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Kæru félagar!

Öll bíðum við eflaust með óþreyju 
eftir sumrinu og löngum björtum 
sumarnóttum. Það er ekki bara 
sumarveðrið og sólin sem kveikir 
tilhlökkun í brjóstum okkar heldur sú 
von að nú fari mannlífið að færast í 
eðlilegra horf og að við getum haft 
samskipti eins og áður við fjölskyldu 
og vini, sótt mannamót, notið 
menningar og þar fram eftir götum. 
Eftirminnilegar gleðistundir margra 
eru einmitt tengdar sumarleyfum og 
dvöl í sumarbústöðum, ferðalögum og 
skemmtun. 

Í þessari útgáfu Kjölfestu eru 
samkvæmt venju kynntir þeir 
sumarleyfisvalkostir sem félagið hefur 
að bjóða sínum félagsmönnum. Í 
fyrra bættist við hús á Illugastöðum í 
Fnjóskadal en félagið hafði leiguskipti 
við stéttarfélagið Einingu-Iðju og eftirlét 
í staðinn hús nr. 36 í Munaðarnesi. 

Þetta fyrirkomulag mæltist vel fyrir 
hjá báðum félögunum og geta 
Kjalarfélagar því aftur sótt um hús á 
Illugastöðum þar sem er skemmtileg 
sumarhúsabyggð. Heitt vatn er á 
Illugastöðum og heitur pottur við 
húsið, sundlaug á svæðinu, leiksvæði, 
gott netsamband og fjölbreyttir kostir 
í stuttum ferðum um nágrennið, hvort 
heldur á bíl eða fótgangandi.

Eina breytingin frá síðasta sumri hvað 
orlofshúsin varðar er sú að flaggskip 
okkar í Munaðarnesi, Reynihlíð, verður 
ekki til úthlutunar fyrst um sinn. Miklar 
framkvæmdir hafa staðið yfir í húsinu 
í vetur og munu standa að minnsta 
kosti fram á sumar. Segja má að húsið 
verði nánast endurbyggt og verður 
það að sjálfsögðu stórglæsilegt að 
framkvæmdum loknum. 

Breytingum á leiguverði milli ára 
er mjög stillt í hóf. Sama er að 
segja um verð á útilegu-, veiði- og 

frístundakortum. Líkt og í fyrra verða 
100 „Orlofi að eigin vali“ í boði í ár. 
Einnig er vert að minna félagsmenn á 
hagstæð kjör á hótelgistingum sem 
félagsmenn geta nýtt sér með kaupum 
á gistimiðum. Með þessu móti geta 
þeir keypt gistingu á nokkrum af bestu 
hótelum landsins á afar hagstæðu 
verði. 

Þrátt fyrir kórónuveirufaraldurinn var 
nýting orlofshúsa Kjalar með ágætum 
á síðasta ári og það sem er vetri þó 
takmarkanir sóttvarnaryfirvalda hafi 
vissulega haft nokkur áhrif. Við viljum 
brýna fyrir félagsmönnum að gæta 
vel að þrifum og sótthreinsun við lok 
leigutíma. Loks er sú vísa aldrei of oft 
kveðin að við tökum höndum saman 
hér eftir sem hingað til að ganga vel 
um húsin og skilja við þau eins og við 
viljum koma að þeim. 

Orlofssjóður óskar félagsmönnum 
gleðilegs sumarleyfis. 
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Stuðlagil. Mynd: Guðmundur Þorsteinsson
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Njótum sumarleyfisins

Félagsmenn eru eindregið hvattir til að virða eftirfarandi ákvæði í reglum um notkun 
orlofshúsa og -íbúða Kjalar:

  Leigutaka er óheimilt að framselja leigusamning til annarra.
  Ekki er leyfilegt að setja upp tjöld, leggja fellihýsum eða hjólhýsum við orlofshús 

eða á bílastæðum. Gert er ráð fyrir ákveðnum fjölda gesta í húsunum og fólk er 
beðið um að virða það. Bent er á að í öllum tilfellum eru tjaldstæði í nágrenni 
orlofshúsa Kjalar.

  Reykingar eru bannaðar innandyra á öllum dvalarstöðum.
  Ekki er leyfilegt að hafa gæludýr með sér í húsin og á það einnig við um 

gæludýr gesta húsráðenda hverju sinni.
  Sígarettustubbum má ekki fleygja á lóðum við húsin og sýna þarf varkárni við 

meðferð elds utandyra.

Göngum vel 
um og virð-
um reglur!
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Air Iceland Connect
Gjafabréf Air Iceland Connect gildir sem greiðsla upp í öll 
flug félagsins. Gjafabréf notast eingöngu til að bóka flug á 
netinu og gildir það í tvö ár frá útgáfudegi. Ekki er hægt að 
fá gjafabréf endurgreitt. Verð gjafabréfs er kr. 11.000 og er 
andvirði þess kr. 15.000.

Icelandair
Gjafabréf Icelandair gildir sem greiðsla upp í flugfargjald hjá 
félaginu. Tveir möguleikar eru við kaup á gjafabréfi, annars 
vegar kr. 18.000 að andvirði kr. 25.000 og hins vegar 
kr. 28.000 að andvirði kr. 35.000. Gildistími flugávísana er 
skráður á greiðslukvittun. Gjafabréfið fæst ekki endurgreitt 
en gildir í fimm ár.

Gjafabréf Icelandair og Air Iceland Connect
Félagsmönnum sem ætla sér að nýta flug Icelandair eða Air Iceland Connect á næstunni standa til 
boða hagkvæm gjafabréf félaganna. Þau má kaupa í gegnum orlofsvef Kjalar.

Fljúgðu 
ódýrar!

Á orlofssíðu Kjalar geta félagsmenn keypt gistimiða á mörg 
af bestu hótelum landsins. Félagsmaður sér sjálfur um 
bókun á gistingu. Best er tryggja sér herbergi áður en gisti-
miði er keyptur.

Edduhótelin
Gistimiðar gilda fyrir tvo í herbergi með handlaug, 
án morgunverðar. Hægt er að borga viðbótargjald 
við innritun fyrir herbergi með baði. Verð á gisti-
miða er kr. 8.000. Hann gildir á öll Eddu- 
hótelin á landinu. Félagsmaður sér sjálfur um 
bókun á gistingu.

Fosshótel
Gistimiðinn gildir fyrir 
„standard“ tveggja manna 
herbergi með baði í eina nótt. Verð kr. 10.000. Morgun-
verður af hlaðborði er innifalinn. Eitt barn, 6 ára eða yngra, 
gistir endurgjaldslaust í herbergi með foreldri/um ef deilt er 
rúmi. Í maí, júní, júlí, ágúst og september gildir að greiða 
með tveimur gistimiðum fyrir eina nótt, nema: Á Grand Hótel 
Reykjavík, Hótel Reykjavík Centrum, Fosshótel Reykjavík og 
Fosshótel Glasier Lagoon (Jökulárslón) þarf að greiða einn 
miða + 5.000 kr. fyrir nótt að vetri og tvo miða + 5.000 
kr. fyrir nótt að sumri. Verð eru hér birt með fyrirvara um 
breytingar af hálfu Fosshótela.

Icelandair Hótels
Gistimiðar gilda fyrir tvo í 
tveggja manna herbergi 
á ákveðnum gististöðum Icelandair hótela í Reykjavík 
og á landsbyggðinni. Morgunverður er ekki innifalinn. 
Félagsmaður sér sjálfur um að bóka gistingu á hóteli. Verð 
gistimiða er kr. 9.000. Gildir aðeins yfir vetrartímann, 1. okt. 
2020 - 31. maí 2021.

Keahótel
Gistimiðar gilda fyrir eins og 
tveggja manna herbergi á 
Hótel Kea, Hótel Kötlu, Storm Hótel í Reykjavík og Reykjavík 
Lights. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn.  
Félagsmaður sér sjálfur um að bóka gistingu.

Verð til 15. maí 2021:

Hótel Kea: kr. 10.000 fyrir einn og kr. 12.500 fyrir tvo.
Reykjavík Lights: kr. 9.000 fyrir einn og kr. 12.500 fyrir tvo.
Storm Hótel: kr. 10.000 fyrir einn og kr. 12.500 fyrir tvo.

Verð frá 16. maí til 30. september 2021:

Eins/tveggja manna herbergi á Hótel Kea kr. 15.500 / 18.500 
Eins/tveggja manna herbergi á Hótel Kötlu kr. 15.500 / 18.500

Eins/tveggja manna herbergi á Reykjavík Lights kr. 16.000 / 19.000
Eins/tveggja manna herbergi á Storm Hótel kr. 17.500 / 20.500

Sjá ítarlegri upplýsingar á orlofsvef Kjalar.

Notaleg gisting á góðu hóteli 



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 nauðsyn-
legum húsbúnaði og fylgja rúmföt, diskaþurrkur og borð-
klútar 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 rúm-
stæðum fyrir átta manns. Tvíbreitt rúm er í hjónaherbergi 
og kojur tveimur herbergjum, þ.e. 130x200 neðri kojur og 
90x200 efri kojur.

Reykjavík

Hulduheimar (sjúkraíbúð), Pétursheimar 
og Jötunheimar

Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika (Hulduheimar) kr. 29.000

Vika (Pétursheimar) kr. 29.000

Vika (Jötunheimar) kr. 32.000
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Hús og búnaður - Reykjavík
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Ásheimar 102 6+4d 8 já f.6 já nei nei já/já já já já/já já  nei val

Jötunheimar 102 6-8+2d 8 já f.6 já nei nei já/já já já já/já já  nei fös

Huldurheimar 79 4+2d 6 já f.4 já nei nei já/já nei já já/já já  nei fös

Pétursheimar 79 4+2d 6 já f.4 já nei nei já/já nei já já/já já  nei fös

*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 Sól-
heimum 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 
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Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 32.000

Einnig er í boði sólarhringsleiga:

Fyrsti sólarhringur: kr. 11.500, annar sólarhringur: 

kr. 10.500, þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 2.000.



Orlofshúsabyggðin
Munaðarnesi

Félagsmönnum Kjalar standa fimm hús til boða í orlofshúsa-
byggðinni í Munaðarnesi í Borgarfirði. Um er að ræða hús nr. 
21, 37, 53 og Birkihlíð. Heitur pottur er við öll húsin.

Í Munaðarnesi er eitt best búna orlofshúsasvæði landsins. 
Þar er 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.

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

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

Eyrarhlíð 53 Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 28.000

Félagsmenn Kjalar eiga, líkt og félagsmenn annarra aðildarfélaga 
BSRB, rétt á að sækja um dvöl í Birkihlíð, orlofshúsi bandalagsins 
í Munaðarnesi.

Húsið er á tveimur hæðum og nýlega uppgert en er ekki í almennri 
úthlutun.

Nánari upplýsingar og bókanir á skrifstofu BSRB í síma 525 8300.

Birkihlíð - orlofshús BSRB
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Húsið stendur nyrst í Eyrarhlíð. Í því er rúmstæði fyrir 6 
manns í þremur herbergjum, þar af eru tvö tvöföld rúm. 
Borðbúnaður og áhöld eru fyrir 8 manns.
Húsið hefur verið endurnýjuð að innan bæði hvað varðar inn-
réttingar, rúm og stofuhúsgögn.

Eyrarhlíð 37 Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 28.000 pr. hús

Fyrsti sólarhringur: kr. 11.000, annar sólarhringur: 

kr. 8.000, þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 1.800.

(þegar sumarleigu lýkur)
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Hús og búnaður - Munaðarnes

Eyrarhlíð 37 52 7+2d 8 nei já já nei já/já nei já nei já já fös

Eyrarhlíð 53 50 6-7 8 nei já já nei já/já nei já nei já já fös

Vörðuás 21 47 5+2d 8 nei já já nei já/já nei já nei já já val

Reynihlíð 133 8-10+3d 12 nei já já nei já/já nei já já/já já  já fös

*2d, 3d = tvær eða þrjár dýnur til að leggja á gólf.

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum.

Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í húsunum.
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Grunnur að úthlutun orlofshúsa og -íbúða Kjalar er punkta-
kerfi þar sem félagsmenn ávinna sér 12 orlofspunkta á ári, 
þ.e. 1 punkt fyrir hvern vinnumánuð. Punktastaða uppfærist 
árlega áður en sumarúthlutun fer fram. Orlofspunktar stýra 
því hverjir eru í forgangi á úthlutunartímum (flestir punktar 
= mestir möguleikar). Allir virkir félagsmenn geta sótt um á 
úthlutunartímum þó þeir eigi fáa eða enga punkta. Punkta-
staða hjá viðkomandi verður þá neikvæð.

Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum og 
skiptist þannig (frádráttur pr. úthlutaða viku):

Tímabilið 14/5 - 28/5  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 punktar
Tímabilið 28/5 - 11/6  . . . . . . . . . . . . . . . .  12 punktar
Tímabilið 11/6 - 6/8  . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 punktar

Tímabilið 6/8 - 27/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 punktar
Tímabilið 27/8 - 3/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 punktar
Orlof að eigin vali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 punktar
Fyrir hvern sólarhring í íbúðum og  
 sumarhúsum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 punktar
Hótelmiðar - gildir allt árið . . . . . . . . . . . . .  2 punktar

Enginn punktur er af kortum til afþreyinga og flugávísunum.

Orlofshús sem tekin eru eftir reglunni „fyrstur kemur, fyrstur 
fær“ á sumarorlofstímabilinu kosta líka punkta. 
Kaup á Útilegukorti og Veiðikorti skerða ekki punktastöðu. 
Úthlutun á vetrartíma skerðir ekki rétt og möguleika félags-
manna til úthlutunar á sumrin.

Allir geta sótt um
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Húsið er staðsett við Vörðuás, nálægt þjónustumiðstöðinni. 
Í því eru tvö herbergi með svefnstæðum fyrir 4 til 6 manns 
(tvöfalt rúm 140x200 og koja 90x200). Borðbúnaður og 
áhöld eru í húsinu fyrir 8 manns.

Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir við Reynihlíð í Munaðar-
nesi í vetur. Húsið verður allt tekið í gegn, bæði að innan 
og utan og verður eins og nýtt að þessu verkefni loknu. Nú 
þegar er fyrirséð að framkvæmdunum mun ekki ljúka fyrr 
en í sumar og því var ákveðið að Reynihlíð yrði ekki inni í 
úthlutunarkerfinu að svo stöddu. Fari svo að húsið verði til-
búið áður en sumarorlofstímanum lýkur verður það auglýst 
á heimasíðu og Facebook Kjalar og mun gilda reglan „fyrstur 
kemur, fyrstur fær“.

Vörðuás 21

Reynihlíð ekki til úthlutunar í sumar

Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 28.000

Einnig er í boði sólarhringsleiga:

Fyrsti sólarhringur: kr. 11.000, annar sólarhringur: 

kr. 8.000, þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 1.800.



9

Húsið er við Reykjarhólsveg 8 í 
orlofshúsakjarna fyrir ofan byggðina 
í Varmahlíð í Skagafirði. Verslun, sund-
laug, veitingasala og önnur þjónusta 
er því í næsta nágrenni og fjölbreyttir 
möguleikar 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.

Sumarleigutímabil:  
28. maí - 3. september

Vika kr. 29.000

Varmahlíð

Hús og búnaður - Varmahlíð

Varmahlíð 60 7+4d 8 nei já já nei já/nei nei já já/já já já fös

*4d = fjórar dýnur til að leggja á gólf.

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum.

Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.
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Útilegur 
og veiði
– athugið óbreytt verð

Útilegukortið

Útilegukortið gefur félagsmönnum kost 
á að ferðast um Ísland á ódýran og 
hagkvæman hátt. Útilegukortið 2021 
kostar kr. 12.000 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. Veitir 
einnig afslátt af eldsneyti hjá völdum 
aðilum. Kortið er sent til félagsmanna 
í pósti innan við viku frá kaupum. Upp-
lýsingar um tjaldsvæðin er hægt að 
nálgast á heimasíðu Útilegukortsins. 

Veiðikortið
Veiðikortið er góður valkostur sem 
hentar jafnt veiðimönnum sem fjöl-
skyldufólki. Það stendur félagsmönn-
um til boða á kr. 3.000 á orlofsvef 
Kjalar. Með Veiðikortinu er hægt að 
veiða ótakmarkað í 34 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 2021.

Sjá ítarlegri upplýsingar á orlofsvef 
Kjalar. www.kjolur.is
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Íbúðin er á annarri hæð fjórbýlishússins við Hólmatún 7 
í Naustahverfi á Akureyri. Í næsta nágrenni er matvöru-
verslun, golfvöllur og 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 auka-
lega 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.

Akureyri og Vaðlaborgir

Hólmatún 7

Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 29.000

Einnig er í boði sólarhringsleiga:

Fyrsti sólarhringur: kr. 12.000, annar sólarhringur: 

kr. 8.000, þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 1.800

10
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Sumarhúsabyggðin Vaðlaborgir er í Vaðlaheiði gegnt Akur-
eyri. Víðsýnt er þaðan um Eyjafjörð og örstutt til Akureyrar 
þar sem er fjölbreytt þjónusta, verslanir, veitingastaðir 
og afþreying. Á Eyjafjarðarsvæðinu má finna fjölda safna, 
sundlaugar, golfvelli, merktar gönguleiðir og margt fleira fyrir 
ferðafólk.

Húsið er á einni hæð og eru í því þrjú herbergi og allur nauð-
synlegur húsbúnaður. Rúmstæði eru fyrir átta (tvö tvöföld 
rúm: 180x200 og 140x200 + tvær efri kojur) og eru í húsinu 

átta sængur og koddar, sem og tvær lausar rúmdýnur. 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.

Vaðlaborgir

Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 32.000

Hús og búnaður - Akureyri og Vaðlaborgir

Hólmatún 7 97 6-7+2d 8 nei já já nei já/nei nei já já/já já nei val

Vaðlaborgir 80 8+2d 8 nei já já nei já/nei nei já já/nei já já fös

*2d = tvær dýnur til að leggja á gólf.

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum.

Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.
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Nýjungin í orlofshúsaframboði Kjalar í fyrra var hús á Illuga-
stöðum og mæltist hún vel fyrir. Húsið verður því aftur í boði 
í ár. Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum á sér áratuga sögu og 
hefur notið mikilla vinsælda sem dvalarstaður í orlofi, hvort 
heldur að sumri sem vetri. Þjónustumiðstöð er á Illugastöð-
um og leikvöllur með skemmtilegum leiktækjum fyrir börnin, 
m.a. ærslabelg. Stutt er yfir í Vaglaskóg þar sem miklir mögu-
leikar eru til gönguferða. Stutt er til Akureyrar í gegnum Vaðla-
heiðargöng og margt að skoða í næsta nágrenni. 

Húsið er nr. 1 í sumarhúsabyggðinni, 45 fermetra á einni 
hæð og í því eru tvö herbergi. Svefnrými eru fyrir 8 manns í 
húsinu og húsbúnaður sem miðast við þann gestafjölda. Við 
húsið er verönd og heitur pottur. 

Illugastaðir

Hús og búnaður - Illugastaðir - hús nr. 1

Illugastaðir  45 8 8 nei já já nei já/nei nei já já/já nei já fös

*Hægt er að fá þvegið í þjónustumiðstöðinni gegn gjaldi.
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Sumarleigutímabil: 4. júní - 27. ágúst
Vika kr. 28.000

www.illugastadir.is
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Félagsmönnum Kjalar standa þrjú hús til boða á orlofshúsa-
svæðinu 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 Eiða-
vatn 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 göngu-
leiðir og golfvöllur í Fellabæ.

Orlofshúsasvæðið Eiðum

Sumarleigutímabil: 11. júní - 13. ágúst
Vika kr. 24.000

Helgarleiga fyrir og eftir sumarleigutímabil kr. 15.000 

Hægt er að leigja hús nr. 7 sem gestahús með leigu 

 á húsi nr. 3. Viðbótarverð er þá kr. 15.000 

Í húsinu eru tvö svefnherbergi og rúmstæði fyrir 5 manns 
(tvö tvöföld rúm). 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. 3
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Sumarleigutímabil: 11. júní - 13. ágúst
Vika kr. 24.000

Hægt að leigja hús nr. 7 sem gestahús með leigu á húsi nr. 8

Viðbótarverð er þá kr. 13.500 

Helgarleiga fyrir og eftir sumarleigutímabil kr. 15.000

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. 8

Hús og búnaður - Orlofshúsasvæðið Eiðum

Eidar 3  54 5+2d 8 nei já já nei já/nei nei já nei já nei fös

Eidar 7 (gestah.)  54 6 8 nei hellur já nei já/nei nei já nei já nei val

Eidar 8  54 5+2d 8 nei já já nei já/nei nei já nei já nei fös

*2d = tvær dýnur til að leggja á gólf.

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum.

Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í húsunum.

Sumarleigutímabil: 11. júní - 13. ágúst
Vika kr. 18.000

Vika sem gestahús við Eiðar 3 og 8 kr. 13.500 

Helgarleiga fyrir og eftir sumarleigutímabil kr. 10.000

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.

Hús nr. 7 (gestahús)
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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 sam-
tals 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. Heitur pottur er við húsið. Gæludýr eru leyfð.

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.

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.

15

Sumarleigutímabil: 28. maí - 3. september
Vika kr. 29.000

Hús og búnaður - Lyngás

Lyngás  60 9+3d 10 nei já já nei já/nei nei já nei já nei fös

*3d = 3 dýnur til að leggja á gólf.

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum.

Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni. Leiðbeiningar um frágang eru í húsunum.
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Lyngás, Biskupstungum



Orlofsvefur Kjalar hefur verið opnaður og er hægt að sækja um hús og 
íbúðir með rafrænum hætti. Síðasti dagur umsóknarfrests er 28. mars  
næstkomandi. Mikilvægt er að umsækjendur útfylli upplýsingaform á um-
sóknarsíðunni, s.s. heimilisfang, síma og netfang. Allar umsóknir fara í af-
greiðslugrunn sem unnið er úr eftir að umsóknarfresti lýkur. Umsóknir eru 
metnar og úthlutað á grundvelli punktastöðu umsækjanda.

Þeir sem fá úthlutað orlofshúsi eða -íbúð fá staðfestingarbréf í tölvupósti 
með númeri úthlutunar. Með sama hætti er sent tölvubréf til þeirra sem fá 
synjun en umsóknir þeirra fara sjálfvirkt á biðlista.

Gert er ráð fyrir að svör við umsóknum verði send út fyrir 1. apríl nk.

Fyrstur kemur, fyrstur fær

Þann 20. apríl birtast á orlofsvefnum upp-
lýsingar um lausar vikur og daga á tímabilinu 
frá 28. maí til 3. september. Allir félagsmenn 
geta þá bókað og gildir sú regla að fyrstur 
kemur, fyrstur fær. Fyrsta virkan dag í mánuði 
utan úthlutunartímabils er hægt að bóka laus 
tímabil í yfistandandi mánuði og þrjá mánuði 
fram í tímann. Þannig opnast fyrsta virkan dag 
í júní fyrir september og fyrsta virkan dag í júlí 
fyrir október og síðan koll af kolli.

Styrkir til 
orlofs að 
eigin vali

Stéttarfélagið Kjölur mun úthluta 100 
styrkjum til „Orlofs að eigin vali“ fyrir komandi 
tímabil. Fjárhæðin er 30.000 kr. og verður 
úthlutað með sama hætti og um vikudvöl í 
sumarhúsi væri að ræða. Styrkur er greiddur 
út að dvöl eða ferð lokinni gegn framvísun 
löglegra reikninga sem rekstraraðili gefur út 
á nafn umsækjanda styrksins. Orlofsávísun 
gildir fyrir orlofsdvöl á almanaksárinu 2021.

Um styrki til „Orlofs að eigin vali“ gilda eftir-
farandi reglur:
  Greitt er fyrir gistingu utan orlofskerfis Kjal-

ar stéttarfélags og annarra stéttarfélaga, 
þ.e. hótel, gistihús, tjaldstæði o.s.frv.

  Greitt er vegna leigu á hjólhýsi, fellihýsi eða 
tjaldvagni.

  Greitt er vegna hvala- og fuglaskoðunar.
  Greitt er vegna kostnaðar við skipulagðar 

gönguferðir með viðurkenndum ferðaþjón-
ustuaðilum.

  Greitt er vegna skipulagðra hópferða, 
hestaferða, siglinga, fargjalda í flugi (að 
undanskildum flugávísunum í gegnum 
orlofsvef Kjalar), ferða með rútu eða ferju 
o.s.frv.

  Ekki er hægt að framvísa kvittunum fyrir 
matarútgjöldum, bensíni og/eða almennum 
ferðakostnaði.

Sækja þarf um styrk í síðasta lagi 28. 
mars nk. á bókunarsíðu orlofsvefs undir 
„Umsóknir“.

Umsóknarfrestur til 28. mars


