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stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum

FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA

Forsíðumynd
Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum gekk mikið óveður
yfir Þingeyjarsýslur á dögunum.
Bændur, sjálfboðaliðar og
björgunarsveitir hafa unnið
nánast sleitulaust að því að
bjarga fé úr sjálfheldu. Það er
því við hæfi að forsíðumyndin sé
af Elísabetu Gunnarsdóttur frá
Daðastöðum og tíkinni Skottu
sem er margverðlaunaður
fjárhundur. Þau hafa eins
og fjölmargir aðrir komið að
björgunaraðgerðum síðustu
vikurnar.

Stofnanasamningur
endurskoðaður

Skorað á ráðherra
varðandi merkingar

Framsýn telur mikilvægt að standa vörð um íslenskt handverk. Mynd: Jónas Reynir Helgason
Stéttarfélagið Framsýn hefur skorað á Steingrím J. Sigfússon
ráðherra Atvinnuvega- og nýsköpunarmála að setja skýrar reglur um
upprunamerkingar á vörum s.s. lopapeysum sem prjónaðar eru erlendis úr
íslenskri ull og fluttar inn til landsins. Félagið telur neytendur eiga fullan rétt
á því að vera vel upplýsta um þá vöru sem þeir kaupa, ekki síst minjagripi
sem keyptir eru í þeirri trú að um íslenska vöru og handverk sé að ræða.
Framsýn hefur áhuga á að fylgja málinu eftir með fundi með ráðherra og
hefur beiðni þess efnis verði komið á framfæri við hann.

Formaður FMA í heimsókn
Starfsmenn Skógræktarinnar á Vöglum falla undir nýja stofnanasamninginn sem undirritaður
var dögunum.
Starfsgreinasambandið sem Framsýn á aðild að og Skógrækt ríkisins
hafa gert með sér stofnanasamning um forsendur og reglur um röðun
starfa við stofnunina, í samræmi við ákvæði kjarasamnings SGS og
fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, frá 1. júní 2011. Samningurinn
nær til allra starfsmanna hjá Skógrækt ríkisins sem starfa og njóta
ráðningarkjara samkvæmt kjarasamningi SGS. Hægt er að nálgast
samninginn á heimasíðu stéttarfélaganna, framsyn.is.

Velferðarsjóður Þingeyinga
leitar eftir fjárstuðningi
Velferðarsjóður Þingeyinga
var stofnaður 12. des. 2008.
Tilgangur sjóðsins er að styðja við
þá einstaklinga og fjölskyldur
sem eiga um sárt að binda.
Umsóknir um styrki er hægt að senda
á netfangið: rkihusavik@simnet.is.
Fjárframlög eru vel þegin á bankareikning
1110-05-402610, kt.600410-0670.

Formaður Félags Málmiðnarmanna
á Akureyri, Jóhann R. Sigurðsson,
gerði sér ferð til Húsavíkur til
að kynna sér starfsemi stéttar
félaganna í Þingeyjarsýslum.
Jóhann tók við sem formaður á
síðasta aðalfundi félagsins sem
haldinn var í febrúar. Fyrir var
Hákon Hákonarson formaður FMA.
Jóhann sem er drengur góður átti
góða stund með starfsmönnum
stéttarfélaganna og skiptist hann
á skoðunum við starfsmennina
um verkalýðsmál og uppbyggingu
stéttarfélaga á Íslandi. Hann lagði
jafnframt áherslu á gott samstarf Formaður FMA var á ferð á Húsavík í
Félags Málmiðnar manna og september til að kynna sig og fræðast um
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum, starfsemi stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum.
það er Framsýnar og Þingiðnar. Þá er til skoðunar að fulltrúar frá nokkrum
stéttarfélögunum á Akureyri komi í heimsókn til Framsýnar á næstu vikum.
Jóhann hóf formlega störf á skrifstofu málmiðnarmanna nú í september
en hann hefur starfað sem verslunarstjóri Stillingar á Akureyri undanfarin
ár. Jóhann er boðinn velkominn til starfa.

Framsyn.is – lifandi heimasíða
Frekari umfjöllun um þær fréttir sem eru í
Fréttabréfi stéttarfélaganna er að finna á heimasíðu
stéttarfélaganna, framsyn.is. Samkvæmt nýlegri
úttekt SGS er heimasíða stéttarfélaganna öflugasta
heimasíða stéttarfélaga innan Alþýðusambands
Íslands.
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Úttekt SGS glæsileg fyrir Framsýn
ástæða sé til þess að gera sérstakan félagsmannavef. Þeirri vinnu verður
lokið í haust. Þessi úttekt Starfsgreinasambandsins staðfestir enn frekar
fyrri kannanir sem gerðar hafa verið og viðkoma starfsemi stéttarfélaga
innan sambandsins að Framsýn er eitt öflugasta stéttarfélag landsins.

Í úttekt Starfsgreinasambandsins er mikið lof borið á félagsstarf og rekstur Framsýnar. Í
því sambandi má geta þess að hátíðarhöldin á Húsavík 1. maí eru þau fjölmennustu sem
haldin eru á Íslandi á hverju ári fyrir utan höfuðborgina. Þá kemur fram í úttektinni að
launakostnaður og rekstur þjónustuskrifstofu Framsýnar er með því lægsta sem gerist innan
Starfsgreinasambandsins.
Þegar starfsemi, þjónusta og rekstur Framsýnar er skoðað er ljóst að
félagið er mjög vel rekið og það veitir félagsmönnum sínum almennt mjög
góða þjónustu og réttindi. Í raun er ekki hægt að benda á margt sem
hægt er að bæta segir m.a. í úttekt Starfsgreinasambands Íslands um
starfsemi Framsýnar sem var að berast félaginu. Innan Framsýnar eru
rúmlega 2000 félagsmenn. Í lok síðasta árs ákvað framkvæmdastjórn
Starfsgreinasambands Íslands (SGS) að gera könnun hjá aðildarfélögum
á þeirri þjónustu sem þau veita félagsmönnum sínum. Í sumar var svo
gerð greining á ársreikningum félaganna til að meta fjárhagsstöðu og
rekstur. Á fundi framkvæmdastjórnar sambandsins í vor var ákveðið að
fylgja könnuninni eftir, með því að upplýsa stjórnarmenn aðildarfélaganna
um stöðu síns félags í samanburði við önnur félög innan SGS. Það yrði
gert með því að benda á það sem vel er gert í þjónustu og rekstri, sem
og benda á þá þætti sem má bæta í starfseminni. Framsýn er aðili að
Starfsgreinasambandinu en 19 stéttarfélög eiga aðild að sambandinu
með um 50 þúsund félagsmenn. Í úttektinni kemur fram að rekstur
Framsýnar sé mjög góður og fjárhagsleg staða þess ein sú besta meðal
aðildarfélaga SGS. Þá sé félagið með mjög öflugt félagslegt starf og
réttindi félagsmanna í sjúkra- og orlofssjóði séu jafnframt til fyrirmyndar.
Félagið standi sig mjög vel í upplýsinga- og fræðslumálum og haldi
úti öflugustu heimasíðu stéttarfélags innan Alþýðusambands Íslands. Í
úttektinni er lagt til að félagið opni sérstakan félagsmannavef þar sem
félagsmenn gætu skráð sig inn til að fylgjast með persónulegum réttindum
sínum og skrá sig fyrir þjónustu. Einnig er lagt til að félagið setji sér
siðareglur fyrir kjörna fulltrúa og starfsmenn. Þess ber að geta að þegar
er hafin vinna hjá félaginu við að útbúa siðareglur og skoðað verður hvort

Unglingar greiða félagsgjald

Mikið er um að unglingar leiti til Skrifstofu stéttarfélaganna á hverju ári eftir aðstoð sem
tengist þeirra vinnu eða kjörum. Þess vegna leggja stéttarfélögin mikið upp úr öflugri fræðslu
í skólum á félagssvæðinu um réttindi og skyldur á vinnumarkaði.
Til fróðleiks má geta þess að unglingar sem orðnir eru 15 ára og starfa
eftir kjarasamningum Framsýnar ber að greiða 1% af sínum launum
til félagsins sem atvinnurekendum ber að halda eftir af þeirra launum.
Atvinnurekendur greiða síðan mótframlög sem tengjast ákvæðum
kjarasamninga. Þá geta allir þeir sem orðnir eru 15 ára gengið formlega
í Framsýn en það gera menn með því að fylla út inngöngubeiðni sem er
á heimasíðu félagsins. Einnig er hægt að nálgast eyðublaðið á Skrifstofu
stéttarfélaganna.

Það er full ástæða fyrir félagsmenn Framsýnar að brosa eftir úttekt Starfsgreinasambands
Íslands á starfsemi aðildarfélaga sambandsins. Framsýn kemur afar vel út úr úttektinni, bæði
félags- og fjárhagslega.

Margir hafa lagt sitt að mörkum svo Framsýn yrði eitt öflugasta stéttarfélag landsins, ein af
þeim er Kristbjörg Sigurðardóttir varaformaður félagsins. Hér er hún að þrífa nýjar íbúðir
Framsýnar í Þorrasölum áður en þær voru teknar formlega í notkun í sumar.

Kári á þing!

Kári er hér á fundi á vegum Framsýnar.
Annað þing ASÍ-UNG fór fram föstudaginn 14. september í Reykjavík.
Fulltrúar frá um 30 stéttarfélögum sátu þingið. Aðalumræðuefni þingsins
voru húsnæðismál ungs fólks, en yfirskrift þingsins var: Húsnæði –
mannréttindi ekki forréttindi. Ný vefsíða ASÍ-UNG var formlega vígð
á þinginu en henni er ætlað að upplýsa ungt fólk um réttindi þess á
vinnumarkaði. Kári Kristjánsson var fulltrúi Framsýnar á þinginu. Til stóð
að Elvar Rúnarsson færi fyrir Þingiðn en hann forfallaðist þar sem hann
var einn af þeim fjölmörgu sem kallaður var til leitar á sauðfé eftir óveðrið
sem gekk yfir svæðið á dögunum. Þess má geta að Kári Kristjánsson var
kjörinn í varastjórn ungliðahreyfingar ASÍ-UNG.
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Fundað í orlofshúsi

Nýtt

Ódýr gisting í Keflavík

Stjórn og trúnaðarmannaráð Framsýnar braut blað í sögu félagsins með
því að funda í orlofshúsi félagsins í Dranghólaskógi í Öxarfirði. Að venju
voru mörg mál á dagskrá fundarins sem stóð yfir í nokkra klukkutíma.
Fyrir heimferðina var svo grillað saman svo enginn færi svangur heim.

Gistiheimili Keflavíkur er mjög glæsilegt. Stéttarfélögin bjóða félagsmönnum upp á ódýra
gistingu í samstarfi við gistiheimilið. Þar með eru í boði þrír mismunandi gistimöguleikar
í Keflavík fyrir félagsmenn.

Þrátt fyrir þrengsli í sumarhúsinu fór vel um alla en tæplega 30 manns sitja í stjórn og
trúnaðarmannaráði Framsýnar.

Þau sáu um grillið og mettuðu „þúsundir,“ Ósk, Kristbjörg og Einar Magnús.

Þau eiga það sameiginlegt að hafa komið öll ný inn í stjórn og trúnaðarmannaráð Framsýnar
á síðasta aðalfundi Framsýnar. Allt frábært fólk; Jóna, Þórdís, Maggi, Kári og Veiga.

Óheimilt að hafa orlof
innifalið í launum

Því miður eru dæmi um að ákveðnir atvinnurekendur telji sig geta tekið
lög og reglur í sínar hendur og ákveðið fyrirkomulag orlofsgreiðslna
til starfsmanna. Í því sambandi er rétt að benda viðkomandi aðilum á
eftirfarandi: Lög um orlof nr. 30/1987 og kjarasamningar fjalla um rétt
launafólks til launaðrar hvíldar frá störfum. Annars vegar fela þessar
reglur í sér félagsleg sjónarmið og vinnuverndarleg þ.e. rétt launafólks
til samvista og frístunda með fjölskyldu og hvíld frá störfum og hins
vegar reglur um greiðslur í þessu sama orlofi því reglur um frítöku væru
lítils virði ef greiðsluréttur væri ekki til staðar. Orlof reiknast með hverri
launagreiðslu og annað af tvennu skal það greitt inn á orlofsreikning sem
opnast einu sinni á ári þegar launafólk fer í orlof en þá falla launagreiðslur
frá atvinnurekanda niður eða þá að reiknað orlof er áfram í vörslu
atvinnurekanda og greiðist launafólki þegar það fer í frí þ.e. launafólk
heldur einfaldlega launum í orlofi. Þessar reglur eru óundanþægar en
sérreglur gilda ef látið er af störfum á orlofsárinu. Með öllu er óheimilt
að greiða launafólki út áunnið orlof samhliða reglulegum launagreiðslum
enda fer slíkt háttarlag beint gegn ákvæðum orlofslaga og þeim tilgangi
sem þau og ákvæði kjarasamninga hafa.
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Stéttarfélögin hafa samið við Gistiheimili Keflavíkur um ódýra gistingu
fyrir félagsmenn sem ferðast milli landa. Gistiheimilið er í eigu sömu
aðila og reka Hótel Keflavík. Félagsmenn greiða kr. 4.300 fyrir tveggja
manna herbergi með morgunverði. Gisting í eins manns herbergi með
morgunverði er á kr 3.300,-. Gestir þurfa að deila snyrtingu með öðrum
gestum en tvö baðherbergi fylgja sex herbergjum. Rétt er að taka fram
að þetta er vetrarverð. Verðið hækkar svo sumarið 2013 um kr. 1.500 á
herbergi. Innifalið í verðinu er einnig geymsla á bíl. Gistiheimilið er við
Vatnsnesveg 9 í Keflavík, það er á móti Hótel Keflavík. Innritun gesta á
Gistiheimili Keflavíkur fer fram á Hótel Keflavík. Þar geta gestir einnig
gengið að góðum morgunverði og annarri þjónustu á vegum hótelsins.
Til viðbótar má geta þess að stéttarfélögin verða áfram með samning við
Hótel Keflavík og Gistiheimlið Bed@Breakfast í Keflavík um hagstæða
gistingu fyrir félagsmenn. Verðin sem gefin eru upp í þessari frétt eru eftir
niðurgreiðslur stéttarfélaganna og afsláttarkjör sem félögin sömdu um við
Gistiheimili Keflavíkur. Það er endanlegt verð.

Viltu komast í gott frí!!

Stéttarfélagið Framsýn á notalegt sumarhús í Dranghólaskógi í Öxarfirði.
Félagsmenn geta fengið húsið leigt í vetur um helgi eða lengur allt
eftir þörfum viðkomandi. Húsið er rétt við Lund á virkilega fallegum
stað. Þá verður orlofshús Framsýnar á Illugastöðum einnig til leigu í
vetur fyrir félagsmenn. Frekari upplýsingar er hægt að fá á Skrifstofu
stéttarfélaganna.

Félagshúfur í boði
Félagsmenn í Framsýn sem vilja eignast góða vetrarhúfu er frjálst að
koma við á Skrifstofu stéttarfélaganna og þiggja eina slíka. Höldum
kollinum hlýjum með húfu frá Framsýn!!
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VIRK
– starfsendurhæfingarsjóður

Námsstyrkir í boði

-Þjónusta í Þingeyjarsýslum
Af hverju VIRK
Í ljósi þeirra aðstæðna að sífellt
stærri hópur einstaklinga með
góða reynslu og hæfni hefur dottið
út af vinnumarkaði, ákváðu aðilar
vinnumarkaðarins að stofna Virk –
starfsendurhæfingarsjóð.

Frá árinu 2010 hefur starfað ráð
gjafi á sviði starfsendurhæfingar á
skrifstofu Framsýnar, Starfsmanna
félags Húsavík og Þingiðnar á
Húsavík. Hann þjónustar félags
menn þessara stéttarfélaga og
félagsmenn annarra stéttarfélaga
sem búa í Þingeyjarsýslum. Einnig
á hann fjölþætt samstarf við launa
greiðendur á svæðinu, m.a. um
málefni starfsmanna og ráðgjöf um Ágúst Óskarsson er ráðgjafi hjá VIRK á
fjarvistarstjórnun (ráð til að draga úr Húsavík.
veikindafjarvistum).

Þjónusta VIRK
Helstu verkefni ráðgjafa lúta að ráðgjöf til einstaklinga sem eru með
heilsubrest af einhverju tagi sem ógnar starfsgetu. Í öllum tilvikum er
unnið skv. greiningum og meðferðaráætlunum frá læknum. Þjónustan
fellst m.a. í eftirfarandi:
•

Persónulegri ráðgjöf og hvatningu til einstaklinga
sem tekur mið af aðstæðum hvers og eins.

•

Samvinnu um gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar áætlunar
um eflingu starfshæfni eða endurkomu á vinnumarkað.

•

Vali og stuðningi til að sækja hentugustu úrræði
til að bæta heilsu og styrkja starfshæfni.

•

Samvinnu við fjölda aðila, t.d. lækna og aðra sérfræðinga
í heilbrigðis- og félagsþjónustu og stjórnendur og samstarfsfólk
í fyrirtækjum og stofnunum.

•

Leiðbeiningar um réttindi, greiðslur, framfærslu
og þjónustu á svæðinu.

Tíminn er dýrmætur
Þegar einstaklingur getur ekki sinnt starfi sínu eða tekið þátt á
vinnumarkaði vegna hindrana af völdum heilsubrests sem rekja má
til veikinda eða slysa er mikilvægt að leita strax til læknis, yfirmanns
á vinnustað, ráðgjafa VIRK eða annarra aðila sem geta veitt aðstoð.
Rannsóknir og reynsla sýna að tíðar eða langvarandi fjarvistir geta haft
neikvæð áhrif á framtíðarþátttöku á vinnumarkaði, oft með tilheyrandi
skerðingu á félaglegum aðstæðum. Við þannig aðstæður getur markviss
samvinna við lækna og aðra meðferðaraðila auk skipulagðra samskipta
við yfirmenn og samstarfsmenn flýtt fyrir bata og endurkomu til starfa.
Við veikindafjarveru er árangursríkast að styðja viðkomandi einstakling,
t.d. með því að skoða möguleika á sveigjanleika í störfum, vinnutíma,
starfshlutfalli og starfsskyldum. Stuðningur vinnuveitanda og samstarfsfólks
hefur jafnan góð áhrif og flýtir endurkomu til starfa.

Samband við VIRK
Ráðgjafi VIRK er staðsettur á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík, sími
464-6600 og netfang virk@framsyn.is. Á heimasíðu VIRK (www.virk.is), er
hægt að nálgast allar frekari upplýsingar, s.s. um þjónustu við einstaklinga,
þjónustu við atvinnulífið og ýmiskonar fróðleik um starfsendurhæfingu og
önnur tengd viðfangsefni á vinnustöðum.

Fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar eiga rétt á góðum styrkjum til starfsmenntunar.
Aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna bjóða félagsmönnum upp á
góða styrki til náms, námskeiða og tómstundanámskeiða í gegnum þá
fræðslusjóði sem félögin eiga aðild að. Auk þess er að hægt að sækja
um sérstaka styrki til viðbótar í ákveðnum tilvikum. Vinsamlegast leitið
upplýsinga á Skrifstofu stéttarfélaganna.

Ódýrir bílaleigubílar
Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum eru með
samning við Bílaleigu Húsavíkur um
afslátt fyrir félagsmenn á bílaleigubílum á
höfuðborgarsvæðinu. Frekari upplýsingar
er hægt að fá hjá Bílaleigu Húsavíkur eða á
Skrifstofu stéttarfélaganna.

15% afsláttur í Jarðböðin

Samkvæmt samkomulagi eiga félagsmenn
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum rétt á 15%
afslætti fari þeir í Jarðböðin í Mývatnssveit.
Áður er farið er, þurfa félagsmenn að
koma við á Skrifstofu stéttarfélaganna og
fá sérstaka afsláttarmiða. Góða skemmtun.

Fræðsla í boði fyrir skóla
Að venju vilja stéttarfélögin bjóða
grunnskólum og framhaldsskólum í
Þingeyjarsýslum upp á fræðslu í vetur
um markmið og tilgang stéttarfélaga.
Félögin hafa í gegnum tíðina átt mjög
gott samstarf við stjórnendur og kennara
í skólum á félagssvæðinu. Áhugasamir
skólastjórnendur eru beðnir um að hafa
samband við Skrifstofu stéttarfélaganna vilji
þeir fá fulltrúa frá Framsýn í heimsókn.

Afgreiðslutími Skrifstofu stéttarfélaganna
Skrifstofa stéttarfélaganna er opin 8 tíma á dag, alla virka daga,
frá kl. 08:00 til 16:00. Opið er í hádeginu.
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Félagar, til hamingju með nýjar og glæsilegar íbúðir
í Þorrasölum í Kópavogi
Bauð stéttarfélögin velkomin í Kópavogin

Félagsmenn ánægðir með Þorrasali

Ármann Ægir Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs leit við þegar fulltrúar
stéttarfélaganna voru að gera íbúðirnar klárar til leigu fyrir félagsmenn í
Þorrasölum. Hann bauð stéttarfélögin (Þingiðn og Framsýn) sérstaklega
velkomin í Kópavogin. Það væri gott að búa í Kópavogi eins og alþjóð vissi.
Hann sagði það einnig fagnaðarefni að fyrsta blokkin í Kópavogi sem reist
væri frá grunni eftir hrun, væri nú að verða fullgerð. Hann ítrekaði ánægju
sína með nýju blokkina og að stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum skyldu
fjárfesta í Kópavogi á mjög góðu svæði þar sem stutt væri í almenna
þjónustu og frábært útivistarsvæði. Formaður Framsýnar þakkaði Ármanni
fyrir hlý orð í garð stéttarfélaganna og sagði félagsmenn án efa eiga eftir
því að njóta þess að dvelja í íbúðunum í Kópavogi.

Full ástæða er fyrir félagsmenn Framsýnar og Þingiðnar að gleðjast yfir
fjórum nýjum íbúðum félaganna sem teknar voru formlega í notkun í
sumar. Eins og fram hefur komið eru þær í Þorrasölum í Kópavogi. Það
sem félögin horfðu sérstaklega til þegar ákveðið var að fjárfesta í Kópavogi
var að íbúðirnar eru á fallegum og rólegum stað, það er við útivistarsvæði
höfuðborgarbúa. Þá eru þær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og því
stutt í alla þjónustu og verslun. Sem dæmi má nefna að Smáralind,
Salalaug, Nettó, Bónus, Rúmfatalagerinn, Lyfja, Elkó, Krónan, Dóminós,
Samkaup og Apótekarinn eru nánast í göngufæri frá íbúðunum. Þá var
auk þess mun hagstæðara að fjárfesta í íbúðum í Kópavogi en í Reykjavík
félagsmönnum Framsýnar og Þingiðnar til hagsbóta.

Steini Hreiðars og Gurra voru ánægð með íbúðina. Hér eru þau ásamt syni, tengdadóttir
og barnabarni. Þau voru fyrstu félagsmennirnir til að gista í nýjum íbúðunum í Kópavogi.
Bæjarstjóri Kópavogs gaf sér tíma þrátt fyrir mikið annríki til að heimsækja fulltrúa
stéttarfélaganna sem unnu hörðum höndum við að standsetja nýju íbúðirnar í Kópavogi.

Íbúðir stéttarfélaganna afhentar
Í júlí afhendu Leigugarðar ehf. stéttarfélögunum í Þingeyjarsýslum fjórar
nýjar íbúðir í Þorrasölum í Kópavogi. Íbúðirnar eru 80 til 100 fm2. Það var
Ágúst Friðgeirsson framkvæmdastjóri Leigugarða sem afhenti fulltrúum
Þingiðnar og Framsýnar íbúðirnar sem eru afar glæsilegar á fallegum
stað í Kópavogi. Íbúðirnar eru vel útbúnar fyrir þá fjölmörgu gesti sem
þar eiga eftir að dvelja.

Vilja tæki fyrir dósir!! (söfnun hafin)
Framsýn og Þingiðn hafa ákveðið að hefja söfnun á einnota dósum og
flöskum sem falla til í íbúðum félaganna í Þorrasölum í Kópavogi eftir dvöl
félagsmanna. Hugmyndin er að gestir setji umbúðirnar í poka og komi
þeim fyrir í geymslu í blokkinni. Umbúðirnar verða síðan teknar og seldar.
Andvirðið rennur óskipt til góðgerðarmála á félagssvæði stéttarfélaganna.
Reiknað er með að úthluta úr sjóðnum einu sinni til tvisvar á ári. Samþykki
er fyrir því innan félaganna að fyrsta úthlutunin renni til tækjakaupa á
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Skipuð hefur verið fimm manna nefnd til
að halda utan um verkefnið. Stéttarfélögin leita eftir samstöðu leigjenda í
Þorrasölum um að taka þátt í söfnuninni sem ætlað er að efla samfélagið
í Þingeyjarsýslum. Þess ber að geta að á hverju ári fellur til töluvert magn
af einnota umbúðum. Sumt af því endar í ruslinu verðlaust. Stéttarfélögin
vilja gera pening úr umbúðunum enda mikil þörf fyrir þá til góðgerðar- og
velferðarmála. Fjölmörg dæmi er um að heilbrigðisstofnanir hafi ekki getað
endurnýjað tæki og tól vegna peningaleysis. Vonandi tekst vel til með
söfnun Framsýnar og Þingiðnar svo hægt verði að leggja söfnunarféð til
góðra málefna í héraðinu.

Jónas Kristjánsson formaður Þingiðnar tekur hér við lyklum að nýrri íbúð sem er í eigu
félagsins í Þorrasölum. Með honum er Ágúst Friðgeirsson framkvæmdastjóri Leigugarða.

Umgengni um íbúðirnar
Stéttarfélögin leggja mikið upp úr góðri umgengni um íbúðirnar í
Þorrasölum og því eru leigutakar og gestir beðnir um að fylgja reglum
og þrífa mjög vel eftir sig við brottför og koma rusli í ruslarennur á bílaplani.
Skilja skal borðklúta, viskustykki og gólfklúta eftir í íbúðinni við brottför.
Telji umsjónarmaður að ekki hafið verið þrifið samkvæmt reglum verður
íbúðin þrifin á kostnað leigutaka.

Gestir í Þorrasölum hafa aðgengi að neti
Leigjendur sem dvelja í íbúðunum í Þorrasölum geta komist á netið.
Lykilorðið er á myndlyklinum í íbúðunum. Heimilt er að nota netið í hófi,
stórfellt niðurhal er stranglega bannað. Komi til þess að notkunin verði
meiri en eðlilegt getur talist verður viðkomandi leigutaka gert að greiða
fyrir umfram notkunina.
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Það er von Framsýnar og Þingiðnar að gestir sem koma til með að dvelja í nýjum og
glæsilegum íbúðum félaganna í Þorrasölum taki höndum saman með stéttarfélögunum
og safni einnota umbúðum sem falla til í íbúðunum til góðgerðarmála í Þingeyjarsýslum.

Jólaúthlutun íbúðanna
Þar sem mikil ásókn er í íbúðir
stéttarfélaganna í Kópavogi um jól og
áramót eru félagsmenn Framsýnar og
Þingiðnar beðnir um að senda inn umsóknir
til Skrifstofu stéttarfélaganna fyrir 1. nóvember nk.

FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA
Umsjónarmaður
orlofsíbúða ráðinn
Framsýn og Þingiðn hafa ráðið
Tómas Guðmundsson til að hafa
umsjón með íbúðum félaganna
í Þorrasölum í Kópavogi.
Tómas er 65 ára trésmiður
sem starfað hefur sem smiður
til fjölda ára meðal annars sem
byggingaverktaki. Tómas er til
heimilis í Þorrasölum sem er
hið besta mál. Honum er ætlað
að fylgjast með íbúðunum og
gæta þess að leigutakar fari
eftir þeim húsreglum sem gilda
í Þorrasölum. Alls eru 32 íbúðir
Stéttarfélögin hafa ráðið Tómas Guðmundsson í fjölbýlishúsinu.
sem húsvörð í Þorrasölum í Kópavogi.

Leiga á líni og þrif á íbúðum í boði
Félagsmenn sem taka íbúðir á leigu í Þorrasölum geta fengið leigt lín
til afnota í íbúðunum. Umsjónarmaður sér um að afhenda leigjendum
línið. Greiða þarf 1.000 kr. fyrir hvern einstakling sem velur að leigja lín
og handklæði fyrir sig. Ganga þarf frá greiðslunni um leið og gengið er
frá leigusamningi um leigu á viðkomandi íbúð. Við brottför er línið skilið
eftir í íbúðinni. Leigutakar geta jafnframt fengið keypt þrif á íbúðunum
óski þeir eftir því. Ganga þarf frá þeirri beiðni um leið og gengið er frá
leigusamningi fyrir íbúðina.

Leigutakar í Þorrasölum geta nú fengið leigt lín dvelji þeir í íbúðunum. Hér eru þau Kristrún
og Aðalsteinn, stjórnarmenn í Framsýn að koma líninu fyrir.

Vel heppnuð sumarferð í Fjörður
Laugardaginn 11. ágúst s.l. fór um 30 manna hópur frá stéttarfélögunum
í sögu- og gönguferð um Fnjóskadal, Höfðahverfi og Fjörður á
Flateyjarskaga. Stjórn og leiðsögn var í höndum heimamanna, þeirra
Óskar Helgadóttur á Merki og Björns Ingólfssonar frá Dal við Grenivík.
Ferðin í Fjörður hófst á Grenivík (Höfðahverfi), en þaðan liggur tæplega
30 km. seinfarinn jeppavegur norður í Hvalvatnsfjörð. Á leiðinni var áð í
skálanum í Gili, við Illagil. Hópurinn hélt síðan áfram ferð sinni norður í
Hvalvatnsfjörð. Þegar hér var komið tók dalurinn að víkka og grösugar
grundir tóku við af hrjóstrugra landslagi. Á móts við bæinn Tindriðastaði
var fjallarútunni lagt og gengið sem leið liggur vestur í Þorgeirsfjörð, með
viðkomu í Þorgeirshöfða og Nikurtjörn. Hópurinn hreiðraði um sig í góðum
skála Ferðafélags Fjörðunga á Þönglabakka í Þorgeirsfirði, en þar var
lengi prestsetur. Þar fékk hópurinn sér góða máltíð og naut einstakrar
náttúrufegurðar og veðurblíðu.
Segja má að víða liggi leiðir frá Þönglabakka, því halda má áfram austur
yfir í Keflavík og síðan suður Látraströnd til Grenivíkur. Einnig eru leiðir
austur úr Hvalvatnsfirði í Flateyjardal frá Hvalvatnsfirði, m.a. um Skriður
í Bjarnarfjalli.
Á leið norður í Fjörður og á heimleiðinni var áð reglulega. Björn er hafsjór af
fróðleik um menn, málefni og náttúru svæðisins og gaf ekkert eftir í viðleitni
sinni að fræða, upplýsa og skýra það sem fyrir augu bar og sagan hafði að
geyma. Í Fjörðum var blómleg byggð sem fór minnkandi í upphafi 20. aldar
og lagðist síðan af árið 1944, þegar síðustu fjölskyldurnar fluttu í burtu.
Áætlun ferðalanga, í þetta sinn, var að fara sömu leið heim, austur í
Hvalvatnsfjörð og suður dalinn niður í Höfðahverfi og heim til Húsavíkur.
Ánægðir og þreyttir ferðalangar komu til Húsavíkur upp úr kl. 22:00 um
kvöldið eftir rúmlega 14 klst. ferðalag og náttúruveislu í Fjörðum. Hér
fylgja nokkrar myndir úr ferðinni.
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Rauða Eldingin sigraði

Vinnustaðaheimsóknir
mikilvægar
Í starfi stéttarfélaganna er fátt mikilvægara en vinnustaðaheimsóknir. Þess
vegna leggja stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum mikið upp úr heimsóknum
á vinnustaði. Meðfylgjandi myndir voru teknar þegar starfsmenn
stéttarfélaganna, Aðalsteinn Á. Baldursson og Ágúst Óskarsson komu
við í Safnahúsinu á Húsavík og í Skúlagarði þar sem rekin er öflug
ferðaþjónusta.

Þingeyingar sigruðu Kjarnafæðisdeildina með glæsibrag.
Kjarnafæðideildinni lauk í haust með úrslitaleik í Boganum á Akureyri.
Rauða Eldingin sem skipuð er að mestu leikmönnum frá Húsavík og
nærsveitum sigraði þá Jankovic United 4 – 1 í úrslitaleik um gullið.
Frábær árangur hjá drengjunum en Framsýn kom að því að styrkja
þá með búningakaupum ásamt öðrum styrktaraðilum á svæðinu.
Til hamingju drengir!!

Merkilegum árangri náð

Villa og Fljóða starfa í eldhúsinu í Skúlagarði. Þær eru frábærar saman. Mikið var að gera í
Skúlagarði í sumar en þar er meðal annars boðið upp á gistingu, veitingar og afnot af fundarsal.

Formaður Framsýnar ræðir hér við Kristján Ármannsson um lífið og tilveruna fyrir framan
Safnahúsið á Húsavík.

Sjómenn innan Framsýnar samþykktu kjarasamninginn með miklum mun. Um 88% sjómanna
sem voru á kjörskrá samþykktu samninginn. Haukur Hauksson smábátasjómaður tók þátt í
viðræðunum fyrir hönd Sjómannadeildar Framsýnar ásamt formanni og stjórn deildarinnar.
Þann 31. ágúst var skrifað undir nýjan kjarasamning milli Framsýnarstéttarfélags og Landssambands smábátaeigenda vegna sjómanna
á smábátum að 15 brúttótonnum í húsnæði Ríkissáttasemjara.
Kjarasamningurinn nær yfir félagsvæði Framsýnar, það er þrjá
útgerðarstaði; Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn. Samningurinn gildir
til 31. janúar 2014.
Aðalsteinn Á. Baldursson formaður Framsýnar sagðist í samtali við
Fréttabréfið vera mjög ánægður með samninginn. Viðræður hefðu staðið
milli aðila undanfarna mánuði með hléum. Um tímamótasamning væri um
að ræða þar sem félagsmenn Framsýnar hefðu fram að þessu, líkt og aðrir
smábátasjómenn á Íslandi, ekki haft kjarasamning um sín kjör og réttindi.
Kjarasamningurinn væri í anda þess samnings sem Sjómannasambandið
gekk frá á svipuðum tíma. Þess ber að geta að Framsýn eitt félaga innan
Sjómannasambandsins ákvað að veita sambandinu ekki samningsumboð
f.h. félagsmanna og fór félagið því sjálft með samningsumboðið með
góðum árangri. Eftir kynningu á samningnum fór hann í atkvæðagreiðslu.
Alls voru 34 á kjörskrá. Atkvæði greiddu 17 eða 50% þeirra sem voru á
kjörskrá. Já sögðu 15 eða 88% og nei sögðu 2 eða 12%. Samningurinn
skoðast því samþykktur meðal sjómanna í Framsýn. Til viðbótar má geta
þess að smábátaeigendur á félagsvæði Framsýnar samþykktu einnig
samninginn. Hann hefur því tekið gildi sem er afar ánægjulegt og gildir
hann frá undirskriftardegi.

8 Október 2012

Eins og gefur að skilja komu margir
iðnaðarmenn og verkamenn að
því að gera íbúðir stéttarélagana í
Þorrasölum klárar til afhendingar.
Einn af þeim er Húsvíkingurinn Jón
Halldór Unnarsson sem lagði sitt
af mörkum svo íbúðirnar yrðu sem
glæsilegastar.

Ferðaþjónustufyrirtæki
heimsótt

Talsvert hefur verið um að Skrifstofu stéttarfélaganna hafi borist kvartanir,
athugasemdir og ábendingar í tengslum við ferðaþjónustu á svæðinu í
sumar. Sérstaklega varðandi kjör og aðbúnað starfsmanna. Starfsmenn
félaganna hafa brugðist við með bréfum til viðkomandi fyrirtækja auk
þess sem nokkrir ferðaþjónustuaðilar hafa verið heimsóttir. Eins mikið og
ferðaþjónustan hefur verið lofuð á undangengnum misserum þá veldur
framganga einstaka fyrirtækja því að ferðaþjónustan liggur af ýmsum
ástæðum undir ámæli svo alltaf má því gera betur. Viðtökur forsvarsmanna
fyrirtækjanna hafa þó almennt verið góðar. Flest fyrirtækin hafa verið
áhugasöm um úrbætur og hafa tekið vel í ábendingar stéttarfélaganna
enda eðlilegt að öll fyrirtæki í ferðaþjónustu fari að lögum, ekki bara sum.
Það er líka rétt að taka það fram að stór hluti ferðaþjónustuaðila er með
öll sín mál í besta lagi en því miður ekki öll.
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Áhugasamir unglingar á ferð
Eitt af hlutverkum stéttarfélaga er að uppfræða unglinga um réttindi og
skyldur á vinnumarkaði. Í því sambandi hafa stéttarfélögin átt gott samstarf
við skóla og sveitarfélög á svæðinu um þessa mikilvægu fræðslu. Með
þessari frétt fylgja nokkrar myndir sem teknar voru í haust þegar unglingar
úr Vinnuskóla Norðurþings komu í heimsókn. Auk þess að fá fræðslu
um vinnumarkaðsmál beint í æð var farið í nokkra uppbyggjandi leiki
áður en boðið var upp á veitingar í lokin. Unglingarnir komu frá Húsavík,
Kópaskeri og Raufarhöfn.

Flokksstjórarnir fóru á kostum en heimsókn gestanna frá Raufarhöfn og Kópaskeri til
stéttarfélaganna í dag lauk með samkvæmisleikjum.

Komu færandi hendi
með styrk til endurbóta
Framsýn samþykkti í sumar að færa Sjóminjasafninu á Húsavík kr. 150.000
til viðhalds á gömlum trébátum sem eru til sýnis á safninu. Upphæðin
er ætluð sem framlag upp í viðgerðir og málningu á bátum á útisvæði
safnsins sem komnir eru á verulegt viðhald. Safnið hefur leitað leiða til
að fjármagna kostnaðarsamt viðhald minja um sjósókn og skipasmíðar í
Þingeyjarsýslum. Formaður Framsýnar afhendi forstöðumanni safnsins,
Sif Jóhannesdóttir, styrkinn en safnið hafði áður leitað til félagsins eftir
framlagi til að takast á við verkefnið sem er eins og fram hefur komið
mjög kostnaðarsamt.

Sif Jóhannesdóttir tók við styrknum og þakkaði Framsýn fyrir framlagið sem kæmi að
góðum notum.

Atvinnulífið á uppleið

Hvað er betra en pylsa með öllu og kók?

Atvinnuástandið í Þingeyjarsýslum hefur almennt verið gott undanfarið,
reyndar með besta móti frá hruni en þó nokkuð hefur verið um framkvæmdir
á svæðinu. Meðal verkefna sem unnið var að í sumar er nýr gervigrasvöllur
á Húsavík en hann var tekinn í notkun síðla sumars. Mikið mannvirki sem
án efa á eftir að koma að góðum notum ekki síst fyrir ungt afreksfólk. Þá
er verið að vinna að vatnsaflsvirkjun á Tjörnesinu svo eitthvað sé nefnd.
Á Þórshöfn hefur sjávarútvegurinn blómstrað og þar hefur allt verið á
fullu. Þá eru fyrirhugaðar boranir á vegum Jarðborana í Mývatnssveit
og á Þeistareykjum á næstu vikum og mánuðum sem eru vissulega
jákvæðar fréttir. Vonandi fara hjól atvinnulífsins í héraðinu að snúast á
auknum hraða, íbúum til hagsbóta. Hins vegar er full ástæða til að hafa
áhyggjur af stöðu atvinnumála á Raufarhöfn. Þar er þörf á aðgerðum
ekki seinna en strax.

Nýr gervigrasvöllur hefur verið tekinn í notkun á Húsavík sem er glæsilegt mannvirki. Hópur
starfsmanna kom að gerð hans í sumar.
Það er greinilega rosalega gaman að koma í heimsókn til stéttarfélaganna.

Beiðni um viðræður ítrekaðar
Framsýn hefur með bréfi ítrekað beiðni félagsins við hvalaskoðunarfyrirtækin
á Húsavík um að gengið verði frá samningi milli félagsins og fyrirtækjanna
um kjör og tryggingar starfsmanna sem starfa við hvalaskoðun á vegum
fyrirtækjanna. Framsýn vill hefja viðræður strax í haust með það að
markmiði að samningur milli aðila liggi fyrir þegar vertíðin hefst á ný á
vormánuðum 2013.
Gott atvinnuástand hefur leit til þess að
ungt fólk og fólk í atvinnuleit hefur átt
auðveldara með að fá vinnu. Hér má sjá
unga snót, Elmu Rún Þráinsdóttir, en hún
var svo heppin að fá vinnu í Húsasmiðjunni
á Húsavík í sumar.

Atvinnuástandið á Þórshöfn hefur verið með
miklum ágætum undanfarið ekki síst vegna
þess að Ísfélag Vestmannaeyja rekur þar öfluga
starfsemi.
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Kveðja
Fallinn er frá drengur góður, Steingrímur Kristinn Sigurðsson
bakarameistari. Í gegnum árin hafa stéttarfélögin átt mjög gott
samstarf við Steina varðandi viðburði sem félögin hafa staðið fyrir
s.s. hátíðarhöldin 1. maí og jólaboð stéttarfélaganna sem kallað
hafa á veitingar með kaffinu. Alltaf hefur Steini verið boðinn og
búinn að leggja sitt að mörkum svo öll umgjörð yrði sem best. Eða
eins og hann sagði svo oft, ekkert mál félagi, við leysum þetta.
Um leið og Steina eru þökkuð samskiptin í gegnum tíðina votta
aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna fjölskyldu hans og vinum
innilegrar samúðar. Minning um góðan dreng mun lifa áfram í hjörtum
okkar allra um ókomna tíð.

Trúnaðarmannanámskeið
í vetur

Til stendur að halda tveggja daga trúnaðarmannanámskeið fyrir
trúnaðarmenn Framsýnar í mars á næsta ári. Námskeiðið verður
væntanlega haldið í Mývatnssveit. Samkvæmt kjarasamningum eiga
trúnaðarmenn rétt á því að sækja regluleg námskeið sem tengjast þeirra
störfum sem trúnaðarmenn. Námskeiðið verður auglýst betur síðar.

Mikið er lagt upp úr fræðslu á vegum Framsýnar fyrir trúnaðarmenn. Framundan er námskeið
fyrir þá í vetur. Þessi mynd er tekin eftir síðasta námskeið sem haldið var á Raufarhöfn.

Samningur gerður um slátrun
Hrútar boðnir upp á Raufarhöfn

Framsýn gekk í síðustu viku frá samningi við Fjallalamb hf. á Kópaskeri
um kaup og kjör starfsmanna í sláturtíðinni í haust. Samningurinn gildir
út sláturtíðina og verður endurskoðaður fyrir næsta haust.

Hinn landsþekkti Hrútadagur var haldinn hátíðlegur á Raufarhöfn í
lok september. Að venju lagði fjöldi fólks leið sína til Raufarhafnar til
að skoða og jafnvel kaupa verðlaunahrúta. Sá besti fór á kr. 85.000,-.
Markaðsverð á góðum hrút er um 27 þúsund. Reyndar voru menn á
því að töluvert færri hefðu komið á hrútadaginn í ár miðað við síðustu
ár. Helsta ástæðan fyrir því er væntanlega sú að bændur hafa notað
síðustu daga til að fjárleita og því ekki haft tíma til að fara á hrútadaginn.
Það var ekki bara að boðnir væru upp lifandi hrútar heldur voru einnig í
boði manngerðir hrútar eftir listakonuna Aðalheiði S. Eysteinsdóttir. Þá
var boðið upp á sögurölt um Raufarhöfn og Heimskautagerðið. Afhjúpað
var listaverk við Óskarsstöðina til heiðurs síldarstúlkunum sem söltuðu
síldar á síldarárunum á Raufarhöfn. Erlingur bauð upp á hlaðborð á Hótel
Norðurljósum og hagyrðingar fóru á kostum um kvöldið í Félagsheimlinu
Hnitbjörgum. Góður dagur endaði svo með hörku balli í félagsheimilinu
þar sem Dansbandið frá Akureyri hélt uppi gargandi stuði fram eftir nóttu.

Um þessar mundir stendur yfir sauðfjárslátrun á Kópaskeri. Gengið var frá sérkjarasamningi
fyrir starfsmenn við slátrun.

Gestir frá SGS í heimsókn
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Það er alltaf mikið stuð á Hrútadeginum á Raufarhöfn.
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Félagsmenn í Þingiðn sem vilja eignast
góða vetrarhúfu er frjálst að koma við á Skrifstofu
stéttarfélaganna og þiggja eina slíka. Höldum
kollinum hlýjum með húfu frá Þingiðn!!
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Drífa Snædal og Árni Steinar
Stefánsson sem nýlega hófu
störf hjá Starfsgreinasambandinu
gerðu sér ferð til Húsavíkur
á dögunum til að kynna sér
starfsemi Framsýnar en félagið
á aðild að sambandinu. Drífa er
framkvæmdastjóri sambandsins
og Árni Steinar starfar sem
sérfræðingur. Auk þess að kynna
sér starfsemina funduðu þau með
stjórn og trúnaðarmannaráði
Framsýnar um þau verkefni sem Árni Steinar og Drífa ásamt Páli Helgasyni sem er
félagið er að fást við um þessar í trúnaðarmannaráði Framsýnar sitja hér og hlýða
á erindi um starfsemi Framsýnar.
mundir.
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Starfsfólk á rétt á vinnufatnaði
Töluvert hefur verið um fyrirspurnir frá félagsmönnum varðandi skyldur
atvinnurekenda til að leggja til vinnufatnað og öryggisskó. Almennt er
það þannig að atvinnurekendum ber að leggja til vinnufatnað, öryggisskó
og frekari öryggisfatnað ef með þarf. Ákvæðið er nokkuð breytilegt milli
samninga og sumstaðar er heimild fyrir því að greiða fatapeninga í stað
vinnufatnaðar. Ástæða er til að hvetja atvinnurekendur til að uppfylla
ákvæði kjarasamninga varðandi skyldur þeirra til að leggja starfsmönnum
í té vinnufatnað. Stéttarfélögin hafa hug á því að fylgja þessu ákvæði
kjarasamninga eftir með bréfi til atvinnurekenda á næstu vikum.

Að semja um laun

– Áhugavert námskeið

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum bjóða félagsmönnum upp á
áhugavert námskeið er nefnist AÐ SEMJA UM LAUN. Leiðbeinandi
á námskeiðinu verður Gylfi Dalmann Aðalsteinsson kennari við Háskóla
Íslands. Um er að ræða 3 klst. námskeið. Námskeiðið verður haldið í
fundarsal stéttarfélaganna 30. október kl. 19:00. Námskeið er frítt fyrir
félagsmenn stéttarfélaganna. Skráning á námskeiðið er á Skrifstofu
stéttarfélaganna.

Uppbygging námskeiðsins er eftirfarandi:
Farið verður yfir þá þætti sem skapa virði starfsmanna. Rætt verður
um starfsþróun, atvinnuhæfni og starfsþróunaráætlanir. Þátttakendur
leggja mat á eigið vinnuframlag, meta styrkleika og veikleika sína og
koma auga á þau tækifæri sem eru til staðar. Þátttakendur rýna í eigin
menntun, þekkingu, færni, hæfni, reynslu, árangur og frammistöðu í
starfi. Farið verður í undirbúning launaviðtalsins og kenndar mismunandi
aðferðir í samningatækni sem t.d. nýtast í launa- eða ráðningarviðtali.

Það sem er tekið fyrir á námskeiðinu:
•
•
•
•

Atvinnuhæfni - starfsþróun
Að leggja raunhæft mat á sjálfan sig
Undirbúningur launaviðtalsins – greining gagna
Samningatækni

Ávinningur:
•
•
•
•

Þekkja styrkleika og veikleika
Geta gert starfsþróunaráætlanir og eflt atvinnuhæfni sína
Öðlast sjálfstraust í launaviðtalinu
Aukið virði sitt sem starfsmenn og þar með árangur
í launaviðtalinu

Kennsluaðferðir:
• Verkefni
• Fyrirlestur

Í flestum kjarasamningum er ákvæði um skyldur atvinnurekenda til að leggja starfsmönnum
til vinnufatnað. Eins og sjá má á þessari mynd er vel búið að starfsmönnum Vegagerðarinnar
á Húsavík. Sömu sögu er því miður ekki hægt að segja um alla aðra vinnustaði á svæði
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum. Skorað er á atvinnurekendur að fylgja eftir ákvæðum
kjarasamninga og leggja starfsmönnum til þann vinnufatnað sem þeir eiga rétt á samkvæmt
reglum og lögum.

Vilja umræður um ástandið
á Raufarhöfn

Frábærar fréttir
Flugfélagið Ernir hefur ákveðið í ljósi reynslunnar í sumar að bæta við
flugum til Húsavíkur og fljúga sex daga vikunnar samtals 10 flug í viku.
Bætt verður við morgun- og síðdegisflugum á mánudögum og einu
morgunflugi á miðvikudögum frá og með 15. október. Sala á þessum
flugum er nú þegar hafin og er fólk hvatt til að kynna sér nýja flugáætlun
á www.ernir.is. Ekki þarf að taka fram að þetta eru afar ánægjulegar fréttir
fyrir Þingeyinga. Ástæða er til að skora á heimamenn að nýta sér flugið
frá Húsavík, þannig stuðlum við að áframhaldandi flugi milli Húsavíkur
og Reykjavíkur okkur til hagsbóta.

Forsvarsmenn Framsýnar hafa undanfarið átt samskipti við þingmenn
kjördæmisins um atvinnuástandið og búsetuþróunina sem átt hefur sér
stað á Raufarhöfn á undanförum árum. Framsýn hafa borist áskoranir
frá íbúum á Raufarhöfn sem kalla eftir aðkomu félagsins að málefnum
samfélagsins. Framsýn tekur heilshugar undir áhyggjur heimamanna af
stöðunni enda hefur íbúum á Raufarhöfn fækkað verulega auk þess sem
atvinnulífið á staðnum stendur á frekar veikum grunni. Að mati Framsýnar
þarf að láta verkin tala með það markmiði að grípa til aðgerða strax sem
tryggi og treysti tilverurétt byggðar á Raufarhöfn.

Full ástæða er til að hafa áhyggjur af stöðu mála á Raufarhöfn. Heimamenn kalla eftir
umræðum um málið.

Flugfélagið Ernir hefur ákveðið að fjölga ferðum til Húsavíkur sem eru ánægjulegar fréttir
fyrir Þingeyinga.
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Við bjóðum
Námsvild

Við léttum þér lífið á
meðan þú sinnir náminu.
· 150 fríar færslur á ári (engin færslugjöld fyrir yngri en 18 ára)
· Hagstæðari yfirdráttarvextir
· Náms- og bókakaupastyrkir
· Margvísleg önnur sérkjör, þjónusta og fríðindi með Stúdentakortinu
Kíktu í útibú okkar á Húsavík og fáðu nánari upplýsingar

Skannaðu kóðann til að ná í appið
og hafðu bankann í vasanum.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Finndu okkur á Facebook.
https://www.facebook.com/pages/ Íslandsbanki-Húsavík/

