
Stétt ar fé lag Vest ur lands ósk ar fé-
lags mönn um þess að þeir  njóti  
gleði legs sum ars og minn ir um 
leið á kost ina sem fé lag ið býð ur 
upp á sum ar ið 2014.  

Leigu verð or lofs húsa og or lofs-
íbúða er mjög hófl  egt, eða kr. 
19.000 fyr ir vik una, með  einni 
und an tekn ingu að leig an fyr ir 
Kið ár skóg 10 verð ur kr. 22.000, 

 þetta er sama verð og sl. ár.
Íbúð fé lags ins í Ás holti 2 í 
Reykja vík er ekki höfð með í 
sum ar út hlut un og eru bæði leigu-
verð og út hlut un ar regl ur  ótengd 
sum ar or lofs kost um.   
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 23. 
apr íl n.k. Gert er ráð fyr ir að út-

hlut un  liggi fyr ir í síð asta lagi 30. 
apr íl. Hafi   leiga ekki ver ið  greidd 
þann 12. maí, verð ur hús un um 
út hlut að öðr um og eft ir 23. maí 
gild ir regl an fyrst ur kem ur fyrst-
ur fær.
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 2014.

Sum ar ið 2014 býð ur Stétt ar fé lag 
Vest ur lands fé lags mönn um að 
 kaupa Úti legu kort ið sem veit ir 
 áfram að gang að 46 tjald svæð um 
og Veiði kort ið sem veit ir nú að-
gang að 36 veiði stöð um og þar af 
11 á Vest ur landi..
Fé lags menn geta  keypt úti legu-
kort ið á kr. 8.000.- og veiði kort ið 
á  kr. 4.000.- eða á sama  verði og 
und an far in ár.
Við pruf uð um að  bjóða golf kort-
ið sl. sum ar en mjög lít ill  áhugi 
var fyr ir því þann ig að það verð-
ur ekki til sölu hjá okk ur að  þessu 
 sinni.
Hægt er að  fi nna all ar upp lýs ing ar 
um kort in á www.veidi kort id.is  , 

www.uti legu kort id.is.  
Við hvetj um fé lags menn til þess 
að  skoða land ið og  njóta gæða 
þess á sem ódýr ast an hátt.
Kort in  verða til sölu í allt sum ar á 
skrif stof unni í Borg ar nesi, fé lags-
menn í öðr um póst núm er um en 
310 geta feng ið þau send heim ef 
þeir óska þess.

Hraunfossar. Mynd: Jón R. Hilmarsson

Orlofshús 2014

Óbreytt verð á útilegu- 
og veiðikortum

Greið um nið ur gisti nótt um kr. 
5.000 yfi  r sum ar ið en kr. 3.000 
að vetr in um
Vin sæld ir íbúð ar inn ar í Ás holti 
2 í Reykja vík eru gríð ar leg ar. 
Oft er þó eitt hvað  laust í  miðri 
viku, þó helg ar séu nær allt af 
bók að ar u.þ.b. tvo mán uði fram 
í tím ann. Stjórn or lofs sjóðs ins 
hef ur ver ið að  skoða mögu leika 
til að bregð ast við  þessu og fé-
lag inu hef ur boð ist að  leigja  litla 
íbúð á sama stað. Eft ir nokkr ar 
vanga velt ur er nið ur stað an sú 
að í stað þess að taka hús næði 
á  leigu eða  kaupa gisti miða 
á ein hver til tek in hót el til að 
koma til móts við þarfi  r fé lags-
manna, þá ætl ar or lofs sjóð ur að 
 bjóða fé lags mönn um sem  þurfa 
að  greiða fyr ir gist ingu á hót eli 

eða gisti heim ili, að koma með 
reikn ing inn á skrif stofu fé lags-
ins og  sækja um nið ur greiðslu. 
Við mun um þá  greiða nið ur um 
kr. 3.000  hverja nótt, þó ekki 
 meira en 50% af kostn aði og 
að há marki 4 næt ur á ári, hjá 
fé lags manni.  Þetta mun  gilda 
á tíma bil inu frá 1. okt. til 30. 
apr íl, en frá 1. maí til 30. sept. 
yrði end ur greiðsl an að há marki 
kr. 5.000 á nótt. Þá verð ur ekki 
boð ið upp á Eddu hót ela miða nk. 
sum ar. Reikn ing ar  þurfa að vera 
lög leg ir og skráð ir á nafn fé lags-
manns ins.  Rétt er að geta þess 
að  þetta verð ur ein ung is  vegna 
gist ing ar inn an lands og gild ir 
ekki  vegna  þeirra  kosta sem fé-
lag ið býð ur sjálft í íbúð um eða 
or lofs hús um.

Gisting innanlands
að eigin vali
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Stéttarfélag Vesturlands
Starfssvæði:  Hvalfjarðarsveit     Borgarbyggð     Skorradalur  

   Eyja  og Miklaholtshreppur     Dalabyggð

Félagsfréttir 
16. tölublað   mars 2014

Ábyrgðarmaður:  Signý Jóhannesdóttir.  

Stjórn Stétt ar fé lags Vest ur lands:
Signý Jóhannesdóttir, formaður, Sigurþór Óskar Ágústsson, 
varaformaður, Baldur Jónsson, ritari, Kristján Jóhannsson, 
vararitari, Áslaug Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi, Jónína 

Guðrún Heiðarsdóttir, meðstjórnandi. Aðrir meðstjórnendur og 
formenn deilda: Ívar Örn Hauksson, form. IMS-deildar, María Erla 

Guðmundsdóttir, form. MFÞ-deildar, Elín Guðrún Tómasdóttir, 
form. DRS-deildar, Guðbrandur Magnússon,  form. ISD-deildar, 

Einar O. Pálsson, form. DVS-deildar.

Sum ar hús fé lags ins í Ölf-
us borg um er allt af jafn vin-
sælt 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. 
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. Sem dæmi má  nefna 
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. 
Með til komu Land eyja hafn ar 

skap ast kost ur á skemmti legri 
ferð með Her jólfi  til Vest manna-
eyja. Ef  keypt er ferð með Her jólfi  
bend um við þér á að  geyma kvitt-
un ina, því við end ur greið um þér 
50% af þeim kostn aði. 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. 
Or lofs hús ið við Ölf us borg ir 
stend ur fé lags mönn um til boða í 
sum ar í viku leigu frá 30. maí til 
29. ág úst.

Stétt ar fé lag Vest ur lands býð ur aft-
ur ný leg an sum ar bú stað í Gríms-
nes inu, sem fé lag ið hef ur nú í 
sum ar leigu  þriðja ár ið í röð 
Bú stað ur inn er í hlý leg um 
 hvammi vest an við Nón hóla í 
Búr fells landi. Fal leg ur stað ur, út-
sýni er gott til suð urs og vest urs 
frá bú staðn um og til  allra átta of an 
af Nón hól um.
Bú stað ur inn var byggð ur 2008 
og er 77.8 m2. Í hon um eru þrjú 
svefn her bergi og auk þess er 
svefn sófi  í  stofu. Svefn pláss er 
fyr ir 8 full orðna. Átta sæng ur og 
kodd ar eru í hús inu, barna rúm og 
barna stóll. Leigj end ur  verða að 
koma með sæng ur ver, kodda ver, 
lök og hand klæði. Í eld húsi eru öll 
 helstu tæki og  áhöld fyr ir mat ar-
gerð, ör bylgju ofn og upp þvotta-
vél. Á baði er þvotta vél. Sjón varp, 

DVD og út varp eru í  stofu. Fyr-
ir ut an er rúm góð ve rönd, heit ur 
pott ur, gas grill og garð hús gögn. 
Bú stað ur inn Nón hvamm ur er um 
65 km og 45 mín akst ur frá höf uð-
borg inni, 18 km frá Sel fossi.
Aðrar helstu vegalengdir: Versl-
un og sund laug á Borg(10km) 
og á Sel fossi (20km). Golf vell ir 
á Kiðja bergi (10km) og Sel fossi. 
Skál holt (20km),Geys ir (30km), 
Gull foss (40km), Sog og virkj an ir 
(10km), Þing vell ir (30km). 
Með til komu Land eyja hafn ar 
skap ast kost ur á skemmti legri 
ferð með Her jólfi  til Vest manna-
eyja. Ef  keypt er ferð með Her jólfi  
bend um við þér á að  geyma kvitt-
un ina, því við end ur greið um þér 
50% af þeim kostn aði.
Hús ið stend ur fé lags mönn um til 
boða frá 30. maí  til 29. ág úst.
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Nónhvammur við Búrfell

Fé lags menn í Stétt ar fé lagi Vest-
ur lands sem eiga að ild að  deild 
Versl un ar - og skrif stofu fólks og 
Iðn að ar manna deild sam þykktu 
kjara samn ing inn frá 21. des emb-
er sl.  Þeirra kjara samn ing ur gild ir 
því frá 1. janú ar 2014
 Helstu at riði  þeirra samn inga eru 
eft ir far andi:
* Al menn hækk un:
Laun  hækka um 2.8% frá 1. janú-
ar 2014, þó að lág marki kr. 8.000 
á mán uði fyr ir dag vinnu mið að 
við fullt starf. Aðr ir kjara tengd ir 
lið ir  hækka um 2,8% á sama tíma.
* Sér stök hækk un  lægstu  launa:
Launa taxt ar und ir 230.000 kr. á 
mán uði  hækka sér stak lega um kr. 
1.750 og  hækka þeir því sam tals 
um kr. 9.750. 

* Lág marks tekj ur: 
Lág marks tekj ur fyr ir fullt starf 
eru kr. 214.000 frá 1. janú ar 2014 
fyr ir starfs menn 18 ára og  eldri 
sem starf að hafa  fjóra mán uði 
sam fellt hjá sama fyr ir tæki.
Verka fólk ið á al menn um 
mark aði sem til heyr ir Starfs-
greina sam bandi Ís lands  felldi 
samn ing inn og sam þykkti síð-
an sátta til lögu rík is sátta semj-
ara. Hún fól í sér að í stað þess 
að launa breyt ing ar í samn ingn um 
 gildi frá 1. janú ar, kem ur ein-
greiðsla fyr ir janú ar kr. 14.600 
mið að við fullt starf.
* Al menn hækk un frá 1. feb:
Taxta kerfi  SGS hækk ar sam-
kvæmt launa töfl u og get ur það 
leg ið á bil inu 9.565 - 10.339 kr. 
eft ir því hvar í taxta kerfi  nu laun-

in rað ast. Með al tals hækk un mán-
að ar launa und ir kr. 230.000 er kr. 
9.750.
Önn ur laun yfi  r kr. 230.000 
 hækka um 2.8% frá 1. febrú ar 
2014, þó að lág marki kr. 8.000 á 
mán uði fyr ir dag vinnu mið að við 
fullt starf. Aðr ir kjara tengd ir lið ir 
 hækka um 2,8% á sama tíma.
Á sama hátt eru lág marks tekj ur 
fyr ir fullt starf kr. 214.000
• Or lofs upp bót in fer úr 28.700 
krón um í 39.500 
• Des emb er upp bót in fer úr 52.100 
krón um í 73.600 
• Sam tals kr. 32.200 hækk un frá 
 fyrri samn ing
• Samn ings tím inn leng ist um tvo 
mán uði
Stefnt er að því að  ljúka sem fyrst 
við auka við samn ing Versl un ar-

fólks og Iðn að ar manna þann ig 
að or lofs - og des emb er upp bæt ur 
 verði þær sömu og hjá verka fólki 
gegn því að samn ings tím inn  verði 
sam ræmd ur.
Rétt er að  vekja sér staka at hygli 
launa greið enda á því að fram lög 
til  fræðslu og starfs mennta sjóða 
 hækka um 0,10% og kem ur sú 
hækk un til fram kvæmda sem hér 
seg ir:

• 1. janú ar 2014 til Lands mennt ar 
og Starfs afl s
• 1. júní 2014 til fræðslu sjóða iðn-
að ar manna
• 1. janú ar 2015 til Starfs mennta-
sjóðs versl un ar- og skrif stofu fólks

Helstu atriði í kjarasamningunum
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Íbúð Stétt ar fé lags Vest ur lands að 
Furu lundi 8-o hef ur svefn pláss 
fyr ir 6 - 7 manns og er bú in öll um 
venju leg um bún aði fyr ir allt að 
7 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 um 
all an hús bún að. Stór af girt ve rönd 
er við íbúð ina þar sem einn ig er 
úti grill.
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. 
Þar er  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. Með til-
komu Héð ins fjarð ar gangna hef ur 
opn ast mögu leiki að fara Trölla-
skaga hring, sem er þá mót vægi 
við hinn marg róm aða Mý vatns-
hring. Sjá nán ari upp lýs ing ar á 
www.ak ur eyri.is 
Íbúð in stend ur fé lags mönn um til 
boða í viku leigu frá 30. maí til 29. 
ág úst.

 Viltu  prófa að ger ast ferða mað ur í 
höf uð borg inni?
Íbúð fé lags ins í Ás holti 2 í 
Reykja vík er í  stóru fjöl býl is húsi 
þar sem á ann an tug  íbúða eru í 
eigu stétt ar fé laga. Hún er fjög urra 
her bergja og er því mjög rúm góð 
en svefn að staða er fyr ir 6 (plús 
tví breið dýna). Íbúð inni fylg ir 
 stæði í bíla geymslu, þar sem mjög 
góð þvotta að staða er fyr ir bíla. 
Þvotta hús með vönd uð um tækj-
um er í sam eign. Eign inni fylg ir 
líka fal leg ur lok að ur garð ur og er 
hægt að  ganga  beint úr íbúð inni 
út í garð inn þar sem til stað ar er 
úti grill, borð og stól ar. Hús fé lag ið 
hef ur í  sinni þjón ustu mann sem 
sér um alla sam eign ina og er eign-
in ann ál uð fyr ir snyrti mennsku á 
all an hátt. 
Inn gang ur í Ás holt ið er frá Lauga-
vegi og stend ur hús ið rétt aust an 
við Hlemm, það er því á mjög 

góð um stað og mið borg in í þægi-
legu göngu færi með öllu því sem 
hún hef ur upp á að  bjóða í menn-
ingu, veit inga stöð um og ann arri 
þjón ustu.
Íbúð in er ekki til út hlut un ar eins 
og sum ar hús in, hér gild ir regl an 
fyrst ur kem ur fyrst ur fær. Eina 
skil yrð ið er að helg ar eru að eins 
leigð ar frá föstu degi til sunnu-
dags. Þar sem íbúð in er mjög eft-
ir sótt er rétt að geta þess að skyn-
sam legt er að bóka með nokkr um 
fyr ir vara. Oft eru helg ar bók-
að ar tvo mán uði fram í tím ann, 
en hægt er að fá  virka daga með 
 styttri fyr ir vara. Leigu verð ið er 
af ar hófl  egt en fé lags menn  greiða 
fyr ir helg ina kr. 10.000, kr. 3.500 
fyr ir  virka við bót ar nótt, stök nótt í 
 miðri viku kost ar kr. 4.500 og heil 
vika er  leigð á kr. 21.000. Hægt er 
að fá  leigð rúm föt og hand klæði 
og þarf að geta þess við bók un.

Sum ar ið 2014 býð ur 
Stétt ar fé lag Vest ur lands 
fé lags mönn um sín um 
upp á or lofs hús ið í Kið-
ár skógi 10 í Húsa felli. 
Kið ár skóg ur 10 er 94 
fm auk svefn lofts. Gisti-
að staða er fyr ir 8 á  neðri 
hæð. Á svefn lofti eru 3 
rúm og nokkr ar dýn ur. 
Hús ið er bú ið öll um venju leg um 
bún aði  ásamt heit um  potti á  palli.
Í Húsa felli er sund laug, níu holu 
golf völl ur og á laug ar dags kvöld-
um yfi  r há sum ar ið er tendr að ur 
varð eld ur í Há tíð ar lundi þar sem 
sum ar húsa gest ir og gest ir á tjald-
svæði safn ast sam an. Fyr ir neð an 
sund laug ina er skemmti legt leik-
svæði með leik tækj um frá Barna-
smiðj unni og á tjald svæð inu er 

körfu bolta grind, tvö fót bolta mörk 
og strand blak völl ur. Ótal áhuga-
verð ar göngu leið ir er einn ig að 
 fi nna um Húsa fell og ná grenni. 
Versl un og veit inga stað ur eru á 
svæð inu sem eru op in alla daga 
yfi  r sum ar tím ann.
Or lofs hús ið stend ur fé lags mönn-
um til boða í viku leigu í sum ar frá 
30. maí til 29. ág úst.

Furulundur 8o, Akureyri

Með Herjólfi  á hálfvirði!

Viltu prófa að gerast 
ferðamaður

í höfuðborginni?

Kiðárskógur 10, Húsafelli

Við höld um  áfram að  bjóða þenn-
an kost, enda var  þetta vin sælt 
í  fyrra. Minn um á að koma þarf 
með kvitt un fyr ir  greiðslu á far-
gjald inu.
Fé lags menn í Stétt ar fé lagi Vest ur-
lands geta  skot ist til Vest manna-
eyja með Her jólfi  á  hálfu  gjaldi. 
Við höf um þann hátt á eins og í 
 mörgu öðru að fé lags mað ur þarf 
að  leggja út fyr ir far gjald inu en 
kem ur svo á skrif stof una þeg-

ar hann hef ur far ið í ferð ina og 
fær end ur greitt. Koma þarf með 
reikn ing, eða greiðslu kvitt un úr 
bók un arkefi  Her jólfs þar sem 
fram kem ur nafn og kenni tala 
fé lags manns ins. End ur greiðsl an 
gild ir fyr ir fé lags mann inn  ásamt 
fjöl skyldu og fjöl skyldu bíl. Ekki 
þarf að  sækja um þenn an kost fyr-
ir fram.
Nú er um að gera að  drífa sig til 
Eyja!
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Flest stétt ar fé lög í land inu voru 
með  lausa kjara samn inga öðru 
 hvoru meg in við sl. ára mót. Við 
und ir bún ing kröfu gerð ar hjá þeim 
fé lög um sem  heyra und ir ASÍ, 
kom í ljós að fé lags menn  vildu 
 reyna að ná kjara samn ing um sem 
skil uðu aukn um kaup mætti og 
stöð ug leika,  ásamt því að  lægstu 
laun  fengju sér staka hækk un. 
Hvern ig  átti að upp fylla þær ósk-
ir?
Kjara samn ing arn ir sem und ir-
rit að ir voru 21. des emb er sl. eru 
til raun af  hálfu að ild ar fé laga ASÍ 
til að  fi kra okk ur inn í nýja hugs-
un. Þá hugs un að verð bólga sé 
ekki lög mál sem tak ast þarf á um 
sem sögu lega stað reynd, held ur er 
hægt að  horfa fram á veg inn og 
hafa  áhrif á verð bólgu vænt ing ar 
og  breyta hegð un í sam fé lag inu. 
Sam tök at vinnu lífs ins og fyr ir-
tæk in inn an  þeirra raða  þurfa að 
bera  ábyrgð með okk ur á þess ari 
leið. Rík is vald ið og sveit ar fé lög-
in  þurfa líka að end ur hugsa sín ar 
að ferð ir.
Svör eins og þau sem sum sveit ar-
fé lög in á starfs væði Stétt ar fé lags 
Vest ur lands gáfu við áskor un um 
að  hækka ekki gjald skrár um sl. 

ára mót á þá leið að það  hefði ekk-
ert ver ið hækk að bara upp reikn að 
mið að við breyt ing ar á verð lagi, 
þann ig svör eru ein mitt það sem 
við þurf um að  vinda of an af.
Verð bólgu mæl ing in í febrú ar upp 
á 2.1%  sýndi  betri ár ang ur en 
samn ings að il ar  þorðu að vona, 
gert var ráð fyr ir að ná verð bólgu 
nið ur í 2.5 -2.6%, en það þarf að 
 standa á brems unni til að  missa 
ekki tök in á verð breyt ing um í 
um hverfi  nu. Þar  skipta að gerð ir 
stjórn valda og Seðla bank ans ekki 
síst máli, hvern ig verð ur pen inga-
stefn an og hvern ig haga menn 
geng is stefn unni?
Al menn ing ur verð ur líka að vera 
á  verði og  hjálpa til við að  vakta 
verð hækk an ir, að eins með sam-
stilltu  átaki get um við náð að 
koma bönd um á  þenn an  draug, 
sem hef ur  reynst okk ur svo 
skeinu hætt ur.
Þeg ar í ljós kom í janú ar sl. að nær 
helm ing ur  þeirra launa manna sem 
til heyra ASÍ  felldi samn ing inn frá 
21. des emb er, þá vökn uðu upp 
spurn ing ar um það hvort  ákall um 
stöð ug leika, lága  vexti og auk inn 
kaup mátt ættu ekki við, var það 
eitt hvað ann að sem fé lags menn 

 vildu. Vissu lega voru líka há vær-
ar radd ir sem töl uðu gegn þess um 
samn ing um og  þær komu ekki 
síst úr okk ar eig in  ranni.
Fé lags menn í Stétt ar fé lagi Vest-
ur lands skipt ust í tvær fylk ing-
ar við af greiðslu samn ing anna. 
Versl un ar menn og Iðn aða menn 
sam þykktu, en verka fólk ið  felldi. 
Þeg ar kom síð an að því að  ganga 
frá nýj um samn ingi fyr ir verka-
fólk ið okk ar, þá bar öll um sam-
an um það sem að mál inu komu 
að  fi nna  þyrfti leið sem gæti líka 
gagn ast þeim sem sam þykktu 
samn ing ana. Leið sem skil aði 
 betri  stöðu án þess þó að  raska 
meg in mark miði samn ings ins. 
Ég tel að það hafi  tek ist og  segja 
má að nú sé bú ið að koma á kjara-

samn ingi hjá  þorra að ild ar fé laga 
ASÍ, hjá  þeim fé lags mönn um 
sem  starfa á al menn um mark aði. 
Þá  vakna spurn ing ar um fram-
hald ið: Hverj ir bera  ábyrgð á 
verð bólg unni og stöð ug leik an-
um?
 Hvaða hlut verk leik ur sá  hluti 
vinnu mark að ar ins sem ekki hef ur 
enn þá sam ið?
Geta laun ann arra,  hækk að um 
10%, 20% eða jafn vel 50% án 
þess að stöð ug leik an um sé ógn að. 
Varð ar þenn an  hluta vinnu mark-
að ar ins ekk ert um þjóð ar hag?
 Hvaða vext ir eru á lán um þess ara 
hópa, hvað kost ar mat ark arf an hjá  
þeim, hver er verð bólg an í   þeirra 
mæl ing um? Er bætt ur kaup mátt ur 
e.t.v. ekki í  þeirra kröfu gerð?

Tilraun til að mynda grundvöll að 
stöðugleika

Í tyrkneskri höfn.

Sum ar ið 2014 býð ur Or lofs sjóð-
ur Stétt ar fé lags Vest ur lands allt 
að 50 fé lags mönn um að fá end-
ur greidd an  hluta kostn að ar við 
sum ar leyfi  á eig in veg um. End ur-
greiðsl an get ur num ið allt að kr. 
20.000, þó ekki  meira en 50% af 
reikn ingi.   Þetta kem ur í stað or-
lofs ávís ana og geta þeir sem ekki 

hafa feng ið út hlut að sum ar húsi 
eða  keypt or lofs ávís an ir sl. tvö ár 
átt rétt á út hlut un.
Fé lags mað ur sæk ir um þenn an 
kost eins og um sum ar hús in, hann 
fær svo stað fest ingu á því að hann 
hafi  feng ið út hlut un, bók ar sína 
 leigu á sum ar húsi (gild ir ekki um 
þá  kosti sem Stétt Vest býð ur), 

tjald vagni eða greið ir far gjald, 
hvort sem er inn an lands eða er-
lend is.  Allt eft ir ósk um hvers og 
eins. Þeg ar ferð in hef ur ver ið far-
in kem ur fé lags mað ur með stað-
fest ing una og lög lega út gefi  nn 
reikn ing fyr ir ferða lag inu og fær 
end ur greitt.  Þetta gild ir fyr ir ferð-
ir sem farn ar eru eft ir 1. maí í ár 

og koma þarf með reikn inga fyr ir 
árs lok 2014.
At hug ið að á reikn ingi þarf að 
koma fram nafn og kenni tala fé-
lags manns ins og einn ig nafn og 
kenni tala þess sem gef ur reikn-
ing inn út  ásamt núm eri reikn ings-
ins og upp hæð þess sem  greitt er 
fyr ir. 

Ferðafrelsi 50x20.000
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