
1. tölublað

25. árgangur

Mars 2022

Orlofsstaðir 2022
Sprawy urlopowe
Holiday matters



VILTU HORFA Á
ÍSLENSKA ÞÆTTI?

N4 FRAMLEIÐIR 365 ÍSLENSKA ÞÆTTI Á ÁRI.
ÞÚ FINNUR ÞÁ HÉR:

N4 sjónvarp www.N4.is n4fjolmidill n4fjolmidillN4n4sjonvarpN4 hlaðvarpN4 blaðiðN4 Safnið n4fjolmidill

SPJALLÞÁTTUR Á FÖSTUDÖGUM

HEIMSÓKN Í SVEITINA

LANDSBYGGÐIRNAR Í SVIÐSLJÓSINU

LÍFSREYNSLUSÖGUR

VIÐTALSÞÁTTUR Á HEIMAVELLI

KÓSÝSPJALL Á MÁNUDÖGUM

MEÐ AUGUM ARKITEKTSINS

Oddur Bjarni Þorkelsson fær til sín 
góða gesti í sjónvarpssal.

Við heimsækjum bændur og 
kynnumst lífi þeirra og störfum.

Að-þættirnir okkar hafa notið mikilla vinsælda síðustu ár. Að Norðan, Að Austan, Að Vestan og Að 
Vestan Vestfirðir hafa átt fastan sess á dagskránni. Árið 2022 lokum við hringnum og bætum Að 
Sunnan við. Mannlífsþættir þar sem við kynnumst áhuaverðu og skemmtilegu fólki um allt land.

María Björk Ingvadóttir spjallar við 
fólk sem hefur sögu að segja.

Ásthildur Ómarsdóttir heimsækir 
fólk sem hefur farið sína eigin leið.

Rakel Hinriksdóttir býður í kvöldkaffi 
á mánudagskvöldum.

Árni Árnason arkitekt leiðir okkur að 
áhugaverðum húsum.
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Lið fyrir lið
Íbúfen® – verkjastillandi og bólgueyðandi
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Íbúfen 400 mg, filmuhúðaðar töflur innihalda 400 mg af íbúprófeni. Lyfið dregur úr
verkjum, bólgu og hita. Það er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, 
tannpínu, tíðaverkjum og hita. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð og 
frábendingar áður en lyfið er notað. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum 
um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.
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Minnum á 

áskriftarsímann

860 6751

Punktakerfið  
tryggir sanngirni

Það er mjög eftirsótt meðal félagsmanna Einingar-Iðju sem og
annarralandsmannaaðfáaðdveljaíorlofshúsumíeinhverntímaí
sumarleyfumeðaáöðrumtíma.Þvíþarfaðvandatilúthlutunartil
þessaðallrarsanngirniségætt.

Tilþessaðgætasemmestrarsanngirniviðúthlutunorlofshúsaog
orlofsíbúðahefurfélagiðnotaðogþróaðpunktakerfisemþykirhafa
reynstvel.Hver félagsmaðurvinnursér inneinnpunkt fyrirhvern
mánuðsemhanngreiðirtilfélagsins.Engumáliskiptirhveháupp-
hæðfélagsgjaldsinseríhverjummánuði.Þeirsemsíðanhafasafnað
flestumpunktumþegarkemuraðúthlutungangafyrirþegarmikil
ásókner íhúsin. Þegar félagsmaður færúthlutað tíma í orlofshúsi
dregsttiltekinnpunktafjöldifráinneignviðkomandiþannigaðtryggt
eraðþeir semfáúthlutaðdvöl íorlofshúsieruekkiáframefstirá
blaði, en halda þó auðvitað áfram að safna sér punktum fram að
úthlutunnæstaársmeðþvíaðgreiðafélagsgjöld.

Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir 
tímabilum og eftir því hvað er leigt:

24 punktar fyrir tvær fyrstu og síðustu sumar- 
vikuna.

36 punktar fyrir aðrar sumarvikur.

Allt að 18 punktar fyrir „Orlof að eigin vali“.
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  Lyngháls 1, 110 Rvk   5 600 600
 Eyravegi 25, 800 Selfoss   482 1944
 Glerárgötu 28, 600 Akureyri   4 600 700

  prentmetoddi.is 

Við erum sérfræðingar í prentun 
bóka, almennu prentverki 
og framleiðslu umbúða.
Öll framleiðsla fer fram á Íslandi.

Láttu sérfræðinga okkar aðstoða 
við að finna bestu, hagkvæmustu og 
umhverfisvænustu leiðina fyrir þig. 

Vertu hjartanlega velkomin

Innlend hlutabréf

Tölur miðast við ávöxtun árið 2021 og eignasamsetningu 31.12 2021
Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð
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Ágætu félagar!
Ennogafturerrunninnuppsátímiársinsað
ykkurberstíhendurorlofsblaðfélagsins,enda
erdaginntekiðaðlengjaogþáertímabærtað
fara að huga að sumarleyfunum og þeim
möguleikum sem eru í boði fyrir félagsmenn
Einingar-Iðju.Íþessuorlofsblaðieruþeirmögu-
leikarkynntirogýmsaraðrarupplýsingarsem
máliskiptafyrirfélagsmennsemhughafaáað
nýtasérþáorlofskostisemíboðieru.Megin-
áhersla er eins og áður lögð á að kynnaþau
orlofshús og orlofsíbúðir sem félagið hefur til
umráða og leigu til félagsmanna á komandi
sumri.Semfyrrbýðurfélagiðhúsogíbúðiraf
mismunandi stærðum og gerðum, í mismun-
andiumhverfiogíöllumlandshlutum.

Að venju eru félagsmenn einnig minntir á
réttindisínvarðandiorlof,orlofstökuogorlofs-
uppbót. Þá verður sagt fráorlofsferðumsum-
arsins,enbúiðvaraðskipuleggjaþrjárferðirá
árinuennúþegarerbúiðaðaflýsautanlands-
ferðársins2022vegnaóvissuumCovid.

Orlofshúsavefur félagsins
Einungis er hægt að sækja um orlofshús og
orlofsstyrki á rafrænan hátt á orlofshúsavef
félagsins. Íblaðinumá finnaupplýsingar/skýr-
ingarmyndirtilaðauðveldaumsóknarferlið.

HægteraðskrásiginnmeðÍslyklieðaraf-
rænumskilríkjumísímaeðaákorti.Efþúlend-
irívandræðumviðaðsendainnumsókngetur
þúfengiðaðstoðáskrifstofumfélagsins.

Ekki bara hús í boði
Aðvenjugeta félagsmennsóttum„Orlof að 
eigin vali,“ og keypt ferðaávísun sem tryggir
bestukjörinágistinguáhótelumoggistiheim-
ilumumalltland.Þáverðurennogafturboðið
uppáaðkaupaVeiðikortiðogÚtilegukortiðá
sérkjörum.KaupaþarfkortinígegnumOrlofs-
húsavefinn, þá sendist pöntun til viðkomandi
söluaðilasemsendakortintilfélagsmanna.

Núverðurlíkahægtaðnotaferðaávísunina
upp í gönguferðir, en búið er að semja við
Ferðafélag Íslands, Útivist og Fjallafjör um að
taka við Ferðaávísun stéttarfélagana. Félags-
menn njóta sérkjara á völdum ferðum en
einnigmánota Ferðaávísunupp í hvaða ferð
semerávegumþessarafyrirtækja.

Gæludýr
Gæludýrerustranglegabönnuðíöllumhúsum
félagsins.Dæmieruumaðslæmofnæmistilfelli
hafi komið upp og því er komið inn í leigu-
samning að leigutaki skuldbindur sig til að
borgakr.25.000sektefþessireglaerbrotin.

Þó svo að orlofsblað félagsins sé borið 
inn á öll heimili og fyrirtæki á félagssvæð-
inu geta einungis félagsmenn sótt um þá 
valkosti sem í boði eru í sumar og fjallað 
er um í blaðinu. 

Umleiðogviðóskumþessaðsemflestirfái
notiðþess sem íboði erþáhvetjumvið sem
fyrr til þess að leigjendur og allir félagsmenn

taki höndum saman um að ganga sem best
umhúsinokkar.

Munum; húsin er sameign okkar 
félagsmanna og ef allir umgangast þau í 
samræmi við það verður dvöl allra í þeim 
betri og ánægjulegri.

Allar nánari upplýsingar um orlofshús 
eru veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á 
Akureyri, í síma 460 3600, ein@ein.is eða 
á www.ein.is og þar fer skráning einnig 
fram. Síðasti skiladagur umsókna er 
þriðjudagurinn 5. apríl,enúthlutunferfram
nokkrum dögum síðar. Þeir sem fá úthlutað
þurfaaðverabúniraðgangafrágreiðsluísíð-
astalagiþriðjudaginn3.maí.

10.maíkl.10:00verðuropnaðánetinufyrir
það sem enn verður laust. Þá gildir fyrstur
kemur,fyrsturfær.Einnigverðurhægtaðhafa
sambandviðskrifstofurfélagsinstilaðfáupp-
lýsingarumlausarvikur.

Ritnefnd Einingar-Iðju óskar félagsmönnum 
alls hins besta í komandi orlofi og minnir á að 
ýmsar upplýsingar varðandi hús, ferðir og annað 
sem máli skiptir koma fram í blaðinu og því 
getur verið gott að geyma það og hafa við 
höndina. Félagsmenn eru samt hvattir til að 
fylgjast vel með vefnum okkar, www.ein.is, því 
þar munum við setja inn allar nýjungar eða 
breytingar varðandi orlofskosti.

Einungis er hægt að sækja  

um orlofshús og orlofsstyrki á 

rafrænan hátt á Orlofshúsavef 

félagsins!Orlof 2022



7

Undanfarin ár hefur félagið haft í boði styrki sem kall-
ast „Orlofaðeiginvali” og hafa þessir styrkir verið 
vel nýttir af félagsmönnum. Í ár mun félagið verja allt 
að kr. 7.800.000 í„Orlofaðeiginvali.” Félagsmenn 
geta sótt um 300 slíka styrki, hver þeirra er að upp-
hæð kr. 26.000, og er styrkloforðum úthlutað eins og 
orlofshúsunum. 
Sækjaþarfumísíðastalagi5.aprílnk. 

ATHUGIÐ! Einungis er hægt að sækja um rafrænt, 
á Orlofshúsavef félagsins. Þeir sem ekki hafa aðgang 
að tölvu eða eru í vandræðum með að sækja um í 
gegnum félagavefinn geta fengið aðstoð á skrifstofum 
félagsins.

Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á orlofshúsi 
(ATHUGIÐ! ekki þau sem eru í eigu Einingar-Iðju), 

hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, flugfar innan-
lands eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins. Há- 
mark á hvern félagsmann er eins og áður segir  
kr. 26.000, 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.

„Orlof að eigin vali”  gildir fram til áramóta. Það 
þýðir að þeir sem fá úthlutað þurfa að koma með reikn- 
inga eða farseðla fyrir næstu áramót til að fá endur-
greitt.

ATHUGIÐ! Framvísa þarf löglega númeruðum
vsk.reikningumeðafarseðlum!

Orlof að eigin vali

NÝSMÍÐI - VIÐHALD
BREYTINGAR



Eining-Iðja hvetur launafólk til að fylgjast vel með hvort síðustu 
launahækkanir skiluðu sér rétt og örugglega í launaumslagið. 
Laun og launatengdir liðir skv. núgildandi kjarasamningum 
hækkuðu um sl. áramót sem hér segir:

Starfsfólk á almennum vinnumarkaði
Þann1. janúar2022hækkuðukauptaxtaráalmennamarkaðinumum
kr. 25.000 og almenn mánaðarlaun fyrir fullt starf hækkuðu um kr.
17.250. Aðrir kjaratengdir liðir kjarasamningsins hækkuðu um2,5% á
sömu dagsetningu. Einnig hækkuðu lágmarkstekjur fyrir fullt starf og
urðukr.368.000ámánuðifyrirfulltstarffrá1.janúarsl.

Starfsfólk sveitarfélaga
Þann 1. janúar 2022 hækkuðu kauptaxtar hjá sveitarfélögunum um
kr.25.000.

Starfsfólk ríkisins
Þann1.janúar2022hækkuðukauptaxtarhjáríkinuumkr.17.250.

Félagið hvetur félagsmenn til að fylgjast vel með á launaseðlinum 
hvort þessar launahækkanir skiluðu sér ekki alveg örugglega til 
þeirra.

Hagvaxtarauki
Í samningunum segir að á árunum2020-2023komi til framkvæmdar
launaauki á grundvelli þróunar vergrar landsframleiðslu á hvern íbúa.

Útreikningur launaaukans byggir á bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands
umvísitöluvergrarlandsframleiðsluámannsembirtastíbyrjunmarsár
hvertfyrirnæstliðiðár.

Launaaukinn bætist bæði við mánaðarlaunataxta kjarasamninga og
föstmánaðarlaun fyrir dagvinnu.Taflan sem fylgir sýnir fjárhæð launa-
aukansogforsendurhans.

Viðákvörðunlaunaaukavegnaáranna2019-2022,semkomatilfram-
kvæmdarárin2020-2023,skal taka tillit tiluppfærðrabráðabirgðatalna
fyrir þau ár sem lögð hafa verið til grundvallar við útreikning launa-
aukans.Launaaukinngreiðist1.maí.

Launa-ogforsendunefndaðilaákvarðarfjárhæðlaunaaukansverðitil-
efnitilgreiðsluhans.

Samkvæmt þjóðhagsspá Seðlabankans sem birt var í febrúarhefti
Peningamálavarhagvöxturásíðastaárium4,9%.Takaáákvörðunvarð-
andilaunaaukannímarssemmunþáhækkalauninfrá1.maínk.Þessi
ákvörðunláekkifyrirþegarblaðiðfóríprentun.

Vegna áhrifa vegna Covid 19 settu fræðslu-
sjóðirnir Landsmennt, Ríkismennt og Sveita-
menntafstaðátakífræðslusemhófst15.mars
2020.Hlutiátaksinsfólstíþvíaðendurgreiðslu-
hlutfall styrkja hækkaði tímabundið úr 75% í
90%hjábæðifyrirtækjumogtileinstaklinga.

Frá því átakið hófst hafa stjórnir sjóðanna
nokkrumsinnumákveðiðaðframlengjaþaðog

varsíðastalokadagsetning31.desember2021.
Núerbúiðað framlengjaþaðeinu sinni enn
því stjórnir sjóðanna ákváðu að halda áfram
meðalltað90%endurgreiðsluhlutfalltil1.maí
2022ogverðurþaðþáendurskoðaðaftur.

Aðhámarkigetafélagsmennfengiðstyrkað
upphæðkr.130.000áári,enfélagsmennsem
ekkihafanýttsérréttsinnsíðustuþrjúár,eiga
réttástyrkalltaðkr.390.000fyrireittsamfellt
nám/námskeiðskv.reglumsjóðanna.

Almennt um skilyrði fyrir 
umsókn
➤   Félagsmaður sem unnið hefur fullt starf í

a.m.k.6mánuðiaf síðustu24oggreitt til
aðildarfélagssjóðannaáþeimtímaáréttá
stuðningi til náms. Greitt er hlutfallslega
fyrirfólkíhlutastörfum.

➤   Við ákvörðun upphæðar er miðað við
greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða.
Félaggjaldaflágmarkslaunumí100%starfi
eðameiragefurfullastyrkupphæð.

Nánari upplýsingar
AðalbjörgG.Hauksdóttir,starfsmaðurfélagsins,
adalbjorg@ein.iseða460 3600,veitirnánari
upplýsingar um styrki úr fræðslusjóðunum.
Einnigerhægtaðnálgastallarupplýsingarum
sjóðinaáheimasíðufélagsins,www.ein.isundir
sjóðir og styrkir og á heimasíðum sjóðanna
www.landsmennt.is, www.rikismennt.isogwww.
sveitamennt.is.

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka  
atvinnulífsins og verkafólks á landsbyggðinni, 

um er að ræða stéttarfélög innan Starfs- 
greinasambands Íslands (SGS). 

Ríkismennt er þróunar- og símenntunar- 
sjóður starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni 

innan aðildarfélaga SGS.
Sveitamennt er starfsmenntunarsjóður  

starfsmanna sveitarfélaga á landsbyggðinni 
innan aðildarfélaga SGS.
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Áfram 90% endurgreiðsluhlutfall  
fræðslustyrkja til 1. maí 2022

Launahækkanir um sl. áramót

     Verg landsframleiðsla           Launaauki á mánaðar-      Launaauki á föst mánað-
hvern íbúa, hækkun milli ára  launataxta kjarasamninga     arlaun fyrir dagvinnu

          1,0 - 1,50%  3.000 kr.  2.250 kr.
         1,51 - 2,00%  5.500 kr.  4.125 kr.
         2,01 - 2,50%          8.000 kr.  6.000 kr.
         2,51 - 3,00%  10.500 kr  7.875 kr.
         > 3,0%        13.000 kr.  9.750 kr.
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GJAFAKORT
GLERÁRTORGS

TILVALIN GJÖF VIÐ ÖLL 
TÆKIFÆRI!

PANTAÐU GJAFAKORT Á GLERARTORG.IS

GJAFAKORTIN GILDA 
Í YFIR 30 VERSLANIR 
OG VEITINGASTAÐI  Á 
GLERÁRTORGI.

„Upplifunin af raunfærnimatinu var 
pínu eins og ævintýri”

Anna Björk Ívarsdóttir

VIÐ KUNNUM AÐ 
META ÞIG 

Matartækni
Fisktækni
Félagsliða

Leikskólaliða
Stuðningsfulltrúa
Verslunarfulltrúa

Húsasmíði og múraraiðn
Bifvélavirkjun, 

bifreiðasmíði og bílamálun
Vélstjórn

Matreiðslu
Framreiðslu

Pípulagnir
Sundlaugarvörslu

Íþróttahús

*Einnig almenna 
starfshæfni

                FYRIR FÓLK 
 SEM STARFAR VIÐ:  

BÓKAÐU VIÐTAL Á 

SIMEY.IS

Raunfærnimat SÍMEY
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Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

15. febrúar sl. var undirritaður samningur 
milli Akureyrarbæjar, Einingar-Iðju og 
Fjölsmiðjunnar á Akureyri vegna starfs-
þjálfunar. Samningurinn felur í sér að ungt 
fólk sem starfar í Fjölsmiðjunni fær stöðu 
launþega sem hefur í för með sér stórauk-
in réttindi. 

Fjölsmiðjanervinnustaðursemveitir fólkiá
aldrinum 16-24 ára, sem stendur á krossgöt-
um, tækifæri til að þjálfa sig fyrir almennan
vinnumarkaðeðaáframhaldandinám.

Allt frá stofnunhefur fjárframlagið til þeirra
semstundastarfsþjálfuníFjölsmiðjunniveriðí

formi fjárhagsaðstoðar frá Akureyrarbæ sem
tryggir engin réttindi á viðþau semalmennir
launþegar njóta. Samkvæmt nýjum samningi
verður greitt í lífeyrissjóð, sjóði stéttarfélags
ásamt tryggingagjaldi af launakostnaði. Þar
með ávinnur fólk sér ýmis réttindi, sem ekki
voru til staðar áður, svo sem til greiðslu at-
vinnuleysisbótaog fæðingarorlofs.Þessibreyt-
ing er því mjög mikilvægur og jákvæður
áfangi fyrir fólk sem starfar í Fjölsmiðj-
unni.

Akureyrarbær er fyrsta sveitarfélagið til að
stígaþettaskrefog tryggjaungufólki í starfs-

þjálfunsemþessariumræddréttindiogþvíer
umtímamótasamningaðræða.

Daglega starfa um 20 ungmenni og fjórir
leiðbeinenduríFjölsmiðjunniviðýmisverkefni
ogersífelltveriðaðleitanýrraleiðatilaðauka
fjölbreytniístörfum.Þarermeðalannarsrekið
mötuneyti, bílaþvottastöð, verslun með notuð
húsgögnoghúsbúnaðogendurvinnslaánot-
uðumraftækjum.

Bæjarbúareruhvattir til aðkynna sér starf-
semi og þjónustu Fjölsmiðjunnar en það er
m.a.hægtaðgeraáheimasíðuFjölsmiðjunnar, 
fjolsmidjan.com.

Tímamótasamningur  
um starfsþjálfun í Fjölsmiðjunni

Samningur undirritaður, f.v.: Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, Erlingur Kristjánsson, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar, og Halla Margrét 
Tryggvadóttir, sviðsstjóri mannauðssviðs Akureyrarbæjar.



Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem undirbýr og skipuleggur ferð-
ir á hverju ári fyrir félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs fjóra 
félagsmenn í nefndina, en auk þeirra á formaður félagsins og í 
forföllum hans varaformaður, sæti í nefndinni. Undanfarin ár hafa 
verið í boði þrjár ferðir; utanlandsferð, ferð innanlands og eins 
dags ferð fyrir eldri félagsmenn. Aflýsa þurfti öllum ferðum ársins 
2020 vegna Covid og einungis var hægt að fara í eina ferð á 
árinu 2021. 

ÞráttfyrirCovidvarákveðiðaðskipuleggjaþrjárferðiráárinu,enþví
miðurvarákveðiðaðhættaviðutanlandsferðinavegnaástandsins.Nánar
málesaumferðirnartværsemenneruíboðihérfyrirneðan.

Flateyjardalur
Farin verður dagsferð út í Flateyjardal laugardaginn 28. ágúst 2022.
Hámarksfjöldier90manns.Fariðverðurmeðrútu fráAkureyri.Nauð-
synlegteraðhafameðsérnestitildagsins,annaðengrillmat.

Leiðsögumaðurverðurmeðíför.
Ferðin kostar kr. 5.000 á mann, innifalið er akstur, grillmatur, 

safar og meðlæti. 

Eins dags ferðin
HinárlegaeinsdagsferðfyriraldraðaEiningar-Iðjufélagaverðurfarin23. 
júní 2022.FariðverðurútíHríseyogþarsnæddurhádegisverður.Farið
verðurútaðvitaogeyjanskoðuð.FariðverðurafturtilAkureyrarmeð
kaffiviðkomuáDalvík.

Ferðin kostar kr. 5.000 á mann.

Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og skráning í 
ferðina út í Flateyjardal er á skrifstofum félagsins, sími 460 
3600 eða netfangið ein@ein.is.

Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað verður að skrá 
í eins dags ferðina.
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Eitt kort
36 vötn
8.900 kr

  

veidikortid.is

Frábær 
jólagjöf!

00000

Orlofsferðir 
Einingar-Iðju árið 2022

Átt þú rétt  
á orlofsuppbót?

Eining-Iðja vill minna félagsmenn sína á rétt sinn til að fá 
greidda svokallaða orlofsuppbót. Þeir sem starfa eftir 
almenna samningnum og hjá ríkinu eiga að fá orlofsupp-
bótina borgaða 1. júní og þeir sem starfa hjá sveitarfélögum 
þann 1. maí. Orlofsuppbótin árið 2022 miðað við þá sem eru 
í 100% starfi er:

      Almenni markaðurinn, kr. 53.000

      Ríki, kr. 53.000

      Sveitarfélögin, kr. 53.000

Áheimasíðufélagsins, www.ein.ismáfinnatöflusemsýnirupp-
hæðorlofsgreiðslumiðaðviðstarfshlutfallogstarfstíma.
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Flúðir
Höfuðborgarsvæðið

Stykkishólmur

Orlofssta›ir Einingar-I›ju 2022

Ýmsar hagnýtar upplýsingar um orlofshúsnæði félagsins 2022
Stærð Svefnpl. Barnarúm Sængur Lín Handklæði Klútar Borðbún. Grill H. pottur Tímabil Skiptidagar Verð 

Illugastaðir 45 6-8 já 8 * nei já 8 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Illugastaðir, hús nr. 18 75 9 já 9 * nei já 10 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 36.000

Einarsstaðir 62 6 umsjónm. 6 * * já 10 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Tjarnargerði 81 9 já 9 nei nei já 8-12 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Svignaskarð 75 8 já 8 nei nei já 8 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Flókalundur, Vatnsfirði 40 6 nei 6 nei nei já 8 gas ** 3/6 til 26/8 föstudagur 28.000

Álalind 2, 203 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já 12 nei nei 1/6 til 31/8 miðvikudagur 35.000

Álalind 2, 204 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já 12 nei nei 1/6 til 31/8 miðvikudagur 35.000

Álalind 2, 303 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já 12 nei nei 1/6 til 31/8 miðvikudagur 35.000

Álalind 2, 304 Kópavogi 96 6 já 6 nei nei já 12 nei nei 1/6 til 31/8 miðvikudagur 35.000

Álalind 2, 405 Kópavogi 75 4 já 5 nei nei já 12 nei nei 1/6 til 31/8 miðvikudagur 35.000

Ásholt 2, R.vík 108 6 já 7 nei nei já 8-10 nei nei 1/6 til 31/8 miðvikudagur 35.000

Leigu- og skiptibústaðir
Munaðarnes 52 6 umsjónm. 6 nei nei já 8 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31000

Brekkuskógur 46 4-6+ já 6 nei nei já 10 gas já 3/6 til 19/8 föstudagur 31.000

Flúðir 53 6 já 6 nei nei nei 8 gas já 10/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Ölfusborgir 50 5+ já 7 * nei nei 8 gas já 10/6 til 19/8 föstudagur 31.000

Bjarteyjarsandur 57 6+ já 8 * já já 12 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Úlfljótsvatn 55 5 + umsjónm. 8 nei nei já 10-12 gas já 3/6 til 26/8 föstudagur 31.000

Garðshorn 60 7+ nei 6 nei nei já 8 gas nei 10/6 til 19/8 föstudagur 28.000

Stykkishólmur 72 6 já 6 nei nei nei 6 gas nei 3/6 til 26/8 föstudagur 35.000

Súðavík 141 10 nei 10 nei nei nei 12 gas nei 3/6 til 26/8 föstudagur 28.000

Klifabotn 50 6-8 já 8 nei nei nei 10-12 gas nei 3/6 til 26/8 föstudagur 28.000

* Fæst gegn gjaldi hjá umsjónarmanni

** Heitur pottur við sundlaug
+ Svefnloft, dýnur eða gestarúm.

Punktafrádráttur fyrir hús og íbúðir er 24 fyrir fyrstu tvær vikur
og síðustu viku sumarsins en 36 fyrir aðrar sumarvikur.
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Athug ið ! 
ÞAÐ ER BARA HÆGT AÐ SÆKJA UM Á RAFRÆNAN HÁTT  

Á VEF FÉLAGSINS WWW.EIN.IS (ORLOFSHÚSAVEFUR)

You have to apply online for a holiday chalet or holiday grants
 („week of your own choice“) (Orlof að eigin vali)  

on our webpage www.ein.is (Orlofshusavefur)

UWAGA! W roku bieżącym ubieganie się o mieszkania  
lub domki będzie możliwe jedynie w formie eletkronicznej.  

www.ein.is (Orlofshusavefur)
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Einingar-Iðjufélagar athugið!
Sækja þarf um orlofshús og orlofsstyrki á rafrænan hátt  

á orlofshúsavefnum, sem er á www.ein.is

Hægt er
að skrá sig inn 
með rafrænum 

skilríkjum 
eða íslykli 

Ef þú  
lendir í vandræðum 

getur þú fengið  
aðstoð  

á skrifstofum 
félagsins.

1

2

3

4
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  Höfuðborgarsvæðið 
Orlofshúsin 2022

Félagið er nú með til útleigu níu íbúðir á Höfuðborgarsvæðinu. Fimm nýlegar 
íbúðir í Kópavogi, í 5 hæða fjölbýlishúsi sem stendur við Álalind 2 í austurhluta 
nýs íbúðahverfis í Kópavogi. Félagið er einnig með fjórar íbúðir í Reykjavík, en 
sjúkrasjóður félagsins á þrjár þeirra og eru þær notaðar sem sjúkraíbúðir.
Orlofsíbúðirnar eru leigðar viku í senn og eru skiptidagar á miðvikudögum. 
Sjúkraíbúðirnar eru ætlaðar félagsmönnum sem þurfa að dvelja í höfuðborginni 
á meðan þeir leita sér lækninga. Þær leigjast eftir því sem félagsmönnum hent-
ar. Ekki er bundið við að leigja í eina viku í senn heldur er hægt að leigja í til-
tekinn dagafjölda.

Reykjavík
Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2 í Reykjavík. Önnur íbúðin er notuð sem sjúkraíbúð og 
er á 3. hæð. Hin íbúðin er á 4. hæð og er einstaklega glæsileg. Hún er fjögurra her-
bergja, 107 fermetrar að stærð. Sér bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum.

ATH! Gengið er inn í húsið frá Laugavegi.
Sjúkrasjóður félagsins er einnig með tvær íbúðir í notkun í Sóltúni 30. Íbúð sem er á 3. hæð er fjögurra herbergja, 87 fermetrar að stærð. 

Íbúð sem er á 2. hæð í húsinu er þriggja herbergja, 85 fermetrar að stærð.

Kópavogur
Félagið á fimm nýlegar íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi sem stendur við Álalind 2 í Kópavogi. Um er að ræða fjórar fjögurra herbergja íbúðir og 
eina þriggja herbergja íbúð. Sér bílastæði í bílakjallara fylgir hverri íbúð. Fjögurra herbergja íbúðirnar eru 96 fermetrar að stærð en þriggja 
herbergja íbúðin er 75 fermetrar.

Reykjavík - Kópavogur

Síðasti skiladagur umsókna vegna orlofskosta er  
þriðjudagurinn 5. apríl nk.  

Úthlutun fer fram nokkrum dögum síðar.

Þeir sem fá úthlutað þurfa að ganga frá greiðslu í síðasta lagi 
þriðjudaginn 3. maí nk.

10. maí kl. 10:00 verður opnað á netinu fyrir það  
sem enn verður laust. Þá gildir fyrstur pantar, fyrstur fær.

Sóltún. Ásholt

Álalind
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Um er að ræða íbúð í raðhúsi, um 72 fermetrar að stærð. Á neðri hæð er hjóna- 
herbergi með tvíbreiðu rúmi, gestaherbergi með tveimur einbreiðum rúmum 
og baðherbergi með sturtu. Á efri hæð er stofa/borðstofa og eldhús í sam-
felldu rými svo og gestaherbergi með rúmi, samtals svefnpláss fyrir sex. Í stofu 
er sófi og stofustóll, eldhúsborð og stólar. Út frá efri hæð eru svalir með 
svalarhúsgögnum og gasgrilli. 

Í nágrenninu er hægt að stunda afþreyingu á borð við gönguferðir. Golfvöll er að 
finna í 1,1 km fjarlægð frá gististaðnum. 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. Þarna eru því margir möguleikar á styttri og 
lengri ferðum fyrir dvalargesti.

  Vesturland – www.west.is er opinber ferðavefur um Vesturland

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. Stór orlofshúsahverfi hafa byggst 
upp í Borgarfirðinum á vegum fjölmargra stéttarfélaga og landssambanda. Eitt 
þessara orlofshúsahverfa er í Svignaskarði. 

Eining-Iðja á nú tvö hús á svæðinu. Húsin eru glæsileg, 75 og 80 fermetra með 
öllum helstu þægindum og heitum potti. Stærra húsið var tekið í notkun í des-
ember 2021 og hitt fyrir nokkrum árum. 

Leiktæki fyrir börn er víða að finna á þessu svæði, tveir sparkvellir eru í hverfinu, 
ærslabelgur og mínigolfvöllur. Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá orlofshúsun-
um og stutt er í frábærar sundlaugar, til dæmis í Borgarnesi og á Varmalandi. Í Borgar-
firðinum 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. Ferðir á 
Langjökul njóta einnig vinsælda og þannig mætti lengi telja. Borg á Mýrum og Reykholt 
eru meðal þekktustu staða Íslandssögunnar og Grábrókarhraun, Hreðavatn, Baula, 
Barnafossar, Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru meðal helstu náttúruperla lands-
ins.

Orlofshúsahverfið í Munaðarnesi hefur notið vinsælda meðal landsmanna um 
árabil enda er þjónusta við ferðamenn á þessu svæði komin í mjög fastar 
skorður, aðstaðan eins og best verður á kosið og möguleikarnir óþrjótandi. 
Eining-Iðja hefur til umráða tvö hús í Munaðarnesi. Heitur pottur er við húsin. 
Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og möguleika sem fylgja dvöl í orlofs-
húsum 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 orlofs-
húsahverfunum. Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í nágrenni orlofshúsahverfanna, 
til dæmis upp með hinni frægu og fögru Norðurá. Í Borgarnesi er síðan ein af glæsileg-
ustu sundlaugum landsins.

Borgarfjörðurinn hefur upp á fjölmargt annað að bjóða, hvort heldur dvalargestir 
eru að leita eftir menningarviðburðum, sögustöðum, náttúrufyrirbærum, útivistar-
möguleikum eða annarri afþreyingu til að lífga upp á sumarfríið.

Stykkishólmur

Svignaskarð í Borgarfirði 

Munaðarnes Borgarfirði

NÝ ÍBÚÐ SUMARIÐ 2022

 TVÖ HÚS SUMARIÐ 2022

 TVÖ HÚS SUMARIÐ 2022
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  Vesturland – www.west.is er opinber ferðavefur um Vesturland Orlofshúsin 2022

Sumarhúsið er vel útbúið að innan og með heitum potti, stórri verönd og úti-
grilli. Það er í fjallshlíð mót suðri og er útsýnið afar fagurt. Góðar gönguleiðir 
eru í nágrenninu og leiðsögn fáanleg í styttri og lengri ferðir.

Hvalfjörður er djúpur og svipmikill fjörður inn af Faxaflóa – friðsæl náttúruperla 
steinsnar frá höfuðborginni. Möguleikar til útivistar og náttúruupplifunar eru miklir og 
fjölbreyttir – og hér lúrir sagan við hvert fótmál. Glymur, hæsti foss landsins, er í botni

Bjarteyjarsandur í Hvalfirði

Komutími – brottför
Skoðaþarfveláleigusamningumauglýstatímiyfirkomutíma
ogbrottför.Mismunanditímigeturveriðámillistaða.

Lyklabox/lyklar
Lyklaboxeruáöllumhúsumogbústöðumsemfélagiðermeð
nema í Tjarnargerði, upplýsingar um lyklabox koma fram á
leigusamningi.LyklaafTjarnargerðiþarfaðnálgastáskrifstfum
félagsins.

Umgengni og frágangur
Orlofshúsinerusameignokkarallraogþaðernauðsynlegtað
við sameinumst um að ganga um þau með því hugarfari.
Mikilvægteraðhafaþaðaðleiðarljósiaðskiljaviðþaueinsog
þið viljið koma að þeim. Orlofshúsagestir eru vinsamlegast
beðnirumaðreykjaekkinéveipainnanhúss.

FyrirtækiðSólarehf.hefurumsjónmeðíbúðumfélagsinsá
höfuðborgarsvæðinu.Leigjandiþarfekkiaðþrífa íbúðinaeftir
leigutíma. Auðvitað þarf að skila henni full frágenginni og
snyrtilegri.

Félagsmennþurfasjálfiraðþrífaorlofshúsfélagsinsáðuren
þeim er skilað. Orlofshúsin eru sameign okkar allra og er
nauðsynlegtaðviðsameinumstumaðgangaumþaumeðþví
hugarfari.Mikilvægteraðhafaþaðað leiðarljósiaðskiljavið
þaueinsogþiðviljiðkomaaðþeim.Verðivanhöldáþrifum,
aðmatiumsjónarmannsáviðkomandisvæði,mábúastviðað
leigutakiþurfiaðborgaþrifagjald.

Allar upplýsingar um leiguna koma fram á samningi sem
viðkomandi fær þegar hann leigir íbúð eða orlofshús hjá
félaginu.

Komiðábendingumogathugasemdum,efeinhverjareru,til
umsjónarmannaeðaáskrifstofuEiningar-Iðju.

Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum húsum og
hafalöngusannaðgildisitt.Aldreimátakarafhlöðurúrþeim
nemasetjanýjarístaðinneðalátaumsjónaraðilaeðaskrifstofu
félagsinsvita.Muniðaðþessi smátækihafa skipt sköpumog
jafnvelbjargaðmannslífum.Þessvegnaverðaþauaðvirkarétt.

Bannað! 
Leigutakarnýtisjálfirásamtfjölskyldumog/eðavinumhússem
þeirfáúthlutað.Framsaltilannarrageturvaldiðþvíaðviðkom-
andifélagsmaðurverðiútilokaðurfráúthlutunframvegis.Þaðá
einnigviðefleigutakarbrjótaalmennarreglurogskyldursem
þeirtakastáhendurviðleiguorlofshúsa.

Ekki er leyfilegt að vera með gæludýr í orlofshúsum eða
orlofsíbúðumEiningar-Iðju.Dæmieruumaðslæmofnæmistil-
fellihafikomiðuppíkjölfarslíks.Brotáþessuvarðartafarlausri
brottvísun úr húsum eða íbúðum auk greiðslu sektar upp á
kr.25.000.

Ábyrgð 
Leigutaki ber ábyrgð á húsinu og öllu sem því fylgir. 

Hafið samband 
Hafi leigutakieinhverjarathugasemdireðaefeitthvaðvantarí
húsinþávinsamlegast látiðumsjónarmennáviðkomandistað
vita.Einnigerhægtaðhafasambandviðskrifstofufélagsinsí
síma4603600.

Gott að hafa í huga...
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Húsið er 53 fermetrar að stærð og í því eru þrjú svefnherbergi; eitt með hjóna- 
rúmi og tvö með kojum. Sængur og koddar eru fyrir sex. Barnarúm og barna-
stóll er í húsinu. 

Í grenndinni eru golfvellir, hótel, kaffihús/bar, verslun, upplýsingamiðstöð fyrir 
ferðamenn, sundlaug og íþróttahús. Margir sögufrægir staðir og náttúruvættir eru í 
næsta nágrenni svo sem Þjórsárdalur, Skálholt, Gullfoss og Geysir.

Í fögru umhverfi Hveragerðis og nágrennis er rótgróið orlofshúsahverfi, Ölfus-
borgir, sem margir kannast við af eigin reynslu eða af afspurn. Það sama gildir 
um þetta svæði og önnur orlofshúsasvæði í Árnessýslunni að þaðan er stutt í 
alla hugsanlega þjónustu og stutt í margar af helstu náttúruperlum landsins. 
Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju geta tekið á leigu í Ölfusborgum er 
50 fermetrar að stærð með sex svefnplássum og barnarúmi. Sængur eru í hús-
inu og lín fæst leigt hjá umsjónarmanni. 
Knattspyrnuvöllur og leikaðstaða fyrir börn er sameiginleg á svæðinu.

Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa og kauptúna á Suðurlandi. Eins eru margar 
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu. Ýmislegt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði, 
sem er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er m.a. sundlaug með vatnsrennibraut.
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Í Úthlíð í Biskupstungum er rekin alhliða 
ferðaþjónusta. Þar er sundlaugin Hlíðar-
laug, veitingastaðurinn Réttin, bensínstöð, 
ferðamannaverslun, 9 holu golfvöllur, 
hestaleiga auk orlofshúsa. Úthlíð er í 100 
km fjarlægð frá Reykjavík og þaðan er 
stutt að heimsækja marga áhugaverða 
staði eins og Gullfoss og Geysi, Skálholt, 
Þingvöll og fjölskyldan getur skemmt sér 
við að fara í Slakka í Laugarási.

Þessi staður var í boði fyrir félagsmenn í 
fyrra, en í ár er um annað hús að ræða. Bústað-
urinn heitir Grandinn og er 58 m2 að stærð 
með yfirbyggðum heitum potti. Í húsinu eru 3 
svefnherbergi, rúmgóð stofa, eldhús, forstofa 
og baðherbergi, ásamt potthúsi. Í húsinu er 
kolagrill, sjónvarp, útvarp og allur borðbúnaður 
fyrir 8 manns. Rúmgóður pallur er um húsið. 
Hægt er að fara í Réttina og fá lánað leirtau, 
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.

Lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöð.

Úthlíð í 
Biskupstungum

Brekkuskógur í 
Biskupstungum

Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu 
orlofssvæða á landinu og ekki að ástæðu-
lausu. Svæðið hefur upp á allt það að 
bjóða sem orlofshúsagesti kann að van-
haga um eða langa til að gera; góða 
aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta 
möguleika til þess að njóta þess sem hver 
og einn vill fá út úr fríinu sínu.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í 
Brekkuskógi. Við húsin er meðal annars verönd 
með heitum potti og aðstaða fyrir gesti er 
öll eins og best gerist. Í orlofshúsahverfinu í 
Brekkuskógi er þjónustumiðstöð þar sem er 
meðal annars sjónvarp, myndbandstæki, sími, 
bókasafn, spil og salur til sameiginlegra afnota 
fyrir gesti. Þar er einnig baðhús með gufu-
böðum, heitum pottum og sturtum. Lítill leik-
völlur er á svæðinu og aðstaða til að spila míni-
golf.

Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggða-
kjarnann við Laugarvatn og raunar má segja að 
„stutt“ sé úr Biskupstungunum um allt Suður-
land þar sem margar af helstu náttúruperlum 
landsins er að finna. Í Árnessýslu er jafnframt 
umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af 
nógu að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum 
í Brekkuskógi og vilja leita sér afþreyingar í 
nágrenninu.

Lyklar að orlofshúsunum sem Eining-
Iðja hefur til umráða í Brekkuskógi 
eru afhentir í þjónustumiðstöðinni 
á staðnum.

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

Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju 
geta tekið á leigu í Ölfusborgum er 50 m2 að 
stærð með sex svefnplássum og barnarúmi. 
Sængur eru í húsinu og lín fæst leigt hjá 
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. Ýmis-
legt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði sem 
er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug með 
vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfus-
borgir eru í Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er 
mikið og fallegt útsýni yfir undirlendið á Suður-
landi.

Talnalás er á húsinu. Upplýsingar eru 
á leigusamningi.

Ölfusborgir

Orlofshúsin 2
010

Flúðir 

Ölfusborgir

Í landi Bakka II í Ölfusi stendur orlofshúsið Garðshorn. Húsið er um 100 metra 
frá þjóðveginum til Þorlákshafnar, um 6 kílómetra frá Hveragerði. Fyrir þá sem 
vilja vera í næði og útaf fyrir sig er gott að dvelja í Garðshorni því húsið stend-
ur ekki í orlofshúsabyggð heldur eitt og sér. Engu að síður er örstutt í alla þjón-
ustu því Garðshorn er í aðeins um 6 kílómetra fjarlægð frá Hveragerði og þar 
með er ekki heldur langt til Selfoss eða höfuðborgarsvæðisins. Við bústaðinn 
er gestahús.

Meðal þess sem finna má í næsta nágrenni Garðshorns í Ölfusi eru manngerðir hell-
ar uppi í hlíðinni ofan við húsið. Þaðan er einnig mjög víðsýnt um Suðurlandsundirlendið.
Í Garðshorni eru tvö svefnherbergi og gestahús. Svefnpláss fyrir 6 til 8 manns.

Garðshorn í Ölfusi

  Suðurland – www.south.is er opinber ferðavefur um Suðurland

Að gefnu tilefni hefur verið sett inn í leigusamning aðstranglegaerbannað
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.25.000verði þessi regla brotin.

Dýrahald 
bannað!
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Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu orlofssvæða 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 fjöl-
breytta möguleika til þess að njóta þess sem hver og einn vill fá út úr fríinu 
sínu. Eining-Iðja hefur til afnota eitt orlofshús í Brekkuskógi sem búið er að 
endurnýja að innan. Í húsinu er forstofa og stofa og eldhús í sama rými, bað-
herbergi með sturtu. Herbergi er með hjónarúmi og á svefnlofti eru tvö rúm 
sem hægt er að færa saman og tvær auka dýnur. Útipallur er með útihúsgögn-
um og heitum potti. Þvottavél má finna í þjónustumiðstöð.

Lítill leikvöllur er á svæðinu og aðstaða til að spila mínigolf.
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 nátt-
úruperlum 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.

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, sjón-
varpi, gasgrilli og heitum potti. Sundlaug er í nágrenninu.
Umhverfis húsið er góð verönd með heitum potti, garðhúsgögnum og gasgrilli. 
Góð leikaðstaða er á svæðinu, fótboltavöllur, aparóla og skemmtilegt leiksvæði 
með rólum, trampólíni o.fl.

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, Laugarvatns og fleiri staða.

Brekkuskógur  
í Biskupstungum
 – Nýuppgert hús – 

Úlfljótsvatn

Sumarið 2022 býður Eining-Iðja félagsmönnum enn og aftur upp 
á að kaupa Útilegukortið og Veiðikortið á sérkjörum. Með því að 
kaupa kortið hjá félaginu geta félagsmenn því sparað verulega. 
Kaupa þarf kortin í gegnum Orlofshúsavefinn, þá sendist pöntun 
til viðkomandi söluaðila sem senda kortin til félagsmanna.

Útilegukortið - ekki lá fyrir verð til félagsmanna  
þegar blaðið fór í prentun

Allar upplýsingar um kortið má fá á vefsíðunni
www.utilegukortid.is 

Veiðikortið - verð til félagsmanna er kr. 4.100.
Veiðikortiðermjöghagkvæmurvalkostursemhentarjafntveiðimönnum

sem fjölskyldufólki. Með Veiðikortið í vasanum er
hægt að veiða nær ótakmarkað í 36 veiðivötnum
víðsvegarumlandiðsemogtjaldaendurgjaldslaust
viðmörgþeirra.

Allar frekariupplýsingarog listaumveiðisvæðimá
nálgastá www.veidikortid.is 

 Útilegu- og veiðikort

Eitt kort
36 vötn
8.900 kr

  

veidikortid.is

Frábær 
jólagjöf!

00000

  Suðurland – www.south.is er opinber ferðavefur um Suðurland

ATH.:
EINGÖNGU TIL SÖLU Á  

ORLOFSVEF FÉLAGSINS!

Athugið að gott er að panta með góðum fyrirvara. Það getur tekið allt að viku, jafnvel rúmlega  
það, að fá kort með póstinum. 



  Austurland – www.east.is er opinber ferðavefur um Austurland – 

Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs ásamt náttúrufegurð ætti að tryggja 
ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að full-
yrða að Fljótsdalshérað er eitt hið veðursælasta á landinu. Í orlofshúsahverfinu 
á Einarsstöðum á Eining-Iðja fjögur hús. Tvö þeirra voru algjörlega endurnýjuð 
og stækkuð lítillega veturinn 2019-2020 og tvö veturinn 2020-2021. Þannig að 
frá og með sumrinu 2021 var búið að endurnýja öll húsin. Óhætt er að segja 
að húsin eru stórglæsileg. Eftir stækkun eru þau um 62 fermetrar að stærð.

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 Austfirðinga 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.

Einarsstaðir á Héraði 

Orlofshúsasvæðið Klifabotn í Lóni hefur reynst vinsælt meðal félagsmanna 
Einingar-Iðju. Þar ríkir enda skaftfellsk kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta  
jökuls Evrópu, Vatnajökuls. Klifabotn, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan við 
Laxá, og stendur við Strandaháls sem er 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 orlofshúsa- 
byggðina. 

Um 30 kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornafirði en þar er fjölbreytt þjón-
usta, meðal annars sundlaug og golfvöllur. Svæðið býður upp á skemmtilega ferða-
möguleika, 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.

Klifabotn í Lóni
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  Austurland – www.east.is er opinber ferðavefur um Austurland –   Norðurland – www.northiceland.is er opinber ferðavefur um Norðurland  

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í Fnjóskadal er fyrir löngu kunn flestum 
landsmönnum, svo margir hafa dvalið þar eða litið við hjá vinum og kunningj-
um sem þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sívinsæll sumardvalarstaður og vert að 
benda á að félagið á þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús nr. 26. Eining-Iðja 
á fjórtán orlofshús á Illugastöðum sem öll eru með heitum pottum. Nokkur 
þeirra eru leigð til annarra stéttarfélaga yfir sumarið 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 sem státar af náttúrufegurð og er dalurinn sannkölluð perla 
fyrir náttúruunnendur, sérstaklega þá sem hafa áhuga á gönguferðum, jafnt að 
sumri sem vetri.

Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru svefnpláss fyrir sex til átta manns í hverju 
húsi. Tvö svefnherbergi eru í húsinu, í öðru þeirra er eitt tvíbreitt rúm og í hinu eru 
tvær kojur fyrir tvo. að auki er svefnsófi í stofunni. Frá og með sumrinu 2022 er í boði 
eitt stærra hús, með þrjú svefnherbergi og um 75 fermetra að stærð. Gistipláss er fyrir 
níu manns í þessu stórglæsilega húsi.

Á Illugastöðum er meðal annars sundlaug með heitum pottum og lítil verslun í þjón-
ustumiðstöðinni.
Leikvöllur er á svæðinu með leiktækjum fyrir börnin og þar má m.a. finna ærslabelg. 
Stutt er yfir í Vaglaskóg og eru miklir möguleikar til gönguferða á svæðinu.

Illugastaðir í Fnjóskadal
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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.

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 nátt-
úrufegurðinni 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.

Tjarnargerði í 
Eyjafjarðarsveit

 EITT STÆRRA HÚS Í BOÐI
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  Vestfirðir – www.westfjords.is er opinber ferðavefur um Vestfirði 

Um er að ræða gamalt einbýlishús. Í stofu er sófasett, svefnsófi og sjónvarp 
ásamt öðrum húsbúnaði. Eldhúsið er fullbúið og borðbúnaður fyrir 12 manns. 
Svefnpláss er fyrir 10 ásamt sængum og koddum.

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 auðvelt er að 
ná yfir stærri hluta Vestfjarðakjálkans og ferðast um sunnanverða Vestfirði þegar dvalið 
er í Súðavík.

Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarðakjálkans af eigin raun en ýmis önnur 
svæði á landinu, en fegurðin er ekki minni fyrir þá sök! Vatnsfjörður á Barða-
strönd 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, gróður-
sælt og skjólgott. Fjölmargir áhugaverðir staðir eru í nágrenninu og má nefna 
Látrabjarg og Rauðasand. Ótal tækifæri eru fyrir þá gesti sem njóta vilja nátt-
úruskoðunar 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.

Á svæðinu er sundlaug. Vert er 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.

Súðavík

Flókalundur í Vatnsfirði 

Fimmtudaginn 17. febrúar sl. rann út frestur til að skila inn lista 
eða tillögum um fólk í stjórnarsæti vegna kjörs stjórnar og trúnað-
arráðs fyrir starfsárið 2022-2023. Ekki bárust tillögur eða listar 
aðrir en frá trúnaðarráði og teljast þeir félagsmenn sem trúnað-
arráð hefur gert tillögu um sjálfkjörnir. Listi trúnaðarráðs tekur því 
við félaginu á næsta aðalfundi sem áætlað er að fram fari mið-

vikudaginn 6. apríl nk. kl. 19:30 í Menn-
ingarhúsinu HOFI á Akureyri.

AnnaJúlíusdóttirmunþvíáframverðavara-
formaðurfélagsinsnæstutvöárin.Einnigverð-
ur Sunna Líf Jóhannsdóttir áfram meðstjórn-
anditilnæstutveggjaára.

Skoðunarmenn reikninga til eins árs verða
Hrafnhildur Ása Einarsdóttir og Ævar Þór
Bjarnason. Varaskoðunarmaður til eins árs
verðurÓmarÓlafsson.

Mikil ánægjahefur ríktmeð félagið, þjón-

ustuna og störf stjórnar félagsins í viðhorfs-
könnunumsemgerðarhafaveriðundanfarin
ár.

Á hverju ári sér Gallup um framkvæmd
slíkrar könnunar fyrir félagiðþar sem1.500
félagsmenn eru spurðir ýmissa spurninga,
m.a. um viðhorf til stjórnar og þjónustu
félagsins.Um96,5% svarenda sögðust vera
sáttireðahvorkinéerspurtvarhvortviðkom-
andiværi sáttureðaósátturviðEiningu-Iðju,
þar afmerktu rétt tæplega82%við aðþau
væru sátt við félagið. Tæplega 98% merktu
við ánægður eða hvorki né er spurt var
hversu ánægður eða óánægður ertu með
þjónustuEiningar-Iðjuþegaráheildinaværilitið.Þettaerumjögsvosvip-
aðarniðurstöðurogásíðustuárum.

Sjálfkjörið í stjórn félagsins

Sunna Líf Jóhannsdóttir.

Anna Júlíusdóttir
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Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu voru aðal-
fundir deilda félagsins rafrænir annað árið 
í röð. Þrátt fyrir það var ágæt mæting á 
fundina og tókust þeir mjög vel. Félags-
menn sem ætluðu að mæta þurftu að skrá 
sig og fengu sendan hlekk á fund í sinni 
deild. Undanfarin ár hafa þeir farið fram 
sama kvöldið með sameiginlegri dagskrá í 
byrjun en núna fóru þeir fram dagana 1. 
til 3. febrúar sl. Smá umfjöllun um hvern 
fund má finna hér fyrir neðan. Formenn 
og varaformenn deilda sitja í aðalstjórn 
félagsins. Skýrslur stjórna má finna á 
heimasíðu félagsins, www.ein.is. 

Ingibjörg María áfram varafor-
maður Opinberu deildar félagsins
AðalfundurOpinberudeildarfélagsinsfórfram
1. febrúar sl. Í byrjun fundar flutti Guðbjörg
HelgaAndrésdóttir,formaðurdeildarinnar,skýr-
slustjórnarsemfinnamááveffélagsins.Aðþví
loknuvargengiðtilkosningaumstjórnarmenn
deildarinnar.Kjósaþurftiumfimmafníustjórn-
armönnumdeildarinnar.

Kosiðvartiltveggjaáraumvaraformannog
þrjámeðstjórnendur.Einnigþurftiaðkjósaum
einnmeðstjórnandatileinsárs.Úrstjórnáttuað
ganga IngibjörgMaría Ingvadóttirvaraformað-
ur og meðstjórnendurnir Ágústa Ósk Guðna-
dóttir,HalldórAri Brynjólfsson ogSignýAðal-
steinsdóttir.

Ágústa og Halldór voru búin að ákveða að
gefaekkikostáséráframístjórndeildarinnar.
IngibjörgMaríagafáframkostásér íembætti
varaformannsogSignýgafkostáséráframsem
meðstjórnandi.SylvíaÖspHauksdóttirogHelgi

Garðar Skjaldarson gáfu kost á sér sem með-
stjórnendur.BergurÞórskiptiumvinnuogfórí
annað félagá tímabilinuogþvíþurfti aðkjósa
einnmeðstjórnandatileinsárs.ValdimarFriðjón
Jónssonbauðsig fram íembættið.Enginmót-
framboðbárustogvoruþauþvíöllsjálfkjörin.

Fyrir í stjórn til aðalfundar 2023 eru Guð-
björg Helga Andrésdóttir formaður, Guðrún
ValdísEyvindsdóttirritariogmeðstjórnendurnir
Andreea Georgiana Lucaci og Ólöf María
Olgeirsdóttir.

Bethsaida Rún Arnarson nýr  
varaformaður Matvæla- og 
þjónustudeildar
2.febrúarsl. fórframaðalfundurMatvæla-og
þjónustudeildar félagsins. Í byrjun fundar flutti
Tryggvi Jóhannsson, formaður deildarinnar,
skýrslustjórnar,ogaðþví loknuvargengið til
kosninga um stjórnarmenn deildarinnar. Kjósa
þurftiumfimmafníustjórnarmönnumdeildar-
innar.Kosiðvartiltveggjaáraumvaraformann
ogþrjámeðstjórnendur.Einnigþurftiaðkjósa
umeinnmeðstjórnandatileinsárs.

Úr stjórn áttu aðgangaSólveigAuðurÞor-
steinsdóttirvaraformaður,ogmeðstjórnendurn-
ir Börkur ÞórBjörgvinsson,GuðmundurGuð-
mundssonogSveinbjörnKroyerGuðmundsson.

Sólveig Auður og Guðmundur voru búin að
ákveða að gefa ekki kost á sér áfram í stjórn
deildarinnar.BethsaidaRúnArnarsongafkostá
sér í embætti varaformanns og Börkur Þór og
Sveinbjörn Kroyer gáfu kost á sér áfram sem
meðstjórnendur. Elsa Hrönn Grey Auðunsdóttir
gafeinnigkostásérsemmeðstjórnandi.ÍrisEva
baðst lausnar frá stjórnarsetu og því þurfti að

kjósa einn meðstjórnanda til eins árs og bauð
Gabríel Sólon Sonjuson sig fram í embættið.
Enginmótframboðbárustogvoruþausjálfkjörin.

Fyrirístjórntilaðalfundar2023eruTryggvi
Jóhannsson formaður,Sigríður Jósepsdóttir rit-
ari og meðstjórnendurnir Anna Guðrún Ás-
geirsdóttirogSteinþórBergLúthersson

Svavar endurkjörinn varaformaður 
Iðnaðar- og tækjadeildar
3. febrúar fór fram aðalfundur Iðnaðar- og
tækjadeildar. Íbyrjun fundar flutti IngvarKrist-
jánsson,formaðurdeildarinnar,skýrslustjórnar,
og að því loknu var gengið til kosninga um
stjórnarmenn deildarinnar. Kjósa þurfti um sjö
afníu stjórnarmönnumdeildarinnar.Kosiðvar
til tveggja ára um varaformann og þrjá með-
stjórnendur. Einnig þurfti að kjósa um þrjá
meðstjórnendur tileinsárs,þarsemallirmeð-
stjórnendurnir þrír sem kosnir voru síðast til
tveggjaáravoruhættirídeildinni

ÚrstjórnáttuaðgangaSvavarvaraformaður
ogmeðstjórnendurnirÞormóður,Rannveigog
SímonHrafn. Rannveig og SímonHrafn voru
búinaðtilkynnaaðþaumynduekkibjóðasig
fram á ný. Svavar bauð sig áfram fram sem
varaformaður og Þormóður Sigurðsson bauð
sigafturframsemmeðstjórnanda,einnigbuðu
Gísli Einarsson og Þór Jóhannesson sig fram
sem meðstjórnendur. Til eins árs buðu Agnar
Ingi Svansson, Arnar Kristjánsson og Stefán
Gíslason sig fram sem meðstjórnendur. Engin
mótframboðbárustogþvívoruþeirsjálfkjörnir.

Fyrir í stjórn til aðalfundar 2024 eru Ingvar
Kristjánsson formaður og Gunnar Magnússon
ritari.

Rafrænir aðalfundir  
starfsgreinadeilda félagsins

1. febrúar sl. var greitt úr Félagsmannasjóði SGS í 
annað sinn, samtals tæplega 200 milljónir króna til 
u.þ.b. 4.400 félagsmanna innan SGS. Greitt verður 
aftur úr sjóðnum eftir þörfum þar sem ekki voru allir 
búnir að sækja um í sjóðinn fyrir þann tíma.

FélagsmennaðildarfélagaSGS,þarámeðalEiningu-Iðju,semstarfahjá
sveitarfélögum fá í samræmi við síðustu kjarasamninga greitt 1,5% af
launum sínum í Félagsmannasjóð SGS. Þann 1. febrúar ár hvert á að
greiðaúrsjóðnum.Þeirsemenneigaeftiraðsendainnumbeðnarupp-
lýsingartilSGSerbentáaðfyllaútformundirflipanumFélagsmannasjóður
áheimasíðuSGS.Fyrirspurnumvarðandigreiðslurúrsjóðnumerhægtað
komaáframfæriítölvupóstiánetfangiðsgs@sgs.is. 
Ekki láta 1,5% framlagið ykkar fara til spillis!

Borið hefur á því að undanförnu að félagsmenn, sem
ekkistarfahjásveitarfélagi,hafaveriðaðhringjaífélagiðtil
aðathugaafhverjuviðkomandifáiekkigreittúrsjóðnum.
Einsogáður segirþáeruþaðeinungis félagsmennsem
starfa hjá sveitarfélögum sem fá í samræmi við síðustu

kjarasamningagreitt1,5%af launumsínumíFélagsmannasjóðSGS.Þá
varsjóðurinnstofnaðurmeðþaðmarkmiðaðstígaskreftiljöfnunarlífeyr-
isréttindamillistarfsmannasveitarfélagainnanASÍviðstarfsmennsveitar-
félagasemeruíBSRB.Atvinnurekandigreiðirmánaðarlegtframlagísjóð-
inn sem nemur 1,5% af heildarlaunum félagsmanna og er úthlutað úr
sjóðnum1.febrúarárhvert.

Félagsmannasjóður SGS
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Sprawy urlopowe 
UWAGA! W roku bieżącym ubieganie się o mieszkania lub 
domki będzie możliwe jedynie w formie eletkronicznej. 

W tym wydaniu naszego biuletynu informacyjnego piszemy 
głównie o sprawach urlopowych dotyczących m.in. domków i 
mieszkań, które związek zawodowy ,,Eining-Iðja" ma do 
zaoferowania swoim członkom w nadchodzącym okresie 
letnim. 

Członkowie naszego związku mogą ubiegać się o 
przydzielenie domku lub mieszkanie na jeden tydzień w 
nadchodzącym okresie letnim. Oferowana jest także dopłata do 
tkz. "Tygodnia według własnego wyboru" („Orlof að eigin 
vali“). Jako, że wiele osób ubiega się o przydział domków lub 
mieszkań w tych samych miejscach i tym samym czasie, to 
zachęcamy do zróżnicowania swoich preferencji dotyczących 
wyboru. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oferujemy 9 różnych 
możliwości wyboru zarówno miejsca jak i tygodnia. 

Przy okazji chcemy przypomnieć, że członkowie naszego 
zwiąku, którzy wynajmują mieszkania lub domki ponoszą pełną 
odpowiedzialność za wszystkie podążające za wymienionymi 
nieruchomościami przedmioty i urządzenia; takie jak meble, 
wyposażenie wnętrz, urządzenia kuchenne itd. 

Przed opuszczeniem domku konieczne jest jego dokładne 
posprzątanie. 

Sprzątanie mieszkań należących do naszego związku w 
Reykjavíku i Kópavogur jest wliczone w koszty ich wynajęcia, 
ale oczywiście należy oddać mieszkanie w schludnym stanie. 

 

Tydzień według własnego wyboru 
Związek Zawodowy Eining–Iðja postanowił zarezerwować 
sumę do wysokości 7.800.000 koron na program pod nazwą 
“Tydzień według własnego wyboru” w roku 2022. Członkowie 
związku mogą ubiegać się o 300 tego rodzaju dofinansowań, 
każde do sumy 26.000 koron. Przydział dofinansowań opiera się 
na tych samych zasadach, co przydział domków 
wypoczynkowych. Pieniądze można użyć np.do wynajęcia 
domku wypoczynkowego,pokoju w hotelu lub 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 – 
22.000 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.) ! 

 

Podania w formie elektronicznej 
W tym roku o przyznanie mieszkań, domków lub dopłat należy 
ubiegać się w formie elektronicznej na stronie domowej naszego 
związku: www.ein.is. (Orlofshúsavefur)  

W biuletynie zostaną natomiast zamieszczone informacje o 
oferowanych do wyboru możliwościach oraz instrukcje w 
formie graficznej mające ułatwić zrozumienie procedur 
wypełniania podań. 

Dostępu do stron zawierających informacje jest możliwy na 
podstawie wylegitymowania się elektronicznym dokumentem 
tożsamości lub używając lub używając "Íslykil". 

W wypadku wystąpienia trudności przy składaniu podań 
oferujemy Państwu pomoc w biurach naszego związku. 

 

 

 
 
 
Zasady działania systemu punktowego 
Aby zapewnić maksymalnie sprawiedliwy sposób przydzielania 
mieszkań, domków i dopłat w okresie urlopowym używany jest 
tkz. system punktowy, który z biegiem czasu  sprawdził się 
dobrze. Każdy członek otrzymuje jeden punkt za każdy miesiąc 
w którym opłacił składki na rzecz związku. 

Członkowie, którzy mają zgromadzoną największą ilość 
punktów w czasie rozpatrywania podań brani są pod uwagę w 
pierwszej kolejności jeśli o dane mieszkanie, domek lub dopłatę 
ubiega się większa ilość osób. 

W przypadku przyznania danemu członkowi związku wyżej 
wspomnianego prawa do pobytu lub otrzymania dopłaty, od 
ogólnej sumy zgomadzonych przez niego punktów odejmuje się 
określoną ich ilość, tak aby jego pozycja na liście ubiegjących 
się uległa przesunięciu w dół. Oczywiście płacąc regularnie 
składki członkowskie gromadzi on nadal punkty i zapewnia 
sobie w następnym roku możliwość ponownego ubiegania się o 
prawo pobytu w mieszkaniu, domku lub otrzymania dopłaty. 

Ilość odejmowanych punktów jest różna w zależności od 
czasu i rodzaju wynajmowanych nieruchomości. Nie są 
odejmowane punkty za używanie mieszkań lub domków w 
okresie zimowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wynajem w okresie zimowym 
Chociaż lato tradycyjnie jest okresem urlopowym to także inne 
pory roku brane są pod uwagę, a wiele osób zachowuje część 
należnych im dni wolnych do wykorzystania jesienią lub w 
zimie. 

Warto tutaj wskazać na 6 atrakcyjnych możliwości 
wynajmu, które oferowane są dla naszych członków także poza 
tradycyjnym okresem urlopowym. Mamy tutaj na myśli 
wynajem domków w Illugastaðir, Tjarnargerði, Svignaskarð i w 
Einarsstaðir, a także mieszkań w Reykjavíku i Kópavogur.  
 

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. 
 

Czy podpisałeś/podpisałaś umowę o pracę? 
Wszyscy rozpoczynający pracę powinni zawrzeć pisemną 
umowę o pracę, która zawierać będzie informacje o czasie jej 
obowiązywania, określenie stanowiska pracy, okres 
wypowiedzenia umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar 
zatrudnienia, określenie długość dnia pracy, do którego 
funduszu emerytalnego  wpłacane są składki oraz na podstawie 
jakiej umowy zbiorowej umowa ta została zawarta. 
 

UWAGA! 
Wszystkie sprawy, którymi zajmuje się nasz związek są 
poufne. 
 

Stoimy na straży przestrzegania Twoich/Waszych praw



The first issue of this year’s union maga-
zine 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 nine of 
which are permitted. 

The holiday chalets are then allotted based
onacreditsystemwhichtheunionhasdevel-
oped.Eachmemberwhopaysintotheunion
receivesonecreditpointpermonth,regardless
ofjobratioortheamountpaidinuniondues.If
more than one person applies for the same
chaletatthesametime,theonewhohasaccu-
mulated the largestnumberofcreditpoints is
firstchoice.

Then,toensurethatthosewhoarenotsuc-
cessfulinrentingachalethaveabetterchance
nexttimetheyapply,aspecialnumberofpoints
isdeductedfromaunionmemberwhorentsa
chalet. The number of deducted credit points
variespertimeandotherfactors.Unfortunately,
thereisnotenoughspacetotranslateinforma-
tion relating to the chalets into English.
However,thelocationshouldbeclearfromthe
placenamesandbyusingthemapof Iceland
onpage12.Thedeadlineforapplyingforholi-
daychaletsisApril5.

Online application
Youhavetoapplyonlineforaholidaychaletor
holidaygrants(„weekofyourownchoice“)on
ourwebpagewww.ein.is(Orlofshúsavefur).You
use your online identity card („rafræn skilríki“)
or„Íslykil“tologin.

If you have any problems our staff at the
officeEining-Iðjawillbegladtoassistyou.

A week of your own choice
Eining-Iðja has decided to spend up to kr.
7,800,000onanitementitled“Aweekofyour
ownchoice”during2022.Unionmemberscan
applyfor300suchgrants,totheamountofkr.
26,000 each; the grants are allotted on the
samebasisastheholidaychalets.Thedeadline
for applying “A week of your own choice” is
April5.

Thegrantmaybeused,forexample,torent
aholidaychalet,ahotelroom,atenttrailerora
fold-upcamperaspart-paymenttowardsaholi-

day in Iceland or abroad, depending on per-
sonalwishesand interests.Maximumgrant to
individual members is, as indicated above, kr.
26,000withtheprovisothattheamountnever
exceeds50%ofactualcost.

Memberswhoreceiveaholidaygranthave
18creditsdeductedforthosewhomakeuseof
the total grant and proportionally for lower
amounts.Thegrantsarepayableaftertheend
of the holiday tour and members who have
beenpromisedagrantarerequiredtopresent
aninvoicerelatingtostayortravelexpensesfor
the amount to be paid out. „A week of your
own choice“ is effective until the end of the
year.Thatmeansthat thosewhoareallocated
needtobringinvoicesorticketsfornextyearto
getreimbursed.
PLEASE NOTE! You must present legal, 
numbered business invoices!

The right to take a summer  
vacation
Everyone isentitled toavacation;aminimum
vacationistobe24workingdays.Ifanemploy-
eefalls illduringvacation,theperiodofillness
isnotcountedasvacation,onconditionthatthe
employeeprovebydoctor’scertificatethathe/
sheisnotabletotakeavacation.Notificationto
asuperioristobemadeimmediately,byphone
ortelegram,incaseofillnessoraccidentduring
vacation.

We wish all our union members a pleasant 
holiday and ask at the same time, to take good 
care of the houses. Remember that these houses 
and facilities are owned by the union members 

and therefore, they should always leave the 
houses in good, clean condition.

Why have Trade unions?
Theroleoftradeunionsisfirstandforemostto
conductnegotiationsonwagesandotherwork-
relatedconditionsintheagreementsonbehalf
of theirmembersandto lookafter their inter-
estsonthelabourmarket.

MAKE SURE THAT YOUR  
RIGHTS ARE IN ORDER

PLEASE NOTE! It is always possible to 
consult the local union representative in 
your workplace and you are of course wel-
come to contact Eining-Iðja, tel. 460 3600 
– ein@ein.is, if you need assistance. www.
ein.is 

www.ein.is is in 12 languages
Byusing theGoogle translationbutton,which
hasbeenplacedatthetoprightoftheunion’s
websitewww.ein.is,itispossibletoviewthesite
in12languages.Onceyouhaveselectedalan-
guage, all the text that can be found on the
website in the relevant language will be dis-
played.

English and Polish versions of 
the main collective agreement 
between SGS and SA
SGScommissionedthetranslationofthemain
SGSandSAcollectiveagreement intoEnglish
and Polish. Translations can be found on the
Eining-Iðjatradeunion›shomepage.Itisworth
noting that in theaforementioned translations,
at the topofeachpage, there isa reservation
thatintheeventofaconflict,theoriginalofthe
main collective agreement in Icelandic will
alwaysbeconsideredvalid.

We hope that the collective agreement
betweenSGSandSAonthecatering,hospital-
ityandserviceindustrieswillbereadyforpub-
lication in English and Polish in the coming
weeks.

These translations of the main collective
agreementareaimedatprovidingmore infor-
mation and increasing the range of services
providedbySGStoournumerousmembersof
foreignorigin.Wehopethatinthiswaymany
of them will be better informed about their
rights.

Holiday matters
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 Now also in English Teraz także w języku polskim

VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum smelli í Klukk og 
veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja staðsetningarbúnað í appinu 
sem minnir þig á að klukka þig inn eða út. Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 

Á orlofsvef félagsins geta félagsmenn keypt ferðaávísun sem tryggir 
bestu kjörin á gistingu á fjölmörgum hótelum og gistiheimilum um 
allt land. Nú er líka hægt að nota ferðaávísunina upp í gönguferðir, 
en búið er að semja við Ferðafélag Íslands, Útivist og Fjallafjör um að 
taka við Ferðaávísun stéttarfélagana. Félagsmenn njóta sérkjara á 
völdum ferðum en einnig má nota Ferðaávísun upp í hvaða ferð sem 
er á vegum þessara fyrirtækja.

FélagsmennskrásiginnáorlofsvefEiningar-Iðjuogkaupaþarferðaávísun
semhægteraðnotauppígönguferðireðagistinguátugumhótelaoggisti-
heimila í öllum landsfjórðungum, án þess að festa dagsetningudvalarinnar.
Þeirveljaupphæðávísunarinnaroggreiðafyrir.Þeirbókaþvínæstgistinguá
þeimstaðsemþeimhugnastenherbergi,þjónustaogverðerbreytilegtámilli
gististaða.Félagiðniðurgreiðirgistingunaum20%afvalinniupphæð.Niður-
greiðslangeturaðhámarkiverið15.000krónuráhverjualmanaksári.

Íboðieralltfráeinfaldrigistinguálitlumgistiheimilumuppívegleghótel-
herbergimeðfullriþjónustuogdýrindismorgunverði.Einnigerhægtaðvelja
upphæðaðeiginvali,tildæmis5.000eða15.000krónur,ognotahvarsem
er þegar land er lagt undir fót. Ávísunin veitir aðgang að bestu tilboðum
þessarahótelaoggistiheimila.Valiðerþitt.

Efumrætthóteleðagistiheimilierfullt,eðaefferðaáætlunintekurbreyting-
umþegarnærferðinnidregur,erhægtaðnotaávísuninahjáhvaðasamstarfs-
aðila sem er, hvenær sem gistipláss er laust og með hvaða tilboði sem er.
Þannighafafélagsmönnumveriðtryggðbestuhugsanlegukjörogútilokaðað
þeirfariámisviðbetritilboð.

EinnigerfélagiðmeðtilsöluÚtilegukortiðogVeiðikortið.Kaupaþarfkortin
ígegnumOrlofsvefinn,þásendistpöntuntilviðkomandisöluaðilasemsenda
kortintil félagsmanna.Athugiðaðgotteraðpantakortinmeðgóðumfyrir-
vara.Þaðgeturtekiðalltaðviku,jafnvelrúmlegaþað,aðfákortmeðpóstin-
um.

Ferðaávísun
Áheimasíufélagsinsmáfinnanánariupplýsingarumferðaávísun-

inaogferðakortin,m.a.spurningarogsvörumferðaávísunina.
Ekki hika við að hafa samband ef þig vantar aðstoð!



Pacta lögmenn bjóða upp á alla almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir. Við veitum viðskiptavinum okkar persónulega 
þjónustu á þrettán starfsstöðvum víðsvegar um land, byggða á þekkingu, trausti 
og áreiðanleika sem skilar sér í faglegum og heiðarlegum vinnubrögðum.
 
Með samræmdu upplýsingakerfi og samskiptalausnum 
hafa lögmenn Pacta sem og viðskiptavinir okkar, einstakan 
aðgang að reynslu og sérþekkingu lögmanna stofunnar, 
hvar sem þeir starfa á landinu.

Símanúmer okkar er 440 7900 . pacta@pacta.is . www.pacta.is

Reykjavík
Katrínartúni 4
105 Reykjavík

Norðurland eystra
Hafnarstræti 91-95
600 Akureyri

Vesturland
Kirkjubraut 12
300 Akranes

Austurland
Kaupvangi 3A
700 Egilsstaðir

Vestfirðir
Hafnarstræti 19
400 Ísafjörður

Suðurland
Austurvegi 4
800 Selfoss

Norðurland vestra
Þverbraut 1
540 Blönduós

Suðurnes
Krossmóa 4a
230 Reykjanesbæ THE PARLEX GROUP

Pacta er virkur aðili að THE PARLEX GROUP og hefur byggt upp 
traust viðskiptasamband og persónulegt tengslanet við virtar 

lögmannsstofur víða um heim. www.parlex.org


