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Loksins! 

Cremefine til þeytingar með 

vanillubragði. Þér er nánast 

óhætt að drekka hann án þess 

að finna fyrir svo mikið 

sem votti af samviskubiti! 

Cremefine Vanilla er 

ljúffengt með kökum 

og ís og hentar auk þess 

frábærlega til ísgerðar 

eða óþeyttur út á berin.

Bylting!

Aðeins

19% fita.
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Með jurtafitu
 

Freisting sem óhætt er að falla fyrir!
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UPPLAG 20.000 EINTÖK

Útgefandi:
 Efling-stéttarfélag 
 Sætúni 1
Ábyrg›arma›ur
 Sigur›ur Bessason
Ritstjóri
 firáinn Hallgrímsson
Bla›ama›ur
 Róbert Ágústsson
Ritstjórn
 Gu›mundur fi Jónsson
 Sigur›ur Bessason
 fiórunn H. Sveinbjörnsdóttir
Starfsmenn á skrifstofu
 Anna Lilja Sigur›ardóttir
 Ágúst fiorláksson 
 Bergflóra Margrét Jóhannsdóttir
 Fjóla Jónsdóttir
 Gu›mundur fi Jónsson
 Gu›rún Kr. Óladóttir
 Harpa Ólafsdóttir
 Hjálmfrí›ur fiór›ardóttir
 Hjördís Baldursdóttir
 Hjördís fiorsteinsdóttir
 Hulda Hafsteinsdóttir
 Ingunn fiorsteinsdóttir
 Kristjana Valgeirsdóttir
 Margrét Daví›sdóttir
 Oddn‡ Einarsdóttir
 Ólöf Björk Björnsdóttir
 Sigrí›ur Ólafsdóttir
 Sigur›ur Bessason
 Sigurlaug Gröndal
 Sveinn Ingvason
 Tryggvi Marteinsson
 fiórdís Andrésdóttir
 fiórir Gu›jónsson
 fiórunn H. Sveinbjörnsdóttir
 firáinn Hallgrímsson
Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta
 Björk Stefánsdóttir
 Elín Baldursdóttir
 Elín Hanna Kjartansdóttir
 Hallsteinn Fri›fljófsson
Starfsafl
 Kolbrún Stefánsdóttir
 Jóna Vigdís Kristinsdóttir
Útlit og umbrot
 Einn, tveir og flrír, 
 augl‡singastofa
Prentun og bókband
 Oddi hf.
Augl‡singar
 Hænir sf
Ljósmyndir og a›sto› vi› útgáfu
 Róbert Ágústsson
Á forsí›u
 
A›setur 
 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

Alþýðusambandsfélögin stóðu frammi fyrir erfiðri ákvörðun á 
dögunum þegar forsendunefnd ASÍ og SA reyndi að ná niðurstöð-
um sem byggja mætti á við framlengingu kjarasamninga. Það var 
ekki deilt um að ríkisstjórnin hafði klúðrað stjórn efnahagsmála 
þannig að verðbólga er hér allt of há og gengi þannig skráð að hvert 
fyrirtækið af öðru er nú á leið úr landi og önnur rekin með miklum 
halla. Launamenn standa margir frammi fyrir nokkurri kjaraskerð-
ingu af manna völdum. 

Forsendunefndin komst að skynsamlegri niðurstöðu þar sem reynt var annars vegar að vinna gegn 
kjaraskerðingunni með eingreiðslu og innspýtingu inn í launahækkunina um áramótin 2006-7 og 
síðan félagslegum úrbótum sem í framtíðinni munu hafa meiri þýðingu fyrir hinn almenna launa-
mann innan ASÍ en við sjáum á þessari stundu. 

Það er stórmál að það tókst að vinna ríkisstjórnina á band okkar varðandi örorkulífeyrismál. Að 
öllu óbreyttu stefndi í skerðingu almenns lífeyris innan ASÍ sjóðanna. Með framlagi stjórnvalda má 
gera ráð fyrir því að skerðingum af völdum örorkulífeyris verði bægt frá sjóðunum á næstu árum. 
Mesti ávinningurinn er fólginn í viðurkenningu ríkisstjórnarinnar á því að örorkan er samfélagslegur 
vandi sem öll þjóðin þarf að taka á - ekki bara lífeyrissjóðirnir innan ASÍ þar sem launafólkið sem 
hefur borið þungann af erfiðisstörfum alla tíð, átti síðan þar að auki að taka á sig skerðingar vegna 
þungrar örorku félaga sinna. Hér er réttlætismál í höfn og ástæða til að lýsa velþóknun á breyttri 
afstöðu stjórnvalda í þessu efni.

Það er einnig stórmál að tókst að koma böndum á starfsmannaleigurnar með fyrirheitum stjórn-
valda um lagasetningu þar sem meginatriði draga að lögum liggja þegar fyrir. Stjórnvöld og stofnanir 
skortir verkfæri til að taka á óheiðarlegum og óprúttnum atvinnurekendum sem hafa komið sér fyrir 
í gervifyrirtækjum í formi starfsmannaleiga og geta með óheiðarlegum lögmönnum spilað með launa-
fólk að vild. Hér er loks kominn grundvöllur að leikreglum þar sem stjórnvöld og verkalýðsfélög hafa 
verkfæri til að taka á málinu. Það vantar smiðshöggið á ábyrgð notendafyrirtækjanna og vonandi 
tekst að sníða þann agnúa af í lagasetningunni.

Það er ekki síður stórmál að framlag til menntamála þeirra sem búa að skammri skólagöngu er nú 
margfaldað. Þessi hópur launafólks á inni stóran pakka hjá stjórnvöldum þar sem hann hefur ekki 
sótt framlög sín til langrar skólagöngu eins og aðrir.

Breytingar á atvinnuleysislöggjöfinni hljóta að teljast spor fram á við í réttindabaráttu okkar fyrir 
mannsæmandi kjörum fyrir alla landsmenn. Hingað til hefur launafólk hrapað í tekjum við að fara á 
atvinnuleysisbætur. Nú kemur tímabundin viðspyrna þar sem fólk fær tekjutengingar við fyrri laun 
um tíma meðan það aflar sér nýrrar atvinnu. Þetta geta orðið mikilvæg réttindi, sérstaklega í niður-
sveiflu atvinnulífs með auknu, tímabundnu atvinnuleysi.

Sigurður Bessason

Sigurður Bessason
formaður Eflingar-stéttarfélags

Framlenging kjarasamninga
Skynsamleg niðurstaða forsendunefndar

Mikilvægur áfangi í starfi Eflingar

Starfmenntaverðlaunin
Allt frá stofnun Eflingar-stéttarfélags hefur einn grunntónninn í starfsemi félagsins verið efling 

starfsmenntunar innan félagsins. Að þessu markmiði hefur verið unnið markvisst í fjölda ára. Það 
voru því kærkomin verðlaun sem féllu í hlut félagsins á dögunum þegar Starfsmenntaverðlaunin 
komu í hlut þess. Verðlaunin eru umbun allra sem að verkinu hafa komið með okkur. Starfsmanna 
og stjórnar, fjölmargra samstarfsaðila og félaga okkar í öðrum stéttarfélögum og heildarsamtökum 
ASÍ sem hafa haldið um árarnar með okkur. Við höldum áfram á sömu leið og sláum taktinn inn í 
framtíðina - með fræðslu að leiðarljósi
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Sam kvæmt n‡ju sam komu lagi ASÍ 
og SA fá fé lags menn a› ild ar fé laga flar 
á me› al í Efl ingu ein grei›slu í des em-
ber a› upp hæ› 26.000.- krón ur hafi 
fleir ver i› í  fullu  starfi.  Ein grei›sl an 
vikt ar sí› an inn í kjara samn ing inn 

 flannig a› laun  hækka um 2.9% um 
ára mót in 2006-2007. Sam komu lag i› 
fel ur auk fless í sér mik il væg ar grei›sl-
ur til ör orku mála inn í líf eyr is sjó›a-
kerfi fé lags manna ASÍ og SA, fram lög 
til starfs mennta mála og til tekju teng-
ing ar og hækk un ar at vinnu leys is bóta. 
fiá er stór á fangi í höfn vi› laga setn-
ingu um starfs manna leig ur.  fietta 
fl‡› ir a› samn ing um ver› ur ekki sagt 
upp og kemur næst til end ur sko› un ar 
í nóv em ber 2006.

 fiessu til vi› bót ar hækk ar lág marks-
tekju trygg ing fyr ir  fulla dag vinnu í 
108.000 kr. um  næstu ára mót og í 
110.000 kr. 1. jan ú ar 2007. 

Sam komu lag i› er gert til a› vega á 
móti sker› ing um sem hafa kom i› til 
 vegna  meiri ver› bólgu en samn ing arn ir 
 ger›u rá› fyr ir. 

 
Fram lag til a› mæta vax andi  
ör orku byr›i

Fall ist er á a› axla á byrg›  vegna 

vax andi ör orku byr›i í líf eyr is sjó› um á 
samn ings svi›i ASÍ og SA. fiar me› eykst 
geta sjó› anna til a›  standa vi› líf eyr is s-
skuld bind ing ar og mik il væg skref stig in 
til a›  jafna líf eyr is s rétt indi í land inu. 

Framhald á blaðsíðu 6

Fyr ir  hverja er ein grei›sl an?
Ein grei›sl an gild ir fyr ir launa fólk á al menna 
mark a›n um, hjá rík inu, hjúkr un ar heim il um 
og sjálfs eign ar stofn un um

26.000.- kr ein grei›sla í des em ber
Sam komu lag ASÍ og SA 

Dreg i› úr ör orku byr›i líf eyr is sjó›a

• Grunn bæt ur At vinnu leys is trygg inga 
 ver›a 96.000.- krón ur á  næsta ári 
vi› gild is töku kerf is breyt ing ar.  

• Bæt ur  hækka sama og laun um 
ára mót in 2007 e›a um 2.9%

• Tekju teng ing bóta er mi› u› vi› 
70% af heild ar tekj um sam kvæmt 
launa se›l um sí› ustu sex mán u›i, 
en sí› asti mán u› ur fyr ir at vinnu-
missi er und an skil inn í vi› mi› un. 
Tekju teng ing hefst 10 virk um 
dög um eft ir a› at vinnu leysi hefst 
en fram a› flví  gilda grunn bæt ur.

• Há marks bæt ur geta or› i› 180 
flús und á mán u›i og get ur bóta flegi 
ver i› flrjá mán u›i á fless um bót um 
á  flriggja ára tíma bili.

• Rétt ur til tekju teng ing ar end ur n‡j-
ast á 24 mán a›a tíma bili

Hvern ig breyt ast 
at vinnu leys is bæt ur?

Stjórn völd l‡sa flví yfir vi› fram-
leng ingu kjara samn ing anna a› flau 
eru rei›u bú in til a›  vinna a› jöfn un 
ör orku byr›i  milli líf eyr is sjó›a á samn-
ings svi›i ASÍ og SA me› fram lagi 
sem svar ar til 0.25% af trygg inga-
i› gjalds stofni og kem ur sam komu-
lag i› til fram kvæmda á flrem ur árum 
frá 2007-2009 og ver› ur kostn a› ur 
um 1,5 millj ar› ur.  fiessi yf ir l‡s ing er 
tal in fl‡›a a› kom i›  ver›i veru lega til 
móts vi› flann  vanda sem líf eyr is sjó›-
irn ir inn an ASÍ  standa nú  frammi fyr ir 
var› andi  aukna ör orku byr›i  flannig 
a› ekki e›a sí› ur komi til sker› ing ar 
fless ara  sjó›a á al menn um líf eyr is-
grei›sl um á  næstu árum.

 Hva›a á hrif hef ur 
fram lag stjórn valda til 
ör orku á líf eyr is sjó› ina? 

Eingreiðslan 26.000 kr. er til 
þeirra sem hafa verið í fullu starfi 

allt árið og eru í starfi síðustu 
viku í nóvember eða fyrstu viku 
í desember. Eingreiðslan verður 

aldrei lægri en 4.500 kr.

Kjaramál
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Framhald af blaðsíðu 4

26.000 kr eingreiðsla...
Hækkun atvinnuleysisbóta og tekju-
tenging 

Fallist er á kröfu ASÍ um hækkun 
atvinnuleysisbóta og tekjutengingu 
fleirra. Grunnbætur hækka í 96 flúsund 
krónur á næsta ári en flær eru nú 91.426 
kr. Atvinnuleysisbætur ver›a 70% af 
heildartekjum, me› flaki vi› 180.000 
krónur á mánu›i. Bæturnar ver›a tekju-
tengdar í allt a› flrjá mánu›i eftir 10 
daga á grunnbótum. 

Starfsmannaleigur
Samflykkt er a› setja lög um starfs-

mannaleigur. Í frumvarpi sem var lagt 
fram í ríkisstjórn, er fallist á öll megin-
sjónarmi› ASÍ a› undanskilinni kröfu 
um ábyrg› fleirra fyrirtækja sem n‡ta sér 
fljónustu starfsmannaleiga, en flar hef›u 
fulltrúar ASÍ vilja› sjá beina ábyrg› í 
flessum flætti. 

100 milljónir í fullor›insfræ›slu
Samflykkt er sú krafa ASÍ a› setja 

100 milljónir króna til að efla fullor›-
insfræ›slu og styrkja möguleika fólks 
á vinnumarka›i svo það geti auki› vi› 
menntun sína og fengið hana vi›ur-
kennda.

Sjá nánar á vef Eflingar www.efling.is

Verkefni› er a› efla starfsmenntun 
og endurmenntun fleirra sem búa vi› 
litla menntun jafnframt flví a› bæta 
stö›u erlendra starfsmanna í samfé-
laginu. Kostna›ur vi› fletta verkefni 
ver›ur 100 milljónir á árinu 2006.

Í verkefninu felst m.a. eftirfarandi:
• Útbúa námsefni og fljálfa lei›bein-

endur íslenskukennslu fyrir útlend-
inga

• Grei›a fyrir námskei› og endur-
menntun félagsmanna samkvæmt 
námskrám sem Fræ›slumi›stö› 
atvinnulífs ins hefur votta› og 
menntamálará›uneyti sta›fest

• Leggja fé til mats á raunfærni sem 
felur í sér a› meta færni, reynslu 
og nám einstaklinga sem vilja 
bæta vi› sig menntun

• Leggja fé í náms- og starfsrá›gjöf 
fyrir flá sem hafa skamma skóla-
göngu og litla menntun a› baki.

Átak til a› efla starfs-
menntun

• Starfsmannaleigufljónusta ver›ur 
skráningarskyld

• Starfsmanna leigur sem veita 
fljónustu meira en 10 virka daga 
á 12 mánu›um skulu hafa fulltrúa 
hér á landi sem ver›a a› veita 
Vinnumálastofnun uppl‡singar

• Starfsmannaleigur utan EES svæ›-
is ins er óheimilt a› veita hér 
fljónustu nema samningar sem 
Ísland á a›ild a› heimili fla›

• Starfsmannaleigum er óheimilt 
a› krefja, semja e›a taka á móti 
grei›slum frá starfsmönnum fyrir 
a› bjó›a fleim vinnu e›a veita 
vinnu

• Starfsmannaleigur ver›a a› gera 
skriflega rá›ningarsamninga

• Vinnumálastofnun getur óska› 
uppl‡singa frá starfsmannaleigum 
til a› framfylgja lögunum

Hvernig ver›a lög um 
starfsmannaleigur?

 N‡ innrö›un í launaflokka frá næstu áramótum

Kjaramál

Líkt og vi› upphaf n‡s 
kjarasamnings í mars 2004, 
ver›ur nú frá 1. janúar 2006 
hluti af eingrei›slum fær›ur 
inn í grunntaxta (sjá mynd).  
Markmi›i› me› flessari lei› 
var a› færa taxta nær greiddu 
kaupi og hækka dagvinnu-
laun.  Um lei› treystum vi› 
öryggisnet i› og hækkum 
lægstu laun umtalsvert.

Eingrei›slur sem fær›ar 
eru inn í taxta, geta ver i› 
bónusar, yf irborgan ir og 
‡msar álagsgrei›slur.  fia› 
er mjög mismunandi eft ir 
einstaklingum hva› fletta er 
a› fl‡›a í breytingu, en a› 
me›altali eru kostna›aráhrif-
in um 1% sem kemur flá til 
vi›bótar almennri launahækk-
un sem er 2,5%.

Launahækkun á almenna markaðnum 
1. janúar 2006 er 2,5%
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hefði komið stórverkefnum á sviði 
menntamála launafólks í framkvæmd. 
Hann sagðist vilja óska öllu þessu fólki 
sem margt væri viðstatt þessa athöfn 
til hamingju með stóran áfanga félags-
ins í menntamálum. Hann þakkaði 
sérstaklega Þórunni H. Sveinbjörnsdóttur 
og Garðari Vilhjálmssyni sem unnið 
hefðu gott starf að menntamálunum.

Starfsmenntaverðlaun Menntar og 
Starfsmenntaráðs voru afhent föstu-
daginn 4. nóvember sl. Forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti Sigurði 
Bessasyni verðlaunin en þau eru veitt 
Eflingu fyrir metnaðarfullar lausnir til að 
svara menntunarþörf félagsmanna sinna 
og veita öllum tækifæri til náms. 

Sigurður Bessason sagði um leið og 
hann tók við verðlaununum að þessi 
verðlaun væru veitt öllum þeim sem 
unnið hefðu að starfsmenntun félags-
manna Eflingar undanfarin ár. Það 
væri einmitt þetta fólk sem væri að 
taka við viðurkenningunni, fólk sem 
með miklum dugnaði og hugsjónum 

Viðurkenning til Eflingar er mikil 
hvatning fyrir okkur öll en ekki síst 
hvetur hún okkur áfram til enn frekari 
starfa á sviði starfsmenntunar, sagði 
Sigurður.

Starfsmenntaverðlaunin eru veitt þeim 
sem þykja vinna framúrskarandi starf í 
starfsmenntun, hvort sem um er að ræða 
skóla, samtök, frumkvöðla eða fyrirtæki 
sem sinna vel fræðslumálum starfsmanna 
sinna. Verðlaunin eru jafnan veitt í 
þremur flokkum.

Auk Eflingar fengu Landsvirkjun og 
Ingibjörg Hafstað einnig viðurkenningu 
fyrir vel unnið starf að menntamálum 
launafólks. 

Mikil hvatning til okkar allra
Efling fékk starfsmenntaverðlaunin 

- sagði Sigurður Bessason, formaður

Þau eru veitt Eflingu fyrir 
metnaðarfullar lausnir til að svara 
menntunarþörf félagsmanna sinna 

og veita öllum tækifæri til náms

Starfsmenntamál
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fiann 11. nóv em ber sl. var geng i› 
frá sam komu lagi  milli fjár mála rá›-
herra f.h. rík is sjó›s og Starfs greina-
sam bands Ís lands sem Efl ing er a› ili 
a›. fiar ná› ust auk launa hækk ana 
fram mik il væg at ri›i, bæ›i auk in 
rétt indi í trygg ing um og hækk un á 
fram lagi til sjúkra sjó›s. fiví mi› ur 
hef ur ekki ná›st ár ang ur í vi› ræ› um 

vi› hjúkr un ar heim ili en br‡nt er a› 
lei› rétta kjör starfs manna í Efl ingu á 
fless um vinnu stö› um.

fieg ar geng i› var frá kjara samn ingi vi› 
rík i› í mars 2004 voru samn ings a› il ar 
sam mála um a› end ur sko›a samn ing inn 
ef a› í ljós kæmi a› sam bæri leg ir hóp ar 
hjá ö›r um stétt ar fé lög um  hef›u feng i› 
hækk an ir um fram fla› sem a› hóp ar í 

Eflingu hafa feng i›.  Vi› nán ari at hug un 
hef ur kom i› í ljós a› svo er.

fiví var geng i› frá sam komu lagi 11. 
nóv em ber sem fel ur í sér veru lega hækk un 
slysa trygg inga á samt flví a› sjúkra sjó› ur 
hækk ar í 0,55% frá 1. nóv em ber 2005.  
 Einnig var á kve› i› a› koma me› auk i› 
fram lag í stofn ana samn inga 1. maí 2006 
og aft ur 2007.  fiá munu launa taxt ar 
 hækka um 1,5% 1. jan ú ar 2008.

Í fram hald inu mun Efl ing-stétt ar fé-
lag taka upp sam bæri leg ar vi› ræ› ur 
vi› hjúkr un ar heim il in.  Ljóst er a› fla› 
hall ar í mörg um til vik um á fé lags menn 
Efl ing ar sem  starfa á hjúkr un ar heim il um 
í sam an bur›i vi› a›ra starfs menn sem 
 sinna á flekk um störf um en eru í ö›ru 
stétt ar fé lagi.

fiá hafa lág launa kjör  fleirra sem  sinna 
al menn um um önn un ar störf um  leitt til 
fless a› marg ir hafa sagt upp störf um 
og er flví tals ver› mann ekla á hjúkr un-
ar heim il um sem veld ur flví a› á lag i› er 
enn  meira á fleim starfs mönn um sem 
enn eru vi› störf. fia› er flví afar br‡nt a› 
for stö›u menn hjúkr un ar heim ila og fjár-
veitingarvaldið breg› ist vi› vand an um 
og lei› rétti kjör starfs manna eft ir flví sem 
kost ur er.

fieg ar bla› i› fór í prent un var ekki 
enn kom in ni› ur sta›a var› andi kjara-
samn inga Efl ing ar og Reykja vík ur-
borg ar. Nokk ur bjart s‡ni var ríkj andi 
me› al samn inga manna Efl ing ar 

Sam komu lag vi› rík i›
- Mjög br‡nt a› lei› rétta kjör á hjúkr un ar heim il um

um a› á sætt an leg ni› ur sta›a ná ist í 
samn ingn um en  tali› er a› samn ing-
ar ná ist fyr ir  næstu mán a›a mót. fiví 
mi› ur tókst ekki a›  fylgja á ætl un um 
um a›  ljúka kjara samn ing um um 

mi›j an nóv em ber flar sem  vinna vi› 
samn ings ger› ina reynd ist tíma frek ari 
en á ætl a› var. fiá er ver i› a›  vinna a› 
sam eig in legri launa töflu me› Starfs-
manna fé lagi Reykja vík ur borg ar sem 
 einnig fl‡› ir tíma frek ari fer il en ella. 

Í kröfu ger› Efl ing ar eru me› al ann ars 
kröf ur um auk in fram lög til líf eyr is  sjó›s-, 
 fræ›slu- og sjúkra sjó›s mála.

fiá er Efl ing  einnig me›  kröfu um 
n‡ja launa töflu me› breytt um lífald urs-
flrep um. Slík launa tafla  myndi koma 
sér stak lega til gó›a fleim fjöl menna hópi 
félagsins sem er  milli 20 og 25 ára.

fiá er  einnig  krafa um a›  fl‡ta hæfn-
is flokk um til sí mennt un ar flar sem 
kom i› er til móts vi› flá sem hafa  lengri 
starfs ald ur hjá borg inni og taka  fyrstu 
sí mennt un ar flokk arn ir  einnig til starfs-
ald urs hjá ríki og ö›r um sveit ar fé lög-
um.

Kröfu ger› in mi› ast vi› a› samn ings-
tíma bil i›  ver›i flrjú ár.

Fjöl marg ir fund ir hafa átt sér sta› 
 milli samn ings a› ila, flar sem me› al 
ann ars var far i› yfir vinnu tíma mál, 
fata mál og fræ›slu mál.   Einnig er langt 
kom i› me› a› end ur sko›a samn ings text-
ann í  heild  sinni.

 Ljóst er a› tölu vert flarf a› bæta 
laun  flessa hóps, flar sem a› hann hef ur 
dreg ist veru lega aft ur úr ö›r um hóp um. 

Nokk ur bjart s‡ni í 
vi› ræ› um vi› borg ina

Reykja vík ur borg

Samn ing ar á  næsta  leiti

Kjaramál
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Þvotta fólk ið er það lægst  setta í sam fé lag inu  einnig með al  hinna stétt lausu. Mann rétt inda sam tök in  Socail Act ion 
Movem ent hef ur hvatt og hjálp að fólk inu að  stofna stétt ar fé lög. SAM veit ir  fræðslu og lög fræði að stoð og aðra 
fag lega hjálp en fólk ið vinn ur starf ið.  Helsta bar áttu mál ið hef ur ver ið að fá  greitt í pen ing um en ekki mat ar af göng-
um.

Stjórn Efl ing ar-stétt ar fé lags hef ur 
á kveð ið að  hefja stuðn ing við stétt ar fé lög 
og upp bygg ing ar starf  dalíta á Ind landi. 
Stjórn in á kvað á  vinnufundi sín um 
í  haust að að  styðja sér stakt verk efni 
Mann rétt inda sam tak anna Soci al Act ion 
Movem ent á Ind landi sem snýst um 
bar áttu verka fólks og stétt leys ingja fyr ir 
bætt um kjör um. Hjálp ar starf kirkj unn ar 
 verði sam starfs að ili Efl ing ar um verk efn-
ið. Fé lag ið mun á  þessu ári  leggja fram 
750 þús und krón ur til  þessa verk efn is og 
ann að eins á  næsta ári 2006.

Sér stakt sam komu lag  verði gert til 
Hjálp ar starf Kirkj unn ar um mál ið, en 
sam starf við HK hef ur ver ið í und ir bún-

ingi um nokk urra mán aða  skeið. Efl ing-
stétt ar fé lag hefur feng ið  skýrslu um mál 
dalít anna sem búa við afar erf ið ar þjóð-
fé lags að stæð ur. Þá hafa for svars menn 
Hjálp ar starfs ins heim sótt Efl ingu og 
kynnt mál ið í stjórn fé lags ins. 

 Þetta er merki legt frum kvæði í okk ar 
 starfi, seg ir Sig urð ur Bessa son, for mað ur 
Efl ing ar. Við höf um í  þessu  stóra fé lagi 
velt því mik ið fyr ir okk ur hvern ig við 
gæt um kom ið að góð um verk efn um 
er lend is, þar sem þörf er á stuðn ingi í 
mann úð ar- og verka lýðs mál um. Efl ing-
stétt ar fé lag er orð ið það öfl ugt fé lag að 
það get ur lát ið til sín taka er lend is en við 
höf um á kveð ið að ein beita okk ur fyrst 

að  þessu eina verk efni á Ind landi sem er 
veru lega á huga vert og það minn ir líka 
að  mörgu  leyti á rétt leysi launa fólks hér 
á  landi og á Norð ur lönd um við upp haf 
verka lýðs bar átt un ar nema hvað rétt leysi 
 þessa fólks á Ind landi er al gert og mik il-
vægt að  rétta því hjálp ar hönd, seg ir 
Sig urð ur. Það sem er ein kenn andi fyr ir  
Soci al Movem ent á Ind landi er að  þetta 
er sjálfs hjálp ar verk efni þ.e.a.s að að stoð-
in er skil yrt því að fólk ið sjálft sé virkt í 
öllu  starfi að upp bygg ingu verka lýðs- og 
mann rétt inda mála. Við höf um hrif ist 
af þess ari að ferð  þeirra og Hjálp ar starf 
kirkj unn ar er að  vinna  þarna ein stak lega 
gott starf, seg ir hann að lok um.

Styð ur við stétt ar fé lög á Ind landi
Efl ing-stétt ar fé lag 

Merki legt frum kvæði í  starfi okk ar - seg ir Sig urð ur Bessa son

Mannréttindi og verkalýðsbarátta

Merkilegt frum kvæði, segir 
Sigurður Bessason
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Hjálpar starf kirkjunnar fagnar 
mjög þeirri ákvörðun stjórnar Efling-
ar að ganga til liðs við stofnunina og 
styðja þannig stéttarfélög dalíta, stétt-
lausra verkamanna á Indlandi, segir 
Jónas Þór Þórisson, framkvæmdastjóri 
Hjálparstarfs Kirkjunnar í samtali við 

Eflingarblaðið.  Framkvæmdaraðili 
verkefnisins eru mannréttindasamtök-
in Social Action Movement í Tamil 
Nadu sem Hjálparstarfið hefur átt 
mjög farsælt samstarf við í áraraðir. 
Verkefnið miðar m.a. að því að byggja 
upp þekkingu og getu félagsmanna, 

efla verkalýðsleið-
toga og styðja 
við smálánasjóð 
fé lags ins sem 
f é l a g s m e n n 
greiða í. Þetta 
er okkur öllum 
hvatning og við 
höf um kom ið 
þe s s um góðu 
fréttum frá ykkur á framfæri við okkar 
samstarfsfólk á Indlandi.

Séra Mart in, kaþólskur prestur og stjórnmálafræðingur, stofnandi og leiðtogi SAM á tali við stétt-
leysingja. Mennirnir eru að búa sig undir samningaviðræður við efri stétt ir um ónotaðan landskika. 
Stétt leys ingjar mega strangt til tek ið ekki eiga land. Ef þeim tekst að rækta ónotað land í þrjú ár 
án þess að nokkur skipti sér af því geta þeir far ið fram á að eignast það. Oftar en ekki er komið 
í veg fyr ir það, einhver af efri stétt segist hafa ver ið í burtu, sé nú kominn aftur að endurheimta 
land sitt. Það er uppspuni en fólk ið hefur engin ráð til að mótmæla því. SAM vinnur með þeim eft ir 
lögfræði legum leiðum til að ná þessum rétti sínum. 

Grjóthöggvarar, stétt leys ingjar: Þetta fólk var flutt úr þorpi sínu á óbyggt svæði þar sem grjót var 
höggvið úr klettum. Fólk ið andar að sér steinryki, fetar sig yfir oddhvasst grjót ið og hefur sleggju 
eina til að mölva berghnullunga í möl. Fólk ið fékk byggingarefni í strákofa hjá námueigandanum í 
reikning. Laun eru svo lág að fólk ið nær ekki að greiða skuldina. Það getur ekki leitað vinnu annars 
staðar því þá þarf það að greiða fyr ir byggingarefn ið og það getur það ekki. Myndin er tek in eft ir 
stormasama nótt þar sem kofi þeirra hrundi. Vinnuveitand inn leggur ekki til efni í nýtt hús og 
segir fólk inu að flytja inn til samverkamanna. Engir skólar, heilsugæsla, búðir né önnur þjónusta 
er í nágrenni við vinnustaðinn. Þetta eru nútíma þrælabúðir, ein af mörgum, sem mannrétt inda-
samtökin Social Act ion Movement hafa sagt stríð á hendur. SAM hefur hvatt og hjálpað fólk inu í 
rétt indabaráttu sinni, hefur komið á fót forskólum fyr ir börn þeirra svo þau spjari sig í almennum 
skólum og sér þeim fyr ir vítamínum og bólusetn ingum. 

Jónas Þór Þórisson

Fagna ákvörðun Eflingar

Framkvæmdaraðili verk-
efnisins eru mannréttinda-

samtökin Social Action 
Movement í Tamil Nadu sem 

Hjálparstarfið hefur átt 
mjög farsælt samstarf við í 

áraraðir

Mannréttindi og verkalýðsbarátta

Jónas Þór Þórisson
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Ég sótti um vinnu í leikskólanum fyrir 
tveim árum, eftir að ég var ráðinn þjálfari 
yngri flokks í körfubolta hjá Haukum í 
Hafnarfirði. Þjálfunin fer aðallega fram 
á kvöldin og mig vantaði vinnu á daginn, 
segir Ingvi Páll Gunnlaugsson,  nýráðinn 
deildarstjóri á Kisudeild á leikskólanum 
Múlaborg. Ég er ekki með menntun leik-
skólakennara og varð  mjög glaður, þegar 
í ljós kom að mér var treyst fyrir þessu 
starfi, segir hann. Ingvi er í hópi sjö 
yngri karlmanna sem vinna í dag á leik-
skólanum og þykir fréttnæmt þar sem 
karlar hafa hingað til ekki verið áberandi 
í störfum á leikskólum borgarinnar.

Það eru 22 börn á deildinni á aldrin-
um fjögurra til sex ára og maður þarf að 
hafa sig allan við að skipuleggja starfið 
yfir daginn og taka á móti foreldrum í 
viðtöl. 

Ég starfaði mikið með börnum í Borg-

arnesi við þjálfun áður en ég flutti til 
Reykjavíkur. Svo hef ég unnið í grunn-
skólum og var m.a. íþróttakennari í 
Áslandsskóla í Kópavogi í eitt ár. Þannig 
að ég hef mikla reynslu af því að vinna 
með börnum. 

verið að vinna í núna færa okkar hópi 
þ.e. starfsfólki á leikskólum sem ekki er 
kennaramenntað góðar launahækkanir, 
þá trúi ég því að körlum eigi eftir að 
fjölga talsvert í störfum á leikskólum í 
framtíðinni.   

Starfsandinn á leikskólanum er mjög 
góður og þegar konur og karlar af 
mismunandi þjóðernum vinna saman, 
skapast mikil fjölbreytni á vinnustaðn-
um. Það hefur reynslan sýnt okkur á 
þessum leikskóla, segir hann.

Í sumar sótti ég um að komast í leik-
skólakennaranám í Kennaraháskóla 
Íslands, en var hafnað. Þegar ég spurðist 
fyrir um ástæðuna kom í ljós að ég hafði 
gleymt að láta einkunnir fylgja með, sem 
ég fékk fyrir nám í Bandaríkjunum.  Ég 
er staðráðinn í að gera ekki sömu mistök-
in, þegar ég sæki um aftur næsta sumar, 
sagði  Ingvi Páll að lokum.  

Stoltur að vera treyst fyrir þessu starfi
- segir Ingvi Páll Gunnlaugsson á Múlaborg 

Starfsandinn á leikskólan-
um er mjög góður

Ingvi Páll segir að sjö karlar á aldrin-
um 19 til 40 ára vinni á leikskólanum. 
Þar af eru sex í störfum leiðbeinenda 
og einn vinnur í eldhúsi. Almennt eru 
flestir karlarnir í tveim störfum vegna 
þess að launin eru svo lág. 

En ef kjarasamningarnir, sem er 

Strákarnir í leikskólanum
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Mjög á huga verð ur dóm ur er rak inn 
hér á eft ir og snýst um túlk un á upp sagn-
ar fresti og  fleiri at rið um er  varða at vinnu-
rek anda sem seg ir starfs manni ekki upp 
með form leg um  hætti en tel ur sig hafa 
sagt hon um upp munn lega. Á  þetta 
 reyndi bæði fyr ir hér aðs dómi og hæsta-
rétti. Mál ið féll að lok um launa mann-
in um í vil en hann var á þess um tíma 
fé lags mað ur í Efl ingu. 

Mála vext ir
Mála vext ir eru þeir að launa mað ur 

sem við köll um Jón hér á eft ir, hóf störf 
hjá fyr ir tæk inu Mál un og spörsl un við 
máln ing ar vinnu þann 11. júní 2003.  
Eng inn skrif leg ur ráðn ing ar samn ing-
ur var gerð ur en sam kvæmt af hent um 
launa seðl um fékk Jón greidd ar kr. 
1.200 / klst.   Vinnu í fyr ir tæk inu var 
hag að  þannig að Jón og aðr ir starfs menn 
unnu við máln ing ar vinnu víðs veg ar um 
bæ inn. Fyr ir svars mað ur fyr ir tæk is ins 
lét starfs menn vita frá degi til dags hvar 
unn ið yrði  næsta dag.  Eng in stimp il-
klukka var fyr ir starfs menn ina en Jón 
hélt sjálf ur dag bók yfir vinnu staði og 
vinnu stund ir.  Jón fékk laun sín  greidd 
mán að ar lega.  Hann vann hjá Mál un og 
spörsl un til 18. des em ber 2003 þeg ar 
á kveðnu  verki lauk og fyr ir sjá an legt 
var að ekki yrðu  fleiri verk fyrr en eft ir 
ára mót.  Fyr ir svars mað ur fyr ir tæk is ins 
 tjáði Jóni að  vinna hæf ist aft ur eft ir 

ára mót.  Hann  hafði síð an ekki sam band 
við Jón, sem  reyndi marg ít rek að að ná 
sam bandi án ár ang urs til að fá upp lýs ing-
ar um hvar og  hvenær hann  skyldi mæta 
til  vinnu eft ir ára mót.  Það var svo um 
miðj an jan ú ar mán uð 2004 að Jón náði 
tali af fyr ir svars manni, sem  tjáði hon um 
að eng in verk efni væru en hann  gerði 
fast lega ráð fyr ir að þau kæmu inn an 
tíð ar. Jón tal að oft ar við hann í jan ú ar-
mán uði en svar hans var  alltaf það sama 
að eng in verk efni væru fyr ir  hendi. Í lok 
jan ú ar mán að ar leit aði Jón loks til Efl ing-
ar-stétt ar fé lags og lög mað ur þess tók 
mál ið að sér sem end aði fyr ir dómi.

Á lita efni
1) Af  hálfu Mál un ar og spörsl un ar var 
tek ið til  varna þeg ar mál ið kom fyr ir 
hér aðs dóm.  Nokk ur á lita efni voru í 
mál inu.  Má þar  fyrsta  nefna or lofs launa-
kröfu en Jón  gerði  kröfu um  greiðslu 
or lofs ofan á laun all an starfs tím ann.  
 Krafa Jóns byggð ist á því að um sam in 
laun hafi ver ið kr. 1.200 fyr ir  hverja 
klukku stund.   Aldrei hafi ver ið rætt um 
það við Jón að or lof ætti að vera inni falið 

og því bæri fyr ir tæk inu að  greiða or lof 
ofan á öll laun með vís an til á kvæða 
or lofslaga og á kvæða kjara samn ings.  
Fyr ir tæk ið hélt því fram að or lof hefði 
ver ið inni falið í um sömdu tíma kaupi og 
því bæri að  hafna þess ari  kröfu.  

2) Jón  byggði  kröfu sína á því að hann 
hafi ver ið í sam felldu  starfi hjá fyr ir tæk-
inu allt til loka jan ú ar mán að ar 2004.  
Fyr ir tæk ið hélt því hins veg ar fram að 
Jóni hafi ver ið sagt upp störf um þann 
31. októ ber mán að ar 2003 með eins 
mán að ar upp sagn ar fresti.  Upp sagn-
ar fresti Jóns hafi því lok ið í nóv em-
ber 2003. Hins veg ar hafi Mál un og 
spörsl un út veg að Jóni  nokkra tíma í 
 vinnu eft ir það, þ.e. í des em ber mán uði 
2003 en ekki hafi ver ið um fast ráðn ing-
ar sam band eft ir að upp sagn ar fresti lauk.  
Jón mót mælti því að hon um hefði ver ið 
sagt upp störf um. Hann hélt því fram 
að jafn vel þó svo að fyr ir tæk ið gæti sýnt 
fram á að hon um hafi ver ið sagt upp 
störf um,  skipti það ekki máli, því að 
hann hafi hald ið á fram störf um í des em-
ber mán uði. Byggt var á því að fyr ir tæk-
inu  hefði bor ið að  ganga tryggi lega frá 
mál um gagn vart Jóni  hefði það ætl að 
sér að breyt ing yrði á ráðn ing ar kjör um 
hans.  

Framhald á blaðsíðu 50

Um túlk un upp sagn ar frests
Hæsti rétt ur  snéri við nið ur stöð um hér aðs dóms

- eft ir  Huldu Rú riks dótt ur, hdl.

 Aldrei hafi ver ið rætt um það við 
Jón að or lof ætti að vera inni-

falið og því bæri fyr ir tæk inu að 
 greiða or lof ofan á öll laun

Dómsmál
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elsta brauð- og kökugerð landsins
170 ára

BERGSTAÐASTRÆTI 13 - SÍMI 551 3083
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Hrönn Hall gríms dótt ir, vinn ur við 
ræst ing ar í Seðla banka Ís lands. Hún 

tók þátt í fjár mála nám skeiði Ing ólfs 
Ing ólfs son ar sem Efl ing hef ur stað ið 

fyr ir und an far in miss eri. Ég  hafði  heyrt 
að  þetta nám skeið  hefði hjálp að mörg um 
til þess að koma bönd um á fjár mál sín 
og að leið bein and inn væri al gjör snill ing-
ur.  Þannig að þeg ar ég sá nám skeið ið 
aug lýst í Efl ing ar blað inu á kvað ég  skella 
mér á það.  Þetta var  meira  svona for vitni 
en af  brýnni þörf. En ég  lærði ým is legt, 
seg ir hún.

Það var fjall að um hvern ig hægt væri 
að  losna fljótt við skuld ir. Mun inn á verð-
tryggð um og ó  verð  tryggð um lán  um. Það 
var þátt ur sem ég  hafði lít ið hugs að um. 
Svo var að eins rætt um kaup og sölu á 
verð bréf um og hætt urn ar sem  þyrfti að 
forð ast í verð bréfa við skipt um. 

Ég hélt að í í búða lán um væri 
bara boð ið upp á verð tryggð 
lán og ekk ert ann að væri í 

boði. En ann að kom á dag inn 
á nám skeið inu

 Betra að  safna fyr ir 
hlut un um en taka lán

Sí vin sælt nám skeið um fjár mál heim il anna

- seg ir Hrönn Hall gríms dótt ir

Svo fannst mér al veg snilld hvern ig 
væri hægt að  losna hratt við skuld irn ar 
með því að hafa þær í sem styðst an tíma. 
 Borga þær hratt nið ur og  greiða inn á 
höf uð stól inn ef að stæð ur  leyfa. 

Það var  svona ým is legt sem hægt 
er að læra á einu  kvöldi. Ég hélt að í 
í búða  lán um væri bara boð ið upp á verð-
tryggð lán og ekk ert ann að væri í boði. 
En ann að kom á dag inn á nám skeið inu. 
Núna veit ég að það eru ýms ir val mögu-
leik ar hjá lána stofn un um. Ég hef  aldrei 
skil ið af  hverju lán in  hækka  alltaf. Það er 
sama hvað mað ur borg ar. Mað ur eign ast 
 aldrei  neitt í hús næð inu.  Þannig að ég 
fékk út skýr ingu á því á nám skeið inu af 
 hverju það væri. 

Hann tal aði líka um fimm regl ur sem 
á að hafa í huga ef mað ur sæi eitt hvað 
sem mann lang aði að  kaupa. Ég hef nýtt 
mér þær núna. Þær snú ast um það að 
ef mann lang ar í eitt hvað sem kost ar 
 meira en fimm þús und krón ur þá á 
mað ur að fara heim og bíða í þrjá daga. 
 Finna fimm góð rök fyr ir því að þurfa á 
vör unni að  halda. Það má ekki  segja að 
mig lang ar fimm sinn um.  Þannig að ég 
hef nýtt mér  þessa að ferð ný lega. Leið-
bein and inn tal aði líka um að það væri 
 betra að  safna fyr ir hlut un um en að taka 
lán og það er eitt hvað sem ég ætla að 
 prófa. 

Ég er mjög sátt með það sem ég 
 lærði. 

Al menni mark að ur inn 39.700 kr.

Ríki 39.700 kr.

Reykja vík ur borg 39.000 kr.*

Kópa vogur, Seltj.nes og Mosfellsbæ 57.989 kr.

* At hug ið að ver ið er að  vinna að nýj um samn ingi við Reykja vík ur borg og 
lík legt að des em ber upp bót breyt ist.

Des em ber upp bót 2005

Græddur er geymdur eyrir
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Á síð asta vori hófst  kennsla á  nýrri 
náms leið fyr ir starfs menn í eld hús um og 
mötu neyt um. Mjög góð að sókn var að 
 fyrsta Fag nám skeiði I en það er kennt í 
60 stund ir og síð an aft ur í 60 stund ir á 
Fag nám skeiði II.

Nem end ur  stóðu sig með mik illi 
 prýði og  fengu mik ið lof kenn ara og 

skóla stjórn enda hjá Sæ mundi  fróða sem 
er sí mennt un ar stofn un inn an Hót el- og 
veit inga skól ans.

Nem end urn ir skil uðu verk efn um og 
tóku próf þar sem þeir  stóðu sig mjög 
vel.  Þetta er nám sem gef ur ein ing ar á 
fram halds skóla stigi og munu nokkr ir 
nem end ur nú þeg ar hafa á kveð ið að 

 halda á fram í mat ar tækna nám.
Mik il þörf er fyr ir  aukna mennt un 

starfs manna í eld hús um og mötu neyt-
um til að mæta aukn um kröf um um 
holl ustu og með ferð mat væla.

 Næsta nám skeið er nú þeg ar haf ið 
og verð ur síð an fram hald á þess um 
nám skeið um ár lega. 

Stór hóp ur starfs manna á leik skól um 
er í form legu námi fyr ir leið bein end-
ur á leik skól um. Nám ið fer fram hjá 

Stolt ir nem end ur út skrif að ir
Starfs menn í eld hús um og mötu neyt um

Merki leg náms braut er að  sanna  gildi sitt

Mími-sí mennt un og var mik il á nægja í 
hópn um á fimmtu dags morgni í byrj un 
nóv em ber þeg ar náms fólk inu voru 

af hent ar axl ar tösk ur fyr ir náms gögn in 
sem gjöf frá Efl ingu-stétt ar fé lagi. Kom 
gjöf in sér vel þeg ar í stað.

Það kom fram hjá hópn um að nám ið 
er skemmti legt og þeim geng ur vel. 
 Þessi nýja náms braut hent ar leik skóla-
starfs mönn um afar vel og skap ar þeim 
nýja mögu leika á vinnu mark aði.

Þró un á síð ustu ára tug um er öll á 
þann veg að æ  meiri mennt un ar kröf ur 
eru gerð ar til starfs manna leik skóla og 
stund um hef ur skort á að  reynsla og 
starfs þekk ing væri met in til jafns við 
form lega mennt un eins og fram hef ur 
kom ið í um ræð unni um leik skól ana 
und an farn ar vik ur. Nýja náms braut in 
er fyr ir fólk með tals verða  reynslu af 
störf um á leik skól um og varð mik il eft ir-
spurn eft ir nám inu þeg ar það var aug lýst 
síð ast lið ið  vor.

Það er Mím ir-sí mennt un sem mun 
ann ast stjórn un  þessa nýja mennta verk-
efn is á veg um Efl ing ar og Reykja vík ur-
borg ar og ef vel tekst til mun Efl ing án 
efa  standa að á fram hald andi nám skeið-
um af þess um toga í fram tíð inni.

Skemmti legt nám
Leik skóla starfs menn í námi

-  segja nem end ur

Menntun
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skildi þess vegna ekki öll fyrirmæli sem 
ég fékk. En samstarfsfólk mitt hefur 
verið mjög hjálplegt og hvatti mig m.a. 
til þess að læra íslensku. Núna hef ég 
lokið við þátttöku í þrem námskeiðum 
og öll samskipti á vinnustaðnum ganga 
miklu betur, segir Edward 

Svo vel hefur gengið í starfi Edwards 
að hann var beðinn um að taka að sér  

Það eru ýmis ljón í veginum hjá erlend-
um starfsmönnum sem koma til starfa 
hér á landi. Tungumálið vefst fyrir 
mörgum, sérstaklega ef þeir ráða ekki 
við ensku til að komast gegnum fyrstu 
vikurnar í starfi. Edward Polejavski er 
ungur pólverji sem kynntist þessum 
vanda þegar hann kom hingað til lands 
fyr ir fjórum árum og kunni hvorki 
íslensku né ensku á þeim tíma. En hann 
hefur unnið sig í gegnum þetta eins og 
hvert annað verkefni. Frásögn hans er 
gott dæmi um hvernig hægt er að sigrast 
á þessum vanda og ná árangri í starfi. 

Ég kom hingað frá Gdansk í Póllandi 
fyrir fjórum árum og fékk fljótlega 
vinnu við ræstingar á Hrafnistu í Reykja-
vík. Fyrstu vikurnar voru mjög erfiðar. 
Ég talaði hvorki íslensku eða ensku og 

starf aðstoðarræstingarstjóra síðastliðið 
sumar. 

En það má alltaf gera betur, segir hann 
og í haust ákvað ég að fara í Landnema-
skólann og stefni að því að læra meira 
í tungumálinu og öðrum námsgreinum 
sem þar eru kenndar. 

Starfsmannamálum á Hrafnistu í 
ræstingunum er háttað þannig núna að 
það er bara einn íslendingur í hópnum. 
Aðrir starfsmenn eru frá ýmsum þjóð-
löndum. En samt ganga samskiptin í 
vinnunni mjög vel. Sumir tala íslensku 
og aðrir ensku. Svo getum við alltaf 
bjargað okkur á táknmáli ef annað 
bregst. Ef námið gengur vel í vetur og ég 
útskrifast næsta vor gæti ég alveg hugsað 
mér að fara í frekara nám, sagði Edward 
og brosti. 

Ætla að læra meira í tungumálinu
Vinnur við ræstingar á Hrafnistu

- segir Edward Polejavski

Samstarfsfólk mitt hefur 
verið mjög hjálplegt og 

hvatti mig m.a. til þess að 
læra íslensku

Menntun
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Ég er mjög ánægð að hafa far ið á 
þessi námskeið og stend í mikilli þakk-
arskuld við yfirmann minn. Hún hvatti 
mig til þess að sækja um þegar að fyrra 
námskeiðið var auglýst í vor og hefur 

stutt mig mjög vel frá upphafi, segir Íris 
Ólöf Baldursdóttir matráður á leikskólan-
um Mánaborg, sem var í hópi 20 kvenna 
sem útskrifuðust af Fagnámskeiði ll í lok 
október.

Íris hóf störf í eldhúsinu á leikskólan-
um fyrir tíu árum og hefur unnið þar 
allar götur síðan, ef undan er skilið eitt 
og hálft ár. Mig langaði til þess að breyta 
til og fór að vinna inni á deild með börn-
unum. En snéri mér svo aftur að eldhús-
verkunum, segir hún. Við erum tvær 
sem vinnum hér í fullu starfi og eldum 
fyrir 146 börn og 34 starfsmenn á þrem 
leikskólum sem eru á vegum Félagsstofn-
unar stúdenta.  

Íris segir að hefði hana grunað hversu 
umfangsmikið námið var þegar fyrra 
námskeiðið hófst hefði hún kannski 
hugsað sig tvisvar um, áður en hún 
sótti um. Námsefnið fjallaði aðallega 
um nær ingar fræði, hrein læt is- og 
örverufræði, tölvufræði, matreiðslu og 
samskipti og tjáningu. Mestum tíma 
var eitt í næringarfræðina, enda tel ég að 
það sé mjög mikilvægt fyrir alla sem elda 
mat fyrir börn að hafa góða þekkingu á 
henni.   

Ég held að erfiðasta stundin í náminu 
hafi verið þegar okkur var sagt að við 
ættum að taka próf. Þá varð flestum 
okkur mjög brugðið. En við vorum 
fljótar að jafna okkur eftir þessi tíðindi 
og vorum ákveðnar í að gera okkar 
besta. 

Við lærðum mikið saman í hópum 
og studdum hvor aðra eftir bestu getu. 
Árangurinn af samstarfinu kom svo 
í ljós í prófunum, því að mér gekk 
mjög vel og það sama á við um allan 
hópinn.  Námið skilar sjö einingum 
og ég er ákveðin að nota þær og fara í 
nám í matartækni sem fyrst, sagði Íris 
að lokum.

Íris Ólöf t.v. með samstarfskonu sinni úr leikskólanum

Ætlar í nám 
í matartækni 

Íris Ólöf Baldursdóttir

Flestir eiga sinn jólamat sem þeir hafa 
eldað árum saman fyrir fjölskylduna. Ekki 
er líklegt að þeir breyti út af föstum lið á 
aðfangadag. En til eru þeir líka sem vilja 
prófa eitthvað nýtt um jólin og þá er þessi 
spennandi og gómsæti réttur hennar Írisar 
góður kostur.

4 Lambalundir
4-6 msk. Dijon sinnep
1 Búnt ferskt timían
1/2 Búnt ferskt rósmarín
1 – 2 Hvítlauksrif
Malaður svartur pipar
Smjördeig

Steikið lundirnar á heitri pönnu í u.þ.b. 

eina mínútu á hvorri hlið. Snúið fituhlið-
inni niður fyrst, takið lundirnir af og kælið 
aðeins. 

Hrær ið saman sinnep, krydd jurt ir, 
hvítlauk og pipar og berið vel á lundirnar. 
Gott er að geyma eina matskeið til að setja 
í sósuna. Vefjið smjördeigi utan um og 
setjið í 200° heitan ofn í 7-10 mínútur.

Sósa
1 Gullostur
1/2 Gráðostur
Sveppir eins og hver vill
1 msk. Dijon sinnepsblanda (sjá kjöt)
1 msk. Rifsberjagel
Lambakraftur
Matarrjómi

Sveppirnir eru steiktir í smjöri og lamba-
krafti. Osturinn er skorinn í litla bita og 

settur út í ásamt sinnepsósu og rifsberja-
geli. Hellið rjóma út í eftir smekk. 

Gott er að skera hvítu skánina utan af 
Gullostinum, þannig að ekki komi hvítir 
kekkir í sósuna.

Salat
4 – 5 Stórir tómatar
Mozzarella ostur
Rauðlaukur
Ferskt basil
Svartur pipar

Skerið tómatana í sneiðar ásamt mozza-
rellaostinum og raðið sitt á hvað á fat. 
Skerið rauðlaukinn og ferskt basil mjög 
smátt og stráið yfir ásamt ferskum muldum 
pipar.

Og þá er rétturinn til, Bon appetit!

- að hætti Írisar
Jólamáltíð fyrir fjóra

Menntun

Ég held að erfiðasta 
stundin í náminu hafi 
verið þegar okkur var 
sagt að við ættum að 

taka próf
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Samstarfskona mín spurði hvort ég 
vildi koma með sér á námskeið í Mennta-
skólanum í Kópavogi, sem væri fyrir 
starfsfólk í mötuneytum. Ég svaraði því 
játandi og hugsaði með mér að það hlyti 
að vera í lagi að fara á eitt námskeið. En 
ég vissi ekki hvað ég var búin að koma 
mér í fyrr en við mættum í MK. Því 
að þá kom í ljós að námskeiðið átti að 
standa í átta vikur og var fyrri áfangi í 
Fagnámi. Mér brá mjög við þessi tíðindi 
og mér átti eftir að bregða ennþá meira 
þegar í ljós kom að við þyrftum að 
taka próf  í fögunum sem við lærðum á 
námskeiðinu. En ég jafnaði mig fljótlega 
og eftir smá umhugsun ákvað ég að vera 
kyrr í stólnum segir Guðrún Arnfinns-
dóttir, matráður sem útskrifaðist að 
Fagnámskeiði II í lok október.

Hún segist ekki sjá eftir því að hafa 
tekið þátt í báðum námskeiðunum. 
Tímanum hafi verið vel varið í hópi 
frábærra kvenna sem luku náminu 
með glæsibrag. Til stóð að veita einum 
nemanda viðurkenningu fyrir góðan 
námsárangur. En hætt var við það þegar 
í ljós kom að það var nánast enginn 
munur á frammistöðu þeirra sem tóku 
prófin. 

Guðrún skipti um vinnustað í sumar 
og tók við mötuneyti hjá Krabbameins-
félagi Íslands. Aðspurð segist hún sakna 
vinnufélaga sinna í Snælandsskóla í 
Kópavogi. Ég vann í mötuneyti kennara. 
En svo var það sameinað mötuneyti 
nemenda og þá fannst mér kominn tími 
til þess að breyta til og sótti um vinnu 
hjá Krabbameinsfélaginu. 

Í hádeginu koma um 60 manns í mat 
og Salatbarinn er alltaf vinsælastur. Svo 
hef ég líka einn heitan rétt með. Mötu-
neytið hér er mun rólegri vinnustaður 
en fyrri vinnustaður minn og launin eru  
aðeins betri, þó að vinnutíminn hjá mér 
sé styttri núna. 

Eftir áramót sest ég aftur á skólabekk í 
MK, þegar ég byrja í námi í matartækni, 
ásamt nokkrum konum sem útskrifuð-
ust með mér af Fagnámskeiðunum, 
sagði Guðrún að lokum.

Hér fylgja með tvær uppskriftir af eftirrétt-
um og ein af forrétti frá Guðrúnu, sem 
lesendur blaðsins geta spreitt sig á um 
jólin.

Kanilterta:
Efnisnotkun.
175 g smjörlíki
175 g sykur
175 g hveiti
1 egg
2 tsk kanill

Deigið er hnoðað og síðan sett í fjögur ca 
20 cm hringlaga form. Bakist við 180 gr 
hita. Snöggbakist eins og smákökur.

Fylling:
1/2 ltr rjómi (þeyttur)
75 g suðusúkkulaði
2 msk matarolía

Rjóminn er þeyttur og settur á milli 
botnanna. Bræðið súkkulaðið og setjið 
matarolíuna út í og setjið síðan ofan á 
kökuna. 

Ætlar að halda áfram í námi
Eftir námskeið um mötuneyti

- segir Guðrún Arnfinnsdóttir

Eftirréttir Guðrúnar

Mér átti eftir að bregða ennþá 
meira þegar í ljós kom að við 

þyrftum að taka próf Framhald á blaðsíðu 51

Pönnukökur Guðrúnar fyrir sex.
Notið sex venjulegar pönnukökur.

Fylling:
2 – 3 perur
150 g steinlausar döðlur
1 msk smjör
1 msk hlynsíróp
Grand Marnier
3 msk rjómi
3 msk vatn

Flysjið perurnar og fjarlægið steinana. 
Skerið perurnar og döðlurnar í bita og 
mýkið í smjörinu á pönnu. Bragðbætið 
með sírópinu. Hellið smá skvettu af líkjörn-
um yfir og berið eld að pönnunni (flamb-
erið). Hristið pönnuna og setjið rjómann 
og vatnið yfir. Takið pönnukökurnar og 
setjið ávaxtafyllingu inn í þær ásamt einni  
ískúlu. Lokið pönnukökunum, dreypið ef 
til vill örlitlu Grand Marnier yfir hverja og 
setjið rjómatopp ofan á. 

Menntun
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Nú stend ur yfir leit að kraft mikl um 
upp vöskur um á veit inga stöð um lands ins. 
Hing að til hafa þeir sem  vaska upp á veit-
inga stöð um ekki ver ið mjög sýni leg ir, 
þó að upp vask ið sé nauð syn leg ur þátt ur 
í  öll um veit ing arekstri. Starfs fólk ið í 
upp vask inu er venju lega bak við lok að ar 
dyr og vinn ur  fjarri sviðs ljós inu.   Þetta 
breyt ist á ár inu 2006 þeg ar for keppni fer 
fram um  bestu upp vask ar ana hér á  landi 

og í fram haldi af því mun hóp ur  þeirra 
 bestu  halda á Norð ur landa meist ara mót 

í Stokk hólmi í apr íl 2006. Verk efn ið er 
lið ur í því að  skapa virð ingu fyr ir öll um 
störf um á veit inga stöð um.

Frænd ur okk ar í Sví þjóð hafa um 
ára bil hald ið keppn ir af  þessu tagi og 
var fyrst keppt í grein inni árið 2000 í 
Sví þjóð en all ar Norð ur landa þjóð irn ar 
munu etja  kappi í Stokk hólmi á  næsta 
ári til að  finna  fremsta upp vask ara Norð-
ur landa. 

Efl ing-stétt ar fé lag hef ur á kveð ið að 
taka þátt í  þessu verk efni sem stuðn-
ings að ili enda er  fjöldi fé lags manna sem 
vinn ur  þessi mik il vægu störf á veit inga-
stöð um og hót el um. Fé lag ið von ast til 
að sem flest ir fé lags menn gefi kost á sér í 
for keppn ina. John Linds ay er að al stuðn-
ings að ili sem fyr ir tæki að  þessu verk efni 
en fé lög mat reiðslu meist ara á Norð ur-
lönd um taka líka þátt í  þessu verk efni 
og dóm ar ar koma úr röð um  þeirra.

Hvern ig  skrái ég mig í keppn ina?
At vinnu rek end ur geta hvatt starfs fólk 

sitt til að skrá sig í keppn ina en  einnig 
geta all ir starfs menn sem  vinna við 
upp vask á veit inga hús um eða í stór eld-
hús um skráð sig í keppn ina. Kepp end-
ur  keppa svo ým ist fyr ir eig in hönd eða 
við kom andi veit inga hús en í loka keppn-
inni  keppa þeir fyr ir hönd Ís lands. 
Um sjón með vali kepp enda hef ur John 
 Lindsay hér á  landi og hægt er að skrá 
sig  beint á netfangið lindsay@lindsay.is.

Til  mikils að  vinna
Það er til mik ils að  vinna að taka þátt í 

þess ari  keppni. Í  fyrsta lagi að  styðja það 
góða verk efni að  lyfta þess um störf um 
í eld hús inu í þann sess sem  þessi mik il-
vægu störf eiga skil ið. En svo fá all ir þátt-
tak end ur hér inn an lands verð laun fyr ir 
þátt tök una fyr ir utan auð vit að mögu-
leik ann á að fara utan og etja  kappi við 
frænd ur okk ar á Norð ur lönd un um. 
Þeir fimm kepp end ur sem  verða vald ir 
fyr ir Ís lands hönd fá all ir greidd an ferða-
kostn að, ferð ir og gist ingu í Stokk hólmi 
með an á ferð inni stend ur. Auk þess fá 
vinn ings haf ar veg leg verð laun.

Því ekki að taka þátt???
Þá er bara að  skella sér í Vaskasta 

upp vaskarann en það er heiti keppn-
innar eða  benda á ein hverja á huga sama 
í keppnina. For keppn in verð ur hald in 
í tengsl um við Mat 2006 í Smár an-
um sem hald in er í lok mars á  næsta 
ári. Frest ur til að  skila um sókn um um 
þátt töku er til 15. febr ú ar 2006. Að al-
keppn in í Sví þjóð verð ur í apr íl 2006.

Við leit um að kraft-
 mikl um kepp end um!!!

Vaskasti uppvaskarinn

Efl ing-stétt ar fé lag hef ur á kveð ið 
að taka þátt í  þessu verk efni 

sem stuðn ings að ili enda er  fjöldi 
fé lags manna sem vinn ur  þessi 

mik il vægu störf á veit inga stöð um 
og hót el um

Frábært framtak!
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NOR‹URLANDAMEISTARAMÓT Í UPPVÖSKUN 25. APRÍL 2006
A› flvo upp er mikilvægur fláttur í rekstri veitingahúsa. Á vörus‡ningunni „Gastro Nord“
í Svífljó› var ári› 2000 í fyrsta sinn haldin keppni flar sem valinn var „uppvaskari ársins“.
fietta var fyrsta uppvöskunarkeppni heims. Núna er stefnt a› Nor›urlandameistaramóti
í uppvöskun í Stokkhólmi 25. apríl 2006. fiar munu uppvaskarar frá Noregi, Finnlandi,
Svífljó›, Danmörku og Íslandi etja kappi og velja flann fremsta.

FORKEPPNI Á  „MATUR 2006“
Á vörus‡ningunni „Matur 2006“, sem fram fer í mars nk., ver›ur haldin forkeppni í upp-
vöskun flar sem vali› ver›ur í íslenska landsli›i›. Fimm bestu uppvaskararnir munu
skipa íslenska li›i› sem fer til Svífljó›ar og keppir fyrir Íslands hönd. Fer›ir og gistingu
fyrir allan hópinn grei›a John Lindsay og DiskTeknik.

fiÁTTTÖKUSKRÁNING
Skráning er opin öllum uppvöskurum í veitingahúsum og stóreldhúsum. Vinnuveitandi
ver›ur a› skrá umsækjandann. fieir sem áhuga hafa á a› taka flátt í keppninni geta
láti› skrá sig beint á heimasí›unni www.aretsdiskare.com e›a um netfangi›
lindsay@lindsay. Skráningarfrestur er til og me› 15. febrúar 2006. 

NOR‹URLANDAMEISTARAMÓTI‹ Í  UPPVÖSKUN 2006NOR‹URLANDAMEISTARAMÓTI‹ Í  UPPVÖSKUN 2006
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Kristrún vinn ur á leik skól an um Bar óns-
borg og tók við  starfi trún að ar manns 
Efl ing ar síð ast lið inn vet ur. Hún seg ir 
að nám skeið ið hafi ver ið mjög vel skipu-
lagt og margt að því sem leið bein end-
ur  hefðu fjall að um  hefði kom ið sér á 
ó vart. Ég  hafði t.d. ekki gert mér  grein 
fyr ir því að kjara samn ing ur okk ar sem 
vinn um hjá Reykja vík ur borg er mun 
mann legri en kjara samn ing ur inn sem 
far ið er eft ir á al menn um vinnu mark-
aði. Eins og fram kem ur í mun  meiri 
rétt ind um í veik ind um starfs manna hjá 
borg inni og  fleiri grein um samn ings ins, 
seg ir hún. 

Ann að náms efni var líka mjög fjöl-
breytt og fjall ar m.a. um or lofs mál, 
sjúkra sjóð inn, ein elti og  fleiri rétt inda-
mál sem  skipta okk ur  miklu. Þá var 
mjög gagn leg um fjöll un um fé lag ið og 
hvern ig best sé að afla upp lýs inga til að 
 leysa mál sem upp koma á vinnu stöð-
um. Ég tel mig vera mun bet ur und ir-
búna til þess að  takast á við  þetta starf 
og er á kveð in að fara á fram halds nám-
skeið,  sagði  Kristrún að lok um. 

Á gúst Ingi, vinn ur hjá Öss uri hf og 
var kos inn  trún að ar mað ur Efl ing ar 
í febr ú ar á  þessu ári. Hann seg ir að 
nám skeið ið hafi ver ið bæði fróð legt og 
skemmti legt og þátt tak end ur hafi náð 
mjög vel sam an. Nám ið hófst á um fjöll-
un um vinnu mark að inn og verka lýðs-
hreyf ing una. Síð an var fjall að um 
starf og  stöðu trún að ar manna, hvern ig 
rann saka ætti mál og  fylgja þeim eft ir, 
tengsl á vinnu stað og vinnu staða fundi 
og sam skipti á vinnu stað. Ein elti og 
vinnu rétt ur  fengu líka tals verða um fjöll-
un og starfs fólk Efl ing ar fór yfir kjara-
samn inga og starf semi fé lags ins.

Það er fyrst og fremst fjöl breyttu 
náms efni og góðu skipu lagi leið bein-
enda að  þakka  hversu vel tókst til með 
 þetta nám skeið og ég er sann færð ur um 
að það á eft ir að  skila hæf ari trún að ar-
mönn um,  sagði Á gúst að lok um.

Mann legri samn ing ar 
hjá Borg inni
- seg ir  Kristrún B. Lofts dótt ir

Skil ar hæf ari trún að ar mönn um
Á gúst Ingi Sig urðs son

Það voru á nægð ir trún að ar menn sem Frétta blað Efl ing ar náði tali af eft ir ár ang urs ríkt nám skeið 
á haust dög um.  Kristrún B. Lofts dótt ir og Á gúst Ingi Sig urðs son áttu stutt spjall við blað ið.

Á nægð ir trún að ar menn 

Trúnaðarmenn



 Hvernig er þínu fé varið? 

Sætúni 1, 105 Reykjavík
Sími 515 4700  

www.gildi.is - gildi@gildi.is

Gildi- lífeyrissjó›ur var stofna›ur 1. júní 2005 flegar 

Lífeyrissjó›urinn Frams‡n og Lífeyrissjó›ur sjómanna 

sameinu›ust. fiessir tveir sjó›ir hafa ávallt veri› í 

fremstu rö› hva› var›ar ávöxtun lífeyrissjó›a og 

byggir Gildi flví á sterkum grunni.
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Ef flú leggur fyrir 2% af launum flínum í séreignarsjóð fær›u sjálfkrafa jafnhátt 
mótframlag frá launagrei›anda flínum.  

Haf›u samband í síma 515 4700 til a› fá nánari uppl‡singar.
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tveimur stórum herbergjum og toppeld-
húsi, sjónvarpi með öllum stöðvum og 
tveimur baðherbergjum með þvottavél 
og þurrkara, ásamt tveimur sturtum. 

Staðsetn ing in var mjög góð, því 
einung is þurfti að labba í um tíu 
mínútur til að komast á Strikið. Meðal 
þess sem var líka í svipaðri fjarlægð var 
Tívolíið, aðallestarstöðin og Kristjanía. 

Við eyddum fyrstu tveimur dögunum 
okkar í að skoða okkur um og kíkja á 

Þær vinkonur Heiða Þorsteinsdóttir 
og Karen Jara Pálsdóttir áttu varla orð til 
að lýsa hrifningu sinni yfir Kaupmanna-
höfn og því framtaki Eflingar að bjóða 
upp á íbúð í miðborginni þar sem hægt 
var að komast í hringiðu borgarinnar á 
nokkrum mínútum. Þær sendu Eflingu 
frásögn sína sem hér fer á eftir.

Við vinkonurnar, Karen 16 ára og 
Heiða 15 ára, fórum með mæðrum 
okkar í vikuferð til Kaupmannahafnar 
um miðjan ágúst síðastliðinn.

Þegar við vorum komnar þangað eftir 
langt ferðalag beið okkar þessi geðveikt 
flotta íbúð, sem við bjuggumst engan 
veginn við. Húsið leit líka mjög vel 
út að utan. Íbúðin var mjög kósí með 

Strikið. Auk þess skelltum við okkur í 
stóru verslunarmiðstöðina, Fields, rétt 
hjá flugvellinum. Eyddum þar heilum 
degi og var mikið verslað!

Við leigðum bílaleigubíl og lögðum 
hressar af stað. Leiðinni var haldið til 
Lalandia, sem er sund- og íþróttahöll í 
Rødby og því næst í Knuthenborg dýra-
garðinn nálægt Maribo, þar sem við 
keyrðum í gegnum heimkynni dýranna.

Margir dagarnir fóru í að versla en 
samt náðum við að rölta í Tívolíið og 
eyða heilum degi í því. 

Þessi ferð var frábær í alla staði og 
veðrið ekki síðra. Við hefðum ekkert 
haft á móti því að dvelja aðeins lengur 
í þessari fínu íbúð, í flottu hverfi, enda 
bíðum við eftir því að komast aftur.

Þökkum Eflingu fyrir frábært framtak!

Þ. Heiða Þorsteinsdóttir
Karen Jara Pálsdóttir

Vinkonurnar Heiða og Karen framan við leiguíbúð Eflingar í Köben

Frábært framtak Eflingar
Íbúðin í Köben

- segja þær Heiða og Karen

Beið okkar þessi geðveikt 
flotta íbúð

Saman í útlöndum
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Ull ar vinnsla hef ur ver i› sam fleytt í 
Mos fells bæ frá ár inu 1896 og lengst 
af und ir nafn inu Ála foss. Á átt unda 
ára tug sí› ustu ald ar fór a›  halla und an 
fæti hjá fyr ir tæk inu og eft ir ára langa 
bar áttu, tóku starfs menn irn ir vi› 
rekstr in um, á samt  fleiri a› il um og 
stofn u›u n‡tt fyr ir tæki ári› 1991. fia› 
 hlaut nafn i›  Ístex hf og hef ur starf a› í 
sama hús næ›i og Ála foss frá upp hafi.

Ull in er  keypt af bænd um og flveg in 
í flvotta stö›  Ístex á Blöndu ósi. Sí› an 
er  hún send í spuna verk smi›j una í 
Mos fells bæ og spunn in í band. 

 Helstu fram lei›slu vör ur fyr ir tæk is-
ins eru hand prjóna band fl.e. Plötu lopi, 
Ála foss lopi, Bul ky lopi og Létt lopi. 
fiá fram lei› ir fyr ir tæk i› líka ull ar teppi, 
vél prjóna band, vefn a› ar band og gólf-
teppa band og gef ur út hand prjóna bæk-
ur. 

Ís lenska lopa peys an er án nokk urs vafa 
 flekktasta flík in sem fram leidd hef ur 
ver i› úr ís lensku ull inni, en fleg ar a› flís-
peys urn ar komu á mark a› inn minnk a›i 
eft ir spurn in. Núna  herma n‡ justu frétt ir 
a› lopa peys an hafi enn á n‡ rutt sér til  
rúms í ís lenska tísku heim in um.

Bla› i› á hva› a› heim sækja fé lags-
menn Efl ing ar hjá  Ístex og for vitn ast um 
 hva›a á hrif flessi flró un  hef›i á af komu 
 fleirra.

Jóla gjöf in í ár
Vinnu sta›a heim sókn í  Ístex

Framhald á blaðsíðu 49

Vinnustaðurinn
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Ingibjörg Jónsdóttir, Jian Wang og Helga Brynjólfsdóttir

Haust ferð ir Efl ing ar hafa not ið 
vax andi vin sælda á und an förn um 
árum. Í sum ar var boð ið upp tvær 
ferð ir í Kerl inga fjöll. Full bók að var í 
ferð irn ar og  komust  færri að en  vildu. 
Að sögn skipu leggj enda hef ur Efl inga-
fé lög um af er lend um upp runa fjölg að 
tals vert í þess um ferð um á und an förn um 
árum og núna voru níu manns frá Kína 
í öðr um hópn um.  Jian Wang var í þeim 
hópi og að spurð  sagði hún að á hugi sinn 
á ferða lög um  hefði vakn að þeg ar hún fór 
að  vinna í eld húsi á leik skól an um Sunnu-
borg fyr ir fjór um árum. 

Þá kynnt ist ég  Helgu Brynj ólfs dótt ur 
og Ingi björgu Jóns dótt ur, sam starfs kon-
um mín um, sem hafa ver ið mjög góð ir 
sam starfs menn og dug leg ar að  kenna 
mér ís lensku. Þær  hvöttu mig oft til 
þess að fara í ferð ir með Efl ingu. Þeg ar 
ég sá svo aug lýsta dags ferð í Þórs mörk 

í Frétta blaði Efl ing ar sum ar ið 2004, 
 spurði ég mann inn minn hvort hann 
 vildi koma með mér í ferð ina. Hann 
svar aði því ját andi og í fram haldi af 
því  hafði ég sam band við syst ur hans 

og tvær vin kon ur mín ar sem all ar eru 
bú sett ar hér og þeim  leist líka mjög vel 
á hug mynd ina. 

Jing Wang seg ir að hún hafi ver ið 
leið sögu mað ur fyr ir  landa sína í 
 nokkrum skoð un ar ferð um um land ið. 
En fyr ir  tveim árum hafi hún á kveð ið 
að  stofna sína eig in ferða þjón ustu 
á samt vin konu  sinni og sér hæfa sig í 
að taka á móti ferða mönn um frá Kína.  
Þær opn uðu heima síðu og  fengu strax 
fjöl marg ar fyr ir spurn ir frá  ein stak ling-
um og ferða skrif stof um í Kína.  Einnig 
 höfðu ferða skrif stof ur á Norð ur lönd-
un um sam band við þær og nokkr ir 
hópar hafa þeg ar kom ið hing að á 
 þeirra veg um. Yf ir leitt er gist í tvær 
næt ur og 30 manns hafa ver ið í fjöl-
menn ustu hóp un um.  

Tek ið er á móti fólk inu í Leifs stöð og 

ekið sem leið ligg ur að Bláa Lón inu. 
Þar er boð ið upp á böð og skoð un ar-
ferð ir um svæð ið og kvöld verð. Að því 
 loknu er hald ið heim á hót el.  

Það sem eft ir er ferð ar inn ar er boð ið 
upp á skoð un ar ferð ir á Þing völl, 
Gull foss og  Geysi og  fleiri á huga verða 
 staði. Stund um koma fyr ir spurn ir um 
 lengri ferð ir og  þá skipu leggja þær 
ferð ir um Suð ur land og heim sækja 
þá m.a. Byggða safn ið að Skóg um og 
Jök ul lón ið á Breiða merk ur sandi. 

Að sókn in hing að til lands af  hálfu 
Kín verja  hef ur ver ið mjög góð og ég 
hef haft í nógu að snú ast bæði í ferða-
þjón ust unni og leik skól an um und an-
farna mán uði,  sagði Jian að lok um.

Sér hæf ir sig í ferð um Kín verja hing að
Stofn aði sína eig in ferða skrif stofu

Gam an að ferð ast um Ís land
Kín verj ar í Efl ingu

- seg ir Jian Wang

Vin kon ur mín ar á kváðu líka að 
fara í ferð ina , á samt dætr um 
sín um og  fleiri vin kon ur okk ar 

bætt ust svo í hóp inn.

Framhald á blaðsíðu 48

Félagsmenn af erlendum uppruna



Gummi frístundarrá›gjafi

Gu›rún sjúkrali›i

Lísa félagsrá›gjafi

Ágúst í sorphir›unni Úlfar stö›umælavör›ur
Edda kennari

Fjóla ræstitæknir

fiorgeir verkfræ›ingurRagga leikskólakennari
Gu›mundur meind‡raey›ir
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 Arizona, Utah og  Nevada. Auk þess 
fóru þeir um byggð ir  indíána.  Þetta var 
ein stök upp lif un, seg ir Guð mund ur Þ 
um ferð  þeirra, eitt sam fellt æv in týri í 
fal legu lands lagi á þess um slóð um.

Leið  þeirra lá víða enda um  mikla yf ir-

Þeir Guð mund ur Þ Jón son og Hall dór 
Björns son  sendu Efl ingu skemmti lega 
ferða sögu á dög un um eft ir stór kost lega 
ferð  þeirra til vest ur strand ar Banda ríkj-
anna.  Þeir fé lag ar heim sóttu fjög ur 
ríki Banda ríkj anna í  haust, Cali forn íu, 

ferð að ræða. Þeir  flugu til San  Francisco 
og fóru síð an í lang ferða bíl um  þessi 
fjög ur ríki sem áður eru nefnd. Þeir 
heim sóttu marg ar af þekkt ustu borg um 
Suð ur-Am er íku eins og San  Francisco, 
Los Ang el es, San  Diego,  Phoen ix og 
síð ast en ekki síst spila borg ina Las 
Ve g as, borg synd ar inn ar eins og hún er 
köll uð. 

Það var mik il og skemmti leg upp lif un 
að koma til þess ara  borga. Heim sókn-
in í  Hollywod var skemmti leg og ekki 
síð ur í Uni ver sal Studi os sem er sann-
kall að ur gervi heim ur kvik mynd anna. 
Þar eru reynd ar á höld um hvort er  meiri 
gervi ver öld  Hollywood eða Uni ver sal 
Studi os.

Þeir fé lag ar heim sóttu  marga þjóð-
garða og má  nefna  Bryce  Canyon,  Zion 
í Utah og síð ast en ekki síst Crand 
 Canyon þjóð garð inn, Miklagljúf ur. 
Þeir fé lag ar  sögðu frá ein stöku  út sýn-
is flugi yfir gljúfr in þar sem gæti að líta 
eitt hvert merki leg asta nátt úru und ur í 
 heimi.  Þetta var einn af há punkt um ferð-
ar inn ar. Þá komu þeir í Dauða dal inn, 

Guð mund ur og
 Tveir góð ir í sól inni í Cali forn íu

Tveir góðir

Hall dór í  Hollywood

Guð mund ur Þ Jón son, kúreki norðursins, á betri reiðhesta en þennan
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dal sem nær dýpst 85 metra undir sjáv-
armál. 

Þeir félagar létu ekki borg spilavít-
anna Las Vegas fram hjá sér fara. Það 
fór ekki mikið fyrir þátttöku þeirra í fjár-
hættuspilum en þeir tóku það fram að 
Las Vegas væri sérlega skemmtileg borg.  
Þar virðist allt vera leyfilegt og margt 
hægt að skemmta sér við. 

Halldóri Björnssyni fannst eftirminni-
legast að fá að njóta tónleikanna með 
Celine Dion, þeir voru meiriháttar. 
Troðfullt hús með strangri öryggisgæslu 
og myndavélar bannaðar.

En ekki er hægt að segja frá þessari 

������������������������������

ferð öðruvísi en að segja frá heimsókn í 
indíánabyggðirnar. Það var alveg einstak-
ur þáttur ferðarinnar. Þeir borðuðu hjá 
þeim hádegismat og keyptum af þeim 
handunna muni sem eru listilega gerðir.

Þeir voru í hópi fjörutíu og sjö íslend-

inga, tveggja fararstjóra og bílstjóra. Auk 
þess sem staðarleiðsögumenn bættust í 
hópinn, aðallega í borgum.

Það var Ferðaþjónusta bænda, Bænda-
ferðir, sem skipulagði ferðina í samvinnu 
við þýska skrifstofu.

Þeir félagar sögðu frá einstöku  
útsýnisflugi yfir gljúfrin þar sem 
gæti að líta eitthvert merkileg-

asta náttúruundur í heimi

Tveir góðir

Halldór Björnsson með Sólveigu Skaftadóttur í örmum sínum
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sem þar var og  fengu flytj end ur frá bær-
ar við tök ur.  Mikla at hygli  vakti á varp 
Amal Tam ini en hún tal aði fyr ir hönd 
inn flytj enda kvenna. Hún kall aði eft ir 

Kon ur, karl ar og börn tóku virk an þátt 
í skipu lagðri dag skrá 24.októ ber.

Gíf ur leg ur mann fjöldi safn að ist sam an 
á Skóla vörðu holti frá kl. 14.00. Gang an 
lið að ist mjög hægt nið ur á Ing ólfs torg 
og úr öll um hlið ar göt um bætt ist við 
fólk sem var á kveð ið í því að taka þátt í 
úti fundi kl. 16.00. Það kom hins veg ar 
í ljós að met þátt taka varð og því  komust 
 aldrei all ir á leið ar enda en hlust uðu á 
dag skrá í há töl ur um á Lækj ar torgi eða 
ein fald lega  brugðu sér á kaffi hús.

Mjög vönd uð dag skrá var á Ing ólfs-
torgi og komu þar fram marg ar val kyrj-
ur til að  flytja  fólki jafn rétt is boð skap inn. 
Mik il stemmn ing mynd að ist í þeim hóp 

sam stöðu um að gera þeim  kleift að búa 
í nýju  landi án mis mun un ar.

Tvær ung ar kon ur  fluttu sína sýn 
á líf ið og vinnu mark að inn en önn ur 
 þeirra er fé lags mað ur í Efl ingu-stétt ar fé-
lagi,  Kristrún B. Lofts dótt ir og er rætt 
við hana á öðr um stað hér í blað inu.

Mið að við  þessa gíf ur legu þátt töku 
hinn 24.okt er  þessi dag ur kom inn til 
með að vera mjög tákn rænn í jafn rétt is-
bar átt unni og æski legt að nýta hann til 
fram gangs í jafn rétt is mál um.

Stemmn ing in þenn an dag var ó trú leg. 
Fólk vill greini lega koma þeim skila boð-
um á fram færi að hér eigi að  ríkja jafn-
rétti í sem víðust um skiln ingi. 

Ó trú leg ur dag ur - því lík stemmn ing
Jafn rétt is dag ur inn 24. októ ber 

Tvær ung ar kon ur  fluttu sína 
sýn á líf ið og vinnu mark að inn 

en önn ur  þeirra er fé lags-
mað ur í Efl ingu-stétt ar fé lagi, 
 Kristrún B. Lofts dótt ir og er 

rætt við hana á öðr um stað hér 
í blað inu

Kristrún B. Lofts dótt ir

Jafnrétti og ekkert annað!
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Seltin er hollara en venjulegt salt

Seltin inniheldur helmingi minna  natríum-
klóríð

Seltin bragðast eins og venjulegt salt

Seltin inniheldur mikilvæg steinefni

Seltin stuðlar að meiri hollustu og heilbrigði

Seltin þegar þú vilt spara saltið en halda
bragðinu

Seltin fæst bæði fínt og gróft

Seltin í alla matargerð í stað venjulegs salts

SELTINSELTIN Holla
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Gríð ar lega mik il notk un er alla  jafna á 
or lofs hús um fé lags ins og á það við bæði 
sum ar og vetur. Allur  þorri fé lags manna 
er vel með vit að ur um þess ar eign ir sín ar 
og geng ur vel um og pass ar upp á hús 
og inn bú.  Aldrei er of oft minnst á það 
hér í Efl ing ar blað inu að fé lags menn  virði 
sam eig in leg ar eig ur sín ar, en það get ur 
ver ið kostn að ar samt þeg ar skemmd ir 
 verða á hús um og hús bún aði fyr ir utan 
ó þæg ind in sem af því  kunna að hljót ast 
bæði fyr ir fé lag ið og fé lags mennina sem  
taka af leið ing un um.

Því mið ur koma  alltaf upp þau til vik 
að ein hverju er á bóta vant við við skiln-
að  gesta en það er sem bet ur fer und an-
tekn ing. Rétt er að  minna á að í slík um 
til fell um  þurfa leigu tak ar að bera  fulla 
á byrgð á skemmd um sem  verða  vegna 
á setn ings eða van rækslu og get ur kom ið 
til þess að  rukka  þurfi þá fyrir þrif eða 
jafn vel skemmd ir. 

Um sjón ar menn sjá um öll hús fé lags-
ins og yf ir fara þau eft ir  hverja  leigu og 
láta skrif stofu vita ef um að finnsl ur eða 
at huga semd ir er að ræða. Það er sá ör ygg-
is vent ill sem fé lag ið bygg ir á varð andi 
um gengni húsa.

Hús in eru sam eign okk ar fé lags manna 
 allra, tök um hönd um sam an um að hlúa 
að þeim og  ganga um þau af til lits semi 
og alúð!

Það á að vera metnaður allra að ganga vel frá í lok dvalar

Góð um gengni er  allra hag ur!
Or lofs hús in okk ar

Húsin okkar
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Eins hefur vaktavinnufólk oft tök á að 
nýta húsin utan hefðbundins tíma, þ.e. í 
miðri viku á veturna. 

Þá færist það mjög í vöxt að fólk velji 
að vera um jól og áramót fjarri ys og þys 
borgarlífsins og eyði tímanum þess í stað 
við kertaljós og rómantík í einhverju af 
orlofshúsum félagsins.

Nú er einnig rétt að benda á að 
afbragðs skíðafæri er nú á Akureyri og 
tilvalið að kanna laus tímabil í íbúðum 
félagsins þar og skella sér í skíða- og 
skemmtiferð norður yfir heiðar!

Upplýs ingar um laus hús í vetur 
er hægt að fá á skrifstofunni í síma 
5107500.

Njótið vel.

Nú er sá árstími sem er uppáhald 
margra til að dvelja í orlofshúsi og njóta 
kyrrðar og rólegheita í sveitinni. Sífellt 
fleiri hafa áttað sig á því hve vetrardvöl 
við góðar aðstæður og góðan aðbúnað 
getur verið frábær kostur. 

Margir félagsmenn eru í þeirri aðstöðu 
að geta tekið vetrarfrí og dvelja þá jafnvel 
um lengri tíma í húsunum í hvert sinn. 

ekki hægt að skila ónotuðum ávísunum 
inn aftur.

Félagsmenn eru hvattir til að hafa 
samband við skrifstofuna til að kanna 
möguleika á að nýta þennan kost í síma 
5107500.

Fjölmargir félagsmenn hafa notið góðs 
af orlofsávísun félagsins til að greiða 
niður orlofið sitt, gistingu innanlands 
eða ferðalög erlendis.

Nú er hver að verða síðastur til að 
nýta sér þennan kost í ár. Enn eigum 
við nokkrar ávísanir eftir á þessu ári og 
til þess að eiga rétt á þeim þurfa félags-
menn að hafa greitt félagsgjald samfellt 
í eitt ár og eiga að lágmarki 48 punkta í 
orlofskerfinu.

Rétt er að benda á að útgefnar ávísan-
ir falla úr gildi um næstu áramót og er 

Ævintýri
í orlofshúsinu

Nú er tíminn 

Enn er möguleiki!
Orlofsávísanir

Húsin okkar
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Nú und an far ið sem og áður hafa laun-
þeg ar og þá sér stak lega ung ir starfs menn 
bæði á al menn um mark aði og hjá op in-
ber um fyr ir tækj um orð ið fyr ir ým iss 
kon ar þrýst ingi á vinnu stað af  hálfu 
at vinnu rek enda  sinna. Hér er til dæm is 
átt við hót an ir um að  verða sagt upp 
störf um eða ann að við mót komi fram 
sem er  beitt  vegna  þessa að við kom andi 
leit aði rétt ar síns til stétt ar fé lags ins  vegna 
leið rétt ing ar á laun um sín um eða öðr um 
kjör um.

Nokk ur til vik eru um  þetta og virð ist 

sem þau fær ast í auk ana held ur en hitt. 
Það er á vallt á lita efni hvað at vinnu rek-

end ur geta geng ið langt í hús bónda valdi 
á vinnu stöð um þeg ar mál koma upp 
af  þessu tagi. Stund um er  þetta tengt 
skipu lagi vinn unn ar eða breyt ing um á 
vinnu stað þar sem ver ið er að  þrýsta á 
um að auka  vinnu og auk in verk efni eru 
á starfs mönn um. Mörg dæmi eru um 
að starfs menn séu rekn ir þeg ar þeir  leita 
rétt ar síns  vegna of  lágra  launa, hafa ekki 
feng ið or lof eða hvíld ar tími ekki ver ið 
virt ur. 

Í  þessu efni er rétt að  minna á að 
at vinnu rek andi get ur sagt starfs manni 
upp án þess að til greina á stæðu en hann 
má ekki  beita starfs mann inn hót un um 
um at vinnu missi  vegna skoð ana hans 
eða hafa af skipti af stétt ar fé lags mál um. 
Rétt er að  minna á í  þessu sam bandi  4 
gr. laga nr. 80 frá 1938 „Lög um stétt ar-
fé lag og vinnu deil ur“ en þar seg ir: 

At vinnu rek end um, verk stjór um og 
öðr um trún að ar mönn um at vinnu rek enda 
er ó heim ilt að  reyna að hafa á hrif á stjórn-
mála skoð an ir verka manna  sinna, af stöðu 
 þeirra og af skipti af stétt ar- eða stjórn mála-
fé lög um eða vinnu deild um með; 

a) upp sögn úr  vinnu eða hót un um um 
 slíka upp sögn. 

b) fjár greiðsl um, lof orð um um hagn að 
eða neit un um á rétt mæt um greiðsl um. 

Mik il vægt er að trún að ar menn hafi 
 þessa laga grein til stuðn ings og veki 
at hygli á  þeirri línu sem þarf ætíð að 
 draga  milli á hrifa at vinnu rek enda og 
full trúa  þeirra á vinnu stað og  reyna að 
koma í veg fyr ir fram ferði sem lýst er 
hér að fram an. Í þeim til vik um er best 
ef við brögð koma strax fram hjá fé lags-
mönn um og leit að sé til stétt ar fé lags ins 
ef þörf er á. 

Í  þessu efni er rétt að  minna á að 
at vinnu rek andi get ur sagt starfs-
manni upp án þess að til greina 
á stæðu en hann má ekki  beita 

starfs mann inn hót un um um at vinnu-
missi  vegna skoð ana hans eða hafa 

af skipti af stétt ar fé lags mál um

At vinnu rek end ur mega ekki
- eða hafa á hrif á stjórn mála skoð an ir
hafa af skipti af stétt ar fé lög um  

Réttindi launafólks
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Ferðin var mjög lærdómrík og við 
erum afskaplega þakklát þeim sem gáfu 
okkur kost á að víkka sjóndeildarhring-
inn, segir Jónína Erla Garðarsdóttir, 
en hún var í hópi sjö starfsmanna á 
Öldrunarsviði LHS, sem fóru í kynnis-
ferð til Danmerkur. Hópurinn hittist í 
Kaupmannahöfn þann 5. september. En 
nokkrir ferðafélagar fóru á undan til þess 
að skoða sig um í borginni áður en fyrir-
huguð dagskrá hófst. 

Við heimsóttum sjö hjúkrunarheim-
ili og einn skóla á fimm dögum og 
komumst að því að það er margt ólíkt í 
rekstri og aðstöðu á hjúkrunarheimilum 
hjá dönum og okkur. En samanburður-
inn var ekki alltaf þeim í hag. 

Það sem kom okkur helst á óvart var 
hvað allt var miklu opnara og frjálsara 
hjá þeim og hvað aðstaða til útiveru var 
góð á flestum heimilunum. En núna 
þegar ég hugsa til baka og rifja upp hvað 
veðrið var gott í ferðinni, þarf maður 
ekki að vera hissa á því, sagði Jónína að 
lokum.

Útiaðstaða er góð eins og hér má sjá

Heimsóttu sjö hjúkrunar-
heimili og einn skóla

Leónardóferð til Kaupmannahafnar

Aðstaða til útiveru góð á 
flestum heimilum

Þátttakendur á góðri stund

Leonardo mannaskipti í Evrópu
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Á und an förn um mán uð um hef ur 
ó form leg ur hóp ur hittst sem er að  fjalla 
um „All ar heims ins kon ur“ þar sem 
öll um stein um er velt upp og mál in rædd 
frá mörg um hlið um. 

 Þessi hóp ur er að  skoða upp lýs inga-
þörf  kvenna af er lend um upp runa og 
hvað hægt sé að gera í mál inu.

Með al ann ars að  skoða  hvaða upp lýs-
ing ar fólk þarfn ast mest en á bend ing ar 

Maríanna Traustadóttir, Margrét Steinarsdóttir, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, An Dao Tran, Edda Ólafsdóttir og Drífa Snædal

All ar heims ins kon ur !
Mjög á huga vert sam starf

eru um að auka  þurfi upp lýs ing ar um 
rétt indi og skyld ur á vinnu mark aði. 
 Einnig hef ur kom ið fram að unga fólk ið 
af er lend  bergi brot ið sæk ir síð ur í fram-
halds nám og hef ur hóp ur inn af því 

mikl ar á hyggj ur þeg ar til fram tíð ar er 
lit ið.

Ólík menn ing og við horf til að  leita 
sér að stoð ar í einka mál um er líka of ar-
lega í huga hóps ins.

Frumkvæði

Það skal enn og aft ur ít rek að að starfs-
mað ur sem er rek inn úr starfi eða sagt 
upp að hann geri þeg ar í stað kröfu um 
að  fá af hent upp sagn ar bréf.

Þeir starfs menn sem er sagt upp eiga 
að hafa sam band við fé lag ið strax sama 
dag ann ars eru þeir senni lega að tapa 
laun um í upp sagn ar fresti.

Haf ið sam band 
sam dæg urs!

Fyr ir vara laus upp sögn
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Mik il að sókn er að fé lags liða nám inu 
og eru marg ir að læra til fé lags liða. Mik il 
þörf er fyr ir  þessa mennt un í öldr un ar- 
og fötl un ar geir an um þar sem mennt-
un in skil ar sér afar vel. Fyrr á  þessu 
ári stofn uðu fé lags lið ar inn an Efl ing ar 
Fag hóp fé lags liða og var mik ill kraft ur á 
stofnfundinum. Nú er í bí gerð að  halda 
fræðslu fund á veg um hóps ins enda var 
um það rætt þeg ar hóp ur inn var stofn að-
ur að eitt af meg in verk efn um hans yrði 
að  fylgja eft ir sókn til auk inn ar mennt-
un ar. 

Á fram verð ur unn ið að námstæki fær-
um fyr ir fé lags liða inn an Efl ing ar-stétt-
ar fé lags.  Einnig er lögð á það á hersla af 
Fag hóp Fé lags liða að  halda vel utan um 
fé lags lið ana í Efl ingu-stétt ar fé lagi.

Í und ir bún ingi er að  sækja um 
náms ferð fyr ir  nokkra fé lags liða til að 
 skoða störf sín er lend is.

Þá er í und ir bún ingi fræðslu fund-

ur fyr ir fé lags liða sem verð ur boð að ur 
sér stak lega með  bréfi til hvers og eins.

Margt  fleira er að ger ast á vett vangi 
fé lags liða eins og að all víða eru komn ar 
nýj ar starfs lýs ing ar fyr ir þá og far ið að 
 vinna eft ir þeim, en sum stað ar hef ur 

á stand ið á vinnu mark aðn um orð ið til 
að frest un hef ur orð ið á skipu lags breyt-
ing um  starfa.

Að und an förnu hef ur ver ið geng ið frá 
 nýrri launa röð un fyr ir þennan hóp sem 
 starfa hjá Ríki og hjúkr un ar heim il um.

Frá stofnfundi Faghóps félagsliða innan Eflingar sl. vor

Fræðslu fund ur í und ir bún ingi
Fé lags lið um fjölg ar ört 

Náms ferð er lend is á döf inni

Mik il þörf er fyr ir  þessa 
mennt un í öldr un ar- og fötl un ar-

geir an um

15. des em ber er síð asti skila dag ur um sókna 
 vegna des em ber mán að ar.

Stefnt er að því að  greiða sjúkra bæt ur og aðra 
 styrki út fyr ir jól in.

 Skila þarf um sókn um og öðr um gögn um í 
síð asta lagi 15. des em ber n.k.

 Fyrsta út borg un sjúkra sjóðs á nýju ári verð ur um 
mán aða mót in jan ú ar/febr ú ar 2006.

Stjórn Sjúkra sjóðs Efl ing ar-stétt ar fé lags

Síð asti skila dag ur 15. des em ber 
Sjúkra sjóð ir Efl ing ar

Félagsliðar
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Mjög víða vantar fólk til starfa og 
sífellt er verið að auglýsa eftir fólki og 

lít ið um umsóknir um störf. Það er 
margra ára reynsla á vinnumarkaði að 

þegar mikil þensla verður eins og nú, 
þá færir fólk sig milli starfa og nýtir sé 
þá möguleika sem skapast við að sum 
fyrirtæki bjóða hærri laun til að fá fólk. 
Í svona atvinnuástandi reynir á að fyrir-
tækin bjóði starfsfólki eins góð kjör og 
aðstæður á vinnustað og kostur er. Allir 
kjarasamningar eru lágmarkssamning-
ar og því er atvinnurekendum frjálst 
að greiða laun umfram samninga til að 
halda í starfsfólk sitt.

Niðurnjörvaðir kjarasamningar valda  
nokkrum vanda þegar staðan er svona. 
Því er oft borið við að atvinnurekendur 
geti ekki hækkað kaup starfsfólks þar 
sem þeir séu bundir kjarasamningum 
verkalýðsfélaganna. Þetta er að sjálfsögðu 
rangt. Allir kjarasamningar eru lágmarks-
samningar og atvinnurekendum heimilt 
að greiða hærri laun. En fyrirtæki hafa 
vitanlega mismunandi svigrúm til að 
bregðast við á þenslutímum. 

Vinnustaðir sem bundnir eru fram-
lögum ríkis eða ríkisstofnanaverða verða 
oft undir í samkeppni um fólk til starfa. 
Sveigjanleiki í launakerfum er lítill sem 
enginn og er mörgum vinnustöðum 
ætlað að vinna innan ákveðins launa-
ramma sem ákveðinn er af hinu opin-
bera, sem finnur hins vegar ekki fyrir því 
þegar undirmönnun sligar vinnustaði og 
veikindi aukast í kjölfar mikils álags.

Hvað er til ráða? Samkeppni um gott 
fólk er og verður á vinnumarkaði en 
launakerfi þurfa að vera sveigjanleg til 
að mæta slíkri stöðu sem nú er.

Kjarasamningar eru lágmarkssamningar
Þenslan veldur vanda

Kjaramál
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verð tryggð ur inn láns reikn ing ur sem 
hent ar þeim sem  vilja taka  litla á hættu 
og er  einnig hent ug ur fyr ir þá sem eru að 
nálg ast líf eyr is ald ur inn.

Sér eign ar líf eyr is sparn að ur er tæki færi 
sem eng inn ætti að láta fram hjá sér fara. 
Mót fram lag launa greið anda og hag stæð 
skatt lagn ing ger ir  þetta að hag stæð asta 
sparn aði sem völ er á.   Þessi sparn að ur 
er ó met an legt tæki færi fyr ir sjóð fé laga og 
mun í fram tíð inni  draga veru leg úr þeim 
breyt ing um sem  verða við starfs lok, þeim 
breyt ing um sem  verða við það að fara af 
full um tekj um á vinnu mark aði.   Tæki fær-
in  liggja líka í því að geta tek ið sér eign ina 

Við sam ein ingu Líf eyr is sjóðs ins Fram-
sýn ar og Líf eyr is sjóðs sjó manna voru 
sér eign ar deild ir sjóð anna  einnig sam ein-
að ar í Sér eign ar sjóð Gild is. Sér eign ar sjóð-
ur sjó manna var í  vörslu KB- banka en 
við sam ein ing una flutt ust rétt indi hans 
yfir til Gild is og verð ur nýr sam ein að ur 
sjóð ur vistað ur og á vaxtað ur í Sæ túni 1, 
eins og  Gildi - líf eyr is sjóð ur.  Þess má geta 
að þau sex ár sem Sér eign ar sjóð ur Fram-
sýn ar hef ur starf að inn an líf eyr is sjóðs ins 
hef ur á vöxt un hans á vallt ver ið mjög góð 
og því mun Sér eign ar sjóð ur Gild is  byggja 
á sterk um  grunni. Raun ávöxtun í Fram-
tíðarsýn 1 var 23,9% árið 2003 og 14,3% 
árið 2004 og í Framtíðarsýn 2 var 19,1% 
árið 2003 og 11,2% árið 2004.

Þess ir  tveir sér eign ar sjóð ir voru mjög 
lík ir og  hafði sjó manna sjóð ur inn upp á 
að  bjóða sam bæri leg ar á vöxt un ar leið ir og 
Fram tíð ar sýn 1 og 2 en auk þess  hafði 
hann   þriðju leið ina sem nú hef ur ver ið 
bætt inn í Sér eign ar sjóð Gild is sem Fram-
tíð ar sýn 3. Fram tíð ar sýn 3 er bund inn 

 Taktu ákvörðun....hækkaðu laun in þín!
Sér eign ar sjóð ur Gild is - þrjár á vöxt un ar leið ir

Hlutabréf 35%

Skuldabréf 65%

Hlutabréf 20%

Skuldabréf 80%

Bundinn
innlánsreikningur

Fram tíð ar sýn 1 Fram tíð ar sýn 2 Fram tíð ar sýn 3

Hvað færðu í lífeyri?

út á á kveðn um ára fjölda eft ir 60 ára ald ur. 
Mót fram lag launa greið anda sem er 2%, 

má ekki  liggja ó not að!  Ó nýtt mót fram lag 
er í raun á kvörð un um kjara skerð ingu sem 
sjóð fé lag ar ein ir geta á kveð ið.

 Taktu á kvörð un um að  hækka laun in 
þín með því að  ganga frá samn ingi um 
sér eign ar sparn að.   Hafðu sam band í síma 
515-4700 og klár aðu mál ið!

Séreignarsjóðir Gildis 
hafa skilað frábærum 

árangri frá stofnun
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Í sumar ákvað stjórn Rekstrarfélags 
Orlofsbúðanna í Svignaskarði að endur-
nýja barnahús og sandkassa og gera 
við rólur á skipulögðum leiksvæðum á 
staðnum. Leitað var til Fjölsmiðjunnar 

í Kópavogi og sáu starfsmenn þaðan 
um framkvæmdir við verkið. Viðgerð 
á rólunum lauk í sumar en húsin og 
sandkassarnir voru tilbúnir í lok sept-
ember. Þá var strax hafist handa við að 

flytja leiktækin upp í Borgarfjörð og er 
myndin tekin þegar bílstjórinn sem sá 
um flutninginn kom einu húsi af fjórum 
fyrir á efra svæðinu í orlofslandinu.

Ný leiktæki í Svignaskarð

Nú hefur nýr hópur útskrifast af 
námskeiðinu „Aftur í nám“ sem er 
fyrir fólk sem glímir við lesblindu eða 
lestrarörðugleika. Þessi námsleið hefur 
vakið mikla athygli og nú er biðlisti á 
hvert námskeið. Þetta er afar mikilvægt 
námstæki fyrir fólk sem er að glíma við 
lesblindu eða lestrarörðugleika. 

Mímir-símenntun hefur staðið að 
þessu námi í um tvö ár og aðsóknin 
sífellt að aukast. Æ fleiri félagsmenn í 
Eflingu hafa leitað eftir þessu tækifæri 
og er þeim vísað á þær leiðir sem standa 
þeim til boða. 

Óhætt er að fullyrða að ekkert stéttar-
félag hefur staðið jafn vel að þessu máli 
og Efling.

Við óskum þessu nýja hóp til hamingju 
með árangurinn en nýr hópur kemst í 
námið eftir áramót.

Nýr heimur fyrir lesblinda
Aftur í nám besta tækifærið

Orlofshúsin



WWW.JOIFEL.IS

Sendum félögum Eflingar-stéttarfélags og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur og óskum þeim allra heilla á nýju ári
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Dagbók Eflingar-stéttarfélags kemur 
út í desember og verður send félagsmönn-
um í stóru upplagi. Efni bókarinnar var  
breytt mikið á síðasta ári en það hefur 
mælst vel fyrir.

Í bókinni er nú að finna öll helstu 
málefni sem snerta félagsmenn Efling-
ar. Bókin er í handhægu gormabandi. 
Dagbókin liggur frammi í afgreiðslu 
félagsins og er jöfn eftirspurn eftir henni 
fram á síðustu mánuði ársins.

Í dagbókinni er fjallað er um öll helstu 
mál sem snerta félagsmenn, réttindi 
og skyldur launafólks þannig að um 
mjög hagnýtt efni er að ræða. Líta má 
á bókina sem eins konar uppflettirit til 
að finna helstu upplýsingar um Eflingu, 
sjóði félagsins og annað gagnlegt.

Farið er yfir helstu áfanga í kjarabar-
áttu síðustu aldar, fjallað um kosti þess 
að vera félagsmaður í Eflingu og minnt 
á helstu atriði sem snerta kjör félags-
manna og kjarasamninga.

Mjög gagnlegar upplýsingar eru um 
fræðslumál félagsins, sjóði þess og mögu-
leika félagsmanna til að efla menntun 
sína og þekkingu. 

Greinargóðar upplýsingar eru um 
réttindi í orlofs- og sjúkrasjóði og helstu 

atriði varðandi réttindi atvinnulauss 
fólks.

Mikilvægt er að fé lagsmenn hafi 
samband við skrifstofu Eflingar ef þeir 

Í byrjun september lögðum við svo 
upp í ferðina og sáum marga áhuga-
verða staði á leiðinni. Þegar við komum 
í Þórsmörk var ekið í Bása og fólki 
gefinn kostur á að borða nestið sitt.  Að 
því loknu var boðið uppá þrjár mismun-
andi gönguferðir í einni af fegurstu nátt-
úruperlu Íslands. Stórkostlegt landslag 
blasti við hvert sem lit ið var. Ekki 
skemmdi heldur fyrir að veðrið var mjög 
gott og við tókum mikið af myndum. 
Þegar við komum til baka bauð Efling 
uppá síðdegishressingu. Á heimleiðinni 
var svo komið við í bláberjalaut og við 
tíndum bláber og borðuðum þau jafnóð-
um. 

Í haust fór ég svo í Kerlingarfjöll á 
vegum Eflingar og Alexander sonur 
minn átta ára var með í ferðinni.
Vinkonur mínar ákváðu líka að fara, 
ásamt dætrum sínum og fleiri vinkonur 
okkar bættust svo í hópinn.

Lagt var af stað snemma morguns og 

ekið að Geysi og Gullfossi og staldrað 
við þar en síðan ekið upp í Kerlingafjöll 
og þeir sem höfðu áhuga gengu á fjöll 
og skoðuð voru hverasvæðin. Veðrið var 
einstaklega fallegt, heiðskírt og stillt og 
útsýnið stórkostlegt. Á heimleiðinni var 
komið við í Gullfosskaffi og hópnum 

boðið uppá íslenska kjötsúpu. Ferðafé-
lagar mínir voru sammála um að dagur-
inn hefði heppnast mjög vel og töluðu 
um að fara aftur í svona ferð á næsta ári, 
enda er gaman að ferðast með Eflingu 
um Ísland, sagði Jian Wang að lokum.

Framhald af blaðsíðu 30

Gaman að ferðast...

Jian Wang ásamt Alexander syni sínum og vinkonum

Nýtt útlit og efni mælist vel fyrir
Dagbók Eflingar 

fá ekki heimsenda dagbók. Þá verður 
bætt úr því eins fljótt og kostur er.

Erlendir félagsmenn
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Gu› munda Jóns dótt ir

Val ur Stein gríms son

Val ur Stein gríms son, trún a› arn a› ur 
seg ir a› vin sæld ir lopa peysun ar und an-
farna mán u›i hafi fjölg a› krón un um í 

launa umslagi starf manna sem  vinni vi› 
fram lei›sl una. Ég fór a›  vinna vi› fram-
lei›slu á lopa hjá Ála fossi í árs byrj un 

1973 og flá var oft unn in auka vinna. En 
svo lag› ist hún af fleg ar a› n‡ir a› il ar 
tóku vi› rekstr in um, seg ir hann. 

Val ur seg ir enn frem ur a› flís peys an 
hafi átt stærst an flátt í flví. Lopa peys ur 
 hættu a› selj ast í sama mæli og á›ur 
fleg ar hún kom á mark a› inn.    

Ég vinn á vél sem kemb ir ull ina í 
 flræ›i og sí› an fara fleir í spuna vél og 
 ver›a a› lopa bandi sem er not a› í peys-
urn ar.

Vi› mæt um venjulega í vinn una 
klukk an átta a›  morgni og för um heim 
klukk an hálf fjög ur sí› deg is. En núna er 
unn in auka vinna til klukk an sex  flesta 
daga og  vonandi helst fla› eitt hva› 
á fram.   

Val ur hef ur ver i› trún a› ar ma› ur Efl ing-
ar  fé laga hjá fyr ir tæk inu í tíu ár. A› spur›-
ur hvort hann hafi flurft a›  takast á vi› 
ein hver á taka mál, seg ir hann svo ekki 
vera. Sam skipti starfs manna og stjórn-
enda hafa alla tí› ver i› mjög gó› og öll 
a› sta›a og a› bún a› ur er til fyr ir mynd ar. 

fia› er helst ver› bólg an, sem er a› 
 angra okk ur me› kjara sker› ingu. fiess 
 vegna bind ég mikl ar von ir vi› a› lopa-
peys urn ar  ver›i vin sælasta jóla gjöf in í ár, 
fla› yr›i ekki svo slæmt,  sag›i Val ur.

Kol brún Gar› ars dótt ir,  hef ur unn i› 
í ull ar i›n a› in um í Mos fells bæ frá ár inu 
1976. fia› hef ur ver i› me› hlé um og 
vinn ur hún núna vi› pökk un í dokku-
deild. Ég hef unn i› á flest um vél um sem 
eru not a› ar vi› fram lei›sl una, seg ir hún. 

A› spur› um  bætta af komu svar a›i 
hún a›  tveir vinnu tím ar auka lega  flesta 
daga gæfu a› eins  meira í launa umslag i›. 
fia› mun ar um fla›, seg ir Kol brún.

Gu› munda Jóns dótt ir sag› ist a› al-
lega  vinna vi› a›  hespa og a› sto›a vi› 
pökk un, fleg ar mik i› væri a› gera. fieg ar 
ég vann hjá Ála fossi fyr ir mörg um árum, 
var unn i› á vökt um og flá dróst kvöld-
vakt in oft langt fram á nótt, seg ir hún. 

Hún seg ir enn frem ur a› nán ast sömu 

vél ar og eins vinnu brög› séu not u› vi›  
fram lei›sl una hjá  Ístex og voru á  gamla 
vinnu sta›n um.  

Hva› laun in var› ar flá  mættu flau vera 
 hærri, en bón us inn og eft ir vinn an lyft ir 
fleim a› eins upp,  sag›i Gu› munda a› 
lok um.

Framhald af blaðsíðu 29

Vinnustaðaheimsókn

Ver› bólg an angr ar okk ur 
me› kjara sker› ingu
- seg ir Val ur Stein gríms son

Kvöld vakt in dróst 
langt fram á kvöld

Gu› munda Jóns dótt ir

Unn i› á flest um 
vél um hér
- seg ir Kol brún Gar› ars dótt ir

Kol brún Gar› ars dótt ir

Vinnustaðurinn
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3) Jón gerði kröfu um greiðslu launa 
vegna unninna stunda í desembermán-
uði 2003 auk greiðslu samningsbundinna 
frídaga samkvæmt ákvæðum kjarasamn-
ings og veikindadaga en Jón var frá vinnu 
í tvo daga í desember vegna veikinda.  
Byggt var á því að fyrirsvarsmaður fyrir-
tækisins hafi í krafti stjórnunarréttar síns 
ákveðið að hann skyldi vera heima frá 19. 
desember 2003 og fram í janúar 2004 í 
stað þess að finna verkefni fyrir hann eða 
segja honum upp störfum.

4) Jón gerði kröfu um vangreidd laun 
í janúarmánuði 2004 og var gerð krafa 
um greiðslu 176 dagvinnustunda, sem 
var sá fjöldi stunda sem Jón hefði fengið 
greiddar hefði hann verið að vinna í 
mánuðinum.  Krafan um laun vegna 
janúarmánaðar var rökstudd með sömu 
rökum og krafa vegna launa í desember-
mánuði 2003.  Jón leit svo á að á meðan 
honum hafi ekki verið sagt upp störfum 
hafi hann verið starfsmaður fyrirtækisins.
  
5) Þar sem uppsögn miðast við mánaða-
mót gerði Jón kröfu um greiðslu launa 
á uppsagnarfresti í einn mánuð, þ.e. 
febrúar og var krafan rökstudd með 
ákvæðum kjarasamnings sem í gildi var 
á umræddum tíma, þar sem fram kemur 
að mánaðarkaupsmenn eigi ávallt rétt til 
eins mánaðar uppsagnarfrests.  Byggt er 

á því að í janúarmánuði hafi Jóni verið 
gert ljóst að ekki yrði um frekari vinnu 
að ræða og jafngiltu þessar upplýsingar 
uppsögn af hálfu fyrirtækisins.

6) Fyrirtækið gerði kröfu um að úttektir 
Jóns út á reikning fyrirtækis í tilgreindri 
verslunin, samtals að fjárhæð kr. 27.355, 
kæmu til frádráttar launagreiðslum til 
hans.  Jón samþykkti skuldajöfnuð að 
fjárhæð kr. 24.115 en hafnaði honum 
að öðru leyti.  Fyrirtækið byggði rök 
sín á því að með vísan til 1. gr. laga nr. 
28/1930 um greiðslu verkkaups sé það 
meginregla að greiða skuli verkkaup með 
gjaldgengum peningum og eigi megi 
greiða kaup með skuldajöfnuði nema svo 
hafi verið um samið sérstaklega.  

Niðurstaða héraðsdóms
Í forsendum niðurstöðu héraðsdóms 

segir að miðað verði við að Jón hafi 
fengið uppsagnarbréf frá fyrirtækinu og 
hann hafi því unnið uppsagnarfrest sinn 
í nóvembermánuði.  Hinsvegar hafi Jón 
sóst eftir vinnu áfram hjá fyrirtækinu 
í desember eftir því sem verkefni féllu 
til.  Ljóst sé að uppsögn hans hafi verið 
vegna fyrirsjáanlegs verkefnaskorts og 
ekki sé staðfest af fyrirtækinu að honum 
hafi verið lofuð vinna eftir jólin.  Það var 
mat réttarins að „..ekki sé um að ræða 
svo fast og langvarandi vinnusamband 
eftir uppsögnina að stefnandi hafi átt 
rétt á eins mánaðar uppsagnarfresti...“.  
Fallist var á að Jón ætti rétt á einnar viku 

uppsagnarfresti.  Fallist var á greiðslu 
launa til hans vegna unninna stunda í 
desembermánuði og greiðslu veikinda-
launa.  Vegna orlofskröfu Jóns segir í 
niðurstöðu héraðsdóms að þegar litið 
sé til framburðar fyrirsvarsmanns fyrir-
tækisins og vitnis fyrirtækisins þyki ljóst 
að umsamin laun hafi verið kr. 1.200 / 
klst að meðtöldu orlofi. Þegar litið sé til 
umsamdra vinnutaxta samkvæmt kjara-
samningi séu 1.200 kr/klst svo langt 
yfir jafnaðarkaup, sem ákveðið yrði 
samkvæmt þeim að „..10,17% rúmast vel 
inn í 1200 króna tímakaupinu, án þess 
talið verði að þá sé það komið niður fyrir 
umsamin lágmarkslaun...“, enda hefði 
Jón borið að mótmæla því þegar í stað ef 
hann taldi launaseðlana ranga.  Hafnað 
var því orlofslaunakröfu hans.

Niðurstaða Hæstaréttar: Krafan að 
fullu tekin til greina

Niðurstöðu héraðsdóms var áfrýjað til 
Hæstaréttar og var niðurstaða hans allt 
önnur en niðurstaða héraðsdóms.  Þar 
var krafa Jóns tekin til greina að fullu.  
Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að ekki 
þurfi að taka afstöðu til þess hvort Jón 
hafi verið sagt upp störfum í lok októ-
bermánaðar 2003, enda hafi ekki verið 
hnekkt þeirri staðhæfingu hans að hann 
hafi haldið áfram óbreyttum störfum hjá 
fyrirtækinu um nokkurra vikna skeið í 
desember 2003 og ekki hafi verið sýnt 
fram á að samið hafi verið sérstaklega á 
því tímabili um önnur ráðningarkjör en 
áður giltu.  Því verði að líta svo á að fyrir-
tækið hefði í verki fallið frá uppsögn hans.  
Þá sé óumdeilt að Jón hafi átt rétt til eins 
mánaðar uppsagnarfrests og ekki hafi því 
verið borið við af fyrirtækinu að Jón hafi 
vikist undan störfum á uppsagnarfresti.  
Dæmt var að Jón skyldi fá greidd umkraf-
in laun vegna desember og janúar auk 
launa á uppsagnarfresti í febrúar.  Vegna 
kröfu Jóns um greiðslu orlofs segir að 
Málun og spörslun verði að bera sönnun-
arbyrði fyrir því að samið hafi verið um 
þá skipan að orlofsfé væri innifalið í tíma-
kaupi hans.  Þetta hafi fyrirtækið ekki 
gert og því séu engin efni til annars en 
fallast á með Jóni að hann eigi rétt til að 
fá orlofsfé greitt til viðbótar umsömdum 
launum fyrir störf sín.  Vegna skuldajafn-
aðarkröfu fyrirtækisins segir í niðurstöðu 
dóms Hæstaréttar að ekki hafi verið sýnt 
fram á að sú fjárhæð sem komi til skulda-
jafnaðar eigi að vera hærri en sú fjárhæð 
sem Jón hafði viðurkennt fyrir dómi.

Höfundur er lögmaður Eflingar-stéttarfélags og 
starfar á Lögmannsskrifstofu Atla Gíslasonar
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Hæstiréttur snéri við... 
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Vanillu ís:
2 eggjarauður
2 egg
125 g sykur
2 – 3 tsk vanillusykur
5 dl rjómi
Saxað súkkulaði
1 msk sítrónusafi.

Þeytið saman eggjarauður, egg og sykur 
þar til blandan er ljós og létt. Bætið vanillu-
sykrinum út í og hrærið vel. Þeytið rjómann 
og blandið honum saman við ásamt söxuðu 
súkkulaði eftir smekk og sítrónusafanum. 
Setjið blönduna í form og frystið.

Forréttur:
Grafin nautalund með hvítlaukssósu að 
hætti Guðrúnar.

Efni:
500 g – 1 kg nautalund
1 msk timjan
1 – 1 1/2 msk mulið rósmarín
1 msk mynta
1 – 2 lárviðarlauf, mulin
1 – 2 msk Sítrónupipar
1 1/2 – 2 kg matarsalt

Snyrtið lundina og fjarlægið stóru sinina. 
Blandið saman timjan, rósmarín, myntu, 
lárviðarlaufum og sítrónupipar. Þekið 
lundina alveg með kryddblöndunni, núið 
henni inn í kjötið svo kryddið tolli utan á. 
Þekið botninn á glerfati með grófu salti. 
Leggið lundina ofan á og hellið salti yfir 
hana þannig að hún sé að mestu leyti 
þakin. Látið kjötið standa í saltinu í 4 – 5 
klst við stofuhita. Takið lundina úr saltinu. 
Burstið saltið af kjötinu með því að gefa því 
nokkra selbita. Pakkið kjötinu inn í álpappír 
og setjið það í frysti. Látið það frjósa. 
Takið lundina úr frysti 1 – 2 klst fyrir fram-
reiðslu. 

Sker ið lundina hálf frosna í örþunnar 
sneiðar og berið fram með hvítlaukssósu.

Hvítlaukssósa:
1 -2 dósir sýrður rjómi
5 – 6 hvítlauksrif 
(má vera meira ef vill)
1 tsk sítrónupipar
Nokkrir dropar Tabasco sósa

Stráið einni tsk af salti á skurðarbretti og 
merjið hvítlaukinn með hnífsbakka þar til 
hvítlaukurinn er orðinn að þykku mauki. 
Hrærið hvít lauknum, sítrónupiparnum 
og Tabasco sósunni saman við sýrða 
rjómann. Látið sósuna standa í kæli þar til 
hún er borin fram. 
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Eftirréttir Guðrúnar
Pönnukökur fyrir sex

Það er afar mikilvægt að fólk sem 
flytur á milli landa fái tækifæri til að læra 
tungumál nýja landsins. Hjá Samskip-
um er verið að kenna hópi Pólverja og 
einum Frakka íslensku en kennslan er 
á vegum Mímis-símenntunar. Þetta er 
fólk sem hefur verið hér í mismunandi 
langan tíma og hafa sumir ákveðið að 
vera hér áfram.

Lykilinn að góðum samskiptum á 
vinnumarkaði er að geta tjáð sig og 
fengið réttar upplýsingar. Íslensku-
kennslan er því lykill að aðlögun fólks 
að nýju samfélagi.

Samskip hefur með þessu samstarfi 
enn og aftur brotið blað í því að auka 
þekkingu sinna starfsmanna.

Pólverjar læra 
tungumálið

Íslenskunám hjá Samskipum

Matur er mannsins megin



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 15. desember nk.

Nafn: Vinnustaður: Sími:

Lausnarorð:

Heimili: Kennitala:



Svan hvít Kjart ans dótt ir var svo hepp in að  hreppa vinn ing síð ustu kross gátu Efl ing ar blaðs ins. Efl ing send ir  henni  bestu kveðj ur með ósk um að 
pen ing arn ir komi  henni vel.

Krossgátan

Lausn síðustu 
krossgátu

Lausnarorðið var:
RÓMANTÍK

allt fram streymir.. .

 skól i  í  mótun 

Svan hvít Kjart ans dótt ir fékk vinn ing inn
Kross gát an



AFL – Starfsgreinafélag Austurlands
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf., Smiðjuvegi 14, Kópavogi
Björgun ehf., Sævarhöfða 33, Reykjavík
Borðinn, verkalýðsfélag Hveragerði
Borgarbyggð
E.T. verslun ehf., Klettagörðum 11, Reykjavík
Eining - Iðja, Akureyri
Ernst & Young hf., Ármúla 6, Reykjavík
Falleg gólf ehf., Nesbala 25, Seltjarnarnesi
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
Faxaflóahafnir
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félagsstofnun stúdenta, Hringbraut , Reykjavík
Hampiðjan, Flatahrauni 3, Hafnarfirði
Kaupfélag Vestur – Húnvetninga

Landssamband íslenskra verzlunarmanna
Mjólkurfræðingafélag Íslands
Ottó B. Arnar ehf., Ármúla 29, Reykjavík
Seltjarnarneskaupstaður
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
Sjómannasamband Íslands
Smur, bón- og dekkjaþjónustan sf. Sætúni 4, Reykjavík
Stéttarfélagið Samstaða, Blönduósi
Verkalýðsfélag Akraness
Verkalýðsfélag Stykkishólms
Verkalýðsfélag vestfirðinga
Verkalýðsfélagið Vaka, Siglufirði
Verslunarmannafélag Austurlands
Verslunarmannafélag Hafnarfjarðar

AFL – Starfsgreinafélag Austurlands
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf., Smiðjuvegi 14, Kópavogi
Björgun ehf., Sævarhöfða 33, Reykjavík
Borðinn, verkalýðsfélag Hveragerði
Borgarbyggð
E.T. verslun ehf., Klettagörðum 11, Reykjavík
Eining - Iðja, Akureyri
Ernst & Young hf., Ármúla 6, Reykjavík
Falleg gólf ehf., Nesbala 25, Seltjarnarnesi
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands
Faxaflóahafnir
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félagsstofnun stúdenta, Hringbraut , Reykjavík
Hampiðjan, Flatahrauni 3, Hafnarfirði
Kaupfélag Vestur – Húnvetninga

Landssamband íslenskra verzlunarmanna
Mjólkurfræðingafélag Íslands
Ottó B. Arnar ehf., Ármúla 29, Reykjavík
Seltjarnarneskaupstaður
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
Sjómannasamband Íslands
Smur, bón- og dekkjaþjónustan sf. Sætúni 4, Reykjavík
Stéttarfélagið Samstaða, Blönduósi
Verkalýðsfélag Akraness
Verkalýðsfélag Stykkishólms
Verkalýðsfélag vestfirðinga
Verkalýðsfélagið Vaka, Siglufirði
Verslunarmannafélag Austurlands
Verslunarmannafélag Hafnarfjarðar

Sendum félögum Eflingar-stéttarfélags og fjölskyldum þeirra
hátíðarkveðjur og óskum þeim allra heilla á nýju ári

Jóla ball Efl ing ar-stétt ar fé lags verð ur 
hald ið mið viku dag inn 28. des em ber 
2005 að Ver söl um Iðn að ar manna hús-
inu við Hall veig ar stíg 1 frá kl. 16.30 til 
18.30.  Hús ið opn að kl. 16:00.

Margt verð ur sér til gam ans gert.
Jóla svein ar koma af fjöll um og  spjalla 

við börn in.
Hljóm sveit in Snill ing arn ir sér um 

söng og  leiki og und ir spil við dans inn í 
kring um jóla tréð.

Boð ið verð ur upp á veit ing ar við hvers 
manns hæfi,  kaffi, gos, kök ur og svo 
auð vit að nammi poka fyr ir börn in.

Miða sala verð ur á skrif stofu Efl ing-
ar frá mánu deg in um 5. des em ber alla 
 virka daga fram að jól um með an mið ar 
end ast.

Vin sam lega at hug ið að  vegna mik ill ar 
að sókn ar er nauð syn legt að  tryggja sér 
miða tím an lega.  Hægt er að  hringja í 
síma 5107500 og fá miða frá tekna. 

Miða verði er mjög í hóf stillt að  vanda 
Efl ing ar.

Miða verð fyr ir barn er 400 kr. en 
fyr ir full orð inn 600 kr. Tak ið 28. des em ber frá fyr ir börn in!!!

Jóla ball Efl ing ar

Jólin koma





SPV Net
Hagstæður reikningur fyrir sparnað sem ekki má binda 
til lengri tíma. Vextir hækka eftir því sem inneignin stækkar.

Alltaf laus
Enginn kostnaður eða þóknun
Engin lágmarksinnstæða
Hægt að nota sem launareikning eða fyrir sparnað.

Spv Net+
Hagstæðasta ávöxtun sem völ er á fyrir langtímasparnað.

Verðtryggður hávaxtareikningur
Enginn kostnaður eða þóknun
Engin lágmarksinnstæða
Bundinn til 5 ára

SPV Net og SPV Net+ eru þægilegir og öruggir. Með því að nýta nýjustu 
tækni og beina öllum samskiptum Net-reikningshafa í gegnum vef SPV 
og Heimabankann getur SPV boðið betri ávöxtun en býðst á sambærilegum 
reikningum hér á landi.

Leitaðu þér  uppl. um SPV Net og SPV Net+  á heimasíðu SPV, www.spv.is, 
eða með því að hringja í Þjónustuver SPV í síma 5754100

vaxa
Láttu peningana

á Netinu
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