
 

 

Úthlutunartímabil 2019 

ATH. 

• Þú sækir um orlofshús á ákveðnu úthlutunartímabili í gegnum bhm.fritimi.is  

• Leiðbeiningar um það hvernig skal skrá sig inn á bhm.fritimi.is má finna hér. 

• Leiðbeiningar um það hvernig skal sækja um orlofshús á úthlutunartímabili má finna hér. 

• Leiðbeiningar um það hvernig skal bóka hús í forgangsopnun, fyrir þá sem fengu ekki 

úthlutað að gleymdu að borga, má finna hér. 

• Verði minniháttar breytingar á því sem kemur fram hér á að neðan verður tilkynnt um þær 

breytingar á vefnum bhm.fritimi.is undir dálknum „Tilkynningar“. Verði meiriháttar 

breytingar á því sem hér kemur fram fá sjóðsfélagar póst um slíkt 

Endilega haltu áfram yfir á næstu síðu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bhm.fritimi.is/Heim/Index
https://www.bhm.is/media/orlofssjodur/Leidbeiningar,-innskraning.pdf
https://www.bhm.is/media/orlofssjodur/Leidbeiningar,-umsoknir-a-timabilum.pdf
https://www.bhm.is/media/orlofssjodur/Leidbeiningar,-Forgangsopnun.pdf


 

Útlönd 2019 (með fyrirvara um breytingar) 

 

Opnað verður fyrir umsóknir til leigu í útlöndum árið 2019 þann 8. janúar (þriðjudagur).  

Útleigutímabilið er frá byrjun maí til enda september.  

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti þann 12. febrúar (þriðjudagur) og stefnt er á að úthlutun 

klárist þann 14. febrúar (fimmtudagur).  

Sjóðfélagar sem fá úthlutað íbúð í útlöndum hafa tvær vikur til að ganga frá greiðslu eða til 28. 

febrúar (fimmtudagur). Greiðslufrestur rennur þá út á miðnætti 27. febrúar (miðvikudagur). 

Einum degi síðar opnast bókunarvefur í eina viku eða frá 1. mars (föstudagur) kl. 09:00 til og með 

8. mars (föstudagur). Þessi opnun er EINUNGIS fyrir þá sem sóttu um en fengu ekki úthlutað og 

fyrir þá sem greiddu ekki á réttum tíma. ATH. Hér gildir reglan fyrstur kemur fyrstur fær fyrir þá 

einstaklinga sem mæta áðurnefndum skilyrðum.  

Orlofshús erlendis sem ekki verður úthlutað verða færðir á bókunarvef Orlofssjóðs BHM á 

miðnætti þann 8. mars (föstudagur). Þá gildir reglan, fyrstur kemur fyrstur fær.  

 

ATH. Verði minniháttar breytingar á ofangreindu verður tilkynnt um þær breytingar á vefnum 

bhm.fritimi.is undir dálknum „Tilkynningar“. Verði meiriháttar breytingar á þessum upplýsingum 

fá sjóðsfélagar póst um slíkt.  

Endilega haltu áfram yfir á næstu síðu 

 

 

  



 

Páskaleiga 2018 (með fyrirvara um breytingar) 

 

Opnað verður fyrir umsóknir til páskaútleigu árið 2019 þann 15. janúar (þriðjudagur)  

Útleigutímabilið er frá 17. apríl (miðvikudagur) til og með 24. apríl (miðvikudagur). 

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti þann 3. mars (sunnudagur) og stefnt er á að úthlutun klárist 

þann 6. mars (miðvikudagur). 

Sjóðfélagar sem fá úthlutað um páska hafa tvær vikur til að ganga frá greiðslu, til 20. mars 

(miðvikudagur). Greiðslufrestur rennur út á miðnætti 19. mars (þriðjudagur). 

Einum degi síðar opnast bókunarvefur í eina viku eða frá og með 21. mars kl. 09:00 (fimmtudagur) 

til og með 28. mars (fimmtudagur). Þessi opnun er EINUNGIS fyrir þá sem sóttu um en fengu 

ekki úthlutað og fyrir þá sem greiddu ekki á réttum tíma. ATH. Hér gildir reglan fyrstur kemur 

fyrstur fær fyrir þá einstaklinga sem mæta áðurnefndum skilyrðum.  

 

Orlofshúsum sem ekki verður úthlutað í páskaleigu verða færðir á bókunarvef Orlofssjóðs BHM á 

miðnætti þann 28. mars (fimmtudagur). Þá gildir reglan, fyrstur kemur fyrstur fær.  

 

ATH. Verði minniháttar breytingar á ofangreindu verður tilkynnt um þær breytingar á vefnum 

bhm.fritimi.is undir dálknum „Tilkynningar“. Verði meiriháttar breytingar á þessum upplýsingum 

fá sjóðsfélagar póst um slíkt.  

Endilega haltu áfram yfir á næstu síðu 

 

  



 

Sumarútleiga innanlands 2019 (með fyrirvara um breytingar) 

 

Opnað verður fyrir umsóknir til sumarútleigu árið 2019 þann 30. janúar (miðvikudagur). 

Útleigutímabilið er frá 14. júní (föstudagur) til og með 23. ágúst (föstudagur). 

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti þann 31. mars (sunnudagur) og stefnt er á að úthlutun klárist 

þann 3. apríl (miðvikudagur). 

Eftir að úthlutun hefur átt sér stað hafa þeir sjóðsfélagar sem fá úthlutuðu orlofshúsi í sumarleigu 

tvær vikur til að ganga frá greiðslu, til 17. apríl (miðvikudagur). Greiðslufrestur rennur út á 

miðnætti 16. apríl (þriðjudagur). 

Einum degi síðar opnast bókunarvefur í viku eða frá og með 18. apríl (fimmtudagur) kl. 09:00 til 

og með 25. apríl (fimmtudagur). Þessi opnun er EINUNGIS fyrir þá sem sóttu um en fengu ekki 

úthlutað og fyrir þá sem greiddu ekki á réttum tíma. ATH. Hér gildir reglan fyrstur kemur fyrstur 

fær fyrir þá einstaklinga sem mæta áðurnefndum skilyrðum.  

 

Þann 26. apríl (föstudagur) kl. 09:00 verður eftirfarandi fært á bókunarvef og opið öllum: 

• Orlofshúsum sem ekki verður úthlutað. ATH. Hér gildir fyrstur kemur fyrstur fær. 

 

• Svokölluð flakkarahús en þeim er ætlað að auka möguleika þeirra sem eiga fáa punkta til 

að fá orlofshús að sumri. Flakkarahúsin árið 2019 eru Aðaldalur 3, Brekkuskógur C-29, 

Hreðarvatn 21 og Miðhús 3. ATH. Hér gildir fyrstur kemur fyrstur fær. 

 

• Vikurnar 7.-14 júní og 23.- 30. ágúst. Ekki eru dregnir af punktar fyrir þessar tvær vikur. 

ATH. Hér gildir fyrstur kemur fyrstur fær. 

 

ATH. Verði minniháttar breytingar á ofangreindu verður tilkynnt um þær breytingar á vefnum 

bhm.fritimi.is undir dálknum „Tilkynningar“. Verði meiriháttar breytingar á þessum upplýsingum 

fá sjóðsfélagar póst um slíkt.  


