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með þökk fyrir samskiptin
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Heimilispakkinn
Sjónvarp Símans
Premium

Sjónvarpsþjónusta
Símans

11 erlendar
sjónvarpsstöðvar

13.500

TVIST 10838

Gerðu jólin enn betri
með heimilispakkanum

kr./mán.

Sjónvarp Símans
Appið

Endalaus
heimasími

Netið
250 GB

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

TVIST 10074

Línugjald ekki innifalið. Verð frá 3.200 kr./mán.
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Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál
September 1999 • ASvS • Sími 462 5757

að velja réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem þiggur velur gjöfina. Þú færð

gjafakortið í næsta útibúi.

ORLOFSBYGGÐIN ILLUGASTAÐIR

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Starfsfólk Enor

óskar félagsmönnum Einingar-Iðju

gleðilegra jóla
og farsæls nýs árs.
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Hafnarstræti 53
600 Akureyri

Muni›
eftir www.ein.is
S 430 1800
E enor@enor.is

www.enor.is

MAE

Smáratorgi 3 201 Kópavogi Sími 510 7200 Fax 510 7220 init@init.is www.init.is

Velkomin í verslun PBI - Furuvöllum 1
Gæðarúmföt

Útikerti
Endurvinnsla
Handdýfð kerti
í mörgum litum

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

Notuð bómullarefni
Tökum á móti slitnum rúmfötum, handklæðum og
bolum í verslun okkar. Við framleiðum tuskubagga
fyrir verkstæði og fyrirtæki úr efnunum.

Opið 8:00-16:00
virka daga

Skiltagerð
Leiðaskilti,
hurðaskilti
og fleira.

Veljum íslenskt,
allir vinna!
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„Til starfs og stórra sigra“
- 100 ára saga Einingar-Iðju og forvera að öllu leyti unnin í heimabyggð
Laugardaginn 10. febrúar 2018 kemur út bókin Til
starfs og stórra sigra en hún hefur að geyma 100
ára sögu verkalýðsfélagsins Einingar-Iðju og forvera
þess, en þau félög skipta tugum. Bókin verður um
400 síður að stærð í stóru broti, prýdd fjölda ljósmynda og margar þeirra hafa ekki birst áður opinberlega.
Jón Hjaltason sagnfræðingur hefur unnið að ritun bókarinnar undanfarin fjögur ár. Honum til halds og trausts er
þriggja manna ritnefnd, skipuð þeim Braga V. Bergmann,
frá Fremri almannatengslum, Sigrúnu Lárusdóttur, skrifstofustjóra Einingar-Iðju, og Þorsteini E. Arnórssyni, starfsmanni félagsins um áratuga skeið.

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

„Það var algjör einhugur um það innan stjórnar félagsins
að vinna bókina að öllu leyti í heimabyggð, annað kom alls
ekki til greina af okkar hálfu,“ segir Björn Snæbjörnsson,
formaður Einingar-Iðju. „Ef stéttarfélög ganga ekki á undan
með góðu fordæmi hvað þetta varðar, hver ætti þá að gera
það?“
„Þetta er mikill heiður fyrir okkur í Ásprenti og við erum
öll afskaplega ánægð með þennan samning. Þetta sýnir líka
að það er enn hægt að vinna stórar, innbundnar bækur
að öllu leyti á Íslandi, þó að stærstur hluti þeirra sé nú unninn erlendis,“ segir G. Ómar Pétursson, framkvæmdastjóri
Ásprents.

Útgáfuhátíð í Hofi 10. febrúar
Útgáfuhátíð verður haldin í menningarhúsinu Hofi á
Akureyri laugardaginn 10. febrúar 2018. Sá dagur varð
fyrir valinu vegna þess að 10. febrúar 1963 var Verkalýðsfélagið Eining stofnað upp úr nokkrum félögum
sem þar sameinuðust í eitt. Þar mun forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson, veita fyrsta eintaki bókarinnar viðtöku.

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

Litir:
Svart
Pantone 300 blátt
Pantone Red 032 rautt
September 1999 • ASvS • Sími 462 5757

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

Sjúkrasjóður og fræðslusjóðir Einingar-Iðju

Útborgun 29. desember 2017
Greiðsla dagpeninga og styrkja vegna desembermánaðar fer fram 29. desember nk. og
verður það síðasti greiðsludagur á þessu ári.
Skila þarf gögnum til félagsins í síðasta lagi
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22. desember næstkomandi til að ná þessari
útborgun. Það sem kemur inn eftir þann tíma
verður greitt í lok janúar 2018.
Muni› eftir www.ein.is

Allt á fullu í Álalind

láni á lögreglustöðina daginn eftir fylgdu
hún heyrði í leitarmönnum sem höfðu
þá reyndar talið sig hafa heyrt í henni. eftirfarandi skilaboð:
Skömmu
hún
lægtsáþað
er björgunarmennina
í Kópavogi og í vaxandi “Big
svæðiskjarna
thankshöfuðfor all my private
Eins og áður hefur komið fram keypti félagið
fimm síðar
og
gat
gengið
til
móts
viðSmáranum.
þá. Hún var
Takk
borgarsvæðisins,
Frábær superheroes!
staðsetning, stutt
í fyrir & afsakið
nýjar íbúðir í Álalind 2 í Kópavogi. Þetta er stærsta
orðin köld og
mjög hrakin.
Leitarmenn og Matylda
(polish
girl from
stofnæðar
höfuðborgarsvæðisins
steinsnar í  
Smára-
einstaka fjárfesting sem félagið hefur farið í, en um
klæddu hana í betri föt utanyfir þau sem the mountains) :)”
lindina! Stutt í alla þjónustu, afþreyingu, atvinnulíf, göngu-
er að ræða fjórar fjögurra herbergja íbúðir og eina
hún var í og héldu henni á milli sín beint
leiðir og útivistarsvæði.
þriggja herbergja íbúð. Fjórar eldri íbúðir voru seldar
niður fjallið, úr versta veðurhamnum. Þá Sveitinni bárust einnig eftirfarandi
og er nú þegar búið að afhenda þrjár þeirra og því
fyrst var hægt að huga að færa hana úr skilaboð frá bróður konunnar:
hafa færri íbúðir verið í boði en vanalega í Reykjavík.
ísbrynjuðum jakkanum og setja hana í
“Hello! I want to thank you so much in
Fyrirhugaður afhendingartími nýju íbúðanna er 20. desþurrari fatnað. Eftir talsvert langa göngu the name of all my Family for rescuing
ember nk. og verða þær teknar í notkun eins fljótt og hægt
náðu björgunarmenn með konuna niður í Matylda yesterday. Many many thanks
er eftir það.
bíla björgunarsveitanna sem höfðu komist and all the best wishes from us.
Íbúðirnar eru í 5 hæða fjölbýlishúsi sem stendur
viðKristnesi til móts við hópinn. Henni
upp frá
Regards and hugs from Warsaw!
Álalind 2 í austurhluta nýs íbúðahverfis, Glaðheima, í Kópavar svo ekið beint í húsnæði Súlna þar sem Mateusz”
vogi. 25 íbúðir eru í fjölbýlishúsinu og er bílageymsla
húnundir
fékk að fara í hlý föt og jafna sig eftir
Þetta er eitt af þeim útköllum sem endar
því. Íbúðahverfið liggur austan megin við Reykjanesbraut
volkið. Einnig fékk hún kjötsúpu sem búið
vel, þökk sé þekkingu og reynslu fólksins
og felst sérstaða þessa íbúðarsvæðis m.a. í því hversu
var miðað elda fyrir leitarmenn, en hafði þó
í björgunarsveitunum. Þennan dag mátti
ekkert sérstaklega mikla list á.
þó minnstu muna að verr færi og því er
Eftir að hafa jafnað sig sagði hún að vert að hafa í huga að þegar haldið skal
allar upplýsingar fjölluðu um að lítið mál út í íslenska náttúru þó hún sé nálæg,
væri að ganga á Súlur og eitthvað sem skal ávallt kynna sér aðstæður og búa
allir ættu að gera. Því hafi hún slegið sig eftir því.
til þrátt fyrir að hafa ekki skoðað veður
Greinin er sett saman úr frásögnum
eða aðstæður á fjallinu og verið illa búin
nokkurra björgunarsveitarmanna sem tóku
miðað við árstíma. Þegar björgunarmenn
þátt í útkallinu.
sóttu fatnað sem hún hafði fengið að
Unnur Ósk Unnsteinsdóttir
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NÝJUNG

Íbúð á Spáni í boði sumarið 2018
Sumarið 2018 verður í boði nýr orlofskostur fyrir
félagsmenn, íbúð á Spáni. Um er að ræða efri sérhæð í glænýjum íbúðarkjarna í Lomas de Cabo Roig
hverfinu sem er í um 30 mín. fjarlægð frá Alicante, á
svæði sem heitir Casa Tarife. Í boði verða níu leigur,
tvær vikur í senn, og verða skiptidagar á fimmtudögum. Verð fyrir tvær vikur er kr. 80.000, auk þrifagjalds að upphæð 90 evrur sem borgað er á staðnum. Leiga hefst 24. maí og mun standa út september.
ATHUGIÐ! Umókn þarf að skila til félagsins fyrir 1.
febrúar 2018, rafrænt í gegnum félagavefinn sem
finna má á www.ein.is. Úthlutun verður lokið
nokkrum dögum síðar. Hægt er að skrá sig inn á
félagavefinn með rafrænum skilríkjum eða veflykli.
Ef þú hefur ekki virkjað rafræn skilríki eða fengið
veflykil frá félaginu þá þarftu að sækja um aðgang
að félagavefnum og fá sendan veflykil heim.
Íbúðin er mjög vel búin, gólfhiti er í húsinu og loftkæling
í báðum herbergjum og stofu. Rúmgóð verönd er fyrir
framan húsið og þaðan er gengið uppí íbúðina sjálfa sem
er öll á einni hæð. Svalir eru út frá stofu og eldhúsi og
þaðan er síðan gengið uppá stórar einka þaksvalir sem eru
yfir öllu húsinu, þar eru sólbekkir, útihúsgögn, gasgrill,
kolagrill, markísa og æðislegt útsýni. Fallegur sundlaugargarður er inná milli húsanna og hverfið er mjög rólegt og
gott. Matvöruverslunin ALDI og veitingastaðir eru í göngufæri og stutt að skreppa á ströndina, á fimmtudagsmarkaðinn, í La Zenia mallið og niður á göngugötuna í Cabo Roig.
Nánari upplýsingar um íbúðina og svæðið og fleiri
myndir má finna á vef félagsins, www.ein.is

Viltu eignast

Til starfs og stórra sigra?
Bókin Til starfs og stórra sigra sem kemur út í febrúar mun kosta kr. 13.900. Þeir sem
áhuga hafa á að kaupa bókina í forsölu geta pantað eintak með því að senda póst á netfangið steini@ein.is

Tilboð til félagsmanna

Félagsmenn sem panta bókina í forsölu fá hana á kr. 9.900.
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Muni› eftir www.ein.is

Desemberuppbót 2017
Eining-Iðja minnir félagsmenn sína á, að þeir
eiga rétt á að fá greidda desemberuppbót
samkvæmt kjarasamningum. Upphæðin er
mismunandi eftir samningum og við hvaða
tímabil er miðað til skilgreiningar á fullu
starfi. Uppbótina skal greiða í einu lagi og
ofan á hana reiknast ekki orlof.
Upphæð desemberuppbótar samkvæmt kjarasamningi við ríkið og samkvæmt kjarasamningum á
almennum vinnumarkaði er kr. 86.000, miðað við
100% starfshlutfall. Starfsmenn hjá ríkinu eiga að

fá desemberuppbót greidda 1. desember og starfsmenn á almennum vinnumarkaði eigi síðar en
15. desember.
Upphæð desemberuppbótar samkvæmt kjarasamningi við launanefnd sveitarfélaga er kr. 110.750,
miðað við 100% starfshlutfall. Starfsmenn sveitarfélaga eiga að fá sína desemberuppbót greidda 1.
desember, skv. kjarasamningi.
Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má finna töflur
sem sýna upphæð desemberuppbótar miðað við
starfshlutfall og starfstíma.

SÍMEY
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Orlofsferðir Einingar-Iðju á árinu 2018
Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem undirbýr og skipuleggur
ferðir á hverju ári fyrir félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs fjóra
félagsmenn í nefndina, en auk þeirra á formaður félagsins og í
forföllum hans varaformaður, sæti í nefndinni. Í ár, eins og undanfarin ár, verða þrjár ferðir í boði; utanlandsferð, „Fjallaferð“ innanlands og eins dags ferð fyrir eldri félagsmenn. Nánar má lesa
um ferðirnar hér fyrir neðan.

Austurríki - Salzburgerland 
og Tíról
Farið verður til Austurríkis 9. til 16. ágúst 2018, ef næg þátttaka fæst.
Hámark 50 manns.
Flogið verður frá Keflavík til Munchen og þaðan aftur til Keflavíkur .
Farið verður til Zell am See, en í næsta nágrenni verður gist í fjórar
nætur á Hótel Latini sem er fjögurra stjörnu hótel (www.latini.at) M.a
verður farið í fjallaferð til Dachsteinfjalla í Steiermark sem er á heimsminjaskrá UNESCO og í dagsferð til Salzburg með viðkomu í Arnarhreiðrinu.
Einnig verður gist í þrjár nætur í Seefeld sem er í Tíról, á fjögurra stjörnu
hóteli sem heitir St. Peter. (www.mountains.at) Farið verður í dagsferðir til
Innsbruck og Garmisch-Partenkirchen í Þýskalandi.
Leiðsögumaður verður Harpa Hallgrímsdóttir, bílstjóri Sveinn Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson.
Verð kr. 235.000 á mann í tveggja manna herbergi en 
kr. 251.000 í eins manns herbergi. Óafturkræft staðfestingargjald er kr. 40.000 sem þarf að greiða innan 10 daga frá
pöntun.
Athugið! Boðið verður upp á rútuferð til Keflavíkur 8. ágúst og heim
16. ágúst. Einnig verður boðið upp á gistingu í Keflavík aðfararnótt 9.
ágúst.
Dregnir verða 18 orlofspunktar frá punktaeign þeirra sem fara í ferðina.
Innifalið í verði:
 Akstur: Allur akstur  erlendis.
 Flug: Keflavík – Munchen - Keflavík.
 Gisting: 7 nætur í tveggja manna herbergjum á hótelum með
         morgunverði.
 7 kvöldverðir innifaldir erlendis.

Ekki innifalið í verði:
Ferðir og gisting innanlands
Aðgangseyrir í söfn og á áhugaverða staði þar sem þarf að borga inn,
eins og Arnarhreiðrið og í lyftur upp á fjöll.

Ferðalýsing:
Sunnudagur 9. ágúst
Flogið verður frá Keflavík kl. 7:20 til Munchen. Lending er áætluð um
kl. 12:50 að staðartíma. Þaðan verður ekið sem leið liggur til Zell am See
(9.500 íbúar) í Austurríki þar sem gist verður í fjórar nætur. Þar er mikil
fjalladýrð.
Mánudagur 10. ágúst
Farið verður í fjallaferð til Dachsteinfjalla í Steiermark sem er á heimsminjaskrá UNESCO. Hægt verður að fara með kláf upp í 2.700 metra hæð, en
þaðan er útsýnið stórkostegt. Afar falleg náttúra, íshellir og margt fleira að
sjá og skoða.
Þriðjudagur 11. ágúst
Dagsferð til Salzburg, sem er menningarhöfuðborg héraðsins með
150.000 íbúa. Á leiðinni þangað verður stoppað ef veður leyfir í Kehlsteinhaus (Arnarhreiðrinu). Barokkborgin Salzburg er ekki síst þekkt fyrir
Wolfgang Amadeus Mozart sem fæddist í Getreidestrasse í janúar 1756.
Hér er margt að skoða, m.a. falleg dómkirkja.
Miðvikudagur 12. ágúst
Frjáls dagur í Zell am See.
Fimmtudagur 13. ágúst
Farið verður frá Zell am See sem leið liggur til Seefeld (3.400 íbúar) í
Tíról í Austurríki. Seefeld liggur í 1.185 metra hæð yfir sjávarmáli. Þetta
er vinsæll heilsubótar- og vetraríþróttastaður með mörgum fallegum
húsum og hrífandi umhverfi. Á leiðinni til Seefeld verður bærinn Schwoich
heimsóttir en þar munu heimamenn taka vel á móti hópnum.
Föstudagur 14. ágúst
Dagsferð til Innsbruck með viðkomu í Swarowski safninu. Innsbruck er
höfuðborg Tírol með 131.000 íbúa. Þar hafa verið haldnir tvennir vetrarólympíuleikar, árið 1964 og 1976. Í borginni er afar fallegur miðbæjarkjarni.
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Laugardagur 15. ágúst
Stutt dagsferð til Garmisch-Partenkirchen í Þýskalandi. Þetta er falleg
fjallaleið þar sem sjá má marga fallega sveitabæi og hús sem máluð eru
með listaverkum.

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

Sunnudagur 16. ágúst
Hótelið yfirgefið og haldið af stað til München. Brottför kl. 14:05, lend-
ing í Keflavík kl. 16:00 að staðartíma.
Fararstjóri getur fært dagskrárliði á milli daga eftir þörfum þegar
komið er á staðinn.

Suðausturland
Fjögurra daga fjallaferð verður farin á Suðausturland 25. til 28. júní 2018,
ef næg þátttaka fæst. Hámark 40 manns. Farið verður á marga merka
staði á svæðinu, eins og Illakamb, Jökulsárlón og Höfn.
Fyrsta daginn verður ekið til Hafnar í Hornafirði þar sem gist verður í
svefnpokaplássi í þrjár nætur í Grunnskólanum á Höfn. Á öðrum degi
verður farið inn á Illakamb. Þriðja daginn verður farið að Jökulsárlóni og
margt skoðað á því svæði. Á fjórða degi verður farið frá Höfn til Akureyrar
með viðkomu á merkum stöðum.

Óskum félagsmönölnluumm
og landsmönnumla!
gleðilegra jó

Ferðin kostar 30.000 krónur á mann. Innifalið er allur akstur,
gisting í svefnpokaplássi og leiðsögn. Grillað verður eitt kvöld og þá
verður lagt til grillkjöt og kartöflusalat. Að öðru leyti verður fólk að nesta
sig sjálft.
Óafturkræft staðfestingargjald er 10.000 krónur
Leiðsögumaður verður Bragi Guðmundsson, bílstjóri Sveinn Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson.

Eins dags ferðin
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga verður farin 21. júní 2018.
Farið verður út Eyjafjörð til Siglufjarðar, þaðan verður farið til Sauðárkróks
og að lokum heim um Öxnadalsheiði.
Margir merkilegir staðir verða heimsóttir, hádegismatur snæddur á
Siglufirði og í Skagafirði verður drukkið kaffi.
Ferðin kostar 6000 krónur á mann.

Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og
skráning í ferðirnar verður á skrifstofu félagsins
á Akureyri, Skipagötu 14, sími 460 3600, frá
miðvikudeginum 3. janúar 2018. Þá verður hægt
að skrá sig í utanlandsferðina og í „Fjallaferðina.“
Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað
verður að skrá í eins dags ferðina.

Fékkst þú sjóðfélagayfirlit?
Stapi sendir yfirlit tvisvar á ári og brýnir fyrir
sjóðfélögum að bera iðgjaldagreiðslur saman
við launaseðla.
Ef upplýsingar um iðgjöld vantar á yfirlitið er mikilvægt að
tilkynna það til sjóðsins innan 60 daga frá dagsetningu yfirlitsins.

Viltu afþakka pappír?
Það er auðvelt og umhverfisvænt að skoða stöðu iðgjalda
á sjóðfélagavefnum. Þar er jafnframt hægt að afþakka
sendingar í bréfapósti.
Nánari upplýsingar á www.stapi.is

Strandgötu 3, 600 Akureyri · Egilsbraut 25, 740 Neskaupstað
Sími 460 4500 · www.stapi.is · stapi@stapi.is
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Vetrarleiga
Í boði er fyrir félagsmenn Einingar-Iðju sex kostir í
vetrarleigu orlofshúsa. Hér er um að ræða dvöl í
orlofshúsum á Illugastöðum í Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit, Einarsstöðum á Héraði og
Svignaskarði í Borgarfirði. Einnig í orlofsíbúðum
félagsins í Reykjavík og á Egilsstöðum. Vetrarleigan
hófst 1. september sl. og stendur til 1. júní nk.
Fyrr á árinu keypti félagið fimm nýjar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og var í leiðinni ákveðið að selja fjórar eldri
í staðinn. Því hafa færri íbúðir verið í boði en vanalega í
Reykjavík. Fyrirhugaður afhendingartími nýju íbúðanna er
20. desember nk. og verða þær teknar í notkun eins fljótt
og hægt er.
Hafið eftirfarandi í huga:
•  Auðveldast er að panta á Félagavefnum, en auðvitað er
hægt að hringja í skrifstofur félagsins og panta hús eða
bústað.
•  Þegar opnað er fyrir vetrarleigu á Félagavefnum er hægt
að panta íbúðir og hús alveg fram að sumarleigu. Allur
veturinn er undir.
•  Ekki þarf að sækja sérstaklega um jól eða páska.
•  Punktar eru ekki dregnir af vetrarleigu.

Heitur pottur er við húsið.
Lyklar að húsinu er afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.
Áhugasamir geta hringt beint í staðarhaldarann á Einarsstöðum, Guðna Hermannsson, í síma 861 8310 en hann
sér um að leigja húsið að vetri til.

Svignaskarð
Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000.
Helgarleiga er allt að þrjár nætur.
Heitur pottur er við húsið.
Lyklar að húsinu er afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.

Reykjavík

Verðskrá veturinn 2017-2018
Illugastaðir

Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000. Helgarleiga er allt að þrjár nætur.
Heitur pottur er við hvert hús.
Lyklar að húsum á Illugastöðum eru afhentir í þjónustumiðstöð svæðisins.
Vert er að benda á að á Illugastöðum á Eining-Iðja eitt
sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús nr. 26.

Tjarnargerði
Vikuleiga er kr. 31.000 og helgarleiga kr. 19.000. Helgarleiga er allt að þrjár nætur.
Heitur pottur er við húsið.
Nettenging er á staðnum.
Lyklar að Tjarnagerði eru afhentir á skrifstofu félagsins í
Skipagötu 14 á Akureyri.

Eining-Iðja hefur til umráða nokkrar íbúðir í Reykjavík, en
sjúkrasjóður félagsins hefur tvær af þeim til ráðstöfunar.
Íbúðirnar leigjast í viku í senn, fyrir utan sjúkraíbúðir sem
leigjast eftir þörfum. Vikuleiga er kr. 30.000.
Nettenging er í íbúðunum.
Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstofum félagsins.
Þrif innifalin
Umsjónaraðili með íbúðum félagsins í Reykjavík sér um að
þrífa íbúðina eftir leigutíma. Auðvitað þarf að skila henni
full frágenginni og snyrtilegri.

Egilsstaðir
Íbúðin leigist eftir þörfum hvers og eins.
Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagsins í Skipagötu 14 á
Akureyri.
Nánari upplýsingar um vetrarleigu eru gefnar á
skrifstofu Einingar-Iðju, Skipagötu 14 á Akureyri.
Síminn er 460 3600 og netfangið ein@ein.is

Einarsstaðir
Vikuleiga er kr. 26.000 og helgarleiga kr. 16.000. Helgar-
leiga er allt að þrjár nætur.

12

Muni› eftir www.ein.is

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

vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði kæranda á
meðan meðferð málsins stendur yfir og skal þá næsti yfirmaður taka
slíkar ákvarðanir.

Í aðgerðaáætluninni segir m.a. að öllum einstaklingum sem starfa hjá
Einingu-Iðju eða taka með öðrum hætti þátt í starfi þess skal tryggt öruggt
umhverfi og virðing. Í því felst að þurfa ekki að þola einelti eða annars
konar ofbeldi. Öryggi starfsfólks og þátttakenda í starfinu, aðgerðaráætlun og viðbrögð við málum er á ábyrgð stjórnenda Einingar-Iðju.
Aðgerðaáætlunina má finna á heimasíðu félagsins.
Í nóvember 2015 var gefin úr reglugerð um aðgerðir gegn einelti,
kynferðislegri áreitni, kynbundnu áreiti og ofbeldi á vinnustöðum í samræmi við lög nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Í reglugerðinni er kveðið á um að atvinnurekendur skuli greina
áhættuþætti og gera áætlun um forvarnir og aðgerðir til að koma í veg
fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað. Þá er einnig lögð sú skylda á herðar atvinnurekenda að vera með
viðbragðsáætlun komi slík mál upp á vinnustaðnum.
Við vinnslu áætlunarinnar var ýmislegt haft til hliðsjónar; lög, reglugerðir, áætlanir frá sveitarfélögum á Norðurlöndum, áætlanir sem til eru
hér á landi, leiðbeiningar frá Vinnueftirlitinu og ráð fagfólks. Áætlunin
tekur ekki einungis til starfsfólks heldur einnig ábyrgð Einingar-Iðju sem
félagslegra samtaka þar sem fjöldi fólks tekur þátt í fundum, ráðstefnum
og öðrum viðburðum á vegum félagsins og á rétt á að njóta öryggis. Í
jafnréttislögum (22. gr. laga nr. 10/2008) segir:

KEA óskar félagsmönnum
sem og samstarfsaðilum sínum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni.
 Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera
sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og
skjólstæðingar verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða
kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.
 Ef yfirmaður er kærður vegna ætlaðs kynbundins ofbeldis, ætlaðrar
kynbundinnar áreitni eða ætlaðrar kynferðislegrar áreitni verður hann

Verum örugg úti á vegunum
Þú færð réttu dekkin í Dekkjahöllinni!
AKUREYRI

Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK

Skútuvogi 12
460 3003

Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

www.dekkjahollin.is
/dekkjahollin

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

REYKJAVÍK

Draupnisgötu 5
462 3002

Þverklettum 1
471 2002

Skeifunni 5
581 3002

Skútuvogi 12
581 3022
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Utanlandsferðin sumarið 2017
Dagana 3. til 10. júní sl. ferðaðist fjölmennur hópur
Einingar-Iðjufélaga til Þýkalands og Luxemborgar.
Brynja Björk Pálsdóttir og Hafdís G. Pálsdóttir tóku
að sér að rita ferðasögu og má lesa hana á næstu
síðum.
Það var 12 manna hópur sem lagði upp frá Skipagötu
14 föstudaginn 2. júní 2017, í rútu undir öruggri stjórn
Björns Snæbjörnssonar og var förinni heitið til Keflavíkur.
Sumir fóru á einkabílum svo hópurinn sameinaðist þar.
Brottför úr húsi var áætluð kl. 5:10 á laugardagsmorgni.

Laugardagur 3. júní
Bjartur og fagur dagur. Hér munaði miklu að kvöldið áður
var búið að fá töskumiða í flugstöðinni, svo innritun gekk
vel. Lentum í Frankfurt kl. 11:05 að staðartíma í rigningu

en fljótlega stytti upp og hiti um 20ºC. Þess skal getið að
flugvöllurinn í Frankfurt er fjórði stærsti flugvöllur í Evrópu
og íbúar Frankfurt eru um 660 þúsund. Á flugvellinum
tóku góðir vinir á móti hópnum, þau Svenni, Magga og
Harpa fararstjóri.
Ekið var áleiðis í Moseldalinn, um 2 klst. akstur til Bernkastel-Kues, og komið á Hótel Moselpark kl. 17:30 í skýjuðu veðri og 25ºC hita. Þar gistum við næstu 5 nætur. Hér
var hluti hópsins „að koma heim“ - búinn að dvelja þarna
nokkrum sinnum áður og þau voru orðin býsna stað-
kunnug.

Sunnudagur 4. júní - Cochem
Eftir góðan morgunverð var farið af stað kl. 9:30 áleiðis til
Cochem sem stendur á bökkum Mósel og stoppað til kl.
15:00 og hiti kominn í 25ºC. Flestir fóru í kláf þar sem
gefur að líta útsýni yfir bæinn, ána, kastala o.fl. Hér eru
skemmtilegar þröngar götur og margir sölumenn sem allt
vildu fyrir okkur gera.

Mánudagur 5. júní -Lúxemborg
Góður dagur í vændum. Ókum í 1,5 klst. til Lúxemborgar
þar sem íslenskur leiðsögumaður, Óskar Bjarnason, tók á
móti hópnum og stiklaði á stóru um sögu borgarinnar.
Skoðuðum kirkjur og nutum þessa fallega gamla bæjar, en
hann er á heimsminjaskrá UNESCO.

Þriðjudagur 6. júní
Frjáls dagur í Bernkastel-Kues, en hann er einn af vinsæl-
ustu ferðamannastöðum við Móselána. Bæirnir tveir sem
standa hvor sínum megin við ána eru eitt elsta svæði þýskrar vínræktar við Mósel. Þar ákvað hópurinn að fara í
lestarferð um bæinn og vildi svo vel til að akkúrat meðan á
þeirri ferð stóð gerði úrhelli. Eftir lestarferð stytti fljótlega
upp og nutum við þess að ganga um þröngar götur, skoða
í búðir og nærast. Allt útlit var fyrir að aftur færi að rigna
svo ákveðið var að fara í 2ja tíma siglingu á Mósel og við
yrðum sótt á endastöð. Í þessari siglingu var farið í skipalyftu og var gaman að fylgjast með því ferli. Þegar komið
var á hótel var komið glaðasólskin en hvasst.

Miðvikudagur 7. júní - dagsferð til Trier
Stoppað við Pálskirkju, fallegt og stílhreint guðshús, ótrúlegar myndir í lofti kirkjunnar. Farið á útsýnispall þar sem
hægt var að horfa yfir borgina og hefði örugglega verið
gaman ef ekki hefði rignt. Síðan var farið að borgarhliðinu
„Porta Negra“ eða Hliði borgarinnar. Þar var frjáls tími til kl.
15:20, þá áttu allir að hittast við hliðið og fara í rútuna því
nú átti að halda í vínsmökkun. Þar hittu Bjössi, Svenni og
Magga gamlan kunningja sem vínbóndinn var. Fórum í
vínkjallarann og smökkuðum á framleiðslu hans. Þetta er
fimmti ættliður vínbónda á staðnum og er hann með 9
hektara lands, þar af eru 6 hektarar véltækir. Fengum við
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fróðleik um alla vinnuna sem þarf að vinna áður en uppskeran verður að dásamlegu hvítvíni.

Fimmtudagur 8. júní
- Hótel Moselpark kvatt

Gleðilega
hátíð

Starfsfólk Íslandsbanka óskar
landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og gæfuríks komandi árs

isb.is

Óskum starfsfólki
og viðskiptavinum
gleðilegrar jólahátíðar
og þökkum samfylgdina
á árinu sem er að líða

@islandsbanki

440 4000

Ekið til Koblenz, en þarna mætast Rín og Mósel við „Þýska
hornið“ þar sem Mósel fellur í Rín. Þarna var Bjössi
myndaður í bak og fyrir með elstu ferðafélögunum, þeim
Jóhönnu og Þórveigu. Eftir frjálsan tíma var haldið áleiðis til
Rudesheim, ekið eftir Rínardal og upp að útsýnisstað þar
sem var stytta af Loreley og þaðan gott útsýni niður yfir
Rín. Komum á hótelið okkar Parkhotel Rudesheim þar sem
við gistum síðustu 2 nætur ferðarinnar.
Þeir sem voru sjóaðir og ekki að koma þangað í fyrsta
skipti voru ánægðir með að fá herbergi baka til en ekki að
framan, þar sem lestarteinar eru fyrir framan hótelið og
endalausar vöruflutningalestir á ferðinni allan sólarhringinn.
Við töldum í einni runu upp undir 40 vagna á lest, mikið
flutt af nýjum bílum. Þarna gafst okkur tækifæri að smakka
ekta Rudesheim-kaffi, framreitt með tilþrifum og leiðsögn. Í
þessum bæ er fallegt gamalt hverfi sem iðar af lífi fram eftir
kvöldum og er gaman að ganga þar um, má meðal annars
nefna þröngu götuna Dresselgasse eða Þrastargötu.
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Föstudagur 9. júní
Þá var komið að siglingu á Rín sem er lengsta á Evrópu.
Engin brú er yfir ána svo mikið er um bílferjur og jafnframt
miklir vöruflutningar um ána.
Siglingin tók um 5 klst. og var siglt að Loreley styttunni
sem er þar á tanga í ánni og snúið við þar rétt fyrir neðan.
Ekki þótti okkur styttan merkileg að sjá, hér hefði hreinlega
verið hægt að missa af því að sjá hana ef maður væri ekki
sérstaklega að horfa eftir henni.
Þegar komið var til baka í rútuna var ekið upp að minnismerkinu „madam Germany“ þar uppi var útsýni til allra
átta. Þegar haldið var til baka var hægt að velja um að fara
með rútunni, ganga eða taka kláf sem gekk á milli.
Nú var komið að síðasta kvöldverðinum í ferðinni. Harpa
fararstjóri var búin að panta sæti fyrir hópinn á bar/
restaurant/dans í Dresselgasse (Þrastargötu) þar sem aðalfjörið er á kvöldin með lifandi tónlist á öllum veitingastöðum.

gos var í Eyjafjallajökli því lítil sem engin flugumferð var á
þeim tíma svo það var til þess að gera friður og ró.
Farið var í loftið kl. 14:00 og lending í Keflavík kl. 15:30.
Farið frá Leifsstöð kl. 17:00 í sólskini og blíðu. Hluti hópsins
eins og áður í rútu sem Bjössi ók, komið til Akureyrar um
miðnætti.
Þetta var góður og samheldinn hópur. Strax fyrsta morg-
un ítrekaði Bjössi að hér væri stundvísi í fyrirrúmi. Enda var
það svo að flesta morgna var rútan farin af stað frekar fyrir
áætlaðan brottfarartíma en seinna.
Takk fyrir skemmtilega ferð
Brynja Björk Pálsdóttir
Hafdís G. Pálsdóttir

Laugardagur 10. júní
– lagt af stað heim
Þegar við nálguðumst flugvöllinn þá upplýsti Harpa okkur
um það að íbúar Frankfurt, sérstaklega þeir sem búa í
nágrenni vallarins, hafi verið mjög hamingjusamir þegar
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Neytendasamtökin með skrifstofu
á Norðurlandi á ný
Neytendasamtökin hafa rekið skrifstofu á Akureyri um árabil. Þar
í forsvari er Brynhildur Pétursdóttir, nýráðin framkvæmdastjóri
Neytendasamtakanna og fyrrverandi alþingismaður. Brynhildur
starfaði lengi hjá samtökunum og sat í stjórn þeirra áður en hún
tók sæti á Alþingi og veitti þá m.a. forstöðu skrifstofu samtakanna á Akureyri.
Brynhildur, sem hefur mjög góða yfirsýn yfir málefni og hagsmunamál
neytenda, segir að það sé orðið nokkuð löng hefð fyrir skrifstofunni á
Akureyri. „Hún lokaði reyndar í þrjú ár en opnaði aftur snemma á þessu
ári þegar ég kom aftur til starfa. Mér finnst það mjög flott að Neytendasamtökin leggi metnað í að halda út starfstöð utan höfuðborgarsvæðis,
slíkt er ekki sjálfgefið og reyndar frekar sjaldgæft hugsa ég. Stéttarfélögin
á svæðinu hafa alla tíð stutt við reksturinn og það skiptir okkur miklu máli.
Núna eru sex starfsmenn á skrifstofunni fyrir sunnan og ég er ein hér.
Við erum í það miklum samskiptum daglega að ég finn ekki mikið fyrir
því að vera í mörg hundruð kílómetra fjarlægð, auk þess sem ég skýst
suður annað slagið.“

Því fleiri félagsmenn því sterkari samtök!
Brynhildur segir að megin hlutverk samtakanna hafi alla tíð verið að gæta
hagsmuna neytenda, en Neytendasamtökin voru stofnuð 1953. „Megin
verkefni samtakanna er að aðstoða neytendur lendi þeir í deilum í viðskiptum. Undanfarin ár hafa samtökin einnig rekið Leigjendaaðstoðina en
mikil eftirspurn er eftir þessari þjónustu. Þá sinnum við mikilvægri hagsmunagæslu með því að benda á ýmislegt sem betur mætti fara og höfum
mörg dæmi um að slíkt skili sér.  Félagsmenn standa að langmestu leyti
undir starfseminni en því miður hefur þeim fækkað jafnt og þétt undanfarin ár og við þurfum að snúa þeirri þróun við. Framundan eru spennandi
tímar hjá samtökunum og hefur verið blásið til sóknar. Ég vil nota tækifærið og hvetja fólk til að gerast félagsmenn og leggja þannig sitt af
mörkum við að styðja og efla neytendastarf á Íslandi“. segir Brynhildur og
bætir við að það sé hægt að gera í gegnum heimasíðu samtakanna, www.
ns.is, eða með því að senda tölvupóst á ns@ns.is.

Brynhildur Pétursdóttir.

- Mynd/Auðunn Níelsson

Er eitthvað sem neytendur ættu sérstaklega
að hafa í huga á þessum tíma árs?
„Í kringum jólin er algengt að fólk spyrji út í skilarétt, því stundum þarf jú
að skila eða skipta jólagjöfum. Þegar keyptar eru jólagjafir er mikilvægt að
fá skilamiða á vöruna því yfirleitt gefa seljendur einhvern frest til að skipta
vöru áður en útsölur hefjast. Þá myndi ég einnig hafa varann á þegar
keypt eru gjafabréf. Gjafabréf geta verið hentug gjöf en því miður er gildistíminn oft of stuttur og svo kemur fyrir að seljandi hættir starfsemi og
neytandinn situr eftir með sárt ennið. Við fáum gjarnan fyrirspurnir vegna
gjafabréfa sem eru útrunnin og oftast náum við að leysa úr slíkum
málum. Ég hvet því fólk til að henda ekki bara útrunnu gjafabréfi heldur
láta reyna á það og leita til okkar ef ekkert gengur. Flestir seljendur vilja
leysa vel úr málum og ef svo er ekki viljum við endilega vita af því,“ sagði
Brynhildur að lokum.

Advania er með allan pakkann

advania.is/jol
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35. þing Alþýðusambands Norðurlands
87 fulltrúar, frá öllum stéttarfélögum á Norðurlandi sátu 35. þing
Alþýðusambands Norðurlands sem fram fór á Illugastöðum í
Fnjóskadal í lok september, þar af voru 42 frá Einingu-Iðju. Þingið
tókst í alla staði mjög vel. Skipað var í fjóra vinnuhópa þar sem
fjallað var um vinnumarkaðsmál, menntamál, jafnréttismál og
velferðarmál. Fjórar ályktanir voru samþykktar samhljóða á
þinginu.
Fjölmargir gestir mættu á þingið og voru með erindi. Róbert Farestveit,
hagfræðingur hjá ASÍ, fjallaði um vinnumarkaðinn í fortíð, nútið og framtíð og um fækkun starfa og menntaþörf. Andri Már Helgason, frá
Advania, fjallaði um raunheima tækninnar. Valgeir Magnússon, fram-
kæmdastjóri SÍMEY, fjallaði um mikilvægi menntunar á vinnumarkaði.
Halldór Oddsson, lögfræðingur hjá ASÍ, fjallaði um hlutverk og gildi kjarasamninga á breyttum vinnumarkaði. Tryggvi Hallgrímsson, frá Jafnréttisstofu, fjallaði um kvennastörf og karlastörf og velti fyrir sér spurningunni er jafnrétti til staðar á vinnumarkaði í dag. Fjórir ungir Þingeyskir
og Eyfirskir þingfulltrúar ræddu um framtíðarsýn ungs fólks til stéttarfélaga. Að lokum flutti Hákon Hákonarson, fyrrum formaður FMA, stutta
samantekt um sögu Alþýðusambands Norðurlands, en sambandið varð
70 ára fyrr á árinu.
Nýr formaður AN var kosinn Bóas Jónasson, frá Félagi málmiðnaðarmanna Akureyri. Með honum í stjórn eru Ósk Helgadóttir, frá Framsýn
– stéttarfélagi, og Vigdís Þorgeirsdóttir frá Samstöðu. Varamenn í stjórn
eru Anna Júlíusdóttir, frá Einingu-Iðju, Sigríður Jóhannesdóttir, frá
Verkalýðsfélagi Þórshafnar, og Bjarki Tryggvason, frá Öldunni – stéttar-
félagi
Ályktun um jafnréttismál
35.þing Alþýðusambands Norðurlands lýsir áhyggjum yfir hægfara

þróun í jafnréttismálum. Alþýðusamband Norðurlands telur brýna þörf á
eftirfarandi aðgerðum:
 Lögum um jafnlaunavottun í fyrirtækjum verði framfylgt
 Störf verði metin til jafns óháð kyni
 Markvisst átak verði sett af stað til að stuðla að hugarfarsbreytingu
hjá báðum kynjum, m.a. með fræðslu og kynningarefni
 Stórtækt átak verði gert í dagvistunarmálum
Ályktun um menntamál
35. þing Alþýðusambands Norðurlands ályktar að allir skuli eiga jafnan
rétt til náms. Menntun við hæfi allra skuli vera gjaldfrjáls. Aukið fjármagn
verði sett í málaflokkinn. Þing AN telur:
 Að koma þurfi í veg fyrir íþyngjandi kostnað við öflun menntunar
t.d. vegna búsetu.
 Að ákveðnir hópar glími við óviðunandi valkosti í samgöngum og
fjarskiptum sem komi í veg fyrir öflun menntunar.
 Að auka þurfi fjölbreytni í námsframboði í heimabyggð og leggja
aukna áherslu á sköpun og rökhugsun.
 Að tryggja þurfi að fólk geti snúið aftur til náms á fullorðinsárum.
 Að efla þurfi símenntunarstöðvar og auka möguleika á fjarnámi.
 Að greina þurfi menntunar- og færniþörf á vinnumarkaði til framtíðar og að menntun taki mið af því.
Ályktun um vinnumarkaðsmál
 Að tryggja stöðugleika er grundvöllur fyrir auknum kaupmætti.
 Að taka húsnæðiskostnað út úr neysluvísitölu.
 Að sýna samstöðu allra samtaka launafólks í landinu.
 Að endurskoða starfsreglur og lög sem gilda um kjararáð.
Ályktun um velferðarmál

Ný stjórn Alþýðusambands Norðurlands.

18

35. þing Alþýðusambands Norðurlands lýsir yfir þungum áhyggjum yfir
stöðu velferðarmála í fjórðungnum. Aukin fátækt og vaxandi misskipting
leiðir af sér slæmt samfélag sem brýtur í bága við grunngildi norræns velferðarsamfélags. Þingið krefst eftirfarandi aðgerða í baráttunni fyrir betri
velferð og bættu samfélagi:
 Góð heilbrigðisþjónusta á Norðurlandi fyrir alla óháð búsetu og
efnahag.
 Heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls og öllum aðgengileg.
 Bæta þarf verulega geðheilbrigðisþjónustu og stuðning við aðstandendur langveikra.
 Sveitarfélög í fjórðungnum beiti sér fyrir því að greiða götu almennra
leigufélaga sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, til að auka aðgang
allra að mannsæmandi íbúðarhúsnæði. Húsnæði er mannréttindi
ekki forréttindi!
 Tekjutengingar í lífeyriskerfinu verði afnumdar.

Muni› eftir www.ein.is

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

Mjög áhugavert
Svala segir að þingið hafi verið mjög áhugavert. „Eins mikið og ég hélt að þetta yrði alveg
drepleiðinlegt,“ segir hún og hlær. „Þetta var
bara mjög áhugavert, ég lærði alveg helling og
efldi áhuga minn á að taka meiri þátt í því sem
er að gerast hjá félaginu.“
Svala er búin að vera trúnaðarmaður á leikskólanum Kiðagili í eitt ár og segir að sú sem
var á undan hafi spurt hvort hún hefði ekki
áhuga á að taka þetta að sér. „Ég hafði áhuga
þannig að ég bauð mig fram og var kosin. Ég
skora á alla unga félagsmenn að grípa tækifærið ef það gefst, hvort sem það er að vera trúnaðarmaður eða eitthvað slíkt. Eins óspennt og
ég var að taka við sem trúnaðarmaður á mín-
um vinnustað þá er ég ótrúlega glöð með það
í dag því ég er búin að læra alveg helling og sjá
í raun hvað gerist inn í félaginu. Þetta er ekki
bara fólk á einhverri skrifstofu að gera eitthvað,
þau eru að vinna að mikilvægum málum sem
varðar okkur öll. Í raun má segja að félagið er
jafnmikið hér fyrir okkur eins og við félagsmennirnir erum hér fyrir það. Þetta vinnur allt
saman og ég er ótrúlega glöð að geta alltaf leitað til félagsins í starfi mínu sem trúnaðarmaður.
Ef mig vantar upplýsingar þá get ég líka farið
inn á heimasíðuna og fundið margt af því sem
mig vantar, ég geri það oft. Ég skráði mig á

póstlista og fæ alltaf póst ef félagið setur þar
inn á fréttir, sem er mjög þægilegt.“
Svala segir að það sé mjög mikilvægt að fá
unga fólkið til að taka þátt í starfi félagsins, „t.d.
að mæta á þessi þing. Hvað mig varðar þá einhvernveginn efldist ég með að fara þarna sem
þingfulltrúi. Ég er alveg viss um að það hafi átt
við um fleiri. Auðvitað mátti í dagskrá þingsins
láta unga fólkið vera aðeins sér, eins og t.d. í
hópavinnunni og bera saman niðurstöðurnar.
Með því hefðum við jafnvel séð hvernig hægt
er að efla unga fólkið enn frekar. “

Mjög þægilegt að líta við
Sigurpáll, sem er trúnaðarmaður í Brekkuskóla,
segir að eins og hjá Svölu þá hefði hann verið
hvattur til að taka þetta að sér. „Sú sem gegndi
starfinu á undan mér sagði að öllum litist svo
vel á mig og hvatti mig til að bjóða mig fram.
Ég gerði það, var kosinn og líst bara mjög vel á
að vera í þessu hlutverki. Það er gott að leita til
félagsins, oftast hringi ég og hef hingað til
fengið svör við öllu innan hálftíma hvort sem
málin hafi verið lítil eða stór. Það er líka mjög
þægilegt að koma á skrifstofuna því það er
alltaf tekið vel á móti manni,“ segir Sigurpáll og
bætir við að vinir hans njóti líka góðs af þessu.
„Margir þeirra eru að borga í félagið og nota
mig sem trúnaðarmann,“ segir hann og hlær.
„Það var mjög gaman að fara sem fulltrúi
félagsins á AN þingið og ég vona að ég fái að
fara aftur á þing sem þetta. Það var heiður að
fá að taka þátt sem fulltrúi og ekki síður að vera
þarna með erindi ásamt þremur öðrum ungliðum þar sem við fjölluðum um hvort verkalýðshreyfingin sé fyrir ungt fólk á vinnumarkaði.“
Sigurpáll er sammála Svölu að það sé
nauðsynlegt að ná til unga fólksins og virkja
það innan félagsins. „Ég, ásamt öðrum ungu
fólki, tók þátt í pallborðsumræðum á Fundi

fólksins, sem fram fór í Hofi í haust. Þarna
vorum við að fjalla um spurninguna Af hverju
borga ég í stéttarfélag? og ræddum m.a. um
hvaða hugmyndir við höfum um hlutverk
stéttarfélaga. Þar lagði ég m.a. til að nota ætti
húmor í auglýsingum félagins, skella fram einhverju sem grípur unga fólkið og fær það til að
hugsa um þessi mál. Ég vil að lokum fá að
hvetja alla til að taka þátt í starfi stéttarfélaga.
Það hefur komið mér á óvart hve áhugavert og
skemmtilegt þetta starf hefur verið og líka mikilvægt. Þessir hlutir skipta alla mjög miklu máli.
Ég vil líka sjá fleiri unga í stjórn eða stjórnum
félagsins,“ sagði Sigurpáll að lokum.
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Miscellaneous information
December bonuses
Eining-Iðja reminds its members that, according to their employment contracts, they are
entitled to a December bonus. The amount
varies, depending on contract specifications
and the period defined as full-time employment. The bonus is to be paid as a single sum
and is without the addition of a holiday bonus.
According to the wage contract concluded
with the Municipal Wages and Salaries Commission, the December bonus is kr. 110,750.
According to Eining-Iðja contracts with the
State, however, and wage and salary contracts
on the general labour market, the bonus is kr.
86,000. State employees are to receive their
December bonuses on 1 December, employees on the general labour market on 15 December and municipal employees are to be paid
their bonuses in December, in accordance with
the appropriate wage and salary contracts.

employment and the specific contract on which
pay rates and terms of employment are based.
A written employment contract is compulsory
after one month of work. It gives the employee
considerable security to be in possession of a
written confirmation of employment. In case of
a dispute, an employment contract may make
all the difference.

Health fund
The right to get payments from the union’s
health fund is based on the payments to the
Union. For example is it possible to get payments for the care of children with long term
illnesses or disabilities. You can get payments
because of a severe illness of your spouse,
because of medical massage or physiotherapy,
cancer prevention, membership in a gym,
hearing devices, glasses and so on. The highest
amount to be paid for the funeral of a 100%
paying and valid member is about kr. 360,000.
The payments for the membership in a
gym are about 35% of the bill, highest kr.
20,000 every calendar year. The payments for
eyeglass lenses are also about 35% of the bill,
highest kr. 40,000 every three years. Payments
for buying hearing devices are also 35% of the
bill, highest kr. 50,000 every three years.

Please remind!
Winter rental of holiday chalets
Although summer is the traditional vacation
season, many also take a holiday during other
parts of the year and a large number of people
choose to postpone part of their summer vacation until autumn or winter. This is a good time
to remind members of Eining-Iðja that they
have six good holiday options outside the conventional vacationing season. These options are
staying in holiday chalets at Illugastaðir in
Fnjóskadalur valley, Tjarnargerði in the district
of Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð in Borgarfirði
and Einarsstaðir Fljótsdalshéraði as well as making use of the union’s holiday apartments in
Reykjavík and Egilsstaðir. The autumn and winter rents cover the period from 15 September
to 1 June.

Employment contracts
Employment contracts stipulate that all staff
members receive written confirmation of their
terms of employment, including period of
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Meetings of the administrative council of the
health fund Eining-Iðja is held once a month.
Cases which have to be decided about in the
meeting have to be brought to the office at last
every 27th of each month. Requests for all payments of the health fund are decided in the
board meeting for example daily benefits, payments for physiotherapy, massage, cancer prevention and every other help paid by the rules
of the fund.

Study grants!
In winter, schools in Iceland often offer numerous courses of varying length for Eining-Iðja
union members. The possibilities of study are
almost unlimited and Eining-Iðja urges its
members who are planning to take courses this
winter to obtain information regarding their
right to individual grants by means of the education funds Landsmennt (landsmennt.is),
Sveitamennt (sveitamennt.is) and Ríkismennt
(rikismennt.is).
A union member in full time employment is
entitled to a grant totalling kr. 75,000 although

it should be kept in mind that the grant covers
a maximum of 75% of the total cost of each
course. State employees are entitled to a 90%
refund of total cost when engaged in studies
that have direct professional relevance to their
work. Union members can also apply for grants
relating to courses undertaken in their free
time or as hobbies. Such courses are supported
to the tune of 75% of total cost as long as the
amount does not exceed kr. 20,000. Please
note that free time/hobby grants are deducted
from the total individual grant.
Union members are entitled to a grant of
kr. 100,000 when training for a professional
driver’s licence. The grant is only available once
to each individual. It does not matter whether
all four sections of the professional driver’s
licence are included in the training.
The Eining-Iðja home page www.ein.is presents leaflets from Landsmennt which have
been translated into English, Spanish, Thai and
Polish. Also leaflet in English from Ríkismennt.

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

Muni› eftir www.ein.is
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félagsmanna Einingar-Iðju og AFLs starfsgreinafélags. Um er að
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Miðar í Hvalfjarðargöng

Eining-Iðja er á
Facebook

Dýrahald bannað!

Að gefnu tilefni verður nú sett inn

í leigusamning að stranglega er
bannað að hafa með sér hunda
Félagið
er ágæludýr
Facebook.í orlofshús
Allar fréttir eða
sem birtast á heimaeða
önnur
síðu félagsins,
www.ein.is, munu jafnframt birtast þar
íbúðir
félagsins.
ásamt öðru sem tilheyrir starfinu. Þeir sem vilja fylgjast

Nýlega hafa komið upp alvarleg ofnæmistilfelli
með er bent á að „Líka“ nýju síðuna.
vegna brots á þessari reglu.

FélagiðFramvegis
er vel
og
verðurrekið
krafist greiðslu
að upphæð kr. 25.000 verði þessi
r
regla
brotin. þjónustu
veitir góða
Vinsamlegast athugið að ekki er fylgst með síðunni allan sólarhringinn, reynt er að bregðast við athugasemdum eins fljótt
og hægt er. Þeir sem vilja hafa samband við félagið er bent á að
hringja í 460 3600, senda póst á ein@ein.is, eða með því að
senda inn fyrirspurn í gegnum heimasíðuna.

Í lok síðasta árs ákvað framkvæmdastjórn Starfsgreinasambands
Íslands (SGS) að framkvæma könnun meðal aðildarfélaga á
þeirri þjónustu sem þau veita félagsmönnum sínum.
Niðurstaða könnunarinnar lá fyrir í haust og þegar útkoman hjá Einingu-Iðju er skoðuð kemur í ljós að félagið er vel rekið og veitir félagsmönnum sínum almennt mjög góða þjónustu og réttindi. Þessi niðurstaða

Strandgötu 3 · 600 Akureyri
Ráðhústorgi 3 · 600 Akureyri
2370
Sími 460 0600 · Fax:Sími
460440
0610
www.aktravel.is · aktravel@aktravel.is
Fax 440 2380
www.sjova.is

Bestu óskir
um gleðileg jól
Ökukennsla
og ökuskóli
og farsælt
komandi ár
Ekill ökuskóli · Goðanesi 8-10 · 603 Akureyri
Sími 461 7800 · Gsm 894 5985
ekill@ekill.is · www.ekill.is

Óskum starfsfólki okkar
og viðskiptavinum
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Fjallaferð Einingar-Iðju
dagana 14. – 16. ágúst 2017
Kverkjöll - Askja - Herðubreiðarlindir - Holuhraun
Akureyri skartaði sínu fegursta með stafalogni og
sólskini síðsumarmorguninn 14. ágúst þegar lagt var
stað í Fjallaferð Einingar-Iðju. Pollurinn spegilsléttur
og speglaði alla fegurð umhverfisins. Valgerður beið
eftir að 26 manns fengju sér sæti. Farastjóri var
Björn formaður Snæbjörnsson, Óskar Þ. Halldórsson
leiðsögumaður og Sveinn Sigurbjarnarson bílstjóri.
Enginn lét bíða eftir sér og lagt var af stað stundvíslega kl. 8:30.
Fyrsta stopp var í Kjarnafæði á Svalbarðseyri þar sem
tekið var kjöt fyrir grillveislu ferðarinnar. Þaðan lá leiðin í
Mývatnssveit og fengu ferðalangar að rétta úr sér og kíkka
á WC þar sem löng ferð var framundan og langt í næsta
pissustopp.
Úr Mývatnssveit var keyrt sem leið lá rakleitt í Möðrudal.
Í dásemdar veðri í Fjallakaffi fengum við okkur bita undir
berum himni og fengum geit í matnn - ekki í matinn, held-

ur í mat. Sú var heldur áhugasöm og leist vel á nestisbúnaðinn okkar og gerði sér lítið fyrir og tróð sér ofaní töskur
til að ná sér í bita. Geitin endaði inn í rútu með okkur og
gerði sig líklega að renna í þann sem henti henni út. Allt
endaði þó vel og leiðir skildu.
Við gerðum tilraun til að komast inn í Möðrudalskirkju,
sem er lítil falleg kirkja á staðnum, en hún var því miður
læst vegna ágangs ferðamanna. Veðurguðirnir léku við
okkur og alltaf blasti Herðubreiðin, drottning allra fjalla, við
í sólinni í allri sinni dýrð.
Um miðjan dag var komið í Hvannalindir og sveif andi
Fjalla-Eyvindar og Höllu þar yfir. Talið er að þau hafi dvalist
þar í kringum árið 1767 og enn má sjá rústir af dvalarstað
þeirra. Vel valin staður til að fara huldu höfði, á milli tveggja
jökuláa - Kreppu og Jökulsár á Fjöllum. Hér var gengið um
og dáðst að þessari litlu vin í eyðimörkinni.
Liggur við Kreppu lítil rúst,
leiðirnar ekki greiðar,
Kyrja þar dimman kvæðasón
Kverkjalla vættir reiðar,
fríð var í draumum fjallaþjófs
farsældin norðan heiðar,
þegar hann sá eitt samfellt hjarn
sunnan til Herðubreiðar
		

Geitin reynir að stela sér bita..

Höf. Jón Helgason

Þarna var kominn súldarúði og ferðinni heitið í Kverkfjöll. Um kl. 18 komum við í Sigurðarskála, sem er í eigu
Ferðafélags Fljótsdalshéraðs og Ferðafélags Húsavíkur, þar
komum við okkur fyrir með svefnpláss og gátum öll
verið á sama lofti þótt margir gestir væru í skálan-
um.
Tími gafst til að ganga um svæðið þar sem útsýnið var
hreint dásamlegt til allra átta og vel sást jökulrönd Dyngjujökuls. Eftir kvöldmatinn komu flestir sér snemma í bólið
enda langur dagur að baki. Allir römbuðu í réttan svefnpoka, með einni undantekningu þó, enda erfitt að finna
réttan svefnstað í svartamyrkri. Það leystist úr því og engir
hjónaskilnaðir urðu.

15. ágúst

Herðubreið.
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Áfram voru veðurguðirnir okkur í hag og ekki ský á himni.
Lögðum af stað frá Sigurðarskála um kl. 9 og ekið var í 10
mínútur í átt að íshelli sem er í kverkinni á Kverkjökli. Ekki
var leyfilegt að fara of nálægt hellinum vegna hættu á
hruni. Frá íshellinum lá leiðin í Drekagil þar sem snæddur
var hádegisverður og eftir það var haldið í átt að Öskju.
Þaðan gengum við 2,5 kílómetra hvora leið að Öskjuvatni
og Víti þar sem einhverjir drifu sig í bað og aðrir dáðust að

Muni› eftir www.ein.is

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár

BÓKHALDSÞJÓNUSTAN
HRINGUR

Grýtubakkahreppur
www.deloitte.is

tunnan@tunnan.is

SVALBARÐSSTRANDARHREPPUR
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Þessa steina var að finna í rústunum.

sköpunarverkinu. Landslagið þarna er talið hvað líkast því
sem er á tunglinu.
Eftir gönguna var ekið að Holuhrauni þar sem gengið
var um í jaðrinum, en mjög erfitt er að fóta sig á úfnu
hrauninu. Engin orð fá því líst hversu ógnvænleg móðir
náttúra getur verið og hreint frábært að sjá hvernig nýja
hraunið mætir því gamla í listaverki náttúrunnar.
Í bakaleiðinni lögðum við smá lykkju á leið okkar og
komum að fossinum Skínanda í Svartá, en það var í kringum 1,7 kílómeters ganga frá bílaplani að fossinum. Yndislega fallegt var á staðnum og andstæður náttúrunnar ótrúlegar, eyðimörk svartra sanda og grænn gróður á milli.
Hér voru göngur dagsins farnar að segja til sín og leið-
inni var haldið áfram í Dreka fjallaskála ferðafélags Akueyrar
sem var næsti náttstaður hópsins. Slegið var upp grillveislu
þar sem mannskapnum var boðið upp á dýrindis lamb og
meððí eftir dásamlegan dag. Þetta kvöld var ekkert víxlað á
svefnplássum.

inn og snæddum þar hádegisverð þar sem nú var orðið
blautt og kalt. Á leið niður að þjóðvegi 1 keyrðum við fram
á erlenda ferðamenn með sprungið dekk. Það var sem
við manninn mælt að hálf rútan þusti út til hjálpar enda
óskemmtlegar aðstæður og ekkert símasamband upp á
miðjum öræfum til að kalla eftir hjálp. Þó nokkurt bras var
að skipta um dekk vegna þess hve undirlagið gaf mikið
eftir og þurfti því að moka og moka en íslenskt fjallafólk
kunni á því lagið.
Um þrjú leytið var svo komið í Hrossaborgir, stutt stopp
þar, veðrið orðið frekar leiðinlegt og engin ummerki sáust
eftir Tom Cruise. Hann var þarna fyrir nokkrum árum við
tökur á myndinni Oblivion, en þetta landslag átti að sýna
umhverfið eftir að jörðin legðist í eyði. Hér voru allir dregnir út úr rútunni í fyrstu og einu hópmyndatöku ferðarinnar
sem var nú ekki seinna vænna þar sem ferðalok nálguðust.

Nýja hraunið mætir því gamla.

16. ágúst
Farið á fætur við fyrsta hanagal og borðaður morgunmatur.
Þeir sem vildu gengu upp Drekagilið, en í enda gilsins er
mjög fallegur foss sem enginn þekkti nafn á þannig að
honum var gefið nafn í snarhasti. Drekafoss skildi hann
heita.
Löng keyrsla var að næsta áfangastað, Herðubreiðalindum,
og veður orðið þungbúið og úrkoma í grend. Þegar þangað kom var gengið um svæðið og kofi Fjalla-Eyvindar skoðaður, en þar er talið að hann hafi haldið til að minnsta kosti
einn vetur. Merkilegur bústaður það með rennandi vatni í
gólfinu. Í skála Ferðafélags Akureyrar fengum við að fara

Skínandi í Svartá.

Víti.
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Ferðalangar samankomnir.

Nú var bara smá spotti upp á þjóðveg en bílstjórinn
okkar var alveg ótrúlegur og munaði ekkert um að
fara aðeins austur eftir þjóðveginum til þess að leyfa okkur
að skoða kofa Fjalla-Bensa sem stendur á vestur bakka
Jökulsár á Fjöllum. Þarna hafðist Bensi við á ferðum sínum
í eftirleitum sem margar sögur fara af.
Eftir innlit í draugakofa Fjalla-Bensa var aðeins komið við
í gangnamannakofanum Péturskirkju sem enn er notaður
til að hýsa fé, hesta og gangnamenn í haustsmölun.

Síðasta stopp ferðarinnar var í Mývatnssveit þar sem fólk
gat fengið sér molasopa og annað góðgæti fyrir lokasprettinn. Hjá Krossi fékk Valgerður „hiksta“ en Sveinn kann á
sína og um kvöldmatarleytið skiluðu þau öllum heilum
á húfi heim í hlað eftir þessa ógleymanlegu fjallaferð
Einingar-Iðju.
Takk fyrir okkur.
Anna María Gunnarsdóttir og Helga Ingólfsdóttir

Á meðal ferðalanga í fjallaferðinni voru þær Hulda Karen Pétursdóttir og
Telma Ýr Óskarsdóttir og ákvað tíðindamaður blaðsins að forvitnast hvernig
þeim hefði líkað ferðin og einnig af hverju þær hefðu ákveðið að skella sér í
svona ferð.
„Við mamma erum búnar að vera að labba á fjöll í nokkur ár og þetta er
orðin hálfgerð fíkn. Það er eitthvað í fjallaloftinu sem fær mann til að langa í
meira og koma aftur og aftur og maður fer hálfpartinn að safna nýjum fjöllum
sem maður hefur sigrað. Ég elska Íslenska náttúru og þegar mamma sagði
mér frá þessari ferð þá var þetta aldrei nein spurning,” sagði Hulda Karen.
Telma Ýr bætti við og sagði að „Hulda er búin að planta allskonar fræum hjá
mér og þessi baktería er klárlega smitandi þó ég hafi ekki en komið á eins
marga tinda og þær mæðgur.”
„Þegar mamma sagði okkur ferðaplanið snemma í sumar þá hljómaði þetta
ævintýralega og við byrjuðum strax að telja niður dagana. Í þessari ferð fengum við tækifæri til að koma á og upplifa staði á Íslandi sem eru ekki auðfarnir
hverjum sem er. Við sáum ótrúlega marga gullfallega staði og upplifðum allskonar veður og náttúru, sú upplifun er ekki fengin hvar sem er. Að standa við
rætur Kverkjökuls í sólsetrinu og upplifa kraftinn og kyrrðina sem samtímis
umlukti allt er eins og ekkert annað. Okkur leið stundum eins og við værum
staddar í ljósmyndabók eða ævintýrasögu. En svo var það einmitt líka það að
fá að heyra sögurnar sem allir þessir fallegu staðir geymdu. Fjalla-Eyvindur og
Halla voru klárlega ekki eins áhugaverð beint úr sögubókinni þegar við vorum
í skóla, en þarna vorum við allt í einu mættar inn í „eldhús” til þeirra og
sögurnar urðu svo raunverulegar,“ sagði Hulda Karen.
„Við hvetjum alla þá sem hafa tækifæri til að nýta sér þessar ferðir sem
Eining-Iðja býður upp á, því í þessum ferðum er farið á staði sem maður er
kannski ekki endilega að skella sér í bíltúr á um hverja helgi. Þessar ferðir eru
fyrir alla, hvort sem þú vilt sitja og njóta útsýnisins eða hlaupa upp á tinda og
jökla,“ sögðu þær að lokum.

Telma Ýr og Hulda Karen.
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Różne informacje
Dodatek grudniowy(swiateczny) 2017
(Desemberuppbót)
Związek
zawodowy
“Eining-Iðja”
pragnie
przypomnieć swoim członkom, że zgodnie z umowami
o pracę mają oni prawo do wypłaty specjalnego
dodatku wypłacanego wraz z pensją grudniową.
Wysokość specjalnego dodatku do pensji grudniowej
zależy od:
a) zapisów
szczegółowych
w
umowach
zbiorowych
b) stażu pracy
c) wymiaru godzin w jakich pracownik jest
zatrudniony (tzn. np. 100% etatu, 50% etatu,
75% etatu itd.)
Wyżej wymieniony dodatek ma być wypłacony
jednorazowo w całości, ale nie jest do niego doliczany
dodatek urlopowy (orlof) tak jak do innych
wynagrodzeń za pracę.
Wysokość specjalnego dodatku grudniowego w
oparciu
o
umowy
zbiorowe
zawarte
z
przedstawicielami komisji do spraw wynagrodzeń
utworzonych przez zarządy lokalne wynosi 110.750
koron
natomiast
umowy
zawarte
między
przedstawicielami związków zawodowych “EiningIðja”, a przedstawicielami rządu, zgodne z umowami
zbiorowymi obowiązującymi na powszechnym rynku
pracy, zapewniają wypłatę specjalnego dodatku
grudniowego w wysokości 86.000 koron islandzkich.
Pracownikom państwowym specjalny dodatek
grudniowy ma być wypłacony 1 grudnia.
Pracownikom zatrudnionym na powszechnym rynku
pracy powyższy dodatek ma być wypłacony nie
później niż do 15 grudnia. Wszystkim pozostałym,
włącznie z pracownikami pracującymi dla zarządów
lokalnych powyższy dodatek ma być wypłacony w
grudniu zgodnie z obowiązującymi ich przepisami
wynikającymi z umów o pracę w danym sektorze
zatrudnienia.
Bilety na przejazd tunelem Hvalafjarðargöng
Bilety na przejazd tunelem Hvalfjarðargöng można
zakupić w biurach związku Eining–Iðja w Akureyri,
w Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden przejazd
kosztuje tylko 635 koron.Bilety można również
zakupić u przedstawicieli związku w Ólafsfjörður, na
Hrísey i w Grenivíku.
Fundusz chorobowy
Prawo do wypłat z funduszu chorobowego zależy od
płacenia składek związkowych.Wypłaty mogą
dotyczyć m.in.: przewlekłych chorób dzieci, lub
dzieci poważnie upośledzonych,poważnej choroby
współmałżonka,wizyt u masażysty i fizykoterapeuty
zaleconych przez lekarza, profilaktycznych badań
antyrakowych, dopłat do karnetów na siłownię, kupna
aparatu słuchowego i szkieł do okularow oraz wielu
innych.Zasiłek pogrzebowy pełnoprawnego członka
związku opłacającego składki wynosi 360.000 kr.
Dopłata do karnetu na siłownię wynosi 35% zgodnie z
przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej niż
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20.000 koron w każdym roku kalendarzowym.Dopłata
przy kupnie szkieł do okularów wynosi 35% zgodnie z
przedstawionym rachunkiem,lecz nie więcej niż
40.000 koron co 3 lata.
Dopłata przy kupnie aparatu słuchowego wynosi 35%
zgodnie z przedstawionym rachunkiem, lecz nie
więcej niż 25.000 koron co 3 lata.
Proszę zwrócić uwagę !
Zebranie zarządu funduszu chorobowego związku
Ening-Iðja odbywa się raz w miesiącu.Dokumenty,
które mają być przedstawione na zebraniu muszą być
dostarczone nie później niż 27 dnia danego miesiąca.
Podania o wszelkiego rodzaju dofinansowania z
funduszu chorobowego, zgodnie z regulaminem
funduszu są rozpatrywane na wyżej wymienionym
zebraniu (dot.podań o zasiłki chorobowe, refundacje
kosztów fizykoterapii, masaży, profilaktycznych
badań antyrakowych oraz wszelkich innych
wymienionych wcześniej).
Pamietajcie o dofinansowaniu na nauke!
Eining-Iðja zacheca swoich czlonkow zamierzajacych
uczeszczac na kursy doksztalcajace, aby sprawdzili
swoje prawa do dofinansowania w funduszach
naukowych, ktorych czlonkiem jest zwiazek:
Landsmennt (www.landsmennt.is) - Krajowy Osrodek
Doksztalcania, Sveitamennt (www.sveitamennt.is) Regionalny Osrodek Doksztalcania i Ríkismennt
(www.rikismennt.is) - Rzadowy Osrodek
Doksztalcania.
Landsmennt jest funduszem na doksztalcanie sie
stworzony przez zwiazki zawodowe i pracownikow
fizycznych na terenie calego kraju. Czlonkami (21) sa
zwiazki zawodowe nalezace do Federacji Zwiazkow
Zawodowych. Ríkismennt to fundusz badawczy
pracownikow rzadowych na terenie calego kraju
zrzeszonych w SGS( Starfsgreinasambands Íslands).
Sveitamennt jest funduszem pracownikow
administracj regionalnej na terenie calego kraju
zrzeszonych w SGS.
Czlonkowie pracujacy na pelnym etacie maja
mozliwosc jednorazowego dofinansowania w
wysokosci 75.000 przez Landsmennt, 75.000 przez
Ríkismennt i Sveitamennt. Landsmennt pokrywa do
75% kosztow kursu, a Ríkismennt i Sveitamennt do
75% zwrotow kosztow poniesionych w celu
doskonalenia obecnie wykonywanego zawodu.
Czlonkowie maja prawo do ubiegania sie zwrotu
kosztow kursu na prawo jazdy (samochody
ciezarowe) w wysokosci 100.000 - jednorazowo.
Czlonkowie moga rowniez ubiegac sie o dodatki na
kursy hobbistyczne i rekraacyjne. Dofinansowanie do
75% calkowitego kosztu, nie przekraczajace 20.000.
Kursy jezyka islandzkiego
Czlonkowie zwiazkow, ktorych jezykiem ojczystym
nie jest jezyk islandzki moga ubiegac sie o
dofinansowanie kursu jezyka islandzkiego w 75%, po
miesiacu czlonkostwa w zwiazkach. Ci ktorzy naleza
do Ríkismennt lub Sveitamennt moga starac sie o
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90% dofinansowanie 150-godzinnego kursu jezyka
islandzkiego po 3 miesiacach czlonkostwa.
Wynajmowanie domków wypoczynkowych w
okresie zimowym
Członkom związku zawodowego “ Eining-Iðja”
oferuje się możliwość wynajęcia domków
wypoczynkowych w okresie pozaurlopowym; tzn.
poza okresem letnim oraz jesiennym czyli między 15
września a 1 czerwca każdego roku.
Do wyboru są domki wypoczynkowe w:
1) Illugastaðir w Fnjóskadal
2) Tjarnagerði w Eyjafjarðarsveit
3) Svignaskarð w Borgarfjörður
4) Einarsstaðir w Fljótsdalshérað
5) a także mieszkanie pozostające w dyspozycji
naszego związku w Reykjavíku i w Egilsstaðir.
Umowa o pracę
Przepisy prawne umów zbiorowych przewidują, że
wszyscy pracownicy mają otrzymać pisemne
potwierdzenie warunków zatrudnienia.
W umowie powinien być wyszczególniony okres
zatrudnienia oraz rodzaj umowy zbiorowej,według
której określa się wynagrodzenie oraz warunki na
jakich pracownik jest zatrudniony.Obowiązkiem jest
sformułowanie/przygotowanie umowy o pracę po
pierwszym miesiącu pracy.
Posiadanie pisemnego potwierdzenia
zatrudnienia/umowy o pracę jest bardzo ważnym a
często decydującym elementem stanowiącym
zarówno o
poczuciu bezpieczeństwa pracownika jak i jego
racjach jeśli doszłoby do jakichkolwiek

nieporozumień z pracodawcą .Pisemna umowa o
pracę ma w takich sytuacjach decydujące i
rozstrzygające znaczenie.
W biurze związku Eining-Iðja można uzyskać
szczegółowe informacje o tym jak powinna być
sporządzona umowa o pracę ,a także można otrzymać
gotowe kwestionariusze służące do zawierania umów
o pracę .
Okres wypowiedzenia
•
Prawo do wypowiedzenia dotyczy obojga stron.
•
Wypowiedzenie musi być pisemne.
•
Czas od którego liczony jest okres
wypowiedzenia powinien przypadać na przełom
miesiąca .
Przez pierwsze dwa tygodnie pracy nie obowiązuje
żaden okres wypowiedzenia.
Po dwóch tygodniach nieprzerwanej pracy u tego
samego pracodawcy obowiązuje 12- dniowy okres
wypowiedzenia,liczac dni kalendarzowe.
Po 3 miesiącach nieprzerwanej pracy u tego
samego pracodawcy –
obowiązuje okres 1 miesiąca
wypowiedzenia,liczony od przełomu miesiąca.
Po 3 latach nieprzerwanej pracy u tego samego
pracodawcy - obowiązują 3 miesiace wypowiedzenia,
licząc od przełomu miesiąca.
Uwaga, uwaga!
Proszę pamiętać, że zawsze można zwrócić się do
męża zaufania w zakładzie pracy, a także
bezpośrednio do naszego związku “Eining-Iðja”
numer telefonu 460 3600, jeśli zaistnieje taka
konieczność.

Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?
Trúnaðarmenn Einingar-Iðju eru mikilvægir hlekkir í starfi félagsins. Samkvæmt
samningum á að vera trúnaðarmaður á
öllum vinnustöðum sem hafa 5 eða fleiri
félagsmenn. Þar sem starfa fleiri en 50
eiga að vera 2 trúnaðarmenn. Ef það er
ekki trúnaðarmaður á þínum vinnustað
hafðu þá samband við Einingu-Iðju og við
setjum upp vinnustaðafund til að kjósa
trúnaðarmann.
Við kosningu öðlast trúnaðarmaður um leið
sérstaka lagalega vernd í starfi sínu, fær umboð
félagsins til að fara með mál annarra og verður
fulltrúi þess á vinnustaðnum. Meginhlutverk
trúnaðarmanna er að gæta þess að lög og
samningar séu haldnir á vinnustaðnum og vera
tengiliður starfsmanna við stéttarfélagið.
Öflug trúnaðarmannafræðsla er mikilvæg
fyrir trúnaðarmenn, stéttarfélagið og atvinnurekendur. Það reynir oft á trúnaðarmenn í starfi
og þess vegna hefur félagið ávallt kappkostað
að bjóða þeim uppá fyrsta flokks fræðslu.
Trúnaðarmenn eiga samningsbundinn rétt til að
sækja þessi námskeið án launaskerðingar en

þurfa að sjálfsögðu að sækja námskeiðin í samráði við sinn yfirmann.

Félagið hvetur trúnaðarmenn til að fylgjast
vel með þegar námskeið eru haldin og vera
dugleg að mæta á þau. Hægt er að skrá sig á
trúnaðarmannanámskeið með því að senda
póst á ein@ein.is eða hringja í 460 3600.

Hvað þarf trúnaðarmaður
að hafa til að bera?
Góður trúnaðarmaður þarf fyrst og fremst að
hafa áhuga á vellíðan og starfsöryggi félaga
sinna. Hann þarf að vera vakandi fyrir vinnuumhverfinu og eiga auðvelt með mannleg samskipti, hafa ríka réttlætiskennd, eiga auðvelt með
samstarf og vera óhræddur við að axla ábyrgð.
Þeir sem sinnt hafa trúnaðarstörfum fyrir
stéttarfélög þekkja það að sú reynsla nýtist þeim
ekki síður vel í daglegu lífi jafnt sem starfi.
Þekking á málefnum starfsmanna, leikni í mannlegum samskiptum og reynsla af samstarfi við
lausn verkefna er mjög verðmæt.
Trúnaðarmaður er bundinn þagnarskyldu
gagnvart félagsmönnum.
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Góðgæti frá Orðakaffi
Í ár fengum við Serenu Pedrana, sem rekur
kaffihúsið Orðakaffi sem er á 1. hæð Amtsbókasafnsins á Akureyri, til að gefa lesendum blaðsins uppskriftir. Serena, sem er frá
Ítalíu, segir að Orðakaffi sé lítið ítalsk kaffihús þar sem alla virka daga á milli kl. 12:0013:30 sé boðið upp á hádegishlaðborð. Hún
reynir að hafa réttina fjölbreytta, með salatbar, ítölsku „antipasti“ og auðvitað heimabökuðu brauði. Einnig eru í boði girnilegar
samlokur sem eru úr þeirra “focaccia” eða
úr heimagerðu súrdeigsbrauði og svo auðvitað ýmsar gerðir af sætabauði, kökur,
súkkulaðibitar, smákökur og litríkur og
góður Marengs. Orðakaffi er opið alla virka
daga kl. 10:00-17:00. Hægt að fylgjast með
hvað er í gangi hjá orðakaffi á Facebook
síðunni “Orðakaffi. Eat, drink & more” og
segir Serena að enginn muni sjá eftir því að
gefa þeim eitt „like“ og fylgja þeim eftir á
Instagram líka.

Crespelle með Béchamel
sósu, sveppum og skinku
Hádegismatur fyrir 4-5
Crespelle (crepes/pönnukaka)
200 gr hveiti
4 egg
500 ml mjólk
salt
smjör

Byrjið á því að undirbúa crepes/pönnukökurnar. Í skál þarf að hræra saman hveiti, eggjum
og klípu af salti. Til að byrja með þarf að hræra
þetta saman með stuttum spaða eða skeið, því
blandan er ennþá þurr og hörð og því er erfiðara
að nota strax písk. Smám saman á að bæta
mjólkinni við blönduna, hræið þangað til blandað
verður slétt/mjúk.
Næst á að hita smjör á pönnu sem er á
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miðlungshita, smjörið þarf að vera það mikið að
það hylji botninn. Steikið pönnukökuna í um 1 til
2 mínútur á hvorri hlið, eða þar til hún verður
aðeins brúnleit. Gott er að nota spaða til að snúa
kökunni. Það má búa kökurnar til deginum áður
en á að borða þær. Leyfðu þeim að kólna vel áður
en þeim er staflað upp. Þá er plastfilma sett yfir og
geymt í kæli.

Béchamel sósa
með sveppum og skinku
100 gr smjör
100 gr hveiti
1 l mjólk
salt
múskat
250 gr ferskir sveppir
hvítlaukur
fersk steinselja
200 gr fínt hökkuð soðin skinka
Adriana og Serena.

Bræðið smjörið í potti. Bætið hveitinu við og
hrærið stöðugt þar til blandað byrjar að sjóða,
ekki láta þetta brúnast. Smátt og smátt skal bæta
við mjólk sem búið er að hita, pískið stöðugt.
Bragðbættu með salti, múskat og smá pipar og
hrærið þar til sósa er orðin eins og rjómi að þykkt.
Setjið til hliðar.
Notið aðra pönnu til að elda sveppina með
ólífuolíu, hvítlauk, smátt brytjaðri steinselju og smá
salti. Steikið í um það bil 10 mínútur.
Blandið sveppunum og soðnu skinkunni
saman við sósuna sem þið gerðuð áðan.
Nú þarf bara að dreifa sósunni á hverja
crepes/pönnuköku, setjið um það bil á
helming af hverri köku. Brjótið kökuna í
tvennt eða í fernt og setjið í eldfast mót
sem aðeins er búið að smyrja botninn
með smjöri. Þetta er gert við allar kökurnar, en einnig má geyma nokkrar kökur
til að nota sem eftirrétt eða morgunmat,
þá er gott að dreifa yfir þær heslihnetum
og flórsykri.

Fyrst þarf að aðskilja eggin, sett í 2 skálar. Undirbúið kaffið og hellið á disk, setjið til hliðar.
Hrærið saman í stórri skál sykurinn og eggjarauðurnar vel með rafmagnsþeytara þar til þær
verða ljósar og léttar. Bætið þá Mascarpone ostinum við, hrærið þetta varlega saman.
Þeytið eggjahvíturnar þar til þær verða stífar.
Blandið þeim svo varlega saman við ostablönduna
með sleif.
Dýfið kexinu í kaffið og raðið með jöfnu millibili í u.þ.b. 19 cm stórt form.
Setjið u.þ.b. 1/3 af ostakreminu yfir og þekið
kökurnar. Endurtakið tvisvar. Setjið plastfilmu yfir
og kælið í a.m.k. tvo tíma. Dreifið að lokum vel af
kakói eða söxuðu súkkulaði yfir.

Mitt „italian tiramisú!“
6 stór ný egg
200 gr sykur
250 gr Mascarpone ostur
1 eða 2 pakkar af „Italian Lady fingers“
(Savoiardi)
2 stórir bollar af köldu espresso
Kakó eða fínt saxað dökkt súkkulaði
til að sáldra yfir
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Margnota innkaupapoki
Ertu félagsmaður í Einingu-Iðju og vilt stuðla að umhverfisvænum lífsstíl? 
Kíktu þá í heimsókn á skrifstofur félagsins á Akureyri, Fjallabyggð eða 
á Dalvík og náðu þér í margnota innkaupapoka sem félagið hefur látið
útbúa fyrir félagsmenn.

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
www.veidikortid.is
www.veidikortid.is

- lægra verð
00000

www.veidikortid.is

Kynnið ykkur sértilboð til
félagsmanna á skrifstofu

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsælt komandi ár
GEIMSTOFAN AUGLÝSINGASTOFA / SKILTAGERÐ
GLERÁRGATA 34B | AKUREYRI | SÍMI 451 2222

1

2

SJÓMANNAFÉLAG
3
FIRMAMERKI:
STRIKIÐ RESTAURANT
EYJAFJARÐAR
INFO: NOTIST Í FLESTUM TILVIKA

www.geimstofan.is

19.11 2015

ATH: AÐ BREYTA MERKI ER BROT Á HÖFUNDARRÉTTI

PANTONE

CMYK %

10 0% SVART

0, 0, 0, 10 0
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ข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ

เงินโบนัสเดือนธันวาคม 2017(Desemberuppbót 2017)

ทางสหภาพแรงงาน (Eining-Iðja) ขอย้าเตือนให ้สมาชิกทุกท่านว่า
ิ ธิทจ
ท่านมีสท
ี่ ะได ้รับเงินโบนัสเดือนธันวาคม
ตามสัญญาการว่าจ ้างแรงงาน. จานวนเงินทีจ
่ ะได ้รับนัน
้ จะไม่เท่ากัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สัญญาการว่าจ ้าง และระยะเวลาการทางานของแต่ละคน.
เงินโบนัสนี้ จะจ่ายให ้หมดในครัง้ เดียวและจะไม่คด
ิ รวมกับ
เงินสะสมสาหรับพักร ้อน.
ตามสัญญาว่าจ ้างทีท
่ างสหภาพฯได ้ทาไว ้กับทางคณะกรรมาธิการฝ่ ายปรั
บปรุงเงินเดือนของหน่วยเทศบาลนัน
้ . ข ้าราชการ จะ ได ้รับเงินโบนัสเดือน
ั ญาว่าจ ้างทีท
ธ.ค. เป็ น จานวนเงิน 110.750.- โครนูร.์ แต่สญ
่ าง
สหภาพฯ ได ้ทาไว ้กับทางรัฐบาลนัน
้
สัญญาว่าจ ้างของตลาดแรงงานทัว่ ไป สมาชิกจะได ้รับเงินโบนัสเดือน
ธ.ค. เป็ นจานวนเงิน 86.000.- โครนูร.์ บุคคลทีร่ ับราชการ
จะต ้องได ้รับเงินโบนัสเดือน ธ.ค. ภายในวันที่ 1 ธันวาคม.
ส่วนลูกจ ้างในตลาดแรงงานอืน
่ ๆทัว่ ไป จะได ้รับก่อนวันที่ 15 ของเดือน
ธันวาคม และ ลูกจ ้างของหน่วยเทศบาล
จะได ้รับเงินโบนัสดังกล่าวในเดือน ธันวาคมเช่นกัน
ตามความคล ้องจองของสัญญาว่าจ ้างแรงงานของแต่ละหน่วยงานนัน
้ ๆ.

บัตรลอดอุโมงค์ (Miðar í Hvalfjarðargöngin)

้ บัตรลอดอุโมงค์ Hvalfjarðar ได ้ทีส
สามารถหาซือ
่ านักงาน Eining-Iðja
เมืองอคูเรยรี่ และเมือง ดาลวิค (Akureyri, Siglufjörður og Dalvík)
ในราคาเพียงบัตรละ 635 โครนูร ์
้ บัตรได ้ทีต
นอกจากนัน
้ ยังจะหาซือ
่ วั แทนของสหภาพฯที่ Ólafsfirði,
Hrísey และ Grenivík

เงินกองทุนยามเจ็บป่ วย (Sjúkrasjóður)

สิทธิในการรับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนยามเจ็บป่ วย ซึง่ มีดงั ต่อไปนี,้
จะได ้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเมือ
่ ต ้องหยุดงานเพือ
่ ดูแลลูกทีม
่ อ
ี าการป่
วยระยะยาวหรือพิการ, ภรรยาหรือสามีทม
ี่ อ
ี าการป่ วยร ้ายแรง,
ต ้องนวดร่างกายเนือ
่ งจากความเจ็บป่ วย, ทากายภาพบาบัด
การรับการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก, การบริหารร่างกาย,
้ เครือ
ซือ
่ งช่วยฟั ง หรือ เลนส์แว่นตา และ อืน
่ ๆ เป็ นต ้น.
จะได ้รับเงินช่วยเหลือในการฌาปนกิจ เป็ นจานวนเงิน 360.000.-โครนูร ์
เงินสนับสนุนเพือ
่ การบริหารร่างกายจะจ่ายให ้ 35% จากใบเสร็จรับเงิน
้ เลนส์แว่นตา
แต่ไม่เกิน 20.000. โครนูรใ์ นแต่ละปี .เงินช่วยเหลือเพือ
่ ซือ
และ เครือ
่ งช่วยฟั ง จะ จ่ายให ้ 35% จากใบเสร็จ แต่ไม่เกิน
40.000.โครนูรข
์ องทุก 3 ปี .

สมาชิกทุกท่าน โปรดทราบ!

สัญญาการว่าจ้างทางาน (Ráðningarsamningur)

ตามข ้อตกลงในการทาสัญญาว่าจ ้างทางานนัน
้
ลูกจ ้างทุกคนจะต ้องได ้รับการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
ซึง่ ต ้องมีรายละเอียดเกีย
่ วกับระยะเวลาในการว่าจ ้างทางาน,
และระดับเงินเดือนตามสัญญาว่าจ ้างงานประเภทนัน
้ ๆ.
ซึง่ สัญญาว่าจ ้างจะต ้องทาภายหลังจากทีล
่ ก
ู จ ้างได ้ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้หนึง่ เดือน.
การทาสัญญาให ้เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรนัน
้ สาคัญมากสาหรับลูกจ ้าง
เพราะหากมีปัญหาเกิดขึน
้ ก็สามารถใช ้สัญญาเป็ นหลักฐานได ้.
ทีส
่ านักงาน Eining-Iðja
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข ้อมูลเกีย
่ วกับการทาสัญญาว่าจ ้างทางานพร ้อมทั ้
งมีแบบฟอร์มไว ้บริการด ้วย.

ระยะเวลาการออก และ ให้ออกจากงาน (Uppsagnarfrestur)

•
ต ้องเป็ นไปตามความถูกต ้องของทัง้ สองฝ่ าย
•
ต ้องเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
้ เดือน
•
ต ้องทางานจนถึงสิน
ในสองสัปดาห์แรกของการทางาน
ถ ้าต ้องการลาออกก็สามารถทาได ้ทันทีไม่มเี งือ
่ นไขใดๆ.
หลังจากการทางานเกินกว่าสองสับดาห์กบ
ั นายจ ้างเดิม
จะลาออกได ้หลังจากนัน
้ อีก 12 วัน.
หากอายุการทางานเกิน 3 เดือนกับบริษัทเดิม
จะต ้องทางานให ้ครบเดือนก่อน หลังจากนัน
้ อีก 1 เดือนจึงสามารถลาออกได ้.
หากทางานเกิน 3 ปี กับบริษัทเดิม ต ้องทาให ้ครบเดือนก่อน และ
หลังจากนัน
้ อีก 3 เดือน จึงสามารถลาออกได ้. โปรดทราบ! ท่านสามารถ
ปรึกษากับตัวแทนพนักงานทีท
่ า่ นเลือกไว ้ในทีท
่ างานนัน
้ ๆได ้ หรือ ทีส
่ หภาพฯ
Eining-Iðja โทร. 460 3600 หากต ้องการความช่วยเหลือ.

Aðalbjörg G.
Hauksdóttir.

Eyrún Halla
Eyjólfsdóttir.

Helga Þyri
Bragadóttir.

Hafdís E.
Ásbjarnardóttir.

ทางสหภาพฯ จะ
มีการประชุมเกีย
่ วกับเงินกองทุนยามเจ็บป่ วยเดือนละครัง้
เอกสารทีต
่ ้องการยืน
่ เข ้าทีป
่ ระชุม สามารถยืน
่ ได ้ที่ สานักงาน Eining-Iðja
ภายในวันที่ 27 ของเดือน.
แบบฟอร์มเกีย
่ วกับรายจ่ายทีข
่ อจากเงินกองทุนยามเจ็บป่ วยทัง้ หมด
จะถูกนาเข ้าทีป
่ ระชุม อทิ,เงินค่าเจ็บป่ วยรายวัน,
ค่ากายภาพบาบัด,ค่านวด,ค่าตรวจหามะเร็งปากมดลูก และ อืน
่ ๆ.
ซึง่ เป็ นไปตามกฏของกองทุนทีจ
่ ะต ้องจ่าย.

เงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่ควรทราบ (Kynntu þér námsstyrkina!)

ในฤดูหนาว โรงเรียนต่างๆหลายแห่ง
้ และระยะยาว
ได ้จัดให ้มีการอบรมต่างๆทัง้ ระยะสัน
สาหรับสมาชิกของสหภาพฯ
จึงเป็ นโอกาสดีของสมาชิกทีต
่ ้องการเข ้ารับการอบรม
ี่ งึ ได ้รับจา
ทางสหภาพฯจึงต ้องการเสนอให ้ทุกท่านได ้รับทราบถึงสิทธิทพ
กเงินกองทุนเพือ
่ การศึกษาจาก ลานส์แมนท์ (landsmennt.is)
จากทางหน่วยเทศบาล (sveitamennt.is) และจาก ภาครัฐ
(ríkismennt.is).
แต่จะได ้รับเพียงครัง้ เดียวเท่านัน
้ ไม่วา่ การอบรมนัน
้ จะมีกเี่ ทอมก็ตาม.
ในเวปไซท์ของสหภาพฯ www.ein.is ท่านสามารถเข ้าหาข ้อมูลจาก
Landsmennt ซึง่ ได ้แปลไว ้หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, สเปญ, ไทย
และ โปแลนด์ เป็ นต ้น. อนึง่ สามารถ หาข ้อมูลทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษได ้จาก
Ríkismennt.

บ้านพักร้อนให้เช่าในช่วงฤดูหนาว(Vetrarleiga orlofshúsanna)

ทางสหภาพฯ ยังคงมีบ ้านพักร ้อนไว ้ให ้สมาชิกได ้เลือกเช่าในช่วงฤดูหนาว
นอกเหนือจากการพักร ้อนตามปรกติในฤดูร ้อน. บ ้านพักดังกล่าวมี 6
แห่งด ้วยกัน คือ บ ้านพักที่ Illugastöðum อยูท
่ ี่ Fnjóskadal,
Tjarnargerði อยูท
่ ี่ Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð อยูท
่ ี่ Borgarfirði,
Einarsstaðir อยูท
่ ี่ Fljótsdalshéraði และยังมี อพาทเม ้นท์ท ี่ Reykjavík,
Egilsstaðir ไว ้บริการอีกด ้วย. การเช่าบ ้านพักร ้อนในช่วงฤดูใบไม ้ร่วง และ
ฤดูหนาวนัน
้ เริม
่ ต ้น ตัง้ แต่ วันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 1 มิถน
ุ ายน.
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Starfsmannabreytingar
Á árinu er búið að ráða þrjá nýja starfsmenn til félagsins í
stað tveggja sem létu af störfum.

Eyrún Halla Eyjólfsdóttir var í byrjun árs ráðin þjónustufulltrúi hjá
félaginu út þetta ár, eða á meðan Hafdís E. Ásbjarnardóttir fór í
tímabundið leyfi frá störfum. Í haust var ákveðið að fastráða Eyrúnu
þar sem álag á skrifstofuna, sérstaklega er varðar réttinda- og kjaramál, hefur aukist mikið. Hafdís mun koma til vinnu á ný eftir
fæðingarorlof um áramótin og því verða fjórir starfsmenn á kjarasviði
félagsins.
Hildur Petra Friðriksdóttir, sem var einn af VIRK fulltrúum á svæðinu, lét af störfum um mitt ár þar sem hún var að flytja suður. Í
hennar stað var ráðin Helga Þyri Bragadóttir.
Síðla árs lét Brynja Skarphéðinsdóttir af störfum fyrir félagið og
var Aðalbjörg G. Hauksdóttir ráðin í fullt starf í afgreiðslunni á
Akureyri, en hún hefur m.a. unnið í afleysingum hjá félaginu undanfarin ár.

Muni› eftir www.ein.is

Sjötta þing SGS
Sjötta þing Starfsgreinasambands Íslands
var haldið í október. Björn Snæbjörnsson,
formaður Einingar-Iðju, var endurkjörinn
formaður til næstu tveggja ára og Hjördís
Þóra Sigurþórsdóttir, formaður AFLs á
Austurlandi, var sömuleiðis endurkjörinn
varaformaður. 135 fulltrúar þeirra 19 aðildarfélaga sem skipa SGS sátu fundinn, þar
af 11 frá Einingu-Iðju. Unnið var í nokkrum
nefndum inni á þinginu en málefnanefndirnar voru tvær: Kjara- og atvinnumálanefnd
og Húsnæðis- og velferðarnefnd. Samþykkt
var fjárhagsáætlun fyrir næstu tvö árin
og sömuleiðis starfsáætlun en í ljósi góðrar stöðu sambandsins var skatthlutfall
aðildarfélaganna lækkað. Þá var sérstaklega fjallað um reglur varðandi félagsaðild
og hugsanlega samræmingu reglna á milli
sjúkrasjóða.
Björn sagði m.a. í setningarræðu sinni að
ábyrgð okkar sem vinnum fyrir stéttarfélög, og
erum fulltrúar vinnandi fólks, er mikil. „Vinnumarkaðurinn er sífellt að breytast og áskoranir
framtíðarinnar eru miklar og erfiðar. Hann mun
sennilega gjörbreytast á næstu árum, enda eru
tæknibreytingar mjög örar og við getum varla
ímyndað okkur hvert framhaldið verður.
Samkvæmt sumum spám mun um helmingur starfa, sem fólk innan okkar hreyfingar
vinnur í dag, hverfa næstu tvo áratugi og samkvæmt öðrum spám verður hið hefðbundna
ráðningarsamband atvinnurekenda og launamanns veikara.
Nú þegar verðum við vör við alls konar
vinnusambönd, sem eru ekki innan ramma lag-

Fulltrúar félagsins á 6. þingi SGS.

anna og má þar sérstaklega nefna ástandið í
ferðaþjónustunni. Þar sjáum við ólögleg sjálfboðastörf, gerviverktöku, tímaráðningar og aðra
ólöglega ráðningarsamninga og tími okkar fer
sífellt meira í slík mál.
Í þessu ástandi er sterk verkalýðshreyfing
gríðarlega mikilvæg og sá lagarammi sem við
búum við gerir okkur kleift að aðstoða alla sem
til okkar leita. Allir eru skuldbundnir til að greiða
í stéttarfélag og það gerir okkur líka skyldug til
að veita öllum þjónustu. Það er mjög mikilvægt.“ Ræðuna í heild má finna á vef félagsins,
www.ein.is, sem og fjórar ályktanir sem samþykktar voru á þinginu; um kjara- og atvinnumál, húsnæðis- og velferðarmál, fjölskylduvænna samfélag og um lífeyrismál.
Eins og áður segir voru Björn og Hjördís

Þóra endurkjörin formaður og varaformaður, en
framkvæmdastjórn sambandsins tók nokkrum
breytingum.
Í nýkjörinni stjórn sitja: Aðalsteinn Á. Baldursson frá Framsýn stéttarfélagi, Guðrún Elín
Pálsdóttir frá Verkalýðsfélagi Suðurlands, Halldóra S. Sveinsdóttir frá Bárunni stéttarfélagi,
Kolbeinn Gunnarsson frá Verkalýðsfélaginu Hlíf
og Ragnar Ólason frá Eflingu stéttarfélagi. Til
vara voru kjörnir fimm, Vilhjálmur Birgisson frá
Verkalýðsfélagi Akraness er fyrsti varamaður,
Anna Júlíusdóttir frá Einingu Iðju er annar varamaður, þriðji varamaður er Þórarinn Sverrisson
frá Öldunni stéttarfélagi, fjórði varamaður er
Linda Baldursdóttir frá Verkalýðsfélaginu Hlíf og
fimmti varamaður er Guðmundur Finnbogason
frá Samstöðu stéttarfélagi.

Ljósleiðari á lllugastöðum
Fyrr í vetur var lokið við að ljósleiðaravæða orlofsbyggðina á Illugastöðum. Nú
er því loks komið gott netsamband á

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

ákveðið, a.m.k. til að byrja með, að netþjónustan yrði frí fyrir gesti orlofsbyggðarinnar, en auðvitað er mælst til þess að
niðurhal verði notað í hófi.
Innifalin áskrift í myndlyklinum eru efnisveiturnar Vodafone Play, Hopster og Cirkus.
Einnig fylgja 25 erlendar sjónvarpsstöðvar með.
Vodafone Play er efnisveita með hundruðir
kvikmynda fyrir alla aldurshópa, Hopster er efnisveita sérsniðin að börnum á aldrinum 2-6 ára
og er með íslensku tali og Cirkus er efnisveita
með bresku hágæða sjónvarpsefni.
Ekki verður hægt að leigja myndir eða ann-
að efni sem er fyrir utan það sem er í pakkanum, en þrátt fyrir það ætti öll fjölskyldan að
finna efni við sitt hæfi.
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PACTA lögmenn
Rétt er að minna á samning sem EiningIðja er með við PACTA lögmenn, en þeir
sjá um alla lögfræðiþjónustu fyrir félagið.
Starfsmönnum félagsins er samkvæmt
samningnum heimilt að bjóða félagsmönnum
sínum að leita viðtals og ráðgjafar hjá PACTA
vegna ágreinings þeirra við vinnuveitendur,
innheimtu launakrafna, skaðabótamála eða
annarra mála, sem starfsmenn Einingar-Iðju
telja rétt að bjóða viðkomandi félagsmanni.
Eining-Iðja ber kostnað af þeirri þjónustu sem
unnin er fyrir félagsmanninn og ekki fæst
greiddur úr hendi vinnuveitanda, þrotabús
hans, ábyrgðasjóði launa eða af öðrum aðilum.
Algjört skilyrði er að félagsmenn hafi fyrst samband við Einingu-Iðju og er það félagsins að
meta hvort málinu verði vísað til lögfræðinga
félagsins.

– félagsmenn fá 15% afslátt

Í samningum er einnig kveðið á um að
félagsmaður í Einingu Iðju, sem leitar til PACTA
án þess að félagið hafi milligöngu þar um, skuli
fá 15% afslátt af gildandi gjaldskrá PACTA á
hverjum tíma.

Lögmannsþjónusta
í Fjallabyggð og á Dalvík

 17. janúar 2018

Pacta lögmenn leigja aðstöðu á skrifstofum
félagsins í Fjallabyggð og á Dalvík. Ásgeir Örn
Blöndal Jóhannsson, hdl. og Jón Stefán Hjaltalín,
hdl. munu sinna viðverunni. Ná má í þá á netföngin asgeirorn@pacta.is og jonhjaltalin@
pacta.is. Lögfræðingarnir verða á Siglufirði milli
kl. 9 og 13 og á Dalvík á milli kl. 14 og 17.
ATH! þessi þjónusta er fyrir alla, ekki bara
félagsmenn Einingar-Iðju.
Næsta viðvera á skrifstofunum hjá þeim
verður:

Greiðandi
félagsmenn

 13. desember 2017
 14. febrúar 2018
 14. mars 2018
 11. apríl 2018
 16. maí 2018
 13. júní 2018
Tímapantanir í síma 440 7900. Fyrsta viðtal
er frítt.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fá á
heimasíðu PACTA, www.pacta.is

Gistimiðar
á Keahótel

Mörgum finnst gaman að skoða ýmsa tölfræði. Hér fyrir neðan
má sjá frá hvaða starfsgreinum félagsmenn voru að borga til
félagsins í september sl. og breytinguna frá því á sama tíma í
fyrra.
                                          2017                             2016
 	

Fjöldi 	

%	 Fjöldi 	

Matvælaframleiðsla 	 855 	

17,46 	

Byggingastarfsemi	 358 	

7,31 	

309	 6,4

Flutningsgreinar 	

4,65 	

228 	

4,72

368 	

7,62

Iðnaður 	
Þjónustugreinar 	

228 	
323 	

6,59 	

1.433 	

29,26 	

927 	

%

19,21

Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, en við pöntun verður að koma fram að
greitt verði með gistimiða. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn á
öllum hótelum Keahótela.
ATHUGIÐ! Miðarnir gilda ekki um jól og áramót.

1.326	 27,48

16. maí -30. september

Hótel Kea Akureyri

Almanna- og
velferðarþjónusta 	

Hjá félaginu eru til sölu fyrir félagsmenn gistimiðar á nokkur
Keahótel sem niðurgreiddir eru af Einingu-Iðju. Miðarnir eru til
sölu á öllum skrifstofum félagsins.

1.447 	

29,55

1.468 	

30,42

Atvinnulausir  	

142 	

2,9 	

123 	

2,54

Óflokkað 	

110 	

2,24 	

76 	

0,95

1. október - 15. maí

Pr. nótt                       Pr. nótt

Eins manns herbergi með sturtu        	Kr: 28.000,-     	 Kr: 13.200,Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 33.900,-  	
Kr: 17.400,16. maí -30. september

Hótel Norðurland Akureyri

1. október - 15. maí

Pr. nótt                       Pr. nótt

Í þessari töflu má m.a. sjá að þeir sem vinna í matvælaframleiðslu (t.d.
fiskvinnsla, kjötvinnsla, landbúnaður og beitning) fækkar á milli ára um 72,
eða 1,75%. Einnig að borgað er af 107 fleiri einstaklingum nú en í fyrra
sem starfa við þjónustugreinar (t.d. hótel, veitingaþjónusta og önnur ferðaþjónusta, ræstingar og öryggisvarsla)

Eins manns herbergi með sturtu     	 Kr: 24.500,- 	
Kr:   9.200,Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 29.600,-      	 Kr: 12.500,-

Í september var greitt félagsgjald af 4.896 einstaklingum, sem er
1,47% fjölgun frá því í sama mánuði í fyrra. Þessu til viðbótar eru eldri
félagsmenn 886, miðað við 997 í fyrra.

Eins manns herbergi með sturtu
Kr: 24.500,- 	
Tveggja manna herbergi með sturtu 	 Kr: 29.600,-
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1. maí -30. september

Reykjavík Lights / Skuggi hótel /
Storm hótel í Reykjavík

1. október - 30. apríl

Pr. nótt                       Pr. nótt

Kr: 11.500,Kr: 14.900,-

Muni› eftir www.ein.is

Nýútskrifaðir dyraverðir.

Dyravarðanámskeið
Dyravarðanámskeið sem stóð yfir í tvær vikur lauk í byrjun nóvember.
13 þátttakendur tóku þátt í námskeiðinu, en frá því árið 2000 hefur EiningIðja, í samstarfi við lögregluna, staðið fyrir slíkum námskeiðum. Eitt af skilyrðum fyrir skemmtanaleyfi er að þeir sem starfa við dyravörslu hafi lokið slíku
námskeiði.
Námskeiðið var bæði bóklegt og verklegt. Bóklegu tímarnir fóru fram í Einingar-Iðjusalnum í Alþýðuhúsinu en verklegar æfingar fóru fram á slökkvistöðinni, í húsnæði Rauða
krossins og í sal Fenris. Farið var yfir fjölmarga þætti sem fylgja starfi dyravarða.
Agnes Björk Blöndal, löglærður fulltrúi lögreglustjóra, fjallaði um reglugerð um löggæslu á skemmtunum og borgaralega handtöku. Sigurður Eiríksson, fulltrúi sýslumanns
fjallaði um áfengislög, reglugerð og leyfi vegna áfengisveitinga og fleira. Kári Erlingsson,
rannsóknarlögreglumaður var með fræðslu um fíkniefni, einnig fjallaði hann um samskipti dyravarða og lögreglu og skoðun skilríkja. Jón Ívar Rafnsson, frá Vátryggingarfélagi
Íslands, fór yfir og útskýrði það helsta í sambandi við tryggingar í starfi. Anna Júlíusdóttir,
varaformaður Einingar-Iðju, fjallaði um réttindi og skyldur starfsmanna sem og vinnuveitenda. Gauti Grétarsson kenndi slysahjálp, Jóhann Þór Jónsson, verkefnastjóri við eldvarnaeftirlit fór yfir brunavarnir og Ingþór Örn Valdimarsson fór í gegnum ferlið hvernig eigi
að bera sig við að handtaka menn.

Hlutverk VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst úr líkum á því
að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda. Þeir einstaklingar sem eiga rétt á þjónustu eru allir þeir sem sækja um dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóði og einnig þeir sem einhverra hluta vegna geta ekki
sinnt störfum sínum vegna heilsubrests. Þjónustan er notendum að kostnaðarlausu og fyllsta trúnaðar er gætt í hvívetna.
Fjórir ráðgjafar eru starfandi fyrir sjúkrasjóði stéttarfélaganna í Eyjafirði. Elsa Sigmundsdóttir, elsa@ein.is, sem jafnframt er verkefnastjóri svæðisins, Helga Þyri Bragadottir,
helgabraga@ein.is, Nicole Kristjánsson, nicki@ein.is og Svana Rún Símonardóttir,
svana@ein.is. Þær eru starfmenn Einingar-Iðju, en starfa fyrir öll stéttarfélög á svæðinu, og
hafa aðsetur á skrifstofu félagsins á 2. hæð í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Hægt er að ná í
ráðgjafana í síma 460 3600. Eining-Iðja fær endurgreitt frá VIRK allan kostnað vegna
þessara starfsmanna, þar á meðal vegna launa og húsnæðis.
Ráðgjafarnir eru með fasta viðveru á skrifstofu Einingar-Iðju í Fjallabyggð á miðvikudögum og á skrifstofu félagsins á Dalvík á þriðjudögum.
Nánari upplýsingar um VIRK má fá á heimasíðu Virk Starfsendurhæfingarsjóðs,
www.virk.is.
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Starfar þú í ferðaþjónustu?
Ferðaþjónustan hefur vaxið og dafnað
síðustu ár og á örfáum árum er hún orðin
ein stærsta atvinnugrein Íslendinga og
störfin innan hennar afar fjölbreytt. Í dag
starfa um 27.000 þúsund manns innan
ferðaþjónustunnar eða um 13,5% af
vinnuaflinu. Áætlað er að heildarfjöldi
ferðamanna fari yfir 2 milljónir árið 2017.
Störf innan ferðaþjónustunnar hafa verið
kortlögð í yfirflokka og undirflokka (mynd 1).
Kortlagning og greining starfa var unnin á
vegum starfsgreinaráðs matvæla-, veitinga- og
ferðaþjónustugreina og var m.a. stuðst við
heimsóknir í fyrirtæki. Markmkiðið með kortlagningunni var að fá heildarsýn yfir þau fjölbreyttu störf sem eru innan greinarinnar til þess
að undirbúa hagnýta og verklega fræðslu sem
miðar að aukinni hæfni starfsfólks. Mikilvægt er
að stjórnendur og eigendur fyrirtækja átti sig á
nauðsyn góðs starfsumhverfis og hæfni starfsfólks. Með aukinni hæfni starfsfólks verða
gæðin meiri, arðsemi fyrirtækjanna eykst sem
og ánægja ferðamannanna.
Hæfnisetur ferðaþjónustunnar var stofnað
í janúar 2017. Hlutverk þess er að starfa á
forsendum ferðaþjónustunnar til að efla hæfni
starfsfólks og þar með auka gæði, fagmennsku
og starfsánægju og arðsemi greinarinnar.
Hæfnisetrið greinir þarfir fyrirtækja, mótar leiðir,
eykur samvinnu og samræmingu við fræðslu
og kemur henni á framfæri til fræðsluaðila og
fyrirtækja innan ferðaþjónustu. Hæfnisetrið
starfar á forsendum ferðaþjónustunnar og í víðtækri samvinnu og sátt við hagaðila í samfélaginu. Mikilvægt er að fræðsluaðilar standi fyrir
árangursmiðaðri fræðslu í samræmi við þarfir

greinarinnar. Mat á árangri fræðslu á rekstur
fyrirtækja er því einn af hornsteinum nálgunar
setursins á fræðslu og hæfniaukningu í fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er samstarfsverkefni aðila vinnumarkaðsins, fræðsluaðila og stjórnvalda um heild-

(SÍMEY), Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum,
Mímir símenntun og Fræðslunet Suðurlands.
Tilraunarverkefnið er farið af stað í Eyjafirðinum og eru samstarfsaðilar í verkefninu
Hæfnisetur ferðaþjónustunnar, SÍMEY, Ferðamálastofa, Markaðsstofa Norðurlands, Akureyr-

Kortlagning starfa í ferðaþjónustu

stæðar lausnir og úrbætur til að auka hæfni
starfsmanna í ferðaþjónustu á Íslandi. Hæfnisetur
ferðaþjónustunnar er verkefni sem er vistað hjá
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.
Í september var undirritaður samstarfssamningur Hæfniseturs ferðaþjónustunnar við fjórar
símenntunarmiðstöðvar um tilraunaverkefni um
fræðslu starfsmanna í ferðaþjónustu. Samstarfsaðilarnir eru Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar

arstofa og Eining Iðja. Morgunverðarfundur var
haldinn í nóvember og var góð þátttaka. Fulltrúar 20 ferðaþjónustufyrirtækja komu á fundinn og fengu þau kynningu á fræðslumöguleikum innan ferðaþjónustunnar. Næsta skref er
samstarf við ferðaþjónustufyrirtæki um fræðslu
sem leiðir til aukinnar hæfni starfsfólks og arðsemi fyrirtækisins. Starfsþróun skiptir máli og
eins að einstaklingar fái tækifæri til að eflast í
starfi, fái metið það sem þeir hafa lært á vinnumarkaði og geti menntað sig innan greinar-
innar. Að loknu þessu tilraunaverkefni verður
reynsla metin og fleiri fræðsluaðilum boðið í
samstarf á þessu sviði.
Hæfnisetrið mun sjá um útvegun nýrra og
endurbættra verkfæra, að móta starfsnám í
samvinnu við greinina, þróa raunfærnimat, veita
ráðgjöf  og aðstoð sem gagnast til að efla hæfni
starfsfólks í ferðaþjónustu.
Heimasíða Hæfniseturs ferðaþjónustunnar er
www.haefni.is
Hildur Betty Kristjánsdóttir
sérfræðingur í fullorðinsfræðslu
hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
og Hæfnisetri ferðaþjónustunnar

Frá morgunverðarfundinum í SÍMEY.
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Frá vinstri: Björn, Elín Björg, Eiríkur Björn og Gylfi.

Bjarg íbúðafélag
byggir 75 nýjar íbúðir á Akureyri
27. nóvember sl. var undirrituð viljayfirlýsing um
samstarf Akureyrarbæjar og Bjargs íbúðafélags sem
felur í sér að bærinn veiti 12% stofnframlag til
byggingar 75 nýrra íbúða á vegum félagsins á
Akureyri á næstu þremur árum. Þetta er gert í ljósi
þeirra brýnu verkefna sem blasa við í húsnæðismálum og hefur Akureyrarbær nú þegar gefið vilyrði
um úthlutun á lóð að Guðmannshaga 2 í Hagahverfi
fyrir a.m.k. 18 íbúðir og fram til ársins 2020 verður
úthlutað lóðum fyrir samtals 75 leiguíbúðir.
Bjarg íbúðafélag, sem stofnað var af ASÍ og BSRB, er húsnæðissjálfseignastofnun sem er rekin án hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum aðgengi
að hagkvæmu, öruggu og vönduðu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Um er að ræða svokölluð leiguheimili að danskri
fyrirmynd “Almene boliger”.Leiðarljós félagsins eru: Öryggi,

langtímalausn, hagkvæm leiga, vandaðar og vel hannaðar
íbúðir og spennandi kostur fyrir fólk á leigumarkaði.
Að undirritun lokinni sagði Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ
og stjórnarformður Bjargs, m.a. að Bjarg hygði á starfsemi
um land allt og að stefnan væri sú að það ferli sem nú væri
að hefjast myndi standa lengi. Jafnframt sagði hann að
sveitarfélög sinna þeim sem væru í mestum vanda en síðan
verkamannabústakerfið var lagt niður hefði ákveðinn hópur
í raun verið afskiptur; það fólk gæti ekki keypt sér hús-
næði því það fengi ekki lánsheimildir í fjármálastofnunum
og væri þess vegna illa statt.
Samkomulagið undirrituðu Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs, Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri,
Elín Björg Jónsdóttir, stjórnarmaður í Bjargi og formaður
BSRB, og Gylfi Arnbjörnsson stjórnarformaður Bjargs og
forseti ASÍ.

Gistimiðar á Fosshótelin
Eining-Iðja hefur til sölu niðurgreidda
gistimiða á Fosshótel fyrir félagsmenn.
Verð miða er kr. 9.500 og gildir hann fyrir
árið 2017. Miðana er hægt að kaupa á
skrifstofum Einingar-Iðju.
Fosshótel bjóða upp á gistingu á 16 hótelum
og er í boði fjölbreytt úrval af gistingu um allt
land, ýmist sem sumarhótel eða heilsárshótel.
Fosshótelin eru reyklaus hótel.
Bókanir skulu berast beint á viðkomandi
hótel eða á söluskrifstofu Fosshótela því ekki
er hægt að bóka í gegnum bókunarvél á
heimasíðu ef greiða á með gistimiða. Ráðlagt
er að bóka með fyrirvara, en við pöntun þarf að
koma fram að greitt verði með gistimiða.

 Aukarúm fyrir 3-12 ára kostar kr. 3.250
og greiðist við innritun.
 Aukarúm fyrir 13 ára og eldri kostar 
kr. 6.500 og greiðist við innritun.
Yfir vetrartímann þarf að nota einn miða fyrir
eina nótt í tveggja manna herbergi með morg-
unverði. Frá maí til og með september þarf að
nota tvo miða fyrir slíkt herbergi.
 Vetur (jan.-apr. og okt.-des.) - 1 gistimiði
fyrir eina nótt
 Sumar (maí til og með sept.) - 2 gistimiðar
fyrir eina nótt
 Eitt barn 6 ára og yngri gistir endurgjaldslaust í herbergi með foreldri/um ef deilt er
rúmi.

Ath! Aukagjald er rukkað á Fosshótel
Reykjavík og Fosshótel Jökulsárlóni,
7.000 kr. sem greiðist við innritun.
Miðarnir gilda ekki á sérstökum viðburðum
eins og Mærudögum á Húsavík, Menningarnótt
í Reykjavík, Fiskideginum mikla á Dalvík o.s.frv.
Nánari upplýsingar má finna á
www.fosshotel.is
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Jólaföndur
með Lindu Óla
Ég rakst á þessi frauðhjörtu í Rúmfatalagernum um daginn. Nostalgían
spratt upp. Fyrir a.m.k. 20 árum síðan var það árleg hefð hjá mér að
klæða frauðkúlur og gefa í jólagjafir. Ný kúla hönnuð á hverju ári. Þá
datt mér í hug að það væri nú gaman að rifja upp gamla takta og klæða
hjörtu í meira “moderne” stíl.
Það er tiltölulega einfalt að vinna með frauð. Það er fislétt og auðvelt að festa í
það með títuprjónum. Einnig er það ódýrt. Það er alveg kjörið að nýta búta úr ónýtum fötum til að klæða hjörtun með og það má finna allskyns hluti heimavið til að
skreyta með. Efni, blúndur, borða, tölur, garn, blóm, glimmer, pappír, perlur ofl.
Það eina sem þarf annað en skrautið sjálft er borðhnífur, skæri, títuprjónar, nál og
límbyssa til að festa skrautið á ef ekki er hægt að stinga tituprjón í það.
1. Skerið varlega utan með hjartanu, allan hringinn, ca 1cm djúpan skurð. Betra að
skera grunnt fyrst og dýpka svo skurðinn smám saman til að rífa ekki upp
frauðið. Borðhnífur dugar alveg ef ekki er skorið of fast.
2. Klippið efni aðeins stærra en hjartað, það þarf ekki að vera nákvæmt snið, það
má alltaf klippa það aðeins til þegar það er fest á hjartað.
3. Notið borðhníf til að ýta efninu ofan í skurðinn i frauðinu. Best er að tylla efninu
fyrst á nokkrum stöðum allan hringinn til að sjá hversu vel sniðið passar og
einnig til að koma í veg fyrir að fellingar myndist í efnið. Auðveldast er að nota
efni sem að teygist en það er þó ekki nauðsynlegt. Það gerir lítið til þó litlar fellingar myndist. Passið bara að láta efnið hafast við þannig að þið endið ekki með
eina stóra fellingu í lokin.
4. Klæðið hjartað báðu megin á sama hátt.
5. Skreytið hjartað að vild, borða og blúndur má festa ofan í skurðinn og/eða með
títuprjónum. Upphengi og hangandi skraut festist með sama hætti. Það er gott
að binda hnút á bandið áður en því er troðið ofan í skurðinn og stinga títuprjóni
í gegnum hnútinn. Ef límbyssan er við hendina má setja smá lím til að tryggja
það ennfremur. Festið annað skraut með títuprjónum eða límbyssu eftir þörfum.
6. Að lokum er sárið á skurðinum falið, t.d. með blúndu eða borða.
Hjörtun er svo hægt að hengja upp, t.d. í glugga, á jólatré eða á grein í vasa.
Mér finnst líka skemmtilegt að leggja þau á kertabakka eða setja með uppstilltu
jólaskrauti.
Gleðileg jól!
Linda Óla ART
Hafnarstræti 97, 2.hæð.
600 Akureyri
Facebook: Linda Óla ART - Snapchat: lindaolaART - www.lindaola.com
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Jólakrossgátan
Ger›ur er sk‡r greinarmunur á grönnum og brei›um sérhljó›um. Höfundur krossgátunnar er Bragi V. Bergmann.
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Jólakrossgátan
Skrifi› lausnina á bla›, (reitir 1 til 32, málsháttur) og
merki› bla›i› me› nafni, heimilisfangi, póstnúmeri
og símanúmeri. Einnig má senda svari› í tölvupósti
á ein@ein.is, en gæta skal þess a› láta fyrrgreindar
uppl‡singar fylgja.
Skilafrestur er til kl. 16 mánudaginn 8.
janúar 2018. Dregi› ver›ur úr réttum lausnum
og ver›ur strax haft samband vi› vinningshafana.

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

Ekki segja upp
í veikindum
– Ekki láta þrýsta þér út í réttindamissi –
Það eru nokkur dæmi um að félagsmenn hafi komið á skrifstofur Einingar-Iðju eftir að hafa sagt upp störfum í veikindum. Það getur þýtt mikla réttindaskerðingu hjá viðkomandi.
Dæmi eru um að fólk sem hefur verið veikt í nokkurn tíma
hefur verið kallað til yfirmanna og þrýst á það að segja upp
störfum. Eining-Iðja beinir því til félagsmanna sinna að láta
alls ekki undan slíkum þrýstingi heldur hafa strax samband
við félagið.
Það hefur þrengt að ýmsum stofnunum og fyrirtækjum á
síðustu árum og yfirmenn því oft í erfiðri stöðu með rekstur-

Glæsilegir vinningar eru í boði:

inn. Þó er óafsakanlegt í slíkum tilvikum að hafa réttindi af

OFA / SKILTAGERÐ
| SÍMI 451 2222

launafólki með því að þrýsta á þá sem lenda í lengri veik-

Gjafabréf í HOF menningarhús á Akureyri
að verðmæti kr. 20.000,Gjafabréf frá Strikinu
að verðmæti kr. 10.000,-

indum að segja upp störfum. Það er engin lausn og getur í
mörgum tilvikum aukið á vanda þessa fólks frekar en hitt.
Þess vegna er svo mikilvægt að fá ráðgjöf hjá Einingu-

Ver›launagetraun

Iðju áður en skrifað er upp á starfslok.

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

RESTAURANT

KA

1. Gunnar Magnússon
4. Ingvar Kristjánsson
2. Rannveig Kristmundsdóttir 5. Anna Júlíusdóttir
3. Svavar Magnússon
6. Björn Snæbjörnsson

NDARRÉTTI Skrifi›
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lausnina á bla› og merki› þa›
me› nafni, heimilisfangi, póstnúmeri og
símanúmeri. Einnig má senda svari›
í tölvupósti á ein@ein.is en gæta skal
þess a› láta fyrrgreindar uppl‡singar
fylgja. Skilafrestur er til kl. 16,
mánudaginn 8. jan. 2018. Dregi›

ver›ur úr réttum lausnum og ver›ur strax
haft samband vi› vinningshafana.

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

Glæsilegir
vinningar
eru í boði:
Gjafabréf frá Strikinu
að verðmæti
kr. 10.000,Gjafabréf í HOF menningarhús
á Akureyri að verðmæti
kr. 10.000,-
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Það geta allir
misst heilsuna

Heilsu- og sjúkdómatrygging
Það geta allir misst heilsuna óháð stétt eða stöðu.

Við tryggjum fólk
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Allianz Ísland hf. | 595
Dalshraun
3400 | |allianz@allianz.is
220 Hafnafirð | 595
| allianz.is
3400 | allianz@allianz.is | allianz.is

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - Actavis 711042

Fyrir þig, hjartað mitt

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er ætlað sem annars stigs forvörn gegn hjartadrepi,
til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng í jafnvægi, þegar saga er um hvikula hjartaöng, nema meðan á
bráðafasanum stendur, til að fyrirbyggja stíflu eftir hjáveituaðgerð (CABG), við kransæðaþræðingu (coronary angioplasty), nema meðan
á bráðafasanum stendur, sem annars stigs forvörn gegn skammvinnum blóðþurrðarköstum (TIA) og blóðþurrðarköstum í heila (CVA), að
því tilskildu að blæðingar innan heila hafi verið útilokaðar. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. Notkun þess er
takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð. Fylgið ávallt leiðbeiningum læknis um skammta og lyfjagjafir. Töflunum
skal kyngja heilum með 1/2 glasi af vatni. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar, húðin kemur í veg
fyrir ertandi áhrif í meltingarvegi. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

