Í útilegu og
veiði með
kortin upp á
vasann!

Stéttarfélag Vesturlands býður
félagsmönnum að kaupa Útilegukortið sem veitir aðgang að
31 tjaldsvæði og einnig Veiðikortið sem líka veitir aðgang að
31 veiðistað.
Félagsmenn geta keypt útilegukortið á kr. 6.000. og veiðikortið á kr. 4.000.
Hægt er að finna allar upplýsingar um þessi kort á www.
veidikortid.is og www.utilegukortid.is .
Nú er um að gera að skoða
landið og njóta gæða þess á sem
ódýrastan hátt.
Ekki þarf að sækja um þennan
kost og við munum selja kortin
í allt sumar.

Vouchery na
przeloty Iceland
Express

Zarząd funduszu wakacyjnego Związków Zawodowych
Vesturlands zaprasza swoich
członków do zakupu voucherów
do wykorzystania w Iceland
Express. Vochery o wartości
20000 koron będą sprzedawane
w cenie 10000 koron do wykorzystania na wszystkie loty Iceland Express.
Członkowie związku, którzy
nie kupili vouchera w zeszłym
roku, w tym roku mogą kupić
dwa, Ci którzy płacili składki
związkowe pracując więcej
niż na pół etatu ale mniej niż
na pełny etat mogą kupić jeden
voucher.
Vouchery ważne są przez dwa
lata.
Wnioski o przyznanie vouchera
można składać na dołączonym
formularzu. Regóły przydzielania voucherów będą takie same
jak w przypadku domów wczasowych.
Uwaga. W tym roku, do
sprzedaży mamy tylko 60
voucherów.

Húsafell

Orlofshús 2009
Stéttarfélag Vesturlands óskar félagsmönnum gleðilegs sumars og
minnir um leið á orlofshúsin og
orlofsíbúðirnar, sem félagið býður upp á sumarið 2009.
Leiguverð orlofshúsa og orlofsíbúða verður það sama og síðustu
tvö sumur.
Sem sagt verðið er mjög hóflegt,
eða kr. 15.000 fyrir vikuna.
Umsóknir um orlofshúsin þurfa
að berast skrifstofu Stéttarfélagsins í Borgarnesi í síðasta lagi 24.
apríl n.k. Gert er ráð fyrir að úthlutun liggi fyrir 5. maí.

Gerð er hér í stuttu máli og myndum grein fyrir þeim möguleikum
sem í boði eru af hálfu félagsins
sumarið 2009.

Domy
Wczasowe 2009

Związki Zawodowe Vesturlands życzą miłych wakacji i
przypominają o możliwości
wynajęcia domku albo apartamentu wczasowego w lato 2009.
Cena wynajmu domku albo apartamentu wczasowego pozostaje

nie zmieniona od dwóch lat. Jest
bardzo przystępna i wynosi 15000
koron na tydzień.
Wnioski o przyznanie domku
albo apartamentu wczasowego
należy złożyć w biurze związków
w Borgarnes nie później niż 24
kwietnia. Decyzje o przydziałach
bedą ogłoszone prawdopodobnie
do 5 maja.
Krótkie wprowadzenie i zdjęcie
do oferowanych przez związki
domów wczasowych w lato 2009
poniżej.

Nú bjóðum við sumarbústað í Húsafelli

Um er að ræða nýbyggðan bústað í Kiðárskógum. Ekki þarf að
kynna vestlendingum dásemdir
Húsafells sem sumardvalarstaðar.
Stéttarfélag Vesturlands ætlar að
leigja þennan bústað í eitt ár og
kanna þannig áhuga félagsmanna

á að geta sótt orlofskosti í næsta
nágrenni og allan ársins hring.
Húsið er 62 fm. auk 25. fm. svefnlofts.
Tvö svefnherbergi og stofa, eldhúskrókur og baðherbergi með

sturtu. Heitur pottur er á palli.
Húsið verður búið öllum venjulegum búnaði fyrir 6 til 8 manns.
Leigutími: 29. maí til 4. september

Furulundur 8o, Akureyri
Hús og búnaður: Íbúðin að Furulundi 8 var keypt haustið 2005.
Svefnpláss er fyrir 6-8 manns,
sængur og koddar f. 8 fylgja og
borðbúnaður f. 8. Íbúðin er búin
öllum venjulegum búnaði fyrir 6
til 8 manns. Þetta er 3ja herb. íbúð
á jarðhæð í fjölbýlishúsi þar sem
eingöngu eru orlofsíbúðir í eigu
stéttarfélaga. Íbúðin er í góðu
ástandi og á það einnig við allan
húsbúnað. Ný og stór afgirt verönd er við íbúðina.
Staðsetning og staðhættir: Íbúðin
er í hjarta bæjarins þar sem stutt
er í sundlaug Akureyrar og miðbæinn. Á Akureyri er alla mögulega þjónustu að finna, einnig er

þar ríkt menningarlíf. Á Akureyri
er einnig nyrsti 18 holu golfvöllur
í heimi, Jaðarsvöllur. Kjarnaskógur er fjölbreytt útivistarsvæði með
alhliða möguleikum til hollrar útivistar. Þar eru tveir blakvellir sem
ætlaðir eru almenningi og ýmis
leiktæki fyrir börn og fullorðna.
Góð grillaðstaða er þar fyrir almenning og er mjög vinsælt hjá
fjölskyldum og hópum að safnast saman í Kjarna, grilla og eiga
saman góðar stundir við leiki og
náttúruskoðun. Sjá nánari upplýsingar á www.akureyri.is
Leigutímabil í boði: Íbúðin stendur félagsmönnum til boða í allt
sumar, frá 5.júní til 4. september.

Illugastaðir í Fnjóskadal

Umbrot: Guðrún Björk Friðriksdóttir 2009 Prentun: Prentmet Vesturlandi

Hús og búnaður: Hús félagsins á
Illugastöðum í Fnjóskadal er notalegt og vel búið orlofshús með
stórri og góðri afgirtri verönd og
heitum potti, sem settur var upp
sumarið 2006. Hitaveita er komin í orlofsbyggðina. Svefnpláss er
fyrir 6-8 manns, sængur og koddar f. 8 og borðbúnaður f. 8. Húsið
er einnig búið öllum venjulegum
búnaði fyrir 6 til 8 manns.
Staðsetning og staðhættir: Kyrrð-

in og náttúrfegurð Fnjóskadalsins
er rómuð og ekki langt að fara á
Akureyri, til Húsavíkur og/eða
Mývatns til að njóta þess sem þar
er boðið upp á. Þjónustumiðstöðin
á Illugastöðum býður upp á margs
konar þjónustu, þar eru seldar
hinar ýmsu nauðþurftir og einnig
er þar mjög góð sundlaug.
Leigutímabil í boði: Sumarhúsið
stendur félagsmönnum til boða í
allt sumar, frá 29. maí til 4.sept.

Ölfusborgir
Hús og búnaður: Húsið var allt
endurbyggt árið 2006, sólstofa
var byggð við húsið, nýjar innréttingar og ný tæki eru í húsinu.
Á glæsilegri veröndinni, sem er
afgirt, er heitur pottur og gasgrill.
Svefnaðstaða er fyrir 6-8 manns,
sængur og koddar f. 8 og borðbúnaður f. 8. Húsið er búið öllum
venjulegum búnaði fyrir 6 til 8
manns.
Staðsetning og staðhættir: Í
Hveragerði, sem er í göngufjarlægð frá bústaðnum, er alla þjónustu að finna og svo er líka stutt
að skreppa á Selfoss sem er í ca
5 mín. akstursfjarlægð. Einnig
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er stutt að keyra t.d. á Stokkseyri, Eyrarbakka, Þorlákshöfn og
í uppsveitir Árnessýslu þar sem
margt skemmtilegt er að skoða.
T.d. draugasafnið á Eyrarbakka
eða dýragarðinn í Slakka, boðið
er upp á kajaksiglingar frá Stokkseyri og flúðasiglingar niður Hvítá.
Við vekjum einnig athygli á því
að hægt er að fá ýmsa þjónustu
keypta hjá Heilsustofnun NLFÍ
sem er í næsta nágrenni.
Leigutímabil í boði: Orlofshúsið
við Ölfusborgir stendur félagsmönnum til boða í allt sumar, frá
29. maí til 4. september.

Nýr kostur á Austurlandi,
Hafursá á Héraði
Staðhættir: Hafursá er gamalt
bóndabýli sem stendur við útjaðar gamla skógarins með útsýni
inn yfir skóginn, Lagarfljótið og
inn til Snæfells. Um svæðið eru
margar og skemmtilegar gönguleiðir bæði upp til fjallsins og inn
um skóginn. Að Hafursá eru 22
km. frá Egilsstöðum og 5 km.
inn að Hallormsstað. Á Hallormsstað er ýmsa afþreyingu að finna
s.s. sundlaug, hestaleigu og hægt
er að fara í siglingu á Fljótinu í
Atlavík.
Búnaður: Um er að ræða ný uppgerðan sumarbústað.
Húsið skiptist í tvö svefnher-

bergi með tveim rúmum og koju í
hvoru herbergi, stofa og eldhús er
eitt rými. Baðherbergi með sturtu.
Dyr eru út á pall á suðurhlið. Bústaðurinn er allur klæddur að innan með lútuðum panel, ljóst parket á stofu, flísar á eldhúskrók,
baði og forstofu.
Allur almennur búnaður er í bústaðnum s.s. sjónvarp, eldunarhella, ísskápur og örbylgjuofn.
Borðbúnaður er fyrir 10 manns,
gasgrill. Hægt er að fá auka dýnur, leigja rúmfatnað og aðgangur
að þvottavél er í íbúðarhúsinu á
bænum.
Leigutími: 12. júní til 21. ágúst

Flugávísanir með
Iceland Express
Stjórn Orlofssjóðs Stéttarfélags
Vesturlands hefur ákveðið að
bjóða félagsmönnum að kaupa
ávísanir á flugferðir í formi gjafabréfa frá Iceland Express. Gjafabréfin verða seld á kr. 10.000 og
gilda sem 20.000 kr. greiðsla upp
í flugfargjald með Iceland Express
í allar ferðir félagsins.
Þeir sem ekki keyptu orlofsávísanir sl. sumar geta nú keypt tvær
ávísanir, hafi þeir greitt iðgjald

miðað við fullt starf, ef starfshlutfallið var minna en fullt, þó meira
en hálft er hægt að kaupa eina
ávísun.
Gildistími flugávísananna er 2 ár.
Sækja þarf um ávísanirnar á meðfylgjandi eyðublaði og þeim verður úthlutað á sama hátt og sumarbústöðunum.
Athugið að einungis 60 ávísanir
verða til sölu í ár.

Stéttarfélag Vesturlands

Starfssvæði: Hvalfjarðarsveit Borgarbyggð Skorradalur
Eyja og Miklaholtshreppur Dalabyggð

Félagsfréttir

7. tölublað apríl 2009
Ábyrgðarmaður: Signý Jóhannesdóttir.
Stjórn Stéttarfélags Vesturlands:
Signý Jóhannesdóttir, formaður, Sigurþór Óskar Ágústsson,
varaformaður, Baldur Jónsson, ritari, Kristján Jóhannsson, vararitari,
Kristín Anna Kristjánsdóttir, meðstjórnandi, Jónína Guðrún
Heiðarsdóttir, meðstjórnandi. Aðrir meðstjórnendur og formenn
deilda: Agnar Ólafsson, form. IMSdeildar, María Erla Guðmundsdóttir,
form. MFÞdeildar, Elín G. Tómasdóttir, form. DRSdeildar, Guðbrandur
Magnússon, form. ISDdeildar, Einar O. Pálsson, form. DVSdeildar.
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