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Nú kemur út 1. tölublað 2. árgangs Eljunnar, blaðs Verslunarmannafélags Suðurlands og 
Bárunnar, stéttarfélags. Markmið með þessari blaðaútgáfu er fyrst og fremst að fræða fé
lagsmenn um innra starf  félaganna. Einnig er hlutverk blaðsins að miðla fréttum og upp
lýsa um ýmis mál sem snerta launafólk almennt og gefa félagsmönnum vettvang til að 
koma skoðunum sínum á framfæri.

Meðal efnis í blaðinu er grein um álag í starfi en félagsmenn okkar kvarta oftar en áður 
undan auknum kröfum atvinnurekenda um aukin afköst í daglegu starfi. Töluvert algeng
ara er að fækkun starfa sé leyst með því að auka vinnu annarra starfsmanna án þess að 
vinnutími sé lengdur eða fólki boðin hærri laun á móti. Reynsla okkar hefur sýnt að með 
auknu álagi minnka afköst, eykst vanlíðan og spurning hver hagnaðurinn verði þegar upp 
er staðið. Atvinnulífið þarf  að fara að gera sér grein fyrir því hver þolmörk starfsfólks eru 
og hvenær sparnaðaraðgerðir eru farnar að vinna gegn markmiðum sínum. Einnig bendum 
við á viðtal við Lovísu Guðnadóttur um reynslu hennar af  starfsemi Virk, starfs
endurhæfingu.

Þetta blað er fyrir félagsmenn og viljum við hvetja fólk að senda okkur efni eða benda á 
málefni sem það telur ástæðu til að koma á framfæri.
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Það er sannarlega vor í lofti, veturinn 
hefur hopað og græðlingarnir farnir 
að stinga upp kollinum. Umbrot 

náttúrunnar á þessum árstíma eru ekki ólík 
þeim umbrotum sem eiga sér stað í lífi 
okkar allra, enda lagðar á þjóðina þungar 
byrgðar og ákvarðanir sem snerta ekki bara 
okkur heldur afkomendur okkar næstu 
kynslóðirnar. Okkur er gert að standa undir 
óráðsíu einstakra viðskiptavíkinga og 
andvaraleysi embættis og stjórnmálamanna 
á uppgangstímanum fram að hruni. Ekki er 
það ætlun mín að dvelja lengi við þá 
hryllingssögu sem er okkur allt of  vel kunn 
og hefur áhrif  á öll okkar lífskjör og 
framtíðarhorfur. Heldur vil ég gera tilraun 
til að horfa til framtíðar með þá von í 
brjósti að einhversstaðar handan við hornið 
finnist leið upp úr öldudalnum og við öll 
fáum bolmagn til að fara þá leið saman. 

Við í Verslunarmannafélagi Suðurlands 
höfum markvisst verið að vinna í því að 
gera félagið sýnilegra og skapa nánari tengsl 
við okkar félagsmenn. Eftir breytingar á 
rekstri Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna 

Kæru félagar
á Suðurlandi þar sem fleiri félög eru með 
sameiginlega starfsmenn, höfum við haft 
tækifæri til aukinna vinnustaðaheimsókna 
og sterkari tenginga við okkar trúnaðarmenn 
á vinnustöðunum. Við gefum nú í annað 
sinn út sameiginlega blaðið Eljuna, tökum 
þátt í hátíðahöldum vegna 1. maí og 
sameiginlegum fundum vegna undirbúnings 
kjarasamninga. Framtíðarmarkmið hjá 
okkur er síðan að fara með fræðslu um 
verkalýðsmál inn í alla skóla á Suðurlandi.

Við leggjum mikinn metnað í hátíðahöldin 
1. maí með skrúðgöngu og glæsilegri 
hátíðar og skemmtidagskrá fyrir alla 
fjölskylduna. Samstarf  hefur verið haft við 
nokkra aðila til að hátíðin verði sem best og 
vonum við að fólkið okkar fjölmenni á 
viðburðinn.

Aðalfundur Verslunarmannafélagsins 
verður haldinn í salnum okkar á Selfossi 
miðvikudaginn 27. apríl n.k. og hefst hann 
klukkan 20:00. Á dagskrá verða hefðbundin 
aðalfundarstörf  og tillögur að 
reglugerðarbreytingum í sjúkrasjóði ásamt 
tillögu frá stjórn sjóðsins um kaup á íbúð í 
Reyjkjavík til afnota fyrir félagsmenn. Það 
er von mín að góð mæting verði á fundinn 
þar sem ný stjórn og nýtt trúnaðarráð verða 
kynnt.

Þegar þessar línur eru festar á blað er 
ekki búið að gera nýjan kjarasamning sem 
taka á við af  þeim samningi sem rann út 30. 
nóvember s.l. Nokkuð hefur þó orðið 
ágengt í viðræðunum og von mín að nýr 
samningur liggji fyrir þegar þetta blað er að 
koma út. Næstu verkefni okkar hjá 
stéttarfélögunum verða því væntanlega þau 
að kynna nýjan samning og efna til 
atkvæðagreiðslu um hann. Ég vil leggja á 
það þunga áherslu að félagsmenn okkar 
nýti atkvæðisrétt sinn og kjósi um nýja 
samninga, hvert atkvæði skiptir máli.

Ég óska félagsmönnum og 
Sunnlendingum öllum gleðilegs sumars og 
farsældar í framtíðinni.

Margrét Ingþórsdóttir, 
formaður VMS

Þegar Eljan fór í prentun var ekki komin niðurstaða úr 
samningaviðræðum milli aðila vinnumarkaðarins. Formenn félaganna 
hafa verið virkir þátttakendur í samningaviðræðunum og hér fyrir 
neðan eru nokkrar myndir úr síðustu lotu.

Kjaraviðræður
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Kjarasamningar hafa verið lausir 
síðan 1. des sl. Kjaraviðræður 
hafa staðið yfir frá því í desember 

en lítið hefur gengið vegna þeirrar stöðu 
sem við erum í gagnvart atvinnurekendum. 
Samtök atvinnulífsins hafa sett það skilyrði 
að búið verði að ganga frá frumvarpi vegna 
fiskveiðistjórnunarkerfisins með fyrirvara 
um að niðurstaðan verði þeim þóknanleg. 
Þetta er svo sem ekkert nýtt, það virðist 
vera ákveðin hefð sé fyrir því til margra 
áratuga að útgerðarmenn geti pantað 
stjórnvaldsaðgerðir sem hafa þann tilgang 
að þjóna þeirra hagsmunum umfram 
hagsmuna heildarinnar. Undirrituð hefur 
verið í húsi Ríkissáttasemjar meira og minna 
frá áramótum og hafa hlutirnir vægast sagt 
gengið hægt, þó auðvitað hafi náðs árangur 
í sumum málum.

Verkalýðshreyfingin hefur því miður ekki 
verið nægilega samstillt í þeirri kjarabaráttu 
sem við höfum verið í. Við innan 
Starfsgreinasambandsins höfum lagt 
áherslu á hækkun lægstu launa, meðan 
önnur sambönd innan ASÍ hafa viljað fara 
leið prósentuhækkunar á öll laun. Það þykir 
okkur ekki ásættanlegt. Opinberu félögin 
(BSRB) annars vegar og síðan ASÍ félögin 
hins vegar hafa ekki verið sammála um 
hvernig skuli nálgast jöfnun á lífeyris
réttindum.

Undanfarin misseri hefur verið unnið að 
því að samræma lífeyrisréttindi landsmanna 
vegna þess óréttlætis sem ríkir milli annars 
vegar þeirra starfsmanna hins opinbera 
sem eru í samtökum opinberra starfsmanna 
og hins vegar þeirra starfsmanna hins 
opinbera sem eru félagsmenn í 
aðildarfélögum ASÍ, ásamt þeim mikla 
fjölda launamanna sem starfa á almennum 
vinnumarkaði. Ljóst hefur verið frá upphafi 
þessarar vinnu að núverandi lífeyriskerfi 
opinberra starfsmanna er ekki sjálfbært og 
safnast hefur upp um 500 milljarða króna 
halli sem ríki og sveitarfélög eru í ábyrgð 

Kæru félagar
fyrir. Alþýðusamband Íslands hefur í mörg 
ár vakið athygli bæði samtaka opinberra 
starfsmanna og stjórnvalda á því að þessi 
alvarlega staða ógni verulega stöðu og 
framtíð mennta, velferðar og heilbrigðis
kerfisins þar sem sífellt meiri fjármunir fara 
í að halda þessu kerfi uppi. Þrátt fyrir það 
hefur þessi vandi haldið áfram að vaxa og 
er nú að verða óviðráðanlegur.

Við á Íslandi höfum ekki farið varhluta af  
kreppunni, víða er orðið slæmt ástand hvað 
varðar atvinnuleysi og er afkoma margra 
komin langt fram yfir þolmörk. Ekki er séð 
fyrir endann á hækkunum á nánast öllu sem 
við neytum í hinu daglega lífi.

Í þjóðfélaginu verður fólk vart við visst 
vonleysi, menn sjá ekki að verið sé að byggja 
upp gagnsætt, heiðarlegt, réttlátt og 
mannvænt þjóðfélag. Það er eins og vitleysan 
haldi áfram, hagsmunahópar enn að ráða för 
án allrar ábyrgðar.

Hvernig þjóðfélag viljum við sjá, eigum 
við að líta á þetta sem tækifæri til betra og 
heilbrigðara lífsmunsturs þar sem félagsleg, 
siðferðisleg og fjölskylduvæn gildi ráða för.

Ef  við eigum að komast út úr þessu 
samfélagsmunstri sem við höfum verið í, 
að hver hugsar um sig þá breytist ekki neitt 
í íslensku þjóðfélagi. Þetta verður að vera 
sameiginlegt og samstillt átak þar sem allir 
verða að byrja heima hjá sér. 

Maður verður hugsandi nú á dögum 
þegar miklir jarðskjálftar hafa riðið yfir 
Japan með tilheyrandi hörmungum og 
mannfalli. Einræðisherrann í Lýbíu reynir 
að halda völdum hvað sem það kostar mörg 
mannslíf. Einhvern vegin verða okkar 
vandamál lítil í samanburði við þessar 
hörmungar. 

Þegar þessi grein er skrifuð veit undirrituð 
lítið um framhald kjaraviðræðna. En við 
verðum að horfa björtum augum á 
framtíðina og fyrst og fremst að trúa á 
okkur sjálf, mátt okkar og megin.

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir, 
formaður Bárunnar

•	 Þú	færð	ekki	laun	í	veikindum	eða	eftir	slys	sem	kjarasamningar	tryggja	þér.
•	 Þú	færð	ekki	orlof	greitt	á	laun.
•	 Þú	færð	ekki	mótframlag	í	lífeyrissjóð	frá	atvinnurekanda.
•	 Þú	þarft	sjálfur	að	greiða	tryggingar	og	opinber	gjöld	sem	þér	ber	samkvæmt	lögum.
•	 Þú	þarft	sjálfur	að	standa	skil	á	skattgreiðslum	og	útreikningum	á	þeim	
	 og	ert	ábyrgur	samkvæmt	lögum	ef	þú	gerir	það	ekki.

	 Ef	þú	ætlar	sjálfur	að	inna	þessar	greiðslur	af	hendi	þá	þurfa	laun	þín	að	
	 vera	70%	hærri	en	taxtalaun	fyrir	utan	umsýsluna	sem	þessi	vinna	kostar	þig.

Hvað þýðir 
að ráða sig 

sem verktaka?
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„Það var hræðileg lífsreynsla 
að missa vinnuna og ég 
brotnaði alveg niður. Ég 

hef  aldrei áður lent í því að vera sagt 
upp. Ráðgjafi Starfsendurhæfingar
sjóðs, eða Virk, stappaði hins vegar í 
mig stálinu og kenndi mér hvernig ég 
gæti sjálf  byggt mig upp og horft á það 
jákvæða í lífinu í stað þess að einblína á 
neikvæðu atriðin.“

Þetta segir Lovísa Guðnadóttir sem í 
desember 2009 fékk uppsagnarbréf  frá 
Bónus í Hveragerði ásamt annarri starfs
konu. ,,Ég hafði starfað hjá Bónus í 
Hveragerði og á Selfossi í samtals 5 ár. Við 
vorum báðar með mestu starfsreynsluna en 
skýringin sem við fengum á uppsögninni 
var sú að búðin bæri okkur ekki.“

Lovísa kveðst hafa ætlað að vinna upp
sagnartímann sem var 3 mánuðir. ,,Mér var 
það hins vegar alveg ómögulegt. Ég gerði 
tilraun til þess en gat það ekki vegna 
vanlíðunar. Ástand mitt var verulega slæmt 
vegna áfallsins sem ég fékk við atvinnu
missinn.“

Að sögn Lovísu fékk hún læknisvottorð 
vegna áfallsins og hún hafði í hyggju að 
fara til sálfræðings eins og samstarfskona 
hennar hafði strax gert. ,,Ég var það félítil 
að ég gat það ekki alveg strax en svo fékk 
ég fjárhagslega aðstoð hjá stéttarfélaginu 
mínu til þess að geta greitt fyrir nokkra 
tíma hjá sálfræðingi.“

Sá hlutina í öðru ljósi
Það var svo skömmu eftir að nýtt ár var 

gengið í garð sem Lovísa hafði samband 
við Ágústu Guðmarsdóttur, ráðgjafa 
Starfsendurhæfingarsjóðs á Suðurlandi. 

,,Ég vissi af  starfsemi sjóðsins en sú 
starfsemi var ekki það fyrsta sem kom upp 
í huga minn eftir atvinnumissinn. En þegar 
heimilislæknirinn minn benti mér á þá 
þjónustu sem er í boði hjá Starfsendur
hæfingarsjóði hafði ég samband við Ágústu 
og mér fannst gott að fá ráð hjá henni,“ 
greinir Lovísa frá.

,,Hún studdi mig afskaplega vel og við 
fórum saman yfir mína stöðu frá a til ö. 
Mér fannst á þessum tíma sem það væri 
bara svartnætti framundan en Ágústa 
opnaði augu mín fyrir því að það væri 
mögulegt að skipta um starfsvettvang. Ég 
fór að horfa á hlutina í öðru ljósi en ég 
hafði gert og sá fyrir mér að ég gæti fengist 
við ýmislegt. Ég vildi þó fyrst og fremst 
komast strax í vinnu og svo yrði framhaldið 
að ráðast.“

Lovísa Guðnadóttir fékk aðstoð hjá Virk
    -  Söðlaði um eftir atvinnumissi

Lovísa var þó ekki alveg nógu vel á sig 
komin til þess að byrja að sækja um nýtt 
starf  af  fullum krafti, að því er hún greinir 
frá. ,,Ég spurðist samt fyrir hér og þar en 
atvinnuástandið var afar slæmt. Það var til 
dæmis verið að segja fólki upp í Krónunni 
á Selfossi á þessum tíma. Það lá ekkert á 
lausu en ég hélt samt áfram að reyna að 
halda uppi fyrirspurnum. Smátt og smátt 
hresstist ég og varð tilbúin til þess að takast 
á við hlutina.“

Söðluðu um
Eiginmaður Lovísu hafði verið atvinnu

laus frá því að byggingabransinn hrundi og 
þau sáu fram á áframhaldandi atvinnuleysi 
á Suðurlandi. Þau ákváðu þess vegna að 
söðla um og leita fyrir sér annars staðar.

 ,,Ég er frá Hornafirði og þess vegna 
leitaði ég að vinnu á þeim slóðum þegar ég 
var orðin hressari. Ég skrifaði verslunar
stjóranum í Nettó á Höfn og hann sagði að 
ég gæti fengið vinnu þar. Það var tekið 
mjög vel á móti mér og hér er gott að vera. 
Maðurinn minn fékk líka vinnu og hefur 
starfað við akstur en það var þó nokkurra 
mánaða hlé á þeirri vinnu í vetur.“

Lovísa segist horfa björtum augum til 
framtíðarinnar. ,,Það er ekki hægt annað 
núna. Maður verður að horfa fram á veginn 
og manni lærðist að það var ekkert annað í 
stöðunni. Það er líka gott að breyta til. Hér 
á Höfn er einnig tækifæri til þess að mennta 
sig í kvöldskóla ef  maður vill það. Ráðgjafi 
Starfsendurhæfingarsjóðs hvatti mig til 
þess að kanna alla möguleika og það ætla ég 
að gera.“

Ráðgjöfin	 stendur	 öllum	 félagsmönnum	 til	 boða	 sem	 hafa	
áhyggjur	af	vinnugetu	sinni	og	eiga	við	heilsubrest	að	stríða	af	
einhverjum	ástæðum.	

Hægt	er	að	panta	
viðtal	í	síma	480	5000

Virk starfsendurhæfing
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Verslunarmannafélag Suðurlands og Báran, 
stéttarfélag stóðu fyrir fundi þriðjudaginn 15. 
febrúar sl. með trúnaðarmönnum, trúnaðarráðum 

og stjórnum félaganna. Markmið fundarins var að ræða 
hugmyndir um hvernig hægt væri að fara í saumana á innra 
starfi og hvort og þá hvað þarf  að færa til betri vegar. 
Fulltrúar frá Félagi iðn og tæknigreina mættu einnig á 
fundinn en þessi þrjú félög reka sameiginlega þjónustu
skrifstofu að Austurvegi 56 á Selfossi. Góð mæting var á 
fundinn sem skilaði mörgum tillögum sem verða unnar 
áfram og í framhaldi verður leitað til almennra félagsmanna 
um frekari ábendingar. Meðal annars kom fram mikill vilji á 
fundinum til að efla trúnaðarmannakerfi félaganna og að 
félögin þyrftu að standa betur að því að kynna sig og 
starfsemi sína.

Fundur um innra starf 
stéttarfélaganna

Fyrir	stéttarfélagsgjaldið	
færðu	þjónustu	
frá	stéttarfélaginu

•	Upplýsingar	um	kjaramál
•	Styrk	til	heilsueflingar
•	Aðgang	að	lögfræðiaðstoð

Ef þú ert í vafa um réttindin þín skaltu ekki hika við að leita eftir upplýsingum
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Breytingar hafa verið gerðar á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna 
Markmiðið er að gera þjónustuna aðgengilegri og skilvirkari fyrir 
félagsmenn. Verslunarmannafélag Suðurlands, Báran stéttarfélag og 

Félag iðn og tæknigreina reka skrifstofuna.
Þjónustuskrifstofan, eins og nafnið gefur til kynna, sér um þjónustu við 

félagsmenn. Á skrifstofuna er hægt að koma með ýmis álitamál og fá aðstoð við 
að fara yfir launaseðla, fá útskýringar á því sem viðkemur kaupi og kjörum, 

túlkanir á atriðum kjara
samninga eða hreinlega 
koma við og fá sér kaffisopa 
og taka stöðuna. Einnig 
leggja stéttarfélögin áherslu 
á að veita trúnaðarmönnum 
félagsins skjóta og góða 
þjónustu sem gerir félagið 
öflugra og virkara fyrir 
félagsmenn.

Bætt þjónusta við félagsmenn

Forsvarsmenn og starfsmenn stéttarfélaganna hafa 
undanfarnar vikur verið á ferð um félagssvæðið og 
heimsótt vinnustaði. Tilgangurinn er fyrst og fremst sá 

að bregðast við óskum sem fram hafa komið um að félögin 
verði duglegri við að kynna sig og hvað sé á döfinni í 
verkalýðsbaráttunni.

Þessar heimsóknir hafa yfirleitt tekist prýðilega þar sem 
almennir félagsmenn hafa getað spurt beint og milliliðalaust 
um ýmis mál sem þeim liggja á hjarta. Margt ber á góma í 
þessum heimsóknum. Menn hafa mikinn áhuga á ýmsum 
þeim réttindum sem stéttarfélagsaðild veitir. Orlofshús, 
sjúkrasjóður en síðast en ekki síst, aukið vinnuálag sem fylgir 
fækkun starfa vegna hagræðingar er meðal þess sem fólk hefur 

áhuga á að ræða um. Einnig er greinilegt að 
fólk hefur áhyggjur af  samningsbundnum 
réttindum sínum þar sem atvinnurekendur 
virðast teygja sig sífellt lengra í viðleitni sinni 
til hagræðingar. Þetta virðist hvíla töluvert á 
fólki og verður tekið fyrir annarstaðar í þessu 
blaði.

Aukin áhersla stéttarfélaganna á að gera út 
fólk til heimsókna er til komin, bæði af  
fyrrgreindri ástæðu en ekki síður vegna þeirri 
umræðu sem átt hefur sér stað innan 
verkalýðshreyfingarinnar um nauðsyn auk
innar samstöðu. Nú er það svo að hvert 
verkalýðsfélag er ekki sterkara en félagsmenn 
þess segja til um. Félög þar sem almennir 
félagsmenn eru duglegir við að mæta á fundi 
til að koma á framfæri skoðunum sínum og 
veita aðhald eru öflugri og líklegri til að fá 
málum framgengt en þau þar sem starfsemin 
byggir á vinnu örfárra einstaklinga sem hafa 
lítið bakland. Slíkum félögum hættir til að 
staðna og með tímanum geta þau orðið óvirk 
og fáum til gagns. Öflug félög bera uppi sterka 
sjúkrasjóði og hafa burði til að aðstoða félaga 
sína á erfiðum tímum. Á tímum sem þessum 
er nauðsynlegt að samtök verkafólks verði 
mun opnari og gagnsærri en áður. Liður í því 
er að hafa frumkvæði að því koma 
upplýsingum til félagsmanna í stað þess að 
félagsmenn þurfi sífellt að vera að leita sér 
frétta. Vinnustaðaheimsóknir munu í 
framtíðinni verða fastur liður í starfi 
stéttarfélaganna og rétt að benda á að hægt er 
að fá fulltrúa frá félögunum á starfs
mannafundi fyrirtækja.

Vinnustaðaheimsóknir 
stéttarfélaganna



Töluvert hefur verið leitað til 
stéttarfélaganna um rétt 
félagsmanna þegar kemur 

að hagræðingaraðgerðum fyrirtækja 
og stofnana. Spurt er hvort ekki séu 
til reglur um hve mikið vinnuálag 
megi leggja á starfsmenn.

Í því árferði sem ríkir í dag þá er ekki 
óeðlilegt að fyrirtæki og stofnanir reyni að 
hagræða og skipuleggja rekstur sinn til að 
reyna að halda sjó í von um betri tíð. Þessi 
hagræðing kemur fram í ýmsu en ekki 
gengur alltaf  vel fyrir almenning, sem 
notanda þjónustunnar, að skilja þær 
forsendur sem stjórnendur gefa sér þegar 
sest er niður og skoðað hvar má skera 
niður. Þetta á ekki síst við í almannaþjónustu 
svo sem á dvalarheimilum aldraðra, 
sjúkrastofnunum, leik og grunnskólum og 
verslunum. Hagsmunir starfsfólksins 
virðast sjaldan teknir til skoðunar við þessar 
hagræðingar né tillit tekið til hvaða áhrif  
samdrátturinn hefur á starfsskilyrði. Ekki 
lítur út fyrir að það sé hluti hagræðingar.  

Kvörtunum fjölgar vegna aukins 
vinnuálags

Skrifstofu stéttarfélaganna berast æ fleiri 
kvartanir um aukið vinnuálag. Jafnvel eru 
dæmi um að fólk hafi gefist upp á vinnu 
sinni vegna óhóflegs álags. Þetta á jafnt við 
um karla sem konur en þó eru konur í 
meirihluta. Konur sinna stærstum hluta 
þeirra starfa sem álagið kemur hvað mest 
niður á svo sem í verslun og þjónustu, 
umönnun og ræstingum. Dæmi eru meðal 
annars úr verslunum, um að fólk sé eitt við 
afgreiðslu frá morgni til kvölds og komist 
jafnvel ekki á salerni, hvað þá í mat. Sífellt 
fækkar í umönnunarstörfum og þeir sem 
eftir eru þurfa að hlaupa hraðar, sinna fleiri 
skjólstæðingum og jafnvel fleiri verkum en 
áður. Eins og dæmið lítur út fyrir okkar 
fólk þá er krafist sífellt meira vinnuframlags 
um leið og vinnutími er styttur eða 
starfshlutfall er minnkað. Eins og allt 
skynsamt fólk áttar sig á þá er þetta ástand 
sem ekki getur varað til langframa og hefur 
raunar varað allt of  lengi.

Íslensk hagfræði í hnotskurn 
Í íslenska viðskiptamódelinu er helsta 

hagstjórnartæki stofnana og fyrirtækja, 
starfsmannahald þeirra. Þegar harðnar á 
dalnum er oft fyrsta hagræðingaraðgerðin 
að fækka starfsfólki. Þar kemur sérkenni 
þessarar hagfræði fram og það er að láta þá 
fyrst fara sem lægst hafa launin. Yfirleitt er 
það fólkið sem vinnur við framleiðsluna, 
afgreiðsluna, ræstingarnar og aðstoðarfólk 
ýmiskonar sem verður fyrir barðinu á 
hagræðingunni. Í stuttu máli sagt, minnst 
menntaða eða ófaglærða starfsfólkið. 
Vinnan minnkar hinsvegar ekki alltaf  að 
sama skapi. Til dæmis fækkar ekki gömlu, 
veiku eða ósjálfbjarga fólki eftir því hvað 
fyrirtækið eða stofnunin þarf  að greiða í 
laun. Það þýðir að ef  það á að halda uppi 
sama þjónustustigi, á færra starfsfólki, þá 
kemur það einfaldlega fram í auknu álagi á 
þá sem halda þó vinnunni. Á sama tíma er 
ástandið á atvinnumarkaðnum orðið þannig 
að þeir sem eftir eru telja sig heppna að 
halda vinnunni sinni og eru því líklegri til 
að láta yfir sig ganga verri kjör eða aukið 
álag en ella.

Fer ekki að verða komið nóg?

�



Hvenær er álagið orðið of mikið ?
Þegar við metum aukið álag þá erum við 

oft að tala um huglægt mat. Það sem er 
einum erfitt er lítið mál fyrir annan. Í ljós 
hefur komið að ekki eru til neinir heildstæðir 
mælikvarðar á það hvað telst mikið eða lítið 
álag. Stéttarfélögin hafa skoðað ýmsa þætti 
sem að þessu snúa en ekki er að sjá að 
menn hafi almennt velt þessu verulega fyrir 
sér fyrr en nú. Lög um hollustuhætti og 
aðbúnað á vinnustöðum ná yfir þessa þætti 
nema hvað sjálfan mælikvarðann vantar, 
sem verður að teljast nokkuð merkilegt þar 
sem flestir eru þeirrar skoðunar að okkur 
eigi að líða vel í vinnunni. Ráðist er gegn 

einelti af  miklum krafti, fyrirtækjum er gert 
að uppfylla margar og flóknar reglur um 
öryggi og aðbúnað á vinnustöðum en fáir 
hafa hugleitt afleiðingar af  of  miklu 
vinnuálagi á starfsfólk.  

Er til mælikvarði á álag?
Vökulögin frá 1921 voru sett vegna þess 

að mönnum ofbauð vinnuharkan um borð 
í togurunum og kölluðu menn þó ekki allt 
ömmu sína á þeim árum. Þessi lög voru sett 
til verndar sjómönnum og áttu að tryggja 
að ekki yrði gengið of  nærri heilsu manna 
með þrældómi og vökum. Síðan þessi lög 
voru sett hefur mikið áunnist í vinnuvernd 

en töluvert er enn í land að hún sé 
fullnægjandi. Nýlegar rannsóknir sýna að 
langvarandi álag eykur streitu og vanlíðan í 
starfi, sem kemur fram í minni afköstum, 
meiri fjarvistum vegna veikinda og það er 
tæplega hagkvæmt fyrir rekstur 
fyrirtækjanna. Andlegar og líkamlegar 
afleiðingar kosta þjóðfélagið í heildina mun 
meira en verið er að ná í hagræðingu. Sá 
sparnaður sem næst í fyrirtækjunum færist 
yfir á heilbrigðis og tryggingarkerfið. 
Mikilvægt er að aðilar vinnumarkaðarins, 
löggjafinn og aðrir hagsmunaaðilar bregðist 
við sem allra fyrst og endurskoði alla 
löggjöf  þessu tengda.

Orlof
Nú er orlofstímabilið framundan og margir eru farnir að huga að sumarfríinu. Þess má geta að 
allt launafólk á rétt á orlofi og orlofslaunum samkvæmt orlofslögum. Orlofsrétturinn skiptist 
annars vegar í rétt til leyfis frá störfum og hins vegar í rétt til launa á þeim tíma.
  • Lágmarksfrí er tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð
  • Lágmarkslaun í orlofi eru 10,17% af öllum tekjum
Nánari upplýsingar um orlofsréttindi er hægt að nálgast á heimasíðum 
stéttarfélaganna vms.is og baran.is

�
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En fyrst, hvað segir hann 
um málverkið ?

Maður hefur gaufað við 
að mála svolítið og er búinn 
að læra það og ég hef  gaman 
að því. Ég gaf  félaginu þetta 
málverk af  einni ástæðu. 
Málverkið heitir 2007 og er 
minjagripur um klúðrið í 
samfélaginu sem varð til þess 
að efnahagurinn hrundi. 
Verkið fjallar um það þegar 
verið var að vinna og eitthvað 
bilaði þá var keypt ný vél og 
hin var skilin eftir. Svo var 
bara farið á þessari nýju vél og 
að lokum allt skilið eftir í 
bullandi skuldum. Síðan var 
haldið áfram að vinna eins og 
ekkert hefði í skorist. Svona var firringin. 
Ég hef  töluverða reynslu af  starfi 
vinnuvélastjóra og gerði þetta að hluta til 
að ævistarfinu mínu. Hér áður fyrr var 
blómlegt að vinna við þetta og launin voru 
sæmileg en í dag er þetta djöfulsins hokur. 
Málverkið er ævarandi áminning til 
verkalýðsfélaganna og okkar allra um 
hvernig samfélagið var rétt fyrir hrun. Þetta 
er svona spark í afturendann. 

Og hvað með námskeiðin, hvernig eru 
þau til komin?

Upphaflega urðu styttri námskeið í 
silfursmíði til austur á Egilsstöðum á vegum 
Fræðslunets Austurlands. Við fórum af  
stað með námskeiðin þar og þegar ég flutti 
suður þá tók Fræðslunet Suðurlands við. 
Grunnhugmyndin var að endurvekja 
þekkingu á íslenska víravirkinu, 

Vinnuvélastjóri, kennari, listamaður og baráttumaður

þjóðbúningssilfrinu. Ég hafði áhyggjur af  
því að þar sem stór hluti af  íslensku víravirki 
væri fjöldaframleitt myndi handverkið 
smám saman deyja út. Það sem ég vildi gera 
var að færa þekkinguna aftur til fólksins 
þaðan sem þekkingin kom í upphafi. Það 
hefur gengið vonum framar með 
námskeiðin og áhuginn hefur verið mikill 
hjá Sunnlendingum að tileinka sér þessa 
þekkingu.

Hvað tekur þú sérstaklega fyrir á þessum 
námskeiðum?

Í vetur var ég með 10 stunda hönnunar 
og smíðanámskeið á vegum Fræðslunetsins. 
Áhuginn var það mikill að það var haldið 
auka námskeið til að anna eftirspurn. 
Námskeiðin virka þannig að nemandinn 
kemur með hugmynd um hvað hann langar 
til að gera. Á hönnunarnámskeiðunum 

aðstoða ég hann við að útfæra hugmyndina 
og gera úr henni handverk. Hafa ber samt í 
huga að þetta er ævinám í raun og veru. 
Menn læra þetta ekki á einum eða tveim 
kvöldum enda gerir maður ekki kröfu um 
það. Ég geri hins vegar kröfu um að 
nemandinn geri sitt besta. Einnig hef  ég 
verið með víravirkisnámskeið og gilda þar 
sömu reglur og með hönnunarnámskeið, 
menn læra handbragðið og hvað er þar að 
baki. Að loknu námskeiði hefur nemandinn 

kynnt sér þessa gömlu 
séríslensku hefð. Nem
andinn lærir að meta 
víravirkið og hvað er 
bak við það. Að loknu 
námskeiði er nem
andinn búinn að 
tileinka sér upphafs
vinnubrögðin og hefur 
líka vonandi lært að 
meta listgreinina. 

Hvað með aðkomu 
þína að 
verkalýðsmálum í 
gegnum tíðina?

Ég var hjá Reykja
víkurborg og vann þar 
að trúnaðarmanna
störfum og ég var einnig 

í trúnaðarráði. Við áttum góða 
verkalýðsbaráttu þar og Reykjavíkurborg 
var góður vinnuveitandi. Þeir pössuðu vel 
upp á allt sem til þurfti. Ég starfaði einnig 
sem trúnaðarmaður í Kárahnjúkavirkjun 
og þar notaði ég oft minn frítíma til að 
berjast fyrir fólkið í samstarfi við aðra í 
sömu störfum. Við eyddum oft frítíma 
okkar í að athuga öryggi fólks og við vorum 
virkir í verkalýðsbaráttunni á þann veg sem 
það gat orðið. 

Hvaða áherslur skipta mestu máli við að 
reyna að ná fram kaupmætti?

Ég get alveg reiknað að tveir plús tveir 
séu þrír, en eina formúlan sem gildir er það 
sem maður er með í veskinu eftir allt 
erfiðið. Að þú getir lifað af  því og getir 
staðið í skilum. Við eigum að gera 
skilyrðislausar kröfur um og eigum vel að 
geta komið því til leiðar að fólk geti staðið 

Á skrifstofu stéttarfélaganna er málverk sem vekur töluverða eftirtekt. 
Starfsmenn verkalýðsfélaganna hittu listamanninn og röktu úr honum 

garnirnar. Það er Davíð Jóhannesson, sem er gullsmíðameistari og einnig 
menntaður rennismiður. Hann er uppalinn í Reykjavík, bjó á Austurlandi 
og hefur búið síðustu tíu árin á Selfossi. Hann hefur unnið lengi sem 
vélamaður við ýmsar stærstu framkvæmdir á Íslandi svo sem við virkjanagerð 
í Rangárvallasýslu, við Kárahnjúka og í Noregi. Hann hefur langa reynslu 
af  hlutverki trúnaðarmannsins og hefur sterkar skoðanir á stöðu og framtíð 
verkalýðsbaráttunnar. Hann hefur auk þess verið með námskeið í silfursmíði 
um árabil. 
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í skilum við Guð og menn. Þú þarft að geta 
verið sáttur við sjálfan þig og geta séð 
fjölskyldunni farborða og getað lifað á 
þeim launum sem þú ert að vinna fyrir því 
ef  þú gerir það ekki er til lítils barist. Við 
eigum ekki að vera að tala um neitt annað 
en það að við höfum framfærsluviðmið 
sem lágmarksviðmið. Þá skiptir miklu máli 
að þetta gildi ekki bara fyrir okkur heldur 
einnig fyrir örorku og ellilífeyrisþega og 
aðra hópa sem minnst bera úr býtum.

Hvað telur þú að leggja þurfi betur 
áherslu á, í verkalýðsbaráttunni?

Í fyrsta lagi að verkalýðsfélögin séu 
sýnileg, og að forystumenn þeirra séu 
leiðandi, á eðlilegu kaupi miðað við okkur 
hin, að launakröfurnar séu raunhæfar á 
þann hátt að það sé ekki verið að viðhalda 
fátæktinni. Í öðru lagi að menn geti ekki 
blásið eitthvað af  sem samið hefur verið 
um. Verkalýðshreyfingin sameinist um 
markmið, og berjist áfram af  krafti, í stað 
þess sammælast við viðsemjandann 
fyrirfram. Annað sem verkalýðsfélögin eiga 

að passa upp á er öryggi starfsmanna. Sem 
dæmi er enn verið að gera grín að fólki sem 
notar hjálma eða að það lendir í ónáð af  
því að það vill hafa vélar og tækin sín í lagi 
fyrir sig og vinnuveitanda sinn. Þarna eiga 
verkalýðsfélögin að beita sér. Þetta er 
sumstaðar ennþá svona, ég er ekki að segja 
að þetta sé svona allstaðar, en þetta á ekki 
að eiga sér stað. Verkalýðhreyfingin er 
svolítið í þægindaramma. Þessu þarf  að 
breyta, hún verður að vera virk fyrir 
félagsmenn sína þegar þörf  er á. Það sem á 
að skipta verkalýðsfélögin mestu máli eru 
ekki hallirnar í Reykjavík eða upphæðirnar 
inn á lífeyrissjóðunum heldur fólkið sem 

þau vinna fyrir. Síðan Guðmundur Jaki dó 
hefur verkalýðshreyfingin legið í hýði. Eins 
og sofandi bjarndýr nema bjarndýrið sefur 
bara í þrjá til fjóra mánuði. Hún sefur vært 
ekki langt frá svefnstað óvinarins, ef  svo 
má segja. En á meðan eru atvinnurekendur 
að vinna vinnuna sína og gera það vel. Við 
sofum meðan þeir eru að. Við þurfum að 
vakna og byrja að vinna líka og beita sömu 
aðferðum og þeir. Hér áður fyrr þá létu 
verkalýðsforingjar að sér kveða og það var 
hlustað þegar þeir opnuðu munninn. 
Annað hvort hysjar verkalýðshreyfingin 
upp um sig og fer að vinna vinnuna sína 
eða við leggjum hana bara niður. Þetta er 
mín skoðun.

Nú hefur þú töluvert unnið í 
Noregi, getur þú borið saman 
stöðu verkamanna þar og 
hér?

Ég er með vinnu í Noregi 
sem ég var með í fyrra og ég 
mun fara þangað í vor til að 
byggja eina virkjun enn og það 
verður sú níunda í röðinni. 
Verkalýðshreyfingin er mjög 
sterk í Noregi en þeir standa 
svolítið öðruvísi að málunum 
og semja frekar við hvert 
fyrirtæki fyrir sig. Vinnu
veitendur eru ekkert að missa 
sig af  hrifningu yfir því þó þú 
sért í verkalýðsfélagi. Samt 
njóta verkamenn þar góðra 
kjara, ekki síst fyrir baráttu og 
samstöðu verkalýðsfélaganna.

Er eitthvað að lokum sem þú 
myndir vilja koma á 
framfæri?

Já, það er af  nógu að taka en 
þó myndi ég vilja segja þetta: 

Íslendingar eru harðduglegt fólk sem 
búið er að yrkja þetta land frá landnámi og 
gerir enn. Án þess ég hafi nokkuð á móti 
því að útlendingar komi hingað til vinnu þá 
tel ég rangt að reka stefnu sem miðar að því 
að reka burt allt unga fólkið okkar. Þetta er 
mín skoðun. Ef  ekki verða fljótlega 
breytingar þá er hætta á að við missum allt 
besta fólkið úr landi. Þá verður engin 
verkalýðshreyfing til heldur bara harðir 
kirkjubekkirnir eins og í gamla daga. Það er 
ekkert félag sterkara en félagsmenn þess, 
samstaða er lykilorðið, berjumst til þrautar 
fyrir mannsæmandi kjörum
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Í byrjun apríl var haldinn fundur á 
Selfossi vegna stofnunar vettvangs 
fyrir ungt launafólk innan 

Alþýðusambands Íslands. Markmið 
verkefnisins er að kalla efir sjónarmiðum 

Nýr vettvangur fyrir ungt launafólk

Undirskrift félagsmanns

Nafn
Heimili
Sveitarfélag

N1: N1 kortið veitir 6 kr. afslátt af eldsneyti (þar af 

2 kr. í formi N1 punkta) og 10 - 30% af bílarek-

strarvörum (þar af 3% í formi N1 punkta).

Sótt er um á www.n1.is og gefið er upp 

hópanúmerið 385 og nafn stéttarfélags. Afsláttur 

einungis veittur með N1 korti eða N1 lykli.
Orkan og Shell: Afsláttur er veittur af dæluverði: 

10 kr. í þrjú skipti í upphafsafslátt. -5 kr. af lítra-

num hjá Shell. -4 kr. af lítranum hjá Orkunni.

Sækja þarf um lykil eða kort á www.orkan.is og 

setja „BÁRAN“ þar sem stendur hópur. Lykillinn 

verður sendur heim í pósti.

Báran, stéttarfélag og 
Verslunar
mannafélag Suður

lands, í samstarfi við 40 
fyrirtæki á Suðurlandi, gáfu út 

afsláttarskírteini í byrjun árs. Kortið gildir einnig sem 
félagsskírteini í viðkomandi stéttarfélagi og veitir afslátt af  
þjónustu, í verslunum og á veitingastöðum. Einnig eru seld á 
þjónustuskrifstofunni Útilegukortið, Veiðikortið og 
afsláttarmiðar í Hvalfjarðargöngin. 

Stjórn Bárunnar, stéttarfélags hefur ákveðið að 
Útilegukortið verði niðurgreitt til félagsmanna sem greitt hafa 
til félagsins síðustu sex mánuði áður en kaup eru gerð. Verð 
Útilegukortsins með niðurgreiðslu verður kr. 8.000

Stjórn Verslunarmannafélags Suðurlands hefur ákveðið að 
veittir verði styrkir til þeirra sem ekki hljóta úthlutun 
sumarhúsa í sumar. Styrkirnir verða veittir vegna gistingar 
innanlands á orlofstímabilinu 2011. Styrkirnir gilda einnig fyrir 

Afsláttarkort 
Verslunarmannafélags Suðurlands og 

Bárunnar, stéttarfélags

ungs launafólks um verkefni, hlutverk og 
skipulag vettvangs fyrir ungt launafólk 
innan ASÍ. Margar góðar hugmyndir komu 
frá þátttakendum sem unnið verður með 
áfram.

útileigukortið. Hámarkstyrkur er 15.000, þó aldrei meira 
en 50% af  heildarreikningi. Þeir félagar sem greitt hafa til 
VMS í a.m.k. s.l. sex mánuði eiga rétt á styrk úr 
orlofssjóði. Athugið að framvísa verður löglegri nótu þar 
sem fram kemur nafn og kennitala félagsmanns, nafn 
útgefanda nótunnar, fjárhæð og fyrir hvað er greitt og 
dagsetning.

Félagsmenn eru hvattir til að nýta sér þá afslætti sem 
eru í boði og versla við fyrirtæki á Suðurlandi. Í sumum 
tilfellum er um umtalsverða afslætti að ræða. Báran, 
stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands þakkar 
öllum þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem leggja sitt af  
mörkum við að lækka framfærslukostnað fjölskyldna á 
félagssvæðinu.

• Verð á veiðikortinu er kr. 4.800
• Verð á miða í Hvalfjarðargöngin er kr. 580 
• Verð á Útilegukortinu er kr. 13.900
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Trúnaðarmannanámskeið var haldið í byrjun apríl. 
Þáttakendur voru um tuttugu talsins frá flestum 
stéttarfélögum á Suðurlandi. Meðal fyrirlesara var 

lögfræðingur ASÍ og einnig hélt ráðgjafi Virk, starfs-
endurhæfingu erindi og kynnti starfsemina. Náms- og starfs-
ráðgjafi frá Fræðsluneti Suðurlands kynnti starfsráðgjöf á 
vinnustað og ýmis námsúrræði. Mikil vakning er um hlutverk 
trúnaðarmanna, ekki síst vegna ástandsins í þjóðfélaginu.

Trúnaðarmannanámskeið stéttarfélaganna

Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?

Hafðu samband við Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna á Suðurlandi 

í síma 480 5000

Fjör á öskudaginn
Á öskudaginn var líf og fjör á Austurvegi 56. Margir 
hressir krakkar í skrautlegum búningum tóku lagið. 
Þarna mátti sjá sjóræningja, trúða, kjúklinga og kúreka. 
Krakkarnir sögðu að vel hefði gengið að safna nammi og 
að æfingar fyrir daginn hefðu gengið prýðilega. Á söng
skránni var allt frá gömlum klassískum slögurum eins 
og Gamli Nói upp í nýrra efni eins og Coming Home, 
sem er framlag Íslendinga til Eurovision þetta árið.



Í janúar sl. tók Báran, stéttarfélag að 
sér að sinna eftirliti með Vinnu
staðaskírteinum. Í maí 2010 tóku 

gildi lög um vinnustaðaskírteini. Aðilar 
vinnumarkaðarins og stjórnvöld hafa 
tekið upp virkt samstarf  um eftirlit á 
vinnustöðum. Samkomulagið gildir um 
eftirlit með byggingastarfsemi, mann
virkjagerð, rekstur gististaða og veitinga
rekstur. Atvinnurekandi skal útbúa eða láta 
útbúa skírteini fyrir starfsmenn sína sem hafa 
að geyma upplýsingar sem tilgreindar eru í lögum og sam
komulagi ASÍ og SA. Einyrkjum ber að sjá um sín vinnustaða
skírteini sjálfir. Samráðsnefnd ASÍ og SA hefur veitt sérstökum 
eftirlitsfulltrúum heimild til að annast eftirlit og hafa þeir rétt til 
aðgangs að vinnustöðum og heimild til að krefja atvinnurekanda 

og launamenn hans um að sýna vinnustaða
skírteini. Skulu þeir skrá niður upplýsingar og 
senda áfram til opinberra aðila s.s. RSK og 
Vinnumálastofnunar. Báran hefur verið í 
samstarfi við Félag iðn og tæknigreina um 
eftirlit á Suðurlandi og hafa eftirlitsmenn 
heimsótt fjölda vinnustaða. Stjórnendur og 
starfsmenn vinnustaða hafa tekið vel á móti 
eftirlitsmönnum. Margir hafa lýst ánægju 

með að verið sé að tryggja betur samkeppnisstöðu 
fyrirtækja með þessum aðgerðum. Á meðfylgjandi mynd má sjá 
vinnustaðafulltrúa Bárunnar og FIT  á vettvangi.

Hulda Gunnarsdóttir, Lyf  og Heilsu
Ég ætla í sumarbústað og slappa svo af  
heima hjá mér.

Vinnustaðaeftirlit með vinnustaðaskírteinum

Á ferð um félagssvæðið - Þorlákshöfn
Eljan heimsótti nokkur fyrirtæki og ræddi við félagsmenn. 
Spurt var: Hvað á að gera í sumarfríinu?

Þorbjörg Guðmundsdóttir, Skálanum
Það er nú bara óráðið. Eitthvað geri ég þó 
og þá helst innanlands.

Sigríður Garðarsdóttir, Skálanum
Ég fer til Orlando í Flórída. Manninn minn 
hefur lengi langað að fara og ég ætla að láta 
það eftir honum.

Lárus Guðmundsson, Kjarval
Ekkert farinn að spá í það, geri kannski 
eitthvað í haust.

Guðrún Ósk Gísladóttir, Kjarval
Ég ætla að ferðast innanlands, meðal annars 
til Vestmannaeyja.
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Á ferð um félagssvæðið - Stokkseyri  og  Hveragerði
Spurt var: Hvað á að gera í sumarfríinu?

Vera Rún Erlingsdóttir
Sjoppunni, Hveragerði
Nei, ég reikna ekki með að taka sumarfrí. 
Það verður þá allavega eitthvað stutt.

Lára Halldórsdóttir, 
Skálanum, Stokkseyri
Ég ætla að vera dugleg að ferðast eitthvað 
innanlands, jafnvel eitthvað austur á land.

Áslaug Júlía Viktorsdóttir, 
Bónus, Hveragerði
Já, vinna.

Verslunarmannafélag Suðurlands á tvö orlofshús sem 
staðsett eru við Flúðir og í Reykjaskógi rétt við Laugarvatn. 

Þessi hús eru mjög vel búin og með heitum potti. 
Góð svefnaðstaða fyrir stórar fjölskyldur.

Báran, stéttarfélag á þrjú sumarhús til útleigu fyrir félagsmenn. 
Þau eru við Þverlág, um 5 km frá Flúðum í Hrunamannahreppi.

Húsin eru nýleg og vel útbúin með heitum potti 
og góðri aðstöðu fyrir fjölskyldufólk. 

Að auki á Báran notalega íbúð á Akureyri sem staðsett er í litlu 
fjölbýli á rólegum stað í göngufæri frá miðbænum.

Allar upplýsingar um orlofshús og afslætti er að finna 
á heimasíðu Verslunarmannafélagsins www.vms.is 

og á heimasíðu Bárunnar www.baran.is.

Orlofshús stéttarfélaganna

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi er 
opin alla virka daga frá kl. 8.00 til 16.00. 

Fit, félag iðn og tæknigreina, Verslunarmannafélag Suðurlands,
Báran, stéttarfélag, Vörður, félag stjórnenda á Suðurlandi, 

Virk starfsendurhæfing



1. maí baráttukveðja
Hátíðarhöld stéttarfélaganna 

Hátíðarganga við undirleik Lúðrasveitar Selfoss 
kl. 11:00. Félagar í Sleipni fara fyrir göngunni á 
hestum. Lagt verður af stað frá Tryggvatorgi og 
gengið að Austurvegi 56 á Selfossi.

Að lokum verður gestum boðið í morgunkaffi í sal 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna að Austurvegi 56

Við hjá Íslandus ísbar fögnum 
deginum með andlitsmálningu 
og  tilboðsverði á ís fyrir börnin 
og bjóðum fullorðna fólkinu að 
gæða sér á ískaffinu okkar milli 
klukkan 12 og 14. 
 Hlökkum til að sjá ykkur

Íslandus - ísbar
Ísbúð · Minjagripaverslun · Internet café

Kynnir:

Björgvin Franz

1.  Lúðrasveit Selfoss 

2.  Setning: Margrét Ingþórsdóttir 

 formaður Verslunarmannafélags Suðurlands

3.  Ræðumaður dagsins: 

 Halldóra Sigríður Sveinsdóttir 

 formaður Bárunnar, stéttarfélags

4. Karlakór Selfoss

5.  Framtíðarsýn unga fólksins: 

 Gunnlaugur Bjarnason nemandi við FSu 

6.  Björgvin Franz og ævintýrapersónurnar 

 úr Stundinni okkar

Kynnir er  Björgvin Franz ævintýrahúsvörður úr 

Stundinni okkar. Hver veit nema Fúli úr ævintýrinu 

um Mjallhvíti og úlfurinn úr Grísunum þremur muni 

laumast á svæðið.

Hátíðardagskrá
á Suðurlandi


