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Notkunarsvi›: Paratabs inniheldur parasetamól sem er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. fia› er nota› vi› höfu›verk,

tannpínu, tí›averkjum o.fl. Einnig vi› sótthita af völdum inflúensu og annarra umgangspesta eins og kvefs. Lyfi›

inniheldur ekki ávanabindandi efni og hefur ekki sljóvgandi áhrif. Varú›arreglur: Fólk sem hefur ofnæmi

fyrir parasetamóli e›a er me› lifrarsjúkdóma má ekki nota lyfi›. N‡rna- og lifrarsjúklingum er bent á

a› rá›færa sig vi› lækni á›ur en fleir taka lyfi›. Of stór skammtur getur valdi› lifrarbólgu. Aukaverkanir:

Parasetamól veldur sjaldan aukaverkunum og flolist yfirleitt vel í maga. Langvarandi notkun lyfsins

getur valdi› n‡rnaskemmdum. Skömmtun: Nákvæmar lei›beiningar um skömmtun fylgja lyfinu. Ekki

má taka stærri skammta en mælt er me›. Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu. 13.07.05

Paratabs® – Öflugur verkjabani!
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 fiórunn H. Sveinbjörnsdóttir
 firáinn Hallgrímsson
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 Elín Hanna Kjartansdóttir
 Hallsteinn Fri›fljófsson
Starfsafl
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 Jóna Vigdís Kristinsdóttir
Útlit og umbrot
 Einn, tveir og flrír, 
 augl‡singastofa
Prentun og bókband
 Oddi hf.
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 Róbert Ágústsson
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 Erna Aðalheiður Karlsdóttir, 
 sigurvegari í keppninni Vaskasti  
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 Efling-stéttarfélag, Sætún 1.  
 Sími 510 7500/fax 510 7501

Skrifstofa Eflingar er opin á sumartíma 
frá ö›rum mánudag í maímánu›i ár hvert 
kl. 08.30 – 16.00 á vetrartíma frá ö›rum 
mánudag í september frá kl. 08.30 – 16.30. 
Alla föstudaga er skrifstofu loka› kl. 16.00

Úthlutunarnefnd
Útborgun atvinnuleysisbóta er annan hvern 
fimmtudag. Atvinnuleysisbætur eru greiddar 
inn á bankareikning vi›komandi.
Sími úthlutunarnefndar er 510 7510
myndsendir: 510 7511

Lei›ari

Engin félagshreyfing lifir til lengdar sem ekki sýnir árangur í verki. 
Það segir sagan okkur ótvírætt. Þjóðfélagsöfl eiga það flest sam-
eiginlegt að það er hugsjónin í upphafi um að breyta þjóðfélaginu 
til góðs sem er drifkraftur umbótaafla. Síðan kemur krafan um 
árangur. 

Íslenska verkalýðshreyfingin getur um margt verið stolt af árangri 
liðinna ára. Með þjóðarsáttarsamningunum 1990 átti hreyfingin 
stærstan þátt í því að stöðva óðaverðbólgu sem gerði allar launa-

breytingar marklitlar. Kaupmátturinn brann í verðbólgunni hraðar en launahækkanir komu inn. Það 
var verkalýðshreyfingin sem með atvinnurekendum og ríkisvaldi setti sér þau markmið að snúa þessu 
við. Það tókst. Með þessu móti fóru Íslendingar að nálgast lífskjör á Norðurlöndum, sækja aukinn 
kaupmátt og aukin réttindi með kjarasamningum og samstarfi við stjórnvöld. 

Verkalýðshreyfingin hefur einnig komið að ýmsum góðum réttindamálum á síðustu árum. Lögin 
um fæðingarorlof og nú síðast aukin réttindi atvinnulauss fólks eru dæmi um árangur sem hreyfing 
launafólks hefur náð á liðnum árum. 

Gríðarleg breyting hefur einnig orðið í skipulagsmálum stéttarfélaganna. Ef litið er til Eflingar-
stéttarfélags hefur félagið stigið mörg mikilvæg skref til umbóta fyrir félagsmenn sína frá samein-
ingarárunum. Upphaflega slagorðið sem þá varð til sterkari saman hefur sannað gildi sitt. Í kjara-
samningum undanfarinna ára hefur Efling-stéttarfélag reynt að nýta sér þá sterku stöðu sem Flóa-
bandalagið með Hlíf og VSFK hefur á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkurborgarsamningurinn sýndi 
styrk Eflingar í haust við erfiðar aðstæður. Á sama hátt er nú tekist á um mannsæmandi kjör fyrir 
umönnunarstörfin á hjúkrunarheimilunum. Þar verður að nást árangur.

Það hefur verið kjarninn í starfi Eflingar að nýta aukið afl sitt og stærð til að takast á við verkefnin 
með markvissari hætti. Þannig hefur Sjúkrasjóður Eflingar stöðugt eflt réttindi félagsmanna allt frá 
fyrstu sameiningunni. Tekjutengdur sjúkrasjóður var fjarlægur draumur fyrir tíu árum þegar fyrstu 
tvö stéttarfélögin undirbjuggu sameiningu. Nú eru tekjutenging orðin að veruleika fyrir heilu ári og 
á komandi aðalfundi verður enn aukið við réttindin. 

Úti í þjóðfélaginu er litið til starfs að menntamálum innan Eflingar með virðingu. Starfsmennta-
verðlaunin á síðasta ári innsigluðu margra ára farsælt starf að fræðslumálum félagsmanna Eflingar. 
Ein veigamikil ástæða fyrir árangri á þessu sviði var að eitt félaganna í sameiningunni, Starfsmanna-
félagið Sókn, bjó yfir mikilli þekkingu og reynslu á sviði menntamála þeirra sem höfðu stutta skóla-
göngu að baki. Það tókst að ná því markmiði að yfirfæra þessa þekkingu yfir á mörg önnur svið og 
verkefni. 

Á sviði orlofsmála hefur Efling-stéttarfélag verið í fararbroddi með fjölbreyttan húsakost fyrir 
félagsmenn sem vilja eyða sumar- og vetrarfríum sínum á uppbyggilegan hátt til hvíldar og afþrey-
ingar. Glæsileg orlofshús á leiguverði sem allir ráða við er flottur árangur þessa unga félags. Með útrás 
félagsins til Kaupmannahafnar er hafinn nýr kafli í réttindum félagsmanna til fjölbreyttari sumarleyfa 
– fyrir lítinn pening! Mörg hundruð manns ferðast líka með Eflingu á hverju sumri bæði innan lands 
og utan.

Á morgunverðarfundum Eflingar undanfarið hefur það komið fram að félagsmenn eru almennt 
sáttir við þjónustu Eflingar. Margir sækja þangað endurgjaldslausa þjónustu svo sem ráðgjöf hjá 
lögmönnum og ýmsa aðstoð frá kjaramáladeild félagsins. 

En mikilvægast er að sofna ekki á verðinum. Krafan er áfram um árangur. Sá árangur sem við 
höfum náð hefur kostað umtalsvert starf á mörgum sviðum. Framundan eru ýmsar blikur á lofti 
– meðal þeirra eru neikvæðar horfur í efnahagsmálum. Þær munu áfram sjá okkur fyrir kröfunni um 
árangur. Minnumst þess að aðeins með þrautseigju og dugnaði munum við ráða við það langtíma-
verkefni að eignast hér gott samfélag fólks. 
      

Þráinn Hallgrímsson

Þráinn Hallgrímsson

Að sýna árangur
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Kjaramál

Álfheiður sagði að sér litist betur 
á stöðuna eftir að fundir hófust með 
samninganefnd SFH, Samtaka fyrir-
tækja í heilbrigðisþjónustu. Það er ljóst 
á þessari stundu að það er verið að setja 
vinnu í þetta en okkur hefur fundist 

Þetta hefur verið gríðarlega erfið 
deila sem við höfum gengið í gegnum 
á hjúkrunarheimilunum. Ég upplifi 
þetta þannig að það hafi verið nauð-
synlegt fyrir fólkið sjálft að grípa í 
taumana með aðgerðum sínum. Það 
var búið að reyna allt annað. Auðvit-
að finnst okkur þetta neyðarrúrræði 
að fara í setuverkföll og uppsagnir 
eru þrautalending. Það er alltaf sárt 
að þurfa að fara í aðgerðir á svona 
vinnustöðum. Fólkið á heimilunum 
eru vinir okkar og skjólstæðingar en 
ég held að forsvarsmenn hjúkrunar-
heimilanna hafi ekki áttað sig á þeim 
þunga sem er í kröfum starfsmanna 
og okkur er full alvara, segir Álfheið-
ur Bjarnadóttir, talsmaður starfsfólks 
á hjúkrunarheimilum í viðtali við 
Eflingarblaðið.

að forsvarsmenn heimilanna og samn-
inganefnd þeirra áttaði sig ekki á því 
hve málið er alvarlegt. Það er fyrst þegar 
setuverkföllin hefjast að  menn kveikja 
á því að fólk er að undirbúa uppsagnir 
sínar og sættir sig alls ekki við núverandi 
kjör. 

Það er líka löngu tímabært að leiðrétta 
kjörin enda um hálft ár síðan viðmið-
unarhópar okkar hjá Reykjavíkurborg 
fengu sínar leiðréttingar.  Á síðustu 
dögum hef ég orðið hóflega bjartsýn á 
það að okkur takist að leysa þessa deilu, 
en þá þarf að koma alger skilningur á því 
að höfum krafist þess að ná fram sömu 
launum fyrir sömu vinnu miðað við fólk 
í umönnunarstörfum hjá borginni. Frá 
því verður ekki hvikað.

Ég held líka að það hafi verið mjög 
nauðsynlegt að fólkið sjálft kom inn 
í þetta og skipulagði eigin aðgerðir. 
Stundum þarf fólk bara að finna það 
að það þarf sjálft að koma að málum og 
taka ábyrgðina á eigin kjarabaráttu þegar 
hefðbundnar og venjulega aðferðir duga 
ekki. Ég tel að það hafi orðið ákveðin 
breyting á viðhorfi hjúkrunarheimilanna 
þegar þessar aðgerðir hófust.

Annars er tvennt fyrir utan þetta 
sem mig langar að nefna. Annars vegar 
er það órofa samstaða fólksins sem 
hefur verið áberandi í þessum slag. Það 
hefur nefnilega komið í ljós að þetta er 
samheldinn hópur sem er að berjast fyrir 
kjörum sínum, hvort sem hann vinnur 
í Kópavogi, Reykjavík, Hafnarfirði eða 
Hveragerði. Þetta fólk upplifir allt það 
sama að launakjörin sem boðið er upp á, 
eru úr öllum takti við þá ábyrgð og álag 
sem starfsmenn taka á sig. 

Hitt eru vonbrigði mín með ráðamenn 
þjóðarinnar. Að það skuli þurfa þrýsting 
dag eftir dag í fjölmiðlum á ráðherra 
fjármála- og heilbrigðismála til að setja 
þessi mál í forgang. Það er erfitt að skilja 
að ráðamenn sjái ekki samhengið í því 
að lág laun þýða að það vantar fólk til 
starfa og þeir verði að leggja fram fjár-
magn til að hægt sé að semja við fólkið. 

En ég vil leggja áherslu á það að við 
eigum víðtækan stuðning við málstað 
okkar í þjóðfélaginu. Skjólstæðingar 
okkar og aðstandendur hafa sýnt okkar 
málstað virðingu og samúð. Okkur þykir 
vænt um þetta fólk sem við önnumst 
inni á heimilunum en því miður er það 
svo að allar aðgerðir í launamálum bitna 
á einhverjum. Ég vona bara að ráða-
menn skilji að okkur er full alvara og við 
munum láta sverfa til stáls í þessu máli 
ef ekki næst að semja, segir Álfheiður 
Bjarnadóttir að lokum.

Okkur er full alvara
Hjúkrunarheimiladeilan

- segir Álfheiður Bjarnadóttir, talsmaður starfsfólks

Það er áberandi hve samstaða 
fólksins hefur verið órofa 
í þessum slag. Það hefur 

nefnilega komið í ljós að þetta 
er samheldinn hópur sem er að 

berjast fyrir kjörum sínum, hvort 
sem hann vinnur í Kópavogi, 

Reykjavík, Hafnarfirði eða 
Hveragerði
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Kjarabaráttan

Ferðu í 1. maí gönguna í ár?
Fréttablað Eflingar fór á nokkra vinnu-
staði og spurði félagsmenn hvor þeir 
tækju þátt í útidagskránni á baráttudegi 

verkalýðsins 1. maí. Komið var við á 
Leikskólanum Suðurborg í Breiðholti, 
Málningarverksmiðju Slippfélagsins, 

Sundafrosti Eimskipa í Sundahöfn og 
Droplaugarstöðum við Snorrabraut.  

Anna María Árnadóttir, leiðbeinandi á Leikskólanum 
Suðurborg í Breiðholti, sagðist alltaf fara í kröfugöngu og á 
útifundinn. En kannski er ég ekki allan tíman á fundinum ef 
veðrið er vont. Svo hef ég líka þegið veitingar sem félagið 
býður alltaf uppá í Kiwanishúsinu við Engjateig í tilefni 
dagsins, segir hún.

Alltaf í kröfugönguna
- segir Anna María Árnadóttir

Davíð Pétur Níels vinnur í Málningarverksmiðju  Slippfélags-
ins. Hann sagðist aldrei hafa tekið þátt í skipulagðri dagskrá 
á 1. maí. En málefni dagsins sé mjög gott og að það sé 
nauðsynlegt að minna á baráttudag verkafólks og tryggja 
launakjör þess. 

Nauðsynlegt að minna 
á daginn

Davíð Pétur Níels

Sigurvin Jónsson hefur unnið í Sundafrosti hjá Eimskipum 
í Sundahöfn í fimmtán ár. Hann sagist hafa tekið þátt í 
dagskránni hér áður fyrr og hann væri tilbúinn að standa 
vaktina aftur og standa með sínum mönnum ef á þyrfti að 
halda. Kannski er orðið tímabært að endurvekja baráttuand-
ann, segir hann. 

Tilbúinn að standa 
vaktina aftur
- segir Sigurvin Jónsson Sigrún Skaftadóttir vinnur við umönnun á Droplaugarstöðum. 

Hún sagðist ekki hafa tekið þátt í dagskránni og hefði ekki 
ákveðið hvort einhver breyting yrði á því núna.

Ekki tekið þátt
- segir Sigrún Skaptadóttir
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Harmleikur

á landi. Eftirlitskerfið brást og hefur vart 
enn byrjað að uppfylla skyldur sínar. 
Þegar fjölmiðlar tóku að birta fréttir af 
málinu um síðustu áramót, tóku eftir-
litsstofnanir við sér. Vinnumálastofnun 
sagðist kæra málið. En hjá Vinnueftirliti 
er litið á þetta sem vandræðamál og 
engin viðbrögð hafa átt sér stað um nán-
ari skoðun á málinu.  Á meðan bíður 
fertugur Pólverji eftir svörum, búinn að 
missa báða fætur fyrir neðan hné, annað 
nýrað og mikla heyrn. Hann virðist rétt-
laus á öllum vígstöðvum og verður fyrst 
og fremst að treysta á mannúðaraðstoð 
að óbreyttu.

Pólverjinn er ekki félagi í Eflingu, en 
félagið hefur hins vegar tekið að sér að 
liðsinna honum eins og kostur er, veita 
honum ráðgjöf og styrkja hann fjárhags-

Það var sagt frá því í síðasta 
Fréttablaði Eflingar að þegar pólsk-
ur verkamaður, Ireneusz Andrzej 
Gluchowski, kom til Íslands og hóf 
störf hjá verktakafyrirtækinu Jarð-
vélum, var ekki rétt staðið að því 
að tryggja honum réttindi og vernd 
gegn slysum eða veikindum. Trygg-
ingafyrirtæki sótti um kennitölu í 
hans nafni, en engin umsókn var lögð 
fram um atvinnuleyfi. Pólverjinn fékk 
kennitölu en var af Þjóðskrá settur á 
„Utangarðsskrá“, þar sem útlendir 
einstaklingar eru þar til frekari leyfi 
eru fyrir hendi. En Pólverjinn hélt 
einmitt áfram að vera réttindalaus á 
vinnustað. Enn hefur þetta mál ekki 
verið kært til yfirvalda þrátt fyrir yfir-
lýsingar um það.

Þegar hann síðan varð fyrir vinnuslysi 
og blóðeitrun og lá milli heims og 
helju á Landspítalanum hafði fyrirtækið 
gleymt honum og engar viðvörunar-
bjöllur heyrðust frá þeim stofnunum 
sem fylgjast eiga með útlendingum hér 

lega meðan hann býr enn við óvissu um 
réttindi og bætur. 

Hinn 39 ára Pólverji, hefur nú ákveð-
ið eftir margra mánaða bið eftir við-
brögðum eftirlitsstofnana að leita sjálfur 
til lögreglu. Það gerði hann föstudaginn 
7. apríl sl. og var tekin lögregluskýrsla 
af honum um þá atburði sem leiddu til 
örkumla hans.

Ekki er á þessu stigi hægt að full-
yrða um það hvernig þetta mál muni 
þróast. Á grundvelli lögregluskýrslu 
verður eflaust leitað eftir framburði 
vitna og síðan málið skoðað með lög-
fræðingum Eflingar hvaða úrræði eru í 
þessu hörmulega máli. Ljóst er að sam-
kvæmt kjarasamningum átti Ireneusz að 
vera tryggður eins og aðrir launamenn, 
enda íslenskt tryggingafyrirtæki sem ber 
ábyrgð á að hafa sótt um kennitölu fyrir 
hann. Á ábyrgð fyrirtækisins sem hafði 
hann í vinnu og aðra þá sem tengdust 
vinnusambandi hans við atvinnurek-
anda mun því hugsanlega reyna í mál-
inu.

Tekin skýrsla hjá lögreglu
Pólverjamálið

Vinnumálastofnun sagðist 
kæra málið. 

Það hefur ekki verið gert

Ireneusz Andrzej Gluchowski á fundi með starfsmönnum Eflingar og lögmanni
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Bóka sig tímanlega

Kaupmannahöfn 
haust 2006

Bókaðu sem fyrst!!!

Nú er komið að því að bóka sig til 
Köben. Bókanir í íbúðirnar í Kaup-
mannahöfn hefjast þriðjudaginn 6. júní 
nk. Bókað er frá tímabilinu 1. september 
til og með áramótum.

Eingöngu er hægt að bóka sig í síma 
510 7500 eða á skrifstofunni Sætúni 1, 
105 Reykjavík.

Útimarkaður á Kóngsins Nýtorgi

Haustlitaferð í orlofshúsið

Nú er tímabært að fara að huga að 
haustlitunum. Bókanir fyrir haust og 
vetur 2006 hefjast 14. ágúst nk. og 
bókað er 6 mánuði fram í tímann.

Eingöngu er hægt að bóka sig í síma 
510 7500 eða hér á skrifstofunni Sætúni 
1, 105 Reykjavík.

Haust og 
vetur 2006

Bókanir í íbúðirnar í Kaupmanna-
höfn fyrir veturinn 2007, tímabilið 1. 
janúar til 1. júní, hefjast 14. ágúst nk.

Eingöngu er hægt að bóka sig í síma 
510 7500 eða á skrifstofunni Sætúni 1, 
105 Reykjavík.

Hvar verð ég að ári????

Kaupmannahöfn vetur 2007

Haustbyrjun á Illugastöðum

Við vötnin í Kaupmannahöfn. Í hvíta húsinu í 
miðið er önnur íbúð Eflingar





12 F R É T T A B L A Ð  E F L I N G A R  -  S T É T T A R F É L A G S

Kjaramál 1. maí

samningsaðila umbeðin gögn varðandi 
framgang samningsins. Ekki bætti um 
skák þegar leiðréttingar sem gerðar voru 
á samningi ríkisins s.l. haust fengust 
ekki yfirfærðar til hjúkrunarheimilanna. 
Þá voru þau svör gefin af hálfu samn-
inganefndar ríkisins að ábyrgð á fram-
kvæmd samnings hjúkrunarheimilanna 
væri ekki á þeirra vegum.

Kraumandi óánægja starfsmanna
Allt síðan þá hefur kraumað óánægja 

starfsmanna með stöðu mála þar sem 
engin viðbrögð hafa verið að hálfu 
samningsaðila og á sama tíma hefur 
undirmönnun farið vaxandi. Reyndir 

Það verður að leiðrétta launakjörin 
á hjúkrunarheimilunum, segir Sig-
urður Bessason, formaður Efling-
ar í viðtali við Eflingarblaðið. Við 
höfum leitað eftir kjarabótum fyrir 
þessa starfsmenn síðan um mitt síð-
asta ár og kjarabarátta starfsmanna er 
þrautalending. Þeim er bara nóg boð-
ið. Því miður er það svo að þeir ráða-
menn sem tala hæst um að þurfi að 
leiðrétta kjör þeirra sem lakar standa, 
fara gjörsamlega af límingunni hvað 
eftir annað þegar stéttarfélögin ná 
þeim árangri, segir hann. Sigurður 
ræðir um stöðuna í atvinnu- og kjara-
málum hér á eftir.  

Allt frá miðju ári 2005 hefur Efling 
fundað með forsvarsmönnum Samtaka 
fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu þar sem 
framkvæmd stofnunarsamninga aðila 
hefur verið til umfjöllunar. Því miður 
hefur skort verulega á að framkvæmd 
samningsins hafi verið með eðlileg-
um hætti þar sem ekki hafa fengist frá 

starfsmenn hafa verið að segja upp og 
inn hefur verið ráðið reynsluminna fólk 
í tímabundnar ráðningar sem áfram 
hefur leitt til vaxandi vinnuálags. Starfs-
menn hafa litið til samnings Reykjavík-
urborgar sem eðlilegt viðmið í launum 
og hafa óskað eftir leiðréttingum þar 
sem greidd yrðu sömu laun fyrir sömu 
vinnu. Á það hefur ekki verið fallist.

Starfsmenn líta svo á að þeir séu 
komnir að endimörkum þolinmæðinn-
ar. Þeir upplifa að ráðamenn ætli ekkert 
að gera. Setuverkföll starfsmanna eru 
nauðvörn þessa fólks sem síðan telur 
sig ekki eiga annan kost en að segja upp 
störfum. 

Fyrir alla þá sem fylgst hafa með þessu 
máli hefur vakið mesta furðu hvernig 
fjármála- og heilbrigðisráðherra hafa 
neitað að horfast í augu við ábyrgð sína 
í málinu. Ljóst er að kostnaðurinn af 
þessum kjarasamningi er greiddur af 
ráðuneyti fjármálaráðherra og með sama 
hætti ber heilbrigðisráðherra faglega 

Verður að leiðrétta launakjörin
- segir Sigurður Bessason, formaður Eflingar

Það var því merkilegt að fylgjast 
með hvernig sumir áhrifamenn 
fóru nánast á límingunni þegar 
niðurstaða samningsins lá fyrir
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Kjaramál 1. maí

ábyrgð á starfsemi heimilanna. Aldr-
að fólk á rétt á umönnun og það er á 
borði þessara tveggja ráðherra að tryggja 
rekstur heimilanna. Það þýðir ekki að 
vísa bara á samningsaðilana en þrýsta 
hvorki á faglega ábyrgð né tryggja fé til 
að lagfæra launin, segir Sigurður.

Reykjavík sýndi kjark
Ég vil minna á það hvernig ástandið 

var hjá Reykjavíkurborg áður en samið 
var þar síðastliðið haust. Þar var mik-
ill skortur á starfsfólki svo lá við neyð-
arástandi en nýr samningur gerbreytti 
ástandinu á leikskólum borgarinnar og 
kjörum í öðrum umönnunarstörfum. 
Mikil óánægja ríkti meðal starfsfólks 
með kjörin áður en samningurinn var 
gerður. Með kröfum Eflingar og síðan 
umræðu í samfélaginu skapaðist sam-
hljómur um að nú væri tímabært að 
lagfæra kjör starfsmanna sem störfuðu 
við þessi erfiðu störf.

Það var því merkilegt að fylgjast með 
hvernig sumir áhrifamenn fóru nánast á 
límingunni þegar niðurstaða samnings-
ins lá fyrir. Gerður var kjarasamningur 
sem færði fólki verulegar kjarabætur, 
kjarabætur sem það sannanlega hefur 
unnið fyrir. Samningsaðilar voru kall-
aðir óábyrgir en þegar mesta moldviðr-
ið var rokið hjá þá gengu önnur sveit-
arfélög frá samsvarandi hækkunum til 
starfsmanna sinna. Heimurinn hefur 
ekkert farið á hvolf við það.

Einfalt ráð til ráðamanna
Ég á eitt einfalt ráð til ráðamanna. 

Það er hægt að fara eins að á hjúkr-
unarheimilunum.  Það er ekkert annað 
að gera í þessari stöðu en leiðrétta kjör 
þessa fólks. Því fyrr því betra.

Frjáls för launafólks
Fyrsta maí n.k. verður starfsfólki frá 

nýjum ríkjum ESB heimilt að koma 
til Íslands án atvinnuleyfa. Ný löggjöf 
liggur fyrir þinginu sem gengur út frá 
því að fyrirtæki verði að tilkynna ráðn-
ingu á ríkisborgurum þessara ríkja þar 
sem fram kemur nafn atvinnurekanda, 
kennitala og heimilisfang og að sömu 
upplýsingar séu um þann sem ráða á. 
Með tilkynningunni skal fylgja ráðn-
ingasamningur sem tryggir útlendingn-
um laun og önnur starfskjör samkvæmt 
íslenskum lögum og kjarasamningum. 

Efling hefur gert alvarlegar athuga-
semdir við áformaða framkvæmd þessa 
ákvæðis um ráðningasamninga. Það er 
reynsla félagsins að ef viðkomandi stétt-
arfélag hefur ekki gögn um fyrirtækið 

og ráðningasamninga, þá er það í mjög 
veikri stöðu til að fylgjast með því að 
atvinnurekendur framfylgi lögum og 
kjarasamningum. Gert er ráð fyrir því 
að Vinnumálastofnun skuli afhenda 
stéttarfélögum í viðkomandi starfsgrein 
afrit af ráðningasamningi útlendings 
óski stéttarfélagið eftir því enda liggi 
grunur um brot á gildandi kjarasamn-
ingi. Þetta er að mati Eflingar algerlega 
óásættanlegt og félagið varar við þessari 
framkvæmd.

Ljóst er að Vinnumálastofnun er 
hvergi í stakk búin til þess að meta hvort 
ráðningarsamningar fari að kjarsamn-
ingum. Hjá Eflingu er löng reynsla og 
þekking af því að fást við ýmis vandamál 
sem tengjast atvinnurekendum með er-
lenda starfsmenn í vinnu. Sú þekking er 

frá upphafi ráðningu.
Því miður hefur ríkistjórnin ekki sett 

þau lög og reglur sem til þarf varðandi 
erlenda þjónustu og verktakafyrirtæki 
sem starfa hér á landi. Enn einu sinni 
eigum við að leysa málin eftirá í stað 
þess að búa til vönduð lög og reglugerð-
ir sem tryggja rétt aðkomumanna sem 
og heimamanna svo að þessar breytingar 
riðli ekki um koll því kjara- og félagslega 
umhverfi sem við öll viljum viðhalda.

 
Vaxandi verðbólga áhyggjuefni

Nú þegar baráttudagur verkafólks er í 
nánd, þá er ástæða til að óttast verðból-
guskriðu í kjölfar veikingar krónunnar 
samfara stöðugum spádómum um veika 
stöðu íslensks fjármálamarkaðar. Hækk-
andi bensín- og olíuverð er dæmi um 
verðbreytingar sem stjórnvöld geta haft 
áhrif á til að hamla gegn verðbólgu. 

Við höfum á undanförnum samn-
ingstímabilum náð árangri í kjarabar-
áttu vegna þess að við höfum gert kröfur 
um kaupmátt en ekki bara krónutölu. 
Það verður erfiðast fyrir launafólk með 

Fyrrverandi fjármálaráðherra tekur við mótmælum starfsfólks

ekki til til staðar hjá Vinnumálastofnun 
hvorki á einstökum kjarasamningum né 
samningsumhverfinu eða atvinnurek-
endum í einstökum greinum. Vinnu-
málastofnun vinnur ekki í einstökum 
kjarasamningum og þekkir ekki til fram-
ferðis einstakra atvinnurekenda á sama 
hátt og stéttarfélagið. 

Það vekur furðu að það þurfi að liggja 
fyrir grunur um brot á kjarasamningi 
til þess að fá ráðningasamninga afhenta 
ekki nema menn telji það boðlegt vinnu-
lag að leiðrétta alltaf kjörin eftir á í stað 
þess að hafa ráðningasamningana rétta 

lágar tekjur og millitekjur ef verðbólga 
magnast hér fram eftir ári.

Engin rök eru fyrir því að kenna launa-
hækkunum um verðbólguna, sem allir 
eru nú samdóma um að stafi af geng-
issigi og veikingu íslensks fjármálamark-
aðar. Það hlýtur hins vegar að vera mik-
ilvægasta verkefni stjórnvalda að sporna 
við þessari þróun. Þar þýðir ekki að 
henda boltanum bara á milli sín eins og 
ráðherrar hafa tamið sér í yfirstandandi 
kjaradeilu á hjúkrunarheimilum, segir 
Sigurður Bessason, formaður Eflingar 
að lokum.

Efling hefur gert alvarlegar 
athugasemdir við áformaða 

framkvæmd þessa ákvæðis um 
ráðningasamninga
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Mennt er máttur

inga námi á framhaldsskólastigi. 
Það er almenn ánægja með þetta nám 

og hefur Efling-stéttarfélag fundið fyrir 
miklum áhuga fyrir að haldið sé áfram 
á sömu braut. Því hefjum við nú inn-
ritun í nýjan hóp í Leikskólabrúarnám 

Nú er verið að kanna hvort þátttaka 
er næg til að setja af stað nýja leik-
skólabrú í haust en þetta er námsleið 
fyrir starfsmenn með langa starfs-
reynslu á leikskólum sem lokið hafa 
öllum námskeiðum á vegum Efling-
ar-stéttarfélags og menntasviðs. 

Þau námskeið þurfa að vera Fagnám-
skeið I og Fagnámskeið II. Þessi náms-
leið er nú kennd fyrir þrjá hópa af leik-
skólastarfsmönnum en fyrsti hópurinn 
útskrifast vorið 2007 með ný réttindi á 
vinnumarkaði eftir að hafa lokið 32 ein-

þessa dagana til að kanna hve hópurinn 
er stór sem vill nýta sér þessa námsleið. 
Þessi leið er kennd eitt kvöld vikulega í 
fjórar annir.

Vinsamlegast hafið samband við Efl-
ingu-stéttarfélag. Skráning annast þær 
Fjóla Jónsdóttir og Sigurlaug Grön-
dal. Þegar ljóst er hver þátttakan er 
verða frekari ákvarðanir teknar varðandi 
kennslu í haust. 

Þeir sem innrita sig þurfa að hafa 
unnið við þetta starf í að minnsta kosti 
þrjú ár og  og vera orðnir 22 ára.

Ný leikskólabrú í haust?
Ef þátttaka verður næg

Því hefjum við nú innritun í 
nýjan hóp í Leikskólabrúarnám 

þessa dagana
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Það var gaman í den!!

og starfsemi leikskólans var þá með allt 
öðrum hætti. Við unnum á þrískipt-
um vöktum og konurnar sem mættu 
til vinnu klukkan tíu mínútur fyrir sjö, 
tóku á móti fyrstu börnunum og svo 
voru þau að tínast á leikskólann fram 
eftir degi. 

Börnin sem fóru síðast heim á kvöld-
in voru kölluð kvöldbörn og kvöldkon-
an var konan sem sá um að gefa þeim 
að borða.  

Kvöldbörn og kvöldkonur
Á  laugardögum var opið frá  klukkan 

sjö til fjögur síðdegis og þeim var skipt 
á milli starfsmanna sem vildu vinna. 

Ég byrjaði að vinna á leikskólum 
fyrir tuttugu og sjö árum en réði mig 
svo á Leikskólann Sólbakka sem Rík-
isspítalarnir ráku. Hann var staðsett-
ur við eina flugbrautina á Reykjavík-
urflugvelli ekki langt frá Blómastöð-
inni Alaska. En hún varð að víkja og 
seinna hlutu leikskólinn og Alaska 
sömu orlög. Þá tók Reykjavíkurborg 
við rekstrinum og flutti leikskólann 
uppí Stakkahlíð, sagði Rut J. Are-
líusdóttur, leiðbeinandi þegar hún 
rifjar upp með okkur starfsemina á 
leikskólanum áður en hann flutti úr 
Vatnsmýrinni. Mig minnir að fjórtán 
starfsmenn hafi annast þrjátíu og átta 
börn á þrem deildum og  eldhúsið á  
þessum tíma og að flestir hefðu ráðið 
sig hjá borginni þegar flutningurinn 
var ákveðinn.

 Það voru starfsmenn á Landspítalan-
um sem voru foreldrar flestra barnanna 

En yfirleitt sáu tvær konur um að passa 
börnin ef þau voru fleiri en þrjú sem 
komu á leikskólann, segir hún. Þessi 
tiltekni dagur gekk undir heitinu galla-
buxnadagur af því að launin sem við 
fengum greidd fyrir þessa vinnu dugðu 
fyrir einum gallabuxum.

Rut segir að kvöldbörnin hafi komið 
í skólann um svipað leyti og seinni 
drekkutíminn byrjaði og þegar börnin í 
daggæslu fóru heim hafi þau átt svolítið 
erfitt með að skilja afhverju þau máttu 
ekki fara heim líka. En þá lagði maður 
bara harðara að sér við að hafa ofan af 
fyrir þeim og þá voru þau fljót að jafna 
sig, segir hún.

Dagleg starfsemi á leikskólanum var 
að öðru leyti ekki mjög frábrugðin því 
sem hún er í dag. En aðstaðan fyrir 
börnin og starfsmennina lagaðist mikið 
eftir að við fluttum og núna höfum við 
m.a. aðgang að tölvu, ljósritunarvél og 

Sakna sumra leiktækjanna
Spítalaleikskóli í Vatnsmýrinni

segir Rut J. Arelíusdóttir

Leikskólinn var opinn í 70 
klukkustundir í hverri viku
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Það var gaman i den!!

fleiri tækjum sem eru nauðsynleg í þessu 
starfi, segir hún. Svo ráðum við líka 
yfir ágætis leikföngum og leiktækjum 
af ýmsum stærðum og gerðum og ekki 
er annað að sjá en að börnin séu ánægð 
með þau. 

Saknar sumra leiktækjanna
Rut segist sakna sumra leiktækjanna 

sem voru á útisvæðinu á gamla leikskól-
anum og voru mjög vinsæl hjá börn-
unum og fullorðna fólkinu líka, segir 
hún.

Mér finnst t.d. mikil eftirsjá af kast-
ala sem var búinn til úr rúllum undan 
rafmagnsstrengjum og gömlum báti 
með litlu stýrishúsi. En sennilega hafa 
þau farið á einna af áramótabrennum 
í borginni og  fólk á öllum aldri horft 
hugfangið á eldtungurnar teygja sig til  
himins.

Skemmtileg nálægð við flugvöllinn
Nálægðin við flugvöllinn hafði oftast 

jákvæð áhrif á starfið í leikskólanum. En 
stundum brá okkur þegar vélarnar flugu 
mjög lágt yfir svæðið og þá beygðum 
við okkur ósjálfrátt niður. Börnunum 
fannst mjög gaman að fylgjast með flug-

vélunum og stundum sáu þau fallhlífa-
stökkvara koma svífandi til jarðar.

Þá var Öskjuhlíðin í næsta nágrenni 
við leikskólann og við fórum oft þang-
að í gönguferðir og ýmsa skemmtilega 
leiki. Við eignuðum okkur líka fallegt 
rjóður í einni hlíðinni og börnin fengu 
að mæla trén á vorin og aftur á haustin 
og fylgdust með vexti þeirra.

En við urðum líka fyrir ýmsum óþæg-
indum bæði frá ferðamönnum og fólki 
sem hafði verið að skemmta sér á dans-
leikjum á Hótel Loftleiðum. Ferðamenn 
áttu það til að reisa tjöld sín á útisvæð-
inu eftir að leikskólanum var lokað á 
kvöldin. En þegar börnunum var hleypt 
út á  morgnana var svefnfriðurinn úti og 
þeir voru fljótir að láta sig hverfa. 

Rut segir að ferðamennirnir hafi oft-
ast gengið vel um útisvæðið en ástand-
ið hafi ekki verið eins gott um helgar 
eftir næturheimsóknir dansleikjagesta. 

Það var oft okkar fyrsta verk á mánu-
dagsmorgnum að tína upp glerbrot og 
hreinsa ýmsan annan ófögnuð áður en 
börnunum var  hleypt út. Sem betur fer 
sést svona umgengni ekki á leiksvæðum 
við leikskólana lengur, segir hún.

Margar eftirminnilegar stundir
Hún segist líka hafa upplifað marga 

skemmtilegar og eftirminnilegar stundir 
í Vatnsmýrinni. Ég annaðist til dæmis 
fjögur börn sömu foreldra og þegar 
yngsta barnið kom á leikskólann var  
það elsta orðið fjórtán ára. 

Ég man líka eftir því að einu sinni 
kom sautján ára piltur í leikskólann 
með gítarinn sinn og spilaði og söng í 
afmælisveislu sem við héldum fyrir syst-
ur hans. Þegar söngnum var lokið kom 
hann til mín og sagði mér að hann ætti 
líka lítinn bróðir á leikskólanum og að 
hann hefði sjálfur verið á leikskólanum 
þegar hann var barn og ég hefði líka 
passað hann, sagði Rut og brosti.

Rut J. Arelíusdóttir er leiðbeinandi 
á leikskólanum Sólbakka

Þessi tiltekni dagur 
gekk undir heitinu 
gallabuxnadagur

Þegar leikskólanum var lokað voru húsin aðskilin og seld í fjórum einingum og hefur blaðið heimild fyrir því að verslunarrekstur sé stundaður í tveimur 
húsanna fyrir austan fjall. Myndinn  var tekinn þann 1. júlí 2004
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Gamla myndin okkar að þessu sinni 
er frá 1. maí göngunni í Reykjavík árið 
1935. Á myndinni sjást nokkrir félagar 
úr Varnarliði verkalýðsins sem stofnað 
var á fjórða áratugnum. Þeir ganga 

með hvítar kylfur fremst í göngunni.
Margir hafa álitið stofnun Varnarliðs-
ins andsvar verkafólks við átökunum 
1932 en eftir þau setti lögreglan upp 
100 manna varalið sem lagt var niður 
1943.

Hvað sem því líður kemur hvergi fram 
að Varnarlið verkalýðsins hafi nokkurn 
tíma átt í átökum við lögregluna en 
milli Varnarliðsins og Þjóðernissinna 
eða Nasista ríkti ekki góður friður.

1. maí ganga 1935

Á myndinni má sjá þá Hendrik Ottoson og 
Hauk Björnsson fremst í 1. maí göngunni í 
Reykjavík árið 1936

Baráttudagurinn 1936

Baráttudagurinn 1. maí
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Fólkið í Eflingu

Fjölmennur félagsfundur Eflingar-
stéttarfélags samþykkti einróma 
eftirfarandi ályktun 19. apríl sl.

Allt frá vorinu 2005 hefur Efling-
stéttarfélag reynt að ná fram breytingum 
á samningi Eflingar og SFH, Samtaka 
fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu, þar sem 
til kæmu samsvarandi leiðréttingar og 

í samningi ríkisins. Þessu hefur alfarið 
verið hafnað af stjórnendum hjúkrunar-
heimila.

Undanfarið hafa starfsmenn hjúkr-
unarheimila á höfuðborgarsvæðinu efnt 
til aðgerða til að knýja á um leiðrétt-
ingu launakjara sinna. Aðgerðir þeirra 
eru sjálfsprottnar og til þess gerðar að 

hafa áhrif á fjármála- og heilbrigðisráðu-
neyti, sem hingað til hafa ekki gefið 
nein fyrirheit um aukið fjármagn til 
hjúkrunarheimilanna til að hægt sé að 
lagfæra kjör þessa fólks.  Með aðgerð-
unum hafa hátt í 1000 starfsmenn viljað 
vekja athygli á því misrétti sem þeir búa 
nú við miðað við aðra hópa við umönn-
unarstörf sem hafa fengið launaleiðrétt-
ingar að undanförnu.

 Það er skýlaus krafa þeirra að kjörin 
verði leiðrétt til jafns við kjarasamning 
Reykjavíkurborgar frá síðastliðnu hausti. 
Viðbrögð starfsmanna eru neyðarúrræði 
launafólks á þessum vinnustöðum til 
að knýja fram sömu laun fyrir sömu 
vinnu. 

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags 
tekur undir þessa réttmætu kröfu starfs-
manna. Uppsagnir eru nú í gangi á 
þessum vinnustöðum þar sem gífurlegt 
álag ríkir vegna þess að of fátt fólk er 
eftir til að sinna mjög mikilvægum og 
vandasömum störfum við umönnun 
aldraðra.

Fundurinn beinir því til samninga-
nefndar hjúkrunarheimilanna og heil-
brigðis-  og fjármálaráðuneytis að ganga 
þegar í stað að kröfum launafólks á 
vinnustöðunum til að koma í veg fyrir 
fjöldauppsagnir starfsmanna.

Skýlaus krafa félagsfundar

Sömu laun
fyrir sömu vinnu



Þann 29. mars sl. útskrifuðust 
þrettán nemendur úr Grunnmennta-
skólanum sem nú hefur starfað í 
sex ár. Hópurinn hefur verið við 
nám frá síðasta hausti.  Kennsla fer 
fram tvisvar í viku og annan hvern 
laugardag. Mikil ánægja er með 
þetta nám í Grunnmenntaskólanum.  
Fram hefur komið að skólinn hefur 

gefið þeim sem hafa stigið fyrstu 
sporin þar dug og þor til að takast á 
við frekara nám.

Það kom fram við skólaslitin að hóp-
urinn hefði strax náð vel saman og að 
þau hefðu myndað öflugan hóp. Þau 
settu sér markmið og tókust á við þau 
og skoðuðu síðan í lokin hvernig til 
hefði tekist. 

Helstu námsgreinar eru íslenska, 
enska, stærðfræði, tölvunám, sjálfstyrk-
ing, námstækni og skipulögð vinnu-
brögð. Hópurinn bjó til heimasíðu og 
vann vönduð hópverkefni sem vert er 
að skoða. 

Þetta nám er komið til að vera og 
geta áhugasamir nú þegar skráð sig inn 
fyrir næsta vetur.

Undirbúningur undir frekara nám
Grunnmenntaskólinn 

næ ég þeim markmiðum að klára þetta 
nám og verð tilbúin að fara í framhalds-
skóla þegar því lýkur eða næsta haust. 
Markmiðið er að ná góðu valdi á stærð-
fræði, íslensku og ensku og meiri færni 
á tölvu. Auka sjálfstraustið sem er ekki 
uppá marga fiska og læra að læra. Þá er 
líka nauðsynlegt að ná þeim aga að geta 
verið í fullri vinnu og stundað líka nám. 
Hver veit nema ég verði orðin stúdent 
árið 2012. Þetta er stórt markmið en ég 
skal ná því. Í dag er ég búin að kynnast 
frábæru fólki frá hinum ýmsu stöðum 
sem langar að læra meira en vissi ekki 
hvar það átti að byrja. En svo kom þessi 
frábæra lausn og ég vona að ég standist 
hana og verði orðin færari í þessum grein-
um en ég var áður en ég byrjaði.

Þegar Sigríður er spurð hvort að 
væntingar hennar til námsins hafi ræst. 
segir hún svo vera. Ég er komin með 
ágætis grunn í þeim greinum sem við 
lærðum í skólanum og sjálfstraustið 
hefur aukist það mikið að ég hef sett 
stefnuna á stúdentspróf.

Þetta er stórt markmið
- segir Sigríður Sigurðardóttir

Við útskriftina las Sigríður Sigurðar-
dóttir, einn nemenda, bréf sem hún 
skrifaði þegar skólinn byrjaði sem hjóð-

ar á þessa leið:
 Í dag settist ég á skólabekk eftir 20 

ára hlé. Þetta er stór stund og vonandi 
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Mennt er máttur

- en ég skal ná því
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Vaskasti uppvaskarinn

eldhúsinu á Nordica hóteli og hef unnið 
þar í einn mánuð, segir hún.

Erna lætur vel af vinnunni á Nordica 
og segist ekki geta verið annað en ánægð 
með viðburðaríkt tímabil eftir að hún 
flutti aftur til Íslands. Aðspurð hvort 
að Íslandsmeistarinn vaski upp heima 
hjá sér, segist hún losna við það en hún 
þrífi í staðinn.

Efling-stéttarfélag styður uppvask-

Keppnin Vaskasti uppvaskarinn 
fór fram hér á landi í tengslum við 
vörusýninguna Matur 2006 þann 31. 
mars sl. í Fífunni í Kópavogi. Fjórtán 
keppendur sem vinna á veitingastöð-
um og heilbrigðisstofnunum börðust 
um titilinn og varð Erna Aðalheið-
ur Karlsdóttir, starfsmaður í eldhús-
inu á Nordica hóteli hlutskörpust. 
Hún hlaut m.a Íslandsmeistaratitil 
og verður í fararbroddi Íslendinga 
á Norðurlandamóti uppvaskara sem 
fram fer í Stokkhólmi 25. apríl. En 
auk hennar skipa landsliðið þau Da 
Chadapon og Songmvang Wong 
Wan sem vinna á Landspítalanum, 
Brynhildur Magnúsdóttir frá Hrafn-
istu í Hafnarfirði og Hugrún Ólafs-
dóttir frá Alcan.

Erna segir að keppnin hafi verið mjög 
skemmtileg og að það hafi verið gaman 
að sigra og komast í landsliðið sem 
keppir í Svíþjóð. 

Ég er nýflutt til landsins frá Dan-
mörku þar sem ég vann á skyndibita-
staðnum Sunset Boulevard og þurfti 
stundum að setja í uppþvottavélina. 
Svo þegar ég kom heim fékk ég vinnu í 

arakeppnina ásamt Klúbbi Matreiðslu-
meistara og John Lindsey sem er aðal-
styrktaraðili keppninnar. Keppnin hefur 
verið haldin í nokkur ár en þetta er í 
fyrsta sinn sem Íslendingar taka þátt. 
Markmiðið með keppninni er að auka 
virðingu fyrir störfum sem tengjast bak-
sviði veitingahúsa og mötuneyta en þar 
eru meðal mikilvægustu starfsmanna 
uppvaskarar hússins. 

Erna einbeitt á svip í keppninni

Mjög skemmtileg keppni
Vaskasti uppvaskarinn 

- segir sigurvegarinn Erna Aðalheiður Karlsdóttir

Sigurliðið var brosmilt að keppni lokinni

Íslendingar keppa í 
uppvaski í Svíþjóð

Landsli›i› í uppvaski heldur utan til Svíþjó›ar n.k. 
laugardaginn til a› keppa í Nor›urlandamótinu í 

uppvaski sem fram fer�þri›judaginn 25. apríl 
á s‡ningunni Castro Nord.

Íslensku keppendurnir lentu í fimm efstu sætunum 
eftir har›a keppni á Íslandsmótinu í uppvaski sem 
frá fór 30. mars s.l. á s‡ningunni Matur 2006 og 

unnu sér þar me› rétt til þátttöku á mótinu.
Li›i› skipa Erna A›alhei›ur Karlsdóttir n‡kr‡ndur 

Íslandsmeistari, Da Cadapon og Songmvang 
Wong Wan sem vinna á Landspítalanum, 

Brynhildur Magnúsdóttir 
frá Hrafnistu og Hugrún Ólafsdóttir frá Alcan.
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Mennt er máttur

Stór hópur borgarstarfsmanna á 
umhverfissviði og framkvæmdasviði 
í Eflingu-stéttarfélagi lauk 40 tíma 
Fagnámskeiði I á dögunum. Það 
hafði dregist um nokkurt skeið að 
halda námskeið fyrir þennan hóp 
starfsmanna í nokkurn tíma en nú 
er þetta orðið að veruleika. Mikil 
ánægja er með námskeiðið og kom-
ust færri að en vildu.

Við útskrift af námskeiðinu kom 
fram að starfsmennirnir nutu þess að 
sækja sér námskeið og eru tilbúnir til 
að koma á framhaldsnámskeið næsta 
haust.

Námskeiðsnefnd  Eflingar og um-
hverfissviðs og framkvæmdasviðs und-
irbjó námskeiðið með Mími – símennt-
un og einnig aðstoðaði Fræðslumiðstöð 
atvinnulífsins sem hafði unnið þarfa-
greiningu áður. Þar komu fram þær 
áherslur á hvaða þætti bæri að fjalla um 
á námskeiðinu. 

Námskeiðsnefndin mun nú meta 
þetta verkefni og skoða framhaldið fyrir 
þessa starfsmenn og einnig þá sem ekki 

hafa fengið sitt fyrsta námskeið. Gert er 
ráð fyrir að Fagnámskeiðin verði nokk-
ur fyrir þessa starfsmenn.

Loksins var komið að námskeiði fyrir strákana

Ný námsleið gekk vel
Borgarstarfsmenn

Til hamingju drengir!!



Til hamingju drengir!!
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Atvinnuleysisbætur

breytingu þar sem öll umsjón með mál-
efnum atvinnulausra er flutt inn í eina 
ríkisstofnun.

Sem dæmi um hvaða áhrif þetta 
hefur er að fjórir af hverjum fimm 
atvinnulausum í úthlutunarnefnd nr. 
1 í Reykjavík hafa verið úr Eflingu 
en mun færri í öðrum félögum. Við 
stórfellt atvinnuleysi skiptir það miklu 
máli fyrir félögin að vera í beinum 
tengslum við félagsmenn sína sem eru 
atvinnulausir. Þá er hægt að tengja 
saman ýmis félagsleg úrræði svo sem 
valkosti í menntunarmálum, aðstoð í 
sjúkrasjóðum við veikindi og fjölmörg 
önnur félagsleg atriði sem koma til sam-
kvæmt reynslu Eflingar.

Á þetta hafa forystumenn Eflingar og 
VR bent undanfarin ár en Vinnumála-
stofnun hefur leynt og ljóst stefnt að 
nýju tryggingastofnunarkerfi á vegum 

Fram er komið á Alþingi frum-
varp um atvinnuleysistryggingar sem 
munu rjúfa þau tengsl sem verið hafa 
milli trygginganna og stéttarfélag-
anna VR og Eflingar í Reykjavík. 
Tvær nefndir hafa um árabil verið 
starfandi í Reykjavík þar sem úthlut-
un og afgreiðsla atvinnuleysisbóta fer 
fram. Samkvæmt frumvarpinu verður 
ein úthlutunarnefnd yfir allt landið 
sem ákveður bætur allra atvinnu-
lausra á landinu. Vinnumálastofnun 
mun yfirtaka alla framkvæmd lag-
anna um atvinnuleysistryggingar. Efl-
ing-stéttarfélag og VR hafa mótmælt 
þessum breytingum á lögunum og 
telja að með þessu móti verði þau 
beinu tengsl sem félögin hafa átt 
við atvinnulaust fólk rofin. Jafnframt 
varar Efling við því að taka upp nýja 
og fjarlæga tryggingastofnun sem á 
að afgreiða allar bætur á landinu.

Efling og VR ræddu málið á fundi 
með félagsmálaráðherra fyrir skömmu 
þar sem farið var yfir helstu rök félag-
anna gegn þessu nýja fyrirkomulagi. 
Mikil hagræðing hefur átt sér stað með 
því að einungis hafa starfað tvær úthlut-
unarnefndir í Reykjavík undanfarin ár, 
en áður voru nefndir starfandi almennt 
í stéttarfélögunum. Þrátt fyrir það hefur 
Vinnumálastofnun knúið á um þessa 

þessarar ríkisstofnunar. 
Nýja frumvarpið er bæði um atvinnu-

leysistryggingar og vinnumarkaðs-
aðgerðir og byggist á samkomulagi milli 
ASÍ og SA. Annars vegar er um að 
ræða frumvarp til staðfestingar fyrirheit-
um ríkisstjórnarinnar við framlengingu 
kjarasamninga 15. nóvember sl. Þar er 
m.a. átt við tekjutengingu bóta en tíma-
bil bótanna er stytt og inn koma ýmis 
réttindamál sem fylgja nýjum reglum 
um atvinnuleysisbætur.  Þ.á.m. hverfur 
regluleg skráning atvinnulausra en í 
staðinn er gert ráð fyrir samskiptum við 
ráðgjafa fyrir atvinnulaust fólk. Öll þessi 
atriði byggjast á fyrirheitum ríkisstjórn-
arinnar við framlengingu kjarasamn-
inganna.  Hér eru þættir sem eru til 
verulegra bóta

Stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs 
áhrifalaus

Vinnumálastofnun er nú falin fram-
kvæmd laganna um atvinnuleysistrygg-
ingar, en stjórn atvinnuleysistrygginga 
er með frumvarpinu gerð áhrifalaus.  

Í umræðum um málið innan Efl-
ingar hefur komið annars vegar fram 
að stöðug þróun hefur verið í þá átt 
á síðustu árum að þurrka áhrif verka-
lýðshreyfingarinnar út úr félagsstofn-
unum stjórnvalda. Nefna má þar félags-

Tengsl Eflingar við atvinnulaust fólk rofin
Atvinnulaust fólk

Sem dæmi um hvaða áhrif þetta 
hefur er að fjórir af hverjum fimm 
atvinnulausum í úthlutunarnefnd 

nr. 1 í Reykjavík hafa verið úr 
Eflingu en mun færri í öðrum 

félögum
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legar íbúðabyggingar og Íbúðalánasjóð 
sem dæmi. Líta má þessa breytingu á 
atvinnuleysistryggingum í þessu ljósi. 
Einnig er það athyglisvert að ríkisstjórn 

Atvinnuleysisbætur

sem hefur einkavætt og fært verkefni til 
þeirra sem standa nálægt þjónustunni, 
annað hvort sveitarfélaga eða áhugasam-
taka, er í þessu máli að fara þveröfuga 

leið sem felst í því að fela ríkisstofnun 
að fara með mál sem hingað til hefur að 
hluta til verið sinnt af stéttarfélögnum.

Ekki er að spyrja að áhuga félagsmanna á að ferðast með Eflingu

Þann 6. mars var hafist handa við að 
bóka fólk í tvær skipulagðar ferðir til 
Ítalíu í sumar. Fjöldi fólks beið fyrir 
utan skrifstofur Eflingar þegar bókanir 
hófust og var verið að bóka viðstöðu-
laust í rúma tvo klukkutíma en þá var 
önnur ferðin uppseld. Sú seinni seldist 
upp síðdegis þann sama dag. 

Nú hefst undirbúningur ferðarinnar 
á fullu en það verður m.a. boðið upp 
á kynningarfund fyrir ferðirnar í vor. 
Spennandi dagsferðir eru í boði á Ítalíu 
og ævintýraleg fegurð bíður ferðalanga 
í þýsku Ölpunum. Fyrsti gististaður í 
ferðunum er rétt við Ólympíubæinn 
Garmisch-Partenkirchen í Ölpunum. 
Ferðalangar í þessar ferðir eiga vonandi 
spennandi ævintýri fyrir höndum.

Biðlistar eru að tæmast en enn eru 
fjögur sæti laus í seinni ferðina.Ítalíuferðin rann út

Spennandi ævintýri 

Félagsfundur Eflingar haldinn 19. 
apríl sl. samþykkti  samhljóða eftir-
farandi ályktun um frumvarp um 
atvinnuleysistryggingar sem nú liggur 
fyrir Alþingi:

Fram er komið á Alþingi frumvarp 
um atvinnuleysistryggingar sem munu 
rjúfa þau tengsl sem verið hafa milli 
trygginganna og stéttarfélaganna VR og 
Eflingar í Reykjavík. 

Tvær nefndir hafa um árabil verið 
starfandi í Reykjavík þar sem úthlutun 
og afgreiðsla atvinnuleysisbóta fer 
fram. Samkvæmt frumvarpinu verður 
ein úthlutunarnefnd yfir allt landið 
sem ákveður bætur allra atvinnulausra 
á landinu. Vinnumálastofnun mun 
samkvæmt frumvarpinu yfirtaka alla 
framkvæmd laganna um atvinnuleys-
istryggingar. 

Efling-stéttarfélag og VR hafa mót-
mælt þessum breytingum á lögunum og 
telja að með þessu móti verði þau beinu 
tengsl sem félögin hafa átt við atvinnu-
laust fólk rofin. Jafnframt varar Efling 
við því að taka upp nýja og fjarlæga 
tryggingastofnun sem á að afgreiða allar 
atvinnuleysisbætur á landinu.

Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags 
haldinn 19. apríl 2006 mótmælir 
þessum breytingum sem leiða til þess að 
samskipti stéttarfélaganna við atvinnu-
lausa félagsmenn sína eru rofin. 

Félagsfundurinn skorar á Alþingi að 
koma í veg fyrir að þessi þáttur frum-
varpsins nái fram að ganga.

Stjórnvöld rjúfa tengsl 
við atvinnulaust fólk

Félagsfundur Eflingar mótmælir
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Trúnaðarmenn - grundvöllur félagsins

Árangursríkt nám

Trúnaðarmenn í Reykholti

Efnt hefur verið til námsferða fyrir 
trúnaðarmenn sem lokið hafa Trún-
aðarmannanámskeiði II en að þeim 
loknum standa trúnaðarmönnum til 
boða margvísleg stutt námskeið til að 
bæta stöðu sína sem trúnaðarmenn. Á 
síðasta ári voru farnar nokkrar náms-
ferðir með trúnaðarmönnum í einn dag 
en þá kom fram sú hugmynd að styrkja 
tengslin með því að fara í lengri ferðir. 

Þess vegna voru undirbúnar þrjár 
námsferðir í Reykholt í Borgarfirði þar 
sem gist var eina nótt. Námskeiðið var 
í samtalstækni, rökstuðningi og úrlausn 
verkefna fyrir trúnaðarmenn í skipu-
lögðum vinnubrögðum.

Þessir þrír hópar voru mjög ánægðir 
með árangurinn og telja þetta vera 
vænlega leið til að styrkja stöðu trún-
aðarmanna í framtíðinni.

Kennurum frá Mími–símenntun 
tókst vel upp við að stýra hópeflisleikj-
um og kennslutímunum. Þá voru bæði 
forystumenn og starfsmenn Eflingar-
stéttarfélags með í þessum ferðum en 
það er einn mikilvægur þáttur í góðum 
samskiptum milli trúnaðarmanna og 
stéttarfélagsins þeirra.

Sigríður Eygló Hafsteinsdóttir 
vinnur á leikskólanum Klettaborg 
og hefur verið trúnaðarmaður í tæp 
fimm ár. Ég hóf störf á leikskólanum 
fyrir 16 árum og starfið er alltaf 
jafn skemmtilegt, segir hún. Ég er 
afskaplega þakklát fyrir að hafa átt 
þess kost að koma hingað og fá aukna 
fræðslu um störf trúnaðarmanna og 
skemmta mér með frábærum félögum 
og kennurum.

Sigríður segir að samskiptaverkefni í 
upphafi hafi verið lærdómsrík. Verkefnið 
fólst m.a. í því að kennararnir tóku að 
sér hlutverk starfsmanna sem áttu við 
ólík vandamál að stríða á vinnustöðum 
og vildu ræða þau við trúnaðarmenn 
sína. Hver hópur fékk tvo einstaklinga 
í viðtöl og þegar málsatvik lágu fyrir 
áttum við að benda þeim á einhverjar 
lausnir. En það gekk ekki nógu vel 
í mínum hópi vegna þess að kenn-
ararnir sýndu snilldarleik í því að búa 
til vandamál sem voru erfið úrlausnar. 

Frábært og uppbyggilegt námskeið
- segir Sigríður Eygló Hafsteinsdóttir
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Sem trúnaðarmaður gæti maður þurft 
að takast á við svona mál og núna er ég 
miklu betur undirbúin ef til þess kemur, 
segir hún.

Við fengum tækifæri til þess að viðra 
okkur og fræðast um sögu Snorra 
Sturlusonar og Reykholts. Þegar við 
komum aftur á hótelið beið okkar heitt 

kaffi og meðlæti og voru veitingarnar vel 
þegnar. Svo hófst vinnan aftur á manna-
skiptaverkefni. Að því loknu fórum 
við út og gerðum nokkrar vel valdar 
slökunaræfingar og héldun svo uppá 
herbergi til þess að undirbúa okkur fyrir 
kvöldið. Dagskráin hófst á kvöldverði 
og síðan fluttu þátttakendur frumsamin 

skemmtiatriði sem vöktu mikla kátínu 
viðstaddra. 

Næst á dagskránni var síðan verkefna-
vinna við rökstuðning í litlum hópum 
og námskeiðinu lauk með umfjöllun 
um námsráðgjöf á vinnustöðum.

Frábært námskeið og uppbyggilegt, 
sagði Sigríður. 

Trúnaðarmenn - grundvöllur félagsins

og við náðum mjög vel saman. Ég 
er eini þátttakandinn sem ekki er frá 
Reykjavík. Flestir eru starfsmenn hjá 
Reykjavíkurborg og svo eru nokkrir 
starfsmenn frá félaginu í hópnum, segir 
hún og brosir.

Margrét segir að námskeiðið sé mjög 
vel skipulagt og námsefnið henti vel 
fyrir störf trúnaðarmanna. Kennararnir 
eru líka mjög færir og hafa miðlað 
okkur af þekkingu sinni af miklum 
dugnaði. Hún segir líka að mesta breyt-
ingin sem hún finni fyrir frá því hún 
byrjaði að vinna við umönnun sé hversu 
mikla möguleika fólk hafi til þess að 
mennta sig. Ég er að tala um félags-
liðabrautina sem er sérhæft nám fyrir 
starfsfólk í umönnun, leikskólabraut og 
fagnám fyrir starfsfólk í eldhúsum og 
mötuneytum. Þá skilst mér að unnið 
sé að undirbúningi fleiri námsbrauta 
í starfsumhverfi félagsmanna og það 
finnst mér frábært, sagði Margrét að 
lokum  

Ég er þakklát fyrir að hafa fengið 
tækifæri til þess að vera með þessu frá-
bæra fólki og það ætti að gera meira af 
því að halda svona námskeið úti á landi, 
sagði Margrét að lokum.

Sterk samheldni í hópnum 
Margrét Helgadóttir

Margrét Helgadóttir hefur unnið 
við umönnun hjá íbúðum aldraðra í 
Mosfellsbæ sl. 14 ár. Hún var trún-
aðarmaður fyrir nokkrum árum en 
tók aftur við því hlutverki á síð-

astliðnu ári. Margrét segir að nám-
skeiðið hafi verið alveg frábært og það 
hafi verið mjög gaman að fá tækifæri 
til þess að dvelja í Reykholti þessa tvo 
daga. Samheldnin í hópnum er sterk 

stéttarfélags til gerðar myndbandsins. 
Það voru þær Berglind Magnúsdóttir, 
sálfræðingur, Þórunn Bára Björnsdóttir, 
sjúkraþjálfari  og Guðrún Hildur Ragn-
arsdóttir, hjúkrunarfræðingur sem áttu 
hugmyndina að þessu þarfa verki og 
voru um leið handritshöfunar að mynd-
bandinu. Styrkur var veittur m.a. til að 
tryggja aðgengi að kennslumyndinni 
fyrir umönnunarstarfsmenn sem eru í 
Eflingu-stéttarfélagi.

Mjög margir eru að vinna við um-
önnun heilabilaðra og er það bæði 
vandasamt og krefjandi starf þar sem 
mikið reynir á starfsfólkið.

Það er því fagnaðarefni að bætt sé við 
það kennsluefni sem til er en myndband 
þetta er skrifað af  fagfólki með langa 
reynslu af vinnu með heilabiluðum og 
sem ber hag starfsmanna og skjólstæð-
inga mjög fyrir brjósti.

Hugarhvarf - kennsluefni við 
umönnun heilabilaðra

Efling styrkir mikilvægt námsefni

Nú á dögunum kom út heimild-
armyndin Hughvarf, sem m.a er ætlað 
til að bæta úr brýnni þörf fyrir kennslu-

efni vegna umönnunar heilabilaðra. 
Undirbúningshópur sem vann að þessu 
verkefni sótti um styrk til Eflingar-
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Að gefa lífinu Gildi

vel hvernig eigi að að standa að þessu 
og þess vegna hafi hluti af sparnaðinum 
tapast.

Þegar kemur að útgreiðslu séreign-
arsparnaðar þarf fólk að yfirfara fjár-
málin sín vel og velja rétta tímasetningu 
til útborgunar á séreignarsparnaðinum. 
Hafa ber í huga að ákveðið samspil er 
milli tekna fólks og lífeyrisgreiðslna 
úr Tryggingastofnun. Því er í flest-
um tilvikum besta leiðin varðandi sér-

Séreignarsparnaður hefur verið að 
aukast hjá félagsmönnum Eflingar-
stéttarfélags á undanförnum árum 
enda mikilvægir tekjumöguleikar í 
húfi þar sem launagreiðandi greiðir 
2% á móti framlagi launamanns til 
þessa sparnaðarforms. 

Hjá Gildi - lífeyrissjóði er rekin sér-
eignardeild sem fer vaxandi en þar er 
um þrjár sparnaðarleiðir að velja við 
hæfi hvers og eins. Þó séreignarsjóðirnir 
séu ekki nema nokkurra ára gamlir, þá 
er umtalsvert fé farið að safnast fyrir 
í þeim og mjög mikilvægt að fólk fari 
rétt að þegar kemur að því að taka pen-
ingana út. 

Dæmi eru um að eigendur séreign-
arsparnaðar hafi ekki kynnt sér nægilega 

eignarsjóðinn að taka sparnaðinn út 
fyrir töku lífeyris hjá Tryggingastofnun.  
Þannig hefur fólk einnig möguleika á að 
minnka við sig vinnu eða hætta jafnvel 
fyrr að vinna og brúa þannig bilið fram 
að töku ellilífeyris með greiðslum úr 
séreignarsjóði og nýta skattkortið á móti 
þeim greiðslum. 

Mikilvægt er að leita sér ráða áður en 
útgreiðsla hefst til að fá sem besta nið-
urstöðu fyrir hvern og einn.  

Veitt er ráðgjöf hjá Gildi - lífeyrissjóði 
um þessi mál og hvernig best er að 
standa að þeim.

Hafið því samband við Gildi, það 
borgar sig!!!

Hvernig á að nýta séreignarsparnaðinn? 
Dæmi eru um að eigendur 

séreignarsparnaðar hafi ekki kynnt sér 
nægilega vel hvernig eigi að að standa 
að þessu og þess vegna hafi hluti af 

sparnaðinum tapast.
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Atvinnuleyfi

Nefnd starfsmanna Eflingar fer yfir atvinnuleyfisumsóknir vikulega

Eins og kunnugt er gefa stéttarfélög-
in í viðkomandi starfsgrein umsögn 
um ný atvinnuleyfi. Efling-stéttarfélag 
gefur umsagnir fyrir fjölda starfsgreina 

t.d. fyrir byggingariðnaðinn og störf 
í öðrum verklegum framkvæmdum. 
Það er lang mest sótt um atvinnuleyfi 
fyrir erlenda starfsmenn í þau störf. 

Þessum umsögnum hefur fjölgað mjög 
á undanförnum mánuðum og er nú svo 
komið að sótt er um allt að hundrað ný 
leyfi í hverri viku. 

Flestar eru umsóknirnar fyrir nýja 
starfsmenn en nokkur hluti þeirra er 
einnig um endurnýjun leyfa.  

Efling-stéttarfélag veitir erlendum 
starfsmönnum ýmis konar aðstoð vegna 
margvíslegra vandamála sem koma upp 
í samskiptum þeirra við atvinnurekend-
ur. Mikilvægt er að sjá til þess að með 
kaup og kjör þeirra sé farið samkvæmt 
kjarasamningum og lögum. 

Eitt af þeim úrræðum er að fara á 
vinnustaðina og hitta erlendu starfs-
mennina. Það er einnig gert í nokkrum 
mæli af hálfu starfsmanna Eflingar og 
annarra stéttarfélaga. Undanfarið hafa 
flestar atvinnuleyfisumsóknir fjallað um 
fólk frá Póllandi, Litháen og Lettlandi.

Allt að hundrað á viku
Umsagnir um atvinnuleyfi

Er nú svo komið að sótt er 
um allt að hundrað ný leyfi í 

hverri viku
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Vinsælar ferðir

Sumarferð Eflingar-stéttarfélags um 
Strandirnar í sumar seldist upp á nokkr-
um klukkutímum. Mjög mikil aðsókn 
er í sumarferðir Eflingar í sumar og 
hófust bókanir 13. mars s.l. Það var 
fullbókað í Strandaferðina á rúmum 

klukkutíma. Nokkur sæti eru laus í 
ferðina á Kirkjubæjarklaustur en mikil 
aðsókn er einnig í hana. 

Þeir sem hyggjast fara í ferðina er bent 
á að bóka sig sem fyrst. 

Mikið hefur verið spurt um það vegna 

mikillar aðsóknar hvort farið verði aftur 
á Strandirnar sumarið 2007 en það 
verður athugað. Aðeins er hægt að kom-
ast með um 50 manns í einum hóp 
miðað við þá gistingu sem í boði er.

Strandirnar seldust upp

Nú hefur verið tilkynnt um nið-
urstöður hjá Leonardó vegna manna-
skiptaverkefna á næsta tímabili. Efl-
ing - stéttarfélag sótti um fyrir 35 
starfsmenn frá tíu fyrirtækjum og 
samtökum til að heimsækja vinnu-
staði og fræðsluaðila erlendis. 

Niðurstaðan er að allar umsóknir 
sem tengdust Eflingu voru samþykktar. 
Þetta þýðir að ferðir halda áfram fyrir 
félagsmenn Eflingar til að kynnast sam-
bærilegum störfum og þeim námskeið-
um sem tilheyra viðkomandi starfi.

Nú er verið að ljúka síðastu úthlut-
un hjá Eflingu-stéttarfélagi og eru eftir 
þrjár ferðir á vegum Leonardo þar sem 
skoðað verður m.a. námsumhverfi trún-
aðarmanna í Bretlandi.

Það er spennandi verkefni framundan 
að undirbúa næstu hópa og sjá þetta 
þróast áfram, félagsmönnum Eflingar 
til aukins þroska og meiri þekkingar 
fyrir viðkomandi starfsmenn og fyr-
irtæki þeirra.

Leonardoferðir halda áfram
Vinnuheimsóknir til meginlandsins

Eflingarferðirnar vinsælar
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Njóttu dagsins
Taktu flugið
Aðeins fimm skref á Netinu og þú ferð á loft
Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem þú finnur ódýrustu fargjöldin 
og að auki frábær tilboð.
Njóttu dagins, taktu flugið og smelltu þér á flugfelag.is

www.flugfelag.is |  570 3030



32 F R É T T A B L A Ð  E F L I N G A R  -  S T É T T A R F É L A G S

Vinnustaður

Iss Ísland hóf starfsemi hér á landi 
fyrir 25 árum og er tengt alþjóðafyr-
irtækinu ISS sem starfar í 44 löndum. 
Megin þjónustusvið fyrirtækisins eru 
ræstingar, fasteignaumsjón, skrif-
stofuaðstoð og umsjón með mötu-
neytum í fyrirtækjum en þjónusta á 
því sviði hófst fyrir tveimur árum. Þá 
sér fyrirtækið um rekstur kaffihúss 
á neðstu hæðinni í Domus Medica 
við Eiríksgötu þar sem að starfs-
fólk og gestir geta notið fjölbreyttra 
veitinga í notalegu umhverfi. Fyrir-
tækið starfar á landsvísu og er með 
um 730 starfsmenn á aldrinum 17 
til 80 ára og eru langflestir félaga í 
Eflingu-stéttarfélagi. Blaðið leit við 
á nokkrum vinnustöðum Efling-
arfélaga sem starfa á hjá Iss Ísland 
og var fyrsti staðurinn  kaffihúsið í 
Domus Medica.

Þessi vinnutími hentar mér mjög vel 
vegna þess að ég á fjögur börn og þarf 

líka að hafa tíma til að sinna þeim, sagði 
Birgitta að lokum.

Birgitta Hilmarsdóttir

Birgitta Hilmarsdóttir sér um dagleg-
an rekstur kaffihússins. Hún sagði að 
eingöngu væri boðið uppá úrvals veit-
ingar hjá þeim og að flestir viðskipta-
vinir þeirra tengdust starfseminni sem 
fram fer í húsinu. Ég byrjaði að vinna 
hér í lok október sl. og það er búið að 
vera nóg að gera síðan. Hún segir líka 
að aðstaðan fyrir starfsfólkið sé  góð 
og sér líði vel í vinnunni. Ég vinn frá 
9.00 til 17.00 á virkum dögum en það 
er lokað um helgar og á helgidögum.  

Góð aðstaða 
fyrir starfsfólkið

Iss Ísland
Vinnustaðaheimsókn 

Tarik Fritah var að þrífa gólf í Prent-
smiðjunni Odda. Hann sagði að þrír 
starfsmenn frá Iss Íslandi ættu að sjá um 
ræstingar í prentsmiðjunni. Tvær konur 
sjá um skrifstofuna og mötuneytið en 
ég  sé um að þrífa í prentsalnum, segir 
hann. 

Tarik segist mæta í vinnuna klukk-
an átta á morgnana og yfirleitt sé hann 
búinn með sinn hluta um hádegi og taki 
þá matarhlé. Klukkan fjögur fer ég svo 
að skúra í Menntaskólanum við Sund, 
segir hann.

Ég kann ágætlega við þessa vinnu 
og launin eru ágæt, sagði Tarik og var 
þotinn af stað með tæki sem hann notar 
við þrifin.Kann ágætlega við þessa vinnu

-segir Tarik Fritah
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Vinnustaður

Sylwia Ert var stödd á fimmtu hæð á 
Hjúkrunarheimilinu Skjóli með ræst-
ingarvagninn sinn og hafði nýlokið við 
þrif á herbergi. Hún segir að vinnutím-
inn hefjist klukkan átta og hún þrif bæði 
á göngunum og herbergjum. Þá vinn  
ég líka í eldhúsinu við að vaska upp og 
skera niður ávexti þannig að ég vinn 
fjölbreytt störf hér, segir hún.

Sylwia segir líka að vinnuaðstaðan sé 
mjög góð. Ég hef aðgang að mötuneyti 
og svo er mjög góð aðstaða til þess að 
hafa fataskipti og við höfum fataskápa 
og aðgang að sturtu eftir vinnu. Launin 
eru líka í lagi en maður hefði ekkert á 
móti því að þau væru hærri, segir hún 
og brosir. Það er mjög gott að vinna 
hjá Iss Ísland. Ég hætti í smá tíma en 
ég kom aftur og mér finnst mjög gaman 
að þrífa hér og líka heima hjá mér, sagði 
Sylwia að lokum. 

Vinn fjölbreytt störf hér
Sylwia Ert

Fyrirtækið starfar á landsvísu 
og er með um 730 starfsmenn á 

aldrinum 17 til 80 ára
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Árin okkar

byrja starfsævina fái tækifæri til þess að 
kynnast lífi aldraðra, sjúkra og fatlaðra, 
samhliða skólanámi. Þegar ég var yngri 
var spáð fyrir mér að mín bestu ár yrðu 
efri árin mín. Þá varð ég hálf fúl. Mér 
fannst allt of langt að bíða eftir þeim. 
En núna er stutt í að spádómurinn ræt-
ist og ég er sátt, sagði Hrefna.

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar stóð 
fyrir Málþingi sem hafði yfirskriftina 
„Fyrir hvert annað“ og fjallaði um þátt-
töku í þjónustu miðstöðvarinnar.  Er 
málþingið liður í vitundarvakningu um 
mikilvægi þess að vinna gegn félagslegri 
einangrun, hvernig hægt sé að setja 
þjónustuna í félagslegt samhengi og 
hvernig við störfum á forsendum þeirra 
sem fá þjónustuna.  

Málþinginu var skipt í þrennt. Fyrst 

Ég hlakka til að verða „heldri borgari“  
vegna þess að þá get ég farið að sinna  
áhugamálum mínum og alls þess sem 
er í boði, meðan heilsan leyfir, sagði  
Hrefna Magnúsdóttir, félagsliði, á mál-
þingi á dögunum sem bar yfirskriftina 
Fyrir hvert annað. 

Hrefna fjallaði um reynslu sína í starfi 
fyrir heimaþjónustuna á Aflagranda og 
mikilvægi þess að ungt fólk sem er að 

var fjallað á fræðilegan hátt um hvernig 
megi virkja aflið sem býr með okkur 
sjálfum, um breyttar kröfur fólks á efri 
árum og hvaða viðhorf ríkja til félags-
legrar þjónustu. Því næst var fjallað um 
reynsluna af starfinu. Sagt var frá félags-
starfi á vegum notendaráðs Aflagranda, 
hvernig félagsliði upplifir starf sitt, 
fjallað um sýn starfsmanns sem bæði 
þarf á þjónustu að halda og veitir hana.  

Í lokin voru svo málin rædd með pall-
borðsumæðum.  Sjónarmið helstu hags-
munahópa komu fram á málþinginu 
sem og fagleg sjónarmið starfsmanna 
og fræðimanna. Þingið sóttu starfs-
menn af flestum þjónustumiðstöðvum 
í borginni og athygli vakti góð mæting 
frá notendaráðum úr félagsmiðstöðvum 
borgarinnar. 

Hlakka til að verða „heldri borgari“
Fyrir hvert annað

- sagði Hrefna Magnúsdóttir

Þegar ég var yngri var spáð fyrir 
mér að mín bestu ár yrðu efri 
árin mín. Þá varð ég hálf fúl
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Áhugaverð umræða

Mjög fjölmenn ráðstefna var haldin 
á vegum Landsamtaka Lífeyrissjóða 
þar sem örorkumálin voru í brenni-
depli. Mörg erindi voru flutt á ráð-
stefnunni þar sem farið var yfir þróun 
örorkumála hjá lífeyrissjóðunum og 
í samfélaginu. Farið var yfir nýj-
ustu rannsóknir á sviði örorkumála 
og hvernig brugðist er við af hálfu 
opinberra aðila um starfsendurhæf-
ingu. Í flestum erindunum kom fram 
að auka þurfi starfsendurhæfingu 
verulega og leggja í þann málaflokk 
verulega aukna fjármuni. 

Lagt hefur verið til við Heilbrigð-
isráðuneytið að vinna að nýju skipulagi 
á starfsendurhæfingarferli þannig að það 
auðveldi fólki að finna leiðir við hæfi 
hvers og eins. Á þessari ráðstefnu kom 
líka fram að nauðsynlegt er að grípa 
inn í óvinnufærni og viðhalda tengslum 
einstaklinga við vinnustaðinn.  Mið-

punkturinn í endurhæfingarvinnunni er 
viljinn til að vinna. Viljinn til að vinna 
er mestur í upphafi veikinda og áður en 
of langur tími er liðinn þarf að skapa 
fólki tækifæri á starfsendurhæfingu sem 
fyrst.

Lagt er til að stofnuð verði Miðstöð 
starfsendurhæfingar þar sem fólk á kost 
á að fá greiningu á hvað sé besta leiðin 
til að ná vinnufærni að hluta eða öllu að 
nýju. Mikið er í húfi því langflestir vilja 
vera virkir  þátttakendur á vinnumark-

aði og virkir þátttakendur í lífsfylling-
unni sem þátttakan skapar.

Í kjölfar þessarar ráðstefnu verður 
unnin ný örorkuskýrsla á vegum LL sem 
gefur glögga mynd af mörgum þáttum 
örorkumála og styrkrir umræðuna um 
frekari vinnu við að þróa nýjar leiðir í 
starfsendurhæfingu og forvarnarvinnu 
til að hjálpa fólki að komast aftur til 
starfa og lenda síður í fátækragildru 
örorkunnar. 

Nú er að störfum nefnd á vegum 
forsætisráðuneytisins sem hefur það 
hlutverk að yfirfara stöðuna og legga til 
samræmd vinnubrögð við örorkumöt 
milli TR og lífeysissjóða og starfsendur-
hæfingarúrræði verði fjölbreyttari miðað 
við starfsgetu hvers og eins. 

Þessi vinna miðar að því að draga úr 
vaxandi örorkubyrði lífeyrissjóðanna og 
til að skapa fleiram fólki tækifæri til að 
vera á vinnumarkaði.

Skapa þarf tækifæri á starfsendurhæfingu
Örorkumálin í brennidepli

Viljinn til að vinna er mestur 
í upphafi veikinda og áður 
en of langur tími er liðinn 

þarf að skapa fólki tækifæri á 
starfsendurhæfingu sem fyrst



Nóatún er með ánægðustu viðskiptavinina á matvörumarkaði
samkvæmt íslensku ánægjuvoginni hjá Gallup!

Með ánægðustu
   viðskiptavinina!

Allt frá upphafi  hefur Nóatún lagt megináherslu á sérhæfi ngu og góða þjónustu 
með kjötvörur.  Með árunum hefur Nóatún þróað stefnu sína enn frekar þannig 
að ferskleiki, fagmennska og góð þjónusta eru ávallt í fyrirrúmi.

Enn eitt árið er Nóatún með ánægðustu viðskiptavinina á matvörumarkaði
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni. 

Nóatún lítur á niðurstöðu Íslensku ánægjuvogarinnar sem hvatningu til þess 
að halda áfram á sömu braut og tryggja áfram ánægju viðskiptavina sinna með 
framúrskarandi þjónustu og gæðavörum.
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Mennt er máttur

Vilt þú verða félagsliði?

Borgarholtsskóli býður upp á svokall-
að dreifnám fyrir væntanlega félagsliða. 
Dreifnámið er byggt upp sem fjarnám í 
staðbundnum lotum á fjórum önnum. 
Námið byggir á þrenns konar vinnuað-
ferðum, verkefnavinnu þar sem nem-
endur vinna verkefni sem þeir sækja á 
netið og skila á netinu, staðbundnum 
lotum þar sem nemendur hittast með 
kennara þrisvar sinnum á önn tvo daga 
í senn og netumræðum eina klukku-
stund á viku í hverjum áfanga þar sem 
kennari og nemendur ræða námsefnið 
sín á milli. 

Þetta fyrirkomulag gerir nemendun-
um kleyft að uppfylla fjölbreytt mark-
mið námsins í hópvinnu og umræðum 
auk þess sem þeir læra að temja sér 
fjölbreytt vinnubrögð. Leitast er við að 

tengja verkefni sem mest starfsumhverfi 
nemenda og samtímanum. Námsmat 
mun að mestu leyti felast í stöðugu 
mati á virkni og verkefnum nemenda. 

Hægt er að kynna sér námið frekar á 
heimasíðu Borgarholtsskóla www.bhs.is. 

Fræðslusjóðir Eflingar-stéttarfélags 
niðurgreiða námið.

Nú er hafin vinna við að und-
irbúa nýjan hóp í félagsliðanámið 
næsta haust. Í samvinnu við Mími 
– símenntun er stefnt á að kennsla 
fyrir nýjan hóp sem vill stefna á að 
verða félagsliðar hefjist í haust.

Nú er hægt að skrá sig hjá Eflingu-

stéttarfélagi svo hægt sé að sjá hver 
áhuginn er þannig að hægt sé að 
skipuleggja námið með góðum fyrir-
vara.

Skráning fer fram hjá Eflingu 
hjá Sigurlaugu Gröndal eða Fjólu 
Jónsdóttur í síma 510 7500.

Nýjar námsleiðir fyrir félagsliða
Dreifnám

Stefnt að nýjum hóp í námið
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Mennt er máttur

Mestum tíma er varið í kennslu í nær-
ingafræði og það kom sér strax vel þegar 
ég var að skipuleggja matseðilinn fram í 
tímann. Svo lærðum við líka hreinlætis-
fræði, samskiptatækni og á tölvu. Þá var 
verkleg kennsla í eldhúsinu í einn dag 
fyrir og eftir áramót og ég bætti heil-
miklu við  kunnáttu mína í matreiðslu 
báða dagana.

Þetta hefur verið frábær tími og kenn-
arar og nemendur hafa staðið sig vel.

Brynhildur segir líka að flestir starfs-
menn Gúmmívinnustofunnar séu karl-
ar sem vinni erfiðisvinnu og þeir vilji 
fá kjarngóðan mat í hádeginu. Kjöt og 

Fagnám I og II fyrir starfsfólk í eld-
húsum og mötuneytum hófst í annað 
sinn sl. haust í Menntaskólanum í 
Kópavogi og voru sextán nemendur 
útskrifaðir þann 5. apríl sl. Námið 
tók tvær annir og nemendur sóttu 
alls 120 kennslustundir og fengu sjö 
einingar til framhaldnáms í námslok. 
Brynhildur Bjarnadóttir, matráður í 
mötuneyti Gúmmívinnustofunar á 
Réttarhálsi var í hópnum og blaðið 
náði blaðið tali af henni þegar að 
útskriftinni lauk. 

Hún sagðist hafa séð umfjöllun um 
námskeiðið í Fréttablaði Eflingar sem 
vakti athygli sína og eftir að hafa lesið 
hana hafi hún ákveðið að sækja um. Ég 
er búin að vinna í mötuneytinu í sex ár 
og hef ekki sótt námskeið áður og hugs-
aði að það gæti verið gaman að fara, 
segir hún.

Námskeiði hófst í október og ég var 
svolítið kvíðin þegar ég mætti í fyrsta 
tímann. En það lagaðist fljótlega með 
auknum samskiptum mínum við aðra 
nemendur og kennarana. 

Það fækkaði á námskeiðinu eftir því 
sem leið á en hún segir að ástæð-
una megi oftast rekja til persónulegra 
aðstæðna en ekki til námsins vegna þess 
að allir eru sammála um að skipulagið 
og námsefnið sé mjög gott.

fiskur er í mestu uppáhaldi hjá þeim 
og neysla grænmetis hefur aukist mikið 
uppá síðkastið. Á morgnana er boðið 
uppá kaffi og meðlæti og þeir sem vilja, 
fá lýsi og áður en ég fer heim skil ég eftir 
smurt brauð og kex á borðum, sagði 
Brynhildur að lokum.

Glaður útskriftarhópur í MK

Bætti heilmiklu við kunnáttuna
Fagnámskeiði ll í MK lokið

segir Brynhildur Bjarnadóttir

Námið nýtist vel í mötuneytinu
Ingunn Jónsdóttir

Ingunn Jónsdóttir, matráður, hefur 
unnið í mötuneyti hjá Íslensk - Amer-
íska á Tunguhálsi síðastliðin fimm 
ár. Daglega koma nærri 40 manns í 
mötuneytið í hádeginu og fæðið er 
bæði fjölbreytt og hollt. 

Yfirleitt byrja ég á því að hella uppá 
könnuna og útbúa meðlæti með kaffinu 
á morgnana áður en undirbúningurinn 
hefst með hádegismatinn, segir hún.

Ég sá námskeiðið auglýst í Fréttablaði 
Eflingar og eftir að hafa kynnt mér 
námsefnið ákvað ég að sækja um, segir 
hún. Það skipti líka máli að ég þarf ekki 
að leggja til eina krónu í kostnað vegna 
námsins.

Næringarfræði er stærsti hluti náms-
ins og svo höfum við líka lært samskipti 
og tjáningu, örverufræði og á tölvu. Þá 
lærðum við matreiðslu, undir hand-

Brynhildur Bjarnadóttir
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leiðslu matreiðslumeistara og tíminn 
sem fór í það var bæði lærdómsríkur og 
skemmtilegur.

Hún segir að námið hafi nýst sér vel 
í mötuneytinu. Einkum þegar hún er 
að setja saman matseðilinn. Mér finnst 
skipta miklu máli að geta boðið uppá 
góðan og fjölbreyttan mat og að fólk 
hafi gaman að því að borða hann. Upp-
áhaldsrétturinn hjá starfsfólkinu er lax 
sem ég matreiði eftir eigin uppskrift 
og svo finnst mér líka gaman að hafa 
eftirrétti. 

Veturinn er búinn að vera mjög 
skemmtilegur og kennarar og nem-
endur hafa staðið sig mjög vel og ég sé 
alls ekki eftir tímanum sem hefur farið í 
námið, sagði Ingunn og brosti.

Mennt er máttur

Skipta miklu máli að geta boðið 
uppá góðan og fjölbreyttan mat 
og að fólk hafi gaman að því að 

borða hann

Ingunn Jónsdóttir

57



42 F R É T T A B L A Ð  E F L I N G A R  -  S T É T T A R F É L A G S

Nýir stjórnarmenn sem nú hafa verið 
kjörnir til stjórnarsetu í Eflingu - stétt-
arfélagi eru Hrönn Bjarnþórsdóttir, sem 
er matráður í Réttarholtsskóla og hefur 
verið í samninganefnd á vegum félagsins 

og Albert Birgisson sem starfar á geð-
sviði Landspítala Háskólasjúkrahúss og 
er trúnaðarmaður og kjörstjórnarmað-
ur með langa reynslu af félagsmálum. 
Einnig verður sú breyting í stjórninni að 

Ragnar Ólason tekur við sem gjaldkeri 
af Ingunni Þorsteinsdóttur sem í nýrri 
stjórn verður meðstjórnandi.

Aðalfundur

Nýir stjórnarmenn í Eflingu
Nýir vendir........

Hrönn Bjarnþórsdóttir Albert Birgisson

Þeir stjórnarmenn sem nú láta af 
störfum að þessu sinni eru Símon 
Gunnarsson sem starfað hefur í stjórn 
Eflingar frá árinu 2000 en hann hverfur 
úr stjórn þar sem hann tekur við starfi 
sem er á samningssvið annars stéttar-
félags. Símon hefur verið aðaltrúnaðar-

maður Eflingar hjá Eimskipum árum 
saman og setið í trúnaðarráði félagsins 
og samninganefndum um árabil fyrir 
hafnarstarfsmenn.  Þorbjörg Kristjáns-
dóttir hverfur einnig út stjórn á aðal-
fundinum. Hún hefur setið í stjórn 
Eflingar frá 1999. Þorbjörg Kristjáns-

dóttir hefur um langt skeið verið í 
trúnaðarráði, trúnaðarmaður á sínum 
vinnustað og af hálfu fiskvinnslufólks 
hefur hún setið í samninganefndum 
undanfarna kjarasamninga. 

Stjórnarmenn sem hverfa úr stjórn
Aðalfundur Eflingar 2006

Símon Gunnarsson Þorbjörg Kristjánsdóttir
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Breytingar á skrifstofu

Mér líður eins og þegar ég var 
lítil stelpa nú þegar ég er að láta af 
störfum. Þá fór maður út að leika 
sér í góða veðrið á hverjum degi. 
Núna líður mér nákvæmlega svona. 
Ég er að fara út að leika mér. Þetta 
sagði Þórdís Andrésdóttir við starfs-
menn Eflingar á dögunum þegar hún 

Sigurður Bessason með Hjálmfríði Þórðardóttur á góðri stund

Þrjár góðar að hætta
Eftir aldarfjórðung hjá stéttarfélögunum 

Hjördís Þorsteinsdóttir Þórdís Andrésdóttir

kvaddi þá með þessum skemmtilegu 
orðum. Þórdís er ein þriggja starfs-
manna hjá Eflingu sem nú kveðja 
eftir langt og farsælt starf fyrir stétt-
arfélögin.

Hjálmfríður Þórðardóttir, sem verið 
hefur starfsmaður Eflingar frá stofnun 
og áður starfsmaður Dagsbrúnar lét af 

föstum störfum hjá félaginu 1. mars 
2006 eftir um 23 ára starf hjá stétt-
arfélögunum. Hjálmfríður eða Helma 
eins og samstarfsmenn og félagsmenn 
kalla hana jafnan, hefur verið mikil 
stoð félagsmanna á skrifstofunni alla 
tíð. Sérstaklega hefur hún komið að 
aðstoð við erlenda starfsmenn og sinnt 
ýmsum mannúðar og hjálparstörfum á 
skrifstofunni.  

Þórdís Andrésdóttir hóf störf hjá Iðju, 
félagi verksmiðjufólks árið 1981 og hafði 
því starfað hjá stéttarfélögunum um nær 
aldarfjórðungs skeið þegar hún lét af 
störfum 1. apríl 2006. Hjá Iðju vann 
Þórdís við gjaldkera- og bókhaldsstörf 
en á Eflingu hefur hún sinnt ýmsum 
málum við bókhald og gjaldkerastörf 
auk starfa fyrir fræðslusjóði á vegum 
Eflingar.  

Hjördís Þorsteinsdóttir lætur af störf-
um 1. maí 2006 og þá eru um 27 
ár síðan hún hóf störf sem tengd-
ust stéttarfélögunum en hún vann við 
bókhald hjá Lífeyrissjóði Sóknar og 
síðan bókhald og gjaldkerastarf hjá 
Starfsmannafélaginu Sókn áður en hún 
var ráðin til Eflingar.
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Nám er vinna

Á síðustu tveim árum hefur verið 
unnið að nýju námi fyrir trúnaðar-
menn á vinnustöðum. Þetta nám var 
kennt sem fjarnám fyrir einn hóp af 
trúnaðarmönnum til reynslu. 

Námið er hugsað til að gera trún-
aðarmenn færa um að leiðbeina sam-

starfsmönnum um námsval og leiðir 
til að kynna sér aukin og ný mennt-
unartækifæri. 

Þetta verkefni hefur verið styrkt af 
Leonardó áætluninni og er samstarfs-
verkefni margra landa. Nú í mars var 
haldin ráðstefna hér á landi þar sem 

lokaniðurstöður verkefnisins voru 
kynntar og  þar komu fram fulltrúar frá 
náminu sem eru félagsmenn í Eflingu-
stéttarfélagi. 

Þeir lýstu reynslu sinni af þessu námi 
og hvernig það væri að nýtast þeim í 
starfi. Þetta nám verður síðan í boði á 
næsta vetri hjá Félagsmálaskóla alþýðu.

Í samvinnu við Mími - símennt-
un er nú að hefjast átak í að félags-
menn í Eflingu-stéttarfélagi geti 
fengið námsráðgjafa á vinnustaði. 

Í fyrstu lotu var sent bréf á leik-
skóla á höfuðborgarsvæðinu og þar 
var trúnaðarmönnum og yfirmönn-
um gefið tækifæri til að fá námsráð-
gjafa á vinnustaðinn í heimsókn með 
kynningu á námráðgjöf á fundi með 
starfsmönnum. Síðan fá starfsmenn 
einstaklingsviðtöl við námsráðgjafa 
frá Mími-símenntun þar sem hægt 
er að fá ráðgjöf um val á námsleiðum 
og hvað sé í boði og hvernig fólk 
hefji nám að nýju ef um langt hlé er 
að ræða frá skólavist. 

Þetta átak heldur síðan áfram og 
verður í boði á fleiri vinnustöðum.

Upplýsingar fást á skrifstofu 
Eflingar-stéttarfélags. Sími 510 
7500.

Leikskólarnir 
fá námsráð-
gjafa til sín

Námshvatning á vinnustöðum
Nýtt hlutverk trúnðarmanna
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Ég undirrituð/aður sæki hér með um aðild að Séreignarsjóði Gildis og óska eftir samningi um
séreignarsparnað í samræmi við skilmála á bakhlið umsóknareyðublaðs þessa sem ég sætti mig við að öllu leyti.

Með undirritun minni á umsókn þessa og staðfestingu Séreignarsjóðs Gildis telst vera kominn á samningur
milli mín sem rétthafa og Séreignarsjóðs Gildis sem vörsluaðila í samræmi við skilmála samningsins.

UMSÓKN OG SAMNINGUR UM SÉREIGNARSPARNAÐ
Í SÉREIGNARSJÓÐI GILDIS

Ég undirrituð/aður skuldbind mig til að               % af heildarlaunum mínum verði greidd mánaðarlega
til Séreignarsjóðs Gildis inn á séreignarreikning minn hjá sjóðnum.

Iðgjald sem nemur að hámarki 4% af iðgjaldastofni er undanþegið tekjuskatti. Skrifi umsækjandi
ekki inn neina % í þennan reit er litið svo á að hann óski eftir því að greiða 4%.

Umsækjanda er heimilt að greiða ákveðna krónutölu mánaðarlega til séreignarsparnaðar í stað ákveðinnar
% tölu af heildarlaunum Ef sú leið er valin skal tilgreina þá upphæð hér kr.

Ég óska eftir því að launagreiðandi minn haldi eftir af launum mínum við hverja útborgun
og skili til Séreignarsjóðs Gildis í samræmi við ákvæði samnings þessa.

Heimili

Nafn Kennitala

Póstnúmer

Umsækjandi (rétthafi):

Ég undirritaður óska eftir því að séreignarsparnaður minn verði ávaxtaður í:

Rétthafi getur flutt sparnað sinn milli safna með skriflegri beiðni þar um.

Samningur þessi er gerður samkvæmt heimildum í lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda
og starfsemi lífeyrissjóða og samkvæmt samþykktum Gildis - lífeyrissjóðs.

Heimili

Nafn Kennitala

Póstnúmer

Launagreiðandi:

Staðfesting Séreignasjóðs Gildis

Staður og dagsetning

Undirskrift vottar og kennitala

Vinsamlega sendu samninginn undirritaðan til Séreignarsjóðs Gildis, Sætúni 1, 105 Reykjavík.
Sjóðurinn mun senda þér staðfest ljósrit af samningnum og tilkynna launagreiðanda um hann.

Undirskrift umsækjanda

Staður og dagsetning

Undirskrift vottar og kennitala

Framtíðarsýn 2
Skuldabréf 80%
Hlutabréf 20%

Framtíðarsýn 1
Skuldabréf 65%
Hlutabréf 35%

Framtíðarsýn 3
Bundinn
innlánsreikningur
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Viðhorf

Á málþingi sem haldið var í Afla-
granda 40 um þátttöku í þjónustu og 
virkni íbúa til athafna kom fram að 

mikilvægt er að fólk sé virkir þátttak-
endur í sínu umhverfi. Einnig kom 
fram margir aðilar sem fjölluðu um 

ýmsa þætti þjónustunnar þurfa að 
taka mið af því hvernig íbúar koma 
að ákvarðanatöku við hvað sé þeim 
fyrir bestu.

Sem dæmi má nefna notendaráð þar 
sem íbúarnir leggja á ráðin um sín innri 
mál um hvað sé heppilegt að vinna að 
hverju sinni.

Þá var einnig nefnt að á þessu svæði 
hefur verið stofnaður gönguhópur sem 
hefur m.a. fengið Guðjón Friðriksson 
til að segja gönguhópnum sögu ýmissa 
gamalla húsa í Vesturbænum. Með 
þessu er verið að auka virkni og vellíðan 
fólks á efri árum.

Sambærilegt verkefni var kynnt 
fyrir nokkrum árum en það byggðist 
á danskri fyrirmynd og heitir “Eldre 
hjelper eldre” þar sem eldri borgarar 
mynduðu samskipti sín á milli um að 
fá einstaklinga með í allskonar verkefni 
sem höfðu af einhverjum ástæðum dreg-
ið sig í hlé.

Allt eru þetta mikilvæg, samfélagsleg 
verkefni og skipta íbúa og eldra fólk 
miklu máli. 

Ný viðhorf til eldri borgara
Áfram hvert fyrir annað
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Að undanförnu hefur Efling-stéttar-
félag haldið nokkra morgunverðarfundi 
fyrir félagsmenn, en þar á meðal voru 
haldnir fundir sérstaklega fyrir ungt 
fólk og tveir fundir voru haldnir með 
fólki af erlendum uppruna sem starfar 
hér á landi. Auk þess sem forsvarsmenn 
félagsins komu upplýsingum á framfæri 
notuðu þeir tækifærið til að hlusta á 
viðhorf og skoðanir sem fram komu um 
þjónustu á skrifstofu og fleira gagnlegt 
sem kom fram á fundinum. Fréttablað-
ið ræddi við konu frá Filippseyjum 

sem starfar sem skólaliði og stuðnings-
fulltrúi.

Maricris Castillo de Luna er frá Fil-
ippseyjum og hóf störf í Mýrarhúsaskóla 
á Seltjarnar sl. haust. Hún var grunn-
skólakennari í heimalandi sínu og hana 
hefur alltaf langað til þess að vinna við 
kennslu eftir að hún flutti hingað fyrir 
einu og hálfu ári. Með það í huga hafi 
hún síðan ákveðið að sækja um vinnu í 
skólanum. 

Maricris er skólaliði fyrir hádegi og 
stuðningsfulltrúi eftir hádegi og kennir 

ensku í þriðja bekk tvo daga í viku. Hún 
segist vona að þessi störf og fjölbreytt 
samskipti sín við nemendur og kenn-
ara eigi eftir að hjálpa sér til þess að ná 
betra valdi á málinu og auki möguleika 
á því að hún fái leyfi til þess að vinna við 
kennslu í fullu starfi í framtíðinni. 

Morgunverðarfundurinn var mjög 
gagnlegur fyrir  þátttakendur af erlend-
um uppruna. Við fengum nokkuð góða 
mynd af starfsemi félagsins og rétt-
indum og skyldum okkar þegar við 
göngum í Eflingu. En upplýsingar um  
fjölbreytt fræðslustarf sem félagið stend-
ur fyrir komu mér verulega á óvart. 
Ég vissi af réttindum okkar til þess að 
læra íslensu vegna þess að ég fór á nám-
skeið  hjá  Námsflokkum Reykjavíkur 
og Mími - símenntun. En ég hafði ekki 
hugmynd um starfstengda námið sem  
boðið er uppá í nokkrum starfsgreinum 
og gefur fólki möguleika á hærri laun-
um, segir hún.

Félagsmenn

Frábært að fá þessar 
upplýsingar

Morgunverðarfundir 

- segir Maricris Castillo de Luna

Möguleiki á að dvelja í orlofsíbúð í 
Kaupmannahöfn

Eins fannst mér kynningin á orlofs-
húsunum og möguleikum að dvelja í 
orlofsíbúð í Kaupmannahöfn og ferða-
tilboð til Spánar mjög spennandi.

Einnig hafi umfjöllunin um sjúkra-
sjóðinn verið fróðleg og þar hafi m.a. 
komið fram að sjóðurinn taki þátt í 
gleraugnakaupum og kostnaði við 
krabbameinsskoðun og ýmislegt fleira 
sem snertir heilsu fólks og það var 
frábært að fá þær upplýsingar. 

Það eru fjölmargir útlendingar í Efl-
ingu og mér finnst gott að vita til þess 
að þjónusta við félagsmenn er jafn góð 
og fram kom á fundinum. En hvað mig 
sjálfa varðar þá á ég íslenskan eiginmann 
og hann hefur verið mjög dulegur að 
upplýsa mig um flesta hluti og hjálpa 
mér að hafa góð samskipti við þá aðila 
sem ég hef þurft að leita til, segir hún. 

Hún fékk greinargóð svör við spurn-
ingum sem hún lagði fyrir starfsmenn. 
Þegar fundinum lauk hafði ég mjög 
góða tilfinningu fyrir því að ég væri 
félagsmaður í Eflingu með öllum þeim 
réttindum og skyldum sem því fylgja 
og mér líður bara vel með það, sagði 
Maricris að lokum. 

En ég  hafði ekki hugmynd um 
starfstengda námið sem  boðið 

er uppá og gefur fólki möguleika 
á hærri launum



STENDUR ÞÚ
Í FRAMKVÆMDUM?
Ef svo er skaltu tala við okkur hjá SPV. Láttu ráðgjafa okkar leiða
þig í gegn um hvernig Framkvæmdalán SPV gerir þér kleift að hrinda 
spennandi verkefnum í framkvæmd. 

Vertu með SPV og ánægðustu viðskiptavinunum*

Borgartúni 18  –  Síðumúla 1  –  Hraunbæ 119  –  www.spv.is
Þjónustuver, sími 575 4100  –  Skiptiborð, sími 575 4000

*1. sæti í Ánægjuvoginni mörg undanfarin ár!

Við bjóðum þér einnig önnur mjög hagstæð lán:
Sumarhúsalán vegna kaupa eða endurbóta

Heimilislán vegna kaupa á innanstokksmunum

Kláraðu dæmið með okkur því
Framkvæmdalán SPV gerir þér lífið léttara

 Hagstætt og sveigjanlegt

 Allt að 100 % lán fyrir lóðinni,
 án afborgana í allt 36 mánuði 

 Allt að 80% lán á verkframvindu
 í nýja húsnæðinu

 Uppgreiðsla heimil hvenær sem er

Komdu - við leiðum þig í allan sannleika
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Eldri félagsmenn og gestir þeirra 
fjölmenntu á kaffisamsæti á Broad-
way að venju. Hátt í ellefu hundruð 
félagar tóku þátt í gleðinni að þessu 
sinni og góð stemmning einkenndi 
alla skemmtunina. Höfðu sumir gest-
ir á orði að svo góð væri skemmtunin 
að það væri strax farið að bíða eftir 
þeirri næstu.

Guðmundur Þ Jónsson stjórnaði 
samkvæminu af lipurð og Sigurður 
Bessason formaður félagsins flutti ávarp 
í upphafi.

Skemmtiatriðin voru vönduð eins og 
jafnan áður. Það var hljómsveitin Sælu-
sveitin sem spilaði í upphafi skemmt-
unarinnar og einnig lék hún fyrir 
dansi í lokin. Hljómsveitina skipa þeir 
Hermann Arason og Níels Ragnarsson. 
Bergþór Pálsson og Signý Sæmunds-
dóttir tóku lagið og skemmtu og Þóra 
Fría Sæmundsdóttir var við píanóið.  

Í lokin var sýnt söngatriðið Hundur 
í óskilum. Verður ekki annað sagt en 
að þeir félagar Hjörleifur Hjartarson 
og Eiríkur Stephensen hafi farið á kost-
um enda mikið hlegið. Allir fóru af 
skemmtuninni glaðir og ánægðir með 
vel heppnaðan dag.

Ljósmyndari félagsins var á staðnum 
og smellti af nokkrum myndum af 
ánægðum  kaffigestum.

Skemmtun eldri félagsmanna

- Hreinsun
- Þvottur
- Fataviðgerðir
- Skóviðgerðir
- Sækjum og sendum í fyrirtæki

sérhæfð meðferð á vönduðum fatnaði

Ægisíðu 115                 Smáralind
552 4900                      544 2277

Mikið hlegið og dansað
Broadway



Starfsmenntasjóðir 

Greiðslur 
hækka til 
meiraprófs 

Efling ræðir við skólakrakkana

Heimsóknir 
í framhalds-
skóla

Á undanförnum árum hefur Efling- 
stéttarfélag tekið upp aukið samstarf 
við framhaldsskóla um kynningu 
á vinnumarkaðnum. Þessir skólar 
eru Menntaskólinn við Sund, Fjöl-
braut í Garðabæ, Borgarholtsskóli og  
Iðnskólinn í Reykjavík. 

Í lífsleiknitímum er farið yfir marga 
þætti sem tengjast atvinnuþátttöku 
ungmenna. Fjallað er um það hvern-
ig sótt er um starf og hvernig æskilegt 
er að skrá og eiga náms- og starfsferil. 
Mikilvægt er að kynna upplýsingar um 
vinnumarkaðinn, launakjör og réttindi 
og skyldur. 

Miklar umræður verða oft í bekkj-
unum og eru ungmennin áhugasöm um 
að fá upplýsingar um margt sem lýtur 
að atvinnuþátttöku þeirra. Þeim er bent 
á heimasíður Eflingar www.efling.is og 
www.réttindi.is þar sem fjallað er um 
laun og það helsta sem ungt fólk vill vita 
um sín fyrstu skref í atvinnulífinu.

Sigurlaug Gröndal, starfsmaður Eflingar á tali við menntskælinga

Meiraprófið er mjög mikilvægt 
starfsnám sem gefur fólki fjölbreytt-
ari möguleika á vinnumarkaði. Starfs-
menntasjóðir Eflingar-stéttarfélags hafa 
nú ákveðið að auka styrkinn verulega 
til að auðvelda fólki að ná sér í þessi 
mikilvægu réttindi. Styrkurinn er í dag 
hjá Starfsafli kr. 100.000.- 

Við bendum fólki á að kynna sér rétt 
sinn hjá sjóðunum áður en námið hefst. 

Samstarf við skóla

C M Y CM MY CY CMY K
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Menntun

lestrarörðugleika. 
Nú eru biðlistar eftir aðstoð en nýtt 

námskeið er að fara af stað um þessar 
mundir. 

Við útskriftarathöfina kom fram hjá 
þátttakendum að þeir telja sig nú vera 

Stór hópur nemenda útskrifaðist 
nýlega af lesblindunámskeiði sem ber 
heitið Aftur í nám. Á námskeiðin hafa 
komið þeir sem búið hafa við lesblindu 
og ýmiss konar lestrarörðugleika. Fyrir 
marga þessa einstaklinga geta námskeið-
in skipt sköpum fyrir daglegt líf, bæði 
í starfi og tómstundum auk þess sem 
námskeiðin hjálpa mörgum á braut 
menntunar sem áður var þeim lokuð. 
Mjög mikilvægt er að vandinn er orðið 
þekktur og viðurkennt að vinna þarf 
með þeim sem búa við lesblindu eða 

að fá tækifæri til að halda áfram námi 
eftir að ná þessum áfanga við lesturinn.

Þeir sem voru á þessu námskeiði voru 
frá nokkrum stéttarfélögum og fá þeir 
styrki frá fræðslusjóðum til að sækja 
þessi námskeið. 

Þess má geta að Menntamálaráðu-
neytið hefur nú ákveðið að styrkja þetta 
nám. Það er gert til að jafna stöðu 
þeirra sem hafa lestrarörðugleika, við 
aðra sem hafa náð valdi á lestri á sinni 
skólagöngu.

Nýr hópur með ný tækifæri 
Lesblindir fá aðstoð

Fyrir marga þessa einstaklinga 
geta námskeiðin skipt sköpum 

fyrir daglegt líf, bæði í starfi og 
tómstundum

Á almennum vinnumarkaði er full orlofs-
uppbót 22.400 kr. 
Hjá Reykjavíkurborg 22.400 kr. 
Hjá ríkinu 22.400 kr.  
 
Orlofsuppbót skal greiða við upphaf orlof-
stöku eða eigi síðar en 15. ágúst.
 

Útreikningstímabil orlofsuppbótar er 
orlofsárið, 1. maí til 30. apríl. Starfsmaður 
í fullu starfi allt orlofsárið fær greidda fulla 
orlofsuppbót. Starfsmaður sem er í hluta-
starfi eða starfar hluta úr árinu fær greitt 
hlutfallslega.

Orlofsuppbætur samkvæmt kjarasamning-
um fyrir árið 2006 eru eftirfarandi:

Orlofsuppbót 2006

Sjá nánari útfærslu á reglum um hlutfalls-
greiðslu í viðkomandi kjarasamningi. T.d. 
undir Efling.is / kjaramál /  kjarasamn-
ingar.
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Barátta

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar fær› flú allar uppl‡singar um fljónustu
og starfsemi borgarinnar og samband vi› flá starfsmenn sem flú flarft a› ná í.

Mikilvæg barátta fyrir réttinum til 
þess að vera í verkalýðsfélagi og fyrir 
mál- og prentfrelsi á sér nú stað í  
Bandaríkjunum. C.W. Mining náma-

fyrir ærumeiðingar, samsæri og það 
sem kallað er á ensku “unfair labor 
practices”eða ósanngjarnar vinnu-
markaðsaðgerðir. 

Námafólkið hafði þá barist fyrir því 
frá því í september 2003 að fá UMWA 
viðurkennt í námunni en grein um 
þetta efni birtist í 1. maí-blaði Eflingar

2004. Námafyrirtækið stefndi einnig 
ýmsum hópum og einstaklingum sem 
stutt höfðu námafólkið og þremur blöð-
um sem sögðu frá baráttunni fyrir æru-
meiðingar, Salt Lake Tribune, Deseret 
Morning News og Militant. En Milit-
ant hefur einnig stutt námafólkið í leið-
urum sínum. Lögsóknunum er ætlað að 
hræða verkafólk til hlýðni og fjölmiðla 
frá því að segja frá baráttu þess. Fljótlega 
var fallið frá ákærum á hendur flestum 
stuðningsmönnum og þann 17. febrúar 
síðastliðinn vísaði Dee Benson, dóm-
arinn í málinu, frá ákærum á hendur 
Salt Lake Tribune og Deseret Morning 
News en enn þá er eftir að úrskurða um 
UMWA, námafólkið og Militant.

Réttur til að segja frá sjónarmiðum 
verkafólks í fréttum

Baráttusjóður Militant er herferð sem 
sett var á fót til þess að afla pólitísks og 
fjárhagslegs stuðnings í Bandaríkjunum 
og alþjóðlega við málsvörn Militant og 
til þess að breiða út vitneskju um bar-
áttu allra sakborninga í málinu til þess 
að hrinda þessari hefndarlögsókn. Að 
veði er réttur verkafólks til þess að segja 
sögu sína, þar með talið að fletta ofan af 
og andmæla slæmum vinnuaðstæðum 
og til þess að afla sér stuðnings; réttur 

Barátta fyrir réttindum verka-
lýðshreyfingar og málfrelsi

Bandaríkin

fyrirtækið í Utah stefndi í september 
2004 fyrrum námafólki við Co-op 
námuna, sem fyrirtækið rekur, og 
verkalýðsfélagi námafólks, UMWA, 



Í starfsmenntasjóði Eflingar-stétt-
arfélags og Reykjavíkurborgar eiga 
félagsmenn rétt á að sækja um fjöl-
breytta möguleika til náms. Markmið 
sjóðsins er að efla og bæta starfs-
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verkalýðsfélags, eins og UMWA, til þess 
að gefa út fréttatilkynningar um bar-
áttu fyrir því að skipuleggja verkafólk í 
verkalýðsfélag; og réttur blaðs sem lýsir 
sér sem vikulegu sósíalísku fréttablaði 
sem gefið er út í þágu vinnandi fólks til 
þess að segja frá sjónarmiðum verkafólks 
sem stendur í baráttu. Eins og ritstjóri 
Militants, Argiris Malapanis, orðaði það 
á samstöðufundi í St. Paul í Minnesota: 
„Þetta snýst um að verkafólk geti látið í 
sér heyra áður en fólk deyr í vinnunni, 
ekki eftir að einhver deyr.“ En á fyrstu 
mánuðum þessa árs dóu 24 námamenn 
í vinnuslysum í Bandaríkjunum og það 
hefur vakið umræðu um öryggismál og 
nauðsyn þess að vera í verkalýðsfélagi.

Stuðningsmenn hér á landi
Upplýsingabækling um baráttuna 

og styttan listi yfir stuðningsmenn og 
stuðningsaðila er að finna á heimasíð-
unni www.themilitant.com. Þar má sjá 
meðal annarra fjölmörg verkalýðsfélög 
og samtök, verkafólk sem sjálft hef-
ur staðið í átökum, fjölmiðlamenn og 
háskólamenn sem skrifa undir stuðn-
ingsyfirlýsingu. Stuðningsmenn Bar-
áttusjóðs Militants á Íslandi hafa þegar 
fengið nokkra aðila hér landi til að rita 
undir stuðningsyfirlýsingu og styrkja 
baráttuna með framlagi.

Höfundur er Ólöf Andra Proppé f.h. stuðn-
ingsmanna Baráttusjóðs Militant

Mennt er máttur

menntun/símenntun félagsmanna 
Eflingar hjá Reykjavíkurborg. Það er 
athyglisvert að rýna í tölur um það 
nám og námskeið sem félagsmenn 
velja sér en hér að neðan má sjá tölur 

um þetta.
Þegar skoðað er hvernig fólk nýtir 

sér þessa möguleika þá kemur í ljós 
að 40 manns hafa sótt sér menntun 
á háskólasviði en þar hafa flestir valið 
Kennaraháskóla Íslands.  Þá hafa 36 sótt 
sér menntun á framhaldsskólasviði  og 
22 fóru á tölvunámskeið, 19 manns voru 
í námi í sérskólum á framhaldsskólasviði 
og 17 sóttu sér íslenskukennslu. Í tóm-
stundanámi var fjölmennasti hópurinn í 
handverki eða 15 manns en 9 sóttu sér 
sérstök matreiðslunámskeið. Stór hópur 
fólks fór í náms og kynnisferðir erlendis 
eða 62 einstaklingar. 

Þessar tölur koma fram í upplýsing-
um um Starfsmenntasjóð Eflingar og 
Reykjavíkurborgar en þar koma ekki 
fram heildartölur vegna námskeiða og 
símenntunar sem haldin er með stofn-
unum Reykjavíkurborgar.

Yfir 60 manns í náms- og kynnisferðir erlendis
Fræðslusjóðir Reykjavíkurborgar eflist

Svanhildur Hauksdóttir, Björg Karlsdóttir og Guðbjörg Sveinsdóttir  fóru til Odense í Danmörku í 
þeim tilgangi að kynna sér félagsþjónustuna þar.
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Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir
í tilefni af 1. maí alþjóðlegum baráttudegi verkafólks.

Félagsfljónusta
Kópavogs
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Félagsfljónustan í Hafnarfir›i

Afl-Starfsgreinafélag Austurlands

Bifrei›averkstæ›i Fri›riks Ólafssonar ehf. Smi›juvegi 14, Kópavogi

Björgun ehf., Sævarhöf›a 33, Reykjavík

Borgarbygg›

Eining - I›ja, Akureyri

Ernst & Young hf., Ármúla 6, Reykjavík

ET verslun ehf., Klettagör›um 11, Reykjavík

Falleg gólf ehf., Nesbala 25, Seltjarnarnesi

Farmanna- og fiskimannasamband Íslands

Faxaflóahafnir

Félag íslenska hljómlistarmanna

Félag lei›sögumanna

Félagsstofnun stúdenta, Hringbraut, Reykjavík

Grund, elli- og hjúkrunarheimli, Hringbraut 50, Reykjavík

Haki ehf., fiiljuvöllum 10, Neskaupssta›

Kaupfélag Vestur - Húnvetninga

Landssamband íslenskra verslunarmanna

Landssamband lögreglumanna

Lífeyrissjó›ur Vestfir›inga

Mjólkurfræ›ingafélag Íslands

Ottó B Arnar ehf., Ármúla 29, Reykjavík

Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir í tilefni af 1. maí,
alfljó›legum baráttudegi verkafólks.

Seltjarnarneskaupsta›ur

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur

Sjómannasamband Íslands

Sleipnir, bifrei›astjórafélag, Mörkinni 6, Reykjavík

Smur- bón- og dekkjafljónustan sf. Sætúni 4, Reykjavík

Stéttafélagi› Samsta›a, Blönduósi

Verkal‡›sfélag Akraness

Verkal‡›sfélag Stykkishólms

Verkal‡›sfélag Vestfir›inga

Verkal‡›sfélagi› Bo›inn, Hverager›i

Verkal‡›sfélagi› Vaka, Siglufir›i

Verslunarmannafélag Austurlands

WWW.JOIFEL.IS



Krossgátan

Verðlaunakrossgáta
Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni. Verðlaunin nema 15.000,- krónum. 
Lausnir sendist til: Efling-stéttarfélag / Krossgátan, Sætún 1, 105 Reykjavík. 
Svar þarf að berast fyrir xx. xxx nk.

Nafn: Vinnustaður: Sími:

Lausnarorð:

Heimili: Kennitala:



Anna Margrét Káradóttir var heppin á dögunum. Hún var dregin út úr þeim hópi sem sendi inn réttar lausnir á krossgátu Fréttablaðsins. Anna Margrét 
er starfsmaður á Gauki á Stöng. Því miður gat Anna ekki mætt sjálf á staðinn til að taka við 15.000. krónum fyrir réttu lausnina en það gerði móðir 
hennar, Jóhanna H. Óskarsdóttir og Elín Baldursdóttir afhenti henni peningana.

Krossgátan

Lausn síðustu 
krossgátu

Anna Margrét heppin
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bætt inn nýjum þáttum eins og kennslu 
við lagningu og meðferð ljósleiðara. 
Þetta er að skila sér í enn meiri ánægju 
með námið.

Um miðjan mars útskrifuðust 
átján jarðlagnatæknar við athöfn í 
Gvendarbrunnum. Mjög merkilegum 
áfanga var náð þegar jarðlagnatækna-
námið hlaut viðurkenningu ráðu-
neytis menntamála og í dag er litið 
á þetta sem eftirsóknarvert nám. Fyr-
irtæki við ýmiss konar framkvæmdir  
leita að mönnum með þessa staðgóðu 
menntun sem nýtist svo vel í starfi. 
Vandasamari verkefni eru í boði og 
það er auðveldara að leysa störfin 
þegar þekking og kunnátta er fyrir 
hendi.

Það eru nú liðin fimm ár frá því fyrsti 
hópurinn hóf nám í jarðlagnatækni. 
Þeir aðilar sem að þessari menntun 
standa eru ánægðir með árangurinn. 
Námskráin hefur verið endurmetin og 

Samorka, Orkuveitan, Landsvirkjun 
og mörg stór verktakafyritæki eins og 
Háfell og Loftorka hafa sent sína starfs-
menn í þetta nám sem nú er komið til 
að vera. Viðurkenning á því til mats til 
eininga gefur því líka aukið gildi fyrir 
starfsmenn sem vilja auka ennfrekar við 
sína menntun.

Efl ing-stéttarfélag óskar nýjum jarðlagnatæknum ti l hamingju með þá góðu menntun sem þeir hafa nú aflað sér. Mími-símenntun og öðrum 
samstarfsaðilum þakkar Efling góða samvinnu.

Nám sem nýtist vel
Nýir jarðlagnatæknar





Það getur verið full ástæða til að fagna fengnu frelsi þegar svo ber undir. Að sama skapi megum 
við ekki gleyma okkur í allri gleðinni því að draugar fortíðarinnar eru lífseigir. Sem dæmi um þá 
fjötra, sem nú eru við lýði í íslensku samfélagi, má nefna að hjá ýmsum bankastofnunum tíðkast að 
setja fram þvingandi skilyrði um önnur viðskipti í allt að 40 ár vilji menn taka hjá þeim íbúðalán.

Er of snemmt að fagna frelsinu?

Íbúðalán SPRON eru háð útlánareglum SPRON. 
Upplýsingar í næsta útibúi SPRON, í síma 550 1200, 550 1400 eða á spron.is

Opin íbúðalán SPRON eru án slíkra skilyrða.
Fórnaðu ekki frelsinu, kynntu þér málið á spron.is

Opin íbúðalán
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