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Orlof 2014
Ágætu félagar!
Nú er kominn sá tími ársins að daginn er
tekið að lengja og þá er tímabært að fara að
huga að sumarleyfunum og þeim möguleikum
sem eru í boði fyrir félagsmenn Einingar-Iðju. Í
þessu orlofsblaði eru þeir möguleikar kynntir
og ýmsar aðrar upplýsingar sem máli skipta
fyrir félagsmenn sem hug hafa á að nýta sér þá
orlofskosti sem í boði eru. Megináhersla er eins
og áður lögð á að kynna þau orlofshús og
orlofsíbúðir sem félagið hefur til umráða og
leigu til félagsmanna á komandi sumri. Sem
fyrr býður félagið hús og íbúðir af mismunandi
stærðum og gerðum, í mismunandi umhverfi
og í öllum landshlutum.
Þó svo að orlofsblað félagsins sé borið inn á
öll heimili og fyrirtæki á félagssvæðinu geta
einungis félagsmenn sótt um þá valkosti sem í
boði eru í sumar og fjallað er um í blaðinu.
Að venju eru félagsmenn einnig minntir á
réttindi sín varðandi orlof, orlofstöku og orlofsuppbót. Þá verður sagt frá orlofsferðum sum-

arsins, sem eru þrjár að venju, en nú stendur
yfir skráning í ferðirnar og er ágætis ásókn í
þær. Nokkur sæti voru enn laus í ferð félagsins
til Ítalíu þegar blaðið fór í prentun.

Ekki bara hús í boði
Að venju geta félagsmenn sótt um „Viku að
eigin vali,“ og keypt gistimiða á Fosshótel og
greiðslumiða á Edduhótelin. Þá verður aftur
boðið upp á að kaupa Veiðikortið og Útilegukortið á sérkjörum.

Gæludýr
Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum
félagsins. Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli
hafi komið upp og því er komið inn í leigusamning að leigutaki skuldbindur sig til að
borga kr. 25.000 sekt ef þessi regla er brotin.

Notið félagavefinn
Félagsmenn eru hvattir til að sækja um orlofshús og orlofsstyrki á rafrænan hátt á félaga-

vefnum sem er á www.ein.is, nánar er fjallað
um félagavefinn í blaðinu. Umsóknareyðublað
fylgir samt með orlofsblaðinu eins og undanfarin ár, en við hvetjum alla sem geta til að
sækja um á rafrænan hátt. Það flýtir mikið fyrir
úthlutunarferlinu. Ef upp koma tilvik þar sem
fleiri en einn félagsmaður býr á heimili og ekki
er hægt að nota félagavefinn þá er hægt að
prenta umsóknarblaðið út á heimasíðu Einingar-Iðju, www.ein.is eða koma við á skrifstofum félagsins og fá umsóknarblað.
Allar nánari upplýsingar um orlofshús
eru veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri,
í síma 460 3600, sigrun@ein.is eða á
www.ein.is og þar fer skráning einnig fram.
Síðasti skiladagur umsókna er miðvikudagurinn 26. mars, en úthlutun fer fram
nokkrum dögum síðar. Þeir sem fá úthlutað
þurfa að vera búnir að ganga frá greiðslu í
síðasta lagi 15. apríl. Í lok apríl verður endurúthlutað og að því loknu verður opnað á netinu
fyrir laus hús. Þá gildir fyrstir koma, fyrstir fá.
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Vika að eigin vali!
Undanfarin ár hefur félagið haft í boði styrki sem
kallast „Vika að eigin vali” og hafa þessir styrkir
verið vel nýttir af félagsmönnum. Í ár mun félagið
verja allt að kr. 3.600.000 í „Vika að eigin vali.”
Félagsmenn geta sótt um 200 slíka styrki, hver að
upphæð kr. 18.000 og er styrkloforðum úthlutað eins
og orlofshúsunum. Hægt er að sækja um á umsóknarblaði sem fylgir með orlofsblaðinu, en best er að senda
inn rafræna umsókn á félagvef Einingar-Iðju. Skilafrestur umsókna er miðvikudagurinn 26. mars nk.
Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á orlofshúsi
(ATH! ekki þau sem eru í eigu Einingar-Iðju),
hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, flugfar innanlands eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins.

Hámark á hvern félagsmann er eins og áður segir
kr. 18.000, en þó aldrei hærri en 50% af kostnaði.
Dregnir verða 18 punktar af þeim félagsmönnum
sem nýta sér alla upphæðina og hlutfallslega fyrir lægri
upphæð. Greiðsla fer fram eftir að ferðalagi lýkur en
félagsmenn þurfa að framvísa reikningi fyrir dvöl eða
ferð.
„Vika að eigin vali“ gildir fram til áramóta. Það
þýðir að þeir sem fá úthlutað þurfa að koma með
reikninga eða farseðla fyrir næstu áramót til að fá
endurgreitt.
ATH! Framvísa þarf löglega númeruðum vsk.
Reikningum eða farseðlum!

Býrð þú yfir
minningarbrotum eða
áttu myndir?

Ný sjúkraíbúð í Reykjavík
Í lok síðasta árs seldi félagið eina af sjúkraíbúðum sínum í Reykjavík. Um
var að ræða íbúð sem er í fjölbýlishúsinu Ljósheimum 20. Þessi ákvörðun
var tekin þar sem kominn var tími á að endurnýja hana og fyrirséð að það
yrði sérstaklega erfitt að breyta baðherberginu á þann hátt að aðgengi
fyrir fatlaða yrði í lagi. Í stað hennar keypti félagið í byrjun ársins íbúð í
Sóltúni 30.
Nýja íbúðin er um 90 m2 að stærð og er á 3. hæð. Ákveðið var að
endurnýja baðherbergi hennar með tilliti til fatlaðra og einnig var ákveðið
að mála hana alla. Sú vinna stendur núna yfir en fyrirhugað er að taka
hana í notkun síðar í mars.
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Eins og sagt var frá í blaði félagsins sem kom út í desember
þá er Jón Hjaltason sagnfræðingur að rita sögu Einingar-Iðju.
Jón byrjaði á verkinu síðastliðið haust og er fyrirhugað að
bókin verði gefin út fyrri part ársins 2018. Stefnt er á að saga
félagsins verði í og með atvinnusaga Eyjafjarðarsvæðisins
á þessu tímabili, saga samfélagsins og að einhverju leyti
saga þjóðar. Þetta er allt samtvinnað þannig að
heimildirnar liggja mjög víða.
Ef einhver býr yfir minningarbrotum sem tengjast sögunni
þá er sá hinn sami hvattur til að hafa samband við Jón. Hægt
er að senda tölvupóst á netfangið jonhjalta@simnet.is eða
hringja í síma 862 6515. Sömuleiðis ef einhver á gamlar
myndir þá er hægt að senda póst á Þorsteinn á netfangið
steini@ein.is eða hringja í síma 460 3600 og biðja um
Steina. Gaman væri ef félagið fengi myndir sem ekki
hafa verið prentaðar áður., t.d. gamlar tækifærismyndir
sem jafnvel sýna óvart það sem á þeim er.

Muni› eftir www.ein.is
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Hver ávaxtar peningana þína?
Íslensk verðbréf
Eru elsta eignastýringarfyrirtæki landsins
Standa traustum fótum
Ávaxta fjármuni einstaklinga sem og fagfjárfesta
Hafa á að skipa reynslumiklu og traustu starfsfólki
Hafa hagsmuni þína að leiðarljósi

Við öflum fyrir þig
Hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma
460 4700 eða kynntu þér málið á www.iv.is
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Orlofsferðir Einingar-Iðju sumarið 2014
Sunnudagur 8. júní 2014
Frjáls dagur við Garda.
Mánudagur 9. júní 2014
Þá verður haldið suður á bóginn og stefnan
tekin á borgina Písa þar sem gist verður í fjórar
nætur á hóteli.
Þriðjudagur 10. júní 2014
Písa verður skoðuð og einnig nánasta nágrenni
hennar. Vínbóndi í Toscana verður sóttur heim.
Miðvikudagur 11. júní 2014
Farin verður ferð til borgarinnar Flórens sem er
heimsþekkt fyrir listir sínar og fegurð.
Fimmtudagur 12. júní 2014
Heimsækjum höfuðborg Toscana sem heitir
Siena og er afar falleg.

Ítalía - Örfá sæti laus
Farið verður til Ítalíu 5. til 16. júní 2014, hámark 50 manns. Flogið verður frá Keflavík til
Munchen í Þýskalandi. Þaðan verður ekið til
Gardavatns og gist þar í fjórar nætur. Þaðan
verða farnar dagsferðir t.d. Limoni og Malescina
og til Veróna Næsti gististaður er við Písa og
verður gist þar í fjórar nætur. Þaðan verður
farið í dagsferðir til Flórens og til Siena Síðustu
þrjár næturnar verður gist í nágrenni við
Mílanó, en farið verður um Mílanó og nágrenni.
Frá Mílanó verður síðan flogið til Keflavíkur
aðfararnótt 17. júní.
- Gist verður í tveggja manna herbergjum
á hótelum.
- Leiðsögumaður Harpa Hallgrímsdóttir, bílstjóri Sveinn Sigurbjarnarson og fararstjóri
Björn Snæbjörnsson.
- Verð kr. 260.000 á mann miðað við
gengi evru 160 kr. Óafturkræft staðfestingargjald er kr. 35.000.
- Dregnir verða 18 orlofspunktar frá
punktaeign þeirra sem fara í ferðina.

Síðasti dagur
til að skrá sig í
utanlandsferðina
er 1. apríl!
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Innifalið í verði:
- Akstur: Allur akstur erlendis.
- Flug: Keflavík – Muncen / Mílanó Keflavík.
- Gisting: 11 nætur í tveggja manna herbergjum á hótelum með morgunverði.
- Kvöldverðir innifaldir alla dagana erlendis.
Ekki innifalið í verði:
- Ferðir og gisting innanlands og sigling
á Garda.
Ferðalýsing
Fimmtudagur 5. júní 2014
Flogið frá Keflavík kl. 7:20 til Munchen. Lending um kl. 12:50. Ekið sem leið liggur um
Brenniskarð til Gardavatns þar sem gist verður
í fjórar nætur.
Föstudagur 6. júní 2014
Farið verður til Riva de Garda, sem er nyrsti
bærinn við vatnið, og þaðan farið í siglingu til
Limoni og Malescina. Þetta eru skemmtilegir
bæir sem gaman er að kynnast og skoða.
Einnig verður ekið meðfram vatninu, komið við
á ýmsum stöðum og farið upp í fjallshlíðar í
kláfum.
Laugardagur 7. júní 2014
Farin verður ferð til borgarinnar Verona sem
þekktust er fyrir Rómeo og Júlíu og fallegt
hringleikahús frá rómverska tímanum. Margt
fleira verður skoðað.

Föstudagur 13. júní 2014
Í síðasta áfanga ferðarinnar verður ekið norður
á bóginn og gist í nágrenni Mílanóborgar sem
er þekkt fyrir listir og tísku og margar fallegar
byggingar.
Laugardagur 14. júní 2014
Mílanóborg verður skoðuð en þar er af mörgu
að taka, meðal annars verður dómkirkjan sem
kennd er við verndardýrling borgarinnar, Am-
brósíus, skoðuð ásamt miðborginni.
Sunnudagurinn 15. júní 2014
Frjáls dagur í Mílanó
Mánudagurinn 16. júní 2014
Nágrenni Mílanó skoðað fram að brottför.
Flogið frá Mílanó kl. 23:40 til Keflavíkur lent í
Keflavík kl. 4:15 og þaðan ekið heim um
morguninn.

Austurland – Loðmundarfjörður
– Mjóifjörður
Innanlandsferð Einingar-Iðju verður farin dagana 11. til 14. ágúst 2014. Fyrsta daginn verður farið með allskonar útúrdúrum austur á
Egilsstaði. Gist verður að Skipalæk í Fellabæ í
þrjár nætur. Dagur 2.  Farið verður eins og leið
liggur í Loðmundarfjörð og margt skoðað á
báðum leiðum. Á þriðja degi verður farið niður
í Mjóafjörð og út á Dalatanga. Á fjórða degi
verður ekið um Hellisheiði til Vopnafjarðar og
þaðan til Þórshafnar og nýja veginn um sléttuna til Húsavíkur og þaðan til Akureyrar.
- Fararstjóri verður Björn Snæbjörnsson, bílstjóri Sveinn Sigurbjarnarson og leiðsögumaður Inga Rósa Þórðardóttir.

Muni› eftir www.ein.is

- Ferðin kostar 38.000 krónur á mann og innifalið er allur akstur,
svefnpokagisting og leiðsögn. Grillað verður eitt kvöld og þá lagt
til grillkjöt og kartöflusalat. Að öðru leyti verður fólk að nesta sig
sjálft.

Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og skráning í
ferðirnar er á skrifstofu félagsins á Akureyri, Skipagötu 14,
í síma 460 3600.

- Óafturkræft staðfestingargjald er 10.000 krónur.

Eins dags ferð
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga verður farin þriðjudaginn
24. júní 2014. Farið verður um Öxnadalsheiði til Sauðárkróks og þar
snæddur hádegisverður síðan farið fyrir Skagann og yfir Þverárfjall og
síðan eins og leið liggur til Siglufjarðar þar sem drukkið verður kaffi. Að
því loknu verður svo haldið til Akureyrar á ný.
- Ferðin kostar 5.000 krónur á mann.

Gott
verð

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Gildir !
til 1. ma
í
2014.

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!
Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

Veist þú að
Fyrir hvern mánuð vinnur
þú þér inn að lágmarki
tvo daga í frí á launum.

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?
Rúmgóð herbergi með gervihnattasjónvarpi og baði

Við erum vel staðsett til að njóta alls
þess sem Reykjanesið hefur upp á að
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða
rómantískar stundir.
Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Bókunarsími tilboðsins er 426 5000
Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is · bbkeflavik.com

Orlofsuppbót og orlofsréttur
Orlofsréttur og orlofsuppbætur eru misjafnar eftir samningum og því birtum við hér
smá samantekt um orlofsrétt úr samningum SGS við SA, ríki og sveitarfélög. Nánar
má lesa um orlofsréttinn á www.ein.is

Samningur við SA
Orlofsuppbót fyrir árið 2014 er kr. 28.700, miðað við fullt starf, en ef nýr samningur félagsins
við Samtök atvinnulífsins verður samþykktur þá
mun orlofsuppbótin á almenna markaðinum
verða kr. 39.500 í ár. Lágmarksorlof skal vera 24
virkir dagar. Orlofslaun skulu vera 10,17% af
öllu kaupi. Sá sem unnið hefur 5 ár í sama fyrirtæki eða 10 ár í sömu starfsgrein á rétt á orlofi í
25 daga og orlofslaunum sem nema 10,64%.
Með sama hætti öðlast starfsmaður sem unnið
hefur 10 ár hjá sama fyrirtæki 30 daga orlofsrétt
og 13,04% orlofslaun. Starfsmaður sem hefur
fengið aukinn orlofsrétt vegna starfa í sama fyrirtæki öðlast hann að nýju eftir 3 ár hjá nýjum
atvinnurekanda.
Sumarorlof er fjórar vikur, 20 virkir dagar,
sem veita ber á tímabilinu 2. maí - 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa
tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar
fyrirvara. Þeir sem að ósk atvinnurekanda fá ekki

20 orlofsdaga á sumarorlofstímabili eiga rétt á
25% álagi á það sem á vantar 20 dagana.

Samningur við fjármálaráðherra
f.h. ríkissjóðs
Orlofsuppbót í ár verður kr. 28.700, miðað við
fullt starf, en hafa ber í huga að ekki er enn búið
að ganga frá nýjum samning við ríkið. Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir
miðað við fullt ársstarf. Sá sem unnið hefur hluta
af fullu starfi eða hluta úr ári, skal fá orlof 16
vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar
starfsmaður í vaktavinnu fer í orlof, skal hann fá
óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli
mæta á vakt að orlofi loknu og skal þá að jafnaði
miða við að vaktskrá haldist óbreytt.
Starfsmaður sem nær 30 ára aldri á því almanaksári sem tímabil sumarorlofs tilheyrir, fær að
auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í
dagvinnu. Starfsmaður sem nær 38 ára aldri, fær
að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda
í dagvinnu.
Tímabil sumarorlofs er frá 2. maí til 15. september. Starfsmaður á rétt á að fá 160 vinnuskyldustunda orlof sitt á sumarorlofstímabilinu og
allt að fullu orlofi á sama tíma, verði því komið
við vegna starfa stofnunarinnar. Sé orlof eða hluti

orlofs tekið eftir að sumarorlofstímabili lýkur, skal
sá hluti orlofsins lengjast um 1/4. Sama gildir um
sumarleyfi, sem tekið er fyrir sumarorlofstímabil,
skv. beiðni stofnunar.

Samningur við Samband íslenskra
sveitarfélaga
Orlofsuppbót árið 2014 verður kr. 39.000, miðað við fullt starf. Lágmarksorlof skal vera 24 virkir dagar eða 192 vinnuskyldustundir miðað við
fullt ársstarf. Starfsmaður sem hefur unnið hluta
af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá orlof 16
vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar
starfsmaður í vaktavinnu fer í orlof skal hann fá
óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli
mæta á vakt að orlofi loknu og skal þá að jafnaði
miða við að vaktskrá haldist óbreytt.
Starfsmaður sem náð hefur 30 ára aldri á því
almanaksári sem tímabil sumarorlofs tilheyrir fær
að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda
í dagvinnu. Við 38 ára aldur fær hann enn að
auki orlof, sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í
dagvinnu.
Starfsmaður skal fá 10,17% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur. Við 30 ára aldur skal
hann fá 11,59% og við 38 ára aldur skal hann
fá 13,04.
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Aðalfundir starfsgreinadeilda félagsins
Aðalfundir starfsgreinadeilda EiningarIðju fóru fram þriðjudaginn 11. febrúar sl.
á Hótel KEA á Akureyri. Góð mæting var
á fundina sem tókust mjög vel. Eins og
undanfarin ár byrjuðu deildirnar þrjár
saman á fundi þar sem flutt var fræðsluerindi. Í ár flutti Þórgnýr Dýrfjörð stórgott
erindi sem hann kallaði: Mikilvægi þess
að vera ekki viss. Þar var hann að fjalla á
fjölbreyttan hátt um skoðanir fólks.
Að loknu erindi Þórgnýs var boðið upp á
kaffiveitingar. Að kaffi loknu héldu deildirnar
þrjár; Opinbera deildin, Matvæla- og þjónustudeildin og Iðnaðar- og tækjadeildin, sinn aðalfund hver á sínum stað í húsinu þar sem fram
fóru venjuleg aðalfundarstörf. Nýir varaformenn
voru kjörnir í deildunum þremur en hér á eftir
verður lítillega fjallað um hverja deild fyrir sig.
Nánar má lesa um fundina á heimasíðu félagsins, www.ein.is

Matvæla og þjónustudeild
Í byrjun fundar flutti Margrét H. Marvinsdóttir,
formaður deildarinnar, skýrslu stjórnar, og að því
loknu var gengið til kosninga um stjórnarmenn
deildarinnar. Á fundinum var kosið um sex af
níu stjórnarmönnum. Kosið var til tveggja ára
um varaformann og þrjá meðstjórnendur en
einnig þurfti að kjósa um ritara og einn meðstjórnanda til eins árs. Tryggvi Jóhannsson bauð
sig fram til varaformanns og til meðstjórnanda til
tveggja ára buðu sig fram Kristbjörg Ingólfsdóttir,
Birna Harðardóttir og Stefán Aðalsteinsson.
Sigríður Jósepsdóttir bauð sig fram til ritara til
eins árs og Steinþór Berg Lúthersson bauð sig
fram til meðstjórnanda til eins árs. Engin mótframboð bárust og var listinn því sjálfkjörinn.
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Steinþór kom nýr inn í stjórnina.
Þegar Margrét flutti skýrslu stjórnar sagði hún
m.a. að ýmis mál hafi verið til umfjöllunar á
stjórnarfundunum, m.a. kjaramál, málefni ræstingafólks og álag á starfsfólki í fyrirtækjum.
Í lok máls síns þakkaði Margrét Sigurði Hjartarsyni, sem lét af stjórnarstörfum, fyrir ánægjulegt samstarf á liðnum árum. Skýrslu stjórnar
heild má lesa á www.ein.is
Í stjórn deildarinnar sitja:
Margrét H. Marvinsdóttir formaður, Tryggvi
Jóhannsson varaformaður, Sigríður Jósepsdóttir
ritari og meðstjórnendurnir Birna Harðardóttir,
Kristbjörg Ingólfsdóttir, Júlíana Kristjánsdóttir,
Stefán Aðalsteinsson, Anna Guðrún Ásgeirsdóttir
og Steinþór Berg Lúthersson.

Iðnaðar- og tækjadeild
Í byrjun fundar flutti Ingvar Kristjánsson, formaður deildarinnar, skýrslu stjórnar, og að því loknu
var gengið til kosninga um stjórnarmenn deildarinnar. Í ár var kosið um sex stjórnarmenn;
varaformann og þrjá meðstjórnendur til tveggja
ára. Jafnframt þurfti að kjósa tvo meðstjórnendur til eins árs Vilhelm Adolfsson bauð sig fram til
varaformanns og til meðstjórnanda til tveggja
ára buðu sig fram Gunnar Magnússon, Kristín
Anna Gunnólfsdóttir og Rannveig Kristmundsdóttir. Til meðstjórnanda til eins árs buðu sig Ingi
Rafna Ingason og Svavar Magnússon. Engin
mótframboð bárust og var listinn því sjálfkjörinn.
Ingi Rafn, Kristín Anna og Svavar komu ný inn í
stjórnina.
Í skýrslu stjórnar kom Ingvar víða við. Hann
sagði t.d. að mörg mál hafi verið til umfjöllunar
á stjórnarfundunum, m.a. kjaramál, málefni bílstjóra, atvinnumál og einnig kjarakönnun félags-

ins sem framkvæmd var sl. haust. Í lok máls síns
þakkaði Ingvar Eyþóri Karlssyni, Ingvari Sigurbjörnssyni og Steindóri Sigursteinssyni, sem
létu af stjórnarstörfum, fyrir ánægjulegt samstarf
á liðnum árum. Skýrsluna í heild má lesa á
www.ein.is
Í stjórninni sitja:
Ingvar Kristjánsson formaður, Vilhelm Adolfsson
varaformaður, Sigurður Sveinn Ingólfsson ritari
og meðstjórnendurnir Gunnar Magnússon,
Rannveig Kristmundsdóttir, Sigurður Sigurðsson,
Svavar Magnússon, Kristín Anna Gunnólfsdóttir
og Ingi Rafn Ingason.

Opinbera deildin
Í ár þurfti að kjósa um fimm stjórnarmenn; varaformann og þrjá meðstjórnendur til tveggja ára.
Einnig þurfti að kjósa einn meðstjórnanda til eins
árs. Elísabet Skarphéðinsdóttir bauð sig fram til
varaformanns og Ómar Ólafsson, Hrönn Vignisdóttir og Hildur Arna Grétarsdóttir sem meðstjórnendur til tveggja ára og Ásrún Karlsdóttir til
eins árs. Engin mótframboð bárust gegn lista
stjórnar og því var sjálfkjörið í stjórn deildar-
innar. Ásrún og Hildur Arna komu nýjar inn í
stjórnina.
Sigríður K. Bjarkadóttir, formaður deildarinnar, flutti skýrslu stjórnar þar sem farið var yfir
það helsta sem gerðist á liðnu starfsári. Hún
sagði margt hefði verið gert á stjórnarfundum
deildarinnar, t.d. verið rætt um kjaramál, stöðuna
í samningamálum og launakönnun félagsins. Í
lok máls síns þakkaði Sigríður Ásu Margréti
Birgisdóttur og Eddu Lydíu Marinóssdóttur, sem
létu af stjórnarstörfum, fyrir ánægjulegt samstarf
á liðnum árum. Skýrsluna í heild má lesa á
www.ein.is
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Í stjórninni sitja:
Sigríður K. Bjarkadóttir formaður, Elísabet Skarphéðinsdóttir varaformaður,
Hanna Dóra Ingadóttir ritari og meðstjórnendurnir, Hildur Ingvarsdóttir,
Hrönn Vignisdóttir, Júlía Birna Birgisdóttir, Ómar Ólafsson, Ásrún Karlsdóttir
og Hildur Arna Grétarsdóttir.

Tökum að okkur öll smíðaverkefni, stór sem smá
Áralöng reynsla í gluggasmíðum, ísetningum og rúðuskiptum
Símar

Sigurjón 893-5840
Tökum að okkur öll smíðaverkefni,
Hilmar 771-6816
stór sem smá.

Nýir varaformenn deilda: F.v. Vilhelm, Elísabet og Tryggvi.

VINNINGSHAFAR
Á aðalfundunum var efnt til happdrættis. Einn vinningur var í boði í hverri
deild, helgarleiga á Illugastöðum að vetri til. Nöfn allra sem mættu á fundi
deildanna voru sett í kassa og svo var nafn heppins Einingar-Iðjufélaga
dregið út í hverri deild fyrir sig. Þau sem hlutu vinning eru: Eyþór Karlsson
úr Iðnaðar- og tækjadeildinni, Júlíana G Kristjánsdóttir úr Matvæla- og
þjónustudeildinni og Sigurbjörg Guðný Björnsdóttir úr Opinberu deildinni.

Áralöng reynsla í gluggasmíðum,
ísetningum og rúðuskiptum.
Símar:
Sigurjón 983 5840
Hilmar 771 6816

VIRK starfsendurhæfingarsjóður

Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst
úrlíkumáþvíaðlaunafólkhverfiafvinnumarkaðivegna
langvarandiveikinda.Áherslaerlögðáaðkomasnemma

að málum og viðhalda vinnusambandi einstaklinga með
virkniogöðrumúrræðum.Þeireinstaklingarsemeigarétt
áþjónustueruallirþeirsemsækjaumdagpeningagreiðslur
úr sjúkrasjóði og einnig þeir sem einhverra hluta vegna
getaekkisinntstörfumsínumvegnaheilsubrests.Þjónustan
ernotendumaðkostnaðarlausuogfyllstatrúnaðarergætt
íhvívetna.
Elsa.
Dalrós.

Nýr samningur
við SAAN
Afsláttarkort

Hildur.

Hildur Petra.

Nicole.

Eining-Iðja
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20. febrúar
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NýrSamtök
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og
atvinnulífsins, semaðra
byggður er á sáttatillögu sem ríkissáttasemjari
Þann1.maísl.hófHildurPetraFriðriksdóttirstörfsemráðfélögum
hjá VIRK
á félagssvæðinu.
lagði sem
fram.eruÁ ífundi
í samninganefnd sem fram fór 24.gjafi
febrúar
sl. starfsendurhæfingarsjóði
Þeir sem eiga rétt á þjónustu Starfsendurhæfingarsjóðs eru
innan AlþýðusamHildurmunstarfahjásjóðnumámeðanAnnaGuðnýerí
var ákveðið
að
atkvæðagreiðsla
um
samninginn
færi
fram
á
bands Norðurlands
allir
um dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóði
fæðingarorlofi. Netfangið
hjáþeir
Hildisem
Petrusækja
er hildurpetra@
kjörfundi
sem stæði
sér þáyfir dagana 4. og 5. mars. Haldnir voru sex
að nýta
og
þeir
sem
einhverra
hluta vegna geta ekki sinnt störfum
ein.is.
kynningarfundir
um samninginn á félagssvæðinu, á Akureyri,
afslættisemAfsláttarvegna
heilsubrests.
er notendum að kostnHildur Petra er meðsínum
B.A. gráðu
í sálfræði
frá HáskólaÞjónustanDalrós.
kortANveitir.
Dalvík,
Fjallabyggð, Grenivík, Hrísey og Grímsey. Í síðustu
viku
ÍslandsogstarfaðisemVIRKráðgjafihjáVRáðurenhún
aðarlausu
og
fyllsta
trúnaðar
er
gætt
í hvívetna.
Félagiðnotaðitrúnaðarmannakerfiðtilaðdreifakortunvar sendur
kynningarbæklingur á þremur tungumálum
fluttistátil alla
Akureyrar. ÁðurFjórir
starfaðiráðgjafar
hún við félagsstarf
hjá fyrir sjúkrasjóði stéttarfélaganna í
eru
starfandi
umtilfélagsmannaEiningar-Iðjuogbendumviðáaðþeir
HrafnistuíReykjavík,HafnarfirðiogVífilsstöðumíþrjúog
félagsmenn
sem starfa á almenna markaðnum. Niðurstöðu
Eyjafirði. Dalrós J. Halldórsdóttir, dalros@ein.is, Elsa Sigmundsdóttir,
sem ekki hafa fengið kortið í hendur geta nálgast það á
hálftár.Einnigstarfaðihúnsemleiðbeinandiáleikskólum
hennar
þarf
að
tilkynna
til
ríkissáttasemjara
fyrir
klukkan
12:00
skrifstofumfélagsins,áAkureyri,DalvíkeðaSiglufirði.
elsa@ein.is,
sem
einnig
er verkefnastjóri, Hildur Petra Friðriksdóttir,
um árabil auk þess sem
hún gegndi
stöðu
aðstoðarleikþann 7.Unniðeraðþvíaðbætaviðnýjumsamstarfsaðilumtil
mars nk.
hildurpetra@ein.is,
og
Nicole
Kristjánsson, nicki@ein.is. Þær eru starfsskólastjóraáleikskólanumBergi.
hagsbótafyrirfélagsmenn.Ásíðustuvikumert.d.búiðað
Þrír aðrir ráðgjafar eru
starfandi
fyrir sjúkrasjóði
stéttar-fyrir öll stéttarfélög á svæðinu, og hafa
menn
Einingar-Iðju,
en starfa
skrifaundirsamningaviðHamborgarafabrikuna,tískuvöruBjörn
Snæbjörnsson, formaður félagsins, segir að nýi samningurinn
sé
félagannaíEyjafirði.DalrósJ.Halldórsdóttir,dalros@ein.is,
aðsetur á skrifstofu félagsins á 2. hæð íNicole.
Alþýðuhúsinu á Akureyri.
Imperial ásem
Glerártorgi,
kvenfataverslviðaukiverslunina
við samninginn
felldurVikudag,
var í janúar
í atkvæðagreiðslu
hjá
Elsa Sigmundsdóttir, elsa@ein.is,
sem
er
verkefnastjóri
Hægt er að ná í ráðgjafana í síma 460 3600. Eining-Iðja fær allan
unina Rikku á Glerártorgi, Akureyri Backpackers, Tryggá meðan Anna Guðný er í fæðingarorlofi og Nicole
félaginu. „Það sem kemur nú til viðbótar er að orlofs- og desemberuppkostnað vegna þessara starfsmanna, endurgreidan frá VIRK þar á
ingamiðstöðina, Bílanaust og Sundlaug Akureyrar. Einnig
Kristjánsson,nicki@ein.is.ÞærerustarfmennEiningar-Iðju,
bætur vargengiðfráfjórumsamningumáSauðárkrókiísíðustu
hækka samtals um 32.300 krónur frá gildandi kjarasamningi.
meðal vegna launa og húsnæðis.
enstarfafyriröllstéttarfélögásvæðinu,oghafaaðseturá
Orlofsuppbótin
fer úr 28.700 krónum í 39.500 og desemberuppbótin fer
viku.Núfáfélagsmennsemþareruáferð10%afsláttá
Ráðgjafarnir
eru með
fasta viðveru á skrifstofu Einingar-Iðju í
skrifstofu félagsins á 2. hæð
í Alþýðuhúsinu
á Akureyri.
úr 52.100
krónum í 73.600. Samningurinn gildir frá 1. febrúar
sl., og því
gistingu,15%afsláttáHardwokcafe,10%afsláttafvörum
Hægt er að ná í ráðgjafana
í síma 460
3600. Eining-Iðja og á skrifstofu félagsins á Dalvík á
Fjallabyggð
á miðvikudögum
þjónustu
hjáeingreiðsla
bílaverkstæði
KS janúarmánaðar.
og sérverð inn Sú
á greiðsla miðast  
verðurog
14.600
króna
vegna
færendurgreittfráVIRKallankostnaðvegnaþessarastarfsþriðjudögum. Nánari upplýsingar um VIRK má fá á www.virk.is.
við fulltByggðasafnSkagfirðingasemermeðþrjásýningarstaði.
starf og er fyrir þá starfsmenn sem voru starfandi í janúar
2014 og
manna,þarámeðalvegnalaunaoghúsnæðis.
Elsa.
ÁheimasíðufélagsinserhægtaðkynnaséallaþáfjölRáðgjafarnirerumeðfastaviðveruáskrifstofuEiningarvoru ennþá starfandi þann 1. febrúar sl.
mörguafslættisemfélagsmönnumstandatilboða.
IðjuíFjallabyggðámiðvikudögumogáskrifstofufélagsins
Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar verður sett inn á heimasíðu
félagsins,
áDalvíkáþriðjudögum.
www.ein.is, um leið og hún liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um VIRK má fá á heimasíðu Virk
Starfsendurhæfingarsjóðs,www.virk.is.

VIRK Starfsendurhæfinarsjóður

Það sem gott er að hafa
í huga þegar þú
sækir um vinnu

Það eru margir sem á hverju sumri stíga sín
fyrstu spor á vinnumarkaði og þá getur verið
gott að fá lágmarksleiðbeiningar um það

9

Flutt „heim“ á ný
Mánudaginn 3. mars sl. var skrifstofa félagsins opnuð á ný á 2. hæð í Alþýðuhúsinu á Akureyri eftir
gagngerar breytingar. Skipt var um gólf- og loftaefni, bætt var við einni skrifstofu, geymslur voru
sameinaðar, salurinn og eldhús/kaffistofa voru flutt um set, snyrtingum í sameign breytt og
afgreiðslan gerð mun aðgengilegri en áður.
Trésmiðja Ösp sf. var aðalverktaki verksins og hefur samstarfið við þá og undirverktaka þeirra
gengið mjög vel og allar tímasetningar staðist. Undirverktakar voru: Lagnalind, Ljósgjafinn, Gunnar
Berg múrarameistari, Betra mál málningarþjónusta, Trésmiðjan Ölur og Verkval. Raftákn sá um
hönnun raflagna og EFLA sá um aðra lagnahönnun. Ágúst Hafsteinsson arkitekt á Form hannaði
breytingarnar og sá um eftirlit með framkvæmdinni.
Framkvæmdirnar stóðu yfir frá miðjum desember til loka febrúarmánaðar og lauk í lok febrúar.
Á meðan framkvæmdirnar stóðu yfir var starfsemi félagsins flutt í salinn á 4. hæðinni og sannaðist
máltækið „Þröngt mega sáttir sitja“ því „sambúðin“ í því litla rými gekk mjög vel.
VIRK ráðgjafarnir voru reyndar með aðstöðu á öðrum stöðum í húsinu.

Útilegukortið
Fjölmargir Einingar-Iðjufélagar hafa á undanförnum árum keypt Útilegukortið hjá félaginu. Á ár mun félagið enn og aftur bjóða félagsmönnum
sínum upp á að kaupa Útilegukortið. Fullt verð árið 2014 er kr. 14.900 en
verð til félagsmanna er kr. 8.000. Kortið veitir aðgang að 46 tjaldsvæðum
hringinn í kringum landið. Með því að kaupa kortið hjá félaginu geta félagsmenn því sparað verulega og væntum við mikillar eftirspurnar þar sem með
kaupum á Útilegukortinu getur handhafi þess gist ásamt maka og allt að fjórum börnum undir
16 ára aldri á 46 tjaldsvæðum allt í kringum landið.
Með Útilegukortinu má gista allt að fjórar nætur samfellt á hverju tjaldsvæði. Engin takmörk
eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði. Frekari upplýsingar um kortið má fá á 
vefsíðunni www.utilegukortid.is
Ath! gistináttaskattur (107 kr. á gistieiningu fyrir hverja nótt) er ekki innifalinn
í Útilegukortinu.

10

Muni› eftir www.ein.is

Kvennaráðstefnan „Nordisk forum“
Malmö 12. til 15. júní 2014

Nú styttist óðum í kvennaráðstefnuna Nordisk forum
sem haldin verður í Malmö í Svíþjóð í byrjun júní í
sumar. Á ráðstefnunni koma saman konur frá öllum
Norðurlöndunum til að ræða jafnréttismál og framtíðina. Í þau tvö skipti sem ráðstefnan hefur verið
haldin hafa Íslenskar konur ekki látið sitt eftir liggja.
Þær sem hafa áhuga á að fara og eru í Einingu-Iðju eru
hvattar til að hafa samband sem fyrst við Önnu Júlíusdóttur,
varaformann félagsins, til að skrá sig eða fá nánari upplýsingar um ráðstefnuna, t.d. verð og styrki sem eru í boði.  
Athugið að síðasti dagur til að skrá sig er mánudagurinn
17. mars n.k.
Eining-Iðja hefur ákveðið að taka þátt í að greiða niður
þátttökugjald félagasmanna sem fara og einnig er hægt að
sækja um styrk í fræðslusjóðina vegna ferðakostnaðar.
Hægt er að ná í Önnu, í síma 460 3600, senda á hana
tölvupóst á netfangið annajul@ein.is eða kíkja á skrifstofu
félagsins á Akureyri. Á heimasíðu félagsins má finna kynningarmyndband um ráðstefnuna.
Hér fyrir neðan má finna nokkra punkta um ráðstefnuna
sem Starfsgreinasambandið tók saman.
Hvað er: Þing norrænna kvenna og hugmyndatorg jafnréttis. Vettvangur til að sameina krafta og brýna konur til
frekari baráttu. Búist er við um 15.000 konum.
Sagan: Kvennaráðstefnan hefur verið haldin tvisvar áður, í
Åbo/Turku 1994 og í Osló 1988. Íslenskar konur hafa
fjölkvennt.
Hvar: Í Malmö Mässa, rétt við brúna yfir til Kaupmannahafnar.
Af hverju: Vekja áhuga á áskorunum jafnréttisbaráttunnar.
Miðla þekkingu og hugmyndum. Búa til kröfur og tillögur að jafnréttispólitík. Búa til tengslanet. Styrkja konur á
Norðurlöndunum og víðar.
Áherslur:
  1. Femínískt hagfræði – hagræn og félagsleg þróun
  2. Líkamar kvenna og stúlkna – kynfrelsi og heilbrigði
   3. Konur á vinnumarkaði, launajafnrétti, menntun og
  starfsframi

  4. Ofbeldi gegn konum og stúlkum
   5. Umhverfi, loftslag og sjálfbær þróun
   6. Umönnunarstörf og velferðarsamfélagið
   7. Friður og öryggi
   8. Stjórnmálaþátttaka kvenna og þróun hennar
   9. Kynjasamþætting og jafnréttisstarf í fyrirtækjum
10. Flóttamenn og fólksflutningar
11. Framtíð femínismans á Norðurlöndum og skipulag
   kvennahreyfingarinnar
12. Ný tækni og fjölmiðlar
Skipulag: Undir hverju áhersluatriði verða tvö málþing.
Sterkir fyrirlesarar verða í stóra salnum. Menning og
uppákomur verða skipulagðar á svæðinu og í Malmöborg.
Einstaka hópar kaupa sig inn í dagskrána (eins og verkalýðshreyfingin).
Kostnaður: Ráðstefnugjaldið er 800 sænskar krónur ef
greitt er fyrir 22. mars, eftir það er það 1.000 sænskar
krónur. Innifalið í pakkanum eru ferðir almenningssamgangna um Malmö og Lund. Ódýrara fyrir fólk í
atvinnuleit og námsmenn. Flugmiðinn kostar á bilinu
50.000-63.000, verð á gistingu er mjög misjafnt.
Fræðslusjóðir verkalýðsfélaganna niðurgreiða kostnaðinn,
ýmist bæði ferðakostnað og ráðstefnugjald eða bara ráðstefnugjaldið.
Tungumál: Ráðstefnan fer fram á skandinavísku og ensku.
Alltaf er eitthvað í gangi á ensku þannig að það er ekki
nauðsynlegt að kunna eitthvert skandinavísku málanna.

FÍTON / SÍA

Í STÓRUM SKIPUM RÚMAST LÍKA
SMÆRRI SENDINGAR
einföld reiknivél
á ebox.is
eBOX flytur minni sendingar frá Evrópu til Íslands. Sendingin þín
kemur heim með fyrstu ferð. Auðvelt og fljótlegt.

auðveldar smásendingar

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík | Sími 525 7000 | www.ebox.is
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Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2014

Vaðnes

Eining - Iðja
Ýmsar hagnýtar upplýsingar um orlofshúsnæði félagsins 2014.
Stærð

Svefnpl.

Barnarúm Sængur

Lín

Handklæði Klútar

Illugastaðir

45

8

umsjónm.

8

Einarsstaðir

45

6

umsjónm.

6

*
*

Tjarnargerði

81

9

já

9

nei

nei

Svignaskarð

75

8

já

8

nei

Flókalundur, Vatnsfirði

40

6

nei

6

nei

Útgarður 6, Egilsst.

81

5+

já

6

Ljósheimar 12a, R.vík

96

6

já

6

Ljósheimar 14a, R.vík

82

6

já

6

Sólheimar 27, 7. hæð, R.vík

83

6

já

6

Sólheimar 27, 4. hæð, R.vík

101

6

já

6

Ásholt 2, R.vík

108

6

já

7

Leigu- og skiptibústaðir

*
*
*
*
*
*

nei

Sturta Ísskápur Eldavél

Örb.ofn

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

nei

já

já

já

nei

já

já

nei

já

nei

já

nei

Borðbún.

Grill

Útvarp

8

gas

já

já

10

gas

já

8-12

gas

já

já

8

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

já

nei

já

já

nei

já

nei

*

Sjónvarp

H. pottur

Skiptid.

Verð

já

já

föstud.

22.000

já

já

já

föstud.

22.000

já

já

já

föstud.

26.000

gas

já

já

já

föstud.

22.000

8

kola

já

já

föstud.

20.000

já

8-12

gas

já

já

nei

föstud.

23.000

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

23.000

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

23.000

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

23.000

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

23.000

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

23.000

22.000

**

Einarsstaðir

45

8

umsjónm.

8

*

*

já

já

já

já

já

10

gas

já

já

já

föstud.

Munaðarnes

52

6

umsjónm.

6

nei

nei

já

já

já

já

nei

8

kola

já

já

já

föstud.

22.000

Vaðnes

60

6-7+

já

8

nei

nei

nei

já

já

já

já

10

kola

já

já

já

föstud.

22.000

já

já

já

já

nei

6-10

kola

já

já

já

föstud.

22.000

nei

nei

já

já

já

já

8

gas

já

já

já

föstud.

22.000

já

já

já

já

já

nei

12

gas

já

já

já

föstud.

22.000
22.000

Brekkuskógur

46

6+

já

6

Ölfusborgir

50

5+

já

7

Bjarteyjarsandur

57

6+

já

8

*
*
*

*

Úlfljótsvatn

55

5+

umsjónm.

8

nei

nei

já

já

já

já

já

10-12

kola

já

já

já

föstud.

Súðavík

90

6

nei

6

nei

nei

nei

já

já

já

nei

6-10

kola

já

já

nei

föstud.

20.000

Garðshorn

60

7+

nei

6

nei

nei

já

já

já

já

já

8

gas

já

já

nei

föstud.

20.000

Klifabotn

50

8

já

8

nei

nei

nei

já

já

já

já

10-12

kola

já

já

nei

föstud.

20.000

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

Punktafrádráttur fyrir hús og íbúðir er 24 fyrir fyrstu tvær vikur og síðustu viku

+ Svefnloft, dýnur eða gestarúm.

sumarsins en 36 fyrir aðrar sumarvikur.
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Muni›
Muni›eftir
eftirwww.ein.is
www.ein.is

✁

EINING-IÐJA
EINING-IÐJA

✁

36

25.jún
til
2.júl

5

36

2.júl
til
9.júl

27.jún
til
4.júl

Ath.: Umsóknarblað er einungis fyrir félagsmenn

6

36

9.júl
til
16.júl

4.júl
til
11.júl

7

36

16.júl
til
23.júl

11.júl
til
18.júl

8

36

23.júl
til
30.júl

18.júl
til
25.júl

9

36

30.júl
til
6.ágú

25.júl
til
1.ágú

36

10

6.ágú
til
13.ágú

1.ág
til
8.ágú

36

11

36

13.ágú
til
20.ágú

8.ágú
til
15.ágú

12

20.ágú
til
27.ágú

15.ágú
til
22.ágú

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

Síðasti skiladagur umsókna er 26. mars 2014

18.000.- kr. 18 punktar í frádrátt.

36

18.jún
til
25.jún

4

20.jún
til
27.jún

Vika að eigin vali

24

11.jún
til
18.jún

3

13.jún
til
20.jún

24

5

Reykjavík

4.jún
til
11.jún

2

6.jún
til
13.jún

Punktafrádráttur:

1
1
1
2
3
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

Klifabotn í Lóni
Garðshorn
Bjarteyjarsandur
Brekkuskógur
Einarsstaðir
Egilsstaðir
Illugastaðir
Tjarnargerði
Vatnsfjörður
Svignaskarð
Munaðarnes
Úlfljótsvatn
Súðavík
Vaðnes
Ölfusborgir

Landssvæði

30.maí
Fjöldi til
til
húsa
6.jún

1

13

24

27.ágú
til
3.sep

22.ágú
til
29.ágú

Vinnustaður: _______________________________________
Sími: ________________
Vinnusími: ______________
Hér fyrir neðan er gefinn kostur á að sækja um eina viku með allt að sex valmöguleikum fyrir stað og tímabil.
Athugið að þið getið ekki sótt um skyggðar vikur.
Merkið með tölunni 1 sem fyrsta valkost en 2, 3, 4, 5, 6 til vara.
ATH! Merkið ekki í fleiri en 6 reiti samtals !!

Heimili: __________________________________________________
Póstfang: __________________________________________

Kennitala:______________________________

Umsókn um
um orlofsbústað
Umsókn
orlofsbústaðsumarið
sumarið2014
2014

✁

Umsækjandi: _________________________________________________

EINING-IÐJA
EINING-IÐJA

✁

✁

Félagið hvetur alla félagsmenn sem geta til að sækja um á rafrænan hátt
á félagavefnum. Það flýtir mikið fyrir úthlutunarferlinu.
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Eining-I›ja

14
Fyrir
frímerki

Skipagötu 14
600 Akureyri

Átta íbúðir í Reykjavík

Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja
komast úr þéttbýlinu í kyrrð og víðáttu
sveitanna til þess að slaka þar á og
endurnýja orkuna, en ekki allir. Orlofsíbúðir félagsins í Reykjavík eru allan ársins
hring mikið notaðar af félagsmönnum
Einingar-Iðju. Félagið er nú með í notkun
átta íbúðir í Reykjavík, á sjö en leigir eina.
Tvær þeirra eru notaðar sem sjúkraíbúðir.
Íbúðirnar eru allar miðsvæðis í borginni
og því mjög vel staðsettar.
Tvær íbúðir í Sólheimum
Árið 2011 keypti Eining-Iðja tvær íbúðir í
fjölbýlishúsinu Sólheimar 27. Önnur íbúðin er
104 m2 fjögurra herbergja íbúð á 4. hæð og
hin er 89 m2 þriggja herbergja íbúð á sjöundu
hæð. Félagið lét taka báðar íbúðirnar allar í
gegn að innan þannig að þær eru í mjög góðu
standi.
Tvær íbúðir í Ljósheimum
Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishús-
um við Ljósheima. Orlofsíbúðirnar eru báðar
fjögurra herbergja. Íbúðirnar voru báðar teknar
í gegn að innan fyrir nokkrum árum. Íbúðirnar
eru búnar öllum helstu heimilistækjum og í
hvorri íbúð er svefnpláss fyrir sex manns.
Þrjár íbúðir í Ásholti
Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykjavík og
leigir þar að auki eina íbúð í húsinu.
Önnur íbúðin sem félagið á er notuð sem
sjúkraíbúð og er á 3. hæð. Hin íbúðin er á 4.
hæð og er einstaklega glæsileg. Hún er fjögurra
herbergja, 107 m2 að stærð. Íbúðin sem félagið
leigir í húsinu er á 6. hæð og er tæplega 50m2
að stærð.
Íbúð í Sóltúni
Sjúkrasjóður félagsins keypti í byrjun árs 2014
eina íbúð í Sóltúni 30.
Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstofum félagsins.
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Illugastaðir í
Fnjóskadal

Tjarnargerði í
Eyjafjarðarsveit

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.

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 fjórtán orlofshús að Illugastöðum
sem öll eru með heitum pottum. Nokkur þeirra
eru leigð til annarra stéttarfélaga í skiptum fyrir
orlofshús annars staðar á landinu.
Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalarstaður, ekki síst meðal félagsmanna EiningarIðju, enda er ekki löng ferð úr Eyjafirðinum yfir
í Fnjóskadal (45 km frá Akureyri). Fnjóskadalur
státar af náttúrufegurð og er dalurinn sann-
kölluð perla fyrir náttúruunnendur, sérstaklega
þá sem áhuga hafa á gönguferðum, jafnt að
sumri sem vetri.
Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru
svefnpláss fyrir átta manns í hverju húsi.
Á Illugastöðum er meðal annars sundlaug,
heitur pottur, gufubað og lítil verslun í þjónustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með
leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í Vaglaskóg þar sem miklir möguleikar eru til gönguferða.

Húsið er vel búið með heitum potti og með
öllum þeim þægindum sem flestir vilja hafa í
orlofshúsum. Í húsinu er svefnpláss fyrir níu
manns.
Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni
fremst í Eyjafirðinum og frá Tjarnargerði er til
dæmis örstutt í Leyningshóla og fleiri 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.

Lyklar að orlofshúsunum á Illugastöðum eru afhentir í þjónustumiðstöðinni á staðnum.

Veist þú að
Verktakar njóta ekki
sama réttar og launafólk
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Einarsstaðir
á Héraði
Einarsstaðir á Héraði

Orlofsíbúð á
Orlofsíbúð á
Egilsstöðum
Egilsstöðum

Víðfræg
veðurblíða
FljótsdalshéraðsEining-Iðja
Eining-Iðja
á íbúð
í fjölbýlishúsinuviðvið
Víðfræg
veðurblíða
Fljótsdalshéraðs
á íbúð
í fjölbýlishúsinu
náttúrufegurð
að tryggjaÚtgarð
Útgarð
á Egilsstöðum
nýtur
íbúð
ásamtásamt
náttúrufegurð
ætti ætti
að tryggja
6 á6Egilsstöðum
ogog
nýtur
súsúíbúð
ánægjulega
dvöl
í
orlofshúsunum
á
mikilla
vinsælda
væntanlega
ekki
síst
ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á
mikilla vinsælda - væntanlega ekki síst
Einarsstöðum
á
Héraði.
Óhætt
er
að
vegna
hinnar
rómuðu
veðursældar
Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að
vegna hinnar rómuðu veðursældar á á
fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið
Héraði.
fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið
Héraði.
veðursælasta á landinu.
veðursælasta á landinu.
Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir sumarið
Egilsstaðir eru höfuðstaður Austurlands og
Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur
2013 og er öll hin glæsilegasta. Egilsstaðir er
Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur
þaðan liggja vegir til allra átta. Það ætti því að
Eining-Iðja til umráða þrjú hús. Einarsstaðir
höfuðstaður Austurlands og þaðan liggja vegir
Eining-Iðja
til
umráða
þrjú
hús.
Þau
eru
öll
af
vera tilhægur
vandi að dvelja í orlofsíbúð á
hafa notið mikilla vinsælda sem orlofsdvalarallra átta. Það ætti því að vera hægur vandi
sömu gerð,
svefnplássi
fyrir
átta manns.
skipuleggja
þaðan ferðir
um
staður með
og hafa
verið með
eftirsóttustu
stöðumEgilsstöðum
að dvelja og
í orlofsíbúð
á Egilsstöðum
og skipuEinarsstaðir
hafa
notið
mikilla
vinsælda
sem
nánast
allt
Austurland
án
þess
að
þurfa
að
gista
félagsins, meðal annars vegna hinnar rómuðu
leggja þaðan ferðir um nánast allt Austurland
orlofsdvalarstaður
og hafa verið
með eftirsótter hægt
fá alla Á
veðurblíðu. Einarsstaðir
eru einnig
vel staðsettirannars
án staðar.
þess aðÁ Egilsstöðum
þurfa að gista
annarsaðstaðar.
ustu stöðum
félagsins,
meðal
vegna
semer ferðafólk
að þjónustu
halda,
fyrir þá sem
vilja nýta
fríið íannars
að ferðast
og njótaþá þjónustu
Egilsstöðum
hægt að þarf
fá allaá þá
hinnar þess
rómuðu
veðurblíðu.
eru
meðal
er þarf
þar áglæsileg
sem er
að skoða
nokkrar af Einarsstaðir
helstu náttúruperlum
semannars
ferðafólk
að halda,sundlaug
meðal annars
einnig landsins,
vel staðsettir
fyrirum
þáleið
semhafa
viljafastan
nýta samastað
fríið í íupplagt
er að nýta
og njóta.
en vilja
þar glæsileg
sundlaug
sem upplagt er að nýta
að ferðast
og njóta
þess að
af
Einingar-Iðju á Egilsstöðum er þriggja
orlofshúsi.
Margar
af skoða
helstu nokkrar
náttúruperlum
 Íbúð
og njóta.
austfirðinga eru landsins,
innan seilingar
ogum
af Héraði
Íbúðog
Einingar-Iðju
á Egilsstöðum
þriggja
helstu náttúruperlum
en vilja
leið erherbergja
að sjálfsögðu
búin öllumerhelstu
stutt tilsamastað
allra staða
á Austurlandi.
Frá af
Einars-heimilistækjum.
herbergja og Íbúðin
að sjálfsögðu
öllum
helstu
hafa fastan
í orlofshúsi.
Margar
er á búin
neðstu
hæð
í
stöðum er jafnframt
stutt seilingar
í alla nauðsynlega
heimilistækjum.
Íbúðin Við
er áhana
neðstu
hæð í
helstu náttúruperlum
eru innan
og af
þriggja
hæða fjölbýlishúsi.
er góður
afþreyingu
fyrir ferðamenn
þriggja
fjölbýlishúsi. Við hana er góður
Héraði þjónustu
er stutt tilogallra
staða á Austurlandi.
Frá þvísólpallur
og hæða
skjólveggir.
staðurinn
er
aðeins
tólf
kílómetrum
sunnan
sólpallur
og
skjólveggir.
Einarsstöðum er jafnframt stutt í alla nauðsynEgilsstaða,ogmiðja
vegu milli
og Hall-Lyklar eru afhentir á skrifstofu
lega þjónustu
afþreyingu
fyrirEgilsstaða
ferðamenn
Lyklar eru afhentir á skrifstofu
ormsstaðar.
Einingar-Iðju í Skipagötu 14 á Akureyri.
því staðurinn er aðeins tólf kílómetrum sunnan
Einingar-Iðju í Skipagötu 14 á Akureyri.
Egilsstaða, miðja vegu milli Egilsstaða og
Talnalás er á húsinu.
Hallormsstaðar.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru
á leigusamningi.

Klifabotn
í Lóni
Klifabotn í Lóni

Orlofshúsasvæðiðí Klifabotni
Klifabotn íí Lóni
Orlofshúsasvæðið
Lóni hefur
hefur
reynst vinsælt
vinsælt meðal
meðal félagsmanna
félagsmanna
reynst
Einingar-Iðju. Þar
Þar ríkir
ríkir enda
enda skaftfellsk
skaftfellsk
Einingar-Iðju.
kyrrð
og
veðursæld
í
skjóli
stærsta
kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta jökuls
jökuls
Evrópu, Vatnajökuls.
Evrópu,
Vatnajökuls.
Klifabotn, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan
við
Laxá, ogþar
stendur
Strandaháls
BæjarKlifabotn,
sem við
orlofshús
sem í félagið
hreppi,
sem nú
er reyndar
af Sveitarleigir
stendur
ásamt
nokkrumhlutiöðrum,
er í
félaginuí Hornafirði.
Þórisdal
Lóni, skammt austan við Laxá, og
Eining-Iðja
hefur tilí Bæjarhreppi,
umráða eitt sem
hús núí
stendur
við Strandaháls
Klifabotni,
rúmgott
og
vel
búið.
Í
hverfinu
er reyndar hluti af Sveitarfélaginu Hornafirði.er
leikvöllur
börnintil ogumráða
sameiginleg
gufu-í
Eining-Iðjafyrirhefur
eitt hús
baðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30
Klifabotni, rúmgott og vel búið. Í hverfinu er
kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornaleikvöllur fyrir börnin og sameiginleg gufufirði en þar er fjölbreytt þjónusta, meðal annars
baðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30
sundlaug og golfvöllur. Svæðið býður upp á
kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornafirði
skemmtilega ferðamöguleika, hvort heldur fólk
envillþar
er fjölbreytt þjónusta, meðal annars
ferðast á bílum, hestum eða á tveimur jafnsundlaug
og golfvöllur.
Svæðið býður
upp á
fljótum. Umhverfið
er ægifagurt
og stórbrotið
skemmtilega
ferðamöguleika,
hvort
heldur
fólk
og meðal annars stutt í hin rómuðu Lónsöræfi.
villFjallahringurinn,
ferðast á bílum, sem
hestum
eða Lónsbúum
á tveimur jafnskýlir
og
fljótum.
er ægifagurt
og og
stórbrotið
gestumUmhverfið
þeirra, er fagur
með EystraVestraogHorn
meðal
stutt í hin rómuðu Lónsöræfi.
semannars
útverði.

Fjallahringurinn, sem skýlir Lónsbúum og
Talnalás er á húsinu.
gestum þeirra, er fagur með Eystra- og VestraUpplýsingar eru á leigusamningi.
Horn sem útverði.
Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru
á leigusamningi.

Sendum félagsmönnum
Einingar-Iðju orlofskveðjur

Vetrarleiga

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 ÚTGERÐARFÉLAG
í Eyjafjarðarsveit og
AKUREYRINGA
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.

16

16

Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf - Ráðhústorgi 3 - 600 Akureyri
Sími: 460 0600 - Fax: 460 0610 - aktravel@aktravel.is

Muni› eftir www.ein.is

Muni› eftir www.ein.is

Úthlíð í
Biskupstungum
Garðshorn í Ölfusi

Í landi
Bakka II í Ölfusierstendur
orlofshúsÍ Úthlíð
í Biskupstungum
rekin alhliða
ið
Garðshorn.
Húsið
er
um
100
metra frá
ferðaþjónusta. Þar er sundlaugin Hlíðarþjóðveginum
til
Þorlákshafnar,
um
6 kílólaug, veitingastaðurinn Réttin, bensínstöð,
metra
frá
Hveragerði.
ferðamannaverslun, 9 holu golfvöllur,
hestaleiga auk orlofshúsa. Úthlíð er í 100
Fyrir þá sem vilja vera í næði og útaf fyrir sig
km fjarlægð frá Reykjavík og þaðan er
er gott að dvelja í Garðshorni því húsið stendur
stutt að heimsækja marga áhugaverða
ekki í orlofshúsabyggð heldur eitt og sér. Engu
staði að
eins
og Gullfoss og Geysi, Skálholt,
síður er örstutt í alla þjónustu því Garðshorn
Þingvöll
og
fjölskyldan
geturfjarlægð
skemmt
er í aðeins
um 6 kílómetra
frá sér
Hveravið aðgerði
faraogí þar
Slakka
í Laugarási.
með er
ekki heldur langt til Selfoss
eða höfuðborgarsvæðisins. Við bústaðinn er
Þessi
staður
vargestahús.
í boði fyrir félagsmenn í
nýlega
byggt
fyrra, enMeðal
í ár er þess
um annað
hús má
að ræða.
Bústaðsem finna
í næsta
nágrenni
stærðuppi
urinn Garðshorns
heitir Grandinn
58 m2 aðhellar
í Ölfusiogeruermanngerðir
með yfirbyggðum
potti.
Í húsinu
eru mjög
3
í hlíðinni ofanheitum
við húsið.
Þaðan
er einnig
svefnherbergi,
rúmgóð
stofa,
eldhús,
forstofa
víðsýnt um Suðurlandsundirlendið.
Í Garðshorni
eru tvö
svefnherbergi
og svefnog baðherbergi,
ásamt
potthúsi.
Í húsinu
er
pláss
fyrir 6 tilútvarp
8 manns.
kolagrill,
sjónvarp,
og allur borðbúnaður
fyrir 8 manns. Rúmgóður pallur er um húsið.
eru íafhentir
á skrifstofu

Hægt Lyklar
er að fara
Réttina og
fá lánað leirtau,
félagsins
í
Skipagötu
14
á
Akureyri.
glös og hnífapör ef gesti ber að garði.
Ath! Í húsinu má vera með heimilisdýr
,en lausaganga er bönnuð.
Allar nánari upplýsingar er að finna á www.
uthlid.is og eru allir sem eru á leiðinni í
bústaðinn hvattir til að fara inn á síðuna áður
en lagt er í hann.

Veist þú að
Allt launafólk

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöð.

á rétt á orlofi

Dýrahald
bannað!

Brekkuskógur í
Brekkuskógur í
Biskupstungum
Biskupstungum

01140
2
n
i
s
ú
0
h
s
2
lof in
O
Orrlofshús
Ölfusborgir
Ölfusborgir

Biskupstungurnar
eruá ámeðal
meðalvinsælustu
vinsælustu
Biskupstungurnar
eru
orlofssvæða
á
landinu
og
ekki
að
ástæðuorlofssvæða á landinu og ekki að ástæðulausu.
Svæðiðhefur
hefurupp
uppá áallt
alltþað
þaðað
að
lausu.
Svæðið
bjóða sem orlofshúsagesti kann að vanbjóða sem orlofshúsagesti kann að vanhaga um eða langa til að gera; góða
haga um eða langa til að gera; góða
aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta
aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta
möguleika til þess að njóta þess sem hver
möguleika
til þess að njóta þess sem hver
og einn vill fá út úr fríinu sínu.
og einn vill fá út úr fríinu sínu.

fögru umhverfi
umhverfi Hveragerðis
ÍÍfögru
Hveragerðisog
ognágrennnágrennis
er
rótgróið
orlofshúsahverfi,
is er rótgróið orlofshúsahverfi, ÖlfusÖlfusborgir, sem
sem margir
margir kannast
borgir,
kannast við
viðafafeigin
eigin
reynslu eða af afspurn. Það sama gildir
reynslu eða af afspurn. Það sama gildir
um þetta svæði og önnur orlofshúsasvæði
um þetta svæði og önnur orlofshúsasvæði
í Árnessýslunni að þaðan er stutt í alla
í Árnessýslunni að þaðan er stutt í alla
hugsanlega þjónustu og stutt í margar af
hugsanlega þjónustu og stutt í margar af
helstu náttúruperlum landsins.
helstu náttúruperlum landsins.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í
Eining-Iðja
til afnota
tvö orlofshús
í
Brekkuskógi.hefur
Annað
húsið kallast
A-hús, en
Brekkuskógi.
Við
húsin
er
meðal
annars
verönd
hitt kallast C-hús. Við húsin er meðal annars
meðverönd
heitum
ogpotti
aðstaða
fyrir gesti
er
meðpotti
heitum
og aðstaða
fyrir gesti
öll er
eins
gerist.
Í orlofshúsahverfinu
öll og
einsbest
og best
gerist.
Í orlofshúsahverfinuí í
Brekkuskógi
Brekkuskógier erþjónustumiðstöð
þjónustumiðstöðþar
þarsem
sem erer
meðal
annars
sjónvarp,
meðal
annars
sjónvarp,myndbandstæki,
myndbandstæki,sími,
sími,
bókasafn,
salurtil tilsameiginlegra
sameiginlegraafnota
afnota
bókasafn,
spilspil
ogog
salur
gesti.Þar
Þarerer einnig baðhús
fyrirfyrir
gesti.
baðhúsmeð
meðgufuböðgufuum, heitum
sturtum.
LítillLítill
leikvöllur
böðum,
heitumpottum
pottumogog
sturtum.
leiker áersvæðinu
og aðstaða
til aðtilspila
míni-golf.
völlur
á svæðinu
og aðstaða
að spila
mínigolf. Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggðakjarnann
Laugarvatn og raunar
segja að
Stutt
er úrviðBiskupstungunum
yfir má
í byggða„stutt“
sé
úr
Biskupstungunum
um
allt
Suðurkjarnann við Laugarvatn og raunar má segja
að
land þar sem margar af helstu náttúruperlum
„stutt“ sé úr Biskupstungunum um allt Suðurlandsins er að finna. Í Árnessýslu er jafnframt
land þar sem margar af helstu náttúruperlum
umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af
landsins er að finna. Í Árnessýslu er jafnframt
nógu að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum
umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af
í Brekkuskógi og vilja leita sér afþreyingar í
nógu að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum
nágrenninu.
í Brekkuskógi og vilja leita sér afþreyingar í
Lyklar að orlofshúsunum sem Einingnágrenninu.
Iðja hefur til umráða í Brekkuskógi 
eru afhentir í þjónustumiðstöðinni 
Lyklar að orlofshúsunum sem Einingá staðnum.
Iðja hefur til umráða í Brekkuskógi
eru afhentir í þjónustumiðstöðinni
á staðnum.

Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju
Orlofshúsið
semí Ölfusborgum
félagsmenn erEiningar-Iðju
geta
tekið á leigu
50 m2 að
geta
tekið
á
leigu
í
Ölfusborgum
er
50 m2 að
stærð með sex svefnplássum og barnarúmi.
stærð
með
sex
svefnplássum
og
barnarúmi.
Sængur eru í húsinu og lín fæst leigt hjá umSængur
eru gegn
í húsinu
lín fæst
leigt hjá
sjónarmanni
gjaldi.ogAllur
hefðbundinn
umsjónarmanni
gegn svo
gjaldi.
hefðbundinn
búnaður er í húsinu,
semAllur
sturta,
ísskápur,
búnaður
er í húsinu, svo
sem sturta,fyrir
ísskápur,
eldavél, örbylgjuofn,
borðbúnaður
átta
manns, grill,
útvarp, sjónvarp
og svo það
eldavél,
örbylgjuofn,
borðbúnaður
fyrirsem
átta
mörgumgrill,
finnst
orðið
ómissandi
í orlofinu;
manns,
útvarp,
sjónvarp
og svo
það sem
heitur pottur.
mörgum
finnst orðið ómissandi í orlofinu;
Knattspyrnuvöllur
og leikaðstaða fyrir börn
heitur
pottur.
erKnattspyrnuvöllur
sameiginleg á svæðinu
og einnig er fyrir
hægtbörn
að
og leikaðstaða
kaupa
veiðileyfi.
er sameiginleg á svæðinu og einnig er hægt að
Úr Ölfusborgum
er stutt til margra þorpa
kaupa
veiðileyfi.
ogÚrkauptúna
á
Suðurlandi.
eru margar
Ölfusborgum er stutt Eins
til margra
þorpa
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu. Ýmisog kauptúna á Suðurlandi. Eins eru margar
legt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði sem
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu. Ýmiser rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug
legt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði sem
með vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfus-
er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug með
borgir eru í Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er
vatnsrennibraut
og yfir
blómaverslanir.
Ölfusmikið og fallegt útsýni
undirlendið á Suðurborgir
eru
í
Ölfushreppi
í
Árnessýslu.
Þaðan
er
landi.

mikið og fallegt útsýni yfir undirlendið á Suðurlandi.
Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.
Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru
á leigusamningi.

Að gefnu tilefni hefur verið sett inn í leigusamning að  stranglega er bannað 
að hafa með sér hunda eða önnur gæludýr í orlofshús eða íbúðir félagsins.
Upp hafa komið alvarleg ofnæmistilfelli vegna brots á þessari reglu.

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

Munaðarnes í
Borgarfirði

Bjarteyjarsandur
í Hvalfirði

Borgarfjörðurinn hefur um árabil notið
vinsælda sem sumardvalarstaður. Þar er
öll þjónusta við ferðamenn í föstum
skorðum og ganga má að gæðunum
vísum en um leið fjölbreytni og frumleika.

Orlofshúsahverfið í Munaðarnesi hefur
notið vinsælda meðal landsmanna um
árabil enda er þjónusta við ferðamenn á
þessu svæði komin í mjög fastar skorður,
aðstaðan eins og best verður á kosið og
möguleikarnir óþrjótandi.

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.

Stór orlofshúsahverfi hafa byggst upp í Borgarfirðinum á vegum fjölmargra stéttarfélaga og
landssambanda. Eitt þessara orlofshúsahverfa
er í Svignaskarði. Vorið 2012 tók félagið í notkun nýtt og glæsilegt 75 fm hús með öllum
helstu þægindum og heitum potti. Leiktæki
fyrir börn er víða að finna á þessu svæði, tveir
sparkvellir eru í hverfinu og míni-golfvöllur.
Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá
orlofshúsunum og stutt er í frábærar sund-
laugar, til dæmis í Borgarnesi og á Varmalandi.
Í Borgarfirðinum er margt að sjá og mjög
fjölbreyttir möguleikar til afþreyingar og útiveru.
Golfvöllur er að Hamri, rétt utan við Borgarnes og hestaleigur eru nokkrar í næsta nágrenni. 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 Svignaskarði er stutt að
fara til þess að skoða ýmsa fagra og markverða
staði, bæði í náttúrufræðilegu og sögulegu
samhengi. Borg á Mýrum og Reykholt eru
meðal þekktustu staða Íslandssögunnar og
Grábrókarhraun, Hreðavatn, Baula, Barnafossar,
Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru meðal
helstu náttúruperla landsins.

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Munaðarnesi. Heitur pottur er við húsið.
Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og
möguleika sem fylgja dvöl í orlofshúsum í
Svignaskarði í Borgarfirði gildir alveg jafnt um
orlofshúsið sem félagið hefur til umráða í
Munaðarnesi.
Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og
slökunar í Borgarfirðinum sem of langt mál
væri að telja upp hér. Veðursæld Borgarfjarðar
er mikil og skjólgott í orlofshúsahverfunum.
Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í nágrenni orlofshúsahverfanna, til dæmis upp
með hinni frægu og fögru Norðurá. Í 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.

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 starfssemin sem
þar er í boði er mikill fengur fyrir sumarbústaðaleigjendur og gesti. Heimsókn í fjárhús,
hænsnakofa eða Gallerí Álfhól er skemmtun
fyrir alla aldurshópa.

Þjónustumiðstöð er á svæðinu 
þar sem lyklar eru afhentir.
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Talnalás er á húsunum.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Lyklar eru afhentir á staðnum.

Athugið !
Reykingar eru alfarið bannaðar
í öllum orlofshúsum félagsins.
Muni› eftir www.ein.is

Gott 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.

og skúra gólf. Einnig þrífa heita potta ef þeir eru. Stilla skal ofna
á 1–2, loka gluggum og hurðum vandlega, taka rafmagnstæki úr
sambandi og skila lykli á sinn stað. Komið ábendingum og
athugasemdum, ef einhverjar eru, til umsjónarmanna eða á skrifstofu Einingar-Iðju.

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 EiningarIðju. Dæmi eru um að slæm
ofnæmistilfelli hafi komið upp
í kjölfar slíks. Brot á þessu
varðar tafarlausri brottvísun
úr húsum eða íbúðum auk
greiðslu sektar upp á kr.
25.000.

Veist þú að

Jafnaðarkaup er ekki til í kjarasamningum. Ef þér er sagt að
það sé viðhöfð venja hjá fyrirtækinu
að greiða fólki „jafnaðarkaup“
þá skalt þú fá forsendur útreikninga
og kanna þá vel. Reynslan hefur
sýnt að forsendur útreikninga
eru oft rangar.

Smurostar
við öll tækifæri

Hafið samband

... gera lífið léttara

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 12-1824

Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir eða ef eitthvað
vantar í húsin þá vinsamlegast
látið umsjónarmenn á viðkomandi stað vita. Einnig er hægt
að hafa samband við skrifstofu
félagsins í síma 460 3600.

Ábyrgð
Leigutaki ber ábyrgð á
húsinu og öllu sem því
fylgir. Skal hann þrífa vel
eftir sig þ.m.t. ísskáp, eldavél, bakaraofn og örbylgjuofn, skápa, salerni og grill

ms.is
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Súðavík

Úlfljótsvatn

Eining-Iðja hefur haft íbúð á leigu í gamla
þorpinu í Súðavík til afnota fyrir félagsmenn sína og svo verður áfram.

Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu
sumarhús við suðurenda Úlfljótsvatns, í
aðeins 70 km fjarlægð frá Reykjavík. Tvö
svefnherbergi eru í húsinu auk svefnlofts.
Það er búið öllum venjulegum eldhúsbúnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi,
kolagrilli og heitum potti. Sundlaug er í
nágrenninu og gestir bústaðarins hafa
aðgang að bátum og veiði í vatninu.

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.

Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni
með góðri aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er
gufubað og billjardborð.
Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt
nærliggjandi svæði. Þær eru mjög 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.

Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöðinni.

Flókalundur í
Vatnsfirði

Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarðakjálkans af eigin raun en ýmis önnur svæði
á landinu - en fegurðin er ekki minni fyrir
þá sök! Vatnsfjörður á Barðaströnd er fullur
af sögu og þar er fagurt um að litast.
Flókalundur í Vatnsfirði hefur um árabil
verið meðal vinsælli sumardvalarstaða landsins.
Vatnsfjörður er á Barðaströnd - á „suðurströnd“
Vestfjarðanna - og þar er veðursælt, gróðursælt
og skjólgott. Fjölmargir áhugaverðir staðir eru í
nágrenninu og má nefna Látrabjarg og 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.
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.
Í Flókalundi er þjónustumiðstöð við 
sundlaugina og þar má nálgast lykla 
að húsinu.

Eitt kort
0 1 4
362 vötn
6.900 kr
www.veidikortid.is

2 0 1 4

00000

www.veidikortid.is
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Vestmannsvatn
komið á kortið!

Kynnið ykkur sértilboð til félagsmanna á skrifstofu

Strandgötu 3 · 600 Akureyri
Sími 440 2370
Fax 440 2380
www.sjova.is

Muni› eftir www.ein.is
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Veiðikortið

Vaðnes

- aðeins kr. 2.500 til félagsmanna
Eining-Iðja býður félagsmönnum sínum
að kaupa Veiðikortið á sérkjörum. Kortið
er til sölu á skrifstofum félagsins á aðeins
kr. 2.500 en fullt verð er kr. 6.900. Kortið
veitir nær ótakmarkaðan aðgang í 36
veiðivötn víðsvegar um landið sem og að
tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra.

Eining-Iðja býður félögum sínum í fyrsta
sinn til leigu orlofshús í Vaðnesi á
Suðurlandi. Á orlofshúsasvæði SFR, sem
félagið leigir húsið af, eru átta hús.

Veiðikortið er að hefja sitt tíunda starfsár og
má segja að frá fyrsta degi hafi það notið mikilla vinsælda, enda fjölgar sífellt í þeim hópi
sem kýs að njóta heilbrigðrar útiveru með fjölskyldu við vötn og veiðar. Nú gefst fólki kostur
á að stoppa við falleg vötn, í skemmri eða
lengri tíma, án þess að þurfa að eyða miklum
tíma í að finna út hvert á að fara til að kaupa
veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í vatninu og
þar fram eftir götum.
Með Veiðikortinu fylgir veglegur bæklingur
með ýtarlegum upplýsingum, reglur, lýsingar

Húsið, sem er númer fjögur er 60 fermetrar
að stærð. Í því eru þrjú svefnherbergi með sex
svefnstæðum og tveimur aukadýnum, þ.e. fyrir
fjóra í kojuherbergjum og svo er eitt hjónaherbergi. Heitur pottur er við húsið, kolagrill á útipalli og leiktæki á svæðinu.
Allur hefðbundinn búnaður er í húsinu svo
sem borðbúnaður fyrir 10, dvd spilari og fleira.
Vaðnes er u.þ.b. 75 km. frá Reykjavík og nálægt Kerinu í Grímsnesi. Frá Vaðnesi er stutt til
margra vinsælla ferðamannastaða allt um
kring, s.s. Gullfoss, Geysis, Þingvalla, Laugarvatns o.fl. Næsti þéttbýliskjarni er Selfoss, en
næsta sundlaug er á Borg í Grímsnesi.www.veidikortid.is
Golfvöllur er að Hraunborgum sem og minigolf.

Eitt kort
0 1 4
362 vötn
6.900 kr

Athugið! Allt dýrahald er stranglega
bannað á staðnum.
2 0 1 4
Umsjónarmanni er heimilt að vísa fólki
með dýr í burtu.
Reykingar eru einnig bannaðar í húsinu.

eru á veiðisvæðum, kort og myndir. Veiðikortið
gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri en 14
ára í fylgd korthafa. Kortið er stílað á einn
einstakling auðkennt með kennitölu hans.
Allar frekari upplýsingar og lista um veiðisvæði
er hægt að nálgast á www.veidikortid.is

Miðar í
Hvalfjarðargöng
Minnt er á að hægt er að kaupa miða í
Hvalfjarðargöngin á skrifstofum EiningarIðju á Akureyri, Siglufirði og Dalvík. Hver
miði kostar aðeins kr. 635. Einnig er hægt
að kaupa miða hjá fulltrúum félagsins 
í Ólafsfirði, í Hrísey,  á Grenivík og í Grímsey.

Punktakerfið tryggir sanngirni

Það er mjög eftirsótt meðal félagsmanna Einingar-Iðju sem og annarra landsmanna að fá að
dvelja í orlofshúsum í einhvern tíma í sumarleyfum eða á öðrum tíma. Því þarf að vanda til
úthlutunar til þess að allrar sanngirni sé gætt.
Til þess að gæta sem mestrar sanngirni við úthlutun orlofshúsa og orlofsíbúða hefur félag00000
Lyklar eru í lyklaboxi við aðalinngang.
ið 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
Kynnið ykkur
sértilboð
félagstíma í orlofshúsi
dregsttiltiltekinn
punktafjöldi frá inneign viðkomandi þannig að tryggt er að
manna
þeir semáfáskrifstofu
úthlutað dvöl í orlofshúsi eru ekki áfram efstir á blaði, en halda þó auðvitað áfram
Kjarasamningar tryggja
að safna sér punktum fram að úthlutun næsta árs með því að greiða félagsgjöld.

Vestmannsvatn
komið á kortið!

Veist
ww.veidikortid.is

þú að

lágmarksréttindi. Þú getur
samið um meiri rétt en
getið er um í samningum.
Kjarasamningar geta
verið misjafnir.

Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum
og eftir því hvað er leigt:
24 punktar fyrir tvær fyrstu og síðustu sumarvikuna.
36 punktar fyrir aðrar sumarvikur.
Allt að 18 punktar fyrir „Vika að eigin vali“.
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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. Those members renting holiday
houses take full responsibility for the houses,
furniture and everything that comes with them.
The holiday houses are to be returned in good,
clean condition. If that is not done the cleaning
will be charged to the person that has rented it.
You indicate in the table on page 13 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 12. The
deadline for applying for holiday chalets is
Mars 26.

bonus kr. 28 700 in 2014 the 1st of June. (If a
new agreement will be approved then the holiday bonus will increase to kr. 39.500.)
Employees working according to the States
Agreement should get paid their vacation
bonus about kr. 28 700 in 2014 the 1st of
June.
Employees working for the commune or the
municipality should get paid their vacation
bonus about kr. 38 000 the 1st of May. This
information refers to a full-time job.
A week of your own choice

The right to take
a summer vacation
Everyone is entitled to a vacation; a minimum
vaca-tion 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
Eining-Iðja wishes to remind its members of
their right to receive a holiday bonus. Em-
ployees who have earned full vacation rights by
working for the same employer during the past
full year, defined as lasting from 1 May to 30
April, and were in employment during the last
week of April or the first week of May, will be
paid a special single-sum holiday bonus. The
holiday bonus is not included in the amount
that forms the basis of holiday pay calculations.
Employees working according to the General
Agreement should get paid their vacation

Veist þú að
Ef þú vinnur svart færðu ekki laun í sumarfríi eða
þegar þú veikist eða slasast. Þú ert ekki tryggð/ur
ef slys verða og þú stendur utan við öll réttindi sem
fylgir því að vera launamanneskja.
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Eining-Iðja has decided to spend up to kr.
3,600,000 on an item entitled “A week of your
own choice” during 2014. Union members can
apply for 200 such grants, to the amount of kr.
18,000 each; the grants are allotted on the
same basis as the holiday chalets. The deadline
for applying “A week of your own choice” is
Mars 26.
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. 18,000 with the proviso that the amount
never exceeds 50% of actual cost.
Members who receive a holiday grant have
18 credits deducted for those who make use of
the total grant and proportionally for lower
amounts. The grants are payable after the end
of the holiday tour and members who have
been promised a grant are required to present
an invoice relating to stay or travel expenses
for the amount to be paid out. „A week of your
own choice“ is effective until the end of the
year. That means that those who are allocated
need to bring invoices or tickets for next year
to get reimbursed.
PLEASE NOTE! You must present legal,
numbered business invoices!
Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets may be obtained for the Hvalfjörður
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri,
Siglufjörður and Dalvík. The price of each ticket
is only kr. 635. Tickets may also be purchased
from union representatives in Ólafsfjörður,
Hrísey and Grenivík.

Muni› eftir www.ein.is

Eining-Iðja
þakkar eftirtöldum veittan stuðning
SJÓMANNAFÉLAG
EYJAFJARÐAR
Pantone 287

LÖGMANNSSTOFA

BHÞ HRINGUR

AkureyrarApótek merki fjórlitur
Græni: 26 - 1 - 100 - 10
Grái: 80% svart
Letur, svart/grátt: 100% svart

Grýtubakkahreppur

Ef hægt er á að nota þessa útgáfu
Fyrir 6cm breitt
logo eða meira

Kaupangi v/Mýrarveg | Kt. 690610-1320 | S. 460 9999 | Fax 460 9991

Varaútgáfa
3 - 6 cm breitt

Kaupangi v/Mýrarveg | Kt. 690610-1320
S. 460 9999 | Fax 460 9991
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Án upplýsinga

tunnan@tunnan.is
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Sprawy urlopowe
Pierwszy numer gazety związkowej w tym roku
kalendarzowym poświęcony jest sprawom urlopowym
oraz domkom wypoczynkowym, którymi związki
dysponują oraz wynajmują swoim członkom.
Członkowie związku mogą ubiegać się o wynajęcie
domku wypoczynkowego na jeden tydzień w danym
miejscu.Zważywszy jednak, że często wiele osób
ubiega się o wynajem domku w tym samym miejscu i
w tym samym czasie, rozsądnie jest ubiegać się o
wynajęcie także w innych miejscach i/lub w innym
czasie - jako możliwości rezerwowe. Można wybrać
łącznie nawet do sześciu różnych możliwości – w
różnych miejscach lub terminach. Na stronie 13 należy
zaznaczyć w tabelce, o wynajem którego domku się
ubiegamy . Następnie na wszelki wypadek możemy
wstawić cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 - tak, aby w ten sposób
zwiększyć ilość potencjalnych możliwości przyznania
nam prawa do wynajęcia domku. Domki
wypoczynkowe są następnie przyznawane przy
pomocy tak zwanego systemu punktowego, który
związek stworzył i wdrożył do użycia.
Każdy członek związku zawodowego, który płaci
składki, otrzymuje jeden punkt na miesiąc bez względu
na wymiar zatrudnienia lub wysokości składki
związkowej.Jeśli więcej niż jedna osoba ubiega się o
ten sam domek w tym samym czasie, otrzymuje go ten,
który posiada największą ilość zebranych punktów.
Aby osobom, które nie otrzymały w danym przypadku
prawa do wynajęcia domku wypoczynkowego
zapewnić w przyszłości większe możliwości do
skorzystania z tego prawa, odejmuje się określoną ilość
punktów pracownikowi, który otrzymał prawo do
wynajęcia domku – ilość punktów, która jest
odejmowana zależy od różnych czynników – między
innymi okresu roku, w jakim nastąpiło wynajęcie.
Niestety nie mamy tutaj miejsca, aby tłumaczyć
teksty informacyjne o poszczególnych domkach
wypoczynkowych – niemniej usytuowanie ich powinno
być zrozumiałe, biorąc pod pod uwagę nazwy miejsc,
gdzie domki się znajdują – polecamy także, aby
lokalizując domki posłużyć się mapą Islandi ze str. 12.
Termin składania podań o domki letniskowe upływa 2.
kwietnia.
Związek ma również do dyspozycji mieszkanie w
Kopenhadze - informacje można uzyskać w biurze
związku i tam też należy składać podania.
Tydzień według własnego wyboru
Związek
Zawodowy
Eining–Iðja
postanowił
zarezerwować sumę do wysokości 3.600.000 koron na
program pod nazwą “Tydzień według własnego
wyboru” w roku 2014.Członkowie związku mogą
ubiegać się o 200 tego rodzaju dofinansowań, każde do
sumy 18.000 koron. Przydział dofinansowań opiera się
na tych samych zasadach, co przydział domków
wypoczynkowych. Pieniądze można użyć np.do
wynajęcia domku wypoczynkowego,pokoju w hotelu
lub24
przyczepy kempingowej; można także wykorzystać
pieniądze do finansowania sobie podróży w czasie

urlopu w kraju lub za granicą – według własnego
życzenia. Maksymalna kwota na każdego członka
związku wynosi – jak wcześniej zaznaczono –
18.000 koron, ale nie więcej niż 50% poniesionych
kosztów.
Członkom związku, którzy użyją całej sumy
zostanie odjętych 18 punktów; użycie mniejszej
sumy spowoduje proporcjonalnie odjęcie mniejszej
ilości punktów.Wypłata dofinansowania odbywa się
po zakończeniu podróży, a członkowie związku
muszą przedstawić rachunki za pobyt lub podróż.
“Tydzień według własnego wyboru” jest skuteczne
do końca roku. Oznacza to, że ci, którzy są
przydzielane potrzebę wprowadzenia faktur lub
bilety na następny rok, aby uzyskać zwrot.
Uwaga! Rachunek należy okazać na legalnym
formularzu zawierającym numer VAT (VSK.) !
Prawo do korzystania z urlopu letniego
Wszyscy mają prawo do urlopu,przez okres co
najmniej 24 dni roboczych. Gdy pracownik
zachoruje w czasie urlopu, okresu choroby nie
wlicza się do urlopu, jeśli pracownik przedłoży
zwolnienie lekarskie, potwierdzające niemożność
korzystania z urlopu.Natychmiast należy zgłosić
przełożonemu – telefonicznie lub telegraficznie –
jeśli pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi w
czasie urlopu.
Dodatek urlopowy (Orlofsuppbót)
Związek Zawodowy Eining-Iðja chce przypomnieć
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). Do
wyżej wymienionego dodatku nie dolicza się pensji
urlopowej (orlofslaun).
Pracownicy, ktorzy pracuja na podstawie ogolnej
umowy zbiorowej i w sektorze panstwowym musza
otrzymac dodatek urlopowy do 1 czerwca, a
pracownicy urzedu miasta do 1 maja. Dodatek
urlopowy w roku 2014 wynosi analogicznie:
28.700 kr dla pracownikow na umowie zbiorowej i
w sektorze panstwowym , oraz 38.000kr dla
pracownikow zatrudnionych w urzedzie miasta.
Dotyczy pracujacych na pelen etat.
Bilety na przejazd tunelem Hvalafjarðargöng
Można nabywać bilety na przejazd tunelem
Hvalfjarðargöng w biurach związku Eining–Iðja w
Akureyri, w Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden
przejazd kosztuje tylko 635 koron. Bilety można
również nabywać u przedstawicieli związku w
Ólafsfjörður, na Hrísey i wMuni›
Grenivíku.
eftir www.ein.is
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Mikil ásókn í sjúkrasjóð
Í ár, eins og undanfarin ár, hefur verið
mikil ásókn í dagpeningagreiðslur og
styrki úr sjúkrasjóði félagsins. Réttur til að
fá greitt úr sjúkrasjóði byggist á greiðslum
til félagsins. Meðal annars eru greiddir
dagpeningar til sjóðfélaga, dagpeningar
vegna langveikra og alvarlega fatlaðra
barna, sem og vegna alvarlegra veikinda
maka. Þá eru greiddir út styrkir vegna
andláts félagsmanna, sjúkranudds og
sjúkraþjálfunar, krabbameinsleitar, viðtala
við sálfræðinga og geðlækna, líkamsræktar, kaupa á heyrnartækjum og gleraugnaglerjum.

Hvaða styrkir eru í boði?
· Dánarbætur virks og greiðandi félaga eru
nú kr. 300.000. Virkur og greiðandi sjóð-
félagi heldur réttindum til dánarbóta í tvö
ár, hafi hann látið af starfi vegna veikinda.
Stjórn sjóðsins hefur heimild til að veita
styrk vegna andláts sjóðfélaga sem látið
hefur af starfi meira en tveim árum fyrir

andlát. (Að hámarki kr. 80.000 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.)
· Styrkur vegna líkamsræktar er 35% af reikningi, þó að hámarki 10.000 krónur á hverju
almanaksári.
· Styrkur til kaupa á gleraugnaglerjum er
35% af reikningi, þó að hámarki 15.000
krónur á þriggja ára fresti.
· Styrkur til kaupa á heyrnartækjum er 35%
af reikningi, þó að hámarki 15.000 krónur
á þriggja ára fresti.
· Heimilt að greiða niður viðtöl við sálfræðinga og geðlækna, 50% af kostnaði í
fimm skipti á ári.
· Félagsmaður á rétt á styrk vegna sjúkraþjálfunar og greiðist 50% skv. reikningi frá viðkomandi stofnun. Félagsmaður á einnig rétt
á styrk vegna sjúkranudds og greiðist 50%
af hverju skipti, þó að hámarki kr. 2.500,
skv. reikningi frá sjúkranuddaranum. Ekki er
greitt fyrir fleiri en 18 skipti samtals vegna
sjúkraþjálfunar og sjúkranudds á hverju
almanaksári til hvers félagsmanns

Afsláttur hjá Edduhótelum

Eins og undanfarin sumur mun Eining-Iðja hafa til sölu greiðslumiða fyrir gistingu á öll Edduhótel
landsins. Verð miða er kr. 6.500. Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja manna herbergi með
handlaug í eina nótt, en vert er að taka fram að morgunverður er ekki innifalinn.
Ekki verður dregið frá punktainneign félagsmanna vegna þessara greiðslumiða. Hér er um að
ræða ágæta kjarabót því samkvæmt verðlista Edduhótelanna fyrir sumarið 2014 á slíkt herbergi að
kosta kr. 13.600. Miðana verður hægt að kaupa á skrifstofum Einingar-Iðju þegar nær dregur
sumri.
Greiðslumiðana má nota á öllum Edduhótelum sem eru 12, hringinn í kring um landið. Gestir
sjá sjálfir um að bóka gistingu og við pöntun þarf að taka fram að greitt verði með gistimiða.
Gangið úr skugga við pöntun um að hótelið bjóði upp á herbergi með handlaug. Á Hótel Eddu
Höfn, Vík, Neskaupsstað, ÍKÍ Laugarvatni og Egilsstöðum er einungis herbergi með baði, þar þarf
að nota tvo gistimiða. Hér er um að ræða ágæta kjarabót því samkvæmt verðlista Edduhótelanna
fyrir sumarið 2014 á slíkt herbergi að kosta kr. 21.700.
Athugið að ekki er hægt að panta á netinu ef nota á gistimiða. Leyfilegt er að taka með sér 1-2
börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk hefur með sér svefnpoka eða rúmföt, en
Edduhótelin sjá um að útvega dýnu ef með þarf. Nánari upplýsingar um hótelin má finna á
heimasíðunni www.hoteledda.is
Verðlistaverð Edduhótelanna sumarið 2014 er:
Tveggja manna herb. m/handlaug 		
kr. 13.600
Tveggja manna herbergi m/baði 		
kr. 21.700
Tveggja manna herbergi m/baði PLUS 	
kr. 24.700
Morgunverður á mann 			
kr.   1.750
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Vinsamlegast athugið!
Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs EiningarIðju einu sinni í mánuði. Gögn sem leggja á
fyrir fund þurfa að hafa borist til skrifstofunnar
í síðasta lagi 27. hvers mánaðar.
Reglugerð sjúkrasjóðsins má finna á 
www.ein.is

Gistimiðar á
Fosshótelin
Eining-Iðja er með til sölu niðurgreidda
gistimiða á öll Fosshótel landsins fyrir
félagsmenn. Miðana er hægt að nota allt
árið, jafnt sumar sem vetur. Verð miða er
kr. 6.500 og gildir hann fyrir árið 2014.
Hver miði gildir fyrir eina nótt í tveggja
manna herbergi með morgunverði. Á
háannatíma, í júní, júlí og ágúst, þarf að
greiða eina nótt með tveimur gistimiðum.
Miðana er hægt að kaupa á skrifstofum
Einingar-Iðju. Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, sérstaklega í júní, júlí og ágúst. Við
pöntun þarf að koma fram að greitt verði
með gistimiða og athugið að ekki er hægt
að panta á netinu ef þið ætlið að nota
gistimiða.
Fosshótel bjóða upp á gistingu á níu
hótelum og er í boði fjölbreytt úrval af
gistingu um allt land, ýmist sem sumarhótel eða tveggja til þriggja stjörnu
heilsárshótel. Fosshótelin eru reyklaus
hótel.
Nánari upplýsingar má finna á
www.fosshotel.is

Muni› eftir www.ein.is

Botnaðu nú

Vinningshafar úr jólablaði Einingar-Iðju
Dómnefnd sem fór yfir vísur sem bárust í
leiknum Botnaðu nú! sem var í jólablaði
félagsins lauk störfum í lok janúar. Í dómnefnd voru þau Anna Dóra Gunnarsdóttir,
Davíð Hjálmar Haraldsson og Stefán
Vilhjálmsson og þakkar félagið þeim vel
unnin störf. Í blaðinu birtust fjórir fyrripartar og í verðlaun voru fjórar helgarleigur á
Illugastöðum að vetri til í orlofshúsi í eigu
félagsins, ein fyrir hvern fyrripart. Að auki
voru veitt ein heildarverðlaun fyrir botna
við alla fjóra fyrirpartana, vikudvöl í orlofshúsi Einingar-Iðju að eigin vali sumarið
2014.
Félaginu barst töluverður fjöldi botna frá
hagyrtum lesendum, sem segir okkur að kveðskapur hljóti að vera hin skemmtilegasta iðja.
Úr vöndu var að ráða fyrir dómnefndina, sem
skemmti sér hið besta yfir frábærum afrakstri
hagyrðinganna. Hún komst loks að niðurstöðu
og afhjúpar hér með nöfn sigurvegaranna:
Davíð Herbertsson sá rómatíkina í fyrsta fyrriparti og bætti við:
Drapinn vex um dæld og hól,
daggir honum svala.
Mildum geislum morgunsól
miðlar inn til dala.
Kristín Anna Guðmundsdóttir veit nákvæmlega hvaða gagn er af góðum kuldaskóm og
bætti við fyrripart nr. 2:
Kuldaskóna kalla má
kæra vini fótum á,

bægja kuldabola frá
bæði hæl og stórutá.
Óttar Björnsson þekkir lífið og veit hvað
eykur okkur lífshamingjuna og bætti við
fyrripart nr. 3:
Eigðu nú, sem aldrei fyr
yndi í þínu hjarta.
Eykur lífsins óskabyr
ástin hlýja, bjarta.
Bergur Ingimundarson er með þetta á
hreinu og bætti við fyrripart nr. 4:
Vorið kemur, vænkast hagur,
veðrið er að skána.
Lifnar gróður, lengist dagur,
loftið fer að blána.
Bergur var einnig sá sem átti bestu botnana
í heild:
Drapinn vex um dæld og hól,
daggir honum svala.
Mildur blær og sumarsól
svifta burtu kala.
Kuldaskóna kalla má
kæra vini fótum á,
og sokka – ullar, sauðum frá
svo að ekki frjósi tá.
Eigðu nú, sem aldrei fyr
yndi í þínu hjarta.
Í ástarsælu og unaðsbyr
ekki þarf að kvarta.

Vorið kemur, vænkast hagur,
veðrið er að skána.
Lifnar gróður, lengist dagur,
loftið fer að blána.
Eining-Iðja óskar vinningshöfunum til hamingju!

Til gamans birtum við nokkra botna
í viðbót.
Þessum þóttu öfugmæli í því að eiga kuldaskó
að vinum – og traðka svo á þeim!!:
Kuldaskóna kalla má
kæra vini fótum á.
Kaldhæðni það kalla má
kærum vinum traðka á.
Þessi vildi klæða sig ögn meira en bara í kuldaskó:
Kuldaskóna kalla má
kæra vini fótum á.
Húfu hlýja höfuð á
held ég væri gott að fá.
Þessi veit hvað tekur við af sumrinu:
Drapinn vex um dæld og hól,
daggir honum svala.
Kraftinn fær úr kærri sól,
kemur senn að dvala.
Þessi minnist örlaga drapans í fyrsta fyrriparti
og hlakkar til vorsins:
Vorið kemur, vænkast hagur,
veðrið er að skána.
Kemur lóa, lengist dagur
og líf í drapann „dána“.

Persónuleg
fermingarkort
Prentum einnig á servíettur
og sálmabækur
Fermimgardagurinn minn!
Í tilefni af fermingu minni þann 22. apríl 2010
í Akureyrarkirkju kl. 10:30, langar mig að bjóða
þér/ykkur til veislu á Kránni, Strandgötu Akureyri
kl. 14:00 þann sama dag.
Ef þú/þið sjáið ykkur ekki fært að mæta,
þá vinsamlega látið vita fyrir 22. maí
í síma 868 1234 eða 864 1234.
Hlakka til að sjá ykkur,

Alexander Jóhannesson

Fermingardagurinn minn!!
F
ÉÉgg fermist í Háteigskirkju,
Há
sunnudaginn 10. apríl 2011.
20
Ég
Ég og fjölskylda
fjfjölsk
jöö y d mín
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www.stell.is
Kíktu á heimasíðuna okkar!

pac ta.is

Ásgeir Örn Blöndal hdl.
hóf störf hjá Pacta að
loknu meistaraprófi í
lögfræði, í júní 2008.

Gunnar Sólnes hrl. hefur
starfað við lögmennsku
síðan 1968 og hjá Pacta
síðan í mars 2008.

Ólafur Rúnar Ólafsson hrl. hefur
starfað hjá Pacta síðan 2004.

Meðal verkefna fyrir einstaklinga eru:
Fjölskyldumál
sifjaréttur, forræðismál, barnavernd
Hjúskaparmál
kaupmálar, sambúðarslit

Pacta lögmenn hafa nú aukið þjónustu
sína á Norðurlandi og opnað starfsstöð
við Eyrargötu 24b á Siglufirði í Fjallabyggð
þannig að heimamenn eigi styttra að
sækja lögmannsþjónustu.

Húsnæðismál
fasteignakaup, fjöleignahús, leiguréttur

Ólafur Rúnar, Gunnar og Ásgeir Örn eru

Erfðamál
erfðaréttur, erfðaskrár, dánarbú

tilbúnir til að veita þér afburða

Slysamál
slysabætur vegna umferða-, vinnu- og frítímaslysa

í öflugu liði 23 annarra Pacta lögmanna,
lögfræðiþjónustu og ráðgjöf.

Hafðu samband við okkur í síma 440 7900
eða á netfangið pacta@pacta.is
P ac ta l ög menn . S ím i 4 4 0 7 9 0 0
Dalvík
Hafnargötu 5
620 Dalvík

Siglufjörður
Eyrargötu 24b
580 Siglufjörður

Akureyri
Hafnarstræti 91-95
600 Akureyri

Húsavík
Garðarsbraut 5
640 Húsavík
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