Leikskólakennarar
Bláskógaskóli auglýsir eftir leikskólakennara við
Október

leikskóladeild Bláskógaskóla á Laugarvatni í 50% starf.
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
Viðkomandi þarf
að geta hafið störf sem fyrst.
 06/10: Skálholtsskórinn
með æfingabúðir
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju
11:00.
sr. Egill Hallgrímsson
Á leikskólanumkl.eru
um Prestur
20 börn.
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Ef ekki
fæst leikskólakennari
verður ráðið annað háskólamenntað fólk eða
 10/10-14/10:
ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
leiðbeinandi.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine
syngur í veitir
messunni
Nánari
upplýsingar
Hrund Harðardóttir skólastjóri
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
VARTÁRBOTNAR
hrund@blaskogaskoli.is s 480 3030/480S3023
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
I NHeimsókn
G A Stveggja
T Aráðherra
ÐIR
 N15/10:
í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Bláskógabyggð
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Nýr sviðsstjóri
þjónustuframkvæmdasviðs
 21/10-26/10:
Breskirog
unglingar
á vegum
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Kristinn
Lúðvík
Aðalbjörnsson
Akranesi hefurÆfingabúðir
verið ráðinn
nýr
sviðstjóri þjónustu
486
/ 895
9500
/ 867 frá
3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Bláskógabyggðar
Skálholtsdómkirkjuen
kl. hann
11:00.tekur
Prestur
Egill Hallgrímsson
- og framkvæmdasviðs
viðsr.starfinu
af Kristni J.

Á

KJÖLUR

Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Gíslasyni

13. árgangur 5. tbl. Maí 2014.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

HREINSIDAGAR
Gámastöðvar Bláskógabyggðar verða opnar föstudaginn 16. maí n.k.
frá kl. 12.00 – 18.00 og laugardaginn 17. maí n.k. frá 14.00 – 16.00.
Losun verður gjaldfrí eins og aðra daga.
Notum tækifærið, hreinsum í kringum hús, í görðum, í nánasta
umhverfi okkar, rúlluplast og annað áfokið rusl af girðingum.
Kveðja
Kristinn L. Aðalbjörnsson
Sviðsstjóri Þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar,

Oddvitapistill 8. apríl – 13. maí 2014.
Ársreikningur Bláskógabyggðar 2013. Seinni umræða var um
ársreikninginn á fundi sveitarstjórnar þann 10. apríl s.l. Afkoma
sveitarfélagsins hefur aldrei verið betri og er afar ánægjulegt að geta skilað
af sér svona góðu búi til íbúa og nýrrar sveitarstjórnar.
Tekjur umfram gjöld voru tæpar 74 milljónir króna eða helmingi hærri
en á árinu áður 2012 en þá voru tekjur umfram gjöld kr. 36 milljónir.
Handbært fé frá rekstri hefur aldrei verið hærra eða kr. 76 milljónir í árslok.
Samkvæmt yfirliti yfir sjóðstreymi fyrir árið 2013 var veltufé frá rekstri
mjög gott eða kr. 167,8 milljónir og handbært fé frá rekstri 162,7 milljónir
króna. Þennan góða árangur eigum við að þakka mjög góðu samstarfi
sveitarstjórnar og afburða starfsmönnum sveitarfélagsins. Mér er það mikil
gleði í lok kjörtímabilsins að skila svona góðu búi og ég þakka öllum sem
hafa lagt hönd á plóginn. Ég óska þeim, sem nú munu taka við eftir
kosningar, velgengni og vona að þeim lánist að halda áfram á sömu braut.
Kærar þakkir til allra.
Álfaborg: Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri hefur sagt starfi sínu
lausu hjá Álfaborg. Hún er afburða starfsmaður og hennar verður sárt
saknað. Við þökkum henni góð störf og óskum henni farsældar í nýju starfi
í Árborg.
Skoðun á leik-og grunnskóla, árangursmat sameiningar:
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 10. apríl, að fenginn yrði
óháður aðili til að taka út starfið á leik- og grunnskóla Bláskógabyggðar til
að skoða hvernig hefur tekist til um sameiningu leik- og grunnskóla á
Laugarvatni. Í framhaldinu verður hægt að meta hvert skal halda, t.d. hvort
gerð verður tillaga um að sameina leik- og grunnskóla í Reykholti eða hvort
engin breyting verður gerð nú þegar leikskólastjóri hefur sagt starfi sínu
lausu. Ingvar Sigurgeirsson hefur verið ráðinn í verkið og hefur hann
undanfarna daga verið að ræða við starfsfólk skólanna, nemendur og
foreldra/íbúa. Íbúafundir voru haldnir í liðinni viku og framundan er að
ræða við fleiri aðila. Þetta er spennandi vinna og verður vonandi til þess að
hægt verður að standa vel að skólamálunum í nánustu framtíð. Skólamálin
þurfa stöðuga skoðun og mikilvægt er að hafa alltaf opinn huga fyrir
nýjungum og breytingum.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
og Samskip
og
yoga

teygjur.

Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00 magi!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Brottför
frá
Reykjavík alla virka daga:
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
Kl
12:00
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og ásamt 70 manna
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Kl 13:00
frá
Flytjanda
veitingasal
meðfrá
fallegu
útsýni.Klettagörðum
12:00
Landflutningum
Kjalarvogi og
Brottför
fráFlytjanda
Selfossi
alla
virka
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir daga:
heitir 14:00
nuddpottar.
13:00
frá
Klettagörðum
Brottföráburð
frá Selfossi
alla virkafyrir
daga:
14:00
Flytjum
og skeljasand
alla
söluaðila.
Hótel Gullfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga. sími:
v/ Brattholt,
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
486-1070
fax 486-6693 gsm: 892-2370
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar
Símarhjá
hjábílstjórum:
bílstjórum:
892-2370892-2370 Pálmar
Pálmar.
892-2371
892-2371 -Grímsnes,
Snævar. Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372
- Bjössi.
Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar
styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Liðkar og styrkir MYNDATÖKUR
hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Sveitarhátíð
Stuðlar
að réttari
og 2012.
betri
líkamsstöðu..
Verð með myndatökudag
föstudaginn
23.maí næstkomandi
Minningarsjóður
Biskupstungna
.
ÓDÝR ELDIVIÐUR
til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Fermingarmyndir
- Stúdentsmyndir
- Fjölskyldumyndir
- úr
Minningarsjóðurinn
stofnaður
1916
tilað
minningar
fyrsta
formanni UMF.
Blandaður
grisjunarviður
sveitarhátíð í sumar var
og jafnvel
geraárið
slíka
hátíð
árvissum
viðburði.
Passamyndir
Helgastaðaskógi
í 35
lítra
Bisk. Þorfinni Þórarinssyni en hann dó ungur
maður einungis 30 ára
gamall
úr
Til að þokaTölvuviðgerðir
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koma
upplýsingum
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áhuga
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ibbisaeli@gmail.com
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Tek að mér
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?
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ljósmyndanemi
Bjarnabúð.
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að
koma
heim
til þín
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„Tvær
tungunum“
dagsetning
25.
ágúst
aðkostnaði
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tækifæriskort
og
margt
Áhrifin
koma
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Leitast
verður
við
að hafa
hátíðina semog
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
útsýnisskífu
Reykholtið,
útivistarfólki
skólafólki
til fróðleiks
og yndis. Þeir sem
kenna þér
á áhin
ýmsu
forrit
facebook.com/saelandphoto
Opið allanog
ársins
hring
dagskráratriðum
kynna
sameiginlega.
Skráning
í
síma
861-7888
kaupa og leggja fram fjárhæðir munu styrkja þetta verkefni.
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir(nema
sem áhuga
hafa
tekið
þátt og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Júlíana
Magnúsdóttir
í
Halldór
Hilmir
vegna
Áhugasamir
hafisauðburðar.
samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Aðalskipulag Bláskógabyggðar: Gísli
og Ingibjörg hjá íSteinsholti
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti sf

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júní.
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 480-3000 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.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnun í Reykholtslaug.
Mánudaga 14:00-18:00
Þriðjudaga 14:00-22:00
Miðvikudaga 14:00-18:00
Fimmtudaga 14:00 -22:00
Föstudaga lokað
Laugardaga 10:00-18:00
Sunnudaga lokað
KV Starfsmenn.

Ný heimasíða
Búinn að opna Facebook síðu þar er hægt að sjá sýnishorn af myndum frá mér.

https://www.facebook.com/saelandphoto
Eða þú slærð in "Sæland photo" í Facebook leitarstrenginn
Netfang: ibbisaeli@gmail.com
Sími 863-5231

hafa skilað mjög góðri vinnu sinni til sveitarstjórnar og nú verður gert hlé á
*Heildrænt
nudd þeirra
aðalskipulagsvinnunni, þar til ný sveitarstjórn tekur við.
Öll vinna
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
hefur verið sett inná heimasíðu Bláskógabyggðar,
slóðin er: http://
sem sest hafa í líkamann.
www.blaskogabyggd.is/Skipulags_og_byggingamal/skipulagsvinna/
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Þar er hægt að kynna sér drög að lýsingu
álags. og öll kortin sem þau hafa
unnið. Mikilvægt er að landeigendur, atvinnurekendur og allir íbúar skoði
*Vöðvanudd
málin vel, velti fyrir sér hvað þeim finnst vera mikilvægt
í nýju aðalskipulagi,
-fyrir líkamsræktarfólk.
enda er það stefnumörkun til margra ára. Ferðaþjónustan verður t.d. að fá
Losar og mýkir vöðvana.
meira vægi en hún hafði í fyrri aðalskipulögum og margt
fleira
verður að
Viðbót við
teygjurnar.
skoða.
Fjöldi
íbúðahúsaEmilsson
á jörðum, námur, vatnsvernd, náttúruvernd o.fl. Ef
Sigurður
Frímann
*Heilun
fólk
sér einhver
tækifæri, hjólaleiðir, gönguleiðir, reiðleiðir,
atvinnurekstur,
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
-gefur ró og jafnvægi.
verndun, búrekstur, virkjanir o.s. frv. þá er gott að fá þær hugmyndir inn í
Jafnar starsfemi og samvinnu
s:
692 4649
skipulagsvinnuna.
milli orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
Þjónustuhús
í þjóðskóginum á Laugarvatni: Framkvæmdasjóður
*Gjafabréf við
ferðamannastaða
veitti 4,9þjónusta
milljóna og
króna
styrk til framkvæmda
Allar alhliða viðgerðir,
uppsetning
á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
þjónustuhús sem
hefur látið
hanna og ætlar vonandi að reisa
Uppsetningar
ogSkógrækt
viðgerðirríkisins
á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur
sem
fyrst. Rafvirkjameistari
Þetta er eini styrkurinn sem kom í Bláskógabyggð í þessari
úthlutun. Við getum þó ekki kvartað enda hlaut svæðið veglega úthlutun í
ég flutt í Reykholt og í
síðustu úthlutun fyrir ári síðan, en þá var úthlutaðNú
tilerGeysissvæðisins,
einfalt að fá tíma.
Vígðulaug o.fl.
VIOLA
Járningaþjónusta
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
Hreinsunardagar í Bláskógabyggð: Næsta
föstudag og
HÖGNASTÍG
1, laugardag
FLÚÐUM.
verða hreinsunardagar í Bláskógabyggð.
Allir
íbúar
og
sumarhúsaeigendur
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tektilaðaðmér
eru hvattir
takajárningar
til í sínu umhverfi og nágrenni.
Gerum
sveitarfélagð
Eftirfarandi
meðferðir
í boði:
upplýsingar
í
Nuddstofan
hreint og fallegt. Gámasvæðin verða opin eins og
auglýst hefur
verið
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt líferni
síma
846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
föstudag og laugardag og gjaldfrjálst er á gámasvæðunum.
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
Ritað
byrjun maí 2014.
Tímapantanir
í síma í861-7888
Sigurjón Sæland
Drífa Kristjánsdóttir.
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Ívar Sæland Ljósmyndanemi

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Reiðhöllin Flúðum ehf.

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
Aðalfundur:
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
Boðað er til aðalfundar
Reiðhallarinnar Flúðum ehf ( RF )
gudrunh@blaskogabyggd.is.
fimmtudaginn
22.
maí
2014
í sal Reiðhallarinnar
á Flúðum,
Torfdal
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði
hjá þeim bændum
sem það
vilja.3,
kl. 20:00. rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Komudagar
Dagskrá:
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Ef Skýrsla
bændurstjórnar.
vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Ársreikningar RF fyrir árin 2012 og 2013 kynntir og lagðir fram til
samþykktar.
Kosning stjórnar og endurskoðenda.
Tekin ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins
og um arð.
Laun stjórnarmanna.

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.

Önnur mál.

Brottför frá Reykjavík, Héðigötu 1—3 sími: 533 2211. Mánudaga til

Stjórnin

föstudaga kl. 12:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

Vinnustofan Rósin
Nudd
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar í öllum
Frá heilsugæslunni
í
stærðum Laugarási.
ásamt peysum. Vélprjónaðar buxur,

Býð upp á nuddtíma

glervörur, kerti, sápur og margt fleira.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
upplýsingar í símum
Getraunanúmer
UMF.866-9981
Bisk. er
Tek pantanir.
til kl 16:30
Opið eftir
samkomulagi
Símatími
frá
Frekari
upplýsingar
kl 9-9:30
og 13-13:30 í

Hef lokið803
námskeiðum í

Styðjum
okkar vöðvanuddi
félag þegar við
klassísku
tökum þátt í getraunum.
og svæðanuddi.

Sími stöðvarinnar
síma
8659300 er 480 5300
Vaktsími
í neyðartilvikum er
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
480 5112

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

17. júní Ljósmyndakeppni.
Eins og fyrri ár verður haldin 17. júní ljósmyndakeppni.
Þemað í ár er vinátta.
Myndum skal skilað í stafrænu formi á netfangið: oddur_959@msn.com
eða framkallaðar á góðan ljósmyndapappír í stærð 13x18 eða stærri og skilað í
umslagi merktu ,,17. júní ljósmyndakeppni“ í Bjarnabúð.
Myndum á að skila í síðasta lagi miðvikudaginn 11. júní.
Ekkert aldurstakmark og hver og einn má senda inn fleiri en eina mynd.
Nánari upplýsingar í síma 865 0545

Einnig minnum við á kassabílakeppnina sem haldinn verður 17. júní.
.

Því er um að gera að snúa sér að að smíði á kassabíl eða viðhaldi á þeim
gamla.
Skráning verður á staðnum.

Bjarkarhóll

Hjálmar eru skylda og mælt er með hné og olnbogahlífum

Til sölu mynddiskur

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

Til sölu er mynddiskur með
svipmyndum úr Biskupstungum
tekinn á
árunum 1951-1954,
Diskurinn er til sölu á skrifstofu
Bláskógabyggðar í Aratungu,
verð 1.500 kr

Nýr TAXI á svæðinu sem mun
þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655

Athugið

River jet er farin að
sigla.Bláskógafréttir
Pantanir í símakoma
863 4506
Næstu
út í júní 2014.

Ef þið
efnifrá
í Bláskógafréttir
sendiðtilþað
á Kveikt á
Cafe Mika opið
allaviljið
dagasenda
vikunnar
kl 12-18 um helgar
kl 21.
eldofninum
í byrjun júní.
sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
Borðapantanir í síma 486 1110.síma 480-3000

Bláskógabyggð
Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2014

Tilkynning frá leikskólanum Álfaborg
Skólaumsókn fyrir veturinn 2014 - 2015
Í leikskólanum Álfaborg stendur nú yfir undirbúningur fyrir skólaárið 2014 – 2015. Í

Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 2. júní til 31. júlí. Starfssvæðið er
annarsvegar á Laugarvatni og hinsvegar í Reykholti. Umsóknarfrestur er til
og með 22. maí n.k. og skulu umsóknir berast á skrifstofu Bláskógabyggðar
merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar gefur Kristinn L
Aðalbjörnsson í síma 860-4440.
——————————————————————————————

haust munum við byrja á því að taka inn eins árs gömul börn. Við hvetjum því íbúa
Bláskógabyggðar, sem ætla sér að sækja um vistun fyrir barn í leikskólanum næsta
skólaár, að sækja um sem fyrst eða eigi síðar en 19. maí. Umsókn er að finna á pdf
skjali á heimasíðu leikskólans: http://alfaborg.blaskogabyggd.is sem er síðan skilað
til leikskólans. Einnig er hægt að hringja í síma 480-3045 eða senda tölvupóst á
netfangið alfaborg@blaskogabyggd.is
Bestu kveðjur Júlíana Tyrfingsdóttir, leikskólastjóri

Atvinna í boði
Sumarið 2014
Starfsfólk óskast til starfa í íþróttamiðstöð Reykholts, um er að ræða
vaktavinnu.
Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri
Þarf að vera tilbúinn í að taka sundpróf og skyndihjálparnámskeið.
Ráðning miðast við 2. júní-18. ágúst.
Laun samkvæmt, kjarasamningi FOSS.
Umsóknarfrestur er til 22. maí nk.
Nánari uppl gefur Pétur í síma:8956603

Bókasafnið í
Reykholtsskóla er opið

Afleysingar

Opnunartímar eru á

Tek að mér afleysingar og ýmis verk

þriðjudögum kl. 17-19.

fyrir bændur.

Kíkið við og njótið
skemmtisagna, morða,
viðburðarríkra einstaklinga og
uppdiktaðra rugludalla.

Uppl. Í síma: 865-7001
Einar Magnússon.

———————————————————————————
Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2014
Vinnuskóli Bláskógabyggðar starfar í sumar frá 2. júní og fram eftir sumri.
Starfsstöðvar hans eru á Laugarvatni og í Reykholti. Réttindi til að starfa í
vinnuskólanum hafa unglingar með lögheimili í Bláskógabyggð og eru
fæddir á árunum 1998 til 2001. Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu
Bláskógabyggðar fyrir 22. maí n.k. Nánari upplýsingar veitir Kristinn L
Aðalbjörnsson í síma 860 4440.

Atvinnuauglýsing
Matráður Aratungu
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf matráðs Aratungu, Reykholti,
laust til umsóknar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1.
ágúst 2014.
Matráður Aratungu ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
mötuneytisins í Aratungu. Mötuneytið er m.a. skólamötuneyti
Bláskógaskóla í Reykholti og leikskólans Álfaborgar. Aratunga er jafnframt
félagsheimili og þar er skrifstofa Bláskógabyggðar staðsett.

Lögð er áhersla á að umsækjandi hafi fagmenntun í matreiðslu. Mikilvægt
er að umsækjandi hafi góða samskiptahæfileika, sé stundvís, geti unnið
sjálfstætt og sýni frumkvæði í störfum sínum.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 20. maí n.k. Umsóknir berist til Valtýs Valtýssonar,
sveitarstjóra Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, netfang
valtyr@blaskogabyggd.is, sem veitir nánari upplýsingar í síma 480-3000.

Framlagning kjörskrár
vegna sveitarstjórnarkosninga þann 31. maí 2014.
Kjörskrá, vegna sveitarstjórnarkosninga þann 31. maí n.k., liggur frammi á
skrifstofu Bláskógabyggðar öllum almenningi til sýnis á almennum
skrifstofutíma. Almennur skrifstofutími er frá mánudegi til fimmtudags kl. 8:30
til 16:00 og á föstudögum frá kl. 8:30 til 12:30. Kjörskráin mun liggja frammi til
kl. 12:30 föstudaginn 30. maí 2014.

Í lögum um kosningar til sveitarstjórnar segir m.a:
Sveitarstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir er henni
berast vegna kjörskrár og gera viðeigandi leiðréttingar á henni.
Slíka leiðréttingu má gera fram á kjördag.
Óheimilt er að breyta kjörskrá ef tilkynning um nýtt lögheimili hefur ekki borist
þjóðskrá fyrir þann tíma er greinir í 5. gr. (þ.e. 10. maí 2014)
Sveitarstjórn skal enn fremur, fram á kjördag, leiðrétta kjörskrá ef henni berst
vitneskja um andlát eða um að einhver hafi öðlast, eftir atvikum misst,
íslenskt, danskt, finnskt, norskt eða sænskt ríkisfang.
Einnig er hægt að nálgast upplýsingar með því að skrá eftirfarandi slóð http://
www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar-2014/og fá upplýsingar um hvar
viðkomandi er á kjörskrá.
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar

