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Heiðursverðlaun 
Heiðursverðlaun Iðnaðarmanna-
félagsins í Reykjavík voru afhent í 
fyrsta sinn 3. febrúar sl. og er for-
seti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, 
verndari hátíðarinnar. Hann ávarpaði 
samkomuna. Þorgerður Katrín  
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra 
flutti hátíðarræðu og Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson, borgarstjóri, og Jón 
Sigurðsson, iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, fluttu ávörp.

Stefnt er að því að hátíðin verði ár- 
legur viðburður og er markmið  
hennar að efla menningu og 
menntun iðnaðarmanna og  
standa vörð um hag þeirra. Forseti  
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, og  
Ásgrímur Jónasson, fomaður  Iðnaðar-
mannafélagsins í Reykjavík, afhentu 
verðlaunin auk þess sem Iðnmennt og  
Háskólinn í Reykjavík veittu verð-
laun.

Fjölmargir nýsveinar hlutu viður-
kenningu Iðnaðarmannafélagsins 
fyrir framúrskarandi árangur á 
sveinsprófi árið 2006, ýmist í silfri 
eða bronsi:

Ágúst B. Hinriksson
Bylgja Mjöll Helgadóttir
Davíð Sigurðsson
Davíð Þór Harðarson
Gísli Eiberg Tómasson
Guðmundur Ingi Guðmundsson
Helgi Hrannar Traustason
Jakob Sigurðsson
Jónas Jónsson
Kristinn Tobías Björgvinsson
Sesselja I. Reynisdóttir

Andri Þór Arinbjörnsson, sveinn í 
málaraiðn, hlaut sérstaka viður- 
kenningu fyrir framlag sitt í keppni 
fyrir Íslands hönd í sinni iðngrein.
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Félagsfundir á vegum VM voru  
haldnir víða um land í kringum jól og 
áramót; á Akureyri, í Stykkishólmi, 
í Vestmannaeyjum og í Reykjavík. 
Á dagskrá voru kynningar á skipu-
lagi VM og helstu réttindum félags- 
manna og svo önnur mál.

Formaður félagsins, Helgi Lax-
dal, gerði grein fyrir fjárhagslegri 
stöðu VSFÍ og FJ fyrir sameiningu, 
samruna, uppbyggingu og skipu-
riti VM, starfsmannahaldi, þjón-
ustu og framtíðarsýn. Hann fór yfir  
megin atriði í reglugerð sjúkrasjóðs 
og orlofsaðstöðu sem félagsmönnum 
stendur til boða. Auk þess kynnti 
Helgi Styrktar– og menningarsjóð 
vélstjóra og vélfræðinga og tilgang 
hans. 

Örn, varaformaður VM, fór yfir mark-
mið Fræðslusjóðs, ávinnslu réttinda 
og rétt félagsmanna til styrkja. Hann 
gerði einnig grein fyrir samkomulagi 
VM við IÐUNA um rétt félagsmanna 
VM til þátttöku í námskeiðum og 
greiðslu á hluta ferðakostnaðar og 
áætlun um útgáfumál. 

Undir liðnum önnur mál var ýmis-
legt rætt, m.a. rætt um hugsanlega  
lækkun félagsgjalda. Fram kom að 
félagið stefnir að lækkun félags-
gjalds eftir um tvö ár.

Einnig var rætt um stöðu lífeyris-
sjóða vegna vaxandi örorku og gerð 
grein fyrir jákvæðum áhrifum samn-
ings ASÍ við stjórnvöld um jöfnun 
örorkubyrði með því að hluti skiptist 
á lífeyrissjóði eftir örorkuhlutfalli. 

Helgi gerði einnig grein fyrir því að 
ef frumvarp til laga um áhafnir fiski- 
skipa verður að lögum, þá muni   
atvinnuskírteinin verða gefin út á  
einum stað þ.e. af Siglinga- 
stofnun í stað sýslumanna, bæjar-
fógeta og tollstjóra vítt og breitt um 
landið.

Farið var yfir helstu breytingar í frum-
varpi til laga um áhafnir fiskiskipa og 
annarra skipa frá gildandi lögum.

Fyrsti aðalfundur VM verður  
haldinn laugardaginn 24. mars 
n.k. á Grand Hótel Reykjavík.

F r é t t i r

Frá stjórnarfundum

Tveir stjórnarfundir hafa 
verið haldnir frá síðustu út-
gáfu VM-FRÉTTA.  

Kynntar tillögur arkitekts að 
breytingum á húsnæðinu í 
Borgartúni 18, en eftir er að 
ná samkomulagi við með- 
eigendur húsnæðisins.  

Kynntur var samningur við 
Kaupþing um bankavið-
skipti og einnig tilboð sem 
Kaupþing gerir félagsmönn-
um. 

Drög að fjárhagsáætlun 
voru kynnt og samþykktur 
þjónustusamningur vegna 
Sjúkrasjóðs VM. 

Kynntar voru reglur um 
úthlutanir styrkja úr  
Fræðslusjóði. Örn Friðriks-
son og Halldór Arnar Guð-
mundsson starfa fyrir hönd 
VM í sviðsstjórn málm- og 
véltæknisviðs IÐUNNAR. 

Samþykkt  að auglýsa eftir 
framkvæmdastjóra fyrir VM.

Samþykkt að leigja orlofs-
aðstöðu á Spáni, úthluta 
íbúðum í Reykjavík og bjóða 
50 styrki sem kallast „Vika 
að eigin vali”. 

Trausti Ingólfsson og  Einar 
Þorgilsson voru kosnir í rit-
nefnd fagblaðs VM. Einnig 
verða formaður og fram-
kvæmdastjóri í ritnefndinni.  

Samþykkt að nýnemar í 
málmiðnaðargreinum og  vél- 
stjórnargreinum fái afhenta 
sloppa að gjöf frá félaginu.

Félagsfundir VM

Frá félagsfundi í Vestmannaeyjum í janúar 2007
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F u n d i r

Félagsfundir

      Reykjanes
22. febrúar
kl. 18, Hótel Keflavík

     Reykjavík
24. febrúar
kl. 10, Hótel Nordica

   Selfoss
Nánar auglýst síðar

   Ísafjörður
Nánar auglýst síðar   

   Höfn
Nánar auglýst síða

Skráning í síma 575 9800 
kristin@vm.is

F r é t t i r

Dagskrá aðalfundar

1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar félagsins
3. Breytingar á lögum og reglugerðum
4. Kosning uppstillingarnefndar
4. Önnur mál

verður haldinn á Grand Hótel Reykjavík
24. mars 2007 kl. 14.

Aðalfundur VM - Félags vélstjóra og málmtæknimanna

Að fundi loknum verður úthlutað í fyrsta sinn úr Akki, Styrktar-
og menningarsjóði vélstjóra og vélfræðinga.
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Dagskrá
1. Kynning á skipulagi VM
2. Réttindi félagsmanna og sjóðir VM
8. Önnur mál

verður haldinn á Hótel Keflavík
fimmtudaginn 22. febrúar 2007 kl. 18.

Félagsfundur VM í Reykjanesbæ

Dagskrá
1. Kynning á skipulagi VM
2. Réttindi félagsmanna og sjóðir VM
8. Önnur mál

verður haldinn, á Hótel Nordica,
laugardaginn 24. febrúar 2007 kl. 10.

Félagsfundur VM í Reykjavík



VM leggur áherslu á fræðslumál því 
þekking er auðlind, bæði frá sjónar-
hóli starfsfólks og fyrirtækja. Vel 
menntaður einstaklingur er góður 
starfskraftur og á betri möguleika á 
vinnumarkaði. Vel menntað og þjálf-
að starfsfólk er ein helsta auðlind 
fyrirtækis og forsenda fyrir velgengni 
þess í nútíma samkeppnisumhverfi.
Markmið fræðslusjóðs VM er að efla 
almenna og faglega þekkingu og 
hæfni félagsmanna. Við útfærslu á 
reglum til styrkja úr Fræðslusjóði 
VM voru reglur Eftirmenntunarsjóðs 
VSFÍ og Fræðslusjóðs FJ sam- 
þættar. Þannig hafa allir félagsmenn 
VM rétt á styrk sem nemur 50% af 
náms- og ferðakostnaði að hámarki 
sem nemur ákveðnum grunnstyrk 
auk uppsöfnunar, sem er hlutfall af  
félagsgjaldi viðkomandi. Að auki eiga 
þeir félagsmenn sem vinnuveitendur 
greiða sérstaklega af í sjóðinn rétt á 
viðbótarstyrk.

Grunnréttur og uppsöfnun

Frá 1. janúar 2007 eiga allir félags-
menn, sem greitt hafa félagsgjald 
í 6 mánuði, grunnstyrk að upphæð 
50.000 kr. Að auki safna þeir rétt- 
indum sem nema 20% af félags-
gjaldi sínu, í þrjú ár. 

Grunnréttur ásamt uppsöfnuð- 
 um rétti getur aldrei orðið hærri  
 en 80.000 kr. 

•

Styrkir eru veittir til hvers kyns  
 náms og til heilsueflingar en  
 nám á vegum fyrirtækja er ekki  
 styrkhæft.

Hámarksstyrkur á ári vegna  
 heilsueflingar er kr. 12.000.

Réttur til styrkja fellur niður ef 
greiðslu félagsgjalds er hætt, nema 
að það sé vegna launamissis í námi 
eða vegna veikinda, slysa, sérstakra 
fría eða atvinnuleysis. Áunninn  
réttur helst í 3 ár eftir að félags-
maður er hættur störfum vegna  
aldurs eða örorku.

Viðbótarréttur 

Einungis þeir félagsmenn VM sem 
vinnuveitandi greiðir sérstaklega af 
í fræðslusjóð eiga rétt á viðbótar-
styrk. Miðað er við að greiðslur  
vinnuveitanda nemi 1% af heildar-
launum starfsmanns. Ef samið er 
um lægra hlutfall, skerðast styrkir 
hlutfallslega.

Viðbótarstyrkur nemur kr. 35.000 á 
ári. Ef ekki er sótt um styrk eitt árið 
getur viðkomandi fengið tvöfalda þá 
upphæð árið á efir. Viðbótarstyrkurinn 
er ætlaður til fagnáms og starfs 
þróunar. Styrkhæft  nám og 
námskeið eru:          

Fagnámskeið IÐUNNAR, fræðslu- 
 miðstöðvar, og Rafiðnaðarskólans. 

•

•

•

Tölvunámskeið hverju nafni sem  
 þau nefnast. 

Námskeið/ráðstefnur um rekstur  
 og stjórnun. 

Málanámskeið, þ.e. námskeið í  
   erlendum málum og íslenskunám- 
 skeið hvers konar. 

Önnur námskeið sem metin eru  
 styrkhæf.
    
Réttur til viðbótarstyrks stofnast 
þegar greiðslur byrja að berast frá 
vinnuveitanda og fellur niður þegar 
greiðslum vinnuveitanda vegna 
viðkomandi er hætt.

Námskeið IÐUNNAR

Búið er að semja við IÐUNA um að-
gengi allra félagsmanna VM að nám-
skeiðum fræðslumiðstöðvarinnar.  
Allir félagsmenn VM hafa sama að-
gang og afslátt að námskeiðum 
IÐUNNAR frá því um áramótin. VM 
hvetur félagsmenn til að kynna 
sér námskeið IÐUNNAR, fræðslu-
miðstöðvar.

•

•

•

•

Fræðslusjóður VM

Hann varð hlutskarpastur á Norður-
landamóti í málaraiðn á liðnu ári. 

Þá bauð Háskólinn í Reykjavík fjórum 
nýsveinum með afburða sveinspróf, 
inngöngu í tækni- og verkfræði- 
deild skólans og veitti þeim verðlaun 
í formi námsstyrks sem samsvarar 
skólagjöldum í eina önn. Verðlaunin 
hlutu; Ágúst B. Hinriksson, Davíð 
Þór Harðarson, Guðmundur Ingi 
Guðmundsson og Kristinn Tobías 
Björgvinsson.

Iðnmennt, samtök starfsnáms- 
skóla veittu einnig þremur útskriftar- 
nemendum starfsnámsbrauta verð-
laun fyrir frábæran námsárang-
ur á sínu sviði. Verðlaunin hlutu;  
Sigurður Bjarni Sigurðsson, Lára 
Fanney Gylfadóttir og Ester Rafns-
dóttir.

Heiðursverðlaun frh. - af síðu 1

Símenntun í iðnaði

Þekking og færn
i 

fyrir þig!
www.idan.is
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Gullklúbbsaðild VM og sérkjör félagsmanna

VM, Félag vélstjóra og málm-
tæknimanna, og Kaupþing banki 
hafa gengið frá samkomulagi um 
almenna bankaþjónustu ásamt  
eignastýringu fyrir félagið. Sam- 
komulagið kveður einnig á um  
alhliða fjármálaþjónustu til handa 
þeim félagsmönnum VM sem það 
kjósa. Í framhaldinu mun Kaupþing 
bjóða félagsmönnum VM tilboð í  
alhliða fjármálaþjónustu með veru-
legum frávikum frá því sem almennt 
er í boði, þeim til hagsbóta, ásamt 
því að veita þeim fjölþætta þjón-
ustu og ráðgjöf um lífeyris- og trygg- 
ingamál. Til viðbótar kveður sam-
komulagið á um að Kaupþing veiti 
félagsmönnum VM alhliða fræðslu 
um fjármál einstaklinga og heimila. 

Með samkomulaginu er VM að  
skapa félagsmönnum aðgengi 
að fjármálafræðslu ásamt því að  
tryggja sínum félagsmönnum  
alhliða, trausta og hagkvæma fjár-
málaþjónustu sniðna að þörfum 
hvers og eins. 

Þessa dagana er verið er að setja 
saman tilboð til félagsmanna VM 
sem kynnt verður fljótlega fyrir  
félagsmönnum.

Stjórn VM

VM hefur samið um Gullklúbbsaðild 2007. Með aðildinni býðst félagsmönn-
um VM sérverð á gistingu á Hótel Reykjavík, Hótel Reykjavík Centrum og 
Grand Hótel Reykjavík. Sama verð gildir hvort sem einn eða tveir gista í 
herberginu og er morgunverður innifalinn. 

    Vetur   Sumar
    1. okt. – 30. apr. 1. maí – 30. sept.
Hótel Reykjavík  7.900   11.700 
Hótel Reykjavík Centrum    10.000   13.600 
Grand Hótel Reykjavík 8.900   12.700 

Auk þess veita Brasserie Grand, Rauðará og Fjalarkötturinn sérstakan  
afslátt af öllum máltíðum, þannig að við hverja máltíð fær einn úr þínum 
hópi fría máltíð.  

Taka þarf fram við bókun að um Gullklúbbsaðild VM sé að ræða og að sá 

sem bókar ætli að greiða reikninginn sjálfur.

m.a. nýungar í útfærslum á skrúfu-
hringjum sem hafa það að markmiði 
að minnka olíueyðslu og mótstöðu 
sem skrúfuhringir valda á miklum 
hraða. 

Í máli Janne Ahti kom fram að með 
gildistöku IMO reglna um minnkun á 
mengandi útblæstri skipavéla, væri 
komin krafa um að ný skip eða skip 
með vélar sem byggðar eru eftir árið 
2000, eigi að hafa um borð skírteini 
sem sanna að rekstur vélarinnar  
uppfylli kröfur. Þetta er nokkuð 
sem menn þurfa að hafa í huga því  
reglurnar gera einnig ráð fyrir því að 
við endurbyggingu eldri véla þurfi að 
taka mið af kröfunum. 

Bjarni Ásmundsson áætlar að kostn-
aður við að breyta meðal fiskiski-
pi, svo það brenni svartolíu, muni  
borga sig upp á 18 til 24 mánuðum.  
Annað athyglisvert sem kom fram í 
máli Bjarna var hvað einingaverð í 
útboðum hafi hækkað undanfarið, 
líka í tilboðum frá Póllandi.

VM semur við Kaupþing

Þann 28. desember héldu VM,  
Vélar og skip og LÍÚ fræðslufund um 
keyrslu véla á svartolíu. Fundurinn 
var haldinn á Grand Hótel í Reykja-
vík og var hann ágætlega sóttur, alls 
mættu um 80 manns. 

Fjórir sérfræðingar frá Wärtsilä  
vélaverksmiðjunum í Finnlandi  
héldu fyrirlestra um efnið, auk Bjarna  
Ásmundssonar skipatæknifræðings 
hjá STS teiknistofu ehf, sem fenginn 
var til að fjalla um þær breytingar 
sem í flestum tilfellum eru nauð-
synlegar til að brenna svartolíu í 
íslenskum fiskiskipum. 

Fjallað var um olíueyðslu, minnkun 
á útblæstri mengandi efna s.s. Kol-
tvísýrings (CO2) og Köfnunarefnis- 
oxiðs (NOx), nýjungar í Comon Rail 
brennsluolíukerfum, skrúfukerfi og 
almennt um það helsta sem er að 
gerast varðandi þróun eyðsluminni 
og umhverfisvænni skipavéla. 

Finnsku sérfræðingarnir kynntu 

Fræðslufundur um svartolíubrennslu
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Styrktar- og sjúkrasjóður VM

Sjúkraþjálfun og 
hnykkmeðferð

Veittur er styrkur vegna sjúkraþjálf-
unar eða hnykkmeðferðar sam-
kvæmt læknisráði.

Greiddar eru 1.100 kr. fyrir fyrstu 24 
skiptin en 450 kr. fyrir hvert skipti 
eftir það.

Heyrnartæki

Styrkur er veittur til kaupa á heyrn-
artækjum og miðast við að réttur sé 
til endurgreiðslu á hluta kostnaðar 
frá Tryggingastofnun.

Hámarks upphæðstyrks vegna 
heyrnartækja er kr. 53.000 pr. tæki 
en þó aldrei hærri en sem nemur  
50 % af kostnaði.

Dýr læknismeðferð

Heimilt er að greiða allt  að 50% 
af kostnaði dýrrar  læknisaðgerðar. 
Sjóðstjórn ákveður hámark.

Greiðsla vegna læknisaðgerðar er að 
hámarki 53.000 kr.

Ferðakostnaður 
v/læknismeðferðar

Sjóðurinn tekur þátt í óhjákvæmi-
legum ferðakostnaði sjóðfélaga  
innanlands ef hann, maki og/eða 
barn hans undir 18 ára aldri, þarf 
læknismeðferð eða sjúkrahúsvist 
utan heimabyggðar og Tryginga-
stofnun ríkisins greiðir ekki ferða-
kostnað.

Upphæð ferðastyrks miðast við  
almennar reglur Tryggingastofnunar 
ríkisins um ferðastyrki.

Forvarnir

Sjóðurinn endurgreiðir 90% af  
kostnaði sjóðfélaga vegna krabba-
meinsleitar, lungna- og hjartaskoðun- 
ar og heyrnarmælinga. 

Stjórn sjúkrasjóðsins getur sett 
nánari reglur um forvarnarstyrki.

Endurhæfing eftir  
sjúkdóm

Sjóðurinn greiðir styrki vegna kostn-
aðar við endurhæfingu samkvæmt 
læknisráði. 

Greiddar eru 500 kr. í allt að 62  
skipti í 24 mánuði.

Sjúkradagpeningar

Upphæð dagpeninga er 80% af 
meðaltali þeirra heildarlauna sem 
iðgjald hefur verið greitt af síðustu  
sex mánuði fyrir veikindi eða slys. 
Dapeningar eru einnig greiddir  
vegna launataps við umönnun í  
veikindum maka eða barna.

Sjóðstjórn ákveður hámark dag-
peninga, nú (2006-2007) að  
upphæð 250.000, kr./mán. 

Greiðslur frá Tryggingastofnun koma 
til viðbótar greiðslu úr sjúkrasjóði.



Dánarbætur

Vegna andláts greiðandi sjóðfélaga 
greiðast dánarbætur sem eru 80% 
af meðaltali heildarlauna síðustu 
þriggja starfsmánaða fyrir andlát.

Styrktar- og sjúkrasjóður VM

Útfarastyrkir

Útfararstyrkur er greiddur vegna 
andláts greiðandi sjóðfélaga svo og 
vegna þeirra sem hætt hafa störfum 
en greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 
mánuði.

Styrkur að upphæð 200.000 kr.

Gleraugu og linsur

Styrkur til kaupa á sjónglerjum eða 
linsum er tiltekin upphæð en þó 
aldei hærri en sem nemur 50% af 
kostnaði. 

Styrkur er veittur einu sinni á  
þriggja ára fresti.

Styrkurinn er að upphæð 17.500. 

Ekki er greitt vegna skemmda á 
glerjum sem atvinnurekanda eða 
tryggingum ber að bæta.

Frjósemisaðgerðir 
og ættleiðingar

Sjóðurinn veitir styrki vegna kost-
naðar við frjósemismeðferð og  
ættleiðingar. Styrkur er veittur einu 
sinni vegna ættleiðingar og tvisvar 
vegna frjósemisaðgerða.

Styrkurinn er að upphæð 100.000 
kr. en verður þó aldrei hærri en 50% 
af kostnaði. 

Meðferð á heilsu-
stofnun

Vegna meðferðar á viðurkenndri  
heilsustofnun greiðir sjóðurinn 
ákveðna upphæð fyrir allt að  
30 daga á hverju 5 ára tímabili.

Hámark styrks er 1.000 kr.  pr. dag í 
15 daga á hverju fimm ára tímabili.

Veikindi fjölskyldu-
meðlima

Sjóðurinn greiðir dvalarstyrk vegna 
sjúkrahúsdvalar eða læknisaðgerðar 
maka eða barns undir 18  ára aldri, 
sem sækja verður út fyrir heima-
byggð innanlands og Trygginga-
stofnun  ríkisins greiðir ekki.

Kostnaðarþátttaka er miðuð við 
styrki Tryggingastofnunar  ríkisins. 

Í fæðingarorlofi eða 
á atvinnuleysisskrá

Sjóðfélagi sem fer í lögbundið fæð-
ingarorlof eða á atvinnuleysisbæ-
tur, heldur á meðan réttindum til  
styrkja og bóta enda hafi viðkom-
andi ákveðið að viðhalda rétti sínum 
með greiðslu félagsgjalds.

Sjúkradagpeningar

Upphæð dagpeninga er 80% af 
meðaltali þeirra heildarlauna sem 
iðgjald hefur verið greitt af síðustu  
sex mánuði fyrir veikindi eða slys. 
Dapeningar eru einnig greiddir  
vegna launataps við umönnun í  
veikindum maka eða barna.

Sjóðstjórn ákveður hámark dag-
peninga, nú (2006-2007) að  
upphæð 250.000, kr./mán. 

Greiðslur frá Tryggingastofnun koma 
til viðbótar greiðslu úr sjúkrasjóði.





Vonsviknir að sjá ekki ný andlit!

Það var til siðs hjá Vélstjórafélaginu 
að hafa opið hús síðasta föstudag í 
mánuði og bjóða félagsmönnum í 
kaffi og spjall. Ákveðið var að halda 
þessum góða sið áfram og var fyrsta 
VM kaffið haldið föstudaginn 26. 
janúar. Þangað mætti góður hópur 
vélstjóra en fáir málmtæknimenn 
eða netagerðarmenn. Aðspurðir 
sögðust fastagestirnir vonsviknir, 
þeir hefðu hlakkað til að sjá ný andlit 
og jafnvel gamla vinnufélaga. 

Við hvetjum félagsmenn á öllum 
aldri til að kíkja við í kaffi, með-
læti og spjall í næsta VM kaffi, 
23. febrúar.

VM KAFFI

ALHLIÐA LÖGFRÆÐILEG ÞJÓNUSTA

Jónas Haraldsson, hrl.
Jónas fiór Jónasson, hdl.
Sími: 562 9066

Sérhæfing í vinnuréttarmálum

Innheimta vangreiddra launa

Innheimta slysa- og skaðabóta

Gallamál, fjölskylduréttur o.fl.
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VM KAFFI
Félagsmönnum VM er boðið í
kaffi og meðlæti föstudaginn
23. febrúar í Borgartúni 18

kl. 15-17.

Hvetjum félagsmenn á öllum aldri
til að kíkja við í spjall og kaffi.

Stjórn og starfsfólk VM
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Páskavikan er frá 04.04.2007 til 09.04.2007

Laugarvatn Húsvarðarhús

Verð

Íbúð í Reykjavík

Umsóknarfrestur er frá 15. febrúar til 15. mars. Úthlutun lýkur 22. mars.
Þeir sem fengu úthlutað síðustu 3 ár fara aftast í röðina, að öðru leiti gildir að sá fær úthlutun sem á flesta punkta.     

Akureyri Furulundur

Gefinn er kostur á mest 3 valmöguleikum.
Merkið með tölunni 1 sem fyrsta valkost, 2 og 3 til vara.

Nafn                 Kennitala     

Heimili              Póstnr.         Vinnustaður     

Heimasími             Vinnusími             Gsm  Netfang  

Umsókn um orlofshús og -íbúðir hjá VM 
Páskar 2007 
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Vika nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
jún

8.
jún

15.
jún

22.
jún

29.
jún

6.
júl

13.
júl

20.
júl

27.
júl

3.
ágú

10.
ágú

17.
ágú

24.
ágú

31.
ágú Verð

Ölfusborgir 10

Hraunborgir 15

Syðri-Reykir 20
Laugarvatn
Húsvarðarhús 24

Laugarvatn stór raðhús 25

27

Laugarvatn lítil raðhús 26

Kirkjubæjarklaustur 30

Klifabotn í Lóni 40

Einarsstaðir 50

Úlfsstaðir 51

Illugastaðir 60

Akureyri Furulundur 70

Flókalundur 80

Svignaskarð 90

Íbúð í RVK

Upphafsdagur 100
6.
jún

13.
jún

20.
jún

27.
jún

27.
jún

4.
júl

11.
júl

11.
júl

18.
júl

25.
júl

25.
júl

1.
ágú

15.
ágú

8.
ágú

22.
ágúÍbúð á Spáni upphafsd.

Leigutími–2 vikur

97

Vika að eigin vali 99

Úthlutað er samkvæmt stigainneign. Greitt félagsgjald fyrir hvert heilt ár veitir 12 stig.
Við úthlutun á orlofshúsi og viku að eigin vali dragast allt að 36 stig frá inneign.
Umsóknarfrestur er frá 25. febrúar til 16. mars. Úthlutun lýkur 26. mars.
Greiðslufrestur er til 27. apríl.
Vetrarúthlutun skerðir ekki rétt til sumarúthlutunar.

Úthlutun á „viku að eigin vali“ felur í sér að endurgreiddar eru 18.000 kr.
gegn framvísun nótu fyrir orlofsgistingu innanlands eða utan.

Laugarvatn sérhús

Gefinn er kostur á mest 6 valmöguleikum fyrir staði, tímabil og „vika að eigin vali“.
Merkið með tölunni 1 sem fyrsta valkost 2, 3 o.s.frv.

11 12 13 14
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Heimili              Póstnr.         Vinnustaður     

Heimasími             Vinnusími             Gsm  Netfang  

Umsókn um orlofshús og -íbúðir hjá VM 
Sumar 2007 
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15.000

15.000

15.000

18.000

18.000

15.000

19.000

20.000

50.000




