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Orlofshús 2013

Stéttarfélag Vesturlands óskar félagsmönnum þess að þeir njóti
gleðilegs sumars og minnir um
leið á kostina sem félagið býður
upp á sumarið 2013.
Leiguverð orlofshúsa og orlofsíbúða er mjög hóflegt, eða kr.
19.000 fyrir vikuna, með einni

undantekningu að leigan fyrir
Kiðárskóg 10 verður kr. 22.000.
Íbúð félagsins í Ásholti 2 í
Reykjavík er ekki höfð með í
sumarúthlutun og eru bæði leiguverð og úthlutunarreglur ótengd
sumarorlofskostum.
Umsóknir um orlofshúsin þurfa

Gistimiðar sem gilda
hjá Edduhótelunum
Félagsmenn geta keypt gistimiða sem gilda í tveggja manna
herbergi hjá Edduhótelunum 12
sem rekin eru vítt og breitt um
landið. Félagsmenn verða sjálfir
að bóka gistinguna og þurfa að
gæta að númerum á miðunum
þegar bókað er og greitt. Hver
gistimiði verður seldur á kr.
5.000 og gildir þá fyrir tveggja
manna herbergi með handlaug
og hægt er að uppfæra gistinguna í herbergi með baði, með

viðbótargreiðslu eða með því
að greiða með tveimur miðum.
Morgunverður er ekki innifalinn í verðinu. Tvö börn geta gist
á dýnum án aukagjalds. Ýmis tilboð í mat eru í boði fyrir
barnafólk. Ekki þarf að sækja
um þennan kost sérstaklega en
hver félagsmaður getur keypt að
hámarki 6 gistimiða. Hægt er að
finna upplýsingar um Edduhótelin á www.hoteledda.is

að berast skrifstofu Stéttarfélagsins í Borgarnesi í síðasta lagi 12.
apríl n.k. Gert er ráð fyrir að úthlutun liggi fyrir 24. apríl. Hafi
leiga ekki verið greidd þann 5.
maí, verður húsunum úthlutað

öðrum og eftir 15. maí gildir reglan fyrstur kemur fyrstur fær.
Gerð er hér í stuttu máli og myndum grein fyrir þeim möguleikum
sem í boði eru af hálfu félagsins
sumarið 2013.

Golfkort til viðbótar við
útilegu- og veiðikort
Alltaf fjölgar þeim kostum sem
bjóðast með veiðikorti og útilegukorti og sumarið 2013
býður Stéttarfélag Vesturlands
félagsmönnum að kaupa Útilegukortið sem veitir aðgang að 46
tjaldsvæðum og Veiðikortið sem
veitir aðgang að 35 veiðistöðum.
Félagsmenn geta keypt útilegukortið á kr. 8.000.- og veiðikortið
á kr. 4.000.Nú höfum við ákveðið að bæta
Golfkortinu við og það veitir aðgang að 28 golfvöllum.
Við seljum einstaklingskort á
kr. 6.000 og fjölskyldukort á kr.
10.000
Hægt er að finna allar upplýsingar

um þessi kort á www.veidikortid.is , www.utilegukortid.is og
www.golfkortid.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.

Stéttarfélag Vesturlands
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Ölfusborgir
Sumarhús félagsins í Ölfusborgum er alltaf jafn vinsælt 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.
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
er stutt að keyra t.d. á Stokkseyri, Eyrarbakka, Þorlákshöfn og
í uppsveitir Árnessýslu þar sem
margt skemmtilegt er að skoða.
Sem dæmi má nefna Draugasafnið á Eyrarbakka eða Dýragarðinn
í Slakka, boðið er upp á kajaksiglingar frá Stokkseyri og flúðasiglingar niður Hvítá. Með tilkomu

Landeyjahafnar skapast kostur á
skemmtilegri ferð með Herjólfi til
Vestmannaeyja. Ef keypt er ferð
með Herjólfi bendum við þér á að
geyma kvittunina, því við endurgreiðum þér 50% af þeim kostnaði. 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
31. maí til 30. ágúst.

Nónhvammur við Búrfell
Stéttarfélag Vesturlands býður aftur nýlegan sumarbústað í
Grímsnesinu, sem félagið hefur
tekið á leigu. Þetta er annað árið
sem við bjóðum þennan kost, en
gerður var góður rómur að dvölinni í Nónhvamminum sl. sumar.
Hús og búnaður:
Bústaðurinn er í hlýlegum
hvammi vestan við Nónhóla í
Búrfellslandi. Fallegur staður, útsýni er gott til suðurs og vesturs
frá bústaðnum og til allra átta ofan af Nónhólum.
Bústaðurinn var byggður 2008
og er 77.8 m2. Í honum eru þrjú
svefnherbergi og auk þess er
svefnsófi í stofu. Svefnpláss er
fyrir 8 fullorðna. Átta sængur og
koddar eru í húsinu, barnarúm og
barnastóll. Leigjendur verða að
koma með sængurver, koddaver,
lök og handklæði. Í eldhúsi eru
öll helstu tæki og áhöld fyrir matargerð, örbylgjuofn og uppþvottavél. Á baði er þvottavél. Sjónvarp,

DVD og útvarp eru í stofu. Fyrir utan er rúmgóð verönd, heitur
pottur, gasgrill og garðhúsgögn.
Bústaðurinn Nónhvammur er um
65 km og 45 mín akstur frá höfuðborginni, 18 km frá Selfossi.
Staðhættir: Kirkjustaðurinn Búrfell er við rætur Búrfells 1 km
ofar. Búrfell 536m 10.000 ára eldfjall með gígvatni. Útsýni einstakt
1 1/2 klst ganga frá bænum. Verslun og sundlaug á Borg(10km) og
á Selfossi (20km). Golfvellir á
Kiðjabergi (10km) og Selfossi.
Skálholt (20km), Geysir (30km),
Gullfoss (40km), Sog og virkjanir
(10km), Þingvellir (30km).
Með tilkomu Landeyjahafnar
skapast kostur á skemmtilegri
ferð með Herjólfi til Vestmannaeyja. Ef keypt er ferð með Herjólfi
bendum við þér á að geyma kvittunina, því við endurgreiðum þér
50% af þeim kostnaði.
Leigutími: 31. maí til 30. ágúst.

Umbrot: Guðrún Björk Friðriksdóttir 2013 Prentun: Prentmet Vesturlandi

Vertu á verði!
Aðildarfélög ASÍ hafa hafið átak
gegn verðhækkunum undir yfirskriftinni – Vertu á verði. Almenningur og atvinnulífið eru hvött til
að taka höndum saman og rjúfa
vítahring verðbólgunnar. Átakinu
er ætlað að veita fyrirtækjum og
stofnunum aðhald í verðlagsmálum og vekja neytendur til aukinnar vitundar.
Sendu ábendingar um verðhækkanir á www. vertuaverdi.is
Á heimasíðu átaksins www.
vertuaverdi.is geta allir sent inn
ábendingar um verðhækkanir á
fljótlegan og einfaldan hátt. Þannig getum við sameiginlega skapað
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mikilvægt aðhald, meðvitund og
umræðu um verðlagsmál.
Það er hagsmunamál okkar allra
að vera á verði og láta vita.

Verðbólgan versti
óvinur launafólks
Launafólk er langþreytt á að hóflegar launahækkanir sem samið er
um í kjarasamningum séu sífellt
notaðar til að réttlæta miklar verðhækkanir og aukna verðbólgu.
Við endurskoðun kjarasamninga
nú í janúar lögðu fulltrúar launafólks mikla áherslu á að samstaða
yrði meðal fyrirtækja og opin-

berra aðila um að sýna aðhald í
verðhækkunum svo nýtilkomnar
launahækkanir skili sér í auknum
kaupmætti launafólks.
Allir þurfa nú að taka höndum

saman – sýna ábyrgð og stöðva
verðhækkanir – það gagnast okkur öllum.
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Kiðárskógur 10, Húsafelli
Sumarið 2013 býður
Stéttarfélag Vesturlands
félagsmönnum sínum
upp á orlofshúsið í Kiðárskógi 10 í Húsafelli.
Um er að ræða hús sem
Stéttarfélagið festi kaup
á fyrir tveimur árum.
Húsafell hefur fest sig í
sessi sem sumardvalarstaður meðal félagsmanna. Kiðárskógur 10 er
94 fm auk svefnlofts. Gistiaðstaða
er fyrir 8 á neðri hæð. Á svefnlofti
eru 3 rúm og nokkrar dýnur. Húsið
er búið öllum venjulegum búnaði
ásamt heitum potti á palli.
Í Húsafelli er sundlaug, níu holu
golfvöllur og á laugardagskvöldum yfir hásumarið er tendraður
varðeldur í Hátíðarlundi þar sem
sumarhúsagestir og gestir á tjaldsvæði safnast saman. Fyrir neðan

sundlaugina er skemmtilegt leiksvæði með leiktækjum frá Barnasmiðjunni og á tjaldsvæðinu er
körfuboltagrind, tvö fótboltamörk
og strandblakvöllur. Ótal áhugaverðar gönguleiðir er einnig að
finna um Húsafell og nágrenni.
Verslun og veitingastaður eru á
svæðinu sem eru opin alla daga yfir sumartímann.
Leigutímabil í boði: Orlofshúsið
stendur félagsmönnum til boða frá
31. maí til 30. ágúst.

Með Herjólfi á hálfvirði!
Nú liggja leiðir um Landeyjahöfn!
Félagsmenn í Stéttarfélagi Vesturlands geta nú skotist til Vestmannaeyja með Herjólfi á hálfu
gjaldi.
Til að koma í veg fyrir að verið sé
að bóka ferðir sem e.t.v. eru svo
ekki farnar, þá höfum við þann
hátt á eins og í mörgu öðru að félagsmaður þarf að leggja út fyrir
fargjaldinu en kemur svo á skrifstofuna þegar hann hefur farið í

ferðina og fær endurgreitt. Koma
þarf með reikning, eða greiðslukvittun úr bókunarkerfi Herjólfs
þar sem fram kemur nafn og
kennitala félagsmannsins. Endurgreiðslan gildir fyrir félagsmanninn ásamt fjölskyldu og fjölskyldubíl. Ekki þarf að sækja um
þennan kost fyrirfram.
Nú er um að gera að drífa sig til
Eyja!

Samstarf við eldri borgara
Stjórn Orlofssjóðs Stéttarfélags
Vesturlands hefur óskað eftir
samstarfi við Félag eldriborgara í
Borgarnesi og nágrannabyggðum
um samstarf vegna sumarferða.
Undanfarin ár hefur ekki náðst
næg þátttaka í sumarferðir Stéttarfélagsins. Þeir sem sýnt hafa
þessum ferðum áhuga eru flestir

komnir á efri ár og orðnir gjaldgengir í starf Félags eldriborgara.
Stjórn Orlofssjóðs hefur því óskað
eftir samstarfi við Félag eldriborgara, þannig að Stéttarfélagið styrki
sumarferð Félags eldriborgara
með ákveðinni fjárupphæð, í stað
þess að keppa um þátttakendur í
svipaða ferð á líkum tíma.

STÉTTARFÉLAG VESTURLANDS - Mars 2013

Ásholt 2, Reykjavík
Orlofssjóður festi kaup á íbúð að
Ásholti 2 í Reykjavík vorið 2011.
Íbúðin er í stóru fjölbýlishúsi þar
sem á annan tug íbúða eru í eigu
stéttarfélaga. Íbúðin er fjögurra
herbergja og er því mjög rúmgóð en svefnaðstaða er fyrir allt
að 6–8 manns. Henni fylgir stæði
í bílageymslu, þar sem mjög góð
þvottaaðstaða er fyrir bíla. Þvottahús með vönduðum tækjum er í
sameign. Eigninni fylgir líka fallegur lokaður garður og er hægt
að ganga beint úr íbúðinni út í
garðinn þar sem til staðar er útigrill, borð og stólar. Húsfélagið
hefur í sinni þjónustu mann sem
sér um alla sameignina og er eignin annáluð fyrir snyrtimennsku á
allan hátt.
Inngangur í Ásholtið er frá Lauga-

vegi og stendur húsið rétt austan
við Hlemm, það er því á mjög
góðum stað og miðborgin í þægilegu göngufæri með öllu því sem
hún hefur upp á að bjóða í menningu, veitingastöðum og annarri
þjónustu.
Íbúðin er ekki til úthlutunar eins
og sumarhúsin, hér gildir reglan
fyrstur kemur fyrstur fær. Eina
skilyrðið er að helgar eru aðeins
leigðar frá föstudegi til sunnudags. Leiguverðið er afar hóflegt en félagsmenn greiða fyrir
helgina kr. 9.000, kr. 3.500 fyrir
virka viðbótarnótt, stök nótt kostar kr. 4.500 og vikan er leigð á kr.
21.000. Hægt er að fá leigð rúmföt og handklæði og þarf að geta
þess við bókun.

Furulundur 8o, Akureyri
Íbúð
Stéttarfélags
Vesturlands
að
Furulundi 8-o hefur svefnpláss fyrir
6-7 manns og er búin öllum venjulegum
búnaði fyrir allt að 7
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 um allan húsbúnað. Stór afgirt verönd er við íbúðina þar sem einnig er útigrill.
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.
Þar er 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 frá 31.
maí til 30. ágúst.
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Fjölskyldudagur Stéttarfélagsins
Stéttarfélag Vesturlands efnir til
fjölskyldudags laugardaginn 25.
maí nk.
Farið verður frá Alþýðuhúsinu í
Borgarnesi kl. 10:30 og Geitfjársetrið að Háafelli í Hvítársíðu
verður heimsótt þar sem við fáum
að sjá geitur, kiðlinga o.fl. Að því
loknu munum við fara upp í Húsafell. Áætlað er að heimkoma verði
um kl. 18:00 en nánari dagskrá
verður auglýst síðar.
Hægt er að finna nánari upplýsingar um Geitfjársetrið á facebook.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku
í síðasta lagi þann 10. maí í síma
430 0430, í tölvupósti á stettvest@stettvest.is eða á skrifstofum félagsins.
Athugið að Fjölskyldudagur Stétt
Vest er ætlaður fjölskyldufólki.

Það er vandséð hvort hafurinn heillar meira en kiðin.

Í tyrkneskri höfn.

Ferðafrelsi 50x20.000
Sumarið 2013 býður Orlofssjóður
Stéttarfélags Vesturlands 50 félagsmönnum að fá endurgreiddan
hluta kostnaðar við sumarleyfi á
eigin vegum. Endurgreiðslan getur numið allt að kr. 20.000, þó
ekki meira en 50% af reikningi.
Undanfarin ár höfum við boðið
til sölu ferðaávísanir með flugfélögum, en í stað þess að beina
viðskiptum fólks til ákveðinna
flugfélaga eða annara ferðaþjónustuaðila, þá viljum við nú bjóða
þetta frjálsa val. Félagsmaður
sækir um þennan kost eins og um
sumarhúsin, hann fær svo staðfestingu á því að hann hafi fengið
úthlutun, bókar sína leigu á sum-
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arhúsi (gildir ekki um þá kosti
sem Stétt Vest býður), tjaldvagni
eða greiðir fargjald, hvort sem
er innanlands eða erlendis. Allt
eftir óskum hvers og eins. Þegar ferðin hefur verið farin kemur
félagsmaður með staðfestinguna
og löglega útgefinn reikning fyrir ferðalaginu og fær endurgreitt.
Koma þarf með reikninga fyrir
árslok 2013.
Athugið að á reikningi þarf að
koma fram nafn og kennitala félagsmannsins og einnig nafn og
kennitala þess sem gefur reikninginn út ásamt númeri reikningsins og upphæð þess sem greitt er
fyrir.

Illugastaðir í
Fnjóskadal
Stéttarfélag Vesturlands hefur selt hús félagsins á Illugastöðum í Fnjóskadal til AFLs
starfsgreinafélags. Nýting félagsmanna á sumarhúsinu hefur
farið minnkandi með hverju árinu og var svo komið að stjórn
Orlofssjóðs taldi ekki lengur
verjandi að halda úti svo dýrum
kosti miðað við nýtingu. Vissu-

lega munu einhverjir sakna
þessa, en það er von stjórnarinnar að þeir kostir aðrir sem
boðið er uppá geti nýst þeim
sem annars hefðu farið norður í
Fnjóskadal. Sérstaklega er bent
á gistimiða Eddu hótelanna og
ferðafrelsi, sem kynnt er hér í
blaðinu.
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