
Úthlíð Akureyri AkureyriFlúðir

Haustleigutímabilið er
12.september 2015- 8. janúar 2016

Vika: Helgi:
Stakur dagur/ 

3. dagur

Stórar íbúðir Akureyri 19.500 13.000 5.500/ 1.300

Minni íbúðir Akureyri
18.000 
/16.500

12.000 
/11.000

5.000/ 1.200 
4.500/ 1.100

Litlar íbúðir Akureyri
12.000 
/10.500

8.000 
/7.000

3.500/ 800 
3.000/ 700

Íbúðarherbergi Akureyri 10.500 7.000 3.000/ 700

Lynghólar 2 - Dalvík 19.500 13.000 5.500/ 1.300

Kirkjubæjarklaustur 19.500 13.000 5.500/ 1.300

Flúðir - hús 1 - 4 19.500 13.000 5.500/ 1.300

Úthlíð 19.500 13.000 5.500/ 1.300

Skorradalur - stór bústaður 19.500 13.000 5.500/ 1.300

Skorradalur - lítill bústaður 12.000 8.000 3.500/ 800

Starfsmannafélag Landspítala

Bóka skal á Orlofshúsavefnum frá og með 1. sept. kl. 9:00  
og gildir, fyrstur pantar fyrstur fær. Greiða þarf með kredit-
korti um leið og pöntun er gerð annars er umsókn hafnað.     

Hægt er að greiða í gegnum heimabanka en þá þarf strax að 
pöntun lokinni að hafa samband við Starfsmannafélagið.

Vinsamlegast kynnið ykkur hvernig á að fara að við bókun 
og hvernig hægt er að komast inn á Orlofshúsavefinn ef 
pantað er á Ytri vef.

Einungis félagsmenn geta bókað á vefnum, innskráning 
á vefinn jafngildir umsókn í Starfsmannafélag Landspítala 
þar sem uppgefið verð er fyrir félagsmenn sem greiða 
félagsgjald.

Jeppafært ætti að vera fram eftir hausti í húsin í Skorradal. Ef 
fer að snjóa getur orðið ófært og verður þá húsunum lokað 
og leiga endurgreidd.

Skilagjald á lyklum er kr. 1.000 sem greiða þarf 
í peningum þegar lykill er sóttur á skrifstofu 
Starfsmannafélags Landspítala, Eiríksgötu 5, frá  
kl. 8-16 virka daga. 

HEFST 1. SEPTEMBER KL. 9:00 
leiganHaust
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Kirkjubæjarklaustur Skorradalur Dalvík 

www.orlof.is/sfl

Allar nánari 
upplýsingar 
hjá Grétu 
í síma: 5969

Gæludýr leyfð

Úthlíð Akureyri AkureyriFlúðir

Haustleigutímabilið er
14. september 2012 - 4. janúar 2013

Vika: Helgi:
Stakur dagur/ 

3. dagur

Stórar íbúðir Akureyri 16.500 11.000 4.500/ 1.100

Minni íbúðir Akureyri
15.000 
/13.500

10.000 
/9.000

4.200 /1.000 
3.700 / 900

Litlar íbúðir Akureyri
9.000 
/7.500

6.000 
/5.000

2.700/ 600 
2.200/500

Íbúðarherbergi Akureyri 7.500 5.000 2.200/ 500

Lynghólar 2 - Dalvík 16.500 11.000 4.500/ 1.000

Kirkjubæjarklaustur 16.500 11.000 4.500/ 1.000

Flúðir - hús 1 - 4 16.500 11.000 4.500/ 1.000

Úthlíð 16.500 11.000 4.500/ 1.000

Skorradalur - stór bústaður 16.500 11.000 4.500/ 1.000

Starfsmannafélag Landspítala

Bóka skal á Orlofshúsavefnum frá og með 3. sept. kl. 9:00  
og gildir, fyrstur pantar fyrstur fær. Greiða þarf með kredit-
korti um leið og pöntun er gerð annars er umsókn hafnað.     

Hægt er að greiða í gegnum heimabanka en þá þarf strax að 
pöntun lokinni að hafa samband við Starfsmannafélagið.

Vinsamlegast kynnið ykkur hvernig á að fara að við bókun 
og hvernig hægt er að komast inn á Orlofshúsavefinn ef 
pantað er á Ytri vef.

Einungis félagsmenn geta bókað á vefnum, innskráning 
á vefinn jafngildir umsókn í Starfsmannafélag Landspítala 
þar sem uppgefið verð er fyrir félagsmenn sem greiða 
félagsgjald.

Jeppafært ætti að vera fram eftir hausti í húsin í Skorradal. Ef 
fer að snjóa getur orðið ófært og verður þá húsunum lokað 
og leiga endurgreidd.

Skilagjald á lyklum er kr. 1.000 sem greiða þarf 
í peningum þegar lykill er sóttur á skrifstofu 
Starfsmannafélags Landspítala, Eiríksgötu 5, frá  
kl. 8-16 virka daga. 

HEFST 3. SEPTEMBER KL. 9:00 
leiganHaust
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Kirkjubæjarklaustur Skorradalur Dalvík 

www.orlof.is/sfl

Allar nánari 
upplýsingar 
hjá Grétu 
í síma: 5969

Gæludýr leyfð


