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Klukkan tíu þann 3. apríl verður opnað 
fyrir umsóknir félaga um orlofshús og 
orlofsíbúðir Kjalar fyrir sumarorlofstíma-
bilið 2. júní til og með 8. september. Út-
hlutun verður nú með nýju sniði en í stað 
úthlutunarfyrirkomulags á grundvelli á 
punktastöðu, líkt og stuðst hefur verið 
við síðustu ár, gildir sú regla að fyrstur 
kemur – fyrstur fær. 

Rætt var um fyrirkomulag úthlutana 
orlofshúseigna á félagsmannafundum 
Kjalar í haust og í ljósi þeirrar umræðu 
var það niðurstaða stjórnar félagsins 

að taka þetta nýja fyrirkomulag upp til 
reynslu. Ýmis rök hníga að því að tíma-
bært sé orðið að stíga þetta skref. Sjá má 
af þróun í nýtingu orlofseignanna að fé-
lagsmenn nýta þær nú til dags ekki síður 
að vetri sem sumri og sömuleiðis hefur 
stytting vinnuvikunnar vafalítið einnig 
haft áhrif í þessa átt. 

Þrátt fyrir að punktakerfið sé ekki lengur 
grundvöllur úthlutana er það engu 
að síður virkt og áfram verður haldið 
utan um punktastöðu félagsmanna og 
punktasöfnun. Hvort það verður aftur 

nýtt sem grunnur úthlutunar ræðst af 
því hvernig reynsla verður af nýja úthlut-
unarkerfinu í ár. 

Úthlutunarkerfið fyrstur kemur – fyrstur 
fær gildir utan sumarorlofstímabilisins 
með sama hætti og áður. Opið er fyrir 
yfirstandandi mánuð og þrjá mánuði 
fram í tímann til bókana. Þann 1. júní 
opnast bókanir fyrir septembermánuð, 
þann 1. júlí fyrir októbermánuð og síðan 
koll af kolli.
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Fyrstur kemur – fyrstur fær
Nýtt úthlutunarkerfi
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FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGS STARFSMANNA Í ALMANNAÞJÓNUSTU

Höfuðborgarsvæðið 

Fljótsdalshérað

Munaðarnes, Borgarfirði

Bláskógabyggð

Húsafell, Borgarfirði

Akureyri 

Illugastaðir, Fnjóskadal

Varmahlíð, 
Skagafirði

Orlofseignir til útleigu til félaga Kjalar 
verða alls 24 talsins í sumar og eru þær 
víðsvegar um land. Frá því í fyrrasumar 
hefur ein eign verið seld, Akrasel á Syðri-
Reykjum í Bláskógabyggð. Líkt og í fyrra 
býður félagið tvo hús á sumarorlofstím-
anum á Illugastöðum en um er að ræða 
skiptileigu á móti tveimur af húsum 
félagsins í Munaðarnesi. 

Á næstu misserum verða breytingar á 
eignum félagsins á höfuðborgarsvæð-
inu. Ákveðið hefur verið að selja þrjár af 
íbúðum Kjalar í Reykjavík þar sem þær 
standast ekki lengur þær kröfur sem 
gerðar eru til orlofshúsnæðis félagsins. 
Um er að ræða íbúð í Sóltúni 20 og tvær 
íbúðir í Sólheimum 27. Til skoðunar er 
hvaða valkostir eru í boði í stað þessara 
íbúða og jafnvel hvort eignasafnið á 

höfuðborgarsvæðinu verði stokkað enn 
frekar upp, ef tækifæri opnast, þann-
ig að eignir félagsins verði í framtíðinni 
í sama húsi, líkt og dæmi eru um hjá 
öðrum stéttarfélögum. Þær íbúðir sem 
ákveðið hefur verið að selja verða til 
útleigu í sumar en mögulegt er að ein-
hver truflun verði á útleigu ef tækifæri 
opnast til hagstæðrar sölu. 

Breytingar fram undan á höfuðborgarsvæðinu
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Fljúgðu 
á lægra verði

Gistu á góðu hóteli

Félögum standa til boða hagstæð gjafabréf sem hægt er að nota sem greiðslu 
upp í fargjald, hvort heldur er í innanlandsflugi eða millilandaflugi með Icelandair 
eða í millilandaflugi Niceair. 

Gjafabréfin er hægt að kaupa hvenær sem er á orlofsvef Kjalar.

Á orlofsvef Kjalar geta félagar keypt gjafabréf á góðu verði 
hjá hótelkeðjum Íslandshótela og Keahótela. 

Gildir frá 1.11.22

Gildir til 1.11.25

Punktar 8

Verðgildi 50.000 kr.

Verð 25.000 kr.

Gildir frá 9.2.2023

Gildir til 1.11.2027

Punktar 4

Verðgildi 20.000 kr.

Verð 14.500 kr. 

Gildir frá 9.2.2023

Gildir til 1.11.2027

Punktar 4

Verðgildi 20.000 kr.

Verð 14.500 kr. 

Gildir frá 1.11.22

Gildir til 1.11.27

Punktar 8

Verðgildi 50.000 kr.

Verð 30.000 kr.

Kaupa

Kaupa Kaupa

Kaupa

Orlof
að eigin vali

Styrkur til orlofsdvalar á 
almanaksárinu 2023

 
Upphæð styrks:

 30.000 kr.
 

Í boði eru 175 styrkir
Fyrstur kemur – fyrstur fær.

 
Umsóknatímabil: 
2. – 15. maí 2023.

 
Endurgreiðsla að dvöl 

eða ferð lokinni gegn framvísun 
löglegra reikninga.

 

Nánar

https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/flugavisanir
https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/hotelmidar
https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/hotelmidar
https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/hotelmidar
https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/flugavisanir
https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/orlof-ad-eigin-vali


Ásheimar 102 2 6/3d 6 já já já/já já já já/já nei já Stakir d. 

Jötunheimar 102 3 6/2d 6 já já já/já já já já/já nei já fös  

Hulduheimar 79 2 4/2d 4 já já já/já nei já já/já nei já fös 

Pétursheimar 79 2 4/2d 8 já já já/já nei já já/já nei já fös 

Sóltún 20 85 2 4 4 nei já já/já Já já já/já já  já Stakir d.

*2d, 3d, 4d = tvær, þrjár eða fjórar dýnur til að leggja á gólf.
Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum íbúðum.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá íbúðunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í íbúðunum.

Ásheimar er þriggja herbergja íbúð á tíundu hæð í Sólheimum 
25. Í henni eru rúmstæði fyrir sex manns (fjögur 90x200 
rúm og ein 90x200 koja) og möguleiki á tveimur tvöföldum 
rúmum, barnarúm og auk þess fjórar dýnur til að hafa á gólfi. 
Íbúðin er búin öllum nauðsynlegum húsbúnaði. Rúmföt, 
diskaþurrkur og borðklútar fylgja.

Íbúðirnar í Sólheimum eru vel staðsettar í höfuðborginni, 
stutt er í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, Laugardalslaug, 
Grasagarðinn, verslanir, þjónustufyrirtæki og veitingastaði, t.d. 
í miðborginni, í Skeifunni og verslunarmiðstöðinni í Glæsibæ.

Ásheimar

Stærð í m
2

Herbergi

Skiptidagar

Sængur/koddar

Svefnstæði/dýnur*

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Uppþvottavél

Baðkar
Sturta

Þvottavél/þurkari

Gasgrill

REYKJAVÍK
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Í fjölbýlishúsinu við 
Sólheima 27 á orlofssjóður 
Kjalar þrjár íbúðir. Á 
níundu hæð eru tvær 
þriggja herbergja 
íbúðir, Hulduheimar og 
Pétursheimar, og í hvorri 
eru rúmstæði fyrir fjóra (tvö 
rúm: 140x200 og 180x200), 
barnarúm og tvær dýnur til 
að hafa á gólfi. Íbúðirnar eru 
með öllum nauðsynlegum 
húsbúnaði og fylgja rúmföt, 

diskaþurrkur og borðklútar 
við útleigu. Báðar hafa 
íbúðirnar verið endurbættar 
síðustu ár, bæði hvað varðar 
innréttingar og húsgögn. 

Hulduheimar er leigð út 
sem sjúkraíbúð en er til 
almennrar úthlutunar þegar 
hún er ekki nýtt sem slík. 

Á 4. hæð er fjögurra 
herbergja íbúð, Jötunheimar, 

með rúmstæðum fyrir átta 
manns. Tvíbreitt rúm er í 
hjónaherbergi og kojur í 

tveimur herbergjum, þ.e. 
130x200 neðri kojur og 
90x200 efri kojur.

Hulduheimar, Pétursheimar og Jötunheimar

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Ásheimar: Fyrsti sólarhringur kr. 12.000, annar sólarhringur 

kr. 9.000, þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 2.000.
Hulduheimar, vika: kr. 31.000
Pétursheimar, vika: kr. 31.000
Jötunheimar, vika: kr. 31.000

Sóltún 20: Fyrsti sólarhringur kr. 12.000, annar
 sólarhringur kr. 9.000, þriðji til sjöundi sólarhringur kr. 2.000.

Hulduheimar Pétursheimar

Jötunheimar

Sóltún 20
Rúmgóð íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi. Góð staðsetning í borg-
inni. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, annað með hjónarúmi og 
hitt með kojum (barnaherbergi). 

Hafa þarf meðferðis sængurfatnað (lín), handklæði, diska-
þurrkur, borðklúta, gólftuskur, salernispappír og þess háttar. 
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KÓPAVOGUR

Lækjasmári 4

Vel búin íbúð með þremur herbergjum á annarri hæð 
fjölbýlishússins. Frábær staðsetning, örstutt í Smáratorg, 
verslunarmiðstöðina Smáralind, veitingastaði og aðra 
þjónustu í hverfinu. 

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir íbúðinni.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá íbúðinni að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í henni.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Lækjasmári 4 95 3 6 8 já já já/já já já/já nei já fös 

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Lækjasmári 4, vika: kr. 31.000
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HÚSAFELL

Ásendi 6
Húsafell er veðursæll og vinsæll sumar- og vetrardvalarstað-
ur þar sem eru sundlaug, verslun og veitingasala, golfvöllur 
og ýmis önnur þjónusta og afþreying. Margt skemmtilegt að 
skoða og njóta á svæðinu og í næsta nágrenni. Bústaðurinn 
er hinn vandaðasti og í honum eru þrjú herbergi með svefn-
rýmum, auk svefnsófa í stofu. 

Pottur

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir húsinu.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsinu að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í því.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Ásendi 6  55 3 8 /s.sófi 8 nei  já já/já já nei Já já fös já

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Ásendi 6, vika: kr. 31.000
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Sumarið 2023 standa félagfólki Kjalar til boða sex orlofshús, 
auk Birkihlíðar sem er orlofshús BSRB. Orlofssjóður Kjalar á að 
auki tvö hús, Eyrarhlíð 36 og Eyrarhlíð 37, sem ekki verða í út-
leigu í sumar en í stað þeirra fær félagsfólk aðgang að tveimur 
húsum á Illugastöðum í Fnjóskadal. Húsin tvö við Eyrarhlíð 
verða hins vegar í vetrarleigu. 

Í Munaðarnesi er eitt best búna orlofshúsasvæði landsins. Þar 
eru þjónustumiðstöð, leikvöllur fyrir börn, gervigrasvöllur til 

knattspyrnuiðkunnar, minígolf, hægt er að velja um fjölda 
fallegra gönguleiða í nágrenninu og stutt er í verslun og 
þjónustu, m.a. sundlaug á Varmalandi, golfvelli og veiði.  
Heitir pottar eru við öll húsin. 

Með öllum húsum Kjalar í Munaðarnesi fylgir aðgangur fyrir 
tvo á golfvöllinn Glanna. Aðrir gestir húsanna fá að spila á 50% 
afslætti.

Eyrarhlíð 53
Húsið er staðsett syðst við Eyrarhlíð. Svefnstæði eru fyrir 5 
manns. Allur venjulegur borðbúnaður fyrir 8 manns fylgir.

MUNAÐARNES

* Húsið er eingöngu í vetrarleigu
Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsunum.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í þeim.

Pottur
Stærð í m

2

Herbergi 

Svefnstæði/svefnsófi

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Eyrarhlíð 53 50 2 5 5 nei  já já/já já nei Já já fös já

Reynihlíð  132 4 8 8 nei  já já/já já já/já Já já fös já 

Stekkjarhóll 63 52 2 S 6 nei  já já/já já nei Já já Stakir d. já

Stekkjarhóll 64 52 2 5/s.sófi 7 nei  já já/já já nei Já já fös já

Vörðuás 20 48,4 2 5 6 nei já já/já já nei Já nei Stakir d. já 

Vörðuás 21 48,4 2 5 5 nei já já/já já nei Já já fös já 

Eyrarhlíð 36* 52 3 7 7 nei  já já/já já nei Já já Stakir d.  já

Eyrarhlíð 37* 52 3 7 7 nei  já já/já já nei Já já Stakir d. já
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Stekkjarhóll 64
Húsið er staðsett við Stekkjarhól. Í því eru samliggjandi eldhús 
og stofa og tvö svefnherbergi með tvíbreiðum rúmum, auk 
koju í öðru þeirra. Barnarúm er í húsinu og stór svefnsófi í 
stofu. Borðbúnaður og áhöld eru í húsinu fyrir 8 manns. 

Stekkjarhóll 63
Húsið er staðsett við Stekkjarhól. Í því eru samliggjandi eldhús 
og stofa og tvö svefnherbergi með tvíbreiðum rúmum, auk 
koju í öðru þeirra. Að auki eru ferðadýna, sængur og koddar. 
Borðbúnaður og áhöld eru í húsinu fyrir átta manns.

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Stekkjarhóll 63: Fyrsti sólarhringur kr. 12.000,

 annar sólarhringur kr. 9.000, 
þriðji til sjöundi sólarhringur kr. 2.000.

Stekkjarhóll 64, vika: kr. 31.000
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Reynihlíð 

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Reynihlíð, vika: kr. 50.000

Fyrsti sólarhringur kr. 20.000, annar sólarhringur kr. 15.000, 
þriðji til sjöundi sólarhringur kr. 3000.

Reynihlíð er flaggskip orlofssjóðs Kjalar stéttarfélags í 
Munaðarnesi og jafnframt stærsta hús félagsins á svæðinu. 
Lokið var við verulegar endurbætur á húsinu árið 2022 og má 
segja að það sé eins og nýtt að utan sem innan.

Í húsinu eru samliggjandi eldhús og borðstofa sem rúmar 
16 manns í sæti. Stofan er einnig rúmgóð með setustofu og 
sjónvarpsrými. Fjögur svefnherbergi eru á herbergjagangi, þrjú 
með tvíbreiðum rúmum og eitt með 100 cm rúmi. Sjónvarp 
er í öllum herbergjum. Tvö baðherbergi eru í húsinu, annars 
vegar lítil gestasnyrting en í hinu eru þvottavél og þurrkari auk 
snyrtingar og sturtu. Gengið er út úr baðherberginu að potti. 
Borðbúnaður og áhöld eru í húsinu fyrir 16 manns.
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Hver eru réttindi mín?
Samkvæmt lögum og kjarasamningum 
eiga allir launþegar rétt á orlofi. Hafi 
launþegi skipt um vinnu eða hafið 
nýtt starf á orlofsárinu rýrir það ekki 
rétt hans til orlofs. Hins vegar gæti 
starfsmaður átt rétt á launum hjá 
fyrri atvinnurekanda hafi hann ekki 
fengið þau greidd er hann lét af starfi. 
Ítarlegar upplýsingar um gildandi reglur 
samkvæmt lögum og kjarasamningi er 
að finna á heimasíðu Kjalar.

Framleiga óheimil
Félagsfólki er almennt óheimilt að 
framselja leigurétt sinn eða framleigja 
orlofshúsnæði félagsins án samþykkis 
félagsins og það sama gildir um 
fjölskyldumeðlimi. Verði leigutaki 
uppvís að slíku eða broti á reglum sem 
um húsin gilda, og birtar eru á orlofsvef 
Kjalar, getur það kostað sektir eða 
útilokun á aðgengi að orlofsvefnum.

Orlof og veikindi  
fara ekki saman
Veikist starfsmaður í orlofi telst 
sá tími ekki til orlofs, enda sanni 
starfsmaður með vottorði læknis að 
hann hafi ekki getað notið orlofsins 
vegna veikindanna. Starfsmaður skal 
tilkynna veikindi sín til vinnustaðarins 
eins fljótt og við verður komið, til að 
forðast eftirmála. Getur starfsmaður 
þá krafist orlofs á öðrum tíma 
en á orlofstímabilinu (1. maí til 15. 
sept. hjá ríki, 15. maí til 30. sept. hjá 
sveitarfélögum og öðrum) en þó ekki 
síðar en svo að orlofi hans sé lokið fyrir 
31. maí næsta ár á eftir.

Útilegur og veiði
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Útilegukortið
Útilegukortið gefur félagsmönnum kost á að ferðast um 
Ísland á ódýran og hagkvæman hátt. Útilegukortið 2023 
kostar kr. 17.000 á orlofsvef Kjalar. Það veitir aðgang að 
40 tjaldsvæðum á landinu og gildir fyrir tvo fullorðna og 
fjögur börn undir 16 ára aldri í 28 nætur yfir tímabilið. Gildir 
um tjöld, tjaldvagna, fellihýsi og húsbíla. Kortið veitir einnig 
afslátt af vöru og þjónustu hjá stöðvum Olís og ÓB. Kortið 
er sent til félagsmanna í pósti innan við viku frá kaupum. 
Upplýsingar um tjaldsvæðin er hægt að nálgast á heimasíðu 
Útilegukortsins. 

Veiðikortið
Veiðikortið er góður valkostur sem hentar jafnt veiðimönnum 
sem fjölskyldufólki. Það stendur félagsmönnum til boða á kr. 
3.000 á orlofsvef Kjalar. Með Veiðikortinu er hægt að veiða 
ótakmarkað í 37 veiðivötnum víðsvegar á landinu. Kortið 
gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri en 14 ára í fylgd með 
korthafa. Kortið, ásamt bæklingi, er sent til félagsmanna í 
pósti innan viku frá kaupum. Gildistími kortsins er árið 2023.

Kaupa Kaupa

https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/utilegukortid
https://www.kjolur.is/is/orlofsmal/annad-i-bodi/veidikort
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Vörðuás 20
Húsið er staðsett við Vörðuás nálægt þjónustumiðstöðinni. 
Í húsinu eru samliggjandi stofa og eldhús, tvö herbergi með 
tvíbreiðum rúmum og barnakoja í öðru þeirra. Borðbúnaður og 
áhöld eru í húsinu fyrir sex manns. 

Vörðuás 21
Húsið er staðsett við Vörðuás, nálægt þjónustumiðstöð-
inni. Húsið hefur nýlega verið endurnýjað að innan. Í því eru 
samliggjandi stofa og eldhús, tvö herbergi með tvíbreiðum 
rúmum og barnakoja í öðru þeirra. Borðbúnaður og áhöld eru í 
húsinu fyrir sex manns.

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Vörðuás 20: Fyrsti sólarhringur kr. 12.000, annar sólarhringur 

kr. 9.000, þriðji til sjöundi sólarhringur kr. 2.000.
Vörðuás 21, vika: kr. 31.000
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Húsið er við Reykjarhólsveg 8 í orlofshúsakjarna fyrir ofan 
byggðina í Varmahlíð í Skagafirði. Verslun, sundlaug, veitingasala 
og önnur þjónusta er því í næsta nágrenni og fjölbreyttir mögu-
leikar í lengri sem styttri ferðum á svæðinu. Næsti golfvöllur er við 
Sauðárkrók.

Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og auk þess svefnloft. Rúmstæði 
eru fyrir 6-7 manns (tvö tvöföld rúm: 160x200, 120x200 + tvær efri 
kojur) og auk þess fjórar rúmdýnur á svefnlofti. Við húsið er stór 
verönd með heitum potti. Húsbúnaður er fyrir 12 manns.

VARMAHLÍÐ

Pottur

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir húsinu.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsinu að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í því.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Reykjahólsv. 8 69,2 3/svefnl.  8/4 á lofti 8 nei  já já/já já já Já já fös já

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Reykjahólsvegur 8, vika: kr. 31.000

Mínar síður
OrlofsvefurHús og búnaður

http://minarsidur.kjolur.is/is/minar-sidur/signin
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Íbúðin er á annarri hæð fjórbýlishússins við Hólmatún 7 í 
Naustahverfi á Akureyri. Í næsta nágrenni eru matvöruverslun  
og golfvöllur, sundlaug í göngufæri og greið leið í miðbæ 
Akureyrar.

Rúmstæði eru fyrir sjö í þremur herbergjum (tvö tvöföld rúm 
180x200, 120x200 og 80x200). Tvær rúmdýnur eru aukalega í 

íbúðinni, sem og barnarúm. Sængur og koddar eru fyrir átta en 
gestir þurfa að hafa meðferðis sængurfatnað (lín), handklæði, 
diskaþurrkur, borðklúta, salernispappír og þess háttar. Íbúðin 
er búin öllum nauðsynlegum húsbúnaði. Bókun er á orlofsvef 
en félagsmenn á Akureyri geta þó ekki bókað íbúðina í 
gegnum hann.

Hólmatún 7

14

AKUREYRI, KJARNASKÓGUR 
OG VAÐLABORGIR

Pottur

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir íbúðinni / húsunum.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá íbúðinni / húsnum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í þeim.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Hólmatún 7 90 3 6 7 nei  já já/já já já/já já já Stakir d. nei 

Kjarni Gata mán. 7 72 3 6 8 nei - leiga já já/já já já Já já fös já

Vaðlaborgir 85,4 3 8 8 nei  já já/já já já Já já fös já 

Mínar síður
OrlofsvefurHús og búnaður

http://minarsidur.kjolur.is/is/minar-sidur/signin
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Húsið er staðsett í sumarhúsabyggð í Kjarnaskógi í jaðri 
Akureyrar. Snyrtilegt og vel búið hús með samliggjandi eldhúsi 

og stofu. Í húsinu eru þrjú herbergi, eitt tvíbreitt rúm, tvö 
einbreið og kojur. Ferðarúm er í húsinu.

Sumarhúsabyggðin Vaðlaborgir er í Vaðlaheiði gegnt Akureyri. 
Víðsýnt er þaðan um Eyjafjörð og örstutt til Akureyrar þar sem 
eru fjölbreytt þjónusta, verslanir, veitingastaðir og afþreying. 
Á Eyjafjarðarsvæðinu er fjölda safna, sundlaugar, golfvellir, 
merktar gönguleiðir og margt fleira fyrir ferðafólk.

Húsið er á einni hæð og eru í því þrjú herbergi og allur 
nauðsynlegur húsbúnaður. Rúmstæði eru fyrir átta (tvö 
tvöföld rúm: 180x200 og 140x200 + tvær efri kojur) og 
eru í húsinu átta sængur og koddar. Hafa þarf meðferðis 
sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, borðklúta, 
salernispappír og þess háttar. Vönduð 76 fm verönd á tveimur 
pöllum er við húsið og heitur pottur.

Kjarni, Kjarnaskógi

Vaðlaborgir

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Kjarni, Gata mánans 7, vika: kr. 31.000

Vaðlaborgir, vika: kr. 31.000
Hólmatún 7, vika: kr. 31.000

Einnig er í boði sólarhringsleiga: Fyrsti sólarhringur kr. 12.000, 
annar sólarhringur kr. 9.000, 

þriðji til sjöundi sólarhringur kr. 2.000.



Hús í orlofsbyggðinni á Illugastöðum í Fnjóskadal hafa notið 
vinsælda síðustu ár og þar bjóðast félagsfólki tvö hús í sumar.

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum á sér áratuga sögu 
og hefur notið mikilla vinsælda sem dvalarstaður í orlofi, 
hvort heldur að sumri eða vetri. Þjónustumiðstöð er á 
Illugastöðum og leikvöllur með skemmtilegum leiktækjum 
fyrir börnin, m.a. ærslabelg. Stutt er í Vaglaskóg þar sem miklir 

möguleikar eru til gönguferða. Stutt er til Akureyrar í gegnum 
Vaðlaheiðargöng og margt að skoða í næsta nágrenni.

Húsin eru nr. 1 og 15 í orlofshúsabyggðinni, 45 fermetrar að 
stærð á einni hæð. Í þeim eru tvö herbergi, svefnrými fyrir 8 í 
öðru húsinu og 9 í hinu. Húsbúnaður miðast við þennan fjölda. 
Góð verönd er við húsin og heitur pottur við þau bæði. 

www.illugastadir.is

ILLUGASTAÐIR

Pottur

* Húsin eru eingöngu í sumarleigu 2023
Allur venjulegur húsbúnaður fylgir húsunum.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í þeim.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Illaugastaðir 1 * 45 2 6/s.sófi 8 nei já já já Já í þjón.hús Já nei fös já

Illaugastaðir 15 * 45 2 6/s.sófi 9 nei já já já Já í þjón.hús Já nei fös já 
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Mínar síður
OrlofsvefurHús og búnaður

http://minarsidur.kjolur.is/is/minar-sidur/signin


Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Illugastaðir 1, vika: kr. 31.000

Illugastaðir 15, vika: kr. 31.000
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Félagsmönnum Kjalar standa þrjú hús 
til boða á orlofshúsasvæðinu að Eiðum 
á Fljótsdalshéraði. Um er að ræða hús 
nr. 3, 7 og 8 í hverfi þar sem eru í heild 17 
orlofshús. Húsin eru staðsett á einstaklega 
skemmtilegu kjarrivöxnu landi við Eiðavatn 
og þeim fylgir aðgangur að árabát og 
björgunarvestum fyrir börn og fullorðna. 

Átta holu frisbígolfvöllur er á svæðinu og púttkarfa en einnig 
hafa verið lagðar skemmtilegar gönguleiðir á svæðinu. 

Ekki þarf að fjölyrða um náttúrufegurð Fljótsdalshéraðs. Um 14 
km eru í verslun og fjölbreytta þjónustu á Egilsstöðum og fjöldi 
áhugaverðra staða er í næsta nágrenni, merktar gönguleiðir og 
golfvöllur í Fellabæ.

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Eiðar 3, vika: kr. 31.000
Eiðar 8, vika: kr. 31.000
Eiðar 7, vika: kr. 16.500 

Fyrsti sólarhringur kr. 4.500, annar sólarhringur kr. 4.500, 
þriðji til sjöundi sólarhringur kr. 1.500.

Úlfsstaðaskógur, vika: kr. 31.000

Hús nr. 3
Í húsinu eru tvö svefnherbergi og rúmstæði fyrir 5 manns (tvö 
tvöföld rúm + efri koja). Allur venjulegur húsbúnaður fylgir 
húsinu. Sængur og koddar eru í húsinu en hafa þarf meðferðis 
sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, borðklúta, 
salernispappír og þess háttar.

Pottur

* Húsin eru eingöngu í sumarleigu 2023.
Allur venjulegur húsbúnaður fylgir húsunum.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í þeim.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði/dýnur

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Eiðar 3 * 54 2 5 5 nei  já já/já já nei Já já fös nei 

Eiðar 7 * 54 3 6 6 nei  nei já/já já nei Já nei Stakir d. nei 

Eiðar 8 * 54 2 5 5 nei  já já/já já nei Já ja Stakir d. nei 

Úlfsstaðaskógur 57 2/svefnl.  4/4 á lofti 8 nei  já já/já já nei Já nei Stakir d. já

EIÐAR OG ÚLFSSTAÐASKÓGUR

1918

Mínar síður
OrlofsvefurHús og búnaður

http://minarsidur.kjolur.is/is/minar-sidur/signin


Hús nr. 8
Í húsinu eru tvö svefnherbergi og rúmstæði fyrir 5 manns (tvö 
tvöföld rúm + efri koja). Allur venjulegur húsbúnaður fylgir 
húsinu. Sængur og koddar eru í húsinu en hafa þarf meðferðis 
sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, borðklúta, 
salernispappír og þess háttar.

Hús nr. 7 (gestahús)
Í húsinu er rúmstæði fyrir 6 manns (eitt tvöfalt rúm + kojur). 
Tvær auka rúmdýnur, sængur og koddar eru í húsinu en hafa 
þarf meðferðis sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, 
borðklúta, salernispappír, og þess háttar. Allur nauðsynlegur 
húsbúnaður og stór verönd.

Úlfsstaðaskógur á Héraði
Húsið er staðsett í skógarlundi á Úlfsstöðum á Héraði. Í því 
eru samliggjandi eldhús og stofa og tvö svefnherbergi með 
tvíbreiðum rúmum. Auk þess dýnur á svefnlofti. Því geta 8 
manns auðveldlega gist í húsinu og er húsbúnaður í samræmi 
við það. 
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Lyngás
Húsið stendur við Skógarbraut 5 í orlofshúsabyggðinni í 
Reykjaskógi, Efri-Reykjum í Biskupstungum, mitt á milli Geysis 
og Laugarvatns. Akstursfjarlægð frá Reykjavík er um 95 km. 
Hús í byggðinni eru bæði í eigu félagasamtaka og einkaaðila. 
Sameiginlegur barnaleikvöllur er í hverfinu. Þjónustumiðstöð 
er ekki í orlofshúsabyggðinni en verslun, sundlaug og önnur 
þjónusta er á Laugarvatni.

Í húsinu eru þrjú svefnherbergi með rúmstæðum fyrir 
samtals níu (möguleiki á tveimur tvöföldum rúmum) og allur 
nauðsynlegur húsbúnaður. Tvær aukadýnur eru í húsinu, 
sængur og koddar. Hafa þarf meðferðis sængurfatnað (lín), 
handklæði, diskaþurrkur, borðklúta, salernispappír og þess 
háttar. Pottur er við húsið. Gæludýr eru leyfð.

20

Pottur

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir húsunum.
Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í þeim.

Stærð í m
2

Herbergi 

Svefnstæði/dýnur

Sængur/koddar

Sængurfatnaður

Eldvél m
/ ofni

Sjónvarp/net

Sturta
Þvottavél/þurkari

Gasgrill

Uppþvottavél

Skiptidagar

Lyngás 55 3 9 9 nei  já já/já já Já/nei Já já fös já

Sumarleigutímabil: 2. júní - 8. september
Lyngás, vika: kr. 31.000

BLÁSKÓGABYGGÐ

Mínar síður
OrlofsvefurHús og búnaður

http://minarsidur.kjolur.is/is/minar-sidur/signin
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 Kæru félagsmenn!
Munum að orlofshúsin eru okkar sameign.

Göngum vel um húsin og skiljum við þau 
eins og við viljum koma að þeim.

 
Njótið sumarleyfisins.


