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FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA

Pólsku verkalýðssamtökin Solidarnosc/Samstaða hafa boðist til að taka 
á móti fulltrúum Framsýnar í haust. Hugmyndin er að aðilar skiptist á 
skoðunum um vinnumarkaðinn á Íslandi og Póllandi. Eins og kunnugt er 
hefur töluverður fjöldi pólskra verkamanna starfað á félagssvæði Framsýnar, 
sérstaklega undanfarinn ár. Þess má geta að Lech Walesa fór fyrir Samstöðu á 
sínum tíma en hann varð síðar forseti Póllands, það er frá árinu 1990 til 1995. 
Samstaða vinnur nú að því að setja upp tveggja til þriggja daga kynningu á 
pólskum vinnumarkaði fyrir væntanlega gesti úr Þingeyjarsýslum. Ferðin er 
fyrirhuguð í september. Formenn aðildarfélaga Skrifstofu stéttarfélaganna, Aðalsteinn Árni, 

Helga Þuríður og Jónas Kristjánsson opnuðu formlega nýjan orlofsvef 
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum. Vefnum er ætlað að auka þjónustuna 
enn frekar við félagsmenn og auka skilvirknina. Meðal annars verður boðið 
upp á fleiri gistimöguleika og afsláttarkjör með Icelandair og Air Iceland 
Connect. Á orlofsvefnum eru upplýsingar um þá orlofskosti sem í boði eru 
er varða sumarhús, orlofsíbúðir, flugmiða, veiðikort og gistimiða á hótel og 
gistiheimili. Bókanir á sumarhúsum og íbúðum verða sem fyrr í gegnum 
Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík en greiðandi félagsmenn hafa kost á 
því að kaupa miða í gegnum orlofsvefinn http://orlof.is/framsyn/, annars er 
haft samband við skrifstofuna.

Framsýn hefur í gegnum árin átt gott mjög gott samstarf við stjórnendur 
Garðvíkur á Húsavík um að fræða starfsmenn um réttindi þeirra og skyldur. 
Um er að ræða sameiginlega fundi þar sem stjórnendur fyrirtækisins 
fara  yfir áherslur fyrirtækisins og fulltrúar Framsýnar fara yfir helstu 
atriði kjarasamninga og svara fyrirspurnum starfsmanna sem oftast nær 
eru fjölmargar um félagið, kjarasamninga og réttindi sem fylgja því að 
vera fullgildir félagsmenn í stéttarfélagi. Þetta framtak Garðvíkur er til 
mikillar fyrirmyndar og mættu önnur fyrirtæki á svæðinu taka Garðvík til 
fyrirmyndar hvað þetta snertir.

Frá opnun vefsíðunnar 27. mars, formenn Framsýnar, Þingiðnar og 
Starfsmannafélags Húsavíkur opnuðu síðuna formlega. Skorað er á félagsmenn 
að fara inn á síðuna og skoða orlofs- og frístundakostina sem eru í boði á vegum 
stéttarfélaganna.

Garðvík heldur reglulega fundi með starfsmönnum og fulltrúum Framsýnar 
um málefni fyrirtækisins og starfsmanna.

Heimsókn til Solidarnosc

Nýr glæsilegur                     
orlofsvefur opnaður

Garðvík klikkar ekkiForsíðumynd
Höfðinginn Gunnar Jóhannsson starfar hjá 

PCC BakkiSilikon hf. á Húsavík. Hann tók 
þátt í atkvæðagreiðslu um sérkjarasamning 
fyrirtækisins og Framsýnar/Þingiðnar á 
dögunum.

Þessar vikurnar er verið að ganga frá 
ársreikningum og skýrslum fyrir 
aðalfundi Framsýnar, Þingiðnar 
og Stafsmannafélags Húsavíkur. 

Félagsmenn eru beðnir um að fylgjast vel 
með heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is 

þar sem fundirnir verða auglýstir 
auk þess verða þeir auglýstir í Skránni. 

Aðalfundir 
félaganna

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR



Í samningnum er m.a. tekið á 
orlofsmálum, fæðismálum, starfs-
mennta málum, umhverfismálum, 
öryggismálum, heilsuvernd 
starfsmanna, forgangs réttarmálum 
og  þóknun vegna starfsmannafunda.

Þá liggur fyrir samþykki beggja 
samningsaðila að hefja viðræður 
í september um endurnýjaðan 
samning enda renna kjarasamningar 
almennt út um næstu áramót. 
Framsýn og Þingiðn hafa þegar 
gengið frá samninganefnd félaganna 
fyrir komandi viðræður, nefndin 
verður skipuð trúnaðarmönnum 
og formanni Framsýnar, Aðalsteini 
Árna Baldurssyni, sem jafnframt 
verður formaður nefndarinnar f.h. 
Framsýnar og starfsmanna. Aðalsteinn segist mjög ánægður með þetta skref, 
það er að starfsmenn hafi samþykkt samninginn. Þegar verksmiðjan verði 
kominn í gang eftir nokkrar vikur gefist tími til að þróa nýtt launakerfi í 
verksmiðjunni sem byggi á ákveðnum grunnlaunum, starfsaldri, vaktaálagi, 
bónuskerfi og þóknun vegna menntunar.  Mikil vinna sé því framundan að 
ná þessu fram fyrir hönd starfsmanna.

Atkvæðagreiðslu um sérkjarasamning PCC BakkiSilikon og Framsýnar/
Þingiðnar er lokið. Um 111 starfsmenn koma til með að starfa hjá 
fyrirtækinu og er mikill meirihluti þeirra í Framsýn. Samningurinn sem 
nær til framleiðslustarfsmanna og iðnaðarstarfsmanna var samþykktur 
samhljóða. Gildistími samningsins er út árið 2018 en þá losna jafnframt 
kjarasamningar á almenna vinnumarkaðinum. Starfsmönnum bauðst að 
fara á tvo kynningarfundi um samninginn áður en þeir greiddu atkvæði um 
hann. Niðurstaðan úr atkvæðagreiðslunni var þessi:

Framsýn:
Á kjörskrá voru 52 framleiðslustarfsmenn, atkvæði greiddu 38 starfsmenn 

eða 73% starfsmanna. Gildir seðlar voru 37. Miðað við gild atkvæði 
samþykktu 100% þeirra sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni samninginn.

Þingiðn:
Á kjörskrá voru 10 iðnaðarmenn, atkvæði greiddu 5 eða 50% starfsmanna. 

Gildir seðlar voru 5. Já sögðu 5 eða 100% starfsmanna sem tóku þátt í 
atkvæðagreiðslunni.

Sérkjarasamningur Samtaka atvinnulífsins v/ PCC BakkiSilikon hf. annars 
vegar og Framsýnar/Þingiðnar hins vegar skoðast því samþykktur.

Samningurinn felur í sér að iðnaðarmönnum er raðað í launatöflu 
samkvæmt kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins og Samiðnar sem 
Þingiðn á aðild að með 10% álagi á laun. Þá munu iðnaðarmenn fá sérstaka 
eingreiðslu í desember enda hafi þeir starfað í 20 vikur eða meira á árinu. 
Eingreiðslan nemur einum mánaðarlaunum. Orlofs- og desemberuppbót 
verður síðan eftir gildandi kjarasamningum. Í samningnum er einnig tilvísun 
um að starfsmenn á skrifstofu PCC muni taka kjör eftir persónubundnum 
samningum sem taka mið af ákvæðum kjarasamnings Samtaka atvinnulífsins 
og Landssambands ísl, verslunarmanna sem Framsýn á aðild að.

Framleiðslustarfsmönnum innan Framsýnar verður raðað í 17 launaflokk 
samkvæmt launatöflu Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasambands 
Íslands. Um er að ræða hæsta launaflokk sem störfum er raðað eftir í 
kjarasamningi SA og SGS fyrir almennt verkafólk á Íslandi. Auk þess munu 
starfsmenn fá metna 5 ára starfsreynslu til viðbótar sem gera grunnlaun upp 
á kr. 300.680,-. Til fróðleiks má geta þess að starfsfólk í ferðaþjónustu raðast 
hæst í 6 launaflokk og fiskvinnslufólk hæst í 11 flokk.  Samningurinn felur 
einnig í sér að allir starfsmenn fá 45% vaktaálag á alla unna tíma upp að 
173,33 tímum. Tími umfram það í hverjum mánuði greiðist sem yfirvinna. 
Þá munu framleiðslumenn líkt og iðnaðarmenn fá sérstaka eingreiðslu 
í desember sem nemur einum mánaðarlaunum enda hafi þeir starfað í 
20 vikur eða meira á árinu. Orlofs- og desemberuppbót verður síðan eftir 
gildandi kjarasamningum. Veikindaréttur vegna slysa verða 12 mánuðir á 
fullum launum í stað 3 mánaða á dagvinnulaunum eins og er í almennum 
kjarasamningum SA og SGS.
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Frá undirskrift samningsins. Frá stéttarfélögum skrifuðu formenn Þingiðnar 
og Framsýnar undir samninginn, þeir Aðalsteinn Árni Baldursson og Jónas 
Kristjánsson og Hafsteinn Viktorsson forstjóri fyrir hönd PCC BakkiSilicon. Í 
stað Hafsteins er Laufey Sigurðardóttir mannauðsstjóri PCC með formönnum 
félaganna á myndinni.

STARFSMANNAFÉLAG
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Sérkjarasamningur samþykktur samhljóða

Stéttarfélögin ætla að bjóða upp á skemmtilega gönguferð um 
Mývatnssveit í sumar undir leiðsögn Helgu Þuríðar Árnadóttur frá 
Garði. Félögin hafa staðið fyrir sambærilegum ferðum undanfarin 
ár sem hafa verið mjög vinsælar og vel sóttar. Ferðin í sumar verður 
farin laugardaginn 25 ágúst, um er að ræða dagsferð. Lagt verður af 
stað frá Skrifstofu stéttarfélaganna að Garðarsbraut 26 klukkan 09:00. 
Þaðan verður ekið upp í Mývatnssveit og stoppað á Skútustöðum þar 
sem fólk yfirgefur rútuna. Þaðan verður gengið um Skútustaðagígana 
og gamla þjóðvegin heim í Garð. Á leiðinni er margt áhugavert að 
skoða s.s.  Arnarbælið og Arngarðshólana. Um er að ræða þægilega 
göngu sem hentar öllum og tekur um þrjá tíma. Þegar komið verður 
í Garð verður ekið þaðan í Jarðböðin þar sem slakað verður á með 
nokkrum sundtökum áður en haldið verður aftur í Garð og grillað eftir 
góðan dag. Að því loknu verður haldið heim á leið til Húsavíkur með 
rútunni um kvöldmatarleytið.  Skráning í ferðina er hafin á Skrifstofu 
stéttarfélaganna. Einnig er hægt að senda skráningar á netfangið kuti@
framsyn.is. Verðið er kr. 5.000,-. Allt innifalið, það er rútuferðin, grillið 
í Garði og sundferðin í Jarðböðin. 

Sumarferð stéttarfélaganna
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Stéttarfélögin hafa undanfarið átt í viðræðum við Jón Þór Ólason 
lögmann um að taka að sér lögmannsþjónustu fyrir félögin er viðkemur 
kjarasamningum, innheimtumálum og aðstoð við félagsmenn er tengist 
þeirra störfum á vinnumarkaði. Jón Þór sem er ættaður úr Þingeyjarsýslu 
er lektor við lagadeild Háskóla Íslands auk þess að stunda almenn 
lögmannsstörf.  Vilji er hjá báðum aðilum að ganga frá samningi á næstu 
vikum um þessa þjónustu.

Nýr lögmaður                     
stéttarfélaganna

Á meðan á framkvæmdum á Bakka og Þeistareykjum hefur staðið hefur 
mikill fjöldi starfsfólks og verktaka komið og farið. Í flokki verktaka er 
enginn vafi á því að Munck Íslandi er þeirra fyrirferðamesti en verktakinn 
sá um uppbyggingu flestra bygginga sem tengjast þessum verkefnum, bæði 
á Bakka og Þeistareykjum. Á dögunum náðist sá áfangi að Munck kláraði 
sinn verkþátt á svæðinu. Í tilefni af því komu í heimsókn á Skrifstofu 
stéttarfélaganna yfirmenn og skrifstofufólk Munck á Bakka sem hafa verið 
hérna frá því að verkið byrjaði. Meðfylgjandi mynd var tekin við það tilefni. 
Starfsfólk Skrifstofu stéttarfélaganna þakkar Munck Íslandi fyrir ánægjulegt 
samstarf síðustu misserin. Að sjálfsögðu hafa menn ekki alltaf verið sammála 
en tekist hefur að leysa flest þau mál sem upp hafa komið á verktímanum.

Þökkuðu gott samstarf

On the 1st of May the Unions will celebrate 
with a festival in Húsavík gymnasium at 14:00. 

The festival is first and foremost 
a musical entertainment. 

Refreshments will be offerd to all attendees, 
cake and coffee.

 Everyone is welcome.
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Miklar og góðar umræður urðu um skipulagsmál stéttarfélaga innan 
Alþýðusambands Íslands á síðasta stjórnarfundi Framsýnar. Svo virðist sem 
laganefnd og miðstjórn ASÍ fylgi ekki eftir ákveðinni reglu þegar kemur að 
því að samþykkja félagssvæði stéttarfélaga. Sum félög eru orðin landsfélög, 
önnur landshlutafélög sbr. Félag Málmiðnarðmanna á Akureyri sem fékk 
samþykktar lagabreytingar sem fólu í sér að gera félagssvæðið stærra og það 
næði yfir félagssvæði annarra iðnaðarmannafélaga á Norðurlandi, þar á meðal 
félagssvæði Þingiðnar. Þingiðn brást við þessu með því að gera breytingar á 
sínum félagslögum, þannig að félagssvæðið yrði allt Ísland. Þess ber að geta 
að landsfélög iðnaðarmanna hafa verið að sækja inn á félagssvæði Þingiðnar 
sem og FMA sem stækkaði sitt félagssvæði yfir Þingiðn og getið er um hér að 
framan. Laganefnd og miðstjórn ASÍ ákváðu að hafna Þingiðn um að breyta 
lögum félagsins sem er ótrúlegt en satt. Þingiðn kallaði eftir fundargerðum 
vegna afgreiðslu miðstjórnar, annars vegar á lögum Félags málmiðnarmanna 
á Akureyri og hins vegar á lögum Þingiðnar. Það er athyglisvert að sjá að 
sömu miðstjórnarmenn standa að þessum ákvörðunum sem eru á skjön 
og standast því ekki jafnræðisreglur. Lögfræðingar á vegum Þingiðnar hafa 
skoðað þennan gjörning og gefið út að það sé borðliggjandi að það hafi verið 
brotið á Þingiðn.   Ljóst er að veruleg gerjun er meðal stéttarfélaga að skoða 
sín mál, það er sameiningu við önnur félög og að stækka sín félagssvæði. Á 
fundi stjórnar Framsýnar í vikunni komu þessi mál til umræðu. Samþykkt 
var að leggjast í vinnu við að skoða hvort stjórnin leggi fram tillögu á 
næsta aðalfundi félagsins sem haldinn verður eftir nokkrar vikur, það er að 
félagið stækki félagssvæðið í takt við samþykkt Félags Málmiðnarmanna á 
Akureyri. Það ætti að vera auðsótt mál enda fordæmi fyrir því hjá laganefnd 
og miðstjórn ASÍ.

Framsýn skoðar                   
að stækka félagssvæðið

Rétt er að ítreka að stéttarfélagskjörin 
á flugmiðum milli Húsavíkur og Reykjavíkur 

með Flugfélaginu Erni eru aðeins fyrir félagsmenn 
stéttarfélaganna, það er til einkanota, 

ekki ef þeir eru að ferðast á vegum fyrirtækja.

Flugið er til einkanota

STARFSMANNAFÉLAG
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Eins og fram kemur í fréttabréfinu hefur verið opnaður nýr 
orlofsvefur fyrir félagsmenn. Notast er við Frímann kerfið sem er 
vinsælt hjá ýmsum félagasamtökum á landinu og hefur verið um árabil. 
Slóðin er http://orlof.is/framsyn/ Rétt er að benda félagsmönnum á að 
með þessum nýja vef er mögulegt að kaupa flugmiða á þeim tímum 
sem skrifstofan er lokuð, það er að segja án þess að þurfa að bíða eftir 
opnunartíma með endanlega afgreiðslu eins og verið hefur. Ekki er 
því lengur nauðsynlegt að hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna 
til þess að kaupa flugfar eða margt annað sem er í boði á vegum 
stéttarfélaganna, þó svo að það sé að sjálfsögðu áfram mögulegt.

Með glæsilegum sigri Sólveigar Önnu í formannskjöri Eflingar er ákall 
um frekari breytingar í forystusveit stéttarfélaga og að tekin verði upp harðari 
verkalýðsbarátta. Áður hafði Ragnar Þór Ingólfsson verið kjörinn formaður 
VR. Formenn Framsýnar og Verkalýðsfélags Akraness hafa lengi talað fyrir 
ákveðnari verkalýðsbaráttu sem hefur ekki alltaf fallið forystumönnum 
ASÍ í geð. Svo ekki sé talað um umræðuna um lífeyrissjóðakerfið. Með 
nýjum viðhorfum til þessara mála frá VR og Eflingu má því búast við að 
verkalýðsbarátta á Íslandi eigi eftir að eflast enn frekar sem væri mikið 
gæfuspor. Formenn þessara félaga, Framsýnar, VR og VA og verðandi 
formaður Eflingar hafa myndað með sér samstarf um málefni verkafólks 
sem án efa á eftir að skila góðum árangri. Í ljósi þess er bæði áhugavert og 
eins táknrænt að rifja það upp þegar forystumenn ASÍ töluðu niður skoðanir 
Framsýnar og Verkalýðsfélags Akraness í kringum kjarasamninganna 2013 
til 2014. Félögin tvö lögðu til að kjarasamningarnir yrðu felldir þar sem 
innihald þeirra væri ekki á vetur setjandi. Verkafólk um land allt hlustaði 
á boðskap þessara félaga sem leiti til þess að meirihluti félagsmanna ASÍ 
felldi samninginn. Það er, þrátt fyrir að því væri haldið fram af forystu ASÍ 
að aðeins 3% stéttarfélaga legðist gegn samþykkt samninganna. Nú ber svo 
við að þessi litli minnihluti hefur eignast skoðanabræður samanber frétt 
fjölmiðla að þessi öfl standi nú fyrir um 53% félagsmanna aðildarfélaga 
ASÍ. Sjá meðfylgjandi kökurit. Hvað sem því líður er mikilvægast að öllu  að 
aðildarfélög ASÍ sameinist í þeirri sýn að leiðrétta þá miklu misskiptingu sem 
hefur þrifist í þjóðfélaginu allt of lengi. Það er mál að linni.

Framsýn hefur ráðið Egil Pál Egilsson 
fjölmiðlafræðing í sérverkefni í tilefni af 
100 ára afmæli Verkakvennafélagsins 
Vonar. Verkefninu er ætlað að standa 
yfir í fjórar vikur og viðkemur útgáfu á 
afmælisblaði sem kemur út um miðjan 
maí.

Egill Páll er fæddur árið 1978 og hefur 
undanfarið starfað sem blaðamaður 
bæði á vef og prenti. Um er að ræða 
vefmiðilinn vikudagur.is,  þingeyska 
héraðsfréttablaðið Skarp og Vikudag á 
Akureyri en allir miðlarnir eru í eigu 
Ásprents ehf. Egill Páll hefur einnig 
tekið að sér sérverkefni. Hann ritsýrði 
m.a. 90 ára afmælisriti Völsungs.

Rétt er að taka fram að Egill Páll 
tekur að sér aukin verkefni á þessu sviði 
og eru fyrirtæki, stofnanir, félög og 
einstaklingar hvattir til að hafa samband 
við hann þurfi þeir á þjónustu hans að 
halda. Hans sérsvið er textagerð ýmis 
konar; fréttatengt efni, kynningarefni, mannlífsefni, viðtöl o.fl. Hvort heldur 
sem er á íslensku eða ensku.

Það er ljóst að æðstu stjórnendur viðskiptalífsins telja sig svo mikilvæga 
að þeir verðskuldi laun sem jafngilda tugum stöðugilda á almennum 
vinnumarkaði. Siðlaust launaskrið og sjálftaka í gegnum kaupauka og 
bónuskerfi áttu að heyra sögunni til eftir hrunið 2008 en annað hefur komið 
á daginn. Það er ljóst að launafólk á almennum og opinberum markaði 
mun ekki lengur sætta sig við að bera ábyrgð á stöðugleika í samfélaginu 
á meðan stjórnvöld og aðrir embættismenn ásamt toppunum í íslensku 
viðskiptalífi stíga trylltan sjálftökudans. Sem dæmi um firringu þeirra sem 
stjórna fyrirtækjum á Íslandi má nefna launagreiðslur til forstjóra Eimskips 
sem námu 102,6 milljónum á síðasta ári. Á einu ári fær hann tekjur sem 
láglaunafólk er stóran hluta starfsævinnar að vinna sér inn fyrir.

Launagreiðslur til Forstjóra Eimskipa á einu ári jafngilda byrjunarlaunum 
19 ljósmæðra eftir 6 ára háskólanám og milljóna námslán. Þarf forstjóri 
Eimskipa að vera þess ávallt viðbúinn að mæta til vinnu, vegna þess að líf 
og heilsa fólks er að veði? Það er ólíklegt að þjóðin tæki eftir því ef topparnir 
í viðskiptalífinu myndu leggja niður störf í nokkra daga eða vikur, í það 
minnsta þarf ekki að loka fyrirtækjunum ef það gerist. Stjórnendur eru engu 
að síður dekraðir af stjórnum fyrirtækja sem mörg hver eru að stórum eða 
í meirihluta eigu eftirlaunasjóða almennings. Ástandið er svo galið að ekki 
verður lengur við unað!

Nú eru ljósmæður í mikilli og erfiðri kjarabaráttu og ber okkur öllum 
að styðja, virða og sýna í verki stuðning okkar við baráttu þeirra fyrir 
bættum kjörum. Við undirrituð styðjum ljósmæður heilshugar og skorum 
á samninganefnd ríkisins að nálgast kjaraviðræður þeirra af virðingu og 
sanngirni í stað hroka og yfirlætis.

Aðalsteinn Á. Baldursson
Ragnar Þór Ingólfsson
Sólveig Anna Jónsdóttir
Vilhjálmur Birgisson

Talað er um vor í Verkó. Spáð er aukinni hörku á íslenskum vinnumarkaði 
sem byggir á jöfnuði en ekki aukinni misskiptingu sem birtist meðal annars 
í launakjörum forstjóra N1 og almennra starfsmanna fyrirtækisins. Sá tími 
er liðinn að menn láti bjóða sér svona vinnubrögð eða viðbjóð eins og einn 
verkamaður orðaði það svo hreinskilningslega. 

Egill Páll er kominn í tímabundið 
verkefni við ritun á afmælisblaði 
fyrir Framsýn en þann 28. apríl 
2018 verða 100 ár liðin frá stofnun 
Verkakvennafélagsins Vonar, nú 
Framsýnar stéttarfélags.

Flugkóðakaup               
möguleg á netinu

Nýtt landslag

Egill Páll situr við skriftir

Yfirlýsing:                       
Leikhús fáránleikans

Eins og alþjóð veit er starf stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum afar öflugt. 
Því er mikilvægt að félagsmenn og aðrir áhugasamir fylgist með starfinu í 
gegnum heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is. Það ánægjulega er að mikil 
fjöldi fólks fer inn á síðuna reglulega. Ert þú ein(n) af þeim?

Daglegar fréttir

NÝTT

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum, Framsýn, Þingiðn, Starfsmannafélag 
Húsavíkur og Verkalýðsfélag Þórshafnar bjóða félagsmönnum upp á 
sameiginlega orlofskosti sumar og vetur. Flest orlofshúsin eru þó aðeins í 
útleigu yfir sumarið. Félagsmönnum stendur auk þess til boða orlofsíbúðir á 
höfuðborgarsvæðinu. Þá eru í boði tjaldstæðastyrkir og  gistiávísanir á hótel 
og gistiheimili víða um land.

Ekkert punktakerfi er við lýði hjá stéttarfélögunum, þess í stað er leitast við 
að útvega félagsmönnum orlofshús á hverju ári sem tekur mið af framboðinu 
sem er á hverjum tíma hjá félögunum.  

Umsóknarfrestur er til 23. apríl

Leiguverð sumarið 2018
Líkt og undanfarin ár bjóða félögin upp orlofshús og íbúðir. Ákveðið hefur 

verið að leigugjald fyrir orlofshús og íbúðir verði kr. 27.000 á viku sumarið 
2018. Almennir skiptidagar eru föstudagar.  Á umsóknareyðublaði sem fylgir 
fréttabréfinu kemur fram hvaða vikur orlofshúsin eru í boði.  Í sumar standa 
félagsmönnum til boða eftirtalin orlofshús og íbúðir:

Flókalundur  - Barðaströnd

Orlofshús Kjarnaskógi - Hús nr. 3

Bláskógar í Svínadal

Orlofshús Öxarfirði

Orlofshús Eiðum

Bjarkarsel - Flúðum

Orlofsíbúð Asparfelli Reykjavík

Sumarhús, íbúðir, hótel og fleira
-fjölbreyttir orlofskostir fyrir félagsmenn

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í Breiðholtinu er boðið upp á íbúð 
á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Í íbúðinni 
er 1 svefnherbergi með hjónarúmi, 
tvíbreiður svefnsófi er í stofu og 
tvær aukadýnur.
Í Asparfellinu eru stutt í þjónustu, 
t.d. er fjöldi verslana rétt við íbúðina.

Í Kjarnaskógi við Akureyri er boðið 
upp á vel búið 53 m2 orlofshús. 
Í húsinu er þrjú svefnherbergi, 
eitt með hjónarúmi og tveim 
aukadýnum og hin tvö með koju. 
Þvottavél er í orlofshúsinu. Við 
húsið er góð verönd og heitur 
pottur. 

Í Svínadal inn af Hvalfirði er 
vaxandi sumarhúsabyggð sem 
nýtur æ meiri vinsælda. Svæðið 
er þægilega stutt frá þéttbýlinu 
en samt út úr skarkalanum. Stutt 
er í sund að Hlöðum og gestir 
í húsinu geta veitt í vötnunum 
þremur í Svínadal án endurgjalds 
gegn framvísun leigusamnings. 
Hús félagsins að Bláskógum 12 
í Svarfhólsskógi er 44m2 með 

tveimur svefnherbergjum og svefnlofti. Í öðru svefnherberginu er tvíbreitt 
rúm og í hinu er þreföld einbreið koja (þrjú rúm) auk barnarúms.  Á 
svefnlofti er nóg af aukadýnum. Sængur og koddar eru fyrir 8 manns. 
Búnaður er fyrir 8 manns. Húsið er með stórri verönd og heitum potti. 
Vorið 2008 var endurnýjuð eldhúsinnrétting og gólfefni á neðri hæð.

Í Dranghólaskógi við Lund bjóða 
félögin upp á orlofshús allan ársins 
hring sem stendur á einstaklega 
fallegum stað. Húsið er vel búið 
með þrem svefnherberjum, 
einu með hjónarúmi og hinum 
með kojum. Í húsinu eru tvær 

aukadýnur. Í ár verður húsið í leiguskiptum frá 1. júní til 1. ágúst en hægt 
er að fá húsið leigt utan þess tíma.

Í orlofsbyggðinni Eiðum, sem er 14 
km norðan við Egilsstaði, er boðið 
upp á 54 m2 orlofshús. Miklar 
endurbætur hafa verið unnar á 
húsinu og í nágrenni þess.  Aðgengi 
að húsinu hefur verið bætt verulega.  
Húsið stendur við Eiðavatn og fylgir 
því aðgangur að árabát.

Húsið sem er 42 fm. stendur í 
Orlofsbyggðinni í Flókalundi 
sem er rómað svæði fyrir 
fegurð og stórbrotið landslag 
enda á Vestfjörðum. Húsið er 
með 2 svefnherbergjum, stofu 
og borðstofu með eldhúskrók. 
Svefnpláss og sængur eru fyrir 6 
manns og hægt er að fá lánaða 
dýnu hjá umsjónarmanni. 

Orlofshúsið er staðsett í Ásabyggð 
á Flúðum, ca 100 km frá 
Reykjavík. Húsið sem er 52 fm 
skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi 
með sængum og koddum og 
baðherbergi með sturtu. Svefnpláss 
fyrir fjóra í tveimur tvíbreiðum 
rúmum.  Stofan er með sjónvarpi, 
dvd og útvarpi og fullbúið eldhús. 

Stór sólpallur er við húsið og þar er 
heitur pottur í góðu skjóli með gasgrilli. Mikill trjágróður er umhverfis 
með útiverusvæði fyrir börnin. Mikið er af merktum gönguleiðum í 
nágrenningu. Stutt er í hraðbanka, verslun, golfvelli, sundlaug, veitingastaði 
og fleira. Skammt frá Flúðum er Gullfoss, Geysir, Háifoss, Gjáin og 
Þjórsárdalur svo eitthvað sé nefnt. Nánari upplýsingar bustadur.is

Orlofshús á Einarsstöðum

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumarhúsin að Einarsstöðum eru 
í um 11 kílómetra fjarlægð frá 
Egilsstöðum en þar er hægt að sækja 
alla almenna þjónustu, sundlaug, 
heita potta, matvöruverslanir, 
flugsamgöngur, lyfjaverslun o.fl. 
Heitur pottur er við bústaðinn. 

Stærð bústaðarins er 45 fm sem skiptast í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús 
og baðherbergi með sturtu. Svefnaðstaða er fyrir 8 manns. Í tveimur 
herbergjum eru tvíbreið rúm og koja yfir en í þriðja herberginu eru kojur. 
Búnaður: Borðbúnaður, pottar, pönnur, sængur og koddar fyrir átta manns 
fylgja. Lín fylgir ekki en hægt er að fá það leigt fyrir 1200 kr. á rúmið og 
400 fyrir baðhandklæði, (sækja og greiða þarf línið hjá umsjónarmanni).

Með þessu fréttabréfi fylgir umsóknareyðublað um orlofshúsin og íbúðir-
nar, sem einnig er hægt að nálgast á heimsíðu félaganna www.framsyn.is. 
Umsóknum skal skila til Skrifstofu stéttarfélaganna í síðasta lagi 23. apríl nk. 
Úthlutun fer svo fram næstu daga þar á eftir.

Umsóknarfrestur og úthlutun
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Skoðaðu endilega nýja orlofsvefinn 
http://orlof.is/framsyn/. 

Möguleikar félagsmanna á afþreyingu 
halda áfram að aukast og aukast. 

Stéttarfélögin hafa samið við Gistihús Keflavík/ Bed-Brekfast um afslátt af 
gistingu fyrir félagsmenn.  Auk þess niðurgreiða félögin hverja gistinótt um 
kr. 2.000,- fyrir hvern fullgildan félagsmann.  Gistihús Keflavíkur er góður 
valkostur fyrir þá sem eru að ferðast til og frá Íslandi en aðeins 6 mínútna 
akstur er að Flugstöð Leifs Eiríkssonar.  Boðið er upp á morgunverð frá 
klukkan 04:30 alla daga.  Akstur til og frá Keflavíkurflugvelli innifalin í verði.  
Nánari upplýsingar á www.bbkeflavik.com

Reykingar eru bannaðar í sumarhúsum og íbúðum á vegum félaganna.  
Félagsmenn eru hvattir til að virða þetta bann. Húsdýr eru ekki leyfð í 
orlofshúsum og íbúðum. Brot á þessum reglum varða tafarlausi brottvikningu 
úr húsnæðinu og sektum.

Bed - Breakfast Keflavík

Reykingar og húsdýr

Orlofshúsið Mörk Grímsnesi Illugastaðir Hús nr. 6

Orlofshúsið Lyngás 8 Grímsnesi

Sólheimar 23 Reykjavík

Orlofshúsið í Svignaskarði - Hús no. 5 (nýr orlofskostur)

Þorrasalir 1-3 í Kópavogi

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orlofshúsið er um 52 m2 að stærð 
með þremur svefnherberjum. Í 
einu þeirra er hjónarúm og efri koja 
en í hinum eru kojur. Við húsið er 
góð verönd og heitur pottur. Húsið 
er vel staðsett um 15 km frá Selfossi, 
vestarlega í Grímsnesinu við 
Sogið. Orlofshúsið Mörk stendur í 
hverfinu Skjólborgum við götuna 
Fljótsbakka 20.

Í boði er nýlegt 48 m2 orlofshús 
í orlofsbyggðinni Illugastöðum í 
Fnjóskadal. Byggðin er staðsett á 
milli Húsavíkur og Akureyrar. Í 
húsinu er tvö svefnherbergi, annað 
með hjónarúmi og hitt með tveim 
kojum. Í stofu er svefnsófi. Við 
húsið er góð verönd með nýjum 
heitum potti. Á Illugastöðum er 
gott leiksvæði fyrir alla fjölskylduna 
og sundlaug með heitum pottum. 

Vegna leiguskipta í sumar verður húsið aðeins til útleigu til félagsmanna 
til 15. júní og svo aftur eftir 24. ágúst.

Húsið er með þremur svefn her bergjum, 
stofu, eldhúsi, bað herbergi og geymslu. 
Svefnpláss er fyrir 6 - 8 manns í rúmum, 
leirtau og búnaður fyrir a.m.k. 10 
manns. Heitur pottur er við húsið og 
gasgrill fylgir. Gestum er heimilt að 
koma í húsið frá kl. 16:00 á komudegi 
og skila þeim hreingerðum fyrir kl. 
12:00 á brottfarardegi. Föstudagar eru 
skiptidagar.

Í boði eru fjórar 
glæsilegar þriggja 
herbergja íbúðir í 
Þorrasölum 1 – 3 í 
Kópa vogi. Íbúðirnar 
eru 80 til 100 fm. Í 
íbúðunum eru tvo 
herbergi með svefn-

stæðum fyrir fjóra. Auka dýnur fylgja einnig íbúðunum. Nokkrar góðar 
gönguleiðir eru í næsta nágrenni við Þorrasali en fjölbýlishúsið er rétt við 
útivistarsvæði höfuðborgarbúa.

Íbúðin í Sólheimum er í eigu 
Starfsmannafélags Húsavíkur. 
Íbúðin er þriggja herbergja. Tvö 
svefnherbergi eru í íbúðinni, annað 
er hjónaherbergi með hjónarúmi 
og hitt herbergið er með tveimur 
kojum með fjórum svefnstæðum. 
Auk þess er barnarúm til staðar. Þá 
er tvíbreiður sófi í stofunni.

Í boði er stórt orlofshús, um 100 m2 
(svefnloft innifalið). Í húsinu eru tvö 
svefnherbergi með hjónarúmum 
og í öðru þeirra er aukarúm. Auk 
þess er í húsinu 28 m2 svefnloft 
með tveimur tvíbreiðum rúmum 
og einu einbreiðu rúmi. Við húsið 
er góð verönd og heitur pottur. 
Húsið er vel staðsett um 18 km frá 

Selfossi, vestarlega í Grímsnesinu skammt frá Sogsvirkjunum. Athugið, 
myndin er ekki af rétta orlofshúsinu sem stéttarfélögin eru með á leigu en 
það er mjög svipað húsinu á myndinni.

Lokað verður fyrir sumarúthlutun 23. apríl 2018. 
Bæði er hægt að sækja um í gegnum orlofsvefinn 

eða á útfylltu meðfylgjandi eyðublaði 
sem skila þarf á skrifstofuna.

Sumarúthlutun                   
orlofshúsa og íbúða

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Orlofsvefur stéttarfélaganna var opnaður í apríl. Á orlofsvefnum 
eru upplýsingar um þá orlofskosti sem í boði eru varðandi sumarhús, 
orlofsíbúðir, flugmiða, veiðikort og gistimiða á hótel og gistiheimili. Bókanir á 
sumarhúsum og íbúðum verða sem fyrr í gegnum Skrifstofu stéttarfélaganna 
á Húsavík en greiðandi félagsmenn hafa kost á því að kaupa miða í gegnum 
orlofsvefinn, annars er haft samband við skrifstofuna http://orlof.is/framsyn/.

Stéttarfélögin eru með samninga við hótel og gistihús víða um land. Áfram 
verður boðið upp á að kaupa gistimiða á Fosshótelin, Edduhótelin, Hótel 
og gistiheimili Keflavíkur, Gistihús Keflavíkur (B&B), Icelandair hótelin, 
Hótel KEA, Hótel Norðurland auk fleiri gistikosta um land allt. Frekari 
upplýsingar er að finna á orlofsvef stéttarfélaganna þar sem möguleiki er að 
kaupa gistimiða.

Nýr orlofsvefur                   
stéttarfélaganna

Gistimiðar-                         
nýir kostir í boði

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum hafa fengið aðgengi fyrir félagsmenn að 
tveggja herbergja íbúð í Alicante á Spáni. Um er að ræða íbúð á neðri hæð í 
litlu fjölbýli með nokkuð stóru útisvæði sem tilheyrir þessari íbúð eingöngu. 
Auk svefnherbergis er baðherbergi, rúmgóð stofa, eldhús og þvottahús með 
þvottavél. Í heildina eru svefnstæði fyrir fjóra í tvíbreiðu rúmi í herbergi og 
svefnsófa í stofunni. Í húsinu eru rúmföt og tuskur. Íbúðin er í lokuðum 
íbúðarkjarna með sér sundlaug og útisvæði. Frá flugvellinum í Alicante er 
um 40 km að íbúðinni. Auðvelt er að komast að henni frá flugvellinum 
með rútu, leigubíl eða bílaleigubíl. Margvísleg afþreying er á svæðinu, svo 
sem bátsferðir, skemmtisiglingar og fleira. Þá er í göngufæri verslunarkjarni 
þar sem finna má úrval verslana s.s. Primark og H&M. Einnig er stutt í 
matvöruverslanir s.s. Carrefour. Nokkur flugfélög fljúga til Alicante s.s. er 
WOW air, Icelandair og Dreamjet.
Verð á íbúð:
Sumartími frá 1. apríl - 30. september, vikuleiga kr. 56.000,- og hver dagur 
eftir það á kr. 7.000,-.
Vetrartími frá 1. október - 31. mars, vikuleiga kr. 42.000,- og hver dagur eftir 
það á kr. 5.000,-. 

Frá þessu verði dragast til viðbótar sérkjör félagsmanna kr. 1.500 per. dag 
sem gist er í íbúðinni. Félagsmenn geta fengið íbúðina leigða í allt að 14 daga 
enda sé hún laus. Ekki er vitlaust að miða tímabil dvalar við hvenær ódýrast 
er að fljúga til Alicante. 

Frekari upplýsingar eru í boði á Skrifstofu stéttarfélaganna og á skrifstofu 
Verkalýðsfélags Þórshafnar.

	  

	  

	  

	  

Orlofshús á Spáni
Til leigu fyrir félagsmenn

Formenn Framsýnar og VR funduðu nýlega í Reykjavík. Tilgangur 
fundarins var að fara yfir stöðuna í verkalýðshreyfingunni og hugsanlegt 
samstarf félaganna ásamt Eflingu og Verkalýðsfélagi Akraness að komandi 
kjaraviðræðum við Samtök atvinnulífsins. Fundurinn var vinsamlegur í alla 
staði. Formenn VR, VA og Framsýnar ásamt verðandi formanni Eflingar 
reikna með að funda fljótlega og skipuleggja framhaldið. Mikil áhugi er fyrir 
því innan Framsýnar að efla þetta samstarf enn frekar með góðu samstarfi 
þessara stéttarfélaganna og þeirra félaga sem aðhyllast sambærilegar skoðanir 
í verkalýðsmálum. Það kom fram á síðasta stjórnarfundi Framsýnar sem 
haldinn var í síðustu viku.

Félagarnir, Ragnar Þór og Aðalsteinn Árni hafa átt gott samstarf um 
verkalýðsmál. Þeir hittust nýlega í Reykjavík til að fara yfir málin.

Formannafundur VR        
og Framsýnar
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Landsvirkjun boðaði til öryggisnefndarfundar á dögunum með þeim 
aðilum sem komið hafa að framkvæmdunum á Þeistareykjum frá upphafi 
framkvæmda. Það var samdóma álit fundarmanna að verkið hefði gengið vel 
og sem betur fer hefði verið lítið um alvarleg slys. Í upphafi framkvæmda var 
gerð áætlun um slysalausa framkvæmd enda hefur verkkaupi og verktakar 
lagt mikið upp úr öryggismálum í góðu samstarfi við s.s. stéttarfélögin, 
Vinnueftirlitið, Heilbrigðiseftirlitið, lögregluna og aðra aðila á svæðinu 
sem láta sig þessi mál varða. Með þessari frétt eru nokkrar myndir sem 
teknar voru eftir fundinn þegar Landsvirkjun bauð fundarmönnum upp 
á kynnisferð um svæðið í góðu vetrarveðri. Fundurinn var jafnframt 
síðasti öryggisnefndarfundurinn enda formlegum framkvæmdum að 
ljúka á svæðinu. Öryggisnefndarfundir hafa verið haldnir reglulega á 
framkvæmdartímanum.

Á síðasta stjórnarfundi Framsýnar sem haldinn var síðasta þriðjudag, 
fór formaður Aðalsteinn Árni, nokkrum orðum um breytingarnar sem 
orðið hafa í verkalýðshreyfingunni með tilkomu nýrra formanna hjá VR 
og Eflingu. Ljóst væri að framundan væru áhugaverðir tímar með ungu og 
efnilegu fólki. Atvinnurekendur væru strax byrjaðir að skjálfa og þá væri 
einnig verulegur skjálfti hjá forystu ASÍ sem hefði ekki alltaf talað í takt við 
verkafólk í landinu. Þá liggur fyrir að formenn Framsýnar, Verkalýðsfélags 
Akraness, VR og Eflingar, það er verðandi formaður félagsins hafa myndað 
með sér bandalag til að berjast fyrir breytingum í íslenskum verkalýðsmálum 
og á lífeyrissjóðakerfinu. Aðalsteinn spurði stjórnarmenn hvort hann hefði 
umboð stjórnar til að halda þessari baráttu áfram. Í máli stjórnarmanna kom 
skýrt fram að formaður Framsýnar hefði fullt umboð frá stjórn félagsins til að 
taka þátt í þessu áhugaverða samstarfi með þessum þremur formönnum og 
öðrum þeim sem vildu koma að þessu mikilvæga verkefni. Það væri löngu 
tímabært að taka til innan hreyfingarinnar með því að leggja sérstaka áherslu 
á hækkun lægstu launa og aðkallandi breytingar á lífeyrissjóðakerfinu. 
Eftir góðar og málefnalegar umræður var eftirfarandi ályktun samþykkt 
samhljóða sem tók mið af umræðunni á fundinum:

Ályktun um vorið í íslenskri verkalýðshreyfingu
„Framsýn, stéttarfélag fagnar nýjum straumum í íslenskri verkalýðsbaráttu. 

Með kjöri á nýrri forystu í stærstu stéttarfélögum innan Alþýðusambands 
Íslands, er að verða til ný sýn á baráttu verkafólks. Þar er meðal annars 
talað fyrir löngu tímabærum breytingum á lífeyrissjóðakerfinu.  Framsýn 
lýsir sig reiðubúið til að starfa með nýju fólki að málefnum verkafólks, 
enda hefur félagið lengi kallað eftir breytingum sem þessum innan 
verkalýðshreyfingarinnar. Sameining  og gagnsæi lífeyrissjóða, reglur um 
hámarks stjórnarsetu innan þeirra, ásamt siðferði í fjárfestingum lífeyrissjóða 
eru atriði sem meðal annars hafa verið félaginu hugleikin.  Það er til að 
mynda siðlaust að forstjóri olíufélags fái greiddar bónusgreiðslur og hagnist 
með því  persónulega á að halda niðri launum annarra starfsmanna, það 
gerist í skjóli lífeyrissjóða sem eru í eigu viðkomandi starfsmanna. Sjóða sem 
eru kjölfestufjárfestar í íslensku atvinnulífi. Hvaða vitleysa er þetta eiginlega!

Það verður ekki síst verkefni nýrrar verkalýðshreyfingar að vinna á móti 
siðleysi af þessu tagi og skera upp lífeyrissjóðakerfið, þá með hagsmuni 
sjóðfélaga að leiðarljósi.

Framsýn hefur ítrekað ályktað um stöðuna í kjaramálum og kallað eftir 
öflugri verkalýðsbaráttu. Félagið lagðist á árar með þeim stéttarfélögum 
innan ASÍ sem vildu að samningunum yrði sagt upp nú í febrúar enda allar 
forsendur kolfallnar.

 Það er ekki hlutverk verkalýðsfélaga að gelta. Það er einnig tilgangslaust 
að glefsa með því að álykta um málefni verkafólks ef hugur fylgir ekki máli 
og menn slái undan þegar taka þarf stórar ákvarðanir eins og að segja upp 
kjarasamningum.

Samtök atvinnurekenda óttast breytingarnar sem framundan eru með 
nýju fólki í brúnni hjá öflugustu stéttarfélögum landsins. Það er vel, enda 
löngu tímabært að íslenska verkalýðshreyfingin hristi af sér doðann og bíti 
hraustlega frá sér. Látum þá skjálfa!“

Síðasti                                 
öryggisnefndarfundurinn 

Nýtt landslag                             
í verkalýðshreyfingunni
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Í tilefni af 100 ára afmæli Verkakvennafélagsins Vonar 28. apríl 2018 
stendur Framsýn fyrir afmælisfagnaði í Menningarmiðstöð Þingeyinga 

laugardaginn 28. apríl kl. 14:00. 
Dagskráin er öllum opin.

Eftir að ávörp hafa verið flutt verður opnuð ljósmyndasýning af konum við störf á tímum 
verkakvennafélagsins. Þá verða tónlistaratriði í boði, Kvennakór Húsavíkur kemur fram undir 

stjórn Hólmfríðar Benediktsdóttur, við undirleik Steinunnar Halldórsdóttur. 

Þá verða Lára Sóley Jóhannsdóttir og Hjalti Jónsson á svæðinu og taka nokkur lög. 
Auk þess verður lesið upp úr ljóðabók með ljóðum eftir Björgu Pétursdóttur, sem kemur 
út þennan dag. Bókin er gefin út í samstarfi við afkomendur Bjargar, en hún var ein af 

frumkvöðlunum að stofnun Verkakvennafélagsins Vonar. 

Þeir sem hafa skráð sig fyrir bókinni fá hana afhenta á afmælishátíðinni 
og þeir aðrir sem mæta og vilja eignast þessa einstöku bók. 

Boðið verður upp á kaffi og meðlæti meðan á dagskránni stendur. 

Við viljum hvetja konur sem búa svo vel að eiga íslenska búninginn til  að klæðast honum 
í tilefni dagsins og heiðra með því minningu  forvígiskvenna þingeyskrar verkalýðsbaráttu.

Afmælishátíð 28. apríl

Veist þú… nú er afsláttur 
á flugi fyrir félagsmenn sem fljúga 

með Icelandair milli landa 
og Air Iceland Connect innanlands og erlendis. 

Frekari upplýsingar eru á http://orlof.is/framsyn/

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Veisla 1. maí 2018
-Nú verður stuð í höllinni-

Að venju bjóða stéttarfélög þingeyingum og landsmönnum öllum upp á frábæra 
skemmtun í íþróttahöllinni á Húsavík 1. maí. Dagskráin hefst kl. 14:00 og verður fjölbreytt. 

Þessa dagana er unnið að því að leggja lokahönd á hátíðarhöldin. 

Vitað er að Aðalsteinn Árni og Ósk Helgadóttir verða með stuttar ræður í tilefni dagsins. 
Reynir Gunnarsson söngvari mun flytja Maístjörnuna. 

Þá mun Karlakórinn Hreimur koma fram sem er heimsins besti karlakór. 
Listamennirnir Sigríður Beinteinsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir og Jógvan Hansen koma 
til Húsavíkur og taka nokkur lög auk þess að fara með gamanmál og lofa miklu stuði. 

Með þeim í för verður gleðipinninn Karl Olgeirsson. 
Að sjálfsögðu verður öllum boðið upp á kaffi og meðlæti. 

Tvö önnur atriði eru í vinnslu sem ekki er hægt að segja frá að svo stöddu. 

Dagskráin verður auglýst betur í næstu Skrá.

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR



Fjármál við 
starfslok
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Hvað er mikilvægast að vita þegar styttist í starfslok? Íslandsbanki og 

stéttarfélagið Framsýn bjóða íbúum í Þingeyjarsýslu til fundar á skrifstofu 

stéttarfélaganna, Garðarsbraut 26 á Húsavík, miðvikudaginn 16. maí kl. 17. 

Íbúar á aldrinum 60–70 ára eru sérstaklega hvattir til að mæta. 

Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir


