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Ágætu Félagar 

Orlofssjóður Verkalýðsfélags Suðurlands á og rekur tvö heilsárshús og tvær íbúðir, önnur 
íbúðin er á Akureyri og hin í Kópavogi en sú síðarnefnda er ekki sérstaklega leigð í vikuleigur 
á sumrin heldur er þar hægt að leigja sólarhringsleigu á virkum dögum og helgarleigu frá 
föstudegi til sunnudags. Orlofshúsin eru hinsvegar staðsett í Reykjaskógi í Árnessýslu og  í 
Borgarbyggð, um 15 km norðan við Borgarnes. Húsin eru góð og vel búin heilsárshús og til 
notkunar fyrir félagsmenn allt árið. Góð nýting var á húsunum síðastliðinn vetur og voru þau í 
notkun flestar helgar.  

Hér inni í blaðinu er umsóknareyðublað sem fylla skal út og senda til okkar á skrifstofu félag-
sins að Suðurlandsvegi 3, 850 Hellu. 

Það má líka senda umsóknina skannaða inn og í tölvupósti á netfangið vs@vlfs.is  

Umsóknartími fyrir orlofshús/íbúð er til 8.apríl. Ath póstleggja þarf umsóknina í seinasta lagi 
þann 5.apríl. Þeir umsækjendur sem fá úthlutað verða skráðir inn rafrænt og ætti krafa vegna 
leigunnar að birtast í heimabanka með eindaga þann 23.apríl. Eftir þann tíma verður þeim 
boðin úthlutun sem kunna að liggja fyrir á biðlista.  

Þann 15.maí verður opnað fyrir þær vikur sem gætu verið lausar og gildir þá reglan: “fyrstur 
kemur, fyrstur fær”. Allar bókanir eftir þann tíma eru gerðar rafrænt.     

Frekari upplýsinga um orlofshúsin/íbúð er hægt að nálgast á skrifstofu félagsins í  

síma 487-5000, milli kl 09:00 og 16:00, virka daga, eða senda tölvupóst  á netfangið 
vs@vlfs.is  

Fyrir utan sumarorlofstímann er hægt að bóka sig í húsin/íbúðirnar á heimasíðu félagsins, 
www.vlfs.is/orlofshús-ibudir, þegar þangað er komið er valið það hús/íbúð sem viðkomandi 
hyggst fara í. Þar er dagatal sem kemur fram hvenær húsin/íbúðir eru lausar. Velja þarf 
fyrsta og seinasta dag dvalarinnar.  

Ef frekari upplýsinga er þörf ekki hika við að hafa samband við skrifstofu félagsins. 
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Almennt um húsreglur: 

Leigjandi ber ábyrgð á orlofshúsi/íbúð og öllum búnaði meðan á leigutíma stendur og 

skuldbindur sig til að bæta það tjón sem kann að verða á hans völdum eða annarra á 

hans vegum. Leigjanda ber skylda til að tilkynna strax ef um einhverjar skemmdir verður 

að ræða, á skrifstofu félagsins. 

Til athugunar ! 

Af gefnu tilefni viljum við biðja leigjendur orlofshúsa um að gefa ekki upp til þriðja aðila 

upplýsingar sem gefnar eru upp á skrifstofu VLFS, er varða öryggi orlofshúsa félagsins. 

 

Meðferð elds 

Öll meðferð elds kostar sérstaka aðgæslu, hvort sem um er að ræða grill, kertaljós eða 

einfaldlega reykingar. 

Meðferð opins elds í umhverfi húsanna er alfarið bönnuð. 

Reykskynjarar 

Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum húsum og hafa fyrir löngu sannað gildi sitt. 

Aldrei má taka rafhlöður úr þeim nema setja nýjar í staðin. Gefi reykskynjari frá sér 

hljóð þess merkis að rafhlöður séu að tæmast er fólk vinsamlegast beðið um að láta vita 

á skrifstofu félagsins. Munið að þessi smátæki hafa skipt sköpum og jafnvel bjargað 

mannslífum.  
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Þrætuás, Borgarfirði 

Orlofshúsið við Þrætuás í Borgarbyggð er 92m2. Húsið er búið öllum helstu nútímaþægin-
dum.  

Þrjú svefnherbergi eru í húsinu og er svefnpláss fyrir 6 manns. 

Um 15 mínútna akstur er í Borgarnes. 

Heitur pottur er á lokaðri verönd við húsið. 

Húsið stendur á fallegum stað með glæsilegu útsýni til allra átta. Stutt er í alla þjónustu í 
Borgarnesi, sem og í veiði. Sundlaug er í Varmalandi og Borganesi, golfvöllur er steinsnar 
frá og margar fallegar gönguleiðir.  

Taka þarf með sér lín, handklæði, tuskur, wc– og eldhúspappír. Þvottavél fyrir tau er til 
staðar og gasgrill í geymslu.  

Ekki er hitaveita á staðnum og er því rafmagnskynding fyrir húsið og heita pottinn.  

Leigutími er frá kl 14:00 á föstudegi til kl 12:00 næsta föstudags. Vikuleiga kostar 19.000–  
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Reykjaskógur, Árnessýsla 

Orlofshúsið í Reykjaskógi er 75 m2 og búið öllum helstu þægindum. Heitur pottur er á lo-
kaðri verönd við húsið. Það eru þrjú herbergi og svefnstæði eru fyrir 8 manns.  

Einnig er ferðabarnarúm í húsinu. Taka þarf með sér lín, handklæði, tuskur, wc og eld-
húsrúllupappír. Þvottavél fyrir tau er til staðar og gasgrill er í geymslu. 

Reykjaskógur er í landi Efri-Reykja, skammt austan við Laugarvatn. Stutt er í golfvöll og 
sundlaug er í Úthlíð sem og veitingastaður. Ekki má svo gleyma náttúruperlunum Gullfoss og 
Geysi sem eru í næsta nágrenni. 

Leigutími er frá kl 14:00 á föstudegi til kl 12:00 næsta föstudags. Vikuleiga kostar 18.000–  

Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagsins og skal skila þeim þangað aftur.  
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Furulundur 10d, Akureyri 

Orlofsíbúð félagsins á Akureyri er við Furulund. Íbúðin er um 50 m2. Tvö svefnherbergi 
eru í íbúðinni og er rúmstæði fyrir tvo í þeim báðum. Taka þarf með sér lín, handklæði, 
tuskur, wc– og eldhúspappír. Gasgrill er á svölum íbúðarinnar.  

Frá Akureyri er stutt í margar helstu náttúruperlur landsins og bærinn sjálfur vinsæll 
áningarstaður í lengri eða skemmri tíma. Fjöldi manns heimsækir bæinn árlega, jafnt 
vetur, sumar, vor og haust. Fegurð bæjarins og fjarðarins, ásamt veðurblíðu dregur til sín 
jafnt innlenda sem og erlenda ferðamenn. Í kjarnaskógi sem er helsta útivistarsvæði 
bæjarins er boðið uppá spennandi möguleika, leiktæki og stíga.  

Leigutími er frá kl 14:00 á föstudegi til kl 12:00 næsta föstudags. Vikuleiga kostar 18.000- 

Securitas er umsjónaraðili fyrir íbúðina og eru lyklar afhentir á skrifstofu Securitas við 
Tryggvabraut 10 á Akureyri. 
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Rjúpnasalir, Kópavogi 

Félagið á einnig íbúð við Rjúpnasali í Kópavogi. Íbúðinni er ekki úthlutað sérstaklega í 
sumarleigu eins og orlofshúsunum og íbúðinni á Akureyri, heldur er hún leigð sólarhrings-
leigu á virkum dögum og svo helgarleigu, allt árið. Nálgast má upplýsingar um hvenær hún 
er laus á heimasíðu félagsins, www.vlfs.is/orlofshus-ibudir. 

Íbúðin er á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi, er 86m2 að stærð. Það eru tvö svefnherbergi í 
íbúðinni með svefnstæðum fyrir 5 manns. Auk þess er ferðarúm í geymslu í kjallara. 
Á svölunum er gasgrill, borð og stólar.  
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Veiðikortið 2019 

Kortið er til sölu á skrifstofu félagsins og kostar 4.000 krónur fyrir 
félagsmenn en fullt verð er  7.900 krónur 

Veiðikortið er mjög hagkvæmur valkostur sem hentar jafnt veiðimönnum sem fjölskyldufólki. 
Með Veiðikortið í vasanum er hægt að veiða nær ótakmarkað í 34 veiðivötnum víðsvegar um 
landið sem og tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra. Nú gefst fólki loksins kostur á að 
stoppa við falleg vötn, í skemmri eða lengri tíma, án þess að þurfa að eyða miklum tíma í að 
finna út hvert á að fara til að kaupa veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í vatninu og þar fram 
eftir götum. 

 Með kortinu fylgir veglegur bæklingur og í honum eru lýsingar á veiðisvæðunum, reglur, kort 
og myndir.   

Einnig eru grunnupplýsingar á ensku í bæklingnum.  

Allur texti í bæklingi má finna á www.veidikortid.is bæði á íslensku og ensku og auk þess hægt 
að nálgast rafræna útgáfu. 

Útilegukortið 2019 

Kortið er til sölu á skrifstofu félagsins og kostar 10.000 krónur 
fyrir félagsmenn en fullt verð er  19.900 krónur 

Kortið veitir tveim fullorðnum og fjórum börnum undir 16 ára aldri 

fría gistingu á tjaldsvæðum samstarfsaðila Útilegukortsins í allt að 28 gistinætur á 

hverju starfsári þess. Engin takmörk eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði 

innan gistináttanna 28 en einungis má gista í fjórar nætur samfellt í hvert skipti. Úti-

legukortið gildir fyrir tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla. 

Njótið sumarsins og fallegrar náttúru Íslands. 


