
 
Nokkur atriði vegna sumarhúsanna okkar: 

• Helgarleiga er 2 nætur. 

• Þvottagjald er innheimt  í Lækjarsmáranum  fyrir hvern 
einstakling. 

• Ekki er ætlast til að félagar áframleigi orlofshúsin til 
annara. 

• Nokkuð hefur verið kvartað um að ekki sé nógu vel ræst 
við brottför. Minnum á að óþrifagjald er 5000- kr. 

• Hægt er að kaupa þrif; kr. 4000 í Lækjarsmára. 

 
 

Munið eftir: 

• Íþróttastyrknum hjá STAF  

• Starfsmenntunarsjóði STAF 

• Styrktarsjóði BSRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÉTTABRÉF 
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Ágætu félagar 
 
Í september s.l stóð félagið fyrir skemmti-og 

skoðunarferð á Fljótsdalshérað. Byrjað var á að skoða  

Minjasafn Austurlands á Egilsstöðum þar sem 

félögum var sýnt safnið af safnverði. Safnið er afar 

athyglisvert og alveg þess virði að skoða það.  

Við Skriðuklaustur var snætt nesti áður en stöðvarhús 

Fljótsdalsstöðvar var skoðað. Þaðan var haldið á 

virkjunarsvæði Kárahnjúka, inn á Eyjabakka og  

ferðinni lauk með bað og kvöldverði á Laugarfelli. 

 

Á haustdögum var bústaðurinn í Munaðarnesi seldur 

og hann fluttur af staðnum. Ekki reyndist vera áhugi 

hjá félögum  að nýta bústaðinn og  því var ekki um 

annað að gera en selja hann. 

 

Jöfn og góð nýting er á íbúðinni í Lækjasmára og 

bústaðnum í Kjarnaskógi og er rekstur og umhirða 

þessara eigna hluti af daglegum störfum stjórnar 

félagsins. 

Nýverið var gerður samningur á milli Vodafon og 

rekstrarfélags húseigenda í Kjarnaskógi um 

myndlykla í bústaðina og mun félagið verða aðili að 

þeim samningi. Sem táknar að leigjandi hringir í 

365miðla og kaupir sér áskrift þann tíma hann dvelur , 

(Sumarhúsaáskrift).  

Nýtt sjónvarp, eldavél og dýnur í hjónaherbergi eru 

komin í Kjarnaskóg og heilmiklum lagfæringum á 

baðherbergi í Lækjasmára er nýlokið. 

Hugleiðingar eru um endurnýjun húsgagna á báðum 

stöðum. 

 

Eftir páska mun formaður BSRB heimsækja félögin á 

Austurlandi og halda sameiginlegan fund með stjórn 

félagsins og stjórn  FOSA . 

 

Í sept n.k mun stjórn BSRB halda stjórnar og 

vinnufund á Austurlandi  en það verður um 30 manna 

fundur. 

 

Félagar, verum virk og höfum áhuga á félaginu okkar 

og því sem við gerum ☺ 

     Formaður.  

 

Hótelmiðar og fleira !!! 
 

Verðum áfram með til sölu eftirfarandi:  

Hótelmiða á Fosshótel (gilda allt árið)  

Hótel Eddu yfir sumarið. 

Útilegukort og  Veiðikort. 

Miðarnir verða til sölu hjá Birnu Rósu á skrifstofutíma. 

Staðgreiða verður kortið / miðana við afhendingu. 
 



Umsóknarblað um  Orlofshús/íbúð   

 Sumarið 2013 

 

 

 

 

Nafn :  

.......................................................................................... 

 

Kennitala :  

……………………………...................…………………..……..…….. 

 

Heimilisfang :  

...........................................................................................   

 

Sími : ....................      Tölvupóstfang:........................ 

 
 

Í Kjarnaskógi : 

    

vikan : ....................................................   

       

 vika til vara: ……………………………........ 

 

Í Lækjarsmára : 

   

vikan : ..................................................... 

 

vika til vara: …………………………...…...… 

 

 

 

 

     

 

Umsóknum skal skila á skrifstofu HSA til Birnu Rósu  eða 

hringja inn umsóknina  

í síma 893 9105 hjá STAF milli kl. 8.00–16.00 virka daga.   

Umsóknarblað er  líka á heimasíðu félagsins. 

Umsóknum þarf að skila í síðasta lagi 8. apríl n.k. 
Umsækjendur fá send svör  fyrir  12. apríl n.k.  

 

Sumarorlof hefst 17. maí og stendur til 27. september  

orlofshús / íbúð eru leigð frá föstudegi til föstudags.   

Vikan kostar 18.000 kr. 
 

 

Leiga orlofshúsa okkar fer fram á skrifstofutíma í síma 893 
9105 hjá Birnu Rósu, Bergþóru eða Rakel 

 

Heimasíða STAF www.123.is/staf 

 

 

 

 

Með bestu óskum um gleðilegt sumar og 

ánægjulega dvöl í orlofshúsunum okkar.   

Stjórn Staf 

 
 

http://www.123.is/staf

