
Efstiás 11, Svínadal 
Í Svínadal er hægt að dvelja í þessu glæsilega 

orlofshúsi við Efstaás í Eyrarskógi. Um er að ræða 

rúmgott hús byggt árið 2002 sem stendur í fallegu 

umhverfi í landi Kambshóls í Svínadal. Húsið er á 

tveimur hæðum, uppi eru tvö svefnherbergi og eitt til 

viðbótar er á neðri hæð. Búnaður er fyrir 8 manns.  

Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagsins. 

 

Hraunborgir í Grímsnesi                                         

Bústaður félagsins heitir Bræðrapartsvör og stendur við 

Húsasund nr. 16. Sumarhúsabyggðin í Hraunborgum er 

vel gróin, með þjónustumiðstöð og sundlaug. Á svæðinu 

er einnig golfvöllur, minigolf og leikvöllur fyrir börnin. 

Góð staðsetning á Suðurlandinu og stuttar vegalengdir 

að mörgum perlum íslenskrar náttúru. Húsið er 

svokallaður A-bústaður og við hann er stór verönd og 

heitur pottur. Búnaður er fyrir 6 manns. 

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun 

leigusamnings. 

Útilegukortið– Veiðikortið 2020 
Fullgildir félagsmenn geta keypt Útilegukortið og/eða 

Veiðikortið 2020 á skrifstofu félagsins með 50% afslætti.  

Edduhótel og Fosshótel 
Félagsmenn geta keypt afsláttarmiða á Edduhótel og 

Fosshótel á skrifstofu félagsins. Nánari upplýsingar er að 

finna á heimasíðu félagsins www.vlfa.is. 

Afsláttarkort 
Við minnum félagsmenn á afsláttarkort félagsins sem 

einnig er félagsskírteini. Fjöldi fyrirtækja og þjónustuaðila 

bjóða félagsmönnum afslátt og sérkjör gegn framvísun 

félagsskírteinis. Nánari upplýsingar um afslættina má 

finna á heimasíðu félagsins www.vlfa.is. 

Við minnum á að í stað þess að skila inn 

umsókn er hægt að sækja um orlofshús 

á Félagavefnum og eru félagsmenn 

eindregið hvattir til þess. Félagavefurinn 

er aðgengilegur á www.vlfa.is og þar er 

hægt að skrá sig inn með rafrænum 

skilríkjum eða fá lykilorðið sent í 

netbanka. 

Verkalýðsfélag Akraness 
Sunnubraut 13 

300 Akranes 
   Sími:  430 9900    Netfang: vlfa@vlfa.is 
Opnunartími: mán—fim 8-16, fös  8-15:15 

Gleðilegt sumar! 

 

www.vlfa.is               

Sumarið 2020 

Orlofshús og -íbúðir 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 

Furulundur, Akureyri 

Félagið á þrjár íbúðir í Furulundi 8 á Akureyri. Í öllum 

íbúðunum eru 2 svefnherbergi, stofa, eldhús og 

baðherbergi með sturtu. Svefnpláss er fyrir 4 í 

herbergjum og hægt að fá gestarúm og barnarúm. 

Búnaður er fyrir 5 manns. Gasgrill og garðhúsgögn  

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun  

leigusamnings.  



Bláskógar 12, Svínadal 

Bústaðurinn er staðsettur í Svarfhólsskógi, hann er 

með tveimur svefnherbergjum og svefnlofti.  Hjónarúm 

er í báðum herbergjum auk barnarúms.  Á svefnlofti 

eru aukadýnur .  Sængur og koddar eru fyrir 8 manns.  

Góður pallur, garðhúsgögn, heitur pottur og gasgrill. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagssins. 

 

Ásendi 10, Húsafelli  

Í húsi félagins að Ásenda 10 eru 2 svefnherbergi og 

svefnloft. Það er búið flestum þægindum og búnaði 

fyrir 8 manns. Húsið er með góðri verönd og heitum 

potti.  Bústaðurinn var alveg tekin í gegn að innan í 

ársbyrjun 2020. Ný eldhúsinnrétting, baðherbergið 

endurnýjað og ný rúm í báðum herbergjum. 

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun 

leigusamnings. 

Berjabraut 10, Kjós 

Í Kjós á félagið stórt og gott orlofshús sem byggt var 

2005.  Húsið er 83 m2 með tveimur svefnherbergjum 

og rúmgóðu lofti. Í svefnherbergjum eru tvíbreið rúm 

og á loftinu er eitt tvíbreitt rúm og tvær aukadýnur. 

Sængur og koddar eru fyrir 8 manns.  Góður lokaður 

pallur er í kringum bústaðinn og að hluta yfirbyggður. 

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun 

leigusamnings. 

Birkihlíð 6, Húsafelli 

Í Húsafelli á félagið einnig glæsilegt og rúmgott hús við 

Birkihlíð. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi með 

hjónarúmum ásamt gestahúsi með hjónarúmi og 

svefnsófa. Húsið er vel búið flestum þægindum og 

búnaði fyrir 10 manns. 

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun  

leigusamnings.  

Ölfusborgir við Hveragerði 

Sumarhúsabyggðin í Ölfusborgum er sú elsta sinnar 

tegundar hér á landi. Húsið er með heitum potti og 

glæsilegri verönd. Svefnpláss og sængur fyrir 6, einnig 

er hægt að fá barnarúm. Leikvöllur fyrir börn er rétt við 

húsið, rólegt og barnvænt umhverfi. Frá Ölfusborgum 

er stutt í alla þjónustu. 

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun 

leigusamnings. 

 

Ásendi 9, Húsafelli 

Nýjasti bústaður VLFA er í Ásenda 9 í Húsafelli. Hann 

er með tveimur svefnherbergjum ásamt gestahúsi. Í 

hvoru svefnherbergi eru hjónarúm og í gestahúsi er 

einnig hjónarúm. Búnaður er fyrir 8 manns. Góður 

pallur er í kringum bústaðinn ásamt heitum potti, 

gasgrilli og garðhúsgögnum. 

 

Lyklar eru afhentir á staðnum gegn framvísun 

leigusamnings. 


