
Stétt ar fé lag Vest ur lands ósk ar fé-
lags mönn um gleði legs sum ars og 
minn ir um leið á or lofs hús in og 
or lofs íbúð irn ar, sem fé lag ið býð-
ur upp á sum ar ið 2009.  
Leigu verð or lofs húsa og orlofs-
íbúða verð ur það sama og síðustu 
tvö sum ur.
Sem sagt verð ið er mjög hófl  egt, 
eða kr. 15.000 fyr ir vik una.   

Um sókn ir um or lofs hús in  þurfa 
að ber ast skrif stofu Stétt ar fé lags-
ins í Borg ar nesi í síð asta lagi 24. 
apr íl n.k.  Gert er ráð fyr ir að út-
hlut un  liggi fyr ir 5. maí.

Gerð er hér í  stuttu máli og mynd-
um  grein fyr ir þeim mögu leik um 
sem í boði eru af  hálfu fé lags ins 
sum ar ið 2009. 

Domy 
Wczasowe 2009
Związki Zawodowe Vestur-
lands życzą miłych wakacji i 
przypominają o możliwości 
wynajęcia domku albo aparta-
mentu wczasowego w lato 2009. 

Cena wynajmu domku albo apar-
tamentu 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.

Um er að ræða ný byggð an bú-
stað í Kiðár skóg um. Ekki þarf að 
 kynna vest lend ing um dá semd ir 
Húsa fells sem sum ar dval ar stað ar. 
Stétt ar fé lag Vest ur lands ætl ar að 
 leigja þenn an bú stað í eitt ár og 
 kanna þann ig  áhuga fé lags manna 

á að geta sótt orlofs kosti í  næsta 
ná grenni og all an árs ins hring.

Hús ið er 62 fm. auk 25. fm. svefn-
lofts.
Tvö svefn her bergi og  stofa, eld-
hús krók ur og bað her bergi með 

sturtu. Heit ur pott ur er á  palli. 
Hús ið verð ur bú ið öll um venju-
leg um bún aði fyr ir 6 til 8 manns. 

Leigu tími: 29. maí til 4. sept emb-
er

Húsafell

Í útilegu og 
veiði með 

kortin upp á 
vasann!

Stétt ar fé lag Vest ur lands býð ur 
félags mönn um að  kaupa Úti-
legu kort ið sem veit ir að gang að 
31 tjald svæði og einn ig Veiði-
kort ið sem líka veit ir að gang að 
31 veiði stað.
Fé lags menn geta  keypt úti legu-
kort ið á kr. 6.000.  og veiði kort-
ið á  kr. 4.000. 
Hægt er að  fi nna all ar upp lýs-
ing ar um  þessi kort á www.
veidi kort id.is og www.uti legu-
kort id.is .  
Nú er um að gera að  skoða 
land ið og  njóta gæða þess á sem 
ódýr ast an hátt.
Ekki þarf að  sækja um þenn an 
kost og við mun um  selja kort in 
í allt sum ar.

Vouchery na 
przeloty Iceland 

Express 
Zarząd funduszu wakacyj-
nego 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 wyko-
rzystania na wszystkie loty Ice-
land 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 przydziela-
nia voucherów będą takie same 
jak w przypadku domów wc-
zasowych. 
Uwaga. W tym roku, do 
sprzedaży mamy tylko 60 
voucherów.

Orlofshús 2009

Nú bjóðum við sumar-
bústað í Húsafelli
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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. IMS deildar, María Erla Guðmundsdóttir, 
form. MFÞ deildar, Elín G. Tómasdóttir, form. DRS deildar, Guðbrandur 

Magnússon,  form. ISD deildar, Einar O. Pálsson, form. DVS deildar.

Hús og bún að ur: Hús ið var allt 
end ur byggt ár ið 2006, sól stofa 
var byggð við hús ið, nýj ar inn-
rétt ing ar og ný tæki eru í hús inu. 
Á glæsi legri ve rönd inni, sem er 
af girt, er heit ur pott ur og gas grill. 
Svefn að staða er fyr ir 6 -8 manns, 
sæng ur og kodd ar f. 8 og borð-
bún að ur f. 8. Hús ið er bú ið öll um 
venju leg um bún aði fyr ir 6 til 8 
manns. 
Stað setn ing og stað hætt ir: Í 
Hvera gerði, sem er í göngu fjar-
lægð frá bú staðn um, er alla þjón-
ustu að  fi nna og svo er líka stutt 
að  skreppa á Sel foss sem er í ca 
5 mín. akst urs fjar lægð. Einn ig 

er stutt að  keyra t.d. á Stokks-
eyri, Eyr ar bakka, Þor láks höfn og 
í upp sveit ir Ár nes sýslu þar sem 
margt skemmti legt er að  skoða. 
T.d. drauga safn ið á Eyr ar bakka 
eða dýra garð inn í  Slakka, boð ið 
er upp á ka jak sigl ing ar frá Stokks-
eyri og fl úða sigl ing ar nið ur  Hvítá. 
Við vekj um einn ig at hygli á því 
að hægt er að fá ýmsa þjón ustu 
 keypta hjá Heilsu stofn un NLFÍ 
sem er í  næsta ná grenni. 
Leigu tíma bil í boði: Or lofs hús ið 
við Ölf us borg ir stend ur fé lags-
mönn um til boða í allt sum ar, frá 
29. maí til 4. sept emb er.

Hús og bún að ur: Íbúð in að Furu-
lundi 8 var  keypt haust ið 2005. 
Svefn pláss er fyr ir 6  -8 manns, 
sæng ur og kodd ar f. 8  fylgja og 
borð bún að ur f. 8. Íbúð in er bú in 
öll um venju leg um bún aði fyr ir 6 
til 8 manns.  Þetta er 3ja herb. íbúð 
á jarð hæð í fjöl býl is húsi þar sem 
ein göngu eru or lofs íbúð ir í eigu 
stétt ar fé laga. Íbúð in er í góðu 
 ástandi og á það einn ig við all an 
hús bún að. Ný og stór af girt ve-
rönd er við íbúð ina.
Stað setn ing og stað hætt ir: Íbúð in 
er í  hjarta bæj ar ins þar sem stutt 
er í sund laug Ak ur eyr ar og mið-
bæ inn. Á Ak ur eyri er alla mögu-
lega þjón ustu að  fi nna, einn ig er 

þar ríkt menn ing ar líf. Á Ak ur eyri 
er einn ig  nyrsti 18 holu golf völl ur 
í  heimi, Jað ars völl ur. Kjarna skóg-
ur er fjöl breytt úti vist ar svæði með 
al hliða mögu leik um til hollr ar úti-
vist ar. Þar eru  tveir blak vell ir sem 
ætl að ir eru al menn ingi og ým is 
leik tæki fyr ir börn og full orðna. 
Góð grill að staða er þar fyr ir al-
menn ing og er mjög vin sælt hjá 
fjöl skyld um og hóp um að safn-
ast sam an í  Kjarna,  grilla og eiga 
sam an góð ar stund ir við  leiki og 
nátt úru skoð un. Sjá nán ari upp lýs-
ing ar á www.ak ur eyri.is 
Leigu tíma bil í boði: Íbúð in stend-
ur fé lags mönn um til boða í allt 
sum ar, frá 5.júní til 4. sept emb er.

Hús og bún að ur: Hús fé lags ins á 
Ill ug astöð um í Fnjóska dal er nota-
legt og vel bú ið or lofs hús með 
 stórri og  góðri af girtri ve rönd og 
heit um  potti, sem sett ur var upp 
sum ar ið 2006. Hita veita er kom-
in í or lofs byggð ina. Svefn pláss er 
fyr ir 6- 8 manns, sæng ur og kodd-
ar f. 8 og borð bún að ur f. 8. Hús ið 
er einn ig bú ið öll um venju leg um 
bún aði fyr ir 6 til 8 manns. 
Stað setn ing og stað hætt ir: Kyrrð-

in og nátt úr feg urð Fnjóska dals ins 
er róm uð og ekki langt að fara á 
Ak ur eyri, til Húsa vík ur og/eða 
Mý vatns til að  njóta þess sem þar 
er boð ið upp á. Þjón ustu mið stöð in 
á Ill ug astöð um býð ur upp á margs 
kon ar þjón ustu, þar eru seld ar 
hin ar ýmsu nauð þurft ir og einn ig 
er þar mjög góð sund laug.
Leigu tíma bil í boði: Sum ar hús ið 
stend ur fé lags mönn um til boða í 
allt sum ar, frá 29. maí til 4.sept.

Stað hætt ir: Haf ursá er gam alt 
bónda býli  sem stend ur við út-
jað ar  gamla skóg ar ins með út sýni 
inn yfi  r skóg inn,  Lag ar fl jót ið og 
inn til Snæ fells. Um svæð ið eru 
marg ar og skemmti leg ar göngu-
leið ir bæði upp til fjalls ins og inn 
um skóg inn.  Að Haf ursá eru 22 
km. frá Eg ils stöð um og 5 km. 
inn að Hall orms stað. Á Hall orms-
stað er ýmsa af þrey ingu að  fi nna 
s.s. sund laug, hesta leigu og hægt 
er að fara í sigl ingu á Fljót inu í 
Atla vík.
Bún að ur: Um er að ræða ný upp-
gerð an sum ar bú stað.
Hús ið skipt ist í tvö svefn her-

bergi með  tveim rúm um og koju í 
 hvoru her bergi,  stofa og eld hús er 
eitt rými. Bað her bergi með sturtu. 
Dyr eru út á pall á suð ur hlið. Bú-
stað ur inn er all ur klædd ur að inn-
an með lút uð um pan el, ljóst par-
ket á  stofu, fl ís ar á  eld hús krók, 
baði og for stofu.
All ur al menn ur bún að ur er í bú-
staðn um s.s. sjón varp, eld un ar-
hella, ís skáp ur og ör bylgju ofn.
Borð bún að ur er  fyr ir 10 manns, 
gas grill. Hægt er að fá auka dýn-
ur,  leigja rúm fatn að og að gang ur 
að þvotta vél er í íbúð ar hús inu á 
bæn um. 
Leigu tími: 12. júní til 21. ág úst

Stjórn Or lofs sjóðs Stétt ar fé lags 
Vest ur lands hef ur ákveð ið að 
 bjóða fé lags mönn um að  kaupa 
ávís an ir á fl ug ferð ir í  formi gjafa-
bréfa frá Ice land Ex press. Gjafa-
bréfi  n  verða seld á kr. 10.000 og 
 gilda sem 20.000 kr.  greiðsla upp 
í fl ug far gjald með Ice land Ex press 
í all ar ferð ir fé lags ins. 
Þeir sem ekki  keyptu or lofs ávís-
an ir sl. sum ar geta nú  keypt tvær 
ávís an ir, hafi  þeir  greitt ið gjald 

mið að við fullt starf, ef starfs hlut-
fall ið var  minna en fullt, þó  meira 
en hálft er hægt að  kaupa eina 
ávís un.  
Gild is tími fl ug ávís an anna er 2 ár.

 Sækja þarf um ávís an irn ar á með-
fylgj andi eyðu blaði og þeim verð-
ur út hlut að á sama hátt og sum ar-
bú stöð un um. 
At hug ið að ein ung is 60 ávís an ir 
 verða til sölu í ár.
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Furulundur 8o, Akureyri

Illugastaðir í Fnjóskadal

Nýr kostur á Austurlandi, 
Hafursá á Héraði

Flugávísanir með 
Iceland Express






