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Nú þegar aðventan er gengin í garð og jól og áramót framundan, þá er gott 
að staldra við og líta yfir farinn veg. Þjónustuskrifstofan okkar ÞSS er 
samvinnurekstur þriggja stéttarfélaga á Suðurlandi, þ.e. Bárunnar, 

stéttarfélags, Félags iðn- og tæknigreina FIT og Verslunarmannafélags Suðurlands. 
Innan vébanda þessara félaga eru um 4000 manns sem er 17% af  23.000 manna 
samfélagi á Suðurlandi. Öll hafa þessi félög lagst á eitt við að gera þessa skrifstofu 
eins vel úr garði og mögulegt er til að veita, þér kæri félagsmaður þá bestu þjónustu 
sem völ er á. Auðvitað má finna hnökra einhversstaðar en þá munum við laga með 
hjálp ykkar allra.

Mestur tíminn á síðustu misserum fór sem vænta mátti í kjarasamninga og 
kynningar á þeim, einnig hefur farið drjúgur tími í að auka við trúnaðarmannakerfi 
félaganna og fylgja því eftir með aukinni menntun ofl. Þar höfum við verið í 
samvinnu við flest stéttarfélög hér á Suðurlandi og hafa námskeiðin verið haldin í 
salnum okkar að Austurvegi 56 á Selfossi. Á síðasta ári sameinuðust stéttarfélögin 
á Suðurlandi í mótmælum gegn niðurskurði hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 
Þar er enn vá fyrir dyrum og okkur ber að standa saman sem einn hópur með eina 
rödd. Félögin hafa staðið sameiginlega að ýmsum fundum með þingmönnunum 
okkar, um atvinnumál á Suðurlandi og framtíðarsýn fyrir héraðið.

Nú er Eljan okkar komin út í fjórða sinn og er fjölbreyttari en áður. Vonum við 
sem að henni stöndum, að við fáum aðstoð frá félagsmönnum okkar um efni og 
áherslur sem við viljum sjá i blaðinu til framtíðar.

Verkefni skrifstofunnar eru óþrjótandi og þar eru vinnufúsar hendur sem vilja 
leysa öll þau mál sem inn á borð koma. Auðvitað getum við ekki alltaf  lofað þeim 
árangri sem vænst er en við munum sannarlega reyna að gera okkar besta. En það 
sem gerir félögin sterk til átaka ert sérhver félagsmaður og þar ert þú ekki 
undanskilinn. 

Kæru félagar, við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar 
á komandi ári og þökkum fyrir liðið ár.

Fyrir hönd ritstjórnar,  
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, formaður Bárunnar, stéttarfélags
Gils Einarsson, varaformaður Verslunarmannafélags Suðurlands
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Sú hugmynd að fresta jólunum er 
stundum rifjuð upp og þá iðulega 
tengd við byltingarforingjann 

Kastró á Kúbu. En af  hverju skyldi það 
rifjað upp í jólahugvekju? 

Enn lifum við í eftirköstum efnahags-
hrunsins, atvinnuleysi er töluvert, skulda-
vandi heimila og fjölskyldna er umtals-
verður, þörf  fólks fyrir mataraðstoð frá 
hjálparsamtökum fer vaxandi. Á meðan 
fáir útvaldir virðast geta makað krókinn 
rækilega í rústum hrunsins horfir þorri 
almennings upp á skert lífskjör. Í framhaldi 
af  svona upptalningu mætti spyrja: Væri 
ekki bara eðlilegt að fresta jólunum?

Megin ástæða frestunar væri þá hreinlega 
að við hefðum ekki efni á jólunum og svo 
hins vegar að hátíðahöld séu stílbrot á 
stemningunni sem við blasir í samfélaginu. 
Vert er að staldra við þessar pælingar. Jólin 
hafa þróast hratt í að verða stærsta 
neysluhátíð ársins. Engin jól nema þú 
komist á flottustu jólatónleikana fyrir jólin 
og á glæsilegustu jólahlaðborðin, gefir 
dýrar og stórar jólagjafir, sparir hvergi við 
þig í mat og drykk. Þannig er stemningin 
iðulega fyrir jólin og byrjað er að mata 
okkur um miðjan október á því hvernig við 
eigum að haga okkur, hvar eigi að versla og 
hvers eigi að njóta. Komdu til okkar, annars 
engin jól!

Eigum við að fresta 
jólunum?

En jólin snúast í eðli sínu ekki um 
taumlausa neyslu, mat og dýrar gjafir heldur 
um gleði og frið. Gleði og friður verða 
nefnilega ekki keypt fyrir aur. Jólunum er 
ætlað að beina sjónum okkar inn á við. Að 
við hlúum að börnunum okkar, ástvinum 
og fjölskyldu. Gefum þeim tíma og 
væntumþykju, gjafir frá hjartanu. Leggjum 
lið þar sem handa okkar og nærveru er 
þörf. Jólin beina sjónum okkar að barni í 
jötu. Að barni sem varð maður og hafði 
hugrekki til að breyta hugsun fólks. Hann 
gaf  lítið fyrir hefðir og venjur ef  þær 
stóðust ekki mælikvarða réttlætis og 
kærleika. Hann mætti fólki í störfum sínum 
og braut niður múra og girðingar sem 
okkur mannfólkinu hættir svo oft til að 
reisa á milli okkar. Hinum veiku og 
vanmáttugu mætti hann af  umhyggju. 
Hann breytti lífi fólks, uppörvaði, læknaði 
og leiðbeindi. Engan greinarmun gerði 
hann á því hver átti í hlut; kynferði, 
þjóðerni, stétt, staða eða uppruni skiptu 
ekki máli – því öll skulum við vera jöfn 
frammi fyrir Guði og mönnum. 

Úrelt hugsun sem á ekkert erindi við 
okkur? Ef  já, þá skulum við fresta jólunum. 
Ef  nei, þá skulum við fagna jólunum.

Barnið í jötunni er Guð á meðal okkar, 
afl sem er þess megnugt að breyta okkur, 
samfélagi okkar og heiminum öllum. Þess 

Sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson
prestur á Selfossi

vegna legg ég til að við tökum barnið í 
fangið og leyfum því að móta líf  okkar. Þá 
verða jólin að því sem þeim er ætlað að 
vera, vonarrík hátíð sem gefur fyrirheit um 
frið, réttlæti og kærleika inn í líf  okkar og 
samfélag manna.

Í ljósi þessa teldi ég glapræði að fresta 
jólunum – gleðilega hátíð!

Vissir þú að Báran, stéttarfélag og 
Verslunarmannafélag Suðurlands bjóða 

félagsmönnum sínum lögfræðiaðstoð vegna 
kjara- og launamála, þeim að kostnaðarlausu?
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Desemberuppbót

  Des.uppbót Álag gr. 2011 Eingr. 1/2 12 Samtals

Almenni samningur milli SGS og SA  48.800 kr.  15.000 kr.      63.800 kr. 
Samningur f.h. Ríkissjóðs og SGS 48.800 kr.  15.000 kr.      63.800 kr. 
Samingur SGS og Launanefndar sveitarf. 75.500 kr.    25.000 kr.  100.500 kr. 
Samningur SA vegna Sólheima við Báruna, stéttarf. 48.800 kr.  15.000 kr.      63.800 kr. 
Samningur Dvalar og hjúkr.h.Kumbaravogs 75.500 kr.    25.000 kr.  100.500 kr. 
Vinnustaðasamningur Mjólkurbús Flóam. 48.800 kr.  15.000 kr.      63.800 kr. 
Bændsamtök Íslands og SGS 48.800 kr.  15.000 kr.      63.800 kr. 
Landsamband smábátaeigenda og SGS 48.800 kr.  15.000 kr.      63.800 kr. 
Landsvirkjun og SGS  82.775 kr.  15.000 kr.      97.775 kr. 

Á árinu 2011 greiðist að auki sérstakt álag á desemberuppbót kr. 15.000. 

Verslunarmannafélag Suðurlands
Desemberuppbót árið 2011 er kr. 55.400. 

Á árinu 2011 greiðist að auki sérstakt álag á desemberuppbót, kr. 15.000.

Báran, stéttarfélag

Vel heppnaður stefnumótunarfundur um rekstur ÞSS

Mánudaginn þann 26. september 
sl. var haldinn stefnumótunar-
fundur um rekstur Þjónustu-

skrifstofu stéttarfélaganna á Suðurlandi. Á 
fundinn mættu starfsmenn og stjórnir 
stéttar félaganna sem standa að rekstri skrif-
stofunnar. Eyrún Valsdóttir deildarstjóri 
fræðsludeildar Alþýðusambands Íslands 
stýrði fundinum. Unnið var í hópum með 
sambærilegu fyrirkomulagi og á þjóð-
fundinum sem haldinn var fyrr á þessu ári. 
Eftir fundinn var útbúin stefnumótunar-
skýrsla þar sem lagðar eru fram verkefnatil-
lögur og tillögur um aðgerðaráætlun. 
 Skipað var í vinnuhópa til að vinna nánar 
úr þessum gögnum. Fundurinn var afar vel 
heppnaður og komu fram hugmyndir sem 
eiga eftir að nýtast vel í þeirri stefnumótunar-
vinnu sem framundan er um rekstur ÞSS. 

Trúnaðarmenn hafa mikilvægu 
hlutverki að gegna fyrir félags
menn stéttarfélaganna. Margir 

leita til trúnaðarmanna til að fá upp
lýsingar um réttindi í starfsmennta og 
sjúkrasjóðum. Fyrr á þessu ári voru 
kjarasamningar endurnýjaðir og margir 
trúnaðarmenn eru virkir í þeirri vinnu 
sem því fylgir. Ein af  þeim sem sinnt 
hefur þessu hlutverki er Marta 
Katarzyna Kuc trúnaðarmaður Bár
unnar, stéttarfélags á Kumbaravogi. 
Eljan heimsótti Mörtu í vinnuna og tók 
hana tali um trúnaðar mannahlutverkið 
og jólasiði.

Hver er konan? 

Ég kem frá Póllandi og hef  búið á Íslandi 
í 10 ár og er menntuð sem stjórn-
sýslufræðingur. Ég starfaði hjá Vinnu-
málastofnun í heimaborg minni Przemysl í 
suðausturhluta Póllands, er gift og á tvö 
börn. Nú starfa ég við aðhlynningu á 
Kumbaravogi og gegni einnig trúnaðar-
mannastörfum fyrir Báruna. Það eru orðin 
8 ár síðan ég hóf  störf  á Kumbaravogi og 
mér líkar ágætlega að starfa hér. Enda er ég 
hér ennþá eftir öll þessi ár. 

Hvernig líkar þér við trúnaðarmanna
starfið?

Mér líst mjög vel á þetta hlutverk. Ég er 
nýbúin að taka við starfi trúnaðarmanns en 
þó er ég búin að fara á eitt námskeið fyrir 
trúnaðarmenn. Þrátt fyrir að hafa gengt 
þessu hlutverki í stuttan tíma, hefur verið 
heilmikið að gera eftir að kjarasamningum 
lauk. Starfsfólkið er oft að spyrja um 
ákvæði kjarasamninga og hvernig hlutirnir 
virka. Ég hef  einnig verið að sinna öðrum 
verkefnum sem ekki tengjast kjara-
samningum. Nýlega tók ég þátt í því að 
hvetja starfsfólkið til að taka þátt í kosningu 
um fyrirtæki ársins. Það má líka geta þess 
að ég er einnig í stjórn Bárunnar, stéttar-
félags.

Trúnaðar mannanámskeið, hafa þau 
áhrif?

Ég er búin fara á tvö námskeið og mér 
fannst það frábært. Ég var mjög ánægð 
með fræðsluna og hef  áhuga að fara á fleiri 
námskeið síðar. Þetta hafði jákvæð áhrif  á 
mig og sjálfstraustið hefur aukist heilmikið. 
Ég hef  lært margt og fengið góðar 
upplýsingar í sambandi við ástandið á 
Íslandi. Það var einnig gagnlegt að hitta 
aðra trúnaðarmenn. Einnig fannst mér 
mjög gaman að vinna með fólki á 
námskeiðinu við að búa til verkefni.

Heldur þú í jólasiði frá Póllandi?

Já, aðallega á aðfangadagskvöld en þá er 
pólskur matur hjá okkur en þá er ekki kjöt 
á boðstólnum. Við borðum fisk og 
rauðrófusúpu á jólunum. Tengdamamma, 
bróðir minn og fjölskyldan hans búa hér á 
Íslandi og við notum þá tækifærið og 

hittumst öll heima hjá mér þetta kvöld. Ég 
held í sömu siði og hafa tíðkast heima hjá 
foreldrum mínum í Póllandi. Á jóladag og 
annan í jólum er íslenskur matur hjá okkur. 
Þá er hamborgarahryggur, lambalæri eða 
hangikjöt. Einnig laufabrauð, appelsín og 
malt. Ég held því bæði pólsk og íslensk jól. 
Áramótin eru svipuð og hjá öðrum 
Íslendingum. Við höldum samt í einn 
pólskan sið á þeim tímamótum, sem er að 
opna kampavín á miðnætti og þá skálum 
við.

„Sjálfstraustið hefur aukist“

Þú talar góða íslensku, hver er lykillinn 
að slíkum árangri?

Lykillinn að þessum árangri er ég sjálf. 
Ég hef  verið mjög dugleg að læra og nota 
íslenskuna. Til þess að ná þeim árangri hef  

ég farið á ýmis námskeið. Ég nota 
öll tækifæri til að læra og er alltaf  
með orðabók í vasanum. Hérna í 
vinnunni er starfsfólkið mjög 
duglegt að leiðrétta mig ef  þess er 
þörf. 

Hvaða námskeið hefur þú helst 
sótt?

Ég hef  verið dugleg að sækja 
námskeið sem gagnast í starfinu hér 
á Kumbaravogi. Ég hef  farið á 

námskeiðin „Fag nám eitt og tvö“ og núna 
er ég í námskeiðinu „Fagnám þrjú“. Það 
námskeið er kennt hjá Fræðslu neti 
Suðurlands og sótti ég það á eigin 
forsendum en ekki í gegnum vinnuna. Mér 
finnst þessi nám skeið frábær og ég tel að 
við getum lært mjög mikið. Ég hvet fólk í 
sambærilegum störfum til að sækja þessi 
námskeið. Þetta gefur einingar ef  einhverjir 
vilja fara á sjúkraliðabraut. Við getum 
einnig nýtt þessar einingar í annað nám á 
framhaldsskólastigi.

Marta Kuc er trúnaðarmaður Bárunnar á    Kumbaravogi



Þann 12. nóvember sl. opnaði 
Hagkaup nýja verslun við Larsen-
stræti á Selfossi. Við það tækifæri 

mættu Gils Einarsson vara formaður 
Verslunarmannafélags Suður lands og 
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir og færðu 
starfsmönnum fyrirtækisins blóma körfu. 
Fram kom hjá Gils að það væri ánægjulegt 
að sjá störf  skapast á svæðinu. Óskaði 
hann starfsmönnum og fyrirtækinu til 
hamingju með nýju verslunina og kvaðst 
vonast eftir góðu samstarfi við stjórnendur 
fyrirtækisins.

Halldóra S. Sveinsdóttir, Gils Einarsdóttir, María Brink verslunarstjóri 
og Gunnar Ingi Sigurðsson framkvæmdastjóri Hagkaups

Á ferð um félagssvæðið 
Hagkaup á Selfossi heimsótt nokkrum dögum fyrir opnun

Steinunn Þorfinnsdóttir
Það er mjög gaman. Maður lærir náttúrulega 
hvar allir hlutir eru í búðinni, þannig að það 
er mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu.

María Brink
Alveg æðislegt. Það alskemmtilegasta sem 
maður lendir í er að skapa nýja búð. Það er 
ofsalega gaman.

Kristrún Sigþórsdóttir
Það er mjög skemmtilegt. Það er svo gaman 
að sjá þetta allt byggjast upp og fá að 
kynnast nýju fólki.

Nanna Rut Guðmundsdóttir
Þetta er það skemmtilegasta sem maður 
getur gert. Búðin er tóm og það er gaman 
að sjá hana verða tilbúna, gera hana flotta 
eins og hún á að líta út. Við erum allar 
búnar að vinna vel saman og gera þetta 
voðalega fínt. 

Sigurbjörg Jónasdóttir
Jú mér finnst það rosa gaman, að fá að 
kynnast nýju fólki og prófa eitthvað nýtt. 
Það er líka alltaf  gaman að fá nýja starfsemi 
í heimabyggð.

Jóhanna Hlín Kolbeinsdóttir
Jú, að sjá búðina fæðast. Að fá að taka þátt 
í svona verkefni frá upphafi. 

Er ekki gaman að taka þátt í uppbyggingu á nýrri verslun á svæðinu?

7

Gils Einarsson formaður Þjónustu-
skrifstofu stéttar fél ag anna á 
Suður landi og vara formaður 

Versl unar  mannafélags Suður lands er 
matgæðingur Eljunnar þessi jólin. Hann 
hefur gaman af  eldamennskunni og er sami 
listamaðurinn í eldhúsinu sem annarsstaðar. 
Einn af  þeim siðum sem hann heldur fast í 
á aðfangadagskvöld er að bjóða fjöl-
skyldunni upp á humarsúpu. Þar sem jólin 
nálgast þá datt blaðamanni Eljunnar í hug 
að hnýsast í heimilislíf  Gils og konu hans 
Jarþrúðar Jónsdóttur til fá að upplifa 

Humarsúpa  að hætti formannsins

Humarinn er skelflettur og garndreginn og skorinn í bita. 
Skötuselurinn skorinn í teninga, sellery í litla bita, laukurinn 
skorinn fínt og gulræturnar grófraspaðar á rifjárni. Byrjað er 
á að búa til humarkraft .

Smjör ca. 100 gr. er sett í pott og látið bráðna. 
Humarskelinni og lauknum er bætt út í 

og látið malla og brúnast. 
Einum lítra af  vatni er 

hellt yfir og u.þ.b. 1 
matskeið fiskikrafti 

og ein matskeið 
g rænmetiskraft i 
bætt út í. Soðið í 
um það bil 15 

mínútur. Að lokum 
er skelin sigtuð frá.
100 gr. af  smjöri er 

sett í annan pott. Sellerí-
bitarnir og gulræturnar gróf-

raspaðar settar út í smjörið og látið 
mýkjast. Síðan er soðinu (kraftinum) 
ásamt restinni af  vatninu (½ lítra) 
bætt við ásamt 2 matskeiðum af  
fiskikrafti, 1 matskeið grænmetis-
krafti, 1 matskeið humarkrafti og ½ 
l rjóma bætt úti. Súpan er jöfnuð 
með hvítum sósujafnara eftir smekk.

Síðan fer skötuselurinn útí pottinn 
og látið malla við vægan hita í um 
það bil 3 til 5 mínútur. Að lokum er 
humrinum, krabbakjötinu og 
rækjunum bætt út, látið standa í 
nokkrar mínútur (ekki sjóða).  
Smakkið og bætið við salti og 
nýmöluðum pipar.

Borið fram með léttþeyttum 
rjóma og snittubrauði.

Humarsúpa 
    fyrir 6 til 8 manns

500 gr. humar í skel
400 gr. rækja
1 pk. krabbakjöt (Surimi)
½ kíló skötuselur
1 laukur meðalstór
4 stórar gulrætur
3 stönglar sellerí
1,75 lítrar vatn 
½ lítri rjómi 
Fiskikraftur (Oskar)
Grænmetiskraftur (Oskar)
Humarkraftur (Oskar Fond)
Hvítur sósujafnari
Salt og nýmalaður svartur pipar

jólamatseldina eins og hún gerst þar á bæ. 
Gils tók þessari bón ljúflega eins og hans 
var von og afraksturinn má sjá hér á 
síðunni. Til að komast í réttu stemninguna 
var dúkað jólaborð og til að fullkomna 
stundina var tveimur Hreppakonum í kaup-
staðarferð, þeim Ragnhildi Þórarins dóttur 
og Guðbjörgu Runólfs dóttur, boðið til 
kvöldverðar en þær voru í heimsókn þegar 
blaðamann bar að garði. Óhætt er að segja 
að humarsúpunni er hægt að mæla með og 
hvetur blaðamaður fólk til að prófa. 

Nýjum störfum fagnað

Aðferð

6



Fyrr á öldum var Eyrarbakki miðstöð 
verslunar og þjónustu á Suðurlandi. 
Þangað komu fullhlaðin kaupskip 

með vörur til verslananna. Einnig var 
stunduð útgerð frá Eyrarbakka og margir 
íbúar höfðu lifibrauð af  henni. Lykillinn að 
miklum umsvifum verslunar og síðan 
útgerðar á Eyrarbakka var hve þessi staður 
var miðsvæðis og lá vel við öllu 
Suðurlandsundirlendinu og einnig hitt að 
hafnaraðstaðan var fyrr á tímum þar sú 
besta við annars hafnlausa suðurströndina. 
En vetrarveðrin eru válind og hvítfext brim 
A t l a n t s  h a f s i n s 
þvær oft hin 
skreipu sker eins 
og Jón Helgason 
orðar það í ljóði 
sínu. Mikið tjón 
varð oft á bátum 
þeirra Eyr bekk-
inga og og sigling 
mjög varasöm inn 
Einars hafnarsund 
og um Skúm-
staðaós austur að 
bryggj unum og 
slippnum, innan 
allra skerja. Upp úr 1960 voru raddir 
heimamanna orðnar háværar um bætta 
hafnaraðstöðu, sér staklega brimvarnargarð 
sem verndaði báta við nýju bryggjuna sem 
byggð var upp úr 1945. Árið 1963 var hafist 
handa við að byggja garðinn sem varð 270 
metra langur, úr Landsuðurskeri til vesturs 
um Bóndasker og Einarshafnarsker. Þetta 
þótti mikið þrekvirki á þessum tima. Í 
Alþýðublaðinu 27. ágúst 1964 segir m.a. 

,,Nú eru hafnar miklar framkvæmdir við 
höfnina á Eyrarbakka og verður til þeirra 
varið tíu milljónum króna. Mun 
viðleguaðstaða báta þá batna til muna og 
verður þetta vonandi til að styrkja atvinnulíf  
staðarins og afkomu fólksins þar“.  

Fram kom hjá Óskari að oft var unnið 
við mjög erfiðar aðstæður. Brim-
varnargarðurinn var mjór eða aðeins um 
tveir metrar og þrjátíu sentimetra á breidd 
að ofan. Flytja varð steypuna á vöru-
bifreiðum og var byggð sérstök trébrú yfir 
ósinn til þess að hægt væri að sturta 

steypunni í mótin úti á skerjunum. Vegna 
þess að uppsláttur og steypa þurftu að fara 
fram á sömu fjörunni voru hönnuð 
flekamót sem fljótlegt var að losa sundur 
og þau síðan dregin fram á nokkurskonar 
brautum.  Bílstjórarnir þurftu að bakka alla 
leiðina úr landi yfir brúna, eftir garðinum 
og er það með ólíkindum að ekki urðu slys 
við þessar sérstöku aðstæður. Ljóst var að 
framkvæmdirnar höfðu jákvæð áhrif  á 

Í lok október sl. stóðu nokkrir starfsmenn Húsasmiðjunnar á Selfossi fyrir ferð þar sem saga hafnargerðar 
á Eyrarbakka var skoðuð. Ólafur Ragnarsson, borinn og barnfæddur Eyrbekkingur, var skipurleggjandi 

og fararstjóri og fékk hann til liðs við sig Óskar Magnússon, fyrrverandi oddvita, til að segja söguna sem 
þeir gjörþekkja báðir. Björgunarsveitin Björg á Eyrarbakka var hópnum innan handar og flutti hann á 
bátum út í brimvarnargarðinn. Blaðamaður Eljunnar frétti af ferðinni og fékk að slást með í förina.

,,Meðan brimið þvær hin skreipu sker“ Vörubíll sturtar steypunni í mótin úti á 

skerjunum eftir að bakkað hafði verið alla leið.

Mölinni og sementinu blandað saman í hrærivélinni af  félagsmönnum Bárunnar.

Bátunum fjölgaði og enn var grafið og sprengt fyrir meira plássi.

Höfnin á Eyrarbakka áður en garðurinn var 
byggður.  Báturinn Kristján Guðmundsson liggur 
úti á legunni, á skerjunum. Í bakgrunninn var 
varnargarðurinn síðar byggður.

mannlífið í þorpinu, því betri 
hafnaraðstaða leiddi til þess 
að íbúum á staðnum fjölgaði 
og byggð voru ný hús. Meðan 
hafnar fram kvæmdirnar stóðu 
sem hæst sá Verka manna-
félagið Báran um samn ings-
réttinn fyrir fyrir verkafólkið 
í plássinu. Báran er eitt elsta 
verkalýðsfélag landsins. 

Í dag er hljótt í höfninni á 
Eyrarbakka, engin hróp og 

köll við löndun, fuglinn hvílir sig á 
brimvarnargarðinum og fiskurinn berst 
ekki lengur með bátunum inn úr sundinu 
inná Einarshafnarlónið.  

Þeim kafla sögunnar er nú lokið. 

Skemmtun Bárufélaga á Eyrarbakka um miðja síðustu öld. 
Báran, eins og fleiri verkalýðsfélög á þessum árum, var mjög 
virk samfélagslega.

Pramminn sem notaður var við dýpkun við 
legukantinn þar sem sprengt  var úr klöppinni.

Þann 15. janúar 1929 birtist grein í 
Alþýðublaðinu um félagið og þar er lýst 
erfiðum tíma vegna aflaleysis. Þar má sjá 
hversu miklu hlutverki útgerðin gegndi á 
þeim tíma fyrir byggðarlagið.

Lífeyrissjóðir fyrir verkafólk

20/5 Í gær tókust samningar í 
kjaradeilu verkalýðssamtaka og at-
vinnu rekanda. Eru menn sammála um 
að merkasta atriði þeirra samninga sé 
sú ákvörðun að koma upp lífeyris-
sjóðum fyrir verkafólk. Iðgjöld sjóð-
anna skulu nema 10% miðað við kaup 
og greiða atvinnurekendur 6% en 
verkafólk 4%. Þá var og um það samið, 
að frá næstu áramótum njóti verkafólk, 
sem náð hefur sjötugsaldri, lífeyris er 
samsvari því að það hafi verið í 
lífeyrissjóði í 15 ár. Greiðist það fé að 
þrem fjórðu hlutum úr Atvinnu-
leysistryggingasjóði og að fjórðungi úr 
ríkissjóði.  
 (Öldin okkar, 1969)

Óskar Magnússon á leið út í garðinn.

Einum kennt, öðrum bent. Óskar Magnússon fer 
yfir sögu framkvæmda hafnarinnar.

Garðurinn eins og hann er í dag. 
(Hver vill bakka vörubíl við þessar aðstæður?)

Hópurinn var í öruggum höndum 

Björg unar sveitarinnar Bjargar á Eyrar

bakka.
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Fundur var haldinn í október með 
þingmönnum Sunnlendinga að Stað, 
Eyrarbakka og kom skýrt fram í máli 

fundarmanna að útlit í atvinnumálum á 
svæðinu er heldur dökkt og lýstu margir 
áhyggjum sínum yfir komandi vetri. Meðal 
frummælenda voru forystumenn stéttar-
félaganna á Suðurlandi og talsmenn 
nokkurra stofnanna og fyrirtækja á 
svæðinu. Sjö þingmenn af  tíu mættu á 
fundinn.

Þrátt fyrir að nokkurrar svartsýni hafi 
gætt hjá fundarmönnum þá var þó 
greinilegt að margir sjá tækifæri í stöðunni 
og var virkjun í neðri hluta Þjórsár og 
stórskipahöfn í Þorlákshöfn nefnd meðal 

stórra verkefna sem ætti að fara í án frekari 
tafa. Ekki voru þó allir á eitt sáttir um 
forgangsröðunina. Málefni Heilbrigðis-
stofnunar Suðurlands og fangelsisins á 
Litla Hrauni voru líka fyrirferðamikil í 
umræðu kvöldsins. 

Fram kom hjá fyrsta þingmanni 
Suðurkjördæmis, Björgvin G. Sigurðssyni, 
að hann væri ósammála því sem fram kom 
hjá innanríkisráðherra á fundi þann 1. 
september sl. að ákvörðun um að byggja 
nýtt öryggisfangelsi á Hólmsheiði væri 
frágengin. Sú ákvörðun ætti eftir að koma 
fyrir alþingi og þar myndu þingmenn 
Suðurkjördæmis standa saman um að 
berjast fyrir því að skynsemin yrði látin 
ráða og að byggt yrði á Litla Hrauni, þar 
væri öll þekking og reynsla til staðar auk 
þess sem staðsetningin væri góð. Að byggja 
á Hólmsheiði væri bæði dýrara og 

Opinn fundur með þingmönnum 
Suðurkjördæmis

óhagkvæmara. Nokkrir fundarmanna töldu 
einsýnt að ef  byggt yrði þar væri það fyrsta 
skrefið í að flytja alla starfsemina á 
höfuðborgarsvæðið.

Magnús Skúlason framkvæmdarstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands fór yfir 

stöðuna í kjölfar sparnaðar-
krafna Velferða ráðu neyt-
isins. Ljóst var af  máli hans 
að Heilbrigðis stofnunin 
þyldi ekki frekari niður skurð 
og voru þing menn hvattir til 
að standa vörð um þau 
sjálfsögðu mann réttindi að 
geta sótt heilbrigðisþjónustu 
í heima  byggð. Nokkrir 
fundar manna lýstu einnig 
efasemdum sínum um að 

hægt væri að byggja og reka hátækn-
isjúkrahús meðan ekki væri til fé til að reka 
þær stofnanir sem fyrir eru.

Gestir:
Spurning: Telur þú að fundir 
eins og þessir hafi áhrif?

Almennt var nokkuð góður andi á 
fundinum og greinilegt að menn eru 
tilbúnir til að taka höndum saman og 
berjast fyrir hagsmunum Sunnlendinga. 
Ágæt mæting var á fundinn en reiknað er 
með að annar fundur verði haldinn með 
þingmönnum fljótlega eftir áramót þar sem 
staðan verður tekin aftur.

Eftir fundinn sendu formenn Bárunnar, 
stéttarfélags og Verslunarmannafélags 
Suðurlands frá sér fréttatilkynningu til 
fjölmiðla þar sem fram kom krafa frá 
stéttarfélögunum til þingmanna um 
samstöðu í atvinnumálum.

Svör þingmanna og gesta að fundi loknum
Þingmenn:
Spurning: Telur þú að fundir 
sem þessir hafi áhrif á ykkar störf?

Björgvin G. Sigurðsson 
Þeir hafa mikil áhrif, sérstaklega í seinni tíð, 
þegar orðið er lítið af  sameiginlegum fund-
um þar sem þingmenn allra þingflokka 
koma saman, nema rétt fyrir kosningar. 
Þeir hafa mikil áhrif  bæði til að þjappa fólki 
saman um verkefni, setja mál á dagskrá og 
fylgja þeim eftir. 

Oddný Guðbjörg Harðardóttir 
Þeir hafa mikil áhrif, sérstaklega af  því að 
það er mikilvægt fyrir okkur að heyra hvað 
brennur á fólki í heimabyggð. Hvað er það 
sem það leggur mesta áherslu á af  því að 
við þingmenn erum þjónar fólksins. Síðan 
verðum við að bera skilaboðin frá fólkinu 
áfram í gegnum kerfið. 

Margrét Tryggvadóttir
Já ég tel slíka fundi hafa áhrif  á okkar störf. 
Mér finnst þetta í raun og veru frábært 
tækifæri og sérstaklega fyrir mig. Þetta er 
ómetanlegt, finnst mér. Þið eigið að gera 
meira af  þessu.

Ragnheiður Elín Árnadóttir 
Alveg klárlega, svona fundir eru mjög 
gagnlegir. Við heyrum í þeim sem við erum 
fulltrúar fyrir og fáum að vita nákvæmlega 
hvað brennur á þeim. Það er algjörlega 
nauðsynlegt að heyra þetta beint. Þetta 
skilar sér beint inn í umræður. Ég hvet alla 
sem lesa þetta blað að vera í duglegu 
sambandi við okkur þingmennina. Þannig 
koma áherslumálin til okkar og 
endurspeglast á þingi. 

Hannes Sigurðsson
Ekki nokkur vafi, að fundir eins og þessir 
hafa áhrif, sérstaklega ef  almennir borgarar 
taka til máls og láta að sér kveða um 
skoðanir sínar og þarfir umhverfisins. 

 Kjartan Ólafsson
Alveg ótvírætt. Þeir eru bráðnauðsynlegir 
fyrir okkar samfélag og fjórðunginn eins og 
ástandið er núna. Við þurfum að þétta 
raðirnar hvort heldur er, atvinnurekendur, 
verkalýðsfélögin eða sveitarfélögin til að 
setja einhvern kraft í atvinnuuppbyggingu. 
Það er bráðnauðsynlegt.

Nefnd á vegum sjúkrasjóðs 
Bárunnar hefur undanfarið verið 
að kanna íbúðir í Reykjavík í 

samræmi við samþykkt stjórnar sjóðsins frá 
6. maí sl. Hjalta Tómassyni frá skrifstofu 
Bárunnar og Páli Skaftasyni úr stjórn 
sjóðsins var falið að kanna þessi kaup. 
Markmiðið er að fá íbúð sem yrði í nágrenni 

helstu sjúkrastofnana, hún gæti nýst sjúkum 
og hreyfihömluðum og yrði á verðbilinu 26 
til 30 milljónir. Magnús Ragnar Magnússon 
úr stjórn Bárunnar, hefur verið Hjalta og 
Páli til aðstoðar við að líta á mögulegar 
íbúðir en skoðaðar hafa verið um tíu íbúðir 
sem til greina komu.

Nú þegar blaðið kemur út er verið að 

Íbúðarkaup fyrir sjúkrasjóð Bárunnar, stéttarfélags
ganga frá samningum um kaup á íbúð í 
Sóltúni í Reykjavík og standa vonir til að 
hægt sé að setja hana í leigu fljótlega upp úr 
áramótum. Eins og áður segir mun íbúðin 
verða í eigu og umsjón sjúkrasjóðs 
Bárunnar. Félagar sem leita þurfa sér 
læknisaðstoðar á höfuðborgarsvæðinu 
munu njóta forgangs um leigu. Þess fyrir 
utan mun hún verða í almennri leigu en 
verið er að útfæra reglur nánar og verða 
þær kynntar þegar þær liggja fyrir.
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Vinnumarkaðurinn hefur breyst 
mikið á síðustu árum. Krafa 
samfélagsins um þekkingu hefur 

aukist og kallað á meiri fjölbreytni á 
menntunarmöguleikum. Eitt af  hlutverkum 
stéttarfélaganna hefur verið að bregðast við 
þessari auknu eftirspurn félagsmanna eftir 
nýrri þekkingu. Félögin styrkja félagsmenn 
til símenntunar í formi námsstyrkja. Flestir 
sækja um styrk vegna styttri námskeiða eða 
náms á framhalds- og háskólastigi. Einnig 
eru veittir styrkir fyrir tómstundanámskeið 
og ferðastyrkir vegna námsferða. 

Til að auðvelda félagsmönnum sem færa 
sig á milli starfa, reka mörg stéttarfélög 
sameiginlega starfsmenntasjóði. Eitt af  
markmiðinum er að þeir sem vinna 
sambærileg störf  á öðru félagssvæði tapi 
ekki réttindum sínum.

Stéttarfélögin hvetja félagsmenn til að 
kynna sér möguleika til námsstyrkja.

Starfsmenntunarsjóður 
verslunar og skrifstofufólks

Verslunarmannafélags Suðurlands er 
aðili að starfsmenntunarsjóði Verslunar- og 
skrifstofufólks. Markmið sjóðsins er að 
auka hæfni og menntun verslunar- og 
skrifstofufólks, ásamt því að stuðla að 
auknu framboði af  námi og námsefni sem 
svari þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma. 
Upphæð styrksins fer eftir stigaeign en þó 
ekki hærra en 50% af  námskeiðsgjaldi fyrir 
starfsmenntun. Undantekning frá megin-
reglu sjóðsins að veittur er 75% styrkur 
vegna náms, sem kennt er skv. námskrám 
Fræðslumiðstöðvar atvinnu lífsins, sem 
metið er til styttingar á námi í 
framhaldsskóla. Þeir félagsmenn sem hafa 
annað tungumál en íslensku að móðurmáli, 
geta fengið styrk allt að 75% af  kostnaði 
sem þeir bera við íslenskunám fyrir 
útlendinga. Nánari upplýsingar um reglur 
sjóðsins má sjá á heimasíðu Verslunar-
mannafélags Suðurlands, vms.is eða 
starfsmennt.is. 

Stéttarfélögin styrkja 
nám félagsmanna

Starfsmenntasjóðir sem 
Báran, stéttarfélag er aðili að

Félagsmenn Bárunnar starfa í hinum 
ýmsu greinum samfélagsins. Margir starfa á 
einkamarkaði og aðrir hjá hinu opinbera. 
Báran er aðili að fjórum sjóðum. Félags-
maður sem unnið hefur fullt starf  í a.m.k. 6 
mánuði af  síðustu 12 og greitt til aðildar-
félags sjóðanna á þeim tíma á rétt á 
stuðningi til náms. Greitt er hlutfallslega 
fyrir fólk í hlutastörfum. Hámarksstyrkur 
fyrir starfsmenntun er 75%. Félagsmenn 
Lands-, Sveita- og Starfsmenntar sem hafa 
annað móðurmál en íslensku geta sótt um 
allt að 90% endurgreiðslu vegna 150 stunda 
íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild. 
Styrkur fyrir hvert ár getur orðið allt að 
60.000 kr. 

Landsmennt 
Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka 

atvinnulífsins og verkafólks á lands byggð-
inni. Þeir sem starfa á almennum markaði, 
eftir kjarasamningi Starfsgreina sambands 
Íslands og Samtaka atvinnulífsins eiga aðild 
að Landsmennt. 

Nánari upp lýsingar er hægt að nálgast á 
heimasíðunni landsmennt.is.

Ríkismennt
Félagsmenn Bárunnar, stéttarfélags sem 

starfa hjá stofnunum ríkisins eiga aðild að 
Ríkismennt. Nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á ríkismennt.is.

Sveitamennt
Sveitamennt er starfsmenntunarsjóður 

félagsmanna Bárunnar sem starfa hjá 
sveitarfélögunum. Nánari upplýsingar er 
hægt að nálgast á sveitamennt.is.

Sjómennt 
Félagsmenn sem starfa við sjómennsku 

eiga aðild að Sjómennt. Nánari upplýsingar 
er hægt að nálgast á sjómennt.is.

Þess má geta að félagsmenn í atvinnuleit 
halda áunnum rétti sínum eins og hann var 
við starfslok ef  þeir velja að greiða 
stéttarfélagsgjöld af  atvinnuleysisbótum. 
Þeir hafa því aðgang að sjóðunum 
samkvæmt reglum sem gilda um sjóðina.

Umsókn og fylgigögn er skilað til Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna á Suðurlandi,  Austurvegi 56, Selfossi. 

Hægt er að nálgast eyðublöð á skrifstofunni 
eða á heimasíðu félaganna. 

Með umsókn þarf að berast stimpluð greiðslukvittun 
og/eða staðfesting menntastofnunar á skólavist 

og greiðslu skólagjalda.

Hvernig á að sækja um styrk?

Nú er undirbúningur fyrir vorönn í 
fullum gangi hjá Fræðsluneti 
Suðurlands. Fræðslunetið býður 

uppá marga möguleika til endur- og 
símenntunar fyrir fullorðið fólk. Haldin eru 
ýmis konar námskeið sem eru styrkt af  
Fræðslusjóði, þar sem kenndar eru 
almennar bóklegar greinar auk tölvu- og 
upplýsingaleikni og bókhalds. Sjálfstyrking 

Nám fyrir þig? 

Fræðslunetið býður einnig uppá þjónustu 
náms- og starfsráðgjafa og raunfærnimat, 
þátttakendum að kostnaðarlausu. Raun-
færni mat snýst um að meta verklega 
kunnáttu þátttakenda til eininga og stytta 

og námstækni er sjálfsagður og mikilvægur 
hluti á öllum þessum námskeiðum. Að auki 
eru kenndir faglegir þættir sem tengjast 
ýmsum starfsgreinum.  Námskeið þessi eru 
mismunandi að innihaldi og lengd. Á 
þessum námskeiðum er lögð áhersla á að 
námsmenn læri að læra enda margir sem 
sækja þessi námskeið sem hafa ekki setið á 
skólabekk árum saman. Námið má meta til 

eininga á framhaldsskólastigi og margir 
sem hefja slíkt nám halda ótrauðir áfram  
og fara t.d. í  framhaldsskóla og ljúka 
iðnnámi eða fara í undirbúningsdeildir 
háskólanna. 

Á næsta ári vor- eða haustönn er m.a. 
áætlað að bjóða uppá eftirtalin námskeið:

Heiti námskeiðs Lengd Megin viðfangsefni

Sterkari starfsmaður, 
upplýsingatækni og 
samskipti

120 stundir Tölvu- og upplýsingaleikni, samskipi á vinnustað, 
vinnustaðamenning og fl. 

Meðferð matvæla 60 stundir Matvælaöryggi, -vinnsla, -eftirlit, vinnsluferli,  þrifnaður og fl. 

Skrifstofuskólinn 240 stundir Tölvu- og upplýsingaleikni, bókhald, enska og fl. 

Þjónustuliðar 60 stundir Samskipti, líkamsbeiting, vinnumarkaðurinn, þjónusta, 
skyndihjálp og fl. auk valgreina.

Fagnámskeið III 77 stundir Umönnun langveikra aldraðra og fræðsla um ýmsa sjúkdóma, 
framkoma við sjúklinga, tölvu- og upplýsingaleikni og fl. 

Skref til sjálfshjálpar í 
lestri og ritun

60 stundir Lestrar- og ritunarþjálfun auk þess kennt á ýmis forrit 
og hjálpartæki sem gagnast þeim sem eiga í lestrar- eða 
ritunarerfiðleikum. 

Nám og þjálfun í 
almennum bóklegum 
greinum

300 stundir Enska, danska, íslenska og stærðfræði auk námstækni og 
sjálfstyrkingar.

Grunnmenntaskóli 300 stundir Íslenska, enska, stærðfræði og tölvu- og upplýsingaleikni auk 
námstækni og sjálfstyrkingar.

Menntastoðir 660 stundir Íslenska, erlend tungumál, stærðfræði, bókfærsla og tölvu- og 
upplýsingatækni. Námið veitir rétt til að fara á háskólabrú. 

Mörg fyrirtæki gera kröfur um 
að starfsmenn taki þátt í 
símenntun og víða er sú 

menntun metin til eininga á framhalds-
skólastigi. Ein stærsta atvinnu greinin á 
Suðurlandi er matvælaiðnaður og þar 
hefur verið lögð áhersla á að þróa vörur 
í samræmi við auknar kröfur neytenda. 
Eitt af  því sem hefur verið gert til að 
fylgja þessu eftir er þjálfun iðnverkafólks 
meðal annars í formi námskeiða. 

þannig skólagöngu þeirra sem vilja öðlast 
réttindi í sinni starfsgrein. 

Auk þessa námsframboðs býður 
Fræðslu netið uppá fjölda tungumála- og 

tómstundanámskeiða sem starfs mennta-
sjóðir verkalýðsfélaganna styrkja. Hjá 
Fræðslunetinu er hægt að afla sér frekari 
upplýsinga og einnig er hægt að skoða 
vefsíðuna http://fraedslunet.is.

Fræðslunet Suðurlands áformar að bjóða 
upp á námsleið fyrir ófaglært starfsfólk sem 
starfar í matvælaiðnaði sem ber nafnið 
Meðferð matvæla. Námskeiðið sem er 60 
kennslustundir er hægt að fá metið til allt 
að 5 eininga á framhaldsskólastigi. Nám-
skeiðið er ætlað þeim sem eru á vinnu-
markaði og eru með litla skólagöngu. 
Nám skeiðið hentar vel þeim sem starfa í 
kjötiðnaði, við framleiðslu mjólkur afurða, 
við ylrækt, á sveitabæjum og fl. Í kjara-

samningi Starfsgreina sambandsins við 
samtök atvinnulífsins er gert ráð fyrir 
hækkun launa vegna námskeiðsins. 

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að 
námsmenn skilji rekstur þess fyrirtækis 
sem þeir starfa hjá. Þeir þurfa að skilja 
allt er snertir öryggi í ferlinu, frá hráefni 
til neyslu matvæla, orðspor og traust til 
matvælaiðnaðar. Nánari upplýsingar um 
námskeiðið er hægt að nálgast hjá 
Fræðsluneti Suðurlands.

Námskeiðið  „Meðferð matvæla“

Símenntun á Suðurlandi

Tímakaup verktaka þarf að vera allt að 70% hærra en 
hjá  launafólki til þess halda  sambærilegum kjörum. Því 

miður eru verktakasamningar að verða æ algengara form vinnu. Verktakar njóta ekki 
þeirrar verndar sem lög og kjarasamningar tryggja launafólki. Verktakar fá ekki laun 
þegar þeir fara í sumarfrí, ekki heldur þegar þeir eru veikir eða slasast. Þeir þurfa sjálfir 
að borga ýmislegt annað sem atvinnurekendur greiða, t.d. tryggingar, opinber gjöld og 
í lífeyrissjóð og njóta ekki mótframlags atvinnurekenda. Töluvert er um að fólk sem 
unnið hefur sem verktakar stendur upp réttindalaust t.d. varðandi rétt til atvinnuleysisbóta. 
Varastu verktakasamninga. Reynslan sýnir að í langflestum tilvikum óhagstæðir launafólki 
þegar upp er staðið. Nánari upplýsingar á heimasíðunni réttindi.is.

Verktakar
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Meðalþyngd dilka var 15,7 kg.
Rúmlega 130 manns störfuðu 
við sláturtíð í haust.
Sláturdagar voru á 45.

Þing Starfsgreinasambands Íslands 
var haldið dagana 13. og 14. október 
sl. Báran, stéttarfélag sendi fimm 

fulltrúa á þingið en fjöldi fulltrúa reiknast 
út frá félagafjölda hvers stéttarfélags. Þau 
sem fóru voru Halldóra Sigríður 
Sveinsdóttir formaður, Hjalti Tómasson, 
Ragnhildur Eiríksdóttir, Örn Bragi 
Tryggva son og Loftur Guðmundsson úr 
stjórn og varastjórn.

Búist var við átakaþingi í kjölfar deilna 
sem uppi hafa verið innan sambandsins 
síðastliðið ár en snemma árs vaknaði 
grunur um að ekki væri allt með felldu í 
bókhaldi Starfsgreinasambandsins. Var 

Tölur úr sláturtíð frá SS á Selfossi
 Í haust var slátrað alls 99.616 fjár  

Þann 15. ágúst 2010 tók gildi 
samkomulag ASÍ og SA um 
vinnustaðaskírteini og eftirlit á 

vinnustöðum. Megintilgangurinn með 
skírteinunum er að að tryggja að 
atvinnurekendur og starfsmenn þeirra fari 
að gildandi lögum, reglugerðum og 
kjarasamningum. Atvinnurekandi skal 
útbúa eða láta útbúa skírteini fyrir 
starfsmenn sína sem hafa að geyma 
upplýsingar sem tilgreindar eru í lögum og 
samkomulagi SA og ASÍ. Í upphafi gilti 
samkomulagið eingöngu um eftirlit með 

Samkomulag um Vinnustaðaskírteini og eftirlit 
nær til fleiri fyrirtækja en áður

byggingastarfsemi, mannvirkjagerð, rekstri 
gististaða og veitingarekstri.

Þann 5. maí sl. var undirritað 
viðbótarsamkomulag um vinnustaða-
skírteini og eftirlit á vinnustöðum. Með 
samkomulaginu er gildissviðið útvíkkað 
þannig að skyldan til að bera vinnu-
staðaskírteini nær til fleiri aðila en áður, 
sem eru: Söluturnar, húsgagna- og 
innréttingaiðnaður, gleriðnaður og skyld 
starfsemi, kjötiðnaður, bakstur, bílgreinar, 
ýmsar málm- og véltæknigreinar, öryggis-
þjónusta, fjarskipti og upplýsingastarfsemi. 

Síðasta sumar stóð yfir sérstakt kynn-
ingar átak í samstarfi við ríkisskattstjóra. 
Niðurstaðan úr átakinu liggur fyrir. Á 
Suðurlandi voru 277 fyrirtæki heimsótt. 
Rætt var við 745 starfsmenn fyrirtækja á 
Suðurlandi og reyndust 14% þeirra vinna 
svart. Það er sameiginlegt mat 
ríkisskattstjóra, Alþýðusambands Íslands 
og Samtaka atvinnulífsins að átakið hafi 
skilað miklum árangri sem mikilvægt er að 
byggja á til framtíðar.

Bónus hefur verið valið fyrirtæki ársins 2011 á Suðurlandi hjá 
Verslunarmannafélagi Suðurlands og Bárunni, stéttarfélagi. 
Niðurstaðan var kynnt í nýrri verslun fyrirtækisins við 

Larsenstræti á Selfossi. Þór Hreinsson skrifstofustjóri Þjónustu-
skrifstofu stéttarfélaganna á Suðurlandi afhenti verslunarstjóra 
fyrirtækisins viðurkenningarskjal og einnig fengu starfsmenn 
Bónus blómakörfu við það tækifæri. Fram kom í máli hans að 
mannauður er dýrmætasti hluti hvers fyrirtækis og að Bónus væri 
vel að verðlaununum komið. Markmið könnunar er að gefa 

Bónus, fyrirtæki ársins 
á Suðurlandi

Gils Einarsson varaformaður 
Verslunar mannafélags Suðurlands, 
Þorsteinn M. Ásgeirsson 
verslunarstjóri Bónuss, Selfossi, 
Árni Hilmar Birgisson, 
svæðisstjóri Bónuss á landsbyggðinni, 
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir 
formaður Bárunnar, stéttarfélags

 1.  Bónus, Selfossi
 2.  Olís, Selfossi 
 3.  Tölvu- og rafeindaþjónusta 
     Suðurlands
 4.  N1, Suðurlandi
 5.  Hótel Selfoss
 6.  Pylsuvagninn Selfossi
 7.  Jötunn vélar
 8.  Dvalar- og hjúkrunarheimilið 
     Kumbaravogur
 9.  Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
10. Húsasmiðjan

starfsmönnum tækifæri að koma skoðunum sínum á framfæri og 
skapa þannig grundvöll til að ræða vinnuaðstæður og kjör.

Sendur var spurningalisti til allra félagsmanna Verslunar-
mannafélags Suðurlands og Bárunnar, stéttarfélags. Þátttakendur 
voru beðnir að leggja mat á lykilþætti í sínu starfsumhverfi. 
Könnuninni er meðal annars ætlað að mæla hversu vel svarendum 
líður í vinnunni, stjórnun, starfsanda og vinnuaðstöðu. Fyrirhugað 
er að gera þessa könnun árlega framvegis. Alls svöruðu starfsmenn 
33 fyrirtækja á félagssvæði félaganna könnuninni.

Eftirtalin fyrirtæki 
skoruðu hæst 
hjá starfsfólkinu:

utanaðkomandi endurskoðunar skrif stofa 
fengin til að yfirfara bókhald ársins 2010 og 
gerði hún alvarlegar athugasemdir við 
vinnubrögð fram kvæmda stjóra. Töluverð 
óánægja skap aðist vegna afgreiðslu 
meirihluta framkvæmdastjórnar á málinu 
og gengu ýmis skeyti milli manna. Því var 
horft til þingsins með nokkurri eftir-
væntingu um að þar yrði tækifærið notað til 
að hreinsa andrúmsloftið og koma starf-
semi Starfsgreina sam bandsins á réttan kjöl 
aftur en sambandið hefur meira og minna 
verið lamað meirihluta ársins vegna þessara 
deilna.

Það má segja að þingið hafi brugðist 
jákvætt við þessari gagnrýni því 
samþykkt var tillaga uppstillingar-
nefndar um að skipaður yrði starfs-
hópur sem hefur það hlutverk að fara 
yfir framtíðarskipulag SGS. Meðal 
annars á hann að endurskoða hlutverk, 
stjórnkerfi, rekstur og lög sambandsins 
með það að markmiði að einfalda 
stjórnkerfið, draga úr rekstrar kostnaði 
og laga starfsemi sambandsins að 
breyttu umhverfi aðildar félaganna. 
For maður Bárunnar, Halldóra Sigríður 
Sveins dóttir á sæti í þessum hópi en 
hún er ein þeirra sem gagnrýnt hafa 
vinnubrögðin í fyrrgreindu máli.

Ljóst er að stjórn Bárunnar mun 
fylgjast af  áhuga með vinnu þessarar 
nefndar og styðja formann sinn af  

alefli. Þessum hópi er gert að skila tillögum 
fyrir framhaldsþing sem haldið verður í 
síðasta lagi í maí 2011. Annars sveif  andi 
sátta og friðar yfir þinginu og átök urðu 
ekki með þeim hætti sem menn höfðu 
óttast.

Þingið ályktaði um mörg þau málefni 
sem helst brenna á launamönnum og fram 
kom í máli manna að stéttarfélögin þurfa 
að halda vöku sinni. Komandi vetur var 
mörgum áhyggjuefni þar sem lítið virðist 
vera í augsýn sem gefur tilefni til bjartsýni. 
Eins og fyrr segir verður framhaldsþing 
Starfsgreinasambands Íslands haldið í 
seinasta lagi í maí á næsta ári.

Þing 
Starfsgreinasambands 

Íslands  2011
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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 viðtalsíma á Selfossi, Þorlákshöfn, Hveragerði, Hellu, 

Hvolsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri.

Upplýsingar og tímapantanir á  
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna í síma 480 5000.

www.virk.is

starfsendurhæfingarsjóður 
á Suðurlandi

Báran, stéttarfélag og  
Verslunarmannafélag  

Suðurlands
óska félagsmönnum sínum 

og fjölskyldum þeirra
gleðilegra jóla  

og farsæls komandi árs,  
með þökk fyrir liðna árið

http://www.virk.is

