svo margir hafa dvalið þar eða litið við hjá vinum og kunningjum sem þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sívinsæll
sumardvalarstaður og vert að benda á að félagið á
þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús nr. 26.
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Eining-Iðja á fjórtán nýuppgerð orlofshús að Illugastöðum
sem öll eru með heitum pottum. Hitaveita var tengd í öll
hús á svæðinu árið 2006. Nokkur þeirra eru leigð til annarra stéttarfélaga í skiptum fyrir orlofshús annars staðar á
landinu.
Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalarstaður, ekki
síst meðal félagsmanna Einingar-Iðju, enda er ekki löng
ferð úr Eyjafirðinum yfir í Fnjóskadal (45 km frá Akureyri).
Fnjóskadalur státar af náttúrufegurð og er dalurinn sannkölluð perla fyrir náttúruunnendur, sérstaklega þá sem
áhuga hafa á gönguferðum, jafnt að sumri sem vetri.
Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru svefnpláss
fyrir átta manns í hverju húsi. Á Illugastöðum er meðal
annars sundlaug, heitur pottur, gufubað og lítil verslun
í þjónustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með
skemmtilegum leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í Vaglaskóg þar sem miklir möguleikar eru til gönguferða.
Lyklar að orlofshúsunum á Illugastöðum eru afhentir í
þjónustumiðstöðinni á staðnum.

Muni› eftir www.ein.is

Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit

Friður og ró í næsta nágrenni
Sumum hentar betur að komast í orlofshús í næsta
nágrenni við heimabyggð sína í stað þess að þurfa
að aka um langan veg. Fyrir þá sem eru tímabundnir en vilja samt komast í gott frí og róandi
umhverfi er nokkurra ára gamalt hús, Tjarnargerði í
Eyjafjarðarsveit, mjög góður kostur.
Eining-Iðja á Tjarnargerði ásamt Bílstjórafélagi Akureyrar
og Vörubílstjórafélaginu Val og hefur því aðeins aðra
hverja viku til úthlutunar fyrir félagsmenn. Húsið er vel
búið með heitum potti og með öllum þeim þægindum
sem flestir vilja hafa í orlofshúsum. Nýbúið er að endurnýja
allt húsið og er það nú hið glæsilegasta. Í húsinu er svefnpláss fyrir níu manns.
Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni fremst í
Eyjafirðinum og frá Tjarnargerði er til dæmis örstutt í
Leyningshóla og fleiri náttúruperlur. Í Tjarnargerði sameinast þeir kostir að þangað tekur stuttan tíma fyrir félagsmenn Einingar-Iðju að fara og þar er gott að vera, slaka á
og safna orku í sumarfríinu.
Lyklar að Tjarnargerði eru afhentir á skrifstofu félagsins
í Skipagötu 14 á Akureyri.

Athugið!
Reykingar eru
alfarið bannaðar í
öllum orlofshúsum
félagsins.

Einarsstaðir á Héraði

Eitt veðursælasta svæði landsins
Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs ásamt náttúrufegurð ætti að tryggja ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að
fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið veðursælasta á
landinu.
Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur Eining-Iðja til
umráða þrjú nýlega uppgerð hús. Þau eru öll af sömu
gerð, með svefnplássi fyrir átta manns. Einarsstaðir hafa
notið mikilla vinsælda sem orlofsdvalarstaður og hafa verið
með eftirsóttustu stöðum félagsins, meðal annars vegna
hinnar rómuðu veðurblíðu. Einarsstaðir eru einnig vel staðsettir fyrir þá sem vilja nýta fríið í að ferðast og njóta þess
að skoða nokkrar af helstu náttúruperlum landsins, en vilja
um leið hafa fastan samastað í orlofshúsi. Margar af helstu
náttúruperlum eru innan seilingar og af Héraði er stutt til
allra staða á Austurlandi. Frá Einarsstöðum er jafnframt
stutt í alla nauðsynlega þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn því staðurinn er aðeins tólf kílómetrum sunnan
Egilsstaða, miðja vegu milli Egilsstaða og Hallormsstaðar.
Lyklar að húsunum eru afhentir í húsi nr. 32, sem er
við stóra bílastæðið við eldri byggðina.
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Orlofsíbúð á Egilsstöðum

Höfuðstaður Austurlands
Hverjum þykir sinn fugl fagur og víða um land vill
fólk gera tilkall til þess að heimahéraðið sé hið
veðursælasta á landinu. Eitt þeirra svæða sem
áreiðanlega á möguleika á því að hafa vinninginn í
þeirri „samkeppni“ er Fljótsdalshérað.
Eining-Iðja á íbúð í fjölbýlishúsinu við Útgarð 6 á
Egilsstöðum og nýtur sú íbúð mikilla vinsælda - væntanlega ekki síst vegna hinnar rómuðu veðursældar á Héraði.
Egilsstaðir eru höfuðstaður Austurlands og þaðan liggja
vegir til allra átta. Það ætti því að vera hægur vandi að
dvelja í orlofsíbúð á Egilsstöðum og skipuleggja þaðan
ferðir um nánast allt Austurland án þess að þurfa að gista
annars staðar. Á Egilsstöðum er hægt að fá alla þá
þjónustu sem ferðafólk þarf á að halda, meðal annars er
þar glæsileg sundlaug sem upplagt er að nýta og njóta.
Íbúð Einingar-Iðju á Egilsstöðum er þriggja herbergja og
að sjálfsögðu búin öllum helstu heimilistækjum. Íbúðin er á
neðstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Við hana er góður
sólpallur og skjólveggir.
Lyklar eru afhentir á skrifstofu Einingar-Iðju í Skipagötu
14 á Akureyri.

Klifabotn í Lóni

Skaftfellsk kyrrð í skjóli jökuls
Orlofshúsasvæðið í Klifabotni í Lóni hefur reynst vinsælt meðal félagsmanna Einingar-Iðju. Þar ríkir enda
skaftfellsk kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta jökuls
Evrópu, Vatnajökuls.
Klifabotn, þar sem orlofshús sem félagið leigir stendur
ásamt nokkrum öðrum, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan
við Laxá, og stendur við Strandaháls í Bæjarhreppi, sem nú
er reyndar hluti af Sveitarfélaginu Hornafirði.
Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Klifabotni, rúmgott
og vel búið. Í hverfinu er leikvöllur fyrir börnin og sameiginleg gufubaðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30 kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornafirði en þar er
fjölbreytt þjónusta, meðal annars sundlaug og golfvöllur.
Svæðið býður upp á skemmtilega ferðamöguleika, hvort
heldur fólk vill ferðast á bílum, hestum eða á tveimur jafnfljótum. Umhverfið er ægifagurt og stórbrotið og meðal
annars stutt í hin rómuðu Lónsöræfi. Fjallahringurinn, sem
skýlir Lónsbúum og gestum þeirra, er fagur með Eystra- og
Vestra-Horn sem útverði.
Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigusamningi.
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Minni-Mástunga
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Náttúruperlur á næstu grösum
Hvað er hægt að hugsa sér betra en sumarhús á
fallegum og rólegum stað? Þeir sem vilja njóta
náttúrunnar geta farið í stutta eða langa göngutúra
um nágrennið. Aðeins 10-15 mínútna akstur er í
Þjórsárdalinn sem býður upp á sérstaka náttúru og
sögu. Sundlaug og verslun er í 7 km fjarlægð. Einnig
eru hestaleigur í næsta nágrenni. Stutt er í allar
helstu náttúruperlur Suðurlands, s.s. Þingvelli,
Gullfoss, Geysi, Skálholt og Landmannalaugar.
Verslunin „Draumakot Olgu“ hefur mikið aðdráttarafl kvenna sem kunna að njóta fallegra muna.
Rósakot heitir bústaðurinn sem félagið leigir og er hann
fyrir allt að 6 manns. Hann skiptist í hjónaherbergi, barnaherbergi með kojum en einnig er hægt að panta barnarúm
og svefnloft. Eldhúsið er fullbúið áhöldum sem þarf til
matargerðar. Í bústaðnum er einnig 20“ sjónvarp, hljómflutningstæki, útigrill, sólpallur og heitur pottur. DVD-tæki
og -myndir er hægt að leigja í móttöku staðarins.
Stutt er á ýmsa staði frá Minni-Mástungu, þar má t.d.
nefna Flúðir, Gullfoss, Geysi, Landmannalaugar, Búrfell,
Þingvelli, Laugarvatn, Skálholt, Draugasetrið og svo mætti
lengi telja.
Lyklar eru afhentir á staðnum.

Brekkuskógur í Biskupstungum

Góð aðstaða - fjölbreyttir möguleikar
Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu orlofsdvalarsvæða á landinu og ekki að ástæðulausu.
Svæðið hefur upp á allt það að bjóða sem orlofshúsagesti kann að vanhaga um eða langa til að
gera; góða aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta
möguleika til þess að njóta þess sem hver og einn
vill fá út úr fríinu sínu.
Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í Brekkuskógi og
hafa þau bæði verið endurnýjuð nýlega. Við húsin er meðal
annars verönd með heitum potti. Aðstaða fyrir gesti er öll
eins og best gerist. Í orlofshúsahverfinu í Brekkuskógi er
þjónustumiðstöð þar sem er meðal annars sjónvarp, myndbandstæki, sími, bókasafn, spil og salur til sameiginlegra
afnota fyrir gesti. Þar er einnig baðhús með gufuböðum,
heitum pottum og sturtum. Lítill leikvöllur er á svæðinu og
aðstaða til að spila mínígolf.
Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggðakjarnann við
Laugarvatn og raunar má segja að „stutt“ sé úr Biskupstungunum um allt Suðurland þar sem margar af helstu
náttúruperlum landsins er að finna. Í Árnessýslu er jafnframt umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af nógu
að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum í Brekkuskógi og
vilja leita sér afþreyingar í nágrenninu.
Lyklar að orlofshúsunum sem Eining-Iðja hefur til
umráða í Brekkuskógi eru afhentir í þjónustumiðstöðinni á staðnum.
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Ölfusborgir

Rótgróið orlofshverfi
Í fögru umhverfi Hveragerðis og nágrennis er rótgróið orlofshúsahverfi, Ölfusborgir, sem margir
kannast við af eigin reynslu eða af afspurn. Eins og
með önnur orlofshúsasvæði í Árnessýslunni gildir
um þetta svæði að þaðan er stutt í alla hugsanlega
þjónustu og stutt í margar af helstu náttúruperlum
landsins.
Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju geta tekið á
leigu í Ölfusborgum er 50 fermetrar að stærð með sex
svefnplássum og barnarúmi. Sængur eru í húsinu og lín
fæst leigt hjá umsjónarmanni gegn gjaldi. Allur hefðbundinn búnaður er í húsinu, svo sem sturta, ísskápur, eldavél,
örbylgjuofn, borðbúnaður fyrir átta manns, grill, útvarp,
sjónvarp og svo það sem mörgum finnst orðið ómissandi í
orlofinu; heitur pottur.
Knattspyrnuvöllur og leikaðstaða fyrir börn er sameiginleg á svæðinu og einnig er hægt að kaupa veiðileyfi.
Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa og kauptúna á
Suðurlandi. Eins eru margar skemmtilegar gönguleiðir í
nágrenninu. Ýmislegt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði
sem er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug með
vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfusborgir eru í
Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er mikið og fallegt útsýni
yfir undirlendið á Suðurlandi.
Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigusamningi.

Munaðarnes/Stóruskógar í Borgarfirði

Allt til alls, fyrir alla
Orlofshúsahverfin í Munaðarnesi og Stóruskógum
hafa notið vinsælda meðal landsmanna um árabil
enda er þjónusta við ferðamenn á þessu svæði
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komin í mjög fastar skorður, aðstaðan eins og best
verður á kosið og möguleikarnir óþrjótandi.
Eining-Iðja hefur til umráða tvö hús í Munaðarnesi og
eitt í Stóruskógum. Heitir pottar eru við húsin.
Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og möguleika
sem fylgja dvöl í orlofshúsum í Svignaskarði í Borgarfirði
gildir alveg jafnt um þau orlofshús sem félagið hefur til
umráða í Munaðarnesi og Stóruskógum í Borgarfirði. Í
Munaðarnesi og Stóruskógum eru tvö aðskilin orlofshúsahverfi sem eru hvort sínu megin þjóðvegar 1 en þjónustumiðstöðin í Munaðarnesi er sameiginleg fyrir bæði
hverfin. Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöðinni.
Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og slökunar í
Borgarfirðinum sem of langt mál væri að telja upp hér.
Veðursæld Borgarfjarðar er mikil og skjólgott í orlofshúsahverfunum. Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í nágrenni orlofshúsahverfanna, til dæmis upp með hinni
frægu og fögru Norðurá. Í Borgarnesi er síðan ein af glæsilegustu sundlaugum landsins.
Borgarfjörðurinn hefur upp á fjölmargt annað að bjóða,
hvort heldur dvalargestir eru að leita eftir menningarviðburðum, sögustöðum, náttúrufyrirbærum, útivistarmöguleikum eða annarri afþreyingu til að lífga upp á
sumarfríið.

8

Svignaskarð í Borgarfirði

Ganga má að gæðunum vísum
Borgarfjörðurinn hefur um árabil notið vinsælda
sem sumardvalarstaður og þar er öll þjónusta við
ferðamenn í föstum skorðum, þar sem ganga má
að gæðunum vísum en um leið fjölbreytni og frumleika.
Stór orlofshúsahverfi hafa byggst upp í Borgarfirðinum á
vegum fjölmargra stéttarfélaga og landssambanda. Eitt
þessara orlofshúsahverfa er í Svignaskarði. Þar hefur EiningIðja til umráða eitt hús með svefnplássi fyrir sex manns.
Þjónustumiðstöð er á svæðinu þar sem lyklar eru
afhentir. Leiktæki fyrir börn er víða að finna á þessu svæði,
tveir sparkvellir eru í hverfinu og mínígolfvöllur.
Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá orlofshúsunum og stutt er í frábærar sundlaugar, til dæmis í
Borgarnesi og á Varmalandi. Í Borgarfirðinum er margt að
sjá og mjög fjölbreyttir möguleikar til afþreyingar og
útiveru.
Golfvöllur er að Hamri, rétt utan við Borgarnes og
hestaleigur eru nokkrar í næsta nágrenni Munaðarness. Þá
er víða hægt að kaupa ódýr veiðileyfi í vötn í nágrenninu,
t.d. Hreðavatn og Langavatn. Veiðileyfi fyrir Hreðavatn eru
seld í Hreðavatnsskála og í Langavatn í Hyrnunni. Ferðir á

Langjökul njóta vinsælda og þannig mætti lengi telja. Frá
Munaðarnesi er stutt að fara til þess að skoða ýmsa fagra
og markverða staði, bæði í náttúrufræðilegu og sögulegu
samhengi. Borg á Mýrum og Reykholt eru meðal þekktustu staða Íslandssögunnar og Grábrókarhraun, Hreðavatn,
Baula, Barnafossar, Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru
meðal helstu náttúruperla landsins.

Flókalundur í Vatnsfirði

Sagan við hvert fótmál
Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarðakjálkans af
eigin raun en ýmissa annarra svæða á landinu - en
fegurðin er ekki minni fyrir þá sök! Vatnsfjörður á
Barðaströnd er fullur af sögu og þar er fagurt um að
litast.
Flókalundur í Vatnsfirði hefur um árabil verið meðal
vinsælli sumardvalarstaða landsins. Vatnsfjörður er á
Barðaströnd - á „suðurströnd“ Vestfjarðanna - og þar er
veðursælt, gróðursælt og skjólgott. Fjölmargir áhugaverðir
staðir eru í nágrenninu og má nefna Látrabjarg og
Rauðasand. Ótal tækifæri eru fyrir þá gesti sem njóta vilja
náttúruskoðunar og sagan er við hvert fótmál í Vatnsfirði.
Þar er talið að Hrafna-Flóki hafi dvalið þegar hann gaf
Íslandi nafn og þá meðal annars gengið upp á Lónfell.
Í Flókalundi er þjónustumiðstöð með verslun og veitingastað og þar má nálgast lykla að húsunum. Einnig er
þar nýleg sundlaug. Þá er vert að benda á áhugaverðan
valkost sem er að nota Breiðafjarðarferjuna Baldur en hún
siglir milli Brjánslækjar í Vatnsfirði og Stykkishólms með
viðkomu í Flatey. Það eru því margir möguleikar til styttri
og lengri ferða fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum í
Vatnsfirði.
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Súðavík

Miðsvæðis á Vestfjörðum
Eining-Iðja hefur haft íbúð á leigu í gamla þorpinu í
Súðavík til afnota fyrir félagsmenn sína og svo
verður áfram.
Íbúðin sem Eining-Iðja hefur á leigu á Súðavík er á efri
hæð í tvílyftu húsi við Túngötu 20. Húsið hefur nýlega
verið gert upp og er íbúðin öll hin glæsilegasta.
Segja má að Súðavík sé nokkuð miðsvæðis á norðanverðum Vestfjörðum þannig að dvöl þar er góður kostur
fyrir þá sem vilja nýta fríið sitt í að ferðast og skoða sig um
á Vestfjörðum og þar er vissulega um marga skemmtilega
staði að velja. Stutt er frá Súðavík til Ísafjarðar og jarðgöngin
gera það að verkum að mun auðveldara er en áður fyrr að
ná yfir stærri hluta Vestfjarðakjálkans og ferðast um
sunnanverða Vestfirði þótt dvalið sé í Súðavík.
Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru á leigusamningi.

Úlfljótsvatn

Vinsælar gönguleiðir í næsta nágrenni
Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu sumarhús
við suðurenda Úlfljótsvatns, í aðeins 70 km fjarlægð
frá Reykjavík. Tvö svefnherbergi er í húsinu auk
svefnlofts. Það er búið öllum venjulegum eldhúsbúnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi, kolagrilli og
heitum potti. Sundlaug er í nágreninu og gestir
bústaðarins hafa aðgang að bátum og veiði í
vatninu.
Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni með góðri
aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er gufubað og billjardborð.
Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöðinni.
Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt nærliggjandi
svæði. Þær eru mjög skemmtilegar, nokkuð grónar og
margt að sjá. Í góðu veðri má sjá vítt og breitt en mjög
fallegt útsýni er á þessum slóðum.
Frá Úlfljótsvatni er stutt til margra vinsælla ferðamannastaða, svo sem Gullfoss, Geysis, Þingvalla, Laugavatns og
fleiri staða.

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

Vinsælar gönguleiðir um allt
Sumarhúsið er vel útbúið að innan og með heitum
potti, stórri verönd og útigrilli. Það er í fjallshlíð mót
suðri og er útsýnið afar fagurt. Góðar gönguleiðir
eru í nágrenninu og leiðsögn fáanleg í styttri og
lengri ferðir.
Í næsta nágrenni er Hótel Glymur, Veitingaskálinn
Ferstikla, sundlaug, veiðivötn, golfvellir, söfn, fjórhjólaleiga,
hestaleiga og margt fleira skemmtilegt.
Í Hvalfirðinum er mikið um skemmtilegar og fallegar
gönguleiðir. Á staðnum er hægt að nálgast upplýsingar um
hinar ýmsu leiðir en einnig er hægt að panta leiðsögn um
ákveðin svæði. Áhersla er lögð á náttúru, umhverfi, sögustaði og menningarminjar. Dæmi um styttri ferðir eru um
Miðsand (braggahverfið), fjöruganga og ganga um
Botnsdalinn. Lengri ferðir eru t.d. fornu þjóðleiðirnar tvær;
Leggjabrjótur (á Þingvöll) eða Síldarmannagötur (í Skorradal). Ganga upp að Glym, hæsta fossi landsins og /eða
Hvalvatni eru einnig dæmi um lengri gönguferðir.
Sérstaða svæðisins, auk útsýnis og kyrrðar, er að bæjarhúsin á Bjarteyjarsandi eru í göngufjarlægð. Þjónustan og
starfsemin sem þar er í boði er mikill fengur fyrir sumarbústaðaeigendur og gesti. Heimsókn í fjárhús, hænsnakofa
eða Gallerí Álfhól er skemmtun fyrir alla aldurshópa.

Orlofshús:

Það sem gott er að hafa í huga!
Komutími - brottför
Leigutaka ber að vitja lykla á auglýstum tíma! Ef einhver töf verður er
nauðsynlegt að láta umsjónarmann vita. Að öðrum kosti er ekki hægt að
tryggja lyklaafhendingu. Viðkomandi símanúmer koma fram á leigusamningi.
Umgengni
Orlofshúsin eru sameign okkar allra og það er nauðsynlegt að við sameinumst um að ganga um þau með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa
það að leiðarljósi að skilja við þau eins og þið viljið koma að þeim.
Orlofshúsagestir eru vinsamlegast beðnir um að reykja ekki innanhúss.
Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjónarmanns á viðkomandi svæði, má
búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald.
Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum húsum og hafa löngu
sannað gildi sitt. Aldrei má taka rafhlöður úr þeim nema setja nýjar í
staðinn eða láta umsjónaraðila eða skrifstofu félagsins vita. Munið að
þessi smátæki hafa skipt sköpum og jafnvel bjargað mannslífum. Þess
vegna verða þau að virka rétt.
Bannað!
Leigutakar nýti sjálfir ásamt fjölskyldum og/eða vinum hús sem þeir fá
úthlutað. Framsal til annarra getur valdið því að viðkomandi félagsmaður
verði útilokaður frá úthlutun framvegis. Það á einnig við ef leigutakar
brjóta almennar reglur og skyldur sem þeir takast á hendur við leigu
orlofshúsa.

Ekki er leyfilegt að vera með gæludýr í orlofshúsum eða orlofsíbúðum
Einingar-Iðju. Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp í
kjölfar slíks. Brot á þessu varðar tafarlausri brottvísun úr húsum eða
íbúðum.
Hafið samband
Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir eða ef eitthvað vantar í húsin þá
vinsamlegast látið umsjónarmenn á viðkomandi stað vita. Einnig er hægt
að hafa samband við skrifstofu félagsins í síma 460 3600.
Leigutaki ber ábyrgð á húsinu og öllu sem því fylgir. Skal hann þrífa
vel eftir sig þ.m.t. ísskáp, eldavél, bakaraofn og örbylgjuofn, skápa,
salerni og grill og skúra gólf. Einnig þrífa heita potta ef þeir eru. Stilla
skal ofna á 1 - 2, loka gluggum og hurðum vandlega, skila lykli á sinn
stað og taka rafmagnstæki úr sambandi. Komið ábendingum og
athugasemdum, ef einhverjar eru, til umsjónarmanna eða á skrifstofu
Einingar-Iðju.

Félagsmenn!
Munið eftir orlofsuppbótinni
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Holiday matters
The first issue of this year’s union magazine is devoted to matters pertaining to
holidays and the holiday chalets the union
has at its disposal for renting out to its
members. Members may apply for the
rental of a holiday chalet for one week at
a specified location and since many often
apply for the same location, it is a good
idea to apply for different places and/or
times as alternative options, up to six of
which are permitted.

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

You indicate in the table on page 17 or 18
which house you are applying for, adding the
numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if you are applying
for alternative options. The holiday chalets are
then allotted on the basis of a credit system
which the union has developed. Each member
who pays in to the union receives one credit
point per month, regardless of job ratio or the
amount paid in union dues. If more than one
person applies for the same chalet at the same
time, the one who has accumulated the largest
number of credit points is first choice.
Then, to ensure that those who are not successful in renting a chalet have a better chance
next time they apply, a special number of points
is deducted from a union member who rents a
chalet. The number of deducted credit points
varies according to time and other factors.
Unfortunately there is not enough space to
translate information relating to the chalets into
English. However, the location should be clear
from the place names and by using the map of
Iceland on page 16. The deadline for applying
for holiday chalets is 31 March.
The union also has at its disposal holiday
chalets in Denmark and in Spain. For further
information, please contact the union office
where applications are also submitted.
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Eining-Iðja wishes to remind its members of
their right to receive a holiday bonus. Employees
who have earned full vacation rights by working
for the same employer during the past full year,
defined as lasting from 1 May to 30 April, and
were in employment during the last week of
April or the first week of May, will be paid a special single-sum holiday bonus. This year’s
amount is kr. 24,300 based on full employment,
in accordance with all employment contracts.
The holiday bonus is not included in the amount
that forms the basis of holiday pay calculations.
According to a contract with the SAConfederation of Icelandic Employers the holiday bonus is to be paid at the beginning of a
vacation, or no later than 15 August. Those who
work according to a contract with the State
Wages and Salaries Commission are to receive
the payment by 1 June. The contract with the
Municipal Wages and Salaries Commission
specifies 1 May as the date of payment of the
holiday bonus.
The Edda hotels offer reduced rates
Eining-Iðja will be selling coupons for accommodation in all Edda hotels in Iceland. The price
of one coupon is kr. 4,700 and it is valid for two
persons in a double room with wash basin for
one night. Breakfast is not included. Union
members will not lose credit points when buy-

ing these coupons which makes this an attractive option, for, according to the price list of the
Edda hotels for summer 2008, the price of a
room of this type is kr. 7,500. The coupons will
be available at the Eining-Iðja office as summer
approaches.
Children can share the rooms with grownups
without extra charge if people take along a
sleeping bag or bed linen. The Edda hotels provide mattresses if needed. The coupons may be
used in all the Edda hotels around the country.
Guests make their own bookings.
A week of your own choice
Eining-Iðja has decided to spend up to kr.
2,080,000 on an item entitled „A week of your
own choice“ during 2008. Union members can
apply for 160 such grants, to the amount of kr.
13,000 each; the grants are allotted on the
same basis as the holiday chalets. The grant
may be used, for example, to rent a holiday
chalet, a hotel room, a tent trailer or a fold-up
camper as part-payment towards a holiday in
Iceland or abroad, depending on personal wishes and interests. Maximum grant to individual
members is, as indicated above, kr. 13,000 with
the proviso that the amount never exceeds 50%
of actual cost.
Members who receive a holiday grant have
18 credits deducted for those who make use of
the total grant and proportionally for lower
amounts. The grants are payable after the end
of the holiday tour and members who have
been promised a grant are required to present
an invoice relating to stay or travel expenses for
the amount to be paid out.
PLEASE NOTE! You must present legal,
numbered business invoices!
Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets may be obtained for the Hvalfjörður
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri,
Siglufjörður and Dalvík. The price of each ticket
is only kr. 520. Tickets may also be purchased
from union representatives in Ólafsfjörður,
Hrísey and Grenivík.
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Eining-Iðja þakkar eftirtöldum
veittan stuðning
www.holdur.is

Gamla skólahúsinu - Sími 463 3159
www.nordlenska.is

Kaupangi v/Mýrarveg - Sími 462 4800

SJÁLFSBJÖRG
Akureyri

Aðalgötu 14 · 625 Ólafsfjörður
Sími: 460 2700 · Fax: 460 2701
www.spol.is

www.afe.is
www.eimskip.is

www.kjarnafaedi.is

www.iv.is

AÐALBAKARINN

ehf.

Aðalgötu 28 · 580 Fjallabyggð
Sími: 467 1720
elinb@simnet.is

Fiskmarkaður
Siglufjarðar
Gránugötu 24 · Sími: 467 1689

Gránugötu 24 · Sími 467 1205

Þormóðsgata 12 · 580 Fjallabyggð
Sími: 467 1169

RAFBÆR
Vetrarbraut 12 · 580 Fjallabyggð
Sími 467 1128

Vélaverkstæði · Sími: 467 1250

FJALLABYGGÐ · www.fjallabyggd.is
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еҕѥњѝѥіѯдѨѷѕњдѤэдѥіёѤдіҖѠь


ѝѧъыѧѲьдѥіеѠјѥёѤдіҖѠь
(Réttur til að taka sumarfrí)
ѝєѥнѧдъѫдъҕѥьєѨѝѧъыѧѲьдѥіјѥёѤдіҖѠь оѩѷкѠѕҕѥкшѷѼѥіњє 24
њѤьеѠкњѤьъѼѥкѥь
ўѥдѯдѧчѯлѶэюҐњѕѲьѯњјѥўѕѫчёѤдіҖѠь
њѤьўѕѫчёѤдіҖѠьчѤкдјҕѥњлѣѯюҝьѱєйѣ ѰјѣлѣщѪѠѯюҝьњѤьјѥ
юҐњѕѰъь оѩѷкѝѥєѥіщѯдѶэњѤьъѨѷѯдѧчѯлѶэюҐњѕьѤѸьѯѠѥѳњҖѯюҝь
њѤьўѕѫчёѤдіҖѠьѳчҖ ѰшҕѝєѥнѧдѢлѣшҖѠкѰлҖкѲўҖўѤњўьҖѥъіѥэ
ѱчѕъѤьъѨъѤьѲч чҖњѕдѥіѱъіѢѰјѣъѧѸкеҖѠзњѥє ѯёѪѷѠѰлҖк
дѥіѯлѶэюҐњѕўіѪѠѯдѧчѠѫэѤшѯѧ ўшѫѲьецѣјѥёѤдіҖѠь ѰјѣшҖѠк
ѕѪѷьѲэѰёъѕҙѯёѪѷѠѯюҝьдѥіѕѪьѕѤьњҕѥѯдѧчѯлѶэюҐњѕ
лѩкѳєҕ
ѝѥєѥіщѲнҖѝѧъыѧѲьдѥіёѤдіҖѠьѳчҖ


ѯкѧьѱэьѤѝёѧѯћќѓѥзїчѬіҖѠь(Orlofsuppbót)
ѝўѓѥёѯѠььѧѷкѠѧчјҙѕѥ (Eining-Iðja) еѠдјҕѥњѕѸѼѥѠѨдзіѤѸк
њҕѥ ѝєѥнѧдѢъѫдъҕѥьєѨѝѧъыѧѳчҖіѤэѯкѧьѱэьѤѝёѧѯћќѓѥзїчѬ
іҖѠьэѫззјъѨѷѳчҖіѤэѝѧъыѧ
ѲьдѥіјѥёѤдіҖѠьѯшѶєѠѤшіѥзѪѠ
лѣшҖѠкъѼѥкѥьъѨѷѯчѧє ѯюҝьѯњјѥьѥьзіэўьѩѷкюҍѯшѶє шѤѸкѰшҕ
њѤьъѨѷ 1 ёїќѓѥзє льщѩкњѤьъѨѷ 31 ѯєќѥѕь  ўіѪѠѯіѧѷє
ъѼѥкѥьѲьѝѤючѥўҙѝѫчъҖѥѕеѠкѯчѪѠьѯєќѥѕь ўіѪѠшҖьѯчѪѠь
ёїќѓѥзє лѩклѣѳчҖѯкѧьѱэьѤѝёѧѯћќѓѥзїчѬіҖѠьѯшѶє ѠѤшіѥ
ѝѼѥўіѤэюҍьѨѸѯкѧьѱэьѤѝѢѯшѶєѠѤшіѥшѥєшјѥчѰіккѥьюідшѧъѤѷњ
ѳю ѝєѥнѧдѢ лѣѳчҖіѤэлѼѥьњь 24.300 ѱзіьѬіҙ ѯкѧьѱэьѤѝ
ёѧѯћќѓѥзїчѬіҖѠььѨѸѳєҕзѧчіњєдѤэѯкѧьѱэьѤѝшѥєюідшѧ
шѥєѝѤррѥдѤэѝєѥзєѝҕкѯѝіѧєяѬҖюіѣдѠэѠѥнѨёіѣэѫњҕѥ дѥі
лҕѥѕѯкѧьѱэьѤѝѢьѨѸ лѣлҕѥѕѲўҖѯєѪѷѠёьѤдкѥьѯіѧѷєјѥўѕѫчёѤдіҖѠь
ўіѪѠѳєҕѯдѧьњѤьъѨѷ 15 ѝѧкўѥзє ѝєѥнѧдѝўѓѥёѰіккѥьеѠк
ѓѥзіѤуѢ лѣѳчҖіѤэѯкѧьлѼѥьњььѨѸѲьњѤьъѨѷ 1 єѧщѫьѥѕь Ѱјѣ
лѣѳчҖіѤэѯкѧь
ѝєѥнѧдѝўѓѥёѰіккѥьеѠкѐҐѥѕѯъћэѥј
лѼѥьњььѨѸѲьњѤьъѨѷ1 ёїќѓѥзє
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ѝҕњьјчъѨѷѱікѰієѯѠѶшшҖѥ
(Afsláttur hjá Edduhótelum)
ьѠдлѥдьѤѸь ѝўѓѥёѯѠььѧѷкѠѧчјҙѕѥ (Eining-Iðja) ѕѤкєѨ
эѤшіѯёѪѷѠѯеҖѥёѤдѱікѰієѯѠѶшшҖѥеѥѕѲўҖдѤэѝєѥнѧд
эѤшіьѨѸ
іѥзѥ 4.700 ѱзіьѬіҙ эѤшіѰшҕјѣѲэлѣѲнҖѝѼѥўіѤэўҖѠкёѤд
ёіҖѠєѠҕѥкјҖѥкєѪѠ ѳєҕєѨўҖѠкѠѥэьѸѼѥѲьўҖѠк Ѱшҕѝѥєѥіщѳю
ѲнҖўҖѠкѠѥэьѸѼѥіњєѳчҖ  ѝѼѥўіѤэѝѠкъҕѥьѯюҝьѯњјѥўьѩѷкзѪь
ѳєҕіњєѠѥўѥіѯнҖѥ эѤшіьѨѸлѣѳєҕєѨдѥішѤчзѣѰььѝѣѝєеѠк
ѝєѥнѧдѢѰшҕѠѕҕѥкѳі эѤшіѯеҖѥёѤдѱікѰієьѨѸ єѨяјчѨдѤэъҕѥь
ѝєѥнѧдѢѯюҝьѠѕҕѥкєѥд ѯёіѥѣщҖѥёѧлѥіцѥлѥдіѥзѥѯеҖѥёѤд
ѱікѰієѯѠѶшшҖѥюіѣлѼѥюҍ 2008 ѰјҖњ іѥзѥўҖѠкёѤдъѨѷдјҕѥњѳю
еҖѥкшҖьіѥзѥ 7.500 ѱзіьѬіҙ шҖьїчѬіҖѠьѝєѥнѧдѝѥєѥіщоѪѸѠ
эѤшіѯеҖѥёѤдѱікѰієьѨѸѳчҖ ъѨѷѝѼѥьѤдкѥьеѠкѝўѓѥёѯѠььѧѷк
Ѡѧчјҙѕѥ
ўҖѠкёѤдьѨѸѝѥєѥіщьѼѥѯчѶдѯеҖѥєѥёѤдчҖњѕѳчҖ ѱчѕъҕѥьѳєҕшҖѠк
ѯѝѨѕзҕѥѲнҖлҕѥѕѯёѧѷєѰшҕѠѕҕѥкѳі ўѥдњҕѥъҕѥььѼѥщѫкьѠь ўіѪѠ
яҖѥюѬъѨѷьѠьѰјѣюјѠдўєѠьєѥѯѠк ъѥкѱікѰієѢлѣлѤчўѥ
ъѨѷьѠьѲўҖўѥдъҕѥьшҖѠкдѥі
эѤшіѢьѨѸѝѥєѥіщѲнҖѳчҖдѤэѱікѰієъѫдѰўҕкъѤѷњюіѣѯъћ оѩѷкєѨ
ѠѕѬҕўјѥѕѰўҕкчҖњѕдѤь ѰшҕѝєѥнѧдѢлѣшҖѠкѯюҝьяѬҖѱъіѢлѠк
ўҖѠкёѤдчҖњѕшѤњѯѠк


дѠкъѫьѯёѪѷѠдѥіёѤдіҖѠьўьѩѷкѝѤючѥўҙ
(Vika að eigin vali)
юҍ  ьѨѸ ъѥкѝѓѥёѢ ѳчҖшѤѸкдѠкъѫьѝьѤэѝьѫь ѯёѪѷѠѲнҖѲь
дѥіёѤдіҖѠьѝѼѥўіѤэѝєѥнѧдіњєъѤѸкѝѧѸьѯюҝьѯкѧь 2.0800.000
ѱзіьѬіҙѯёѪѷѠѲнҖлҕѥѕѲь³дѠкъѫьѯёѪѷѠдѥіёѤдіҖѠьўьѩѷкѝѤючѥўҙ´
оѩѷкѝєѥнѧдлѣшҖѠкъѼѥдѥіѕѪѷьзњѥєлѼѥькзҙ ѯёѪѷѠеѠіѤэѯкѧь
ъѫьѠѫчўьѫьчѤкдјҕѥњоѩѷкѝўѓѥёѢ ѳчҖлѤчшѤѸкдѠкъѫьѠѫчўьѫь
ѳњҖюіѣєѥц 160 дѠкъѫьчҖњѕдѤь ъҕѥьјѣ 13.000 ѱзіьѬіҙ
ѯкѧьчѤкдјҕѥњьѨѸ ѝѥєѥіщьѼѥѳюѲнҖѲьѝҕњьеѠкэҖѥьёѤдіҖѠь
ѱікѰіє ѯшҖьъҙѯзјѪѷѠьъѨѷеьѥчѯјѶд ѰјѣѯшҖьъҙѯзјѪѷѠьъѨѷ
іѣээѳѡѱчіјѧдзҙ
лҕѥѕѯкѧьѠѫчўьѫьѝѼѥўіѤэёѤдіҖѠьъѤѸкѲь
Ѱјѣшҕѥкюіѣѯъћ оѩѷкеѩѸьѠѕѬҕдѤэзњѥєшҖѠкдѥіеѠкѰшҕјѣзь
ѯкѧьѠѫчўьѫьчѤкдјҕѥњьѨѸ лѣлҕѥѕѲўҖѳєҕѯдѧьъҕѥьјѣ 13.000
ѱзіьѬіҙўіѪѠѳєҕѯдѧьдњҕѥ50% еѠкзҕѥѲнҖлҕѥѕъѤѸкўєч
ўѥдѝєѥнѧдѢѲнҖѯкѧьъѫьѠѫчўьѫььѨѸ дѶлѣщѬдўѤдзѣѰььѝѣѝє
лѦьњь 18 зѣѰььчҖњѕдѤь лѣлҕѥѕѯкѧьѠѫчўьѫьдѶшҕѠѯєѪѷѠ
ѝєѥнѧдѢ дјѤэєѥлѥддѥіёѤдіҖѠьѯіѨѕэіҖѠѕѰјҖњ ѰјѣьѼѥ
ѲэѯѝіѶлшҕѥкѵъѨѷѲнҖѲьдѥіѯчѧьъѥкєѥѰѝчк
ўєѥѕѯўшѫѲэѯѝіѶліѤэѯкѧьшҕѥкѵьѤѸьлѣшҖѠкєѨўєѥѕѯје
дѥіѯѝѨѕѓѥќѨѠѥдідѼѥдѤэчҖњѕъѫдѲэ


эѤшіјѠчѠѫѱєкзҙъѨѷHvalfjarðar
(Miðar í Hvalfjarðargöng)
ѝѥєѥіщўѥоѪѸѠэѤшіјѠчѠѫѱєкзҙ Hvalfjarðar ѳчҖъѨѷѝѼѥьѤдкѥь
Eining-Iðja ѯєѪѠкѠзѬѯіѕіѨѷ ѰјѣѯєѪѠк чѥјњѧз (Akureyri,
Siglufjörður og Dalvík) ѲьіѥзѥѯёѨѕкэѤшіјѣ 520 ѱзіьѬіҙ
ьѠдлѥдьѤѸьѕѤклѣўѥоѪѸѠэѤшіѳчҖъѨѷшѤњѰъьеѠкѝўѓѥёѢъѨѷ
Ólafsfirði, Hrísey ѰјѣGrenivík

Muni› eftir www.ein.is
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еҕѥњѝѥіеѠкѝѓѥёѢмэѤэьѨѸѯюҝьмэѤэѰідѲьюҍьѨѸ
лѣдјҕѥњ
ѯдѨѷѕњдѤэдѥіёѤдіҖѠьѰјѣэҖѥьёѤдіҖѠьѯюҝьўјѤдоѩѷкѝўѓѥёѢ
ѝѥєѥіщнҕњѕъҕѥь ѲьдѥіъѫҕьзҕѥѲнҖлҕѥѕэѥкѝҕњь ѯёѪѷѠѲнҖѲь
дѥіўѕѫчёѤдіҖѠьѲўҖдѤэѝєѥнѧд ѝєѥнѧдъѫдъҕѥьѝѥєѥіщѕѪѷь
ѰээђѠіҙє ѯёѪѷѠеѠѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьѳчҖѯюҝьіѣѕѣѯњјѥўьѩѷк
Ѡѥъѧшѕҙ ѰјѣѝѥєѥіщѯјѪѠдѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьѳчҖўјѥѕѰўҕк
ѰјѣѠѥъѧшѕҙъѨѷѰшдшҕѥкдѤьѳю оѩѷклѣѯјѪѠдѳчҖ 6 јѼѥчѤэ
діѫцѥчѬѰээђѠіҙєъѨѷўьҖѥ17 ѰјѣдѥѯзіѪѷѠкўєѥѕшѥєеҖѠєѬј
ъѨѷюіѥдт ѱчѕѯјѪѠддѥшѥєјѼѥчѤэ 1, 2, 3 4, 5 Ѱјѣ 6
шѥєъѨѷъҕѥьшҖѠкдѥі
ўѥдњҕѥєѨяѬҖѯјѪѠдѠѥъѧшѕҙѯчѨѕњдѤьдѤэ
ъҕѥь ъҕѥьдѶлѣѳчҖєѨѱѠдѥѝѲьѠѥъѧшѕҙѠѪѷьѵ дѥіѠьѫєѤшѧьѤѸьлѣ
еѩѸьѠѕѬҕдѤэзѣѰььѝѣѝєеѠкѝєѥнѧдѝєѥнѧдъѫдъҕѥьлѣѳчҖіѤэ
зѣѰььѝѣѝєѯчѪѠьјѣзѣѰььѯъҕѥдѤьўєчъѫдзь
ѳєҕњҕѥ
ѝєѥнѧдяѬҖьѤѸь лѣъѼѥкѥьўіѪѠлҕѥѕѯкѧьѯеҖѥдѠкъѫьеѠкѝўѓѥё
єѥдьҖѠѕѯёѨѕкѳідѶшѥє ўѥдњҕѥєѨѝєѥнѧдўјѥѕъҕѥь лѠк
эҖѥьёѤдіҖѠьўјѤкѯчѨѕњдѤьѲьѯњјѥѯчѨѕњдѤь ѝўѓѥёѢ дѶлѣъ
ѦдѥіѯјѪѠдлѥдѝєѥнѧдъѨѷєѨзѣѰььѝѣѝєєѥддњҕѥѝѼѥўіѤэяѬҖъѨѷ
ѳєҕѳчҖіѤэдѥіѠьѫєѤшѧэҖѥьёѤдіҖѠьѲьюҍьѨѸ лѣєѨѱѠдѥѝѳчҖіѤэѲьюҍ
ўьҖѥ дѥішѤчзѣѰььѝѣѝє лѥддѥіѲнҖэҖѥьёѤдіҖѠьлѣєѥд
ўіѪѠьҖѠѕѯёѨѕкѲчьѤѸь лѣеѩѸьѠѕѬҕдѤэѯњјѥѰјѣїчѬдѥјеѠкдѥі
ѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьоѩѷкшҖѠкеѠѠѓѤѕєѥѲьъѨѷьѨѸъѨѷѳєҕѝѥєѥіщѰюј
ѯдѨѷѕњдѤэ еҖѠєѬјеѠкѝщѥьъѨѷшѤѸкеѠкэҖѥьёѤдіҖѠьєѥѲьъѨѷьѨѸѳчҖ
діѫцѥчѬъѨѷѰяьъѨѷюіѣѯъћѳѠоҙѰјьчҙъѷў
Ѩ ьҖѥ 16 ўєчѯешіѤэ
ѰээђѠіҙєеѠѯнҕѥэҖѥьёѤдіҖѠьѲьњѤьъѨѷ 31 єѨьѥзєћдьѨѸ

Akureyri
Kaupmannahöfn

Bókaðu
núna!

Beint flug Iceland Express
frá Akureyri til Kaupmannahafnar
hefst að nýju þann 16. maí nk.

Flogið verður tvisvar í viku, á föstudögum og
sunnudögum og um að gera að bóka sem fyrst
á www.icelandexpress.is
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Einnig er í boði fjöldi framhaldsfluga um
alla Evrópu, kynntu þér kostina á
www.icelandexpress.is/framhaldsflug

með ánægju

KEA GREIÐSLUKORTIÐ
-og þú færð afsláttinn strax!

Sparisjóðurinn og KEA bjóða þér nýtt KEA greiðslukort, debetkort og/eða kreditkort, sem veitir þér veglegan afslátt í 63 verslunum á Norðurlandi og um land allt.
Það eina sem þú þarft að gera er að vera eða gerast félagsmaður KEA og stofna til
viðskipta við Sparisjóðinn.

KEA TVENNA
Veldu bæði KEA debetkort og KEA kreditkort og fáðu fyrsta árgjaldið á kreditkortinu frítt og að auki 2.000 kr. ávísun með kortinu sem gildir í öllum verslunum
en einnig bjóða sumir samstarfsaðilar sértilboð tengd ávísununum.

KEA ÞRENNA
Veldu KEA debetkort, KEA kreditkort og gakktu í Vildarþjónustuna og fáðu fyrsta
árgjaldið frítt, möguleika á 50% afslætti af árgjaldi kreditkortsins*, 300 fríar
færslur á debetkortinu og 5.000 kr. ávísun með kortinu sem gildir í öllum verslunum en einnig bjóða sumir samstarfsaðilar sértilboð tengdum ávísununum*.
Kynntu þér málið hjá þjónustufulltrúum okkar og fáðu meira út úr kortinu þínu!
* Samkvæmt skilmálum Vildarþjónustu Sparisjóðsins.
Einungis er geﬁn ein ávísun á viðskiptavin.

