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Þegar líður að áramótum er staðan oft metin upp á nýtt. Menn skoða hvað 
hefur áunnist og hvað má betur fara. Félögin hafa verið að styrkja 
trúnaðarmannakerfið, haldið kjaraþing, verið í vinnustaðaeftirliti og 

kjarasamningsgerð svo eitthvað sé nefnt. Trúnaðarmenn þessara tveggja félaga eru 
orðnir um 60 talsins. Það koma mörg mál inn á borð félaganna og á skrifstofunni 
fer fram úrvinnsla þeirra. Vinnustaðaeftirlitið hefur verið stór þáttur í starfsemi 
félaganna og verið góð leið til þess að fylgjast vel með vinnumarkaðnum á 
Suðurlandi. Stéttarfélagsbaráttan er lifandi, stundum óvægin en alltaf  skemmtileg 
með nýjar áskoranir á hverjum degi. Félögin eru með heimasíður og Facebook-
síður. Félagsblaðið kemur út tvisvar á ári og félögin birta greinar í héraðsblöðum. 
Kynningar á félögunum fara fram í skólum og vinnuskólum. Við fögnum því 
þegar til okkar er leitað með kynningu á félögunum og kjarasamningum. Viljum 
við hvetja fleiri til dáða í þeim efnum. Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélags 
Suðurlands standa saman að útgáfu Eljunnar og er það oft góð samanteki á því 
sem hefur verið að gerast á árinu. Þegar litið er yfir farinn veg má sjá að ýmislegt 
hefur verið gert og er það ekki síst því góða fólki að þakka sem félögin eiga að. 
Starfsfólk, stjórnir, trúnaðarmenn og félagsmenn eru fús til starfa þegar til þeirra 
er leitað. Viljum við fyrir hönd félaganna óska ykkur og fjölskyldum ykkar 
gleðilegra jóla, farsældar og friðar á næsta ári. Þökkum samstarfið á liðnu ári.

Gils Einarsson formaður Verslunarmannafélags Suðurlands
Halldóra Sigr. Sveinsdóttir formaður Bárunnar, stéttarfélags
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Undanfari undirbúningsvinnu við 
síðustu kjarasamningsgerð var að 
menn ætluðu að freista þess að 

reyna svipað fyrirkomulag og það sem er 
kallað norræna leiðin. Markmiðið með því 
er að koma hér á stöðugleika til lengri tíma 
sem felur í sér aukningu kaupmáttar. Staðan 
í dag er sú að verðbólgan hefur ekki verið 
lægri í langan tíma og er það ákveðinn 
árangur. Fyrir og eftir undirritun kjara-

samninga þann 21. desember síðastliðinn 
lýstu vissir hópar því yfir að 2,8% 
launahækkun samræmdist ekki þeirra 
kröfum. Í stuttu máli var niðurstaðan sú að 
ákveðnir hópar fengu verulegar umfram-

hækkanir eins og kunnugt er.

Ákveðið launaskrið hefur orðið í vissum 
hópum, en eftir situr okkar fólk á lægstu 
töxtunum sem fékk kr. 9.750 í launahækkun. 
Lægstu taxtar hækkuðu um 2,8% – 4,6%. 
Þegar farið var af  stað í þá samninga var 
ekki almenn sátt um þessa leið og við 
hefðum átt að vanda okkur betur. Nú er að 
fara af  stað önnur lota og Samtök 
atvinnulífsins eru byrjuð að leggja línurnar 
með Seðlabankastjóra í fararbroddi. Þetta 
er kunnugleg atburðarrás og finnst mörgum 
þeir hafa séð þetta allt áður. 

Eftir síðustu lotu sitjum við eftir með 
sárt ennið (aðildarfélög ASÍ) og höfum 
ekki komið okkur saman um ákveðna leið 
því allir telja sig eiga rétt á leiðréttingu. 
Okkur í Starfsgreinasambandinu hefur 
verið legið á hálsi, að taka of  stóran skammt 
af  launahækkunum síðustu ára til þess að 
ná upp lægstu laununum. Vísað er í 

Hver er staðan?

Almenni samningurinn milli SGS og SA 73.600. kr.
Samningur Ríkissjóðs og SGS 73.600. kr.
Samningur SGS og Launanefndar sveitarf. 93.500 kr.
Bændasamtök Íslands og SGS 73.600 kr.
Landsamband smábátaeigenda og SGS 73.600 kr.
Samningur Sólheima og Bárunnar 73.600 kr.
Samningur Kumbaravogs og Bárunnar  93.500 kr.
Vinnustaðasamningur MS 73.600 kr.
Landsvirkjun og SGS 105.933 kr.
Kjarasamningur SGS og NPA miðst. 73.600. kr.

Verslunarmannafélag Suðurlands
Desemberuppbót árið 2014 er kr. 73.600.

Báran, stéttarfélagDesemberuppbót 
2014

kaupmáttaraukningu og að okkur hafi 
tekist að verja kaupmátt lægstu taxta. Það 
má segja að lægstu launin hafi hækkað 
verulega í prósentum á síðustu árum en 
samt eru lágmarkslaun aðeins kr. 214.000. 
Þeir sem eru á lægstu töxtunum fá ekki 
tækifæri til umfram hækkana eins og aðrar 
stéttir innan okkar raða. Það er ekki einfalt 
að nálgast kröfugerðir með hagsmuni allra 
félags manna Alþýðu sam bandsins að leiðar-

ljósi. Krafa félagsmanna okkar er alveg skýr 
og sára einföld - fólkið okkar vill geta lifað 
af  launum sínum. 

Það er okkar stóra verkefni að allir, þá 
segi ég allir, geti lifað af  laununum. Við 
verðum að horfast í augu við þá staðreynd 
að allt of  margir hafa enga möguleika á því. 
Það er okkar hlutverk að standa á bak við 
þá kröfu um eðlileg mannréttindi. 

Við höfum verið að kanna hug okkar 
fólks til verkfalls aðgerða. Það er mikil reiði 
í fólki og fólk spyr fyrir hverju eigi að 
berjast. Höfum við dregið baráttuandann 
úr fólkinu okkar með því að ganga til 
samninga aftur eftir að samningar voru 
felldir síðastliðinn vetur. Í því ferli fengum 
við vægast sagt mjög litla sem enga viðbót. 
Blekið var ekki orðið þurrt á kjara-

samningnum þegar ákveðið launaskrið fór 
af  stað eins og áður sagði og við bætist 
innlegg Ríkisstjórnar Íslands sem er 
grímulaus í aðför sinni að velferðarkerfinu 
og virðist ekki slá af  í þeirri vegferð. 

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir 
formaður Bárunnar, stéttarfélags.

Eru vinnufélagarnir fimm eða 
fleiri sem greiða í sama 
stéttarfélag? Þá er um að gera 

að ræða málin á kaffistofunni og hafa 
síðan samband við stéttarfélagið. 
Báran, stéttarfélag og Verslunar manna-
félag Suðurlands bjóða félags mönnum 
upp á aðstoð við að koma upp 
trúnaðarmanna kosn ingum. Hægt er að 
fá aðstoð við útbúa auglýsingar vegna 
trúnaðar manna kjörs, gerð atkvæðaseðla 
og eftirlit með kosningunni. Fulltrúi 
félagsins mætir með kjörkassa á staðinn. 

Reynslan hefur sýnt sig að þar sem 
trúnaðarmenn eru, þar eru vandamálin 
færri. Þannig að það er bæði hagur 
atvinnurekenda og félagsmanna að hafa 
öflugan trúnaðarmann. Góður trún-
aðar  maður þarf  að hafa áhuga á 
vellíðan eigin vinnufélaga og vera 
tilbúinn aðstoða þá vegna kjaratengdra 
mála þegar þess er þörf. 

Báran, stéttarfélag og Verslunar-
mannafélag Suðurlands bjóða trún-
aðar mönnum upp á öfluga fræðslu og 
eiga trúnaðarmenn rétt á að geta sinnt 
þeirri fræðslu á vinnutíma. Fyrirhugað 
er á vormisseri 2015 að hafa trúnaðar-
mannanámskeið 1, fyrsta þrep, sem er 
góður grunnur fyrir starf  trúnaðar-
mannsins. 

Hafðu samband við skrifstofu 
stéttarfélaganna og pantaðu fulltrúa 
á vinnustaðinn við fyrsta tækifæri.

Er trúnaðarmaður 
á vinnustaðnum?
Ef ekki, af hverju?
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Einn mikilvægasti hlekkur stéttar-
félaga við fyrirtæki og stofnanir eru 
trúnaðarmenn. Á hverju ári eru 

kosnir margir nýir trúnaðarmenn hjá 
stéttar félögunum. Einn af  nýju trúnaðar-
mönnum Bárunnar er Friðrik Guðmunds-
son starfsmaður Sólningar á Selfossi. 
Blaðamaður Eljunnar nýtti tækifærið og 
ræddi við Friðrik um lífið og tilveruna.

Hver er maðurinn? 
Friðrik Guðmundsson heiti ég og starfa 

hjá Sólningu á Selfossi. Ég er dekkja- og 
smurkall. Ég hef  starfað hér á Selfossi 
síðan árið 2007. Ég flutti frá Vest manna-
eyjum árið 2006 og byrjaði hér árið 2007.  
Ég á kærustu og eina dóttur.

Hvernig kanntu við 
þig hjá Sólningu?

Mjög vel. Á árum áður komum við 
nokkrir strákar alltaf  á sláturvertíðir og þá 
strax líkaði mér vel við þennan bæ. Síðan 
ákvað ég að flytja hingað árið 2007. Ég 
sótti um vinnu seinnipartinn á föstudegi og 
byrjaði síðan að vinna daginn eftir, á 
laugardegi og er búinn að starfa hér síðan 
þá. 

Nú ert þú nýlega tekinn við sem 
trúnaðarmaður Bárunnar hjá 
Sólningu á Selfossi, hvernig 
kanntu við það hlutverk?

Mér finnst þetta ábyrgðarhlutverk. Þetta 
er nýtt fyrir mér. Ég hef  aldrei verið í neinu 
svona áður. Þetta er spennandi. 

Kjaraþingið var virkilega gagnlegt

Hefur þú mætt á 
fundi hjá félaginu?

Við erum ekki margir á vinnustaðnum 
þannig að það reynir ekki svo mikið á 
hlutverk trúnaðarmanns. En ég fór á 
kjaraþingið sem stéttarfélögin héldu núna í 
haust á Hótel Selfossi. Það var æðislegt. 
Kjaraþingið var virkilega gagnlegt og hlutir 
þar, ef  ég á að segja eins og er, sem ég hafði 
ekki hugmynd um. Ég lærði mikið þarna. 
Ég lærði hvernig kjarasamningar virka. Ég 
var þessi dæmigerði verkamaður sem fær 
launaseðilinn og spáir síðan ekkert í hann. 
Þetta var mjög upplýsandi og gagnlegt. 
Gaman að taka þátt í starfi, þar sem er 
verið að berjast fyrir frekari réttindum 
verkafólks, sem eiga að vera mörgum sinni 
betri. Mér finnst einnig gaman að kynnast 
nýju fólki sem ég hef  ekki kynnst áður. 

Hvað finnst þér skipta mestu 
máli við starf trúnaðarmannsins?

Að aðrir geti leitað til manns um þau mál 
sem eru vinnutengd og leita þarf  svara við. 
Þá finnst mér það vera mitt hlutverk að 
ganga í það mál. Þá reyni ég eins og ég get 
að bjarga málunum. 

Jólin, hvernig er 
jólahátíðinni háttað hjá þér?

Við höldum venjuleg jól og leggjum 
mikið upp úr matnum. Matarhefðin er 
sterk hjá minni fjölskyldu. Jólin eru ónýt ef  
það er ekki góður matur á borðum. Mér 
finnst þau hálf  ónýt því að eftir ég fór í átak 
má ég ekki borða konfekt. Það er svolítið 
leiðinlegt. Ég hef  verið á lágkolvetna 
mataræði. Við sem erum á lágkolvetna 
mataræði getum borðað almennt góðan 
almennan mat og ég ætla að baka mikið af  
slíku Maður er vanur að elda hamborgar-
hrygg upp úr malti en það verður aðeins 
öðruvísi núna. Ekkert verður sykrað með 
púðursykri. Á aðfangadagskvöld verðum 
við heima og um áramótin fáum við 
stundum gesti í heimsókn. Þá erum við 
með sérstakan sjóð sem við leggjum 
peninga í sem fer í flugelda.  Þetta eru 
engin ósköp en aðallega fyrir stelpuskottið 
sem finnst þetta voða gaman. Það er alltaf  
einhver krakki í manni þegar kemur að 
þessum flugeldum því manni finnst þetta 
lúmskt gaman.

Trúnaðarmaður Sólningar og formaður Bárunnar ræða málin

Friðrik trúnaðarmaður að 
störfum í Sólningu á Selfossi
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Sunnlendingur kjörinn í stjórn ASÍ UNG
Þriðja þing ASÍ-UNG var haldið 

12. september 2014 undir 
yfirskriftinni „Samfélag fyrir alla 

… líka unga fólkið“.
Á þinginu var ný stjórn ASÍ-UNG 
kjörin og eiga stéttarfélögin sem standa 
að þessu blaði fulltrúa í stjórninni. 
Freydís Ösp Leifsdóttir fulltrúi Bár-
unnar, stéttarfélags og Verslunar-
manna félags Suðurlands var kjörin í 
stjórnina. Þingið sóttu 26 þingfulltrúar 
og 10 aukafulltrúar. Góð stemmning 
var meðal þingfulltrúa og almenna 
ánægja með þá málefnavinnu sem fram 
fór í hópavinnu. Þingið ályktaði um 
mörg málefni m.a. um mikil vægi þess 
að samfélagið taki aukið tillit til 
fjölskylduábyrgðar og veiti fjölskyldu-
fólki sveigjanleika til að samræma fjöl-
skyldu- og atvinnulíf. ASÍ ung ítrekaði 
fyrri kröfu um að íbúðarhúsnæði á 
viðráðanlegum kjör um er grund-
vallaratriði svo ungt fólk geti komið 

undir sig fótum og skapað fjölskyldum 
sínum góð lífsskilyrði. Einnig benti 
þingið á að ungt fólk er í ljósi reynslu-
leysis síns sérstaklega ber skjaldað á 
vinnu markaði. Fréttir undan farinna 
miss era t.d. af  hótel- og veitinga-

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur aukist 
mikið milli ára og virðist enginn 
endir vera á því. Fregnir berast af  

því að um Leifsstöð fari 3 – 4 milljónir 
manna á ári og um 1 milljón ferðamanna 
komi inn í landið. Með áframhaldandi 7,5% 
vexti (eins og hingað til) verða 1,6 milljón 
ferðamenn á ferð um Ísland árið 2024. 
Ferðamennirnir sem heimsækja Ísland 
virð ast helst vilja vera á Reykjavíkursvæðinu 
og Suðurlandsundirlendinu. Mikil upp-
bygging er í greininni og má sjá ný hótel og 
viðbyggingar rísa hvert á fætur öðru í 
nánast hverju sveitarfélagi hér á Suðurlandi.

Ferðaþjónustan er að valda byltingu í 
atvinnu- og gjaldeyrissköpun. Þjónustu-
viðskipti skiluðu 147 milljarða afgangi á 
árinu 2013 og verður afgangurinn sennilega 
meiri vegna ársins 2014.

Nú þegar íslenskt þjóðfélag hefur staðið 
af  sér kreppu ættu þetta að vera góðar 
fréttir og til þess fallnar að menn fylltust 
bjartsýni. Með þessar upplýsingar að 
leiðarljósi gætu margir horft til greinarinnar 
bæði hvað varðar laun og menntun.

Ferðaþjónustan er mjög vax-
andi atvinnugrein og fer hlutfall 
þeirra félags manna stéttar félaganna 
sem starfa í ferða þjónustu ört vaxandi. Sem 
dæmi má nefna er stærsti hópurinn hjá 
Bárunni, stéttarfélagi að vinna við 
ferðaþjónustu og er þar hlutfallið 30% af  
félagsmönnum. Greinin virðist vera að slíta 
barnsskónum og er því miður ríkjandi 
ákveðin vanþekking þeirra sem reka 
greinina hvað varðar réttindi og skyldur á 
vinnumarkaði. Mikið hefur borið á 
kjarasamningsbrotum og eru réttindi fólks 
fótum troðin. Síðastliðið sumar voru 
stéttarfélögin á öllu landinu önnum kafin 
við að leiðrétta kjör þeirra starfsmanna 
sem brotið var á, og voru dæmin sem komu 
inn hjá félögunum mörg og mjög slæm. 
Ákveðin kúgun virðist vera í greininni því 
starfsmenn komu ekki fyrr en við starfslok 
eða þá að þeim var sagt upp eftir að hafa 
haft samband við sitt stéttarfélag. 
Stéttarfélögin hér á Selfossi (Báran, 
Verslunar mannafélag Suðurlands og Félag 
iðn- og tæknigreina) hafa verið ötul í 
vinnustaðaeftirliti í samvinnu við ríkis-

skattstjóra. Það hefur gengið vel 
og mun halda áfram. 

Nú eru kjaraviðræður hafnar við Samtök 
atvinnulífsins og er vægast sagt mikið 
áhugaleysi þar á bæ bæði hvað varðar laun, 
menntun og almenna virðingu fyrir 
greininni. 

Það eru sum fyrirtæki að gera vel við sitt 
starfsfólk sem betur fer en hlutfall þeirra 
sem eru með þetta í „skötulíki“ er allt of  
hátt. Við verðum að taka höndum saman 
og útrýma þeirri kúgun, svartri atvinnu-
starfsemi og almennu virðingarleysi sem 
viðgengst og er óásættanleg. 

Að gefnu tilefni vil ég segja við félags-
menn stéttarfélaganna, ef  þú ert í ein-
hverjum vafa um þitt ráðningarsamband 
og ráðningarkjör þín, leitaðu þá til þíns 
stéttarfélags strax. 

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir, 
formaður Bárunnar stéttarfélags

geiranum þess efnis að það sé orðið 
undantekning frekar en reglan að lög- 
og kjarasamningsbundin réttindi ungs 
launafólks séu virt, þarf  að taka alvar-
lega og svindlið þarf  að uppræta.

Freydís Ösp Leifsdóttir lengst til hægri á myndinni.

Er ferðaþjónustan málið?
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Viss vinnu- og endurhæfingarstöð 
er staðsett að Gagnheiði 39 
Selfossi. Þar er stór vinnustaður 

sem býður upp á fjölbreytta framleiðslu. 
Þar eru m.a. seldar handgerðar vörur í 
lítilli vinalegri verslun. Starfsmenn 
Eljunnar heimsóttu vinnustaðinn og 
ræddu við starfs fólkið sem var á fullu í 
að undirbúa jólin. Ragnhildur Jóns-
dóttir forstöðu þroskaþjálfi kynnti 
starfið.

Vinalegur vinnustaður
Viss á Gagnheiði þjónar öllu Suðurlandi 

og þar starfa 58 manns. Einnig er útíbú í 
Þorlákshöfn og þar eru 13 við störf. Að 
auki er samstarf  við MS um tvö stöðugildi 
þar og nokkur verkefni í viðbót í öðrum 
sveitarfélögum. Einnig sinnir Viss ýmsum 
verkefnum fyrir fyrirtæki og má nefna sem 
dæmi Víkurprjón og MS.  Mikil áhersla er 
lögð á endurnýtingu. Sem dæmi má nefna 
að gömul lök, handklæði og einnig bolir 
nýtast við gerð á tuskum. 

Í verslun Viss eru seldar afurðir sem 
framleiddar eru á staðnum og fer allur 
hagnaðurinn í launakostnað starfsmanna.  
Þar eru seldar ýmsar handgerðar persónu-
legar jólagjafir. Verslunin er opin frá 
klukkan 8.00 til 16.00 virka daga.
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Orlofshús stéttarfélaganna

Sjá nánari upplýsingar 
á orlofsvef stéttarfélaganna 
www.baran.is og www.vms.is

Fátt er notalegra en að dvelja í orlofshúsi í svartasta skammdeginu. 
Orlofshús stéttarfélaganna eru vinsæl yfir vetrartímann og helgarnar eru bókaðar með löngum fyrirvara. 

Þess má geta að eldri félagsmenn geta sótt um húsin í miðri viku yfir vetrartímann á góðu verði. 

http://www.baran.is
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Félagsliðar í aðildarfélögum Starfs-
greinasambandsins hittust á 
Akur  eyri mánudaginn 10. nóv-

ember til að ræða sameiginleg hags-
munamál og njóta fræðslu. Fræðslu-
daginn sátu félagsliðar af  öllu landinu. 
Ragnhildur Eiríksdóttir og Marta 
Katarzyna Kuc tóku þátt fyrir hönd 
Bárunnar, stéttarfélags. Mikil ánægja var 
með daginn og skýr skilaboð komu frá 
félagsliðum til stéttarfélaganna um 
áherslu mál næstu árin. Eitt stærsta bar-
áttu málið er að fá félagsliðastarfið metið 
sem löggilta heilbrigðisstétt og hefur 
verið unnið mikið í því síðustu árin og 
heldur sú barátta áfram. Auk kjara mála 
var rætt um framhaldsnám félags liða, 
hvernig þeir nýtast í störfum við 
umönnun og að lokum var fjallað um 
áhrif  streitu og vaktavinnu á líðan og 
heilsu.

Eftir daginn má fundargestum vera 
ljóst að aukin þörf  verður á störfum 
félagsliða í framtíðinni enda eru þeir 
sérstaklega menntaðir í umönnun út frá 
andlegri líðan og félagslegri virkni. Undir 
lok dagsins kom fram eindregin ósk um 
áframhaldandi samstarf  félagsliða af  
öllu landinu enda er ljóst að hér er öflugt 
fólk í vaxandi stétt.

Félagsliðar stilla saman strengi sína
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Pálína Kristinsdóttir - Landvegamót
Við elskum lambakjötið. Við notum það 
hvort sem það er léttreykt eða steikt. Við 
höfum lambalæri eða hrygg á 
aðfangadagskvöld. Hamborgar hrygg urinn 
er síðan um áramótin. 

Margrét Ormsdóttir - Hótel Vatnsholt
Það er hefð að hafa rjúpu á 
aðfangadagskvöld, matreidda á gamla 
mátann eins og mamma gerði. Við erum 
einnig með sykraðar perur og heimagert 
rauðkál.

Þorgeir Sigurðsson - Starfsmaður MS 
og er tímabundið að vinna á VISS 
vinnuhæfingarstöð vegna meiðsla
Það hefur alltaf  verið svínahamborgar-
hryggur um jólin. Það eru alltaf  grænar 
baunir, rauðkál, góð sósa og allt slíkt. Á 
jóladag og annan í jólum er einnig spilað 
og góð stemning.

Lúðvík Bergmann - BúAðföng 
Það er hamborgarhryggur á 
aðfangadagskvöld og hangikjöt á jóladag. 
Síðan er einnig hefð fyrir að vera með 
heimagert rauðkál.

Þór Magnússon - Set
Það er svínahamborgarhryggur á 
aðfangadagskvöld með ávaxtasalati.

Svanhildur Eiríksdóttir - Fylgd
Á aðfangadag er aspassúpa í uppbökuðu 
kjötsoði og svínahamborgarhryggur. 
Einnig er hefð fyrir rauðrófusalati með 
eplum og rauðrófum. Heimatilbúinn ís í 
eftirrétt. 

Á ferð um félagssvæðið 

Er einhver sérstök matarhefð hjá þér og fjölskyldunni um jólin? ???
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um Lyklafell og oft komið að Elliðakoti í 
Mosfellssveit og því næst sem leiðir lágu 
niður í Almannadal ofan Reykjavíkur en þar 
skiptist þjóðbrautin til norðurs um 
Mosfellssveit og Kjalarnes, til Reykjavíkur 
eða til Suðurnesja. Leiðin milli byggða var 
talin þingmannaleið rösk eða um 35 km. 
Engin sæluhús voru upphaflega á þessari 
erfiðu þjóðleið en árið 1830 hlóð Þórður 
bóndi á Tannastöðum upp birgi á Heiðinni 
sem vel var til vandað, því það stendur enn 

óhaggað og má finna það á sínum stað, ef  
farin er varðaða leiðin yfir Hellisheiði í átt að 
Hellisskarði. Í lýsingu Ölfushrepps frá 1703 
eftir Hálfdán Jónsson lögréttumann segir:

„Á norðanverðum Hvannavöllum (Bolavöllum 
G.E.) er taka strax við fyrir neðan skarðið stendur 
sæluhús (ei langt frá veginum) svokallað, hverju allt 
til þessa tíma Ölvesbyggjarar hafa uppi haldið, 
vegfarandi fólki harla nauðsynlegt á vetrartímum til 
innivistar, er og lofsvert að þetta sæluhús ei niður 
falli“ 

Kofi þessi stóð ekki langt frá Draugatjörn 
og var reimt í húsi þessu svo menn höfðust 
vart þar við um nætursakir. Gömul sögn úr 
Ölfusi segir frá því að maður nokkur náttaði 
sig í kofanum að vetri til og setti slagbrand 
fyrir að innanverðu, en um nóttina heyrir 
hann rjálað við hurðina en þorði ekki að 
hreyfa sig og taldi öruggt að þar væri 
draugurinn á sveimi, en morguninn eftir er 
hann sló brand frá dyrum fann hann mann 
dauðan utan dyra. Eftir þennan atburð var 

svo um búið í kofanum að ekki væri hægt að 
læsa honum að innanverðu. 

Það var svo árið 1844 að hús var reist við 
þessa þjóðbraut og var því valinn staður uppi 
á Kolviðarhólnum sjálfum. Þetta var timbur-
hús tjörubikað sem stóð á hlöðnum sökkli og 
var um 16m2 að stærð með lofti yfir og gátu 
20 menn gist í einu á loftinu og um 16 hestar 
gátu verið þar neðan undir. Árið 1876 var 
ákveðið að leggja veg um Svínahraun. Í 
Þjóðólfi 1879 segir: „Vegagjörðin yfir Kamba 
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Okkur Sunnlendingum er það tamt að 
tala um að fara suður til Reykjavíkur 
ef  við þurfum að heimsækja 

höfuðborgina og svo förum við austur fyrir 
fjall þegar við förum til baka. Ekki ætla ég 
mér það að gagnrýna þessa áttanotkun, sem 
er ævagömul. Málvenja okkar Sunnlendinga 
er raunar sú, að aðeins ein höfuðátt er til, 
nefnilega austur. Um suður er sagt niður eða 
fram, vestur er út og norður er upp. Þrátt fyrir 
að við höfum bara eina höfuðátt, höfum við 
um aldir ferðast yfir Hellisheiði, bæði til 
aðdrátta eftir að sól verslunarstaðarins 
Eyrarbakka hneig til viðar og einnig var þetta 
þjóðleið þeirra uppsveitarmanna og 
framsveitarmanna og jafnvel Skaftfellinga og 
Rangæinga þegar þeir lögðu upp í 
vertíðarbyrjun í ferð sína til verbúða um 
Suðurnes, Álftanes eða Seltjarnarnes. Segja 
má að Hellisheiðin hafi verið þjóðvegur eitt 
þeirra tíma. Ekki megum við gleyma því fólki 
sem í raunum sínum í Móðuharðindunum 
hélt vestur á bóginn allslaust í von um betra 
líf.

 Hellisheiðin var snemma vörðuð, í elstu 
heimildum sem eru frá 1703 er sagt frá því að 
vörðurnar séu um 100, frá Kambabrún 
austan Hurðaráss, sem svo var nefndur því á 
austurleið opnaðist þar útsýn yfir gjörvallt 
Suðurlandsundirlendið líkt og dyr hefðu 
opnast, um Smiðjulaut og síðan var 
sjónhending í Hellisskarð sem er skarðið milli 
Reykjafells í suðri og Skarðsmýrarfjalls í 
norðri. Vegurinn lá yfir hraunið sem er 
nokkuð vel fært á þessum slóðum og sjást 
þess merki þar sem í grjótið víða eru merkt í 
klöpp för hestshófa um aldir. Þegar komið 
var í Hellisskarðið var farið niður brattann í 
skarðinu, yfir hól sem nefndur var 
Kolviðarhóll vestan megin við Húsmúlann 
um Bolavelli og Svínahraun norðan Brunans, 

Kolviðarhóll
- Veitingahús um þjóðbraut þvera

Kolviðarhóll árið 1929. Ljósmynd: Tímarit.is: Lesbók Morgunblaðsins, apríl 2001

Legstaður Sigurðar Daníelssonar, Valgerðar Þórðardóttur og sonar hans
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á Hellisheiði skal byrja í sumar.“ Eiríkur í 
Grjóta hóf  vegagerðina með flokki sínum 
sumarið 1880. Í bók sinni Saga Kolviðarhóls 
telur Skúli Helgason að á 130 ára tímabili frá 
1792 – 1922 hafi 24 orðið úti á heiðinni og 
ekki er víst að allir séu þar upptaldir. Einn af  
þeim fyrstu sem kom með hugmyndina að 
þjónustu á Kolviðarhóli var Sigurður 
Guðmundsson málari sem vakti máls á þessu 
í „Kveldfélaginu“ 1871, en þar segir í 
fundargerð. „Þar mætti hafa hvers kyns 
veitingar. Þar þyrfti að blása i lúðra svo sem 
þriðja hvern tíma til að leiðbeina villtum 
ferðamönnum, sömuleiðis hafa alpahunda og 
fl.”

Ekki varð úr þessari hugmynd Sigurðar en 
árið 1874 kom sú tillaga fram, að reisa 
myndarlegt hús sem gæti þjónað ferða-
mönnum með næturgistingu, mat og kaffi, 
sem gæfi hestum húsaskjól og hey. Fljótlega 
kom sú krafa að menn gætu þar fengið sér í 
staupinu. Það var svo árið 1877 að hafin var 
bygging á húsi úr tilhöggnu grjóti, ris var yfir 
og þar tvö herbergi. Niðri var eldavél og ofn. 
Eftir að aðrar byggingar risu á Hólnum var 
þetta hús notað sem geymsla, en sofið þar í 
viðurlögum.

Fyrsti sæluhúsvörðurinn var Ebenezer 
Guðmundsson gullsmiður. Bergur Thorberg 
amtmaður gaf  út svolátandi leyfisbréf  til 
Ebenezar:

 „veitt leyfi til að hafa um hönd 
gestaveitingar á greindum stað, 
þannig að hann, auk þess að láta 
mönnum í té mat og kaffi m.m
einnig má veita áfenga drykki.“
 
Ebenezer var frá Minna - Hofi á 

Rangárvöllum og kona hans var Sesselja 
Ólafsdóttir frá Geldingaholti og voru á 
Kolviðarhóli í eitt og hálft ár. Eftir þau tóku 
við Ólafur Árnason frá Hlíðarendakoti og 
heitkona hans Málfríður Jónsdóttir. Í grein í 
Tímanum frá júlí 1977 segir svo um Ólaf  og 
Málfríði:

 „Bjuggu þau við harðindi og fátækt og 
höfðu sama og engar tekjur af  ferðamönnum. 
Frumburður þeirra fæddist að Kolviðarhóli 
og var skírður eftir staðnum, en andaðist 
fimm vikna gamall“ Í sömu heimild segir 
„Næsti gestgjafi Sigurbjörn Guðleifsson var 
kunnur fyrir lækningar. Sambýliskona hans 
var Soffia Sveinsd. Þau bjuggu einnig við 
kröpp kjör að Kolviðarhóli og voru þar 
aðeins i eitt ár i nábýli við Jón Jónsson, sem 
tók við af  Sigurbirni, en þeir elduðu grátt 
silfur saman. Kona Jóns var Kristín Daniels-

dóttir. Guðni Þorbergsson tengdasonur 
þeirra og Margrét dóttir þeirra tóku síðan við, 
en í tíð þeirra jókst umferð mjög. Nýr akvegur 
var lagður á svipuðum slóðum og farið er enn 
í dag. Hestavagnaöldin hófst og samgöngur 
urðu meiri. Guðni lét reisa nýtt gistihús á 
Kolviðarhóli aldamótaárið. Sá gestgjafi sem 
lengst sat að Kolviðarhóli og varð við-
kunnastur þeirra allra var Sigurður Daníelsson 
1906-1935. Valgerður Þórðar dóttir hafði 
verið vinnukona að Kolviðarhóli um þriggja 
ára skeið þegar Sigurður kom þangað 

Gamli og nýi tíminn mætast

„Hvort Kolviðarhóll á eftir að rísa úr 
auðn og niðurlægingu skal engu spáð“

„Nú er hún Snorrabúð stekkur“. 
En heimreiðin að Kolviðarhóli er enn til staðar.

VERÐSKRÁ FYRIR VEITINGAMENN

Árið 1888 sömdu sýslunefndarmenn í

Árnessýslu tillögu um verð á greiða. Töldu

þeir þennan taxta sanngjarnan og mun

hann hafa gilt á Kolviðarhóli fram undir

aldamót.

Fyrir rúm um eina nótt 10 aurar

Fyrir að þurrka vosklæði 5 aurar

Venjuleg máltið 25 aurar

Einn pottur af  nýmjólk 12 aurar

Einn bolli af  molakaffi 10 aurar

Tiu pund af  útheyi 20 aurar

Fylgdarmaður 1 klukkustund 20 aurar

Fylgdarmaður heilan dag l00 aurar

Hestlán um klukkustund l0 aurar

Hestlán allan daginn 100 aurar
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ókvæntur maður, og gengu þau I hjónaband 
ári síðar. Sigurður og kona hans voru mikið 
fyrirhyggju- og framtaksfólk og unnu 
margvíslegar framkvæmdir á staðnum.“ Í 
bókinni Saga Kolviðarhóls er eftirfarandi 
frásögn „ það var gömul hefð á Kolviðarhóli, 
að húsinu var aldrei lokað um nætur. Þær 
voru opnar fyrir ferðamenn, sem bæri þar að 
garði um nætur í vonskuveðri, gætu tafarlaust 
komizt í húsaskjól. Enda var það almenn 
venja ferðamanna, er komu þar eftir háttatíma 
að þeir gengu inn og kveddu þar nauðþurfta 
sinna. Þar var alla jafna allt til reiðu. Þar var 
matur og drykkur veittur, þó um hánótt væri, 
og þar var fylgdarmaður og hestur til taks, ef  
með þurfti, á hvaða tima sólarhrings sem var, 
hvort heldur var austur yfir fjall eða suður yfir 
Svínahraun. Þetta var erilssöm og erfið 
þjónusta, en hún var álitin næstum sjálfsögð 

og ekki talin eftir. Hún var ávallt seld við 
vægu verði og margur var sá, er lítið gat 
goldið fyrir sig fyrr á árum og sumir ekki 
neitt.

Þannig gekk starfið á Kolviðarhóli ár eftir 
ár, gestastraumarnir komu og fóru, en mitt í 
þeirri miklu mannös stóð gestgjafinn sjálfur, 
Sigurður Daníelsson, alltaf  samur og jafn, 
veitti öllum fyrirgreiðslu og leysti úr vand-
kvæðum manna, sem gátu verið mörg. Þar 
komu menn af  öllum stéttum þjóðfélagsins 
og var það stundum hnöttóttur lýður, er hafði 
á sér litla háttvisi né siðmenningarbrag. 
Þangað komu oft ölvaðir menn, er höfðu I 

frammi heimtufrekju 
og ódámshátt. Slíkum 
gestum sýndi Sigurður 
fulla einurð og mælti 
þá stundum til þeirra 
ekki með neinni silki-
tungu. En svo var það 
búið, og engin erfði 
slíkt við hann, enda lá 
það orð á að hann ætti 
engan óvildarmann.“ 
Stórhýsi byggðu þau 
hjónin á Kolviðarhóli 
1929 sem teiknað af  
Guðjóni Samúelssyni 
og breyttist við það öll 

aðstaða til 
þjónustu. Árið 
1935 sem var 
síðasta árið sem 
S i g u r ð u r 
Daníels son lifði 
lét hann útbúa 
heima grafreit í 
túninu vestan 
við bæinn. Þetta 
er grafhvelfing 
með steyptu 
lofti nægilega 
stór fyrir þrjár 
kistur. Ofan-
jarðar eru 
steypt ir veggir 
og hlið á sem 
snýr þannig að 
sést yfir Svína-
hraunið og Brun    ann. Á skj öld sem fest ur er 
innan á á austur vegg girð ing ar innar er letrað:

„Hjónin á Kolviðarhóli.
Sigurður Danielsson F. 24. NÓV. 1868 
D. 30. SEPT. 1935
Valgerður Þórðardóttir F. 30. JÚNÍ 1871 
D. 13. Júní 1957 OG SONUR HANS 
Davíð F. 19.JAN. 1916 D 10. FEBR. 
1941.“

Valgerður Þórðardóttir var gæðakona 
hvort sem sjúkir eða hraktir áttu í hlut og 
hvort sem um menn, hesta eða hunda var að 
ræða. Í tæp þrjú ár bjó hún á Hólnum eftir að 
maður hennar dó en haustið 1938 seldi hún 
Íþróttafélagi Reykjavíkur Kolviðarhólinn 
með öllum mannvirkjum. Í fimm ár veitti hún 
gistihúsinu forstöðu eftir að hún seldi eða til 
ársins 1943, að því loknu bjó hún í þrjú ár í 
litlu húsi á Hólnum en dvaldi svo til loka í 
Hveragerði.

„Hvort Kolviðarhóll á eftir að rísa úr auðn 
og niðurlægingu skal engu um spáð“ segir 
Skúli Helgason í bók sinni. „En eitt er víst: 
hann verður aldrei aftur það, sem hann einu 
sinni var. Því valda fyrst og fremst breyttir 
tímar og allt viðhorf  þjóðlífsins.“ ... „Guð 
gaf  okkur Hólinn til hjálpar hröktum 

ferðamönnum af  fjallvegum, en ekki til 
leikaraskapar.“ Þessa setningu mælti 
Valgerður Þórðardótur, þegar hún var flutt af  
Kolviðarhóli fyrir fullt og allt. Þar með lýkur 
sögunni um Kolviðarhól sem veitingarhús 
um þjóðbraut þvera að mestu leyti. 
Íþróttafélag Reykjavíkur ætlaði að gera 
staðinn að miðstöð vetraríþrótta en minna 
varð úr en til stóð. Árið 1977 var húsið svo 
brotið niður og jafnað við jörðu og fátt er 
sem minnir á þennan forna bjargvætt margra 
hrakinna sem um fjallveginn fóru, nema 
legstaður þeirra hjóna. Þó má enn finna undir 
stiganum í nýja stórhýsi Orkuveitunnar litið 
en sætt kaffihús sem ber nafnið Kaffi 
Kolviðarhóll.  

Helstu heimildir:
Lesbók Morgunblaðsins 31.mars 2001 
Gísli Sigurðsson
Öldin okkar 1900 – 1930 Gils Guðmundsson
Tíminn 24.júlí 1977 SJ
Saga Kolviðarhóls Skúli Helgason
Árbók FÍ 2003 Guðrún Ása Grímsdóttir
Myndir: Auður Ösp Guðmundsdóttir

Kaffið á Kolviðarhóli er ennþá vinsælt.

Gamla þjóðleiðin upp Hellisskarðið. 
Ljósmynd: Tímarit.is: Lesbók Morgunblaðsins, mars 2001.

Ljósmynd: Tímarit.is:  Tíminn, 24. júlí 1977

Starfsleyfi nútíma veitingahúss, Kaffi Kolviðarhóll
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Báran, stéttarfélag og Verslunar-
manna félag Suðurlands héldu sam-
eiginlegt kjaraþing á Hótel Selfoss í 

september sl. Tilgangur þingsins var að fá 
fram hjá félagsmönnum vilja þeirra og 
skoðanir á því, hvaða áherslur félögin eiga 
að fara með inn í kjarasamninga vetrarins 
og inn á þing ASÍ. Á kjaraþinginu fóru 
fram fjörugar umræður um kjaramál og 
unnið var í hópum í ýmsum málum þeim 
tengdum. Einnig var mikil vinna lögð í að 
marka stefnu félaganna varðandi framtíðar-
sýn og rekstur sameiginlegrar þjónustu-
skrifstofu. 

Góð stemning á kjaraþingi 
stéttarfélaganna

Fram kom í umræðum að mikil tortryggni 
ríkir í garð stjórnvalda og hörð gagnrýni á 
framlagt fjárlagafrumvarp. Töldu ýmsir 
fundargesta að löngu væri orðið tímabært 
að verkalýðshreyfingin myndi rísa upp af  
svefni og láta nú til sín taka af  alvöru.

Félögin vilja koma á framfæri þökkum til 
allra þeirra sem sáu sér fært að mæta og 
ekki þá síður til þeirra starfsmanna 
fundarins sem skrifstofa Alþýðu sam-
bandsins lagði til, en það voru þær Henný 
Hinz sem átti framsögu um stéttarbaráttu í 

fortíð, nútíð og framtíð, Eyrún Björk 
Valsdóttir og Sigurlaug Gröndal. Einnig var 
framkvæmdastjóri Starfsgreinasam bands-
ins Drífa Snædal með framsögu. Edda 
Björgvins kom síðan í lok fundar og hélt 
frábæran fyrirlestur sem hét: Húmor á 
vinnustað – dauðans alvara.

Fundir sem þessir eru algerlega bráð-
nauðsynlegir til að forystumenn félaganna 
geti skynjað og miðlað skýrum vilja 
félagsmanna sinna inn í þá vinnu sem 
framundan er.
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Í haust bauð Fræðslunetið í samstarfi 
við Báruna, stéttarfélag upp á námskeið 
fyrir þjónustuliða. Námskeiðið „Þjón-

ustu liðar – grunnnám“ sem er 60 
kennslustundir er ætlað þeim sem starfa við 
ræstingar, hreingerningar eða sótthreinsun, 
starfa í býtibúrum, borðstofum, kaffi-
stofum, matsölum eða þvottahúsum. Á 
námskeiðinu eru skráðir 12 starfsmenn 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og einn 
starfsmaður Heilsustofnunar NLFÍ í 
Hvera gerði. Námskeiðinu hefur verið 
afskaplega vel tekið og er þegar ljóst að það 
mun skila árangri.

Frábært námskeið á 
Hótel Hamri
Að vera í stjórn stéttarfélags er vandasamt 
og að mörgu þarf  að huga. Nútímaumhverfi 
einkennist af  flóknu laga- og reglu gerða-
umhverfi eins og flestum er kunnugt. 
Námskeið í vinnurétti var haldið á Hótel 
Hamri í Borgarnesi 8. og 9. október sl. fyrir 
stjórnir og starfsfólk nokkurra stéttarfélaga 
innan Starfsgreinasambands Íslands. Þar 
komu saman fulltrúar Bárunnar, stéttar-
félags, Öldunnar, stéttarfélags, Verka lýðs-
félags Vestfjarða, Verkalýðsfélags Snæ fell-
inga, og Verkalýðs- og sjómannafélags 
Sand gerðis. Leiðbeinandi var Fjóla Péturs-
dóttir, lögfræðingur. Námskeiðið var mjög 
skemmtilegt, gagnlegt og heppnaðist vel. Í 
framhaldi af  þessu námskeiði var ákveðið í 
stjórn Bárunnar, stéttarfélags að fara yfir 
lög og reglugerðir félagsins og færa til 
nútímahorfs. Sú vinna fer af  stað strax í 
janúar nk. og verða trúnaðarmenn einnig 
kallaðir til.

Námskeið sem nýtist 
vel í atvinnulífinu

Fjóla Pétursdóttir sérfræðingur í vinnurétti að fjalla um hlutverk stjórna stéttarfélaga.

Sunnlendingar! 
Nú er hápunktur 
jólavertíðarinnar.

Með því að versla í 
heimabyggð styrkjum við 

atvinnulíf á svæðinu 
og tryggjum störf.

Sesselja Eiríksdóttir kennari (í neðri röð fyrir miðju) með nemendum sínum.



Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir, verkefnastjóri

Mikið hefur verið um að vera hjá 
Fræðslunetinu á haustönn. Aldrei 

hafa fleiri námsbrautir verið í gangi sam-
tímis eða alls 17. Þar af  eru 5 verklegar 
brautir; málmsmiðja, ullarsmiðja (Ull í 
mund), hljóðsmiðja, kvikmyndasmiðja og 
hönnunar- og frumkvöðlasmiðja. Er um að 

ræða sérlega ánægjulega þróun. Námsmenn 
sem stunda íslenskunám eru vel á annað 
hundrað og einnig hefur verið ágæt þátttaka 
í tómstundanámskeiðum. Fræðslunetið 
starf ar nú um allt Suðurland, frá Þor-
lákshöfn til Hafnar í Hornafirði og er það 

eitt stærsta, ef  ekki stærsta, starfssvæði 
símenntunarmiðstöðvar á landinu. Fjar-
lægðin frá Þorlákshöfn til Hafnar er 429 
km. en til samanburðar má geta þess að 
fjarlægðin frá Hvolsvelli til Akureyrar er 
479 km. 

Fræðslunetið færir út kvíarnar

Íslenska III á Hvolsvelli. Hópur sem hefur farið samferða í 
gegnum íslensku I, II og III. Kennari er Magdalena Przewlocka.

Frá myndlistarnámskeiði á Selfossi. Hér er einn þátttakandinn, Sigríður 
Erna Kristinsdóttir sem einnig starfar hjá Fræðslunetinu og er dugleg að 
sækja hin ýmsu námskeið sem boðið er upp á fyrir fatlað fólk á Suðurlandi.

Vel sótt námskeið í kökuskreytingum var haldið á Hvolsvelli. 
Kennari var Gina Christie. 

Haldið var námskeið í gerð blómasería úr nælonefni og vír. Mjög fallegar 
seríur voru gerðar á þessu frábæra námskeiði. Leiðbeinandi var Olga E. 
Guðmundsdóttir.

Fræðslunetið færir út kvíarnar
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Framh. á næstu síðu >



Dregið hefur verið í happadrætti 
innsendra svara vegna kjörs 
félags manna um fyrirtæki ársins 

2014. Finna má vinningsnúmerin hér fyrir 
neðan. Verðlaunin eru glæsilegar gjafa-
körfur frá Sláturfélagi Suðurlands. Annar 
vinningshafinn starfar í Hagkaup og hinn 
hjá Stracta hotel Hellu. Vinningshafar eru 
beðnir að hafa samband við Þjónustu-
skrifstofu stéttarfélaganna í síma 480 5000.

Vinningsnúmerin eru:
 1026 og 1442.
Tæplega 2300 félagsmenn fengu senda 
könnun um Fyrirtæki ársins en aðeins 91 
svar barst til baka. Svarhlutfallið var 4%. 
Niðurstaða er ekki marktæk og því ekki 
hægt að velja um fyrirtæki ársins að þessu 
sinni.

Alda Alfreðsdóttir, afgreiðslufulltrúi og gjaldkeri 
Sambands sunnlenskra sveitarfélaga dró út heppna 
vinningshafa.

Vinningsnúmer í happadrætti stéttarfélaganna

Frá námskeiðinu Ull í mund sem haldið er á Hvolsvelli. Námskeið sem 
hlaut styrk þróunarsjóðs framhaldsfræðslunnar. Kennd er fullvinnsla 
ullar, alveg frá því að reyfið er tekið af  kindinni til þess að ullin sé 
tilbúin til notkunar, spunnin og lituð. 

Nokkur matreiðslunámskeið eru haldin á hverri önn hjá Fræðslunetinu. 
Hér er hollustan leiðarljósið á námskeiðinu sykur-, ger- og glútenlaus matargerð. 
Leiðbeinandi var María Krista Hreiðarsdóttir.

Fyrirtækja-
styrkir

Fyrirtæki geta 
sótt um 

styrk vegna 
fræðsluverkefnis.

Nánari 
upplýsingar hjá 

þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna.
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Hvað er jólalegra en heimagert konfekt? Báran, stéttarfélag 
hélt skemmtilegt námskeið í lok nóvember þar sem útbúnir 
voru fylltir konfektmolar í sérstökum mótum og 
handmótaðir molar. Fræðslunet Suðurlands skipulagði 
námskeiðið fyrir Báruna, stéttarfélag. Námskeiðið var mjög vel 
heppnað og á meðfylgjandi myndum má sjá afraksturinn sem  
er stórglæsilegur.

Vel heppnað jólakonfektnámskeið
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Reglur sjóðanna eru örlítið 
mismunandi eftir stéttarfélögum 
en markmið þeirra eru hin sömu; 

að auka möguleika félagsmanna sinna til 
að afla sér menntunar sem nýtist þeim á 
vinnumarkaði. 

Við hvetjum þig til að kynna þér hvað er 
í boði og hvaða réttindi þú hefur.

Verslunarmannafélagið er aðili að sjóði 
sem heitir Starfsmenntasjóður verslunar- 
og skrifstofufólks. Heimasíða sjóðsins er 
www.starfsmennt.is 

Báran, stéttarfélag er aðili að 
Landsmennt, starfsmenntun Samtaka 
atvinnulífsins og verkafólks á 
landsbyggðinni. Heimasíða sjóðanna eru 
www.landsmennt.is, www.rikismennt.is, 
www.sveitamennt.is og www.sjomennt.is

Fyrirtækið þitt getur einnig sótt um 
námsstyrki vegna eigin fræðsluverkefnis.

Auk heimasíðanna má fá allar 
upplýsingar um réttindastöðu, á skrifstofu 
stéttarfélaganna að Austurvegi 56 á 
Selfossi eða í síma 480 5000. Einnig má 
senda fyrirspurnir á netföng félaganna: 
vms@vms.is og baran@baran.is

Dæmi um styrkhæf  námskeið/nám
▶ Starfsnám
▶ Menntaskóli 
▶ Háskóli
▶ Meirapróf
▶ Tungumálanám (íslenska fyrir útl.)
▶ Tómstundanám
▶ Sjálfstyrking og persónuleg færni

Nánari upplýsingar á heimasíðu félaganna: 
vms.is og baran.is.

Hefur þú kynnt þér námsstyrki stéttarfélaganna?

Do you know about the study 
grants of  The Trade unions? 

The Fund rules differ a little between 
different trade unions, but they all share 
the same goal; to increase the possibility 
of  their members to gain education that 
can be useful in the labor market. 

We encourage you to examine what is 
being offered and find out your rights.

The Trade union of  Commerce 
(Verslunarmannafélagið) is part of  a Fund 
called The Occupational Education Fund 
of  office workers and workers in 
commerce. The Fund´s website is: www.
starfsmennt.is 

Báran, trade union is part of  
Landsmennt, The Occupational 
Education fund of  Business Iceland and 
workers in the rural areas. The Fund´s 
websites are: www.landsmennt.is, www.
rikismennt.is, www.sveitamennt.is og www.
sjomennt.is

Your company can also apply for study 
grants for it´s own educational project.

Apart from the websites, more 
information on rights, can be obtained at 
The Office of  The Trade unions, 
Austurvegi 56 in Selfoss or Tel. 480 5000. 
Also inquiries can be sent to the e-mail 
adresses of  The Trade unions: 
vms@vms.is and baran@baran.is

Examples of  education that can be 
funded:
▶ Occupational education
▶ Gymnasium 
▶ University
▶ Advanced driving licence (meirapróf)
▶  Language studies (Icelandic for 

foreign residents)
▶ Recreational studies
▶  Self-empowerment studies and 

increased personal competence

More info on the websites of  The Trade 
Unions: vms.is and baran.is.

Czy zapoznaleś się z funduszem 
edukacyjnym Związków 
Zawodowych?

Zasady  funduszy są minimalnie 
zróżnicowane w poszczególnych Związkach 
Zawodowych, ale ich cel jest ten sam - 
umożliwienie  członkom związków zdobycia 
dodatkowego wykształcenia, które przyda się 
im na rynku pracy.

Zachęcamy Cię do zapoznania się co 
mamy do zaoferowania oraz jakie prawa Ci 
przysługują.

Verslunarmannafélagið  jest członkiem 
Funduszu dla pracowników sklepów oraz 
pracowników biur który  nazywa się  
Starfsmenntasjóður .

 Strona internetowa funduszu:  www.
starfsmennt.is

 Związek Zawodowy Báran jest członkiem 
Funduszu  Landsmennt  zrzeszający  
Konfederację Pracodawców  oraz 
pracowników na obszarze pozamiejskim. 

Strony internetowe funduszu:
 www.landsmennt.is, www.rikismennt.is, 

www.sveitamennt.is oraz www.sjomennt.is
Twoje przedsiębiorstwo/firma może starać 

się także  o dotację dla indiwidualnego 
projektu edukacyjnego.

Poza stroną internetową wszystkie 
informacje o statusie prawnym można 
uzyskać w biurze Związków przy Austurvegi 
56 w Selfoss lub pod numerem telefonu 480 
5000, można także wysłać zapytanie na adres 
internetowy związków: 
vms@vms.is, baran@baran.is

Przyklady dopłat/dofinansowania:
▶ praktyki
▶ szkoła średnia
▶ szkoła wyższa
▶ prawo jazdy (rozszeżenie)
▶  kursy językowe (islandzki dla 

cudzoziemców)
▶  różnego rodzaju kursy które nie są 

związane z pracą
▶  kursy związane ze wzmocnieniem 

pozycji i osobistych umiejętności

Więcej informacji na stronie internetowej 
vms.is, baran.is.

http://www.starfsmennt.is
http://www.landsmennt.is
http://www.rikismennt.is
http://www.sjomennt.is
mailto:vms@vms.is
mailto:baran@baran.is
http://www.baran.is
http://www.starfsmennt.is
http://www.starfsmennt.is
http://www.landsmennt.is
http://www.rikismennt.is
http://www.rikismennt.is
http://www.sjomennt.is
http://www.sjomennt.is
mailto:vms@vms.is
mailto:baran@baran.is
http://www.landsmennt.is
http://www.rikismennt.is
http://www.sveitamennt.is
http://www.sjomennt.is
mailto:vms@vms.is
mailto:baran@baran.is
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Hefur þú sótt um styrk vegna heilsueflingar?

Have you applied for a grant to 
help strengthen your health?

Today there is much more awareness 
regarding health issues and The Trade 
unions do provide a lot of  funds for such 
issues. The Health Funds of  The Trade 
unions support members in many ways, 
for instance in order to strengthen their 
health.  Most commonly applications 
concern physiotherapy, massage and 
general health improvement.  Also 
support is granted for buying swimming 
cards, glasses and hearing aids, also 
support is provided for staying at Health 
facilities. The Trade unions also subsidize 
examinations by health professionals 
because of  cancerous diseases and heart 
diseases. The Health Funds support even 
more than is outlined here above. 
Get more info on how much support can 
be found at the websites of  The Trade 
unions: baran.is and vms.is.

Í dag er orðin mun meiri vitund um 
mikilvægi heilsueflingar og 
stéttarfélögin leggja mikið til þeirra 

mála. Sjúkrasjóðir stéttarfélaganna styðja 
félagsmenn á ýmsan hátt og meðal annars 
til að styrkja heilsuna.  Algengast er að sótt 
er um styrk vegna sjúkraþjálfunar, nudds 
og heilsuræktar.  Einnig er endurgreitt 
vegna kaup á sundkorti, gleraugum, 
heyrnartæki og dvöl á heilsustofnun. 
Stéttarfélögin niðurgreiða krabba-
meinsskoðun og almenna skoðun hjá 
hjartasérfræðingi. Þess má geta að 
sjúkrasjóðirnir styrkja fleiri þætti en gefið 
er upp hér fyrir ofan. 
Sjá nánari upplýsingar um styrkupphæðir 
sjúkrasjóðs á heimasíðum félaganna:
vms.is og baran.is.

Czy korzystałeś z dofinansowania na 
podtrzymanie zdrowia?

W dzisiejszych czasach jest większa 
świadomość jak ważne jest nasze zdrowie, 
dlatego Związki Zawodowe  kładą większy 
nacisk na poprawę kondycji zdrowotnej. 
Najczęściej członkowie związków korzystają 
z dofinansowania z powodu rehabilitacji, 
masażu oraz siłowni. Między innymi 
dopłacane także jest do zakupu karnetu na 
basen, okularów, aparatu słuchowego oraz 
pobytu w ośrodkach zdrowotnych-
sanatoriach. Poza tym Związki Zawodowe 
dopłacają do regularnych badań na wykrycie 
nowotworu i wizyty u kardiologa. Fundusz 
zdrowotny dodatkowo udziela 
dofinansowania/dopłat w wielu innych 
dziedzinach które nie zostały wymienione 
powyżej. Więcej informacji o wysokości 
dopłat z Funduszu zdrowotnego można 
znalezć na stronie internetowej związków: 
baran.is i vms.is.

VIRK, starfsendurhæfing á Suðurlandi
óskar félagsmönnum sínum, fjölskyldum þeirra og velunnurum

gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári,
með þökk fyrir árið sem er að líða.

http://www.baran.is
http://www.vms.is
http://www.baran.is
http://www.vms.is


Ert þú að hugsa um 
að fara í nám?

Hefur þú verið á 
námskeiði nýlega?

•  Samkvæmt nýjum reglum SVS er nú hægt að fá endurgreitt  
 75% af námskostnaði. Styrkupphæðin getur numið allt að  
 90.000 kr. á ári.

•  Markmið með nýjum reglum SVS er að hvetja félagsmenn til  
 aukinnar þátttöku í símenntun.

Kynntu þér nýjar reglur SVS á www.starfsmennt.is eða hjá 
þínu stéttarfélagi.

*Að uppfylltum skilyrðum styrkveitingar

Að Starfsmenntasjóði verslunar- og skrifstofufólks standa SA, VR og LÍV.
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