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Október 

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson 

06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir 

07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir 

10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum 

13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir 

13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum 

14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson. 

                  Vox Femine syngur í messunni 

15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla 

15/10: Stjórn Skálholt. Fundur 

15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat 

15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt 

15/10: Afhending listaverks eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur 

19/10-20/10: 12 spora hópur 

19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum 

20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson 

20/10-21/10: Fermingarbörn frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni 

21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

21/10-26/10: Breskir unglingar á vegum Náttúruferða 

24/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

25/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

26/10-28/10: Kyrrðardagar - Systrasamfélagið 

26/10-28/10: Kammerkór Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum 

28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

                   Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur  

                   í messunni 

 28/10-30/10: Prédikunarsemínar Kjalarnesprófastsdæmis 

 

 

 

 Gleðilegt nýtt ár 

Þingvellir 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

Mynd: JKBS 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Aðstaða fyrir 40 – 50  manns 

Vatnssalerni og sturta 
Hesthús, gerði, heysala 

Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til 
matseldar í öllum húsum 

Aðstaða fyrir 20 - 25 manns 
Vatnssalerni og sturta  

Hesthús, gerði, heysala 

Upplýsingar í símum:  
486 8757 / 895 9500 / 867 3571  
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is 
Heimasíða: www.gljasteinn.is 

     Aðstaða fyrir 15 - 20 manns 
     Hestagerði og heysala 
     Vatnssalerni 

SVARTÁRBOTNAR 

ÁRBÚÐIR 

FREMSTAVER 

KJÖLUR 
Á N I N G A S T A Ð I R 

 

 

 

 

  
 

Þorrablót 2011 
 

Bóndadaginn 21. janúar 

Þorrablótið í ár verður haldið föstudaginn 21. janúar n.k. í Aratungu. 

Húsið verður opnað kl. 20:00 og skemmtunin hefst kl.21:00.  

 Skálholtssókn mun sjá um að kitla hláturtaugarnar hjá sveitungum í ár. 

Eftir borðhald mun svo hljómsveitin Sagaklass leika fyrir dansi af sinni 

góðkunnu snilld. 

Miðasala verður í Bjarnabúð þri. 18. jan. kl 12 - 14  

og miðv. 19. jan. kl. 15-17. Miðaverð er 3.000,- kr. Enginn posi! 

Íbúaskrá kirkjusókna gengur fyrir í miðasölu eins og venjulega  

og aldurstakmark er 18 ára sem fyrr. 

Barinn verður opinn og selur þar drykkjarföng, þegar upp á vantar :) 

  

Nefndin 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

  

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  og yoga teygjur. 
Stinnur rass og sléttur magi! 

Á nýju ári í salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og 

 kl 17.30 mánudaga og miðvikudaga. 

   
 

   

Fyrsti tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,  

láttu samt vita af þér svo það sé til bolti fyrir þig. 

 styrkir allan líkamann og 

gerir vöðvana langa og fallega.  

Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið. 

Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.  

Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu.. 

 

 

 

 

 

 

 Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.  

Áhrifin koma mjög fljótt í ljós. 

 

Skráning í síma 861-7888 

Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í  

  
 

    

 

  

 
 

 

 

  

   

  

 
 

 

 

 

  

  

  
  

  

   

  

 

 

  

 

 

 Hótel Gullfoss 
 

Velkominn á hótel Gullfoss 

Gisting - veitingar 

16 tveggja manna  herbergi með baði og sjónvarpi ásamt 70 manna 

veitingasal með fallegu útsýni. 

Mjög gott aðgengi fyrir fatlaða. Tveir heitir nuddpottar. 
 

Hótel Gullfoss 

v/ Brattholt, 801 Selfoss 

S. 486-8979, fax 486-8691 

Netfang: info@hotelgullfoss.is 

www.hotelgullfoss.is 
 

  

 

                                                                                                                              

Flúðaleið ehf 

 
Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og  

13:00 frá Flytjanda Klettagörðum 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

  

Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370 Pálmar. 

892-2371 Snævar. 

892-2372 Bjössi. 

                                                           Með von um gott samstarf   

                                                                Starfsfólk Flúðaleiðar 

 

 

Flúðaleið ehf 
 

Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og  

13:00 frá Flytjanda Klettagörðum 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

  

Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370 Pálmar. 

892-2371 Snævar. 

892-2372 Bjössi.                                      Með von um gott samstarf   

                                                                 Starfsfólk Flúðaleiðar 

___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

  

   

 

Oddvitafréttir 13. desember – 10. janúar 2011. 

 
Oddviti óskar íbúum Bláskógabyggðar gleðilegs árs og þakkar 

samskiptin og samstarfið  á árinu sem liðið er. 

Fjárhagsáætlun ársins 2011 var aðalverkefni sveitarstjórnar í desember 

og var fjárhagsáætlunin samþykkt þann 6. janúar s.l.  Sveitarstjórninni er 

mjög þröngur stakkur skorinn, minna fékkst greitt úr jöfnunarsjóði en áætlað 

var fyrir árið 2010 og það gerir stöðuna enn verri.  Ákveðið var að taka 40 

milljóna króna lán til að hjálpa lausafjárstöðu sveitarsjóðs og til 

framkvæmda á árinu. 

Héraðsskólahúsið hefur verið til umræðu hjá oddvita og áhugafólki um 

húsið og hugmyndir ríkisins um að afhenda sveitarfélaginu húsið til leigu.  Á 

árinu 2009 voru kynntar hugmyndir og vinna fyrrverandi oddvita varðandi 

það sveitarfélagið tæki húsið á leigu.  Í apríl 2010 var ekki hægt að skilja 

annað en að samningur væri í höfn á milli ríkisins og sveitarfélgasins um 

leigu á húsinu.  Því reyndi oddviti allt sumarið að fá fulltrúa ríkisins til að 

ganga frá samningnum.  Fjármálaráðuneytið og aðrir sem áttu að koma að 

samningnum samþykktu hann ekki.  Þá kom í ljós að hann hafði ekki verið 

gerður með samþykki þeirra. 

Fasteignir ríkisins gerðu oddvita nýtt tilboð í haust sem ekki var hægt 

að ganga að. Boltinn var því skilinn eftir  hjá ríkinu og þar lá hann, þar til 

þeir tóku upp samningaumleitanir í nóvember.  Eftir nokkurt samningaþref 

varð niðurstaðan sú að oddviti lagði fram samningsdrög. Það gekk ekki að fá 

þau samþykkt hjá sveitarstjórn og því er unnið áfram í málinu og verður 

vonandi einhver niðurstaða fljótlega.  Oddviti hefur mikinn vilja til að koma 

Héraðsskólahúsinu í notkun og Skipulag Uppsveita og Flóahrepps bíður þess 

að fá að leigja hluta hússins.  Ríkið hefur sýnt vilja til að skilgreina lóðir 

sem tilheyra byggingum á Laugarvatni og stefnt er á fund með þeim mjög 

fljótlega. 

Um miðjan desember hafði bæjarstjórn Árborgar frumkvæði að því að 

halda fund á Selfossi með fulltrúum sveitarfélaga sem eru í Skólaskrifstofu 

Suðurlands.  Þeir tjáðu sveitarstjórnarmönnum að þeir hefðu hug á að segja 

sig úr Skólaskrifstofunni.  Þetta mun kalla á breytingar í starfsemi 

skólaskrifstofunnar og voru margir óhressir yfir þeim breytingum sem þetta 

mun valda.  Oddvitar á Suðurlandi hafa verið á samráðsfundum um 

sameiningu sveitarfélaga en nú hefur þeim samráðsfundum verið snúið uppí 

umræðu um styrkingu sveitarstjórnarstigsins. 

  

   

  

 Athugið 
 

Næstu Bláskógafréttir  

koma út í febrúar. 

Ef þið viljið senda efni í 

Bláskógafréttir sendið það á 

sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið 

samband á skrifstofu 

Bláskógabyggðar í  síma 486-8808. 

  
  ELDIVIÐUR til sölu 
 

Blandaður grisjunarviður úr 

Helgastaðaskógi í 35 lítra 

pokum. 

Frekari upplýsingar hjá Peik M 

Bjarnasyni í síma 6508968. 

Fæst einnig í Múrbúðinni á 

Flúðum og í minni pakningum í 

Bjarnabúð. 

 

Hross í óskilum  
 

Brún hryssa sokkótt á afturfæti ásamt 

brúnu tryppi (hryssu) hafa verið í 

óskilum frá því í júlí  í Stórholti í 

Útey. Þeir sem kannast við hrossin er 

bent á að hafa samband við Bjarna 

Finnson í síma 896-3896 eða  

skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 

486-8808. 

 

Tölvuviðgerðir 
 

Tek að mér allar almennar 

tölvuviðgerðir og vírushreinsun 

Get boðið þér að koma heim til þín og 

kenna þér á hin ýmsu forrit 

 

Halldór Hilmir 

uppl í síma 845-5591 

 

mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:fludaleid@simnet.is


 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                   Nuddstofan 
                                                                    Heildrænt líferni 

                                                               Íþróttamiðstöðinni í Reykholti 
 

                                                                                             *Heildrænt nudd 

                                                                                        -nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga  

                                                                                             sem sest hafa í líkamann. 

                                                                                         Losar um vöðvabólgu vegna streitu og       

                                  álags. 

 

                                                                                            *Vöðvanudd 

                                                                                              -fyrir líkamsræktarfólk. 

                                                                                               Losar og mýkir vöðvana. 

                                                                                             Viðbót við teygjurnar. 

 

                                                                                               *Heilun  

                                                                                                   -gefur ró og jafnvægi. 

                                                                                                Jafnar starsfemi og samvinnu  

                                                                                                 milli orkustöðvanna.  

  

                                                                                             *Gjafabréf 

                                                                                       Gefðu vinum og vandamönnum dekur       

                                            nuddtíma. 

 

 

                                                                  Nú er ég flutt í Reykholt og 

                                                                      einfalt að fá tíma. 

                                                                 Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir 

 

                                                                         Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan   

 

                                                                              Nuddstofan 

                                                                            Heildrænt líferni 

                                                                                 Íþróttamiðstöðinni Reykholti 

                                                                              Tímapantanir í síma 861-7888 

                                                                           Júlíana Magnúsdóttir  

   

 

 

 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Íþróttamiðstöðin 

Reykholti. 

Vetraropnunartími    
 

Mánudaga 14:00-18:00. 

Þriðjudaga 14-22.00 

Miðvikudaga 14-18.00 

Fimmtudaga 14:00-22:00. 

Föstudaga lokað. 

Laugardaga 14:00-18:00 

Sunnudaga lokað. 

Kv.Starfsmenn 

  

  Til sölu 
 

Frábær gjafavara. Er með til sölu 

brjóstagjafapúða og lopapeysur 

fyrir léttvínsflöskur. Endilega hafið 

samband í síma 864-4798. 

Ragnheiður í Efsta-Dal 

 

  
  

 
    
   

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Snyrtifræðingur. 

 

Rúna Einarsdóttir 

snyrtifræðingur frá Kotströnd 

kemur í Bjarkarhól 

einn dag í byrjun hvers mánaðar 

Hún býður upp á létt andlitsböð, 

litun og plokkun, naglaásetningu, 

vaxmeðferðir 

Tímapantanir í síma 844 1197  

  

Hurðalausnir ehf 
og þér standa allar dyr opnar 

 
 

Bílskúrs og 

iðnaðarhurða-       
þjónusta                  
Uppsetning,                    

viðhald og 

viðgerðir                     

Reynsla og  
góð þjónusta                      

hurdalausnir 
@gmail.com 

Magnús Vignir  sími  894-2380      

 

 

  

 

 

VIOLA  SNYRTISTOFA  

   HÖGNASTÍG  1,  FLÚÐUM. 

 

Eftirfarandi meðferðir í boði: 

Andlitsbað – Húðhreinsun  

   Litun og plokkun – Handsnyrting 

    Fótsnyrting – Vaxmeðferðir. 

 

 Tímapantanir í síma 856-1599  Hlíf 

  
 

 

Gufa ehf stefnir á að opna starfsemi í nýju húsi um Hvítasunnuna og 

ætla þeir að halda kynningarfund um verkefnið þann 22. janúar n.k. á 

Laugarvatni. 

Sveitarstjórn ákvað á fyrsta fundi sínum á nýju ári að halda skólaþing í 

vetur og verður það opið öllum sem láta sér hag skólans varða. Undirbúningur 

þess verður í höndum verkefnisstjórnar sem eru kjörnir fulltrúar í 

fræðslunefnd.  Mjög spennandi. 

Stutt er í þorran og verða hefðbundin þorrablót haldin í Reykholti, 

Úthlíð og á Laugarvatni.  Vonandi verða þau öllum sem þau sækja til yndis og 

ánægju. 

Elskuleg Arnheiður Þórðardóttir, Gýgjarhólskoti, lést að morgni 2. 

janúar.  Jarðarförin fór fram frá Skálholti laugardaginn 8. janúar s.l. Ég naut 

þess að vera félagi hennar í Skálholtskór og og átti með henni margar 

ánægjulegar stundir í starfi með kórnum sem ég er þakklát fyrir.  Guð blessi 

fjölskyldu hennar og vini í sorg þeirra og söknuði. 

Aratungu 10. janúar 2011 

Drífa Kristjánsdóttir, oddviti 

 
  

  

 

 

Frá heilsugæslunni í 

Laugarási. 
 

  

Opið frá kl 8:30 á morgnana 

 til kl 16:30 

Símatími  frá 

 kl 9-9:30 og 13-13:30 

Sími stöðvarinnar er 480 5300 

Vaktsími í neyðartilvikum er 892-

8804 

 

 

Týndur hestur 

 

 Brúnn hestur tapaðist frá 

Laugarvatni. Hesturinn er 19 vetra 

og hefur hans verið saknað frá 

 22. desember 2010. 

Þeir sem hafa séð hestinn er bent á að 

hafa samband við Bjarnfinn í síma 

 864-0501 eða  skrifstofu 

Bláskógabyggðar í síma 486-8808. 

 

  



Vöruflutningar 

Reykjavík—Árnessýsla 

Vörumóttaka Skútuvogi 13 

Sími: 533 2211 
 

VÖNDULL ehf 

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í  

ÁRNESSÝSLU. 

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til 

föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl. 

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum. 

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar 

                                856 1581 Stefán 

  

 Fermingabörn dagskrá Skálholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Herbalife  
 

Langar þig að bæta þína heilsu ? 

Herbalife vörunar eru frábærar til að 

hjálpa þér 

 að komast nær markmiðum þínum, 

hvort sem það er að léttast, þyngjast eða 

byggja upp vöðva. 

Innri og ytri næring sem hentar öllum. 

Við erum sjálfstæðir dreifingaraðilar. 

 Endilega hafðu samband ef þú vilt 

kynnast þessum 

góðu næringar vörum betur. 
 

 Ósk og Bergrós                                

S: 8650302 - 8650636 
  

  

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

  

Vinnustofan Rósin 
 

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum 

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar buxur, 

glervörur, kerti, sápur og margt fleira.  

Tek pantanir. 

Opið eftir samkomulagi 

Frekari upplýsingar í  

síma 8659300 

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið) 
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Nuddstofan Heildrænt líferni 

Íþróttamiðstöðinni Reykholti 
 

*Heildrænt nudd 
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga 

sem sest hafa í líkamann 
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags 

 

*Vöðvanudd 
-fyrir líkamsræktarfólk 

Losar og mýkir vöðvana 
Viðbót við teygjurnar 

 

*Heilun 
-gefur ró og jafnvægi 

Jafnar starfsemi og samvinnu 
milli orkustöðvanna. 

 

*Dáleiðsla 
-Djúp slökun. 

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu 
. 

Gjafabréf 
Gefðu þeim sem þér þykir vænt um dekur nuddtíma 

 

Júlíana Magnúsdóttir 
861-7888 

  

Skiptir menning máli? 
 

Málþing um samstarf og 

menningarstefnu í uppsveitum 

Árnessýslu verður haldið á Hótel 

Heklu, laugardaginn 29. janúar 2011, 

kl. 14.00 

Sérstakur gestur málþingsins verður 

Signý Ormarsdóttir, 

menningarfulltrúi Austurlands  

auk þess sem menningarnefndir 

uppsveitanna kynna starfsemi sína. 

Allir velkomnir takið daginn frá. 

Nánar auglýst síðar. 

        

Upplit menningarklasi uppsveita 

Árnessýslu 

    

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 

  

Rúlluplast  
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í  Laugardal og 

Þingvallasveit 19. janúar og Biskupstungur 20. janúar.Vinsamlegast 

látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á 

gudrunh@blaskogabyggd.is. 

Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja. 

Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á 

heimasíðu Bláskógabyggðar  http://www.blaskogabyggd.is/ 

Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti 

vinsamlegast látið vita. 

 



 

  Árshátíð  
 

Hestamannafélagsins 

Loga, kvenfélagsins og 

leikdeildar U.M.F.Bisk.  

Verður haldin í Aratungu 

20.mars nk. 

 

 
 

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

 

  

 

 

  
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
  

  

  

 Spennandi  tækifæri 
 

Þú kemur með hugmyndina og matarsmiðjan hefur sérþekkinguna og aðstöðuna. 

Verið er að undirbúa opnun Matarsmiðju  Uppsveita Árnessýslu , sem staðsett 

verður á Flúðum. 

Matarsmiðjan er samstarfsverkefni og að því standa:  Sveitarfélögin fjögur í 

Uppsveitunum, Háskólafélag Suðurlands, Atvinnuþróunarfélag og 

Vaxtasamningur Suðurlands ásamt Matís. 

Markmið verkefnisins er að efla og auka fjölbreytni í atvinnulífi í Uppsveitum 

Árnessýslu.  

 - að gefa frumkvöðlum tækifæri til þess að þróa sína vöru í aðstöðu 

   með leyfi til matvælaframleiðslu.  

- að auka framboð menntunar og atvinnutækifæri á svæðinu  

- að auka sjálfbærni svæðisins með aukinni nýtingu hráefnis í vörur og þjónustu 

Í matarsmiðjunni verður hugað að ýmsum verkefnum.   

Vöruþróun, vöruhönnun, markaðssmál og ráðgjöf, nám í matvælatengdum 

greinum, rannsóknastarfsemi á matvælasviði og erlend samstarfsverkefni eru til 

umræðu.  

Verið er að innrétta húsnæði og setja upp tæki í matarsmiðjunni, en í framhaldi af 

því mun starfsemin hefjast af fullum krafti.  Nú þegar hafa aðilar haft samband 

sem vilja nýta sér aðstöðuna.  Þeir sem eru með hugmynd eða spurningar á þessu 

stigi málsins geta haft samband við ferðamálafulltrúa  netfang asborg@ismennt.is  

gsm  898 1957 

 

  
  

 

ATVINNA 
 

Starfsmaður hjá Bláskógaveitu 
  

Laust er til umsóknar starf hjá Bláskógaveitu, Bláskógabyggð.  Um er að ræða 

hlutastarf (um 60%) og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem 

fyrst.  Bláskógaveita er staðsett í sveitarfélaginu Bláskógabyggð, sem jafnframt er 

eigandi veitunnar.  Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær yfir 

Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit. 

 

Starfslýsing:       

Vinna við almennan rekstur Bláskógaveitu undir verkstjórn veitustjóra og veitustjórn. 

Vinna við viðhaldsverkefni og nýframkvæmdir veitumannvirkja. 

Aðstoð við gerð verk- og kostnaðaráætlana vegna viðhaldsverkefna og nýframkvæmda 

Aðstoð við gerð útboðsgagna vegna viðhaldsverkefna og nýframkvæmda. 

Gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana í samstarfi við veitustjóra og veitustjórn. 

Sjá um uppsetningu og viðhald á viðhaldsbókhaldi veitunnar. 

Dagleg samskipti við viðskiptavini og starfsmenn sveitarfélags. 

Sjá um aflestur á mælum hitaveitu í samráði við veitustjóra. 

Önnur verkefni sem starfsmanni er falið af veitustjórn eða veitustjóra. 

 

Kröfur til menntunar og reynslu:     

Iðnaðarmenntun og/eða tæknimenntun er æskileg.    

Reynsla og/ eða innsýn í stjórnsýslu sveitarfélaga er æskileg.    

Reynsla í stjórnun og mannaforráðum er æskileg .  

  

Kröfur til persónulegra þátta:     

Reynsla við tölvuvinnslu, s.s. við almennan notendahugbúnað, bókhaldskerfi og 

veitukerfi, er æskileg. 

Nákvæmni og skilvirkni í starfi.   

Samskiptahæfni .   

 

Kröfur er varða reynslu við sambærileg verkefni og sem starfið felur í sér:  

Starfsreynsla við verklegar framkvæmdir     

Reynsla við gerð verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlana 

Reynsla í mannlegum samskiptum þar sem áhersla er lögð á góða þjónustu  

 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Skriflegar umsóknir sendist skrifstofu 

Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, fyrir 28. janúar  2011. 

  

Nánari upplýsingar veitir Benedikt Skúlason, veitustjóri Bláskógaveitu, í síma 893-

3661 eða Jóhannes Sveinbjörnsson formaður veitustjórnar í síma 862-4503. 

Bláskógabyggð, Aratungu, 801 Selfoss.  Heimasíða:  www.blaskogabyggd.is. 

Tölvupóstur:  blaskogabyggd@blaskogabyggd.is . 

Kvennasport“ 
fyrir konur á öllum aldri! 

 

 Fjölbreyttar æfingar þar sem áhersla er lögð á aukið úthald og styrk þar sem notast er 

við eigin líkamsþyngd en einnig lóð og stangir. 

Æfingarnar verða á  mánudögum kl. 20 og fimmtudögum kl. 18 í íþróttahúsi HÍ á 

Laugarvatni. 

Við byrjum á nýrri önn fimmtudaginn 5. janúar  

Verð fyrir heila önn er 15.000kr 

Verð fyrir hálfa önn er 10.000kr 

Innifalið í verðinu er aðgangur að íþróttahúsinu á æfingatíma, þjálfun og sund eftir 

tímana. 

Skráning í síma 893-5614, 868-5118 eða á staðnum. 

Allar nánari upplýsingar veitum viðJ 

Hlökkum til að sjá ykkur 

Margrét Elín Egilsdóttir og Hallbera Gunnarsdóttir, íþróttafræðingar 

 
  Höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun 

      Blómadropar 

    
 

                           Marta Sonja Gísladóttir 

                           Heiði, Biskupstungum 

                           801 Selfoss 

  
   símar: 848 1101 og 486 8710 

  

 

Uppsveitadeild æskunnar í hestaíþróttum 
 

Sameiginlegur kynningarfundur Loga, Trausta og Smára um 
Uppsveitadeild æskunnar í hestaíþróttum  verður haldinn á Kaffi Kletti 
Reykholti miðvikudagskvöldið 19. jan kl 20. Hvetjum alla sem áhuga 
hafa á keppninni til að mæta.  Keppt verður í barna og unglingaflokkum 
(árgangar 1998-2001 og 1994 –1997). 

        
                                                                Æskulýðsnefndirnar               

mailto:asborg@ismennt.is
http://www.blaskogabyggd.is/
mailto:blaskogabyggd@blaskogabyggd.is


 

Reiðhöllin á Flúðum auglýsir úrtöku fyrir 

Uppsveitadeildina. 

Þátttakendur skulu vera félagar í 

hestamannafélögunum Loga, Trausta og Smára. 

 

Úrtakan verður haldinn í reiðhöllinni þann 29. janúar kl 14,00 

Keppt verður í fjórgangi og fimmgangi (keppt í báðum 

greinum) eftir FIPO reglum.  

Keppt verður um 14 laus sæti í deildinni þ.e. 6 sæti 

Smárafélaga, 5 sæti Logafélaga og 3 sæti Traustafélaga. 

Skráningu þarf að fylgja kennitala knapa og IS númer hests. 

Tekið verður við skráningum á ksb@internet.is.  

Skráningargjald er 3000 kr. og greiðist á staðnum. (ekki kort). 

Hægt verður að nálgast reglurnar á heimasíðum 

hestamannafélaganna. 

www.smari.is   http://hestamannafelagidlogi.bloggar.is    

http://trausti.123.is  
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