
EljanVerslunarmannafélag
Suðurlands 1. tbl. 4. árg. 2013



2

Í vor eru tvö og hálft ár síðan Eljan kom út í fyrsta sinn. Markmiðið með útgá-
funni er að upplýsa félagsmenn um þjónustu stéttarfélaganna. Í þessu blaði er 
hægt að nálgast upplýsingar um sjúkrasjóði stéttarfélaganna, afsláttarkjör til 

félagmanna og orlofsuppbót 2013. Sagt er frá heimsókn formanna félaganna á 
vinnustaði og einnig er fjallað um baráttu vinnumanna í Hrunamannahreppi fyrir 
bættum kjörum árið 1881.  
Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands ásamt Félagi iðn- og tæ-
knigreina reka Þjónustuskrifstofu á Selfossi. Til skrifstofunnar geta félagsmenn 
leitað til að fá upplýsingar um réttindi og skyldur kjarasamninga. Hægt er að fá 
aðstoð við að fylla út umsóknir um sjúkra- og menntunarstyrki. Einnig eru orlofs-
hús stéttarfélaganna mjög vinsæl. Á skrifstofunni eru seldir miðar í Hvalfjarðar-
göngin, gistimiðar á Foss- og Edduhótel. Veiði- og útilegukortið hefur einnig no-
tið mikilla vinsælda. Salan hefur jafnt og þétt aukist á milli ára. Að auki er hægt að 
panta tíma hjá lögfræðingi félagsins. Hápunktur ársins er 1. maí en þann dag á 
síðasta ári heimsóttu fjöldi manns stéttarfélögin. 
Við hvetjum félagsmenn til að halda baráttudag launþega hátíðlegan með því að 
mæta á Selfoss þann 1. maí nk. og taka þátt í kröfugöngunni. Á baksíðunni er 
dagskráin kynnt.

Fyrir hönd ritstjórnar,
Þór Hreinsson
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Í febrúar var haldinn fundur á Hótel 
Selfoss á vegum ASÍ undir yfirskriftinni 
Kaupmáttur – atvinna – velferð. Meðal 

annars voru ræddar nýjar hugmyndir ASÍ 
um nýtt húsnæðislánakerfi sem er aðlagað 
að danskri fyrirmynd, stöðuna í kjaramálum 
og nýja hugsun í atvinnu og menntamálum.

Frá ASÍ mættu Signý Jóhannesdóttir, 
varaforseti ASÍ, Sigurrós Kristinsdóttir, 
varaformaður Eflingar og Kristján Þórður 
Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðar sam-

bandsins. Að auki var Þórður Freyr 
Sigurðsson frá Samtökum sunnlenskra 
sveitar félaga með framsögu um Sóknar-
áætlun fyrir Suðurland. Erindin voru mjög 
fróðleg og greinilegt að ASÍ fer þarna í 
farabroddi nýrrar hugsunar í atvinnu og 
velferðarmálum en eftir slíkri hugsun hefur 
verið kallað frá hruni. Einnig er ástæða til 
að fagna þeirri vinnu sem Samtök sunn-
lenskra sveitarfélaga hafa unnið við grein-
ingu á stöðu atvinnu- og menntamála.

Fundur ASÍ á Hótel Selfossi
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Senn líður að þeirri vinnu sem fer fram 
í félögunum í aðdraganda kjara-
samninga. Eins og kunnugt er orðið 

voru kjarasamningar framlengdir með 
þeim formerkjum að stytta samningstímann 
og bæta verklag í kjarasamningsgerð. Hvert 
félag hefur samningsumboð fyrir sitt 
félagssvæði. Samninganefnd Bárunnar, 
stéttarfélags samanstendur af  stjórn og 
trúnaðarmönnum félagsins. Núna í maí 
mun samninganefnd félagsins koma saman 
og skipuleggja þá vinnu sem framundan er 
vegna þessa verkefnis. 

Hvernig er best að nálgast þetta verkefni. 
Allt byggist þetta á þeim félagsmönnum 
sem leggja til þessa vinnu. Við síðustu 
kjarasamningsgerð var haldið kjaraþing í 
samvinnu við önnur stéttarfélög og síðan 
voru gerðar kröfugerðarkannanir á vinnu-
stöðum þar sem félagsmenn forgangs-
röðuðu helstu áherslum sem vænlegastar 
voru til árangurs. Mæltist þessi leið vel fyrir 
og með þessari aðferð komu margir að 
kröfugerðarvinnunni. Hækkun lægstu 
launa var hávær krafa í síðustu samninga-
gerð. Var þeirri kröfu haldið til streitu og 
töluverður árangur hefur náðst í hækkun 
lægstu launa eins og sjá má á meðfylgjandi 
tölum:

1.2.2008 145.000
1.3.2009 157.000
1.6.2010 165.000
1.6.2011 182.000
1.2.2012 193.000
1.2.2013 204.000

Lágmarkslaun í febrúar 2008 voru kr. 
145.000. Í dag eru lágmarkslaun kr. 204.000. 
Þetta er rúmlega 40% hækkun. En hvað 
hefur þessi hækkun haft að segja fyrir okkar 
félagsmenn. Frá október 2008 hefur verið 
ákveðin samdráttur á vinnumarkaði bæði 
hvað varðar starfshlutfall og einhverskonar 
aukagreiðslur. Lágmarkslaun þýða ekkert 
annað en að ekki megi greiða minna en kr. 
204.000 fyrir fullar 173,33 stundir á mánuði 
(40 stundir á viku). Því miður taka margir 
atvinnurekendur það mjög hátíðlega og 
ekki megi greiða hærra en lágmarkslaun. 
Þegar ekki er samkeppni um vinnuafl 
komast menn því miður upp með að greiða 
svona „skítalaun“ eins og sumir myndi 
segja.

Hverjir móta kröfugerðina?
Samkvæmt nýútgefinni launarannsókn 
Hagstofunnar eru

regluleg laun fullvinnandi launamanna á 
íslenskum vinnumarkaði 402 þúsund 
krónur að meðaltali árið 2012. Algengast 
var að regluleg laun væru á bilinu 300 - 350 
þúsund krónur og voru 18% launamanna 
með laun á því bili. Þá voru um 65% 
launamanna með regluleg laun undir 400 
þúsund krónum á mánuði. Regluleg laun 
fullvinnandi karla voru 436 þúsund krónur 
að meðaltali á mánuði en kvenna 367 
þúsund krónur. 

Heildarlaun fullvinnandi voru að 
meðaltali 488 þúsund krónur á mánuði. 
Helmingur launamanna var með heildarlaun 
undir 432 þúsund krónum árið 2012 sem 
var miðgildi heildarlauna. Þá voru tæplega 
30% launamanna með heildarlaun á bilinu 
350 - 450 þúsund krónur. Greiddar stundir 
voru að meðaltali 43,1 á viku. Heildarlaun 
fullvinnandi karla voru 548 þúsund krónur 
að meðaltali á mánuði en kvenna 425 
þúsund krónur. (tekið af  vef  Hagstofunnar). 
Launarannsóknin náði til 70.000 launa-
manna.

Dæmigert neysluviðmið:
Dæmigert viðmið fyrir útgjöld ein-

staklings sem býr á höfuðborgarsvæðinu, 
að undanskildum húsnæðiskostnaði er 
229.713 kr. Dæmigert viðmið fyrir útgjöld 
hjóna með tvö börn sem búa á höfuð-
borgarsvæðinu að undanskildum húsnæðis-
kostnaði er 531.146 kr. Þá er gert ráð fyrir 
að annað barnið sé á leikskóla en hitt í 
grunnskóla þar sem keyptar séu skóla-
máltíðir og frístundavistun. 

Grunnviðmið:
Grunnviðmið á að gefa vísbendingu um 

hver geti verið lágmarksútgjöld í ákveðnum 
útgjaldaflokkum. Við gerð þess var horft til 
útgjaldadreifingar í neyslukönnun Hagstof-
unnar. Í grunnviðmiði er ekki reiknaður 
kostnaður vegna húsnæðis og bifreiðar, en 
reiknað er strætókort á hvern fjölskyldu-
meðlim. Samkvæmt þessu er grunnviðmið 
fyrir útgjöld einstaklings sem býr á höfuð-
borgarsvæðinu, að undan skildum hús-
næðis kostnaði 96.910 kr.

Grunnviðmið fyrir útgjöld hjóna með 
tvö börn sem búa á höfuðborgarsvæðinu 

að undanskildum húsnæðiskostnaði er 
321.817 kr., þá er gert ráð fyrir að annað 
barnið sé á leikskóla og hitt í grunnskóla 
þar sem keyptar eru skólamáltíðir og 
frístundavistun. 

Á síðasta ári greiddu allt í allt 2.544 laun-
þegar félagsgjald til Bárunnar, stéttarfélags. 
Ef  við tökum september mánuð og 
greinum hann niður í samhengi við þessa 
niðurstöðu Hagstofunnar kemur eftir-
farandi í ljós. Í september greiddu 1880 
félagsmenn félagsgjöld. Meðallaun voru 
226.091 þ.e.a.s heildarlaun allra sem 
greiddu, bæði þeir sem voru í fullri vinnu 
og hlutavinnu. Af  þessum 1880 eru aðeins 
tæp 20% sem ná 350.000 og yfir í laun. Um 
400 félagsmenn eru með kr. 250.000 - 
350.000 í laun eða rúmlega 20% 
félagsmanna. Í september voru tæp 60% 
félagsmanna með heildarlaun undir kr. 
250.000. Það eru ýmsar skýringar á þessu. 
Margir félagsmenn eru í hlutavinnu, komnir 
á grunnbætur hjá Atvinnuleysis trygginga-
sjóði, í fæðingarorlofi og fleira. Þetta er 
ekki bara okkar raunveruleiki félagsmanna 
Bárunnar, stéttarfélags, heldur endurspeglar 
kjör þeirra sem lægstu launin hafa. 
Samkvæmt þeim grunnneysluviðmiðum 
sem Vel ferðar ráðuneytið gefur út getur 
ekki nokkur lifandi sála lifað á þessum 
vanskapnaði. Kjarabarátta snýst um kjör. 
Mannsæmandi kjör er að hver manneskja 
geti borið höfuðið hátt og lifað af  þeim 
launum sem umsemst á vinnumarkaði. Það 
er stórt verkefni framundan og við verðum 
að vinna saman og samstillt að því verkefni.

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir formaður 
Bárunnar, stéttarfélags
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Stéttarfélögin á Suðurlandi héldu sam-
eiginlegan fund með fram bjóðendum 
þeirra framboða sem buðu fram í 

Suðurkjördæmi í alþingis kosningunum í 
vor. Fundurinn fór vel fram og greinilegt 
var að kosninga baráttan var með fjörugasta 
móti fyrir þessar kosningar. Tólf  framboð 
fengu boð um fundinn og mættu tíu til 
fundarins. Eftirfarandi framboð sendu 
fulltrúa: Björt framtíð, Vinstri grænir, 
Hægri grænir, Alþýðu fylkingin, Fram-
sóknar flokkurinn, Sjálf stæðis flokkurinn, 
Regnboginn, Lýð ræðis vaktin, Pírata flokk-
urinn og Sam fylkingin Röggsamur fundar-
stjóri var Pamela Morrison og Þór 
Hreinsson sinnti tíma vörslu. 

Góð mæting var hjá félags-
mönnum Bárunnar, stéttar-
félags á ræstingaráðstefnu sem 

haldin var á Hótel Selfossi í mars. 
Félagsmenn Bárunnar eru 2544, þar af  
eru 120 sem skráðir eru í ræstingum. 
Þessi hópur er mjög dreifður og hefur 
jafnvel ekki fasta starfsstöð. Tilgangur 
ráðstefnunnar var að nálgast þennan hóp 
betur og finna út hvað helst brennur á 
starfsmönnum i ræstingum. Yfirskrift 
ráðstefnunnar var virðing + mikilvægi = 
hærri laun. Eins og yfirskriftin ber með 
sér voru umræðurnar líflegar og 
skemmti legar. Farið var yfir stöðu 
ræstinga fólks og ýmis mál þeim tengdum. 
Árni Steinar sérfræðingur hjá SGS fór 
yfir uppmælingaþjónustu og  kjara samn-
inga. Sesselja Eiríksdóttir fór yfir 
ræstingamál almennt, möguleika og 
framtíðarsýn. Tveir frábærir fyrirlestrar 
hjá þeim Jóhönnu Guðmundsdóttur 
sem vinnur í ræstingum á HSU „Virðing 
fyrir starfinu“ og Kristrúnu Agnarsdóttur 
hjá ISS „Að skúra sig upp“. Að lokum 
var farið í hópavinnu.

Ýmislegt kom í ljós þegar félagsmenn fóru 
að bera saman bækur sínar. Helstu atriðin 
voru þessi:

1.  Að hafa gaman af  starfinu og bera 
virðingu fyrir því.

2.  Aukin fræðsla – meiri virðing – 
betri laun?

3.  Að bæta upplýsingastreymi milli 
deilda, yfirmanna og starfsmanna.

4.  Hækka laun.
5.  Bæta kaflann um vinnuföt t.d. 

skór.
6.  Bæta skilgreiningar í samn

ingnum, t.d. hvað þýðir „eftir 
þörfum“? Einnig að starfs lýsing 
og ræstingasvæði sé alveg skýrt 
við ráðningu.

Þetta er ekki tæmandi listi yfir þau mál sem 
báru á góma en er gott veganesti fyrir 
komandi kjarasamninga og vill félagið hér 
með koma á framfæri þökkum til allra 
þeirra sem komu að þessari ráðstefnu.

Halldóra S. Sveinsdóttir

Virðing + mikilvægi = Hærri laun

Góður fundur með frambjóðendum
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Nú þegar hið stórmerkilega og 
fallega rit Saga Alþýðusambands 
Íslands sem Sumarliði Ísleifsson 

sagnfræðingur hefur tekið saman og komið 
er út í tilefni eitthundrað ára afmælis 
Alþýðusambandsins árið 2016, má til 
gamans rifja upp þátt Sunnlendinga í 
verkalýðsbaráttunni með því að bindast 
samtökum um launa og hagsmunamál sín.

 Í Þjóðólfi 23. tbl. frá 8. október 1881 
bls. 93 er svohljóðandi frétt: 
Nokkrir vinnumenn í Hrunamannahreppi 
gengust fyrir því, að allir vinnumenn í 
hreppnum ættu fund með sér, til þess að 
koma sér saman um betra fyrirkomulag á 
fénaðarfóðrun og kaupi sínu yfir höfuð. 
Lofuðu bændur fúslega að veita þeim frían 
dag til þess. Fundurinn var haldinn í Gröf  
2. Júlí 1881, en þá voru ýmsar annir, einkum 
ferðalög þess ollandi, að ekki gátu nema 17 
sókt fundinn. Fundarstjóri var kosinn Gísli 
Einarsson vinnumaður í Hrepphólum og 
Jón Jónsson vinnumaður í Hruna. 
Fundurinn samþykkti í einu hljóði fylgjandi 
atriði:

1.  Að þeir skyldu svo fljótt sem þeir gætu, 
selja ær og lömb er þeir ættu, en kaupa 
aptur sauði , sem eptirleiðis skyldi vera 
hinn eini fóðrafénaður, er þeir vildu eiga, 
þar eð slíkt væri þeim arðmeira, en 
bændum léttara. Sömuleiðis skyldu þeir 
af  þeim, er stóðhross ættu, farga þeim 
sem allra fyrst; en ef  þeir vildu eiga 
hross, skyldi það aðeins vera 
brúkunarhestar, er bæði sjálfir þeir og 
bændur gætu haft gagn að.

2.  Að gera sér að fastri reglu, að halda 
reikning yfir fjárhag sinn, og að láta eigur 
sínar ekki standa ávaxtarlausar. Ef  t.a.m. 
húsbóndi ekki geldur vinnumanni kaupið 
á vissum tíma, álítist það sem hver önnur 
peningaskuld er venjuleg leiga sé borguð 
eptir

3.  Að skora á alþingi, að taka úr lögum 
dagsverk til presta og hálfan ljóstoll til 
kirkna, er hjú hafa goldið af  lausafé, en 
að þau gjaldi eptir sama mælikvarða og 
aðrir, sem meiri tíund gera, eptir réttri 
tiltölu.

p.t. Gröf, 9. Júlí 1881
Gísli Einarsson, Jón Jónsson 

Er Suðurland vagga 

Þó þessi samtök vinnumanna yrðu ekki 
langlíf  sem slík, þá má það telja nokkuð 
sérstakt að á þessum árum hafi vinnumenn 
og ekki bara vinnumenn heldur bændur 
líka, með því að gefa vinnumönnum frí frá 
störfum, verið þess meðvitaðir að með 
samtakamætti mætti ná fram þeim kröfum 
sem til bóta væru. Það er líka merkilegt að í 
fyrstu greininni er áréttað að hagur 
vinnumanna og bænda fari saman, með því 
að vinnumenn eigi sauði sem voru léttari á 
fóðrum og á þessum tíma arðvænlegri en 
ær og lömb. Einnig er talað um að fækka í 
stóði og halda aðeins brúkunarhross. Í 
annarri greininni er svo farið út í kjaramálin 
og gerð krafa um að vangoldin laun skyldu 
vaxtafærð eins og það kallast í dag. Í síðustu 
greininni er svo sú krafa gerð að hið 
opinbera jafni skattbyrði hjúa og skattar 

allra fari að sömu reglum eftir tiltölu. Það 
er greinilegt að bændurnir hafa verið 
velviljaðir því öll bæjarnöfnin sem nefnd 
eru í greininni voru stórbýli í 
Hrunamannahreppi og aðgangur að 
baðstofunni í Gröf, eða öðrum húsum, 
hefði ekki verið heimill ef  andstaða hefði 
verið hjá bændum. Líklegt má telja að það 
sem kemur fram í fyrstu greininni hafi verið 
bændum geðfellt og þeir hafi haft vitneskju 
um það sem til stóð. Þessi litla upprifjun 
sem er til gamans gerð minnir okkur á það 
að hlutir sem við teljum eðlilega og 
sjálfsagða í dag, voru baráttumál 
vinnumanna í Hrunamannahreppi fyrir 
hartnær 132 árum. Þessi samantekt vekur 
því kannski upp þessa spurningu: „Er 
Suðurland vagga verkalýðsfélaganna?“

 Gils Einarsson

verkalýðsfélaganna?

Gamli Flúðaskólinn

Hrafnkelsstaðir
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Á síðastliðnum árum hefur mikil 
hugarfarsbreyting átt sér stað á 
Íslandi og reyndar í heiminum 

öllum. Neytendur eru farnir að krefjast 
þess að vita hvaðan vara þeirra kemur. 
Lögð hefur verið meiri áhersla á vörur úr 
nærumhverfinu til að komast hjá mengun 
vegna langra flutningsleiða. 
Einnig hefur hugtakið matar-
hönnun orðið til, þar sem 
hönnuðir vinna með mat sem 
hráefni til að skapa verðmæti. 
Tæki færin eru óþrjótandi þar 
sem flestir borða marg sinnis 
daglega. Við höfum mikið af  
hráefni hér á landi. Við höfum 
sterkan og góðan landbúnað, 
kjöt, mjólkur  vörur, grænmeti, 
skóga og fleira. En vara getur 
verið svo margt annað en 
snertanlegur hlutur, hún getur 
einnig verið upplifun eða 
minning. Við höfum svo 
margt annað sérstaklega hér á 
Suðurlandi sem kemur 
utanaðkomandi spennandi 
fyrir sjónir og gæti verið 
frábær umgjörð.

Á lokaári mínu í vöruhönnun tók ég þátt 
í verkefni sem kallast Stefnumót hönnuða 
og bænda, verkefnið fékk styrk frá 
Tækniþróunarsjóði, Framleiðnisjóði land-
búnaðarins og Hönnunarsjóði Auroru til 
þess að vinna á þriggja ára tímabili. Ár 
hvert var vöruhönnunarnemum skipt upp í 
hópa og hóparnir paraðir saman með 
ólíkum býlum. Í framhaldinu fóru 
hönnunarteymin í vettvangsferð á sitt býli 
og rannsökuðu allt svæðið, framleiðsluna, 
fjölskylduvenjur og fleira í þeim dúr. Út frá 
þessum þáttum unnu þeir svo ímynd og 
vöru fyrir sitt býli. Að áfanga loknum var í 
framhaldi eitt verkefni ár hvert valið til þess 
að vinna með alveg til enda. Um var að 
ræða ímynd, gildi, vöru, pakkningar og 
kynningarefni, allt frá markaðsgreiningu að 
þróun bragðs með matvælatæknifræðingi. 
Hægt er að fá nánari upplýsingar á 
heimasíðunni designersandfarmers.com.

Tækifærin í túninu heima
Þau verkefni sem valin voru til þess að 

klára voru skyrkonfektið frá Erpsstöðum í 
Dölum og rabarbara karamellan frá 
Löngumýri á Skeiðum. Einnig var unnið 
með bændunum á Hala í Suðursveit að 
upplifunarmáltíð út frá Þórbergi Þórðarsyni 
og fyrir Fjallakaffi í Möðrudal á Fjöllum var 

hönnuð afskaplega ljúffeng sláturterta. Þau 
verkefni sem ekki voru styrkt áfram að 
verkefni loknu áttu þó mörg hver 

framhaldslíf  og héldu nemendur í mörgum 
tilvikum áfram með verkefnið á eigin 
snærum enda heilmikið af  góðum 
hugmyndum sem urðu til í þessu 
skemmtilega verkefni. 

Verkefni þetta hefur síðan smitað út frá 
sér og enn fleiri bændur hafa í 
framhaldinu farið í samstarf  
með hönnuð um til þess að 
auka verðgildi vöru sinnar og 
skapa sér sérstöðu. Einnig er 
mikilvægt ef  maður er að fara 
út í vöruþróun og að vinna 
verðmæti úr hrávöru, að eyða 
orku sinni í að skapa eitthvað 
sem enginn annar er með, eða 
sjá möguleika til þess að gera 
það betur, ólíku öllu því sem til 
er á markaðnum. 

Brynhildur Pálsdóttir, 
Guðfinna Mjöll og Sigríður 
Sigurjónsdóttir kennarar við 
Listaháskólann fengu styrk til 
að byggja upp verkefnið 
Stefnumót hönnuða og bænda. 
Síðastliðin ár hafa þær síðan 

haldið kynningar og fyrirlestra um 
verkefnið víðsvegar um landið. Þær sáu 
ónýtt tækifæri í þessari grein. Á einn af  

Auður Ösp Guðmundsdóttir er vöruhönnuður og formaður Félags vöru- og 
iðnhönnuða. Hún hefur sérhæft sig í vöruhönnun fyrir matvælaframleiðendur 
og hefur unnið mikið með bændum. 

Auður og Embla 
í hönnunarvinnu

Hnallþóra 
Ísinn frá Læk
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þessum fyrirlestrum mættu Guðbjörg og 
Gauti á Læk í Hraungerðishreppi. Þau 
höfðu hugsað um nýbreytni, eitthvað 
einkennandi fyrir þeirra bú. Í framhaldi 
benti Brynhildur á mig þar sem ég hafði 
verið að vinna mikið með bændum og með 
mat. Við Embla Vigfúsdóttir samhönnuður 
minn fórum til þeirra og könnuðum þeirra 
hugmyndir. Það var svo frábært að vinna 
með þeim því þau höfðu komið inn í þessa 
fyrirlestra og vissu hvernig þetta 
hönnunarferli virkar. Til þessa að hanna 
nýstárlega vöru þarfnast hugmyndin 
mikillar rannsóknar. Framkvæma þarf  
greiningu á því sem nú þegar er til á 
markaðnum hérlendis og erlendis. Vinna 
þarf  hugmyndavinnu og að úrvinnslu á 
praktískum þáttum, hvernig er prentað, 
hvaða vottanir og leyfi þarf  að hafa og 
ýmislegt annað. Í þessari rannsóknarvinnu 
könnuðum við hráefni þeirra og hugmyndir 
þeirra um verkefnið. Við fórum til 
fortíðarinnar og skoðuðum m.a. sögu Fjalla 
Eyvindar, fórum í mjólkurbúið á Baugs-
stöðum skoðuðum gamlar verslanahefðir á 
Árbæjarsafni og fengum að skoða geymslur 
Byggðasafnsins á Eyrarbakka. 

Bændurna langaði að gera verslun með 
eigin framleiðsluvörum og vörum úr 
heimahéraði. Við fórum í gegnum allt þetta 
ferli og ljóst var að ekki yrðu allir hlutir 
gerðir sem komu út úr hugmyndavinnunni. 

Við hönnuðum því fyrir þau bænda-
verslunina að Þingborg og gáfum henni 
nafnið Búbót sunnlensk bænda verslun. Við 
gerðum merkingar fyrir vörurnar þeirra og 
þær ómerktu vörur sem verða til sölu í 

Búbót. Þá hönnuðum við vörumerki, 
kynningarefni, stefnuskrá, ákváðum liti og 
eina vöru sem nú er þeirra helsta sérkenni, 
sem var mjólkurís í formi nýmóðins 
hnallþóru. Allar bragðtegundirnar eru 
fengnar úr náttúrunni eða tengjast íslenskri 
menningu og matarhefð. Séríslenskt bragð 
eins og grjónagrautsís og hunangsís úr 
hunangi frá Álfsstöðum. Ramminn er 
kominn en enn bætast bragðtegundir í 
flóruna. Ísinn hefur algerlega slegið í gegn 

og fengið mikla athygli bæði hérlendis og 
erlendis eftir að við kynntum hann á 
Hönnunarmars 2012. Mikið hefur verið 
skrifað um það sem er að gerast hér á landi 
í matarhönnun með bændum í erlendum 
blöðum og til dæmis var löng grein um 
þetta verkefni í einu af  stærstu 

viðskiptablöðum Japans. Aðrar þjóðir hafa 
mikinn áhuga á því að kynnast landinu 
okkar í gegnum bragðlaukana og auðvitað 
viljum við líka hafa tækifæri til þess að 
upplifa Ísland á þennan hátt, að geta notið 
staðbundinna rétta/fæðu/mataræðis á ferð 
okkar um landið.

Möguleikarnir eru endalausir og við 
skoðun stara á okkur vannýtt verðmæti og 
göt á markaðnum. Til að mynda kortlagði 
ég fyrir tveimur árum allan mat frá Klaustri 
að Höfn, ég hringdi í hverja einustu 
vegasjoppu og hótel og spurðist fyrir um 
matseðilinn, verð og opnunartíma. Þar 
fannst mér frekar sláandi að sjá að það væri 
varla hægt að fá neinn mat frá pylsuverði 
og upp í það að kosta 2500 krónur. Það er 
mikill kostnaður fyrir fjölskyldu daglega og 
gerir það að verkum að hún stoppar 
sjaldnar og velur áningarstaðina vel. Þarna 
er hreinlega gat á markaðnum sem einhver 
getur fyllt, snöggur heilbrigður matur, 
jafnvel bara standur við veginn með 
smurbrauði eða bara einhverju allt öðru 
gæti mætt eftirspurn. Þannig að þar eru 
sóknafæri fyrir ferðaþjónustuaðila og 
bændur á svæðinu. 

Að lokum má benda á að á Suðurlandi 
eru mjög miklir möguleikar í að búa til 
vörur sem henta svæðinu og ekki eingöngu 
tengt matvælum, heldur flestum þáttum 
mannlífsins. Þess má geta að vara getur líka 

verið upplifun, eins og til dæmis leikhús 
eða matarboð og fleira getur verið dæmi 
um upplifun. Það er til dæmis svo margt í 
náttúrunni sem skapar jákvæða upplifun, 
gróðurinn og fjallahringurinn. Möguleikar 
Suðurlands eru óþrjótandi. 

Auður á kynningarbásnum fyrir 
Búbót á Hönnunarmars 2012

Ýmis bragðefni voru reynd
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Er heilsubrestur að ógna vinnugetu þinni?

Þjónusta VIRK er fyrir einstaklinga sem búa við heilsubrest  
sem hindrar þátttöku í launuðu starfi,  

en stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði.

Ráðgjafar Virk starfsendurhæfingar á Suðurlandi  
bjóða upp á viðtalstíma á Selfossi, Þorlákshöfn, Hveragerði,  

Hellu, Hvolsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri.

Upplýsingar og tímapantanir á  
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna í síma 480 5000

starfsendurhæfingarsjóður 
á Suðurlandi

virk.is

Stéttarfélögin á Suðurlandi hafa, ráðið 
Hildi Gestsdóttur í starf  ráðgjafa í 
starfsendurhæfingu. Hún bætist þar 

með í hóp tveggja ráðgjafa sem fyrir eru, 
þeirra Ágústu Guðmarsdóttur og Ingu 
Margrétar Skúladóttur. Hildur er með að-
stöðu í húsnæði Þjónustuskrifstofu stéttar-
félaganna, Austurvegi 56, Selfossi. Hlut-
verk ráðgjafa hjá Virk er að bjóða 
félagsmönnum upp á þjónustu ef  starfs-
hæfni þeirra er skert eða henni er ógnað 
vegna veikinda eða heilsubrests.  Stéttarfé-
lögin bjóða Hildi velkomna til starfa.

Tímamót voru í starfsemi Fræðslu-
nets Suðurlands í janúar þegar úts-
krifað var í fyrsta sinn úr raunfærni-

mati verslunargreina. Raunfærnimat miðar 
að því að meta færni og þekkingu sem við-
komandi býr yfir til eininga í fram-
haldsskólum. Raunfærnimat í verslunarg-

reinum byggir á viðmiðum sem þróuð voru 
á grundvelli námskrár Fræðslumiðstöðvar 
atvinnulífsins í Verslunarfagnámi. Alls luku 
12 nemendur raunfærnimati og var Fræðs-
lunetið í samstarfi við Verslunarmannafé-
lag Suðurlands um verkefnið.

Raunfærnimat í verslunargreinum 
í fyrsta sinn á Suðurlandi

Nýr starfsmaður hjá Virk 
á Suðurlandi
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Sjúkrasjóðir eiga sér langa sögu í 
kjarasamningum og voru þeir 
upphaflega hugsaðir sem trygg-

inga sjóðir fyrir launafólk. Sjóð irnir eru 
í umsjón stéttarfélaganna. Almennt er 
ávinnsluréttur lágmarksréttinda 6 mán-
uðir. Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu félaganna baran.is og vms.is.

Sjúkrasjóður 
Bárunnar, stéttarfélags

Sjúkrasjóðurinn styrkir félagsmenn 
eftir a.m.k. 6. mánaðar aðild að 
sjóðnum m.a. vegna sjúkranudds, 
sjúkra  þjálfunar, kírópraktors, krabba-
meins skoðunar, skoðunar hjá hjarta  -
sér fræðingi, vegna kaupa á gleraugum, 
heyrnartækjum, tæknifrjóvgunar, ætt-
leiðingar, líkamsræktar og  dval ar á 
Heilsustofnun HNLFÍ. Einnig greiðir 
sjóðurinn sjúkradagpeninga.

Sjúkrasjóður 
Verslunarmannafélags Suðurlands

Sjúkrasjóðurinn styrkir félagsmenn 
eftir a.m.k. 6 mánaðar aðild að sjóðnum 
m.a. vegna heilsuræktar, sjúkranudds, 
sjúkraþjálfunar, krabbameinsskoðunar, 
skoðunar hjá hja rta sérfræðingi, vegna 
kaupa á gleraugum, tæknifrjóvgunar og 
ættleiðingar erlendis. Einnig greiðir 
sjóðurinn sjúkradagpeninga.

Sjúkrasjóðir 
stéttarfélaganna

Vertu á verði!
Nú er nóg komið af verðhækkunum

Aðildarfélög ASÍ hvetja landsmenn til að snúast af alefli gegn verðhækkunum. 
Tökum höndum saman og látum vita af óeðlilegum verðhækkunum með því að 
senda inn myndir eða tilkynningar á vertuáverði.is.

Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar!

Þjónustuskrifstofa stéttar-
félaganna á Suðurlandi

Opin alla virka daga frá kl. 8.00 til 16.00
Verslunarmannafélag

Suðurlands

Almenni samningur milli SGS og SA  28.700 kr.
Samningur f.h. Ríkissjóðs og SGS  28.700 kr.
Samningur SGS og Launanefndar sveitarf. 38.000 kr.
Samningur Dvalarh. Kumbaravogs    38.000 kr.
Samningur SA vegna Sólheima við Báruna 28.700 kr.
Vinnustaðasamningur MS     28.700 kr.
Bændsamtök Íslands og SGS    28.700 kr.
Landsamband smábátaeigenda og SGS 28.700 kr.
Landsvirkjun og SGS      88.456 kr.

Verslunarmannafélag Suðurlands

Kjarasamningur Landssambands 
íslenskra verslunarmanna  21.600 kr.

Báran, stéttarfélag

Orlofsuppbót  2013
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Gils Einarsson formaður Verslunar-
mannafélags Suðurlands, Halldóra 
Sigríður Sveinsdóttir formaður 

Bárunnar, stéttarfélags og Þór Hreinsson 
skrifstofustjóri Þjónustuskrifstofu stéttar-
félaganna heimsóttu fyrirtæki í apríl 
víðsvegar um félagssvæðið. Megintilgangur 
ferðarinnar var að heyra raddir félagsmanna 
um hvernig ástandið er í atvinnumálum. 
Einnig komu þau færandi hendi því á ferð 
sinni komu þau við á bókasöfnum 
sveitarfélaganna og gáfu þeim eintak af  ný 
útkomnu og vönduðu ritverki, Saga 
Alþýðusambands Íslands. Þann 12. mars 
sl., á 97 ára afmæli Alþýðusambands 
Íslands, kom saga ASÍ út í tveimur bindum. 
Sumarliði Ísleifsson sagnfræðingur hefur 
undanfarin fimm ár unnið að ritun verksins 
en tilefni útgáfunnar er aldarafmæli 
Alþýðusambandsins 2016. Verkalýðs-
hreyfingin hefur með einum eða öðrum 
hætti haft forystu um og átt aðkomu að ótal 
framfaramálum sem unnið var að í 
samfélaginu og hafa skilað íslensku 
launafólki betri kjörum og réttindum. 
Bókin er seld í flestum bókaverslunum 
landsins.

Á ferð um félagssvæðið

Jón Valgeirsson, sveitarstjóri 
Hrunamannahrepps

Kristófer A. Tómasson, sveitarst. 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Margrét Sigurðardóttir, 
sveitastjóri Flóahrepps

Starfsfólk mötuneytisins í 
Menntaskólanum að Laugarvatni

Starfsfólk Fontana 
á Laugarvatni

Páll Skúlason, 
aðstoðarskólameistari 
Menntaskólans að Laugarvatni
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Afsláttarkjör fyrir félagsmenn
Báran, stéttarfélag og Verslunar mannafélag Suðurlands, í samstarfi við um 60 fyrirtæki á Suðurlandi, gáfu út afsláttarskírteini 

í byrjun árs. Kortið gildir einnig sem félagsskírteini í viðkomandi stéttarfélagi og veitir afslátt af þjónustu, í verslunum og á 
veitingastöðum. Félagsmenn eru hvattir til að nýta sér þá afslætti sem eru í boði og versla við fyrirtæki á Suðurlandi. Í sumum 
tilfellum er um umtalsverða afslætti að ræða. Félögin þakka öllum þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem tóku þátt í verkefninu.

Einnig eru seld á þjónustuskrifstofunni gistimiðar á Eddu- og Fosshótel, Útilegukortið, Veiðikortið og afsláttarmiðar í 
Hvalfjarðargöngin.

•  Verð á Veiðikortinu er kr. 5.500
•  Verð á miða í Hvalfjarðargöngin er kr. 635 
•  Verð á Útilegukortinu er kr. 12.000
•  Verð á gistimiða fyrir Edduhótel er kr. 9.250 (1 miði)
•  Verð á gistimiða fyrir Fosshótel er kr. 9000 (2 miðar fyrir júní, júlí og ágúst, 1 miði aðra mánuði).

Stjórn Bárunnar, stéttarfélags hefur ákveðið að niðurgreiða Útilegukortið 
til félagsmanna sem greitt hafa til félagsins síðustu sex mánuði áður en 
kaup eru gerð. Verð Útilegukortsins með niðurgreiðslu er kr. 8000.

Báran stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands hafa samið við Edduhótel og Fosshótel 
um afsláttarkjör. Framvísa þarf gistimiða sem eru til sölu á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna.

Edduhótel
Verð fyrir herbergið yfir sumartímann er krónur 9.250 (einn miði). Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja manna 
herbergi með handlaug í eina nótt. Ekki er innifalinn morgunverður. Leyfilegt er að taka með sér 1 – 2 börn í herbergi 
án þess að greiða aukalega ef fólk hefur rúmföt eða svefnpoka. Sé gist í herbergi með baði greiðist aukagjald.

Fosshótel
Verð fyrir herbergið er krónur 18.000 (tveir miðar) yfir sumartímann en krónur 9.000 (einn miði) yfir vetrartímann. 
Gildir fyrir tveggja manna herbergi með baði. Morgunverður innifalinn. Aukarúm kostar kr. 5.000 (1 barn undir 12 ára 
frítt í herbergi (með foreldri/um).

Í vinnustaðaheimsóknum Bárunnar, 
stéttarfélags og Verslunarmannafélags 
Suðurlands hafa komið upp fjölmargar 

fyrirspurnir um félagsaðild starfsmanna. 
Viðmælendur virtust ekki vera meðvitaðir 
um hvaða reglur gilda um félagsaðild 
almennt. Stéttarfélögin hafa gert 
samkomulag um félagssvæðin. Félagssvæði 
Bárunnar, stéttarfélags er Árnessýsla nema 
Ölfus og Hveragerði. Félagssvæði 
Verslunarmannafélags Suðurlands er 
Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Vestur-
Skaftafellssýsla. Þeir sem starfa á þessu 
félagssvæði eiga greiða til þess félags sem 
kjarasamningur þeirra gildir um. Sem dæmi 
starfsfólk í verslunum, á skrifstofum og 
móttöku á gististöðum á að greiða í 
Verslunarmannafélag Suðurlands. Stundum 

gilda kjarasamningar tveggja eða fleiri 
stéttarfélaga um sama starfið á 
félagssvæðinu. Dæmi um slíkt eru ófaglærð 
störf  í opinberum fyrirtækjum. Þess 
misskilnings gætir í mörgum stofnunum að 
verkafólk í opinberum stofnunum eigi að 
greiða í opinber félög. Dæmi má nefna að 
almennt starfsfólk við ummönnum á 
sambýlum hefur val um félagsaðild á 
viðkomandi félagssvæði.

Félagsmenn sem hafa verið skráðir í 
félög annarsstaðar á landinu, hafa lent í 
óþægindum þar sem engin þjónusta er veitt 
á félagssvæðinu. Stéttarfélögin hvetja því 
félagsmenn til þess að láta ekki blekkjast í 
þeim efnum heldur að halda sig í því félagi 
sem kjarasamningurinn þeirra segir til um. 

Hvaða reglur gilda um félagsaðild?
Nú er orlofstímabilið framundan 

og margir farnir að huga að 
sumarfríinu. Þess má geta að allt 

launafólk á rétt á orlofi skv. 
orlofslögum. Orlofsrétturinn 
skiptist annars vegar í rétt til 

leyfis frá störfum og rétt 
til launa á þeim tíma.

• Lágmarksfrí er tveir dagar 
fyrir hvern unninn mánuð
• Lágmarkslaun í orlofi eru 
10,17% af öllum tekjum

Nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á heimasíðum stéttarfélaganna 

vms.is og baran.is.

Sumarfrí



1. maí baráttukveðja 

Hátíðardagskrá 

    Kynnir Halldóra S.  
Sveinsdóttir 

1.Hátíðarræða Elín 
Björg  Jónsdóttir 
formaður BSRB  

2.Guðmundur 
Snæbjörnsson 
nemandi 
Menntaskólanum á 
Laugarvatni 

3.Lalli töframaður 

4.Ingó veðurguð 
 

Hátíðarganga 
við undirleik 
Lúðrasveitar 
Selfoss kl. 
11:00. 
Félagar í 
Sleipni fara 
fyrir göngunni 
á hestum 
Lagt verður af 
stað frá 
Tryggvatorgi 
og gengið eftir 
Austurvegi 

 

Félagar úr 
Bifreiðaklúbbi Selfoss 
sýna stórglæsilega 

Grillaðar verða pylsur. Einnig 
verður boðið upp á hátíðarkaffi Lalli töframaður 

skemmtir  

 

Ingó veðurguð flytur 
nokkur lög 

Félagar í  
Hestamannafélaginu
Sleipni bjóða 
börnum á hestbak  

Slagorð dagsins: Kaupmáttur, atvinna, velferð 

Verslunarmannafélag
Suðurlands


