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Veiðikortið og Útilegukortið
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Geymið
blaðið!

Gefum
íslenskt

• Húfur
• Treflar
• Sokkar

Ál
afos

Mo

sfellsbæ

• Lopi

23
svegi

• Vettlingar
• Ullarteppi
• Ullarnærföt
• Lopapeysur
• Gærur og skinn

Síðan 1896

Sími: 566 6303 - www.alafoss.is
Opið í Mosfellsbæ virka daga frá 9:00 - 18.00
og laugardaga frá 9:00 - 16:00

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS
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2 0 01 50

Sumarið handan hornsins!
Margt nýtt í boði

Nú rennur senn upp sá tími að huga
þarf að orlofi sumarsins hjá okkur
öllum og þá alveg sérstaklega þeim
félagsmönnum Eflingar sem ráðgera
að sækja um orlofshús hjá félaginu
og njóta þeirra í sumar.
Í ár má einmitt búast við mjög auknum
áhuga og fjölgandi umsóknum þar sem
þróunin hefur verið sú að landsmenn
sækja í auknum mæli í ferðalög innanlands nú um stundir vegna efnahagsástandsins og afleitrar stöðu í gjaldmiðlamálum okkar.
Í ljósi þessa þykir okkur hjá orlofssviðinu nauðsynlegt að bregðast við og búa
okkur undir þennan aukna þunga á
umsóknum. Þess vegna auglýsti orlofssjóður eftir leiguíbúðum og húsum vítt
og breitt um landið til að mæta aukinni
eftirspurn. Segja má að það hafi borið
góðan árangur en fjöldi tilboða barst
félaginu og á endanum var gengið frá
átta nýjum leigukostum fyrir félagsmenn.
Eru þeir kynntir nánar hér í blaðinu.

Þá getum við með nokkru stolti sagt frá
því að einnig er aukið við á fleiri sviðum og boðið upp á nýjungar sem ekki
flokkast undir hefðbundin sumarhús.
Þannig hefjum við nú sölu á Útilegu- og
Veiðikortinu sem eru frábærar nýjungar.
Verða þau til sölu fram á sumar og ekki
annars að vænta en ásókn verði mikil
í þau.

Margir nýir kostir í
boði í sumar, kynnið
ykkur það nánar hér
í blaðinu
Þá má að lokum geta þess að leigutakar í Ölfusborgum geta nú vænst góðs af
samstarfi við Golfklúbb Hveragerðis en
þeir munu njóta sérkjara á golfvöllinn
þar. Allir þessir kostir eru kynntir nánar
hér í þessu blaði.

Eins og sjá má á þessu hefur verið bætt
verulega við framboðið fyrir komandi
sumar. Fullyrða má að undanfarin ár
hafi gengið ótrúlega vel að mæta óskum
umsækjenda og mjög hátt hlutfall þeirra
fengið úrlausn sinna mála. Því miður
verðum við að reikna með að ekki gangi
það eins vel í ár en þó viljum við benda
umsækjendum á að með því að nýta alla
valmöguleika á umsóknarblaðinu og
dreifa óskum vítt um landið þá aukast
möguleikar þeirra sannarlega.
Stjórn orlofssjóðs Eflingar stéttarfélags
óskar öllum félagsmönnum ánægjulegs
sumarleyfis og vonar að sem flestir megi
finna eitthvað við sitt hæfi hér í þessu
blaði.
Munum að með góða skapið í farteskinu
verður allt sumarfríið mun skemmtilegra og fjölskyldan nýtur daganna
betur!
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SÚÐAVÍK
TÁLKNAFJÖRÐUR

GUFUSKÁLAR

EFRI REYKIR

VESTMANNAEYJAR
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HÓLAR Í HJALTADAL VOPNAFJÖRÐUR

R

STÖÐVARFJÖRÐUR
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ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Hvammur í Skorradal

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
uppþvottavél

1
6
4
10
já
já
já
nei
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

Leigutími: Allt ári›

160
nei
13
já
já
já
já
27.000

Skarð - Svignaskarði

Komutími: föstudaga eftir kl. 16. Lyklar eru
afhentir á skrifstofu Eflingar - stéttarfélags,
Sætúni 1 kl. 8.30 - 15.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.
 æsta sundlaug er Hreppslaug, um 7 km. Vei›i
N
leyfi fylgir í Skorradalsvatni.

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes á hægri hönd

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
þvottavél/þurrkari
uppþvottavél


1
5
2
12
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
heitur pottur
verð

160
nei
12
já
já
já
já
já
27.000,-

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira er hægt a› fá í
ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Svignaskar› 17 - stærra hús

2008

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
uppþvottavél

3
3
nei
8
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

80
nei
8
já
já
já
já
22.000

Svignaskarð - stór hús

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira er hægt a› fá í
ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
uppþvottavél

6
3
nei
8
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

57
nei
8
já
já
já
já
19.000

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira er hægt a› fá í
ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
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ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Svignaskar› - minni hús

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

2
2
nei
5
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

45
nei
5
já
já
já
já
17.000

Húsafell

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira er hægt a› fá í
ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.

Leigutími: Allt ári›

3
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

50
nei
6
já
já
já
já
19.000

Í Stórarjóðri 7 og 17 er uppþvottavél. Í Kiðárbotnum er ekki uppþvottavél.


Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Komutími: föstudaga kl. 16.00, (lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús). Brottför: síðasta lagi kl.
12.00 föstudag.

Sundlaug, golfvöllur og verslun er á sta›num.
Skemmtilegar göngulei›ir í nágrenninu.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Gufuskálar - Snæfellsnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
þvottavél

1
4
nei
8
já
já
já
nei
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
uppþvottavél
verð

Leigutími: Sumarleiga

168
nei
8
já
já
já
já
já
27.000

Flókalundur í Vatnsfirði

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
sundlaug

2
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
kolagrill
sjónvarp/dvd
verð

2010

Komutími: föstudaga kl. 16:00 – 22:00, lyklar eru
afhentir í Bæjartúni 7, Ólafsvík, umsjónarmaður er
Brynja, sími 896-0163.
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Leigutími: Sumarleiga

50
nei
6
já
já
já
já
17.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir hjá
umsjónarmanni á sta›num milli
kl. 14.00 - 22.00. Brottför: sí›asta lagi
kl. 12.00 föstudag.
Næsta verslun er á Patreksfir›i ca. 60 km.
Esso verslun er hjá hótelinu me› helstu
nau›synjavörum. Sundlaug er á sta›num.



2010

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Tálknafjörður - Hamraborg

Fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
þvottavél

1
2
2
8
já
já
já
nei
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

Leigutími: Sumarleiga

80
nei
6-8
já
já
já
já
19.000

Súðavík - Aðalgata 34

Komutími: föstudaga kl. 16:00 – 22:00, lyklar eru
afhentir á efri hæð hússins, umsjónarmaður er
Jóhanna, sími 893-2829.
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Í Tálknafirði er öll þjónusta s.s. verslun, sundlaug,
golfvöllur og fleira.

Leigutími: Sumarleiga

Einbýlishús á tveimur hæðum

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
þvottavél
10

1
3
nei
8
já
já
já
nei
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

15098
nei
8
já
já
já
já
27.000

Komutími: föstudaga kl. 16:00 – 22:00, umsjónarmaður er Oddný Bergsdóttir í síma 893 4756
og það þarf að hringja í hana fyrir kl. 20:00
komudag til þess að nálgast lyklana
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Hólar í Hjaltadal

Fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
þvottavél

2
3
2
7
já
já
já
nei
já

Leigutími: Sumarleiga

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

97
nei
7
já
já
já
já
19.000

Íbúðir á Akureyri

fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

6
2
já
5-7
já
já
já
nei

2010

Komutími: föstudaga kl. 16:00 – 22:00, lyklar
eru afhentir hjá Ferðaþjónustunni að Hólum, sími
umsjónarmanns er 455 6333
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Leigutími: Allt ári›

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

50-75
nei
5-7
já
já
já
já
19.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
hjá Securitas, Tryggvabraut 10 eftir
kl. 16.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fjöldi verslana og annarrar ﬂjónustu auk sundlaugar í göngufæri.

11

2010

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Raðhús á Akureyri

fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

1
3
nei
8
já
já
já
nei

Leigutími: Allt ári›

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

100
nei
6-8
já
já
já
já
22.000

Illugastaðir - Fnjóskadal

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
hjá Securitas, Tryggvabraut 10 eftir kl. 16.00.
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Fjöldi verslana og annarrar ﬂjónustu auk sundlaugar í göngufæri.

Leigutími: Allt ári›

Vetrarleiga: bein leiga hjá umsjónarmanni s: 462 6199

50 km austan vi› Akureyri

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
12

2
2
nei
8
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

50
nei
8
já
já
já
já
19.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
í ﬂjónustumi›stö› frá kl. 17.00 - 21.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 15.00 föstudag.
Sundlaug og verslun er á sta›num.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Öxarfjörður - Dranghólaskógur

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp
sundlaug

1
3
2
8
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp
verð

46
nei
8
já
já
já
já
17.000

Vopnafjörður - Hafnarbyggð 55

Fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
þvottavél

1
3
nei
7
já
já
já
nei
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

110
nei
7
já
já
já
já
22.000

2010

Leigutími: Sumarleiga

Komutími: föstudaga, lyklar afhentir í versluninni
Ásbyrgi frá kl. 16.00 til 22.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fer›aﬂjónusta og sundlaug í Lundaskóla í
nágrenninu. U.ﬂ.b. 10 km í Ásbyrgi, 35 km til
Kópaskers og 65 km til Húsavíkur.

Leigutími: Sumarleiga

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00, lyklar hjá
umsjónarmanni, Ingvar, í síma 893 0379
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

13

2010
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Leigutími: Sumarleiga

Einarsstaðir

Vetrarleiga: Afl Starfsgreinafélag Austurlands

11 km frá Egilsstöðum

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp
heitur pottur

3
3
nei
8
já
já
já
nei

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

50
nei
8
já
já
já
já
17.000

Stöðvarfjörður - Heiðmörk 3

Komutími: föstudaga kl. 16.00, lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Einarssta›ir á Völlum eru í mi›ju Fljótsdals
héra›i u.ﬂ.b. 11 km frá Egilsstö›um. Sundlaug
og verslun er á Egilsstö›um.

Leigutími: Sumarleiga

Efri hæð í einbýlishúsi

Fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
þvottavél
14

1
4
2
8
já
já
já
nei
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp
verð

126
nei
8
já
nei
já
já
22.000

Komutími: föstudaga kl. 16:00 – 22:00, lyklar
eru afhentir í Veitingahúsinu Brekkan (Ásta
Snædís / Rósmarý sími 475-8939), umsjónaraðili er Lilja Jóhannsdóttir, sími 849-4791
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Kirkjubæjarklaustur

fjöldi húsa
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
Svefnpláss

3
8
já
já
já
nei
8

stærð í fm
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

2010

Leigutími: Allt ári›

67 og 55
já
já
já
já
17.000

Komutími: föstudaga eftir kl. 16 (lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús)
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Verslun og sundlaug eru á Klaustri.

Lynghóll: 2 herbergi + svefnloft. Hraun og Hæðargarðsvatn: 3 herbergi

Flúðir Ásabyggð - stórt hús

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
uppþvottavél

1
2
4
8
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

Leigutími: Allt ári›

56
já
8
já
já
já
já
19.000

Komutími: föstudaga eftir kl. 16. (lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Verslun og sundlaug á Flú›um.

15
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Flúðir, Þverlág 6 - stærra hús

Fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
uppþvottavél

1
2
4
8
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

Leigutími: Sumarleiga

100
nei
8
já
já
já
já
22.000

Vestmannaeyjar - Foldahraun 40

Komutími: föstudaga eftir kl. 16. (lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Verslun og sundlaug á Flú›um.

Leigutími: Sumarleiga

2 hæð, íbúð 2D

Fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur
16

1
2
2
6
já
já
já
nei

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp
verð

90
nei
6
já
nei
já
já
19.000

Komutími: föstudaga kl. 16:00 – 22:00, lyklar eru
afhentir hjá Alþrif / Ómar Stefánsson í síma 849
5777 / 481 3328
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Úthlíð - stór hús

Fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

3
2
4
8
já
já
já
já

Leigutími: Allt ári›

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

60
já
8
já
já
já
já
19.000

Úthlíð - lítið hús

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

1
2
nei
6
já
já
já
já

2010

Komutími: föstudaga eftir kl. 16, (lyklanúmer er
á samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Sundlaug, golfvöllur og verslun me›
nau›synjavörum á sta›num.

Leigutími: Allt ári›

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

45
nei
6
já
já
já
já
17.000

Komutími: föstudaga eftir kl. 16, (lyklanúmer er
á samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Sundlaug, golfvöllur og verslun me›
nau›synjavörum á sta›num.

17
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Efri-Reykir - lítið hús

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

1
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

Leigutími: Allt ári›

50
nei
6
já
já
já
já
17.000

18

Sundlaug, golfvöllur og verslun með nauðsynjavörum á staðnum.

Leigutími: Sumarleiga

Ölfusborgir

Fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/geislaspilari
heitur pottur

Komutími: föstudaga eftir kl. 16, (lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Vetrarleiga í þjónustumiðstöð s: 483-4260

9
2-3
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/dvd
verð

58
nei
6
já
já
já
já
19.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir í þjónustumiðstöð frá kl. 15.00 - 20.30.
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Verslanir og öll ﬂjónusta er í Hverager›i. Einnig
sundlaug og golfvöllur.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Tjaldvagnar sumar 2010

2010

Engin umsókn
Sama niðurgreiðsla gildir
þó ferðavagnar séu leigðir frá
öðrum þjónustuaðilum
Félagsmenn þurfa sjálfir
að afla sér upplýsinga
hjá leiguaðilum
Ekki þarf að sækja um
til félagsins

Sumarið 2010 verður með sama fyrirkomulagi og í fyrra. Félagið er í samvinnu við
Tjaldvagnaleigu Combi Camp, Háholti 23, Mosfellsbæ, sími: 856-4848, þar sem
allar upplýsingar verða veittar. Frá og með 6. apríl nk. geta félagsmenn pantað þar
tjaldvagna sem Efling niðurgreiðir um kr. 7.000,- gegn framvísun greiðslukvittunar.
Nánari upplýsingar er hægt að sækja á www.combicamp.is

Vertu tímanlega –
fyrstur pantar-fyrstur fær

Það er gaman í golfi!
Enn fleiri afþreyingarmöguleikar
fyrir félagsmenn okkar
Nú í sumar geta Eflingarfélagar sem fá úthlutað húsi í Ölfusborgum vænst góðs af samningi
félagsins við Golfklúbb Hveragerðis. Samstarf
þessara aðila lýtur að afslætti fyrir leigendur sem
dvelja í Ölfusborgum á golfvöllinn þá daga sem
dvölin stendur.
Þurfa leigjendurnir að panta tíma á völlinn og
framvísa leigusamningi en gegn því fá þeir helmings afslátt af flatargjaldi fyrir 2, hámark 3 skipti
á leigutímanum.

Mikilvægar tímasetningar 2010!
4. Mars

Hægt að athuga með laus hús um páska

19. Mars

Sumarúthlutun 2010 - síðasti dagur umsókna

19. Mars

Sumarferð innanlands Loðmundarfjörð - INNRITUN

26. Mars

Sumar 2010 - úthlutun

9. Apríl

Loðmundarfjörður - síðasti greiðsludagur

9. Apríl

Sumar 2010 - síðasti greiðsludagur

16. Apríl

Sumar 2010 - önnur úthlutun

23. Apríl

Sumar 2010 síðasti greiðsludagur 2. úthlutunar

30. Apríl

Fyrstur kemur - fyrstur fær - SUMAR 2010

1. Júlí

Dagsferðir í ágúst - skráning hefst

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.

Golfklúbburinn í Hveragerði rekur glæsilegan 9
holu golfvöll í Gufudal ofan bæjarins og hefur
hann notið síaukinna vinsælda enda golfið líka í
mikilli sókn sem tómstundagaman hjá mörgum.
Þykir golfvöllur þeirra Hvergerðinga um margt
sérstakur þar sem kylfingar þurfa að spila bæði
yfir ár og læki og einnig heilu hverina. Fyrir það
er völlurinn einmitt einstakur á landinu og þótt
víðar væri leitað.
Tímapantanir eru í skála klúbbsins og i síma 4835090 en í skálanum er einnig veitingasala.

www.efling.is
19
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Þau ár sem Útilegukortið hefur verið
starfrækt hefur það sannarlega notið
vinsælda og er enn í miklum vexti.
Á síðasta ári gekk Efling til samstarfs um
sölu kortsins en þá var það aðeins selt á
netinu. Nú verður sú breyting á að kortið verður til sölu á skrifstofu félagsins,
frá og með 15. mars, á frábæru verði,
eða aðeins kr. 8.000,- Fullt verð er kr.
13.900,- svo félagsmenn geta sparað
verulega með þessum kaupum.
Væntum við mikillar eftirspurnar þar
sem með kaupum á Útilegukortinu getur
handhafi þess gist ásamt maka og allt að
fjórum börnum á hátt á fjórða tug tjaldsvæða allt í kringum landið.
Með Útilegukortinu má gista allt að fjórar nætur samfellt á hverju tjaldsvæði.
Engin takmörk eru fyrir því hve oft má
koma á hvert tjaldsvæði en Útilegukortið
gildir fyrir hjólhýsi, tjaldvagna, fellihýsi,
húsbíla og venjuleg tjöld.

Útilegukortið 2010 - aðeins kr. 8.000,-

Nú í beinni sölu til félagsmanna

Kort sem veitir aðgang að fjórða tug tjaldsvæða hringinn í kringum landið

ÁRGJALD Í TEIG

KR. 19.900
(FYRIR ÞÁ SEM GREIÐA FYRIR 1. APRÍL – EFTIR ÞAÐ KR. 22.900)

Það kostar félagsmann 12 punkta að fjárfesta í Útilegukortinu.
Frekari upplýsingar um kortið má fá á
vefsíðunni www.utilegukortid.is.

Árgjald í Teig innifelur eftirfarandi:
-

Árgjald að GSÍ

-

Skráð forgjöf á golf.is

-

Regluleg golftilboð

-

Áskrift að tímaritinu „Golf á Íslandi“

-

Fjórir 18 holu golfhringir:

EK
K
NÝ ERT
LIÐ
GJA ALD

• Bakkakot
• GKG (Mýrin)
• Setbergsvöllur
• Þorlákshafnarvöllur
Mörg stéttarfélög, stofnanir og fyrirtæki niðurgreiða íþróttaiðkun.
Kynntu þér málið!

HÆGT ER AÐ GANGA FRÁ GREIÐSLU ÁRGJALDSINS BEINT INN Á WWW.TEIGUR.IS

Skemmtilegur golfklúbbur fyrir þá sem vilja hafa skráða forgjöf,
eigin síðu á golf.is, geta tekið þátt í opnum golfmótum allra
klúbba, fá send reglulega til sín tilboð frá golfvöllum á Íslandi
og umfram allt – borga minna!

Upplýsingar 511 7005 www.teigur.is
20
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Veiðikortið

Aðeins kr. 3.000,- til félagsmanna

Ánægjulegt er að skýra frá því að nú hefur
Efling ákveðið að bjóða félagsmönnum
sínum að kaupa Veiðikortið margrómaða
á sérkjörum. Kortið er nú þegar til sölu
á skrifstofu félagsins á aðeins kr. 3.000.en fullt verð er kr. 6.000.Búast má við góðum undirtektum við
þessu tilboði þar sem kortið er mjög
hagkvæmur valkostur og veitir aðgang
að rúmlega 30 veiðivötnum um allt land.
Með Veiðikort í vasanum er ferðalagið
fullkomið!
Um 5 ár eru síðan Veiðikortið kom
fyrst fram á sjónarsviðið og má segja
að frá fyrsta degi hafi það notið mikilla
vinsælda. Enda fjölgar sífellt í þeim hópi
sem kýs að njóta heilbrigðrar útiveru með
fjölskyldu við vötn og veiðar.
Með Veiðikortinu fylgir veglegur bæklingur með ýtarlegum upplýsingum, lýsingar
eru á veiðisvæðum, kort og myndir.
Veiðikortið gildir fyrir einn fullorðinn
og börn yngri en 14 ára í fylgd korthafa. Kortið er stílað á einn einstakling
auðkennt með kennitölu hans.
Það kostar félagsmann 12 punkta að fjárfesta í Veiðikortinu.
Allar frekari upplýsingar og lista um
veiðisvæði er hægt að nálgast á www.
veidikortid.is
21
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Sumarferð Eflingar 2010

Loðmundarfjörður
8.-11. júlí og 15.-18. júlí

Eins og reikna mátti með var uppselt í
sumarferð Eflingar 2009 í Jökulfirði og
komust færri að en vildu. Þannig hefur
það verið í ferðum Eflingar um margra
ára skeið.
Í sumar verður farið í Loðmundarfjörð
og hugsum við ferðalangar Eflingar
okkur gott til glóðarinnar enda um
fáfarinn veg að ræða. Ferðirnar verða
tvær að þessu sinni vegna mikillar eftirspurnar á liðnum árum. Ferðirnar verða
farnar 8.–11. júlí og 15.–18. júlí. Sama
fyrirkomulag verður í báðum ferðunum.
Leiðsögumaður verður Anna Soffía
Óskarsdóttir sem er okkur Eflingarfélögum að góðu kunn. Guðmundur Þ Jónsson og Þuríður Ingimundardóttir verða
með í sinn hvorri ferðinni sem fulltrúar
félagsins.
Ferðaáætlunin er þannig að á fyrsta degi
verður farið austur á hérað að Eiðum
og þar gistum við í tvær nætur. Á öðrum
degi verður farið í Borgarfjörð eystri og
í Loðmundarfjörð. Og komið til baka að
Eiðum um kvöldið. Á þriðja degi verður
farið að Laugum í Reykjadal og gist þar
eina nótt og á fjórða degi verður farið
22

heim. Hvaða leiðir við veljum á heimleiðinni fer dálítið eftir veðri og öðrum
aðstæðum.

Lýsing á Loðmundarfirði.
Stuttur fjörður, 6-7 km langur fyrir
norðan Seyðisfjörð, milli Landsenda
og Borgarness. Inn af firðinum gengur
grösugur dalur með allmiklu undirlendi,
sléttlendur, allbreiður og vel grösugur.
Liggja að honum há og breytileg fjöll.
Dalurinn klofnar í Bárðarstaðadal og
Norðdal. Milli þeirra er Herfell (1055
m.y.s.). Utar er Hraundalur. Víða við
Loðmundarfjörð eru merki hærra sjávarborðs en nú er, svo sem malarhjallar
meðfram hlíðum og skeljabrot í kirkjugarðinum á Klyppsstað.
Loðmundur hinn gamli nam land í
Loðmundarfirði að sögn Landnámabókar. Segir þar að skriða mikil hafi fallið
yfir bæ þann sem Loðmundur bjó á. Í
Loðmundarfirði var áður mikil byggð en
hún er nú öll í eyði.
Hjá Orrustukambi í Loðmundarfirði
hafa fundist steinrunnir trjábolir. Í
Loðmundarfirði er mikið um glerhalla,

jaspis og baggalúta auk biksteins og
perlusteins.
Á Nesi við Loðmundarfjörð fæddist
Helgi Valtýsson (1877-1971) rithöfundur. Helgi var kunnur fyrir margháttuð
ritstörf og afskipti sín af ungmennafélagshreyfingunni. Söguþættir landpóstanna (1942-1951) er stærst rita
hans en einnig má nefna á Hreindýraslóðum (1945).
Um síðustu aldamót (þ.e næst síðustu)
bjó Páll Ólafsson í nokkur ár á Nesi,
heldur við óhægð og var samkomulag
hans og Loðmfirðinga hið stirðasta eins
og þessi vísa sýnir:
Vináttan í vorum firði
væri, að ég held,
ekki nema álnar virði
ef hún væri seld.
(Texti tekinn úr Landið þitt Ísland).

Lagt verður af stað, í báðar ferðirnar kr.
8:15, frá Sætúni 1. Innifalið í ferðinni
er akstur, leiðsögn, gisting á Eiðum og
Laugum, morgunverðir og kvöldverðir.
Ferðalangar þurfa að hafa með sér nesti
fyrir hádegishressingu.
Innritun í ferðina hefst 19.
mars 2010 kl. 8:15 á skrifstofu
Eflingar–stéttarfélags
Ferðin kostar kr. 38.000,-. Síðasti
greiðsludagur í ferðina er 9. apríl nk.
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What does Efling offer you
for your summer vacation 2010?

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
special 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 distribution, the rest of the holiday houses will
be distributed according to a special
advertisement regardless of the point
system. Those interested need to come
to the union’s office on April 30th and
first come, first serve basis applies.

Efling organises trips in Iceland
this summer
Efling has about 60 holiday houses,
over the summertime, all around the
country and you can also rent a trailer-tents/campers with support from
the union. The union policy is to offer
these houses and other summer vacation facilities at reasonable prices.

Those members renting holiday houses
take full responsibility for the houses,
furniture 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.

You can read about all these possibilities in this paper and also contact
Efling offices and homepage for further
information.

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

This summer Efling is offering trips for
members of the union. Two trips are
planned for this summer, in July, and
two daytrips in August 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.

Everything is included in the houses,
such as a refrigerator, stove, kitchen
appliances, television, duvets, pillows
as well as cleaning equipment. Guests
bring their own towels, dishcloths,
rags, duvet covers, sheets, toilet paper
and hand soap.

30. apríl!

Fyrstur kemur – fyrstur fær

19. mars
Síðasti skiladagur
sumarumsókna
Sumarferð í
Loðmundarfjörð
Skráning hefst
2
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Úthlutanir úr orlofssjóði

Punktafrádrag
Nú hefur öll þjónusta orlofssjóðs
verið samræmd með þeim hætti að
dregnir eru frá punktar af punktainneign félagsmanns vegna allra úthlutana úr sjóðnum.
Þetta er gert til að mismuna ekki þeim
sem fá úthlutað orlofshúsi og hinum
sem t.d. fara í innanlandsferðir svo

Punktafrádrag er með eftirfarandi hætti:

2010

Dagsetningar:

28/5 - 11/6 11/6 - 13/8 13/8 - 27/8
Minni hús og pottlaus hús

48 punktar

72 punktar

48 punktar

Hvammur, Skarð og önnur hús me› pottum

60 punktar

84 punktar

60 punktar

Akureyri og leiguhús

60 punktar

84 punktar

60 punktar

Innanlandsfer›

24 punktar

Tjaldvagnar, Veiði- eða Útilegukort

12 punktar

dæmi sé tekið. Að neðan má sjá hvert
frádragið er fyrir hverja úthlutun.
Reynt er að hafa frádragið í nokkuð

réttu hlutfalli við það hvað hvert verðmæti er fólgið í viðkomandi úthlutun úr
sjóðnum.

Úthlutun orlofshúsa og íbúða
Punktakerfi og úthlutanir

Sérstakt orlofshúsakerfi Eflingar heldur utan um allar úthlutanir
félagsins, þar safnast réttindi upp í
formi punkta á hvern félagsmann og
lífaldur getur jafnframt haft áhrif á
úthlutanir. Fjöldi punkta markast af
greiðslum til félagsins en reynt er að
búa út sem mestan jöfnuð í kerfinu
þannig að þeir sem hafa lægri tekjur
eigi einnig góða möguleika á að fá
úthlutað íbúðum og orlofshúsum.
Tölvukerfið úthlutar þannig að öllum
umsóknum er raðað eftir punktaröð,
þ.e. þeir umsækjendur sem hafa flesta
punkta eru efst í röðinni og svo koll af
kolli.
Lífaldur ræður ef punktar tveggja eru
jafnir þ.e. sá sem er eldri fær fyrst
úthlutað. Kerfið les sig síðan í gegn um
allar umsóknirnar og skoðar hvert val
fyrir sig. Þeir sem ekki fengu úthlutað í fyrstu umferð fara sjálfkrafa beint
á biðlista ásamt þeim umsækjendum sem hafa fengið úthlutað s.l. 2 ár
páska/sumar.

eiga sama rétt á að sækja um hús og
aðrir félagsmenn. Einnig félagsmenn
í atvinnuleit sem greiða félagsgjöld af
atvinnuleysisbótum eiga rétt til að sækja
um hús.

eftir fyrri og seinni úthlutun, er úthlutað samkvæmt sérstakri auglýsingu
óháð punktakerfi, þ.e. “Fyrstur kemur,
fyrstur fær” og þá borgar sig að mæta
tímanlega.

Fyrstur kemur fyrstur fær !

Í ár geta félagsmenn komið á skrifstofuna föstudaginn 30. apríl og
bókað þær vikur sem lausar eru.

Ef engin umsókn er um tiltekna viku
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Eftir fyrri staðfestingarfrest verður
úthlutað aftur skv. sömu reglu á þær
umsóknir sem eru á biðlista.

Svona safnast punktar
Punktar safnast þannig að fyrir tekjur
sem nema allt að 40.000,- kr. á mánuði
fæst 1 punktur, en 2 punktar á mánuði
fyrir tekjur umfram þá upphæð.
Hámarkssöfnun er 12 ár eða 288 punktar. Þegar 12 árum er náð fellur elsta árið
aftan af og það nýja bætist við.
Félagsmenn á eftirlaunum og öryrkjar

0000
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Þegar þú ferð í orlofshús.......

Minnisblaðið þitt...
Komutími - brottför
Leigutaka ber að vitja lykla á auglýstum
tíma! Ef þið tefjist er alveg nauðsynlegt
að láta umsjónarmann vita. Að öðrum
kosti er ekki hægt að tryggja afhendingu
lykla!
Viðkomandi símanúmer koma fram á
leigusamningi.
Leigutaki ber ábyrgð á húsinu og öllu
sem því fylgir. Skal hann þrífa vel eftir
sig þ.m.t. ísskáp, eldavél, bakaraofn og
örbylgjuofn, skápa, salerni og grill og
skúra gólf. Einnig þrífa heita potta ef
þeir eru. Stilla skal ofna á 1 – 2, loka
gluggum og hurðum vandlega, skila
lykli á sinn stað og taka rafmagnstæki
úr sambandi. Komið ábendingum og
athugasemdum til umsjónarmanna eða
á skrifstofu Eflingar.

Húsbúnaður
Orlofshús og íbúðir Eflingar eru með
svipuðum búnaði, ætluð fyrir 5 til 10
manns eftir stærð. Öll eldhúsáhöld eru

til staðar, ísskápur, eldavél og örbylgjuofn. Sængur og koddar, barnastóll
og barnarúm, sturta, svo og sjónvarp,
dvd, útvarp, geislaspilari og kola- eða
gasgrill.
Orlofshúsin eru sameign okkar, göngum
um þau af alúð og sóma. Ef einhverju
er ábótavant varðandi umgengni eða
viðskilnað fyrri gesta vinsamlega
látið þá umsjónarmann eða skrifstofu félagsins vita áður en nokkuð
er aðhafst. Ef vanhöld eru varðandi þrif
getur komið til þess að húsið verði þrifið
á kostnað síðasta leigutaka.
Leigutaki þarf að hafa með sér handsápu, handklæði, diskaþurrkur, borðtuskur og salernispappír. Einnig lín utan
um sængur og kodda og lök.
Öllum húsum Eflingar fylgja efni til
þrifa, uppþvottalögur og burstar, gólfsápa og wc hreinsir. Gólfþveglar og
moppur eru til staðar svo og kústar og
ryksuga.

Dýrahald bannað!
Leigutakar nýti sjálfir ásamt fjölskyldum
og/eða vinum hús sem þeir fá úthlutað.
Framsal til annarra getur valdið því að
viðkomandi félagsmaður verði útilokaður frá úthlutun framvegis. Það á einnig við ef leigutakar brjóta almennar reglur og skyldur sem þeir takast á hendur
við leigu orlofshúsa.

Hafið samband
Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir eða ef eitthvað vantar í húsin þá
vinsamlegast látið umsjónarmenn á
viðkomandi stað vita. Einnig er hægt að
hafa samband við skrifstofu Eflingarstéttarfélags í síma 510-7500 (Ólöf eða
Sveinn).

Allt dýrahald er alfarið
bannað í orlofshúsum
Eflingar. Upp hafa komið
alvarleg ofnæmistilfelli í
kjölfar dýrahalds í húsunum.
Brot á þessu varðar
tafarlausri brottvísun úr
húsinu.

Öll meðferð elds kostar sérstaka
aðgæslu, hvort sem um er að ræða grill,
kertaljós eða einfaldlega reykingar.
Meðferð opins elds í umhverfi húsanna
er alfarið bönnuð!
Sýnum fyllstu aðgæslu og fyrirhyggju, þá
eru meiri líkur á því að sumarfríið verði
áfallalaust og allir komi heilir heim!

Það sem skiptir máli
ef óhapp ber að höndum
Góð regla er þegar komið er í orlofshús til lengri eða skemmri dvalar að
kynna sér vel staðsetningu slökkvitækja,
brunaútganga, neyðarnúmer og annað
sem að gagni gæti komið ef óhapp bera
að höndum.
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Einnig er nauðsynlegt að kunna skil á
slökkvitækinu ef á þyrfti að halda.
Öryggisnúmer eru á öllum orlofshúsum
Eflingar sem fólk notar ef gefa þarf upp
staðsetningu, t.d. vegna slyss.

Reykskynjarar eru
lífsnauðsynleg tæki í öllum
húsum og hafa löngu sannað
gildi sitt. Aldrei má taka
rafhlöður úr þeim nema
setja nýjar í staðinn eða láta
umsjónaraðila eða skrifstofu
félagsins vita. Munið að þessi
smátæki hafa skipt sköpum og
jafnvel bjargað mannslífum.
Þess vegna verða þau að
virka rétt.

Sumartilboð
Fosshótela
3 nætur á 39.000 ISK

-13.000 kr nóttin.
-30% afsláttur, almennt verð 58.000 kr.

5 nætur á 49.000 ISK

-9.800 kr nóttin.
-50% afsláttur, almennt verð 97.000 kr.
Innifalið er 2ja manna herbergi með baði
og morgunverði.

Fosshótel
vinalegri
um allt land
REykjAVík:
Fosshótel Barón
Fosshótel Lind
Fosshótel Suðurgata
Garður Inn gistiheimili
VEsTURLAND:
Fosshótel Reykholt

Bókunartímabil er frá 15. maí – 30. september.
Ekki þarf að gista á sama hótelinu allar næturnar.
Eingöngu bókanlegt í síma 562-4000
eða á marketing@fosshotel.is.

NoRðURLAND:
Fosshótel Dalvík
Fosshótel Laugar
Fosshótel Húsavík
AUsTURLAND:
Fosshótel Vatnajökull

Bókaðu núna í síma 562 4000

Fosshótel Skaftafell
sUðURLAND:
Fosshótel Mosfell

ALLT KLáRT
FYRIR þÍNA
Heimsókn

V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

FOSSHÓTEL / SIGTÚN 38 / 105 REYKJAVÍK
SÍMI: 562 4000 / FAX: 562 4001
E-MAIL: sales@fosshotel.is
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Aukum framboðið!
- ekki veitir af

Hús sem orlofssjóður hefur tekið Fjölmargir áhugasamir höfðu samband
og var úr vöndu að ráða en að lokum var
á leigu í sumar
Rétt eins og margir urðu varir við í
desember þá auglýsti Orlofssjóður
Eflingar eftir húsum til útleigu fyrir
félagsmenn fyrir komandi sumar. Óskað
var eftir eignum víðs vegar um land yfir
sumartímabilið sem er í ár 13 vikur, frá
28. maí til 27. ágúst.

gengið til samninga um átta eignir, flest
eru það hús í byggðarkjörnum vítt um
landið. Er það nýjung hjá félaginu og
vonandi að þetta falli vel að hugmyndum félagsmanna um fjölbreyttara orlof.

Hér á eftir kemur nánari lýsing á húsunum, staðsetningu þeirra og fleiru sem

gaman og gott er að vita um þau.

Gufuskálar á Snæfellsnesi.
Gufuskálar eru fremst á Snæfellsnesinu, kúra þar undir Jöklinum í fögru
umhverfi og í mikilli nánd við stórbrotna nátturu. Næstu byggðakjarnar
eru Hellisandur, Rif og Ólafsvík sem eru
þar örstutt frá.
Margir kannast sjálfsagt við staðinn
vegna veðurlýsinga en þar er veðurathugunarstöð og einnig hæsta mannvirki á landinu, möstrin við Lóranstöðina sem eru 412 metra há.
Þar leigir félagið einbýlishús á einni
hæð, 168m2. Herbergi eru 4 í húsinu,
hvert með átta rúmstæði, einnig er
fullbúið eldhús með borðbúnaði fyrir 12
manns og uppþvottavél.
Þvottahús er með þvottavél og úti er
aðstaða til að grilla.
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Hólar í Hjaltadal:
Hólar eru með sögufrægustu stöðum
Íslandssögunnar. Þar er nú Háskólinn á
Hólum og bjóðum við þar tvær góðar 4ra
herb. íbúðir. Íbúðirnar er 97m2, nýlegar
og í nemendagörðum skólans. Gisting er
fyrir 7 og þvottavél fylgir íbúðunum.
Mikil náttúrufegurð er á Hólum og í
nágrenninu og fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar. Stutt er bæði á Hofsós og
Sauðárkrók.

Stöðvarfjörður:
Stöðvarfjörður er nokkuð miðsvæðis
á Austurlandi milli Breiðdalsvíkur og
Fáskrúðsfjarðar. Góðar vegtengingar
eru til Fljótsdalshéraðs og Egilsstaða
en þangað er aðeins um klukkustundar akstur. Fjöldi skoðunarverðra staða
er um allt Austurland fyrir áhugasama
ferðalanga og náttúruunnendur.
Þar höfum við að bjóða efri hæð í
einbýlishúsi, 126 fermetra. Á hæðinni
eru 4 svefnherbergi, þvottahús með
þvottavél og sólpallur með gasgrilli og
útihúsgögnum.

Súðavík:
Nokkur ár eru nú síðan félagið bauð
upp á íbúðir í Súðavík en þær nutu töluverðra vinsælda.
Þangað höfum við nú sótt aftur eftir
nokkurt hlé og fengið á leigu virðulegt,
125 ára gamalt, fallega uppgert hús, 98
m2 á tveimur hæðum.
Á efri hæð eru herbergi með gistingu
fyrir 8 manns og á neðri hæð er vel búið
stórt eldhús.

Þvottavél fylgir og úti er sólpallur með
gasgrilli og útihúsgögnum.
Rétt er að geta þess að húsið er til
útleigu til 30. júlí í sumar.

Tálknafjörður:
Tálknafjörður er á sunnanverðum Vestfjörðum, milli Patreksfjarðar að sunnan og Bíldudals að norðan. Þaðan eru
um 60 kílómetrar að Orlofsbyggðinni í
Flókalundi sem margir þekkja og hafa
heimsótt gegnum árin. Varla þarf að
róma náttúru og landslag þessa svæðis,
fjöldi spennandi staða allt um kring.
Við höfum til útleigu þar rúmgóða 3ja
herbergja íbúð á neðri hæð í húsinu, um
80 m2. Hún er búin öllum þægindum og
úti er sólpallur, gasgrill og garðhúsgögn
úr plasti.

Vopnafjörður:
Vopnafjörður er nýr kostur í framboði
félagsins en á því svæði höfum við ekki

boðið upp á hús áður. Sumir segja að
svæðið þar norðan af og alveg til Húsavíkur sé það minnst skoðaða á landinu en geymi fjölda perla í náttúrunni.
Eflaust hafa margir hug á því að bæta
þar úr í sumar og nýta þennan kost.
Íbúðin sem um ræðir er 4ja herbergja
íbúð í parhúsi, 110 m2 á jarðhæð.
Eldhús er vel búið, þvottahús og þvottavél og úti er sólpallur, gasgrill og garðhúsgögn úr plasti.

Vestmannaeyjar:
Nú eru 4 ár síðan við buðum íbúð í
Vestmannaeyjum síðast. Eyjarnar eru
vinsæll viðkomustaður ferðamanna og
geysimargt að sjá, ekki síst tengt gosinu
sem þar var fyrir 37 árum. Ekki er að efa
að mikið verður sótt um þær í ár.
Þar er um að ræða 3ja herbergja íbúð í
blokk, ca. 90 m2. Tvö svefnherbergi og
fullbúið eldhús með borðbúnaði fyrir
8–10 manns.
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Brjóstsviði ? Varstu að
borða þunga máltíð?

Gallexier

®

Linar hratt og auðveldlega
meltingar-óþægindi sem
geta orsakast af þungum og
fituríkum mat.
Gallexier er alkahólfrí jurtablanda
sem má taka fyrir eða eftir máltíð.

Óþægindi og uppþemba?

*Fæðubótarefni koma ekki í
stað hollrar fæðu.

r fæst í
Gallexiehúsinu
Heilsu
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Mikilvægar tímasetningar
Gott er að geyma blaðið
Umsóknir fyrir sumar 2010
Tekið er við umsóknum vegna orlofsdvalar í húsum/íbúðum Eflingar�stéttarfélags
til og með 19. mars nk. Umsóknir sem
berast eftir þann tíma verða ekki teknar
fyrir.

Úthlutun

mars. Staðfestingarbréf verða send út
til allra hvort sem þeir fengu úthlutað
eða synjun. Staðfesta þarf og greiða
eigi síðar en til og með 9. apríl. Önnur
úthlutun liggur fyrir 16. apríl og þá fá
allir bréf hvort sem þeir fengu úthlutað
eða synjun. Greiðslufrestur hjá þeim er
til og með 23. apríl.

Fyrsta úthlutun mun liggja fyrir 26.

Fyrstur kemur �fyrstur fær
Enginn biðlisti
Eftir að aðal- og endurúthlutun hefur
farið fram og greiðslufrestur er liðinn
þá liggur frammi á skrifstofu Eflingar�stéttarfélags listi yfir allar lausar vikur
sumarið 2010. Félagsmenn geta komið
á skrifstofuna föstudaginn 30. apríl og
bókað þær vikur sem eru lausar. Hægt
verður að fylgjast með á heimasíðu
Eflingar www.efling.is hvort eitthvað
losni í sumar en uppfært er vikulega.
Greiðslufrestur er 3 dagar frá bókun
orlofshúss. Punktar eru dregnir frá að
fullu yfir orlofstímabilið þó viðkomandi
bóki orlofshús með stuttum fyrirvara.

Sumargetraun fjölskyldunnar
Takið þátt og þið getið unnið 15.000,Ef þið svarið eftirfarandi 9 spurningum/
setningum rétt, mynda upphafsstafirnir í svörunum orð sem lýsa því sem við
bjóðum upp á!
Rétt svör við spurningunum er að finna

í greinum í þessu orlofsblaði, þau fara
ekki fram hjá neinum ef grannt er skoðað. Bara lesa vel og af athygli!

Dregið verður úr réttum úrlausnum og
einn heppinn þátttakandi fær verðlaun
að upphæð kr. 15.000,-.

Sendið rétt svör til Eflingar-stéttarfélags,
Sætúni 1, 105 Reykjavík fyrir 10. júlí
2010.

Góða skemmtun og njótið vel!

1. Þaðan er stutt á Hofsós

6. Á Akureyri er bara eitt

Svar:

Svar:

2. Nýtur vinsælda og í vexti!

7. Eru vinsæll viðkomustaður

Svar:

Svar:

3. Aftur þar eftir nokkurt hlé!

8. Er miðsvæðis á

Svar:

Svar:

4. Leiðsögumaður verður

9. Þar er nú allt í eyði

Svar:

Svar:

5. Milli Flúða og Efri Reykja
Svar:

Sumargetraun Eflingar - stéttarfélags 2010
Nafn:

Lausnarorð:

1

Heimili:
Kennitala:
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5
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VILLIBRÁÐARKRYDDAÐ...
BRAGÐIÐ SEM ÍSLENDINGAR ELSKA

Náttúrulega
góði
safinn

