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 Skrifstofa Eflingar er opin 

 frá kl. 08.15 – 16.00.

Lei›ari

Félagsmenn í Verkalýðs- og sjómannafélaginu Boðanum samþykktu 
á dögunum í atkvæðagreiðslu að sameinast Eflingu-stéttarfélagi með 
nær einróma niðurstöðu. Allar líkur eru á því að Efling samþykki 
sameininguna með svipuðum hætti. Þetta er mikil viðurkenning 
fyrir  það starf sem félagið hefur unnið á undanförnum árum. Það 
væri ekki óeðlilegt að einhver gagnrýni heyrðist á stöðugt stækkandi 
stéttarfélög og möguleika þeirra til að sinna þörfum félagsmanna 

sinna eftir því sem stærðin og fjarlægðin verður meiri. En gagnrýni á sameiningu stéttarfélaga heyrist 
vart í dag. Ljóst er að félagsmenn líta á það sem meginatriði að sameinast í stór og öflug stéttarfélög 
sem búi yfir miklum félagslegum og fjárhagslegum slagkrafti ef á þarf að halda. 

Staðreyndin er nefnilega sú að með stækkun félaganna, hefur þjónusta þeirra margfaldast. Á hverju 
ári veita Sjúkrasjóðir Eflingar á fimmta þúsund manns ýmsa styrki og þjónustu. Líklegt er að svip-
aður fjöldi sé að fá þjónustu frá Orlofssjóði sem býður nú fram þjónustu sína bæði á Íslandi og í 
Kaupmannahöfn auk þess sem mörg hundruð manns ferðast með félaginu á ári hverju og enn aðrir 
nýta aðra fjölbreytta þjónustu. Þúsundir félagsmanna Eflingar nýta sér fræðslustarf félagsins, bæði í 
starfsmenntun, frístundamenntun og síðan í ýmiss konar sérstöku námi sem félagið eða samstarfs-
aðilar bjóða upp á. 

Þá er ótalið mikilvægasta verkefnið sem sinnt er af Eflingu á hverjum einasta degi. Vinna við kjara-
samninga og túlkun kjarasamninga er hryggstykkið í starfi félagsins.

Mikill fjöldi félagsmanna leitar til skrifstofu Eflingar á hverjum mánuði vegna margs konar aðstoðar í 
kjaramálum. Á erilsömum degi getur skrifstofa Eflingar stundum litið út eins og brautarstöð. Aðstoð 
lögmanna félagsins í kjara- og réttindamálum sem er félagsmönnum að kostnaðarlausu er hér lyk-
ilatriði. 

Það er nefnilega staðreynd að ný tækifæri til sóknar urðu til með sameiningu stéttarfélaganna.  Mis-
munandi straumar og stefnur í eldri félögunum bjuggu til lifandi drifkraft við sameiningu þeirra þar 
sem réttindi voru aukin á öllum sviðum og áhersla lögð á að styðja þá sem veikari voru í kjarabar-
áttunni. Nýjustu félagslegu vaxtarsprotarnir eru stofnun faghópa félagsliða og leikskólaliða þar sem 
hópar innan Eflingar hafa nú markað sér stefnu með góða faglega menntun og þekkingu að vopni. 

Víst er að þróunin heldur áfram. Viðhorf félagsmanna Boðans til Eflingar sýnir að félagið er á réttri 
braut. Nú þarf félagið að sýna áfram að það sé traustsins vert. Það verður aðeins gert með öflugu 
starfi, kjarki til að takast á við verkefnin og framsýni.

Staðan í kjara- og samningamálum
Þegar þetta er skrifað skömmu fyrir 1. maí er verið að boða til fyrsta samráðsfundar milli aðila 
vinnumarkaðarins. Ljóst er að kjarasamningarnir sem undirritaðir voru 17. febrúar eru í verulegri 
hættu. Þeir kjarasamningar byggðu á að kaupmáttur haldist eða aukist og verðbólgan sé lækkandi. 
Nú er vandséð að þessum markmiðum verði náð. Engu að síður er það staðreynd að sterk varn-
arbarátta gegn hækkandi verðbólgu er eina sóknarfærið okkar.Húsnæðismarkaðinn verður að losna 
úr þeirri spennitreyju sem hann er í. Samhliða þessu verði unnið að efnahagsaðgerðum sem miða 
að styrkingu krónunnar svo verðhækkanir gangi til baka. Þær kröfur verður að setja á fyrirtækin að 
fleyta ekki hækkunartilefnum út í verðlagið því þær hækkanir munu hitta þau sjálf fyrir á endanum 
ekki síður en almenning. 

Það er full ástæð til þess að skora á ríkisstjórnina að bregðast hratt við og koma skýrum skilaboðum 
út í samfélagið um viðbrögð. Staðan þolir enga bið.

Sameining og þróun 
stéttarfélaga

 Með baráttukveðju, Sig urð ur Bessa son
for mað ur Efl ing ar-stétt ar fé lags

Sigurður Bessason



Danfoss tengigrindur fyrir hitakerfi
Sérhannaðar tengigrindur fyrir íslenskar aðstæður

Vönduð vara úr ryðfríu efni
Fyrir neysluvatns-, ofnhita-, gólfhita- og snjóbræðslukerfi og fl.
Áratuga reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Við erum leiðandi í hönnun og framleiðslu á
tengigrindum fyrir hitakerfi

Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Sími 510 4100 • www.danfoss.is

Danfoss hf
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Mjög afgerandi niðurstaða kom fram í 
atkvæðagreiðslu um kjarasamning Efl-
ingar-stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins 
Hlífar í Hafnarfirði, Verkalýðs- og sjó-
mannafélags Keflavíkur og nágrennis og 
Verkalýðs- og sjómannafélagsins Boð-
ans við Samtök atvinnulífsins.  Samn-
ingurinn var samþykktur með yfir-

gnæfandi meirihluta atkvæða.  Atkvæði 
greiddu 2.763 eða um 15,1% af þeim 
sem voru á kjörskrá. Já sögðu 2.287 
eða 82,8% en 451 eða 16,3% greiddu 
atkvæði gegn samningnum. Ógildir og 
auðir seðlar voru 25 eða 0,9%.
Atkvæðagreiðslan stóð frá 25. febrúar 
til 10. mars.

Yfirgnæfandi meirihluti
Flóafélögin samþykktu samninginn
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Kjaramál

5. maí Fyrstur kemur - fyrstur fær

5. maí Kanada fullgreiða ferðina hjá Guðmundi Jónassyni

3. júní Kaupmannahöfn - skráning hefst fyrir haustið 2008

1. júlí Dregið í sumargetrauninni

11. ágúst Haust 2008 - byrjum að skrá í sumarhúsin fyrir veturinn

11. ágúst Kaupmannahöfn - skráning fyrir vetur 2009

Mikilvægar tímasetningar 2008!!!

Vakin er athygli á því að í öllum skráningum sem fram fara á skrifstofu 
ganga þeir fyrir sem fyrstir mæta þegar skrifstofan opnar kl. 8.15 og 
fá afhent númer.

5. maí 
- ekki gleyma þér

Fyrstur kemur, 
fyrstur fær

www.efling.is

Tjaldvagnar

Athugið breytt 
símanúmer
Leigðir frá: fimmtudegi - miðvikudags.

Afhending: kl. 13.00 til 20.00 á fimmtu degi og 
skilað á miðvikudegi milli kl. 10.00 og 16.00

Staðsetning: Háholt 23, Mosfellsbæ 
pöntunarsími: 856 4848.

Nánari upplýsingar á www.efling.is
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Sameining

Þessi niðurstaða er framar okkar björt-
ustu vonum, segir Þórður Ólafsson, 
formaður Verkalýðs- og sjómanna-
félagsins Boðans en félagsmenn í Boð-
anum samþykktu í atkvæðagreiðslu að 
sameinast Eflingu með yfirgnæfandi 
meirihluta atkvæða. Atkvæði féllu 
þannig að 280 félagsmenn af 701 sem 
voru á kjörskrá greiddu atkvæði með 
sameiningu en 4 voru á móti. 

Ég tel að þessi niðurstaða sýni tvennt, 
segir Þórður. Fólkið í félaginu hér hef-

ur greinilega metið það góða samstarf 
sem við höfum átt með Eflingu í samn-
ingamálum. Síðan er hitt að málið er 
vel undirbúið af félögunum og allir hér 
einhuga um að byggja upp stórt og öfl-
ugt félag með félagsmönnum Eflingar. 
Nú horfum við saman til framtíðar 
og aukinna réttinda félagsmanna. Við 
hlökkum til að taka þátt í þessu upp-
byggingarstarfi áfram með Eflingu, seg-
ir Þórður.

Forsvarsmenn Eflingar-stéttarfélags og 
Verkalýðs- og sjómannafélagsins Boð-
ans hafa á undanförnum mánuðum 
rætt sameiningu félaganna. Aðalfund-
ur Boðans á síðasta ári setti stefnuna 
á sameiningu og stjórn og trúnaðarráð 
Eflingar hefur fyrir sitt leyti samþykkt 
að ganga til viðræðna við Boðann um 
að sameina félögin. Sameiginlegur 

fundur forsvarsmanna félaganna hefur 
mótað farveg sameiningar og nú hefur 
atkvæðagreiðsla innan Boðans skor-
ið með afgerandi hætti úr um afstöðu 
félagsmanna Boðans til sameiningar. 

Með bráðabirgðaákvæðum sem lögð 
verða fyrir aðalfund Eflingar er gert ráð 
fyrir því að fulltrúar frá Boðanum komi 
í stjórn Eflingar og einnig fái Boðinn 
aðild að stjórnum sjóða Eflingar þar 
til nýjar stjórnir hafa verið kosnar sam-
kvæmt lögum Eflingar.

Þá er gert ráð fyrir því að áfram verði 
starfrækt skrifstofa sem Boðinn hefur 
rekið í Hveragerði þannig að félagsfólk 
í Boðanum á ekki að finna fyrir breyt-
ingu á þjónustu á svæðinu sjálfu en auk 
þess mun skrifstofa Eflingar í Reykjavík 
þjóna félagsfólki eftir þörfum.

Framar okkar björtustu vonum
Boðinn samþykkti sameiningu með yfirgnæfandi meirihluta

Við hlökkum til að taka þátt 
í þessu uppbyggingarstarfi 
áfram með Eflingu, segir 

Þórður

– segir Þórður Ólafsson, formaður Boðans
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Sameining

Þetta er stórmerkileg niðurstaða, segir 
Sigurður Bessason, formaður Eflingar 
þegar honum bárust fréttir af úrslitum 
atkvæðagreiðslu Boðans. Það hefur 
auðvitað ekki farið fram hjá okkur í 
samtölum okkar við fólk á svæðinu að 
meirihluti væri fyrir því að sameinast 

Eflingu. En okkur óraði ekki fyrir 
svona nær einróma samstöðu, segir 
Sigurður. 

Það sem ég get heitið félagsfólki í Boð-
anum er að við munum leitast við að 
vinna eins vel og við getum fyrir félags-

menn í Boðanum eins og við leggjum 
okkur fram gagnvart öllu félagsfólki, segir 
hann.

Sigurður segir að það hafi verið ánægju-
legt að vinna að þessari sameiningu með 
Boðanum. Bjartsýni og framsýni hafi 
einkennt forystufólk og félagsmenn Boð-
ans. Augljóst er að félagsmenn litu á sam-
eininguna sem tækifæri til að bæta launa-
umhverfi og réttindi sín. Það sem við 
erum að gera með þessari sameiningu er 
kannski nýr tónn miðað við eldri samein-
ingar, segir hann.   Hjá Boðanum er sam-
eiginleg ákvörðun að halda  áfram þjón-
ustuskrifstofu í Hveragerði þannig að fólk 
hefur aðgang að góðri þjónustu á svæðinu 
en þar við bætist umfangsmikil þjónusta 
og réttindi í gegnum Eflingu í Reykjavík. 

Ég get ekkert annað en sagt við félags-
menn Boðans að við erum afskaplega 
stolt af þessari niðurstöðu og fólkið í Boð-
anum fær okkar bestu hamingjuóskir frá 
Eflingu. Ég veit að þetta verður nýr áfangi 
í starfi okkar sem mun gera Eflingu-stétt-
arfélag að enn stærra og sterkara félagi, 
segir hann.

Til hamingju
-segir Sigurður Bessason, formaður Eflingar

Heitum því að vinna eins vel 
fyrir félagsmenn og kostur er

Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir 
í tilefni af 1. maí, alþjóðlegum baráttudegi verkafólks.

Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir 

Björgun ehf., Sævarhöfða 33, Reykjavík
Borgarbyggð

Eining - Iðja, Akureyri
Ernst & Young hf., Ármúla 6, Reykjavík

ET verslun ehf., Klettagörðum 11, Reykjavík
Falleg gólf ehf., Nesbala 25, Seltjarnarnesi
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands

Faxaflóahafnir
Félag íslenskra hljómlistarmanna

Félag leiðsögumanna
Höldur - Bílaleiga Akureyrar, Skeifunni 9, Reykjavík

Ísloft, blikk og stálsmiðja ehf., Bíldshöfða 12, Reykjavík
J.B. byggingafélag, Hlíðarsmára 6, Kópavogi

Landssamband íslenskra verslunarmanna

Landssamband lögreglumanna
Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Mjólkurfræðingafélag Íslands
Seltjarnarneskaupstaður

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
Sjómannasamband Íslands

Smur- bón- og dekkjaþjónustan sf. Sætúni 4, Reykjavík
Stéttafélagið Samstaða, Blönduósi

Verkalýðsfélag Akraness
Verkalýðsfélag Stykkishólms
Verkalýðsfélag Vestfirðinga

Verkalýðsfélagið Boðinn, Hveragerði
VSÓ Ráðgjöf ehf., Borgartúni 20, Reykjavík

Fulltrúar félaganna hittust í Hveragerði 11. mars s.l.
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Kjaramál

sé veitt tækifæri til þess að samþykkja 
eða hafna þeirri niðurstöðu sem samn-
inganefndir þeirra ná.  Á því er engin 
undantekning nú þegar félagsmönnum 
sem ekki hafa íslensku að móðurmáli 
hefur fjölgað innan félaganna. Fyrir 
okkur Íslendinga er þetta hluti af okkar 
lýðræðishefð en fyrir þá sem koma frá 
öðrum samfélögum geta þessi réttindi 
virkað sem mikil upplifun. 

Það tekur mörg ár og flókið ferli fyrir 

Nanda Gajendran frá Sri Lanka er 
einn af nýjum félagsmönnum Efling-
ar sem tók þátt í afgreiðslu síðustu 
kjarasamninganna á almenna mark-
aðnum. Það kom honum sannarlega á 
óvart að fá send kjörgögn heim til sín 
og um leið tækifæri til þess að taka 
afstöðu um eigin kjör. Það var hátíð-
leg stund, segir hann, þegar hann 
rúmlega þrítugur tók í fyrsta sinn 
þátt í sinni lýðræðislegri atkvæða-
greiðslu og gekk frá atkvæðaseðli sín-
um í póst til Eflingar og hafði þannig 
áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslu 
kjarasamninganna.

Sá háttur sem íslensk verkalýðsfélög hafa 
á afgreiðslu kjarasamninga er um margt 
sérstakur fyrir þá miklu lýðræðishefð 
sem byggt er á. Félögin leggja sig fram 
um að tryggja að öllum félagsmönnum 

útlendinga að öðlast kosningarétt hér 
á landi. Slík réttindi eru að jafnaði ein-
ungis tryggð þeim sem eru ríkisborgarar 
og engin ástæða til þess að breyta því 
en þegar kemur að verkalýðshreyfing-
unni er viðhorfið annað. Frá upphafi 
hefur verkalýðshreyfingin litið á sig sem 
alþjóðlegt afl og alþjóðlegan málsvara 
launafólks án tillits til ríkisfangs eða 
kynþáttar. Hagsmunirnir allra sem hafa 
lifibrauð sitt af launavinnu eru sameig-
inlegir. 

Félögin eru opin öllum sem taka laun 
samkvæmt kjarasamningum félaganna 
og hvorki spurt um ríkisfang, þjóðerni, 
tungumál eða kynþátt. Til þess að öðl-
ast atkvæðisrétt innan þeirra er nóg að 
taka laun samkvæmt kjarasamningum 
og vera félagsmaður – þar með tilheyrir 
þú því lýðræðislega samfélagi sem annast 
um hagsmunagæslu fyrir þig og öðlast 
rétt til þess að hafa áhrif á starfsemina. 

Við veltum því ekki oft fyrir okkur hversu 
verðmæt og mikilvæg þessi lýðræðislegu 
réttindi okkar eru. Ef til vill er það vegna 
þess hversu vön við erum þeim, hættum 
hreinlega að hugsa um þau og gott ef við 
teljum nokkra ástæðu til þess að nýta 
þau. Það á ekki við um alla. 

Hátíðleg stund að greiða 
atkvæði um kjarasamning

Lýðræðishefð verkalýðshreyfingarinnar

- segir Nanda Gajendran

Frá upphafi hefur verkalýðs-
hreyfingin litið á sig sem 

alþjóðlegt afl og alþjóðlegan 
málsvara launafólks án tillits 
til ríkisfangs eða kynþáttar





1. maí

Hvað segja þau um baráttudaginn 1. maí

Tekur þú þátt í dagskránni 1. maí? Tekur þú þátt í dagskránni 1. maí?
Svala Birna Sæbjörnsdóttir vinnur á Leikskólanu Hlíð-
arenda. 
Ég hef ekki gert það hingað til en ef veðrið verður gott læt ég 
kannski verða af því.

Jens Þorsteinsson keyrir rútu hjá Sérleyfisferðum Akureyr-
ar. 
Það var fyrir mörgum árum og kannski endurtek ég það 
núna ef ég verð ekki á leiðinni norður.
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1. maí

Sigríður Eiríks-
dóttir segir að 
hún hafi alla 
tíð tekið þátt í 
dagskrá baráttu-
dagsins 1. maí. 
Ég hef gert það 
síðan ég man 
eftir mér, segir 

hún. Ég hugsa að ég hafi verið sjö ára 
þegar ég fór með föður mínum, Eiríki 
Þorsteinssyni, í fyrstu kröfugönguna. 

Pabbi alltaf 
harður á því að 
fjölskyldan færi 
saman í gönguna

Allir í gönguna!

those working in hotels and restaurants 
where employees have to work as usual.

Those who are working on Labour Day 
get higher shift payments or overtime 
according to respective agreements.

The unions in Reykjavík have organised 
a march in the center and an outdoor 
meeting for the last 85 years. This year 
they have, as usual planned a march and 
meeting at Ingólfstorg in the center of 
Reykjavík. The march starts at 13.30 
from Hlemmur and the meeting at 
14.00 in the Reykjavík center. 

After the meeting Efling invites all 
theyr union members to a coffee at the 
Kiwanishouse at Engjateig 11.

Efling-trade union extends good wish-
es to all members on the international 
Labour day and encourages everybody 
to join union members from different 
unions too in the march in the center 
of Reykjavík. 

Information for foreign union-members
May 1st

- segir Sigríður Eiríksdóttir

Efling members meet in 
Kiwanishouse at Engjateigur
1´st of May is an international labour 
day, a day to remind all workers of the 
struggle of working people all around 

the world.  Here in Iceland this day is a 
national holiday.  Generally the employ-
ers respect the day as a holiday. Most 
workers take holiday but some, espe-
cially those working in caring such as in 
hospitals and old people´s homes, and 

www.efling.is

Við áttum heima í Reykjavík og hann 
bar rauðan fána. Pabbi var í Dagsbrún 
og hann var alltaf harður á því að fjöl-
skyldan færi saman í kröfugönguna og 

ég hvet alla sem eiga heimangengt að 
fara í gönguna núna með baráttuhug, 
sagði Sigríður.
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Áhugavert

Óundirritað bréf borgarverkfræðings 
sem til er í bréfasafni Verkamanna-
félagsins Dagsbrúnar sýnir að borg-
aryfirvöld voru hlynnt því að Irving 
Oil fengi eina bestu byggingalóð 
borgarinnar til afnota undir bens-
ínstöð. Borgarverkfræðingur taldi 
sig hafa náð samkomulagi við Dags-
brún í febrúar 1995 um að Dagsbrún 
afsalaði sér tilkalli til núverandi lóðar 
á horni Sætúns og Borgartúns á þeim 
forsendum að félagið fengi hlutdeild 
í söluandvirði lóðarinnar þegar Irv-
ing Oil keypti lóðina. 

Ef þetta hefði allt gengið eftir, væri 
eflaust ein stór bensínstöð Irving Oil á 
horninu þar sem hús Eflingar, ASÍ og 
Gildis stendur nú. Tekið skal fram að 
stjórn Dagsbrúnar samþykkti ekki afsal 
lóðarinnar. Svo gæfulega vildi til að 
Irving Oil missti áhugann á lokametr-
unum og ekkert varð af þessum við-
skiptum. Lóðamál Eflingar og gamla 
félagsins Dagsbrúnar er rakið hér á eftir 
og rætt við fyrrum formann Dagsbrún-
ar og Eflingar, Halldór Björnsson.

Lóðamál Verkamannafélagsins Dags-
brúnar áttu sér langa sögu en á árinu 
1945 samþykkti bæjarstjórnin í Reykja-
vík að gefa félaginu lóð á Skólavörðu-
holti og var það fyrirheit ítrekað á 40 ára 

Fengu vilyrði fyrir lóð 
Dagsbrúnar við Sætún

Borgaryfirvöld voru hlynnt komu Irving Oil

Ég vissi að Guðmundur J. Guðmunds-
son hafði átt í viðræðum við Reykja-
víkurborg um að Irving Oil fengi lóð-
ina í Sætúni, segir Halldór Björnsson, 
fyrrverandi varaformaður Dagsbrún-
ar, í viðtalið við Eflingarblaðið  þegar 
þetta mál er borið undir hann. Hin 
raunverulega ástæða fyrir áhuga Guð-
mundar J var sú að hann hafði áhuga 
á að nýr aðili kæmi inn á markaðinn 
hér til að lækka olíuverðið. Hann vildi 
leggja sitt af mörkum til að auðvelda 
aðkomu Irving Oil inn á markaðinn 
og þannig er lóðin við Sætún komin 

Guðmundur J vildi lækka olíuverðið 
og fá nýtt fyrirtæki inn á markaðinn

inn í málið. Lóðin var og er auðvitað 
gersemi við eina helstu umferðaræð 
borgarinnar frá austri til vesturs og 
miðsvæðis í borginni. 

En verðið var auðvitað allt of lágt 
sem Dagsbrún átti að fá í sinn hlut. 
En ég held reyndar að Dagsbrún 
hefði aldrei látið frá sér lóðina ef 
hefði reynt á þetta, segir Halldór.  
En málið gekk aldrei svo langt þegar 
Irving Oil missti áhugann á að koma 
hingað.

- segir Halldór Björnsson, fyrrverandi formaður Dagsbrúnar

Framhald á síðu 45



næ
st
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Viðtalið

Skjöldur er löngu sameinað öðrum 
verkalýðsfélögum á Vesturlandi. Pólit-
ísk harka var meiri í verkalýðsbaráttunni 
á þessum árum og Magnús tók þátt í 
henni. Hann sat á tveimur Alþýðusam-
bandsþingum á árunum 1958 og 1962. 
Þá var Hannibal Valdimarsson, forseti 
og flokkadrættir voru miklir og fundir 
drógust oft fram á nótt og viss reynsla 

Ég ólst upp á bænum Hömrum í Reyk-
holtsdal í Borgarfirði og hóf afskipti 
af verkalýðsmálum þegar ég var átján 
ára. Þá rann árið 1959 upp og ég var 
kosinn formaður verkalýðsfélagsins 
í sveitinni sem hét Skjöldur. Ég hafði 
unnið í vegavinnu, brúargerð og í slát-
urhúsinu á haustin og tvö síðustu árin 
var ég bílstjóri á vörubíl og vann við 
að flytja möl á byggingarsvæði, segir 
Magnús Jakobsson, vaktstjóri á bens-
ínstöð N1 í Skógarseli í Breiðholti og 
trúnaðarmaður Eflingar.  Magnús á 
ótrúlega skemmtilegan feril að baki 
bæði í félagsmálum og íþróttum eins 
og fram kemur í viðtalinu hér á eftir. 

fólst í því fyrir ungan mann að hrærast í 
þessu, segir hann. 

Lærði málmsteypu
En svo varð hlé á afskiptum hans af 
verkalýðsbaráttunni þegar hann ákvað 
að fara í nám í málmsteypu í Málm-
smiðjunni Hellu í Reykjavík árið 1960. 
Að námi loknu gekk hann í Félag járn-
iðnaðarmanna og sat í nokkrum nefnd-
um um nokkurra ára skeið. Hann gerði 
hlé í þónokkur ár á nefndar- og verka-
lýðsstörfum. 1995 hóf hann störf hjá 
Olíufélaginu og var kosinn trúnaðar-
maður þar fljótlega. Magnús hefur setið 
í trúnaðarráðum og samninganefndum 
hjá Dagsbrún og núna hjá Eflingu, 
uppstillinganefnd í nokkur ár og núna 
stendur til að hann taki við formennsku 
í vinnudeilusjóði.

Tókst aldrei að sigra Valbjörn
Trúnaðarmaður Eflingar hjá N1 og íþróttafrömuðurinn

1. maí er framundan og alltaf 
þegar ég hef tíma fer ég í 

kröfugönguna og útifundinn

- segir Magnús Jakobsson
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Viðtalið

Formaður ungmennafélagsins
Um svipað leyti og Magnús varð for-
maður í verkalýðsfélaginu Skildi tók 
hann við formennsku í UMF  Reykdæla 
og var í báðum störfunum til ársins 
1961. Hann æfði frjálsar íþróttir sem 
smá strákur í sveitinni og keppti fyrst á 
Drengjamóti UMSB þá tólf ára. Magn-
ús bjó í Borgarfirði þar til hann varð tví-
tugur og á þeim tíma var UMSB meðal 
sterkustu ungmennafélaga á landinu í 
frjálsum íþróttum. Til marks um það 
keppti hann á stigamóti UMSB nítján 
ára og UMSB vann keppnina með 145 
stigum. En félagið sem komst næst fékk 
60 stig. Aðstaða til æfinga í Reykholti 
á þessum tíma var ekki upp á marga 
fiska. Æfingar fóru fram á eyri sem var 
grasi gróin með gryfjum og misgóðri 
hlaupabraut og keppt var á grasbraut á 
eyri hjá Ferjukoti. En í hástökkskeppn-
inni og stangarstökkinu var stokkið 
í sand. Þegar Magnús er spurður um 
fyrsta stórmótið sem hann tók þátt í 
segist hann muna vel eftir því og ekki 
að ástæðulausu. 

Kom heim með gull, silfur og brons
Hann var valinn í boðhlaupssveit á 
landsmótið á Akureyri 1955 og átti að 
hlaupa þriðja sprett. En það fór ekki 
betur en svo að keflið fékk hann aldrei 
vegna þess að þeir misstu það í fyrstu 
skiptingu. Næsta landsmót var hald-
ið á Þingvöllum 1957 og sama sumar 
keppti ég á Íslandsmeistaramóti drengja 
í Reykjavík og kom heim með gull,sil-
fur og brons. Ég varð drengjameistari 
í stöng, annar í þrjúhundruð metra 
hlaupi og þriðji í langstökki. Árið eftir 
varð ég unglingameistari í stangarstökki 
á Akureyri og stökk með stálstöng. 
Fíberstangirnar komu ekki fyrr en árið 
1961. Magnús keppti á öllum héraðs-
mótum Borgarfirðinga í flestum grein-
um og vann stigastyttu til eignar í þrjú 
ár í röð frá 1958 til 1960. 

Valbjörn eftirminnilegastur
Þegar Magnús er spurður hvaða ein-
staklingur sé eftirminnilegastur sem 
hann keppti við á landsmótum segir 
hann að Valbjörn Þorláksson, góður 
vinur sinn, sé þar efstur á blaði. Hann 
var alltaf að þvælast fyrir og mér tókst 
aldrei að sigra hann. Árið 1961 varð ég 
fyrir meiðslum á landsmóti á Laugum 
og hætti að æfa um tíma. Síðan varð það 
úr að ég ákvað að flytja í bæinn ásamt 
góðum félögum mínum frá Reykholti, 
þeim Sigurði Geirdal, fyrrverandi bæj-

arstjóri í Kópavogi og Pálma Gíslasyni, 
formanni UMFÍ til margra ára. 

Til liðs við Breiðablik í Kópavogi
Við félagar ákváðum að ganga til liðs við 
frjálsíþróttadeild Breiðabliks. Magnús 
segir að upp frá því hafi átburðarrásin í 
lífi sínu verið nokkuð hröð. Hann varð 
formaður frjálsíþróttadeilda Breiðabliks 
1966 og 1968 tók hann sæti í stjórn 
F.R.Í. Það hafði verið töluverð lægð 
eftir að gullaldarárunum lauk uppúr 
1950 og þess vegna ákvað stjórnin að 
byrja uppbyggingarstarfið strax og hefja 
frjálsar íþróttir aftur til vegs og virðing-
ar. Til þess að það mætti takast ákvað 
stjórnin að einbeita sér að þátttöku í 
Evrópubikarkeppni landsliða og Kalott-
keppninni sem var haldin til skiptis á 
Norðurlöndunum. 

Kalottkeppnin skemmtileg
Til gamans má geta þess að Kalott-
keppnin hefur tvisvar verið haldin á 
Íslandi 1976 og 1980. Það var ákaflega 
skemmtileg keppni og margir frjáls-
íþróttamenn eiga góðar minningar það-
an vegna þess að átta keppendur voru 
frá hverju landi í hverri grein og allir í 
hópnum fengu að keppa. Þarna kepptu 
m.a. Erlendur Valdimarsson, kringlu-
kastari, Ágúst Ásgeirsson, hlaupari sem 
seinna varð formaður FR, Hreinn Hall-
dórsson, kúluvarpari, Þórdís Gísladóttir, 
hástökkvari, Einar Vilhjálmsson, spjót-
kastari, Bjarni Stefánsson, spretthlaup-
ari og Óskar Jakobsson, kringlukastari. 
Mér taldist til að um 190 keppendur frá 
Íslandi hefðu tekið þátt í Kalottkeppn-
inni í þau tólf ár sem hún fór fram og 

sumir oftar en einu sinni, segir hann. 

Bygging íþróttahúss
Meðal verkefna sem stjórnin beitti sér 
fyrir var bygging íþróttahúss þar sem 
frjálsíþróttafólk gæti æft og keppt og 
að leikvangur yrði með gerviefni. Með 
tilkomu Baldurshaga undir stúkunni á 
Laugardalsvelli og Valbjarnarvelli var 
hægt að æfa og keppa bæði inni og úti.
1986 varð stefnubreyting þegar enginn 
gaf kost á sér í formannssætið. Til mín 
var leitað og óskað eftir því að ég byði 
mig fram á móti Ágústi Ásgeirssyni 
árið 1989. Eitt af mínum fyrstu verk-
um í kosningabaráttunni var að leggja 
til fjölgun í stjórninni úr fimm manns 
í sjö og fjórir kæmu af landsbyggðinni, 
einn fyrir hvern fjórðung. Magnús seg-
ir að hugmyndin hafði ráðið úrslitum 
og hann hafi náð afgerandi kosningu. 
Hann gegndi formennskunni í fjögur 
ár og stjórnin var skipuð frábæru fólki. 
Rétt er að geta þess að við íslendingar 
eigum frábæra flóru framúrskarandi 
íþróttafólks og eigum að vera stolt af 
því.

Kári Steinn Karlsson, langhlaup-
ari sem er í námi í Bandaríkjunum, 
keppti í 5.000 metra hlaupi í inn-
anhússmóti fyrir skömmu á þrem-
ur sek. betri tíma en Íslandsmet 
Jóns Diðrikssonar er utanhúss í 
sömu grein. Og núna hefur hann 
bætt Íslandsmet Sigfúsar Jónssonar 
í 10.000 metra hlaupi um 42 sek. 
sem verður að teljast frábær árang-
ur.

Barnabarn Magnúsar er landsliðsmaður í 100 metra hlaupi og boðhlaupi og heitir Magnús Valgeir 
Gíslason
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Áfangi

Hópur jarðlagnatækna var útskrifaður 
í Gvendabrunnum þann 16. mars sl.  
Sjö ár eru síðan fyrsti hópurinn hóf 
námið og ekki þarf að fjölyrða um 
gagnsemi  þess fyrir fyrirtæki  sem 
sjá um jarðlagnir að fá starfsfólk með 
þessa menntun. Það var stór dagur í 
lífi mínu að fá þessa viðurkenningu, 
segir Bergvin Jónsson þegar Frétta-
blað Eflingar ræddi við hann eftir við-
urkenningarathöfnina.

Bergvin Jónsson, flokksstjóri hjá Orku-
veitu Reykjavíkur, var í útskriftarhópn-
um en hann hefur unnið í Fráveitunni 
síðastliðin fimm ár. Námið hófst í byrj-
un janúar sl. og sex vikum seinna rann 
upp stóra stundin, segir hann þegar 
nemendum var afhent viðurkenning-
arskjal  sem staðfestir rétt þeirra til þess 
að bera starfsheitið jarðlagnatæknir. 

Námið er bæði bóklegt og verklegt og 
mjög fjölbreytt að sögn Bergvins. Við 
heimsóttum m.a. fyrirtæki á Selfossi sem 
framleiðir plastlagnir og fylgdumst með 
framkvæmdum hjá verktakafyrirtækjum. 
Orkuveitan bauð starfsmönnum Fráveit-
unnar að sækja námið og hann hafi ákveð-
ið að þiggja gott boð. Það er alltaf gott að 
fá meiri fræðslu og gagnsemi námsins fer 
ekki á milli mála, segir hann.  

Þeir sem luku náminu fá 24 einingar 
sem hægt er fá metið til framhaldsnáms. 
Aðspurður hvort að hann hafi hugleitt 
að nota einingarnar á næstunni,  segist 
Bergvin ekki hafa tekið neina ákvörðun 
um það. Ætli ég einbeiti mér ekki að 
vinnunni og sæki fleiri námskeið sem 
gagnast mér í vinnunni ef þau verða í 
boði, segir hann að lokum.

Hópurinn sem útskrifaðist að þessu sinni

Stór dagur að fá viðurkenninguna
Fengu starfsheitið jarðlagnatæknar

Það er alltaf gott að fá meiri 
fræðslu og gagnsemi námsins 

fer ekki á milli mála, segir 
hann. 

- segir Bergvin Jónsson

Bergvin Jónsson
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Kynnisferðir

boði til verktakafyrirtækis sem heitir 
NCC þar sem þeim félögum var kynnt 
starfsemi fyritækisins. Þar kom m.a. 
fram að þeir hafa unnið við vegagerð og 
malbikun á Íslandi. Þorsteini var síðan 
boðið að fylgjast með vinnu við lagn-
ingu hitaveitu undir höfnina í Halm-
stad. En félögum hans, þeim Arngrími  
Arngrímssyni og Sveinbirni Óla Sig-
urðssyni var boðið að fylgjast með leit 
að bilunum í lögnum með sérstökum 
tölvubúnaði. Næsti viðkomustaður var 
heljar stór grunnur undir verslunarmið-
stöð. Veðrið var ansi slæmt þennan dag, 
rok og rigning og ekki mjög spennandi. 
Þannig að við fengum að sitja í vörubíl-
um og skoða námurnar þar sem efnið í 
grunninn var sótt.

Það var mjög margt lærdómsríkt í 
þessari ferð, segir Þorsteinn Kristjáns-
son, stjórnarmaður Eflingar og starfs-
maður Loftorku sem fór við þriðja 
mann nýlega á vegum Leonardó áætl-
unarinnar til Halmstad í Suður Svíþjóð 
til að kynna sér svipaða starfsemi og 
Loftorka rekur hér á landi. Þeir félagar 
skoðuðu ýmiss konar vegagerð og 
byggingaframkvæmdir  í Halmstad og 
nágrenni og fengu að kynnast vinnu-
brögðum og framkvæmdum.

Þrír starfsmenn hjá Loftorku í Reykja-
vík fóru í þessa áhugaverðu námsferð til 
Halmstad í Svíþjóð. Ferðin var farin á 
vegum Leónardó-verkefnisins og létu 
félagarnir vel af móttökunum sem þeir 
fengu á þeim stöðum sem þeir heim-
sóttu. Þorsteinn M. Kristjánsson, tækja-
maður og stjórnarmaður í Eflingu var 
með í för og brást vel við þegar við báð-
um hann að segja okkur frá ferðinni. 

Unnið við vegagerð á Íslandi
Heimsóknin í Halmstad hófst með 

Ýmsar framkvæmdir skoðaðar
Daginn eftir var haldið til bæjarins 
Varbergs sem er um klukkutíma akstur 
frá Halmstad og fylgdumst með fram-
kvæmdum við stórt hringtorg. Á heim-
leiðinni var komið við í bæ sem heitir 
Falkenberg og framkvæmdir við íþrótta-
hús og sundlaug skoðaðar. Á fimmtu-
deginum skoðuðum við framkvæmdir á 
stóru íþróttasvæði í Halmstad og okkur 
var m.a. sagt frá því að til stæði að reisa 
risastóra íþróttahöll þar sem bjóða ætti 
uppá keppnisaðstöðu í flestum íþrótta-
greinum. Í hádeginu var okkur boðið 
í mat á góðum veitingastað og þegar 
við komum til baka settumst við inn í 
kaffiskúr og áttum fróðlegt samtal við 
starfsmennina. Að því loknu var okkur 
boðið að fylgjast með hvernig vatni var 
dælt uppúr jarðveginum í grunninum. 
Ástæðan var sú að yfirborðið var renn-
andi blautt og til þess að hægt væri að 
hefja byggingaframkvæmdir, var búið 
að koma fyrir stútum á fjögurra metra 
dýpi með tveggja metra millibili til þess 
að dæla vatninu upp.

Besti ökumaðurinn
Um kvöldið buðu svíarnir okkur í gók-
artkeppni og eftir hörkukeppni töp-
uðum við naumlega. En við fengum 
smá sárabót þegar Arngrímur var kosinn 
besti ökumaðurinn.

Félagarnir knáu sem fóru í kynnisferðina til Halmstad

Fróðleg ferð til Halmstad
Leónardóáætlunin

Þar kom m.a. fram að þeir 
hafa unnið við vegagerð og 

malbikun á Íslandi.

– segir Þorsteinn Kristjánsson
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Söguhornið

Eftirsóknarverð skemmtiferð
- Fyrir börn á vegum ASV

Þessi bílalest er að flytja börn sem 
Alþjóðasamhjálp verkalýðsins bauð 
í skemmtiferð á fjórða áratugnum. 
Eins og sést á myndinni hefur verið 
stór hópur barna sem fékk að fara í 
ferðina sem hlýtur að hafa verið eft-
irsóknarvert á þessum tíma þegar 
skemmtiferðir á bílum voru frem-
ur fátíðar, segir Hjálmfríður Þórð-
ardóttir sem gróf upp þessa mynd úr 
myndasafni félagsins.

Alþjóðasamhjálpin var stofnuð um 
1930 eins og fleiri félög verkafólks eins 
og Karlakór verkamanna,  Íþrótta félag 
verkamanna og skákfélög. Ekki má 
heldur gleyma  Söngsveit verkalýðs-
ins sem var blandaður kór karla og 
kvenna sem naut mikilla vinsælda.

Húsin á bílunum eru mjög líklega 
gerð úr krossviði og í þeim voru 
trébekkir til að sitja á og þótti fínt. 

Á stríðsárunum voru bílarnir orðn-
ir stærri og þá var notuð bogagrind 
klædd með striga í staðinn fyrir 
krossviðarhúsin sem sjást vel hér.

Það fylgir ekki ártal með myndinni 
en líklegt er að hún sé tekin 1932 
en ef einhver lesandi veit betur væri 
kærkomið að fá upplýsingar um það. 
Hafa má samband við Hjálmfríði 
Þórðardóttur á Eflingu. 
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Hrósið 

Hrósið fær Starfsafl sem heldur 
stjórnarfundi á vinnustöðunum

Stjórn Starfsafls hefur haldið nánast 
alla stjórnarfundi sína, u.þ.b. 16 talsins 
á ári, úti á vinnustöðum á starfssvæði 
Starfsafls sem er höfuðborgarsvæðið 
og Reykjanesbær.  Þetta hefur mælst 
afar vel fyrir og fyrirtæki og starfs-
menn þeirra verið áhugasöm við að 
ræða starfsmenntamálin við Starfsafl.  
Oftar en ekki hafa komið margar styrk-
umsóknir í kjölfar slíkra heimsókna og 
þar með hafa hjólin farið að snúast 
hraðar í starfsmenntamálum félags-
manna Eflingar og hinna Flóafélag-
anna.

Stjórn og starfsmenn Starfsafls heim-
sóttu nýlega JT veitingar ehf sem sér 
um veitingarekstur á Hótel Loftleiðum.  
Trausti Víglundsson tók á móti Starfs-
afli og sýndi þeim starfsemi fyrirtæk-
isins. 

Hótel Loftleiðir tilheyrir Icelandair Hot-

els keðjunni sem hefur mörg glæsileg 
hótel innan sinna vébanda.  Hótel Loft-
leiðir hefur markað sér sess sem fyrsta 
flokks ráðstefnuhótel og þeir eru ófáir 
fundirnir, veislurnar og ráðstefnurn-
ar sem þar hafa verið haldin.  Hótelið 
tekur um 4-500 manns á ráðstefnu og 
í gistingu.  Hér er einnig vinsæll áning-
arstaður ferðamanna á sumrin og lands-
byggðarfólks allt árið en það býður upp 
á 220 herbergi af ýmsum gerðum og 
verðflokkum.  Hótelið er eina hótelið á 
Reykjavíkursvæðinu sem hefur sundlaug 
fyrir gesti sína. Hlaðborð í umsjón JT-

veitinga, eru landsþekkt fyrir gæði og 
frumleika t.d. jólahlaðborðin. 

JT veitingar sjá um allar veitingar á 
Hótel Loftleiðum. Trausti Víglunds-
son, annar eigenda fyrirtækisins, sagði 
frá starfsemi fyrirtækisins en það hefur 
um 70 starfsmenn á sínum snærum, þar 
af um 20-30 starfsmenn af erlendum 
uppruna.  Stjórn og starfsmenn Starfs-
afls skoðuðu alla króka og kima veit-
ingarekstursins en þar er að finna m.a. 
fullkomið bakarí sem er starfrækt á 
hótelinu.  Starfsmenn Starfsafls kynntu 
starfsemi Starfsafls og þá þjónustu sem 
stendur fyrirtækjum til boða í sambandi 
við starfsmenntun fyrir félagsmenn 
Flóabandalagsins.  

Starfsafl þakkar starfsfólki JT veit-
inga fyrir frábærar móttökur og mjög 
skemmtilega heimsókn.

Hótel Loftleiðir hefur markað 
sér sess sem fyrsta flokks 
ráðstefnuhótel og þeir eru 

ófáir fundirnir, veislurnar og 
ráðstefnurnar sem þar hafa 

verið haldin

Trausti Víglundsson, JT-veitingum og Atli Lýðsson, fræðslustjóri Eflingar og stjórnarformaður Starfsafls í heimsókninni á Hótel Loftleiðir
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Spennandi

Spennandi og áhugavert verkefni
Starfsafl styrkir nýliðafræðslu

Starfsafl hefur í vetur undirrit-
að samninga við sex stór fyrirtæki 
á starfssvæði sínu um þátttöku í 
nýliðaþjálfun eða Starfsmannaráð-
gjöf Starfsafls en fyrirtækin hafa 
marga félagsmenn Flóabandalagsins 
innan sinna vébanda.  Þetta er mjög 
áhugavert og spennandi verkefni 
að takast á við með fyrirtækjunum, 
segir Sveinn Aðalsteinsson, fram-
kvæmdastjóri Starfsafls í viðtali við 
Fréttablað Eflingar. 

Starfsmannaráðgjöf Starfsafls er til-
raunaverkefni í samstarfi við Eflingu 
stéttarfélag, Verkalýðsfélagið Hlíf, 
Verkalýðs- og sjómannafélag Kefla-
víkur, Landsmennt, Starfsgreina-
samband Íslands og Samtök atvinnu-
lífsins.  Markmið verkefnisins er að 
veita ráðgjöf til fyrirtækja og starfs-

manna þeirra þannig að draga megi 
úr nýliðaveltu og auka veg starfs-
menntunar innan fyrirtækja.  Verk-
efnið hefur farið vel af stað og fengið 
góðar viðtökur.  Verkefnið fékk styrk 
frá Starfsmenntaráði félagsmálaráðu-
neytisins vorið 2007.

Þensla síðustu ára hefur haft ýmis 
áhrif í atvinnulífinu, ekki síst á hreyf-
anleika fólks í störfum.  Margir eru til 
í að skipta ef betra býðst eða ef þeim 
líkar ekki við aðstæður eða menningu 
á vinnustað. Afleiðingarnar geta verið 
neikvæðar bæði fyrir starfsmenn og 
fyrirtæki, nýliðavelta er fyrirtækjum 
dýr, hætta á vinnuslysum og mis-
tökum eykst og starfsmenn fá ekki 
tíma til að þróa hæfni sína í starfi og 
aðlagast vinnustaðnum.

Starfsafl, starfsmennt Samtaka 
atvinnulífsins og Flóabandalagsins, 
býður nú fyrirtækjum nokkra tíma 
(25-50)  ókeypis ráðgjöf mannauðs-
ráðgjafa sem fer yfir nýliðaferli og 
uppbyggingu mannauðs í fyrirtækj-
um í náinni samvinni við stjórnend-
ur.  Mörg fyrirtæki hafa tekið þátt og 
verið mjög ánægð með árangurinn.  
Starfsánægja starfsmanna hefur auk-
ist að miklum mun.  Ráðgjöfin er 
tækifæri til að auka hæfni starfsfólks 
og auka þjónustu og samkeppn-
isstöðu.  Reynslan sýnir að slík fjár-
festing í mannauði og starfsánægju er 
fljót að borga sig.  Markmiðið er að 
greina núverandi og æskilega stöðu 
móttöku og þjálfun nýliða með 
áherslu á fræðsluáætlanir og aukn-
ingu á hæfni starfsmanna.

Frá undirskrift samninga Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson, f.v. Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri Ölgerðarinnar og Árný Elíasdóttir, 
mannauðsráðgjafi

- segir Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastóri
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Leikskólarnir

Þeir hafi líka fengið faglega viðurkenn-
ingu leikskólakennaranna og verið meira 
gildandi í starfsmannahópnum. Lilja 
segist hafa verið þeirrar skoðunar lengi 
að sambærilegt nám og leikskólabrúin 
hefði átt að vera í boði samhliða leik-
skólakennaranáminu. Þess vegna fagna 
ég því að það hefur orðið raunin og 
ég er sannfærð um að leikskólaliðarnir 
munu styrkja starfsemi leikskólanna, 
segir hún.

Leikskólabrúin hefur þegar sannað til-
verurétt sinn eftir að hafa útskrifað stór-

Það hefur verið mjög ánægjulegt að 
fylgjast með starfsmönnum okkar sem 
hafa sótt leikskólabrúarnámið, seg-
ir Lilja Eyþórsdóttir, leikskólastjóri 
á Klettaborg í viðtali við Fréttablað 
Eflingar. Eygló Hafsteinsdóttir sem 
sótt hefur námið og er leikskólaliði á 
Klettaborg er líka mjög ánægð með 
námið.  Vorið 2007 voru fyrstu nem-
endurnir útskrifaðir af Leikskóla-
brúnni að loknu tveggja ára námi. Í 
desember sl. útskrifaðist annar hópur 
og núna eru um eitthundrað leikskóla-
liðar starfandi á leikskólum í Reykja-
vík og nágrenni og bendir allt til þess 
að þeim eigi eftir að fjölga umtalsvert 
á næstu árum. Við heimsóttum Leik-
skólann Klettaborg í Grafarvogi og 
ræddum við þær Lilju og Eygló um 
viðhorf þeirra til námsins.

Lilja tók á móti okkur á skrifstofu sinni 
og það kom fram í spjalli að þrír starfs-
menn á Klettaborg hafa farið í leikskóla-
brúna. Eygló var í hópnum sem útskrif-
aðist í desember, annar hætti þegar hann 
skipti um starf og þriðji starfsmaðurinn 
er í náminu núna. Lilja segir að fljótlega 
eftir að starfsmennirnir hófu námið hafi 
hún orðið vör við að þeir unnu störf 
sín af meira öryggi og sjálfstraust þeirra 
jókst eftir því sem leið á námstímann. 

an hóp leikskólaliða, segir Eygló í stuttu 
spjalli utan dyra þar sem börnin gefa 
henni rými til að tala við okkur. Í sínu 
tilfelli hafi námið haft mikil áhrif á starf 
sitt á leikskólanum.  Ég var  sett í störf 
sem krefjast meiri ábyrðar fljótlega eftir 
að námið hófst og er núna í faghópi með 
leikskólakennurum sem fjallar um innra 
starf á leikskólanum og leggur fram til-
lögur um úrbætur.  Launin hækkuðu 
líka eftir að ég lauk námi  og ég er mjög 
ánægð með breytingarnar sem hafa orð-
ið á störfum mínu og afkomu eftir að ég 
útskrifaðist, sagði Eygló að lokum.

Lilja Eyþórsdóttir, leikskólastjóri

Meira öryggi og sjálfstraust
Leikskólabrúin eykur hæfni

Þeir hafi líka fengið faglega 
viðurkenningu leikskólakenn-

aranna og verið meira gildandi 
í starfsmannahópnum

- segir Lilja Eyþórsdóttir, leikskólastjóri

Mjög ánægð með breytingarnar á mínum störfum og afkomu, segir Eygló Hafsteinsdóttir
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Mennt er máttur

Hópur félagsliða sem tók þátt í 
fagnámskeiði  um heilabilun hjá Mími-
símenntun útskrifaðist þann 9. apríl sl. 
Alls luku 17 nemendur náminu og var 
þeim afhent viðurkenningarskjal  því 
til staðfestingar. Í ávarpi sem Fanney  
H. Friðriksdóttir flutti fyrir hönd 
nemenda kom m.a. fram að mikil 
ánægja væri með námið og jafnframt 
áhugi meðal félagsliða að komast á 
fleiri sérhæfð námskeið. 

Gunnar Freyr Rúnarsson sem vinn-
ur á Geðdeild LHS var eini karlinn í 
útskriftarhópnum, sagði að námskeiðið 
hefði verið bæði fróðlegt og skemmti-
legt og skipulagið væri til fyrirmyndar. 
Námsefnið var líka mjög vel undirbúið 
og áttu félagsliðar stóran þátt í þeirri 
vinnu.

Gunnar hóf nám í félagsliðabrúnni  og 
þegar að fyrra árinu lauk bauðst hon-
um að hefja sjúkraliðanám. Hann seg-
ist hafa þekkst boðið og stundað nám í 
báðum greinunum veturinn eftir. Um 
vorið útskrifaðist ég svo úr félagsliða-
náminu og ári seinna bættist starfsheitið 
sjúkraliði við og núna er ég sjúkraliði í 
80% starfi á  Geðdeild LHS og félags-

liði í 20% starfi á sérbýli, segir hann.

Í ávarpi sem Hulda Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mímis-símenntunar flutti 
við útskriftina varpaði hún fram þeirri 
spurningu hvort að við hefðum áhuga á 

að fá fleiri námskeið. Þá datt mér strax í 
hug námskeið fyrir félagsliða sem vinna 
við umönnun geðfatlaðra. Ég yrði fyrst-
ur til þess að sækja um ef slíkt námskeið 
væri í boði, sagði Gunnar Freyr að lok-
um.

Þátttakendur á námskeiðinu tóku því vel að hópmynd af þeim yrði tekin utandyra

Fróðlegt og skemmtilegt
Fagnámskeið um heilabilun

- Segir Gunnar Freyr Rúnarsson

Gunnar Freyr Rúnarsson með ungan son sinn sem mætti með pabba sínum á útskriftina
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Mennt er máttur

Mikilvægt að efla virðingu fyrir starfinu
Um faghóp félagsliða

Eitt af meginmarkmiðum í samning-
um við ríki og hjúkrunarheimili, sem 
runnu út í lok mars síðast liðinn, 
lítur að því að efla enn frekar þenn-
an mikilvæga faghóp Eflingar. Með 
sífellt hærra hlutfall aldraðra mun 
heilabiluðum einstaklingum fjölga 
mikið á næstu árum.  Því er mjög 
brýnt að fylgja því vel eftir að virðing 

fyrir starfi félagsliða sé aukin og þar 
spilar verðgildi starfsins til launa stór-
an þátt. Félagsliðar eru nú þegar farn-
ir að skipa sér stóran sess í störfum 
heimaþjónustu Reykjavíkurborgar. 
Þá hefur Kópavogur einnig hug á að 
fá þennan öfluga hóp í auknum mæli 
til starfa hjá sér og munu þessi störf 
nú á næstunni verða metin sérstak-

lega í starfsmati Launanefndar sveit-
arfélaga. Þá er einnig afar ánægjulegt 
að sjá að stór hópur af þeim sem eru 
nú í félagsliðanáminu eru starfandi 
á hinum ýmsu hjúkrunarheimilum.  
Þegar þetta blað var í vinnslu stóð 
aðalfundur faghóps félagsliða fyrir 
dyrum, en þetta er í þriðja sinn sem 
hann er haldinn.

www.efling.is

3. júní 
- Kaupmannahöfn

Byrjum að skrá 
fyrir haustið

Þessi myndarlegi hópur umönnunarstarfmanna útskrifaðist af fagnámskeiði 2 þann 16. apríl sl.
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Summer offers

Efling has 47 holiday houses all 
around the country and also if 
you rent trailer-tents/campers at 
Fasteignaleigan ehf you can get a 
refund of 7.000,-. Everything is 
included in the houses, such as a 
refrigerator, stove, kitchen applianc-
es, television, duvets, pillows as well 
as cleaning equipment. Guests bring 
their own towels, dishcloths, rags, 
duvet covers, sheets, toilet paper and 
hand soap.

Efling has rented 3 apartments in the 
center of Copenhagen only 15 minutes 
walk from The Tivoli Gardens. You can 

read about these new possibilities and 
also contact Efling offices and homepage 
for further information.
Those members renting holiday houses 
take full responsibility for the houses, 
furniture and  and everything that comes 
with them. The holiday houses are to be 
returned in good, clean condition. If that 
is not done the cleaning will be charged 
to the person that has rented it.

During the wintertime it is possible to 
rent a holiday house over a weekend or 
a whole week, depending on what suits 
each and everyone. Each member can 
book one holiday house in advance.
For the summer and winter period 
holiday houses need to be applied for 
within the advertised period. 
Applicants are allotted houses by a spe-
cial system which is based on a number 
of months that a person has paid union 

dues during the last 12 years.

First come - first serve
If no applications are for a particular 
week after the first and second distri-
bution, the holiday houses will be dis-
tributed according to a special adver-
tisement regardless of the point system.  
Those interested need to come to the 
union’s office on May 5th and first 
come, first serve basis applies.

Efling organises trips in  Iceland 
this summer 
This summer Efling is offering trips 
for members of the union. Two trips 
are planned for this summer and one 
daytrip in September to a place closer 
to Reykjavík. You can read about these 
offers in this paper. If you are interested 
do not hesitate to call the Efling office 
for further information.

Beautiful places in Iceland and flats in Copenhagen
Efling union summer 2008 for your summer vacation?

This summer Efling is 
offering trips for members of 

the union



– skyldi vera vit í því? (að taka heilsupróf á byr.is)

Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu. Það er mikilvægt fyrir þig að skoða fjármálin reglulega. 
Sérstaklega þegar aðstæður breytast. Fjárhagslega heilsupróf Byrs gefur þér yfirsýn yfir fjármálin og hjálpar 
þér að taka betri ákvarðanir til að bæta fjárhagslega heilsu þína. Fjárhagslega heilsuprófið er hannað í 
samvinnu við viðskiptavini Byrs, viðskiptavini annarra banka og fjárhagslega einkaþjálfara Byrs. 
Prófið tekur á þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir þig. Komdu þér í fjárhagslegt form með Byr. 

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.

Sími 575 4000    byr.is
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Heppin!

Sigríður  byrjaði að vinna á leikskól-
anum fyrir ellefu árum og henni gekk vel 
að aðlagast starfinu á nýjum vinnustað. 
Það sem háði mér var lesblinda en það 
kom ekki að sök vegna þess að starfs-
fólkið studdi mig frá fyrsta degi. Einn 
daginn þegar ég mætti í vinnuna sá ég 
veggspjald uppi á vegg þar sem auglýst 
var námskeið hjá Mími-símenntun fyrir 
fólk með lesblindu og að kennt yrði eft-

Ég er afskaplega ánægð með styrk-
inn og hann kemur sér mjög vel í 
upplestrarfríinu þegar prófin byrja, 
segir Sigríður Jóna Guðmundsdóttir 
sem á dögunum fékk styrk úr Guð-
rúnarsjóði.  Hún hóf nám í leikskóla-
brúnni fyrir tveimur árum og útskri-
fast í vor og þetta kemur sér afskap-
lega vel á fá þennan styrk einmitt á 
þessum tíma, segir hún.

Þetta er búinn að vera ótrúlega skemmti-
legur tími. Kennararnir og samnemend-
ur mínir hafa líka reynst mér afskaplega 
vel og ég hefði ekki treyst mér að klára 
námið án stuðnings þeirra og samstarfs-
fólks míns á Leikskólanum Hamraborg, 
segir hún. 

ir Ron Davis aðferðinni. Ég hafði ekki 
heyrt um hana áður og  það vakti hjá 
mér áhuga á að kynna mér málið betur. 
Í framhaldi af því ákvað ég að sækja um 
og komst í hópinn. Þegar námskeiðinu 
lauk hafði ég fengið aukið sjálfstraust og 
bætta sjálfsmynd og það átti eftir að hafa 
stórkostleg áhrif á líf mitt, segir hún.

Sigríður segir að trúnaðarmaður Efl-
ingar á leikskólanum hafi sagt sér frá 
leikskólabrúnni sem er námsleið fyrir 
leiðbeinendur á leikskólum og hvatt sig 
til þess að sækja um. Ég taldi af og frá að 
ég ætti erindi þangað.  En svo var mér 
hugsað til lesblindunámskeiðsins sem 
ber yfirskriftina ,,Aftur í nám“ og ákvað 
að láta reyna á hana.  Hún segir að kvíð-
inn hafi verið að buga sig þegar hún átti 
að mæta í fyrsta tímann og hana hefði 
langað til að hætta við. En ég er afskap-
lega ánægð að hafa ekki látið verða af 
því. Þegar Sigríður Jóna er spurð hvort 
að til standi að fara í frekara nám, segir 
hún að sig langi til að taka stúdentinn 
eins og hún orðar það og vonandi lætur 
hún verða að því.

Guðrún Halldórsdóttir fagnar með Sigríði eftir afhendinguna

Ánægð með styrkinn
Fékk styrk úr Guðrúnarsjóði

Það sem háði mér var 
lesblinda en það kom 

ekki að sök vegna þess 
að starfsfólkið studdi 

mig frá fyrsta degi

- segir Sigríður Jóna Guðmundsdóttir 



Danfoss
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Nýir vendir sópa...

Fráfarandi stjórnarmenn

Nýir stjórnarmenn

Fimm nýir stjórnar-
menn til starfa

Breytingar á stjórn Eflingar

Nokkur endurnýjun varð á stjórn Efl-
ingar  á aðalfundi 2008. Sjálfkjörið var í 
forystu félagsins en segja má að á tveimur 
síðustu árum hafi orðið mikil endurnýj-
un í stjórninni. Fimm stjórnarmenn sem 
verið hafa lengi í stjórninni ganga úr 
henni en nýtt fólk kemur til starfa.
Stefán Viðar Egilsson tilkynnti úrsögn 
sína úr stjórn Eflingar í ágúst 2007 þar 
sem hann hóf störf í starfsgrein á öðru 
kjarasamningssviði. Úr stjórn ganga auk 
hans á þessum aðalfundi Ingunn Þor-
steinsdóttir, Guðlaugur Bjarnason, Viðar 
Ottesen og Albert Birgisson. 

Nýir stjórnarmenn
Fimm nýir stjórnarmenn koma í stjórn 
Eflingar á aðalfundinum 23. apríl.  Það 
eru Theodóra Theodórsdóttir, sem starf-
ar á Grund, Ingvar Vigur Halldórsson, 
sem vinnur í Efnamóttökunni, Stanislaw 
Bukowski hjá Garðyrkjuþjónustunni, 
Sigurey Agata Ólafsdóttir hjá Össuri og 
Jóhann Harðarson hjá Eimskipum.

Stefán Viðar Egilsson Ingunn Þorsteinsdóttir

Guðlaugur Bjarnason Viðar Ottesen

Albert Birgisson

Theodóra Theodórsdóttir Ingvar Vigur Halldórsson

Jóhann HarðarsonStanislaw Bukowski Sigurey Agata Ólafsdóttir
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Aðvörun

Hjá sjúkrasjóðum Eflingar hafa kom-
ið upp dæmi á undanförnum mán-
uðum þar sem starfsfólk með langan 
veikindarétt nýtir sér ekki umsamin 
réttindi en segir hins vegar upp störf-
um þegar að veikindum er komið eða 
þau hafa staðið um nokkurn tíma. 
Í mörgum tilvikum kemur fram að 
starfsmanni sé gert að skrifa undir 
starfslokasamning við atvinnurek-
anda þegar heilsan tekur að bila og 
þá er tekin ákvörðun undir þrýstingi 
um að hætta og slíta um leið ráðn-
ingarsambandinu við atvinnurekand-
ann. Guðrún Óladóttir hjá Eflingu 

segist vilja vara við þessari þróun og 
hvetur fólk til að vera vel á varðbergi 
þegar atvinnurekandi vill rjúfa ráðn-
ingarsamband meðan á veikindum 
stendur.

Þessi þróun gengur þvert á alla umræðu 
í þjóðfélaginu um að leita beri allra leiða 
til að gera fólki kleift að stunda vinnu 
á vinnumarkaði jafnvel þó um skerta 
starfsorku geti verið að ræða. Stað-
reyndin er sú að ef ráðningarsambandið 
er rofið, launamaðurinn hefur ekkert 
samband lengur við sinn vinnustað, þá 
eru mun meiri líkur á að hann verði 
langtímaveikindum og síðan örorku að 
bráð, segir Guðrún.

Undanfarin misseri hafa réttindi sjóð-
félaga úr sjúkrasjóðum félagsins verið 
stóraukin og njóta félagsmenn sem 
vinna hjá opinberum fyrirtækjum nú 
sömu réttinda úr sjúkrasjóðum og þeir 
sem starfa á almennum markaði þar 
sem greitt er 1% af launum til sjóðsins,  

þótt tímabil greiðslna dagpeninga sé 
skemmra á móti þeim mikla veikinda-
rétti sem þessir félagsmenn hafa. Hér er 
um gríðarlega mikilvægan rétt að ræða 
og getur skipt sköpum fyrir fólk þegar 
um lengri veikindi er að ræða.

Því beinum við því til félagsmanna, 
hvort sem þeir starfa hjá opinberu fyr-
irtæki eða á almennum markaði að nýta 
sér dýrmætan umsaminn veikindarétt 
sinn  áður en leitað er til sjúkrasjóða 
félagsins, svo ekki þurfi að koma til 
réttindaskerðingar úr sjóðnum.     

Dagpeningar úr sjúkrasjóðum Eflingar  
eru greiddir þegar sjóðfélagi er orðinn 
launalaus vegna veikinda eða slyss og 
veikindaréttur hjá launagreiðanda hefur 
verið tæmdur. Ljóst er að þessi þróun 
kallar á árvekni stéttarfélaganna gagn-
vart því að veikindaréttur hjá atvinnu-
rekanda hafi sannanlega verið tæmd-
ur áður en til greiðslu dagpeninga úr 
sjúkrasjóði kemur. 

Ekki segja upp 
þegar heilsan bilar

Efling varar við þróun:

Er fólk að segja sig frá umsömdum veikindarétti?

Þessi þróun gengur þvert á 
alla umræðu í þjóðfélaginu 

um að leita beri allra leiða til 
að gera fólki kleift að stunda 
vinnu á vinnumarkaði jafnvel 
þó um skerta starfsorku geti 

verið að ræða

Guðrún Óladóttir





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

Mennt er máttur

Hjá Mími-símenntun er nú að fara í 
gang spennandi nám fyrir starfsfólk í 
ferðaþjónustu. Námið er þannig byggt 
upp að kennslutíminn er tveir dagar í 
viku, þriðjudagar og fimmtudagar kl. 
09.00 til 15.30.  Kennsla hefst 6. maí 
og lýkur þann 29. maí og er samtals 60 
kennslustundir.  Námið er metið til 5 
eininga á framhaldsskólastigi. Sem dæmi 
um innihald námsins má nefna náms-
þætti eins og samfélag og staðarþekking, 
þjónusta við mismunandi hópa og hug-
myndafræði og viðhorf.  Þegar verið er 
að ræða um ferðaþjónustu þá er það oft 
skilgreint nokkuð þröngt hvaða störf 
tengjast ferðaþjónustu.  Störf á bens-
ínstöðvum og mörg bílstjórastörf eru til 
dæmis ferðaþjónustustörf.

Mikilvægt er fyrir þá sem hafa áhuga á 
þessu námi að kynna sér það vel en hægt 
er að afla sér upplýsinga hjá Mími, Efl-
ingu eða Starfsafli. 

Sigurveig Sara Björnsdóttir vinnur hjá 
Íshestum í Hafnarfirði og á gistiheim-
ilinu Kríunesi sem fjölskylda hennar 
rekur upp við Elliðavatn. Hún var þátt-
takandi í þessu námi síðast þegar það 
vara kennt hjá Mími.  Sigurveig sagði að 
námið hefði verið rosalega skemmtilegt 
og fræðandi. Mér fannst námsefnið líka 
mjög spennandi og kennararnir hafa 
verið duglegir að miðla okkur af reynslu 
sinni og þekkingu á ferðaþjónustu.

Spennandi nám
Ferðaþjónusta

Rosalega gaman í þessu námi
Sigurveig Sara Björnsdóttir

Sumar-
getraunin 
Minnum á sumar-

getraunina í orlofs-
blaðinu 2008. 

Vegleg verðlaun.
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Verkefni

Starfsfólk Eflingar fer í fjölmargar 
heimsóknir í framhaldsskólana á hverju 
ári.  Nú í vor hafa Menntaskólinn við 
Sund og Iðnskólinn í Reykjavík verið 
sóttir heim.  Heimsóknir Eflingarfólks 
eru hluti af lífsleiknifræðslu framhalds-
skólanna.  

Hlutverk Eflingar er að fræða nemendur 
um vinnumarkaðinn og þær reglur sem 

Heimsóknir í framhaldsskóla
þar gilda.  Starfsmenn Eflingar-stétt-
arfélags hafa mikla ánægju af samskipt-
um við unga fólkið í skólunum enda 
koma fram margar góðar og skemmti-
legar spurningar. 

Oft brenna á þeim ýmis mál sem teng-
jast þeirra vinnu því eins og við vitum 
eru margir framhaldsskólanemar að 

vinna samhliða náminu.  Unglingar eru 
oft í þeirri stöðu að hafa ekki reynslu af 
vinnumarkaðnum og eru því stundum 
ekki nógu meðvitaðir um réttindi sín og 
skyldur á vinnumarkaði. 
 
Þessar heimsóknir eru mjög nauðsynleg-
ar til að vekja nemendur til vitundar um 
rétt sinn og skyldur á vinnumarkaði.

Efling stéttarfélag hefur um nokkurt 
skeið styrkt starf Fjölsmiðjunnar í 
Kópavogi með ýmsum hætti.

Síðastliðið vor var stofnuð Fjölsmiðja á 

Akureyri. Efling á og rekur sex orlofs-
íbúðir þar, sem notið hafa mikilla 
vinsælda. Nú stendur yfir endurnýjun 
á húsbúnaði og fleiru í þeim íbúðum 
og er margt af því sem skipta á um í vel 

nothæfu ástandi.  Efling hafði samband 
við Fjölsmiðjuna  á staðnum og bauð 
þeim að nýta sér það sem þeir vildu af 
húsgögnum og öðrum munum og er 
skemmst frá því að segja að þeir þáðu 
með þökkum allt sem til féll. 

Fjölsmiðjan hóf starfsemi árið 2001 og 
voru stofnaðilar Rauði krossinn, Félags-
málaráðuneytið, Vinnumálastofnun og 
sveitarfélög.

Fjölsmiðjan er vinnusetur fyrir ungt fólk 
sem af ýmsum ástæðum stendur á kross-
götum í lífinu, hefur til dæmis flosnað 
úr námi eða vinnu. Þar gefst ungmenn-
um tækifæri og aðstoð til að finna sig að 
nýju og þjálfa sig fyrir almenna vinnu-
markaðinn eða áframhaldandi nám.

Er það von Eflingar að allt komi þetta 
að góðum notum og það merkilega og 
góða starf sem er unnið hjá Fjölsmiðj-
unni megi eflast og dafna í framtíðinni.
Á meðfylgjandi mynd má sjá hluta 
þeirra muna sem Fjölsmiðjan fékk og 
einnig er Erlingur Kristjánsson, sem 
veitir Fjölsmiðjunni nyrðra forstöðu, 
þakkar Sveini Ingvasyni forstöðumanni 
orlofssviðs Eflingar fyrir.

Efling styður Fjölsmiðjuna á Akureyri
Fyrirmyndar fyrirtæki! 
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Bjartsýni

að núverandi kunnátta mín í íslensku 
dygði ekki til þess að ég gæti náð góðum 
árangri á námskeiði þar sem kennslu-
efnið er bara á íslensku og einungis er 
kennt á íslensku. 

Spennandi nám
Þó það séu margar leiðir til að mennta 
sig hér á Íslandi er erfitt að finna nám-
skeið sem er byggt upp bæði á ensku og 
íslensku. Skrifstofubraut I eða Office 
Skills Programme for Foreign Students 
er í boði hjá MK fyrir nemendur sem 
ekki hafa íslensku að móðurmáli.   Við 
lærum á tölvur, bókhald og íslensku á 
fyrstu tveimur önnunum bæði á íslensku 
og ensku og allar bækur og verkefni eru 
á íslensku. Seinna lærum við líka mark-
aðsfræði, verslunarrétt, stærðfræði, við-
skiptaensku og um íslenskt samfélag. 
Kennararnir eru mjög hjálpsamir og 
þolinmóðir og virðast endalaust geta 
hlustað á vandamál okkar varðandi 

Í Menntaskólanum í Kópavogi er í boði 
nám á skrifstofubraut I fyrir þá sem 
ekki hafa íslensku að móðurmáli. Það 
ríkti mikil vinnugleði í kennslustofunni 
þegar við heimsóttum nemendur sem 
eru á annarri önn af fjórum á brautinni 
og ljóst að andrúmsloftið er gott. Í 
bekknum eru nokkrar Eflingarkonur 
en við tökum eina þeirra tali, biðjum 
hana að líta aðeins upp úr bókunum 
og segja okkur frá náminu. Við gefum 
Narmada frá Sri Lanka orðið:

,,Á undanförum árum hef ég leitað 
mikið að námskeiði sem hentar mér, 
en til þess að ná betur takmarki mínu 
verð ég að læra íslenskuna betur. Ég var 
ekki dugleg að fara á námskeið bara til 
að læra íslensku vegna þess að mig lang-
aði mun meira til að finna námskeið 
sem eykur menntun mína og getur 
breytt lífi mínu til batnaðar. Eins og svo 
margir útlendingar var ég sannfærð um 

tungumálið. Þeir gera allt til að sann-
færa okkur um að leggja áherslu á að 
læra þetta allt á íslensku. Þeir hrósa okk-
ur og hvetja okkur til að halda áfram og 
gefast aldrei upp.“

En hvað með atvinnutækifærin? Hefur 
þú einhverja hugmynd um hvernig er að 
fá vinnu eftir að hafa lokið þessu námi?

Árangur minn náminu að þakka
„Rétt eftir að ég kláraði fyrstu önnina var 
mér boðið að leysa af þjónustufulltrúa á 
vinnustaðnum mínum vegna þess að ég 
hafði verið í þessu námi. Þó ég væri hik-
andi út af tungumálinu sem ég er ekki 
búin að ná alveg nógu vel hlakkaði ég 
til að nota allt sem ég hef lært hér í skól-
anum. Seinna fékk ég svo tækifæri til að 
sækja um þetta starf þegar það losnaði 
staða. Ég var valin úr hópi umsækjenda 
og er árangur í náminu því að þakka. 

Ég veit að það eru margir þarna úti sem  
vilja mennta sig og fá betri atvinnu. Ég 
var ein af þeim fyrir tæplega ári. Eins 
og svo oft var þetta auðvitað mjög erf-
itt í byrjun en samt á fólk ekki að láta 
hugfallast. Kennarar og nemendur hafa 
staðið sig mjög vel og mér hefur geng-
ið mjög vel í náminu. Nemendur í 
hópnum mínum hafa mismunandi bak-
grunn, sumir hafa verið hér meira en tíu 
ár meðan aðrir eru ekki búnir að vera 
hér á landinu nema í tvö ár. Í hópnum 
mínum eru bara stúlkur og þær standa 
sig ótrúlega vel. Ég er mjög stolt af 
þessum stelpum og það er mér heiður 
að vera með þeim. Þetta er mjög gef-
andi nám, ég hef þroskast mikið og hika 
ekki lengur við að tala íslensku í starfinu 
mínu sem þjónustufulltrúi.“

Það er kominn tími til að kveðja hóp 
sérlega áhugasamra nemenda, við ósk-
um þeim öllum góðs gengis og þökk-
um Narmada kærlega fyrir spjallið. Við 
erum þess fullviss að fleiri eiga eftir að 
nýta sér þennan góða möguleika til 
náms en nánari upplýsingar er að finna 
á heimasíðu Menntaskólans í Kópavogi, 
www.mk.is og við hvetjum líka áhuga-
sama til að hafa samband við Ingu Karls-
dóttur, fagstjóra skrifstofubrautarinnar.

Þeir hrósa okkur og hvetja 
okkur til að halda áfram
- segir Narmada frá Sri Lanka

Góðir kennarar í MK

Ég veit að það eru margir 
þarna úti sem  vilja mennta 

sig og fá betri atvinnu. Ég var 
ein af þeim fyrir tæplega ári





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

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

UMSÓKN OG SAMNINGUR UM SÉREIGNARSPARNAÐ
Í SÉREIGNARSJÓÐI GILDIS

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

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

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

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

Heimili

Nafn Kennitala

Póstnúmer

Umsækjandi (rétthafi):

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

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

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

Heimili

Nafn Kennitala

Póstnúmer

Launagreiðandi:

Staðfesting Séreignasjóðs Gildis

Staður og dagsetning

Undirskrift vottar og kennitala

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

Undirskrift umsækjanda

Staður og dagsetning

Undirskrift vottar og kennitala

Framtíðarsýn 2
Skuldabréf 80%
Hlutabréf 20%

Framtíðarsýn 1
Skuldabréf 65%
Hlutabréf 35%

Framtíðarsýn 3
Bundinn
innlánsreikningur
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Það var mikil og góð stemmning og 
dansinn dunaði á Broadway þann 9. 
mars síðastliðinn þegar félagsmenn 
Eflingar á besta aldri mættu til árlegr-
ar skemmtunar og nánast fylltu þetta 
stærsta danshús Reykjavíkur. Var ekki 
að sjá að hækkandi aldur hefði mikil 
áhrif á dansgleði eða lífsgleði þessa 
fólks. Aldurinn skiptir engu máli, seg-
ir Guðmundur Þ Jónsson 2. varafor-
maður Eflingar sem hefur fylgt þess-
um skemmtunum úr hlaði um árabil. 
Það sem er svo ánægjulegt við þessar 
samkomur er að þarna hittast gamlir 
kunningjar og vinir til að spjalla og 
greinilega oft mikil skemmtun þegar 
löngu liðnir atburðir eru rifjaðir upp, 
segir hann.

Skemmtiatriðin voru af bestu gerð eins 
og alltaf á þessum vinsælu samkomum 
Eflingar. Sælusveitin spilaði fyrir  dansi 
bæði á undan og eftir kaffidrykkju og 
skemmtiatriðum. Örn Árnason og Soffía 
Karlsdóttir sungu gömul revíulög við 

Fjölmenni

Dansinn dunaði á Broadway
Fiðringur í gráum hárum

miklar vinsældir og eftirherman Jóhann-
es Kristjánsson fór með gamanmál við 
góðar undirtektir gesta. Allir skemmtu 
sér hið besta eins og vera ber. 

Ekki brá út af þeirri venju að mikið fjöl-
menni sótti fagnaðinn og munu gestir 
hafa verið um þúsund.
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Þjónusta Eflingar

Ég mun nota þessa þjónustu félags-
ins á meðan ég lifi og mér finnst að 
fólk ætti að notfæra sér hana líka 

Nota þessa þjónustu meðan ég lifi
Framtalsaðstoðin

Trúnaðarmannanámskeið III er nýtt 
námskeið sem Efling hefur þróað í 
samvinnu við Félagsmálaskóla alþýðu.  
Það er 3ja daga námskeið sem fer 
fram utan borgarmarkanna og byggir 
á að dýpka trúnaðarmannanámskeið 
I og II auk þess sem áhersla er lögð á 
framkomu og ræðumennsku.

Það var mjög góður hópur sem lagði af 
stað frá Eflingu á fimmtudagsmorgni  
í mars.  Ferðinni var heitið að hótel 
Eldhestum sem er rétt við Hveragerði.  
Þegar komið var austur fyrir fjall byrj-
aði stíf dagskrá sem lauk um hádegisbil 
á laugardag.  

Þeir trúnaðarmenn sem sátu námskeið-
ið voru allir virkir þátttakendur í dag-
skránni og var það samdóma álit allra 
þátttakenda að vel hefði tekist til og 
námskeiðið ætti eftir að nýtast mjög vel 
í þeim trúnaðarstörfum sem þeir gegna 
hjá félaginu.

Þetta var í fyrsta sinn sem námskeiðið 
var haldið með þessu sniði og án efa 
verður boðið upp á slíkt aftur næsta vet-
ur.

Trúnaðarmannanámskeið III

Karl Ó. Karlsson, lögmaður Eflingar aðstoðar Sigríði Eiríksdóttir við framtalið og dóttir hennar fylgist með

- segir Sigríður Eiríksdóttir

segir Sigríður Eiríksdóttir sem hefur 
komið á Eflingu um margra ára skeið 
til að nýta sér framtalsaðstoðina sem 

þar er. Ég hef alltaf fengið mjög góða 
þjónustu og aldrei komið athuga-
semdir hjá mér, bætir hún við. Ég er 
mjög ánægð með þessa þjónustu hjá 
Eflingu, segir Sigríður. 

Stór hópur félagsmanna Eflingar nýttu 
sér aðstoð við gerð skattaframtala sem 
Efling stéttarfélaga bauð félagsmönn-
um og mökum þeirra uppá í mars sl. 
Starfsmenn LAG lögmanna leiðbeindu 
fólki í gegnum skattafrumskóginn í höf-
uðstöðvum félagsins í Sætúni 1.
Sigríður Eiríksdóttir var í hópi þeirra 
sem nýttu sér þessa þjónustu. Hún seg-
ist hafa verið heimavinnandi í þrjátíu 
og fimm ár. En svo datt henni í hug að 
fara út að vinna og vann á Borgarspítal-
anum í fjórtán ár þangað til hún hætti 
vegna aldurs. 

Hún segir líka að eiginmaður sinn hafi 
notfært sér framtalsaðstoðina á meðan 
hann lifði. En eftir að hann dó hafi hún 
leitað eftir  aðstoð við framtalið hjá Efl-
ingu á hverju ári. 

www.efling.is



Hugsaðu um hollustuna!

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur

– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan

Gamla góða
Óskajógúrtin – bara léttari

Silkimjúkt, próteinríkt
og fitulaust
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Framtíðin

Það hefur verið kraftmikið starf með-
al leikskólaliða í vetur og stofnfundur 
faghópsins var ótrúlega skemmtilegur, 
segir Sigurrós Kristinsdóttir, varafor-
maður Eflingar. Það er mín tilfinning 
að þessi hópur eigi eftir að láta heyra í 
sér í félaginu og við eigum að vera mjög 
ánægð með það. Það sem einkenndi 
stofnfundinn var mikill áhugi á stofnun 
hópsins og viðbótarnámi og um þetta 
allt mynduðust fjörugar umræður, segir 
hún.

Faghópurinn var stofnaður á fundi 5. 
mars sl. og gengið var frá samþykkt-
um fyrir hann á fundinum.  Ný stjórn 
var kosin fyrir hópinn og aðalfundur 
ákveðinn 28. apríl í Kiwanishúsinu. Þar 
ætlum við að fá gestafyrirlesara og nið-
urstöður úr könnun um framhaldsnám 
verða kynntar. Þetta er  rosalega áhuga-
samur og öflugur hópur, segir Sigurrós.

Áhugasamur og öflugur hópur
Faghópur leikskólaliða stofnaður

- segir Sigurrós Kristinsdóttir, varaformaður



Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir 
í tilefni af 1. maí, alþjóðlegum baráttudegi verkafólks.

Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir Sendum félagsmönnum Eflingar - stéttarfélags heillaóskir 
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Öflugur sjúkrasjóður

Á aðalfundi Eflingar 23. apríl var sam-
þykkt breytingartillaga á reglugerð 
Sjúkra sjóðs á þann veg að tekjuviðmið 
dagpeninga til sjóðfélaga með skemmri 
en fimm ára aðild að sjóðnum var hækk-
að úr 263 þúsund í 280 þúsund krónur 
á mánuði. Ef samfelld aðild að sjóðnum 
er hins vegar 5 ár eða lengri getur tekju-
tenging að meðtöldum dagpeningum frá 
Tryggingastofnun numið allt að 100% 
tekjutapi og er þá hámarks tekjuviðmið 
kr. 350.000,- á mánuði til jafnaðar. 

Samanlagðar bætur frá Sjúkrasjóði og 
Tryggingastofnun geta þó aldrei orðið 
hærri á mánuði en sem nemur meðaltali 
tekjumissi umsækjanda. 

Dagpeningar reiknast miðað við 
iðgjaldaskil til sjóðsins og eru greiddar 
í allt að sex mánuði vegna sjóðfélaga á 
almennum markaði en í  þrjá mánuði 
hjá launagreiðanda sem greiðir minna 
en 1% iðgjald til sjóðsins. 

Ýmsir styrkir Sjúkrasjóðs
Styrkur: Hámark: Hlutfall Hve oft? Skilyrði Nauðsynleg gögn:

Krabbameinsskoðun gunnskoðun 3.000,- Hám. 100% 2 x á hverjum 12 mán. 3ja mán. iðgjöld a.m.k. 
3.000,-

Kvittun til Eflingar. Skrá 
bankauppl. og símanúmer

Heilsuefling (líkamsrækt) 12.000,- Hám. 50% 1x á hverjum 12 mán. 6 mán. samfelld greiðsla Frumrit af kvittun og 
l jósrit af síðasta 
launa   seðli

Gleraugnastyrkur 10.000,- Hám. 50%

Námskeið til að hætta reykingum 10.000,- Hám. 100%

Krabbameinsskoðun framhaldsskoð-
un

5.000,- Hám. 100%

Hjartavernd - áhættumat 6.500,- Hám. 100%

Sjúkra og endurhæfing (sjúkraþjálfun, 
sjúkranudd, heilsunudd, iðjuþjálfun, 
talþjálfun og kírópraktor)

1.500,- Hám. 75% 25x á hverjum 12 mán.

Dvöl á Heilsustofnun í Hveragerði 1.500,- 
á dag

Hám. 50% 42 d.á hverjum 12 
mán.

Viðtalsmeðferð (sálfræði, geðhjúkrun, 
félags - og fjölskylduráðgjafi)

3.000,- Hám. 50% 15x á hverjum 12 mán.

Viðtalsmeðferð SÁÁ/Matarfíkn MFM 500,- Hám. 50% 25x á hverjum 12 mán.

Greining lesblindu 15.000,- Hám. 50% 1 x

Göngugreining (greiningin sjálf) 3.500,- Hám. 100% 1x

Heyrnartækjastyrkur 25.000,- Hám. 50% 6 mánaða samfelld greiðsla 
og kostnaður yfir 50.000,-

Ljósrit af kvittun og 
síðasta launaseðli

Laser augnaðgerð 25.000,- 2x (einu sinni per auga) 6 mánaða samfelld greiðsla 
og kostnaður yfir 100.000,-

Glasa og tæknifrjóvgun 50.000,- 2x 6 mánaða samfelld greiðsla 
og kostnaður yfir 100.000,-

Ættleiðing erlendis 100.000,- 1x 6 mánaða samfelld greiðsla 
og kostnaður yfir 300.000,-

 

Sjúkrasjóður Eflingar

Enn aukast réttindin
Tekjuviðmið allt að kr. 350.000.- á mánuði www.efling.is
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Minningarorð

Margrét Auðunsdóttir er látin en hún varð 101 árs. Hún 
var Skaftfellingur að uppruna og stolt af því. Mín kynni af 
Margréti hófust þegar ég var kjörin formaður Sóknar árið 
1987 en hún hafði verið formaður Sóknar á tímabilinu 
1956-1972, lengst allra sem það starf tóku að sér eða í 16 
ár.

Margrét var alla tíð mjög hlynnt Sókn og kynntumst við 
þegar hún sótti nokkra fundi og kom í ferðir og 1. maí 
kaffið. Hún hafði unnið á Landspítalanum og kom þar til 
starfa í eldhúsinu. Þar vantaði aðstoðarráðskonu. Hún hafði 
mikla reynslu á því sviði, hafði unnið á hótelum og heima-
vistum og segir sjálf í viðtali í Afmælisriti Sóknar 1994: 
„Þegar ég var ung stúlka fór ég í hússtjórn Kvennaskólans í 
Reykjavík og vann mikið við matreiðslu, en þannig vildi til 
að í september 1951, er ég hafði unnið á ýmsum veitinga-
húsum í Reykjavík, lenti ég í millibilsástandi. Á Landspít-
alann vantaði aðstoðarráðskonu en þar gekk eitthvað illa 
að halda í aðstoðarráðskonur. Ég var aðallega að hugsa um 
launin en í þá daga voru ráðskonur nokkuð vel launaðar 
enda voru þær sem kunnu að laga mat eftirsóttar til vinnu. 
Ég lagaði almenna fæðið, fékk mín laun en velti því ekki 
fyrir mér hvar ég var skráð í verkalýðsfélag.“

En afskipti Margrétar hefjast í alvöru af félaginu árið 1952. 
Í desember það ár var langt og strangt verkfall sem leystist 
ekki fyrr en rétt fyrir jól. Sókn hafði ekki farið í verkfall á 
sjúkrahúsunum en þegar upp var staðið eftir verkfallið sat 
fólk uppi með að launahækkunin var uppurin í hækkun á 

fæðisgjaldi. Það varð við það mikil sprenging og úr varð 
mikil deila. Þegar lítið gekk að leysa hana beitti Margrét sér 
fyrir harðorðri ályktun á félagsfundi 1953 og svo aftur síðar 
þegar málamiðlunartillaga kom fram og hvatti til að mál-
inu yrði vísað í Félagsdóm. Var það samþykkt. Hún hvatti 
einnig starfsstúlkur á Kleppi til að segja upp fæðinu til að 
skapa þrýsting en sá til að þær fengju fæði annars staðar. 

Eftir þessi átök var Margrét kosin í samninganefnd og 
varð meðstjórnandi 1953 þó það hafi ekki verið meiningin 
með því að una ekki óréttlætinu. Margrét var svo kjörin 
formaður 1956 og í hennar forystu urðu miklar breytingar 
á félaginu og tók hún til að mynda þátt í að stofna Lífeyr-
issjóð Sóknar sem var mikið gæfuspor fyrir félaga en á fyrstu 
árum sjóðsins sá fólkið ekki hinn raunverulega tilgang að 
til yrðu eftirlaun í framtíðinni en þar var horft til langrar 
framtíðar sem fólk er nú að uppskera sem er að fara á eft-
irlaun. Í upphafi sjóðsins sá fólkið hins vegar lánamögu-
leika sem var mikil nýjung en fólk átti enga lánamöguleika 
í gamla bankakerfinu.

Margrét hefur notið einstakrar heilsu og höfum við oft hist 
í sundi á árum áður, en hún var fastagestur í Sundhöllinni 
árum saman og taldi það vera allra meina bót að synda en 
því hélt hún áfram eftir að hún flutti á Grund í lauginni 
þar. Minnisstætt er ferðalag sem hún fór í með Sókn til 
Færeyja sumarið sem hún varð 85 ára en afmælið var í ferð-
inni sem hún naut afar vel. Horfin er mætur félagi. Hafðu 
þökk fyrir þín mikilvægu störf.

M I N N I N G

Margrét Auðunsdóttir

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, fyrrverandi formaður Sóknar



Viltu vinna með okkur?
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Minningarorð

M I N N I N G

Margrét Auðunsdóttir

Margrét Auðunsdóttir fæddist 20. júní 1906 í 
Eystri Dalbæ í Landbroti í Vestur Skaftafellssýslu. 
Dóttir hjónanna Agnesar Þorláksdóttur og Auðuns 
Þórarinssonar.
Hún lést 17. mars sl.

Vorbarnið Margrét varð ein af sterkustu baráttu-
konum verkalýðshreyfingarinnar fyrir bættum kjör-
um og betra lífi. Hún var formaður Starfsmanna-
félagsins Sóknar frá 1956 til 1972.

Hún var kjörinn heiðursfélagi í Sókn  og sæmd 
gullmerki félagsins 25. september 1994 og heið-
ursfélagi í Menningar og  friðarsamtökum íslenskra 
kvenna 18. október 2006.
Margrét var virkur félagi í Sósíalistaflokknum 
og stjórnarmaður, átti sæti í miðstjórn ASÍ á for-
mannstíð sinni og lagði fram krafta sína og tíma í 
mörgum góðum málefnum.
Við kveðjum Margréti með þökk og virðingu.

Hjálmfríður Þórðardóttir
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Minningarorð

Guðjón Sverrir Sigurðsson  fyrverandi formaður Iðju, félags 
verksmiðjufólks lést  á Hjúkrunarheimilinu  Hrafnistu  22. 
mars  s.l.

Hann var fæddur í Keflavík 17. október 1925 og var því  
82 ára þegar hann lést. Hann var sonur hjónanna  Sigurð-
ar Péturssonar útvegsbónda og kaupmanns  í Keflavík og 
konu hans Birnu Ingibjargar Hafliðadóttur.

Guðjón starfaði hjá málningarverksmiðjunni Hörpu 1955 
til 1967. Árið 1957 var hann kosinn formaður Iðju og 
gegndi því til ársins 1970 eða í 13 ár. Hann var starfsmaður 
félagsins um árabil. 

Fyrir utan hefðbundin verkefni verkalýðsfélags í baráttu 
um kaup og kjör beitti hann sér fyrir nýjungum í starfsemi 
félagsins. Hann beitti sér fyrir stofnum Byggingarsam-
vinnufélags iðnverkafólks sem byggði fjölbýlishús við 
Hvassaleiti fyrir félagsmenn. Ekki var vanþörf á því enda 
voru húsnæðismál verkafólks í Reykjavík hin hörmulegustu 
lengi fram eftir öldinni. Byggingarsamvinnufélagið byggði 
aðeins þetta eina hús en varð síðar þátttakandi í Bygging-
arsamvinnufélagi verkamanna- og sjómanna sem stóð fyrir 
húsbyggingum við  Reynimel.

Fljótlega eftir að samið var um stofnun orlofssjóðs 1966 
var, að frumkvæði Guðjóns,  farið að huga að kaupum að 
landi fyrir sumarhúsabyggð. Niðurstaðan af þeirri leit var 
að félagið keypti jörðina Svignaskarð í Borgarfirði sem í 
dag hýsir eina vinsælustu frístundabyggð verkalýðshreyf-
ingarinnar. 

Þá var Iðja eitt af fyrstu verkalýðsfélögunum sem sömdu 
um lífeyrissjóð en það var 1959.

Ekki verða verk Guðjóns í þágu félagsins tíunduð frekar 
hér. Hann gegndi mörgum öðrum trúnaðarstörfum innan 
og utan verkalýðshreyfingarinnar. Guðjón var sjálfstæð-
ismaður og gegndi trúnaðarstörfum á vegum Sjálfstæð-
isflokksins. Hann sat m.a. í borgarstjórn Reykjavíkur um 
ára bil. Það er ekki úr vegi að geta þess að pólitískur áhugi 
var oftast viðloðandi formenn Iðju. Af þeim sjö mönnum 
sem gegndu formennsku í félaginu á starfstíma þess áttu 
fjórir þeirra sæti í bæjar- eða borgarstjórn Reykjavíkur. 

Um leið og ég þakka Guðjóni störf hans í þágu félagsins vil 
ég senda eiginkonu hans, Valdísi Daníelsdóttur, börnum 
og öðrum ættingjum mínar innilegustu samúðarkveðjur.

K V E Ð J A

Guðjón Sverrir Sigurðsson
Fæddur 17. október 1925 – Dáinn 22. mars 2008

Guðmundur Þ Jónsson, 
fyrrverandi formaður Iðju, félags verksmiðjufólks
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sem með nýjustu tölvutækni bætir við heyrnina
þeirri tíðni sem notandinn hefur tapað.
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Áhugavert

afmæli félagsins 1946. Glæsilegt Dags-
brúnarhús átti á rísa á horni Frakkastígs 
og Skólavörðutorgs, á svipuðum stað og 
norðvesturhluti Iðnskólahússins stendur 
nú.  Á hálfrar aldar afmæli Dagsbrúnar 
var kynnt bréf borgarstjóra Reykjavíkur 
á hátíðafundi félagsins þar sem staðfest 
var að unnið væri að málinu með það 
fyrir augum að félagið fengi það við-
bótarrými fyrir húsið sem þörf væri á. 
Ekkert varð þó af byggingu Dagsbrún-
arhússins á Skólavörðuholtinu því sam-
komulag varð um það síðar að borgin 
skipti við félagið á lóðinni þar og Sæt-
únslóðinni sem þá var að nokkru leyti 
undir sjávarmáli.

Lóðin byggingarhæf
Árið 1986 var lóðin byggingarhæf en 
engin skrifleg úthlutun fór þó fram og 
síðan gerist ekkert fyrr en Irving Oil 
lýsir yfir áhuga sínum að koma inn á 
eldsneytismarkaðinn á Íslandi og eiga 
sér stað viðræður á árinu 1994 við yfir-
völd hér á landi og borgaryfirvöld fara 
að vinna í lóðamálum sem hentað gætu 
olíufélaginu.

Bréfið sem vitnað er til hér að framan er 
óundirritað frá borgarverkfræðingnum í 
Reykjavík og afhent Guðmundi J. Guð-
mundssyni til skoðunar, en þar er fullyrt 
að náðst hafi samkomulag við Verka-
mannafélagið Dagsbrún um að félagið 
afsali sér tilkalli til lóðarréttinda en fái á 
móti hlutdeild í söluandvirði lóðarinnar 
og er upphæð rúmar 10 milljónir króna 
nefnd í bréfinu. Borgarverkfræðingur 
gerir ráð fyrir því að félagið geti notað 
andvirðið til að greiða gatnagerðargjöld 
á nýjum stað eða leysa „húsnæðismál 
sín með öðrum hætti“ eins og það er 
orðað. Málið er rætt á fundum stjórnar 
Dagsbrúnar en ekki verður séð af þeim 
umræðum að það hafi komist á það stig 
að félagið afsalaði sér lóðinni.

Borgaryfirvöld voru tilbúin
En hvað varðar borgaryfirvöld í Reykja-
vík þá er ljóst að þau voru tilbúin að 
selja eina bestu lóð á miðborgarsvæð-
inu fyrir alls um 20 milljónir króna með 
þeim skilmálum að samningar tækjust 
við Irving Oil um uppbyggingu birgða-
stöðvar á landi Reykjavíkurhafnar og 
samþykki skipulagsyfirvalda fengist fyrir 
bensínstöð á þessum stað.

Bréfið er sýnilega uppkast því inn á það 
er ritað „Til Guðm. J. Uppkast sem 
borgarstjóri á eftir að fara yfir.“

En þó varð ekkert af þessum fyrirætl-
unum því Irving Oil missti fljótlega 
áhugann á því að setja niður bensínstöð 
í hjarta Reykjavíkur og urðu þannig af 
þeirri gullfallegu staðsetningu sem lóðin 
við Sætún bauð upp á með útsýni yfir til 
Esjunnar og Skarðsheiðarinnar.

Framhald af síðu 12

Félagsmenn sem hættir eru störfum 
vegna aldurs eða örorku halda nú 

réttindum til styrkja úr sjúkrasjóði í 
24 mánuði frá starfslokum í stað 12 

mánaða áður 

Veist þú að...?

www.efling.is



Krossgátan

Verðlaunakrossgáta
Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni. Verðlaunin nema 15.000,- krónum. 
Lausnir sendist til: Efling-stéttarfélag / Krossgátan, Sætún 1, 105 Reykjavík. 
Svar þarf að berast fyrir 1. júní 2008.

Nafn: Vinnustaður: Sími:

Lausnarorð:

Heimili: Kennitala:
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Jökull Eyfells Sigurðsson hafði heppnina með sér og vann 15.000. – kr,  fyrir rétta lausn í síðustu krossgátu og óskar félagið honum innilega til 
hamingju. Jökull  vinnur í Garðyrkjudeild Áhaldahúss Kópavogs og sér um eftirlit með leikvöllum í bænum. 

Krossgátan

Lausn síðustu 
krossgátu

Sigurvegari í Krossgátunni
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LAUSNARORÐ:
LISTISEMD

Jökull Eyfells Sigurðsson



e-Vildarkortið færðu á sérkjörum í Gull- og Platinumþjónustu SPRON

Njóttu ávinningsins – sæktu um á spron.is

Njóttu 
fríðindanna!fríðindanna!fríðindanna!

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri 
í síma 550 1400 eða á spron.is

Í Gull- og Platinumþjónustu SPRON færðu betri vexti, ýmis 

sérkjör og fríðindi ásamt persónulegri þjónustu og ráðgjöf. 

Meðal fríðinda er e-Vildarkortið, alþjóðlega VISA-kreditkortið, 

þar sem þú safnar bæði Vildarpunktum Icelandair og færð 

endurgreiðslu í peningum.

   Vildarpunktar Icelandair 
+ Endurgreiðsla í peningum 
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