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
SVARTÁRBOTNAR
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra 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
 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
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
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
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
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Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Í Bláskógaskóla á Laugarvatni hefur skapast skemmtileg hefð, þar
sem nemendur skólans bjóða feðrum sínum, öfum, bræðrum og
frændum í morgunmat í tilefni bóndadagsins og mæðrum sínum,
ömmum, systrum og frænkum í tilefni konudagsins. Vel var mætt
báða dagana og áttu þau saman gæða stund yfir morgunkaffinu
ásamt starfsfólki skólans. Við þökkum þeim öllum kærlega fyrir
komuna.

Oddvitapistill
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga var haldið í Reykjavík 24. mars sl. Á
þinginu fór töluverð vinna í að fara yfir stefnu Sambandsins og leggja grunn að
næstu stefnumörkun sem lögð verður fyrir landsþing 2018. Á þinginu var einnig
farið yfir vinnu verkefnastjórnar sem hafði það hlutverk að greina
sveitarstjórnarstigið og skilgreina tækifæri og leiðir til að styrkja það. Í rauninni má
segja að niðurstöður verkefnastjórnarinnar hafi verið á þá leið að sameining
sveitarfélaga væri til þess að efla sveitarstjórnarstigið. Lítið fór fyrir því hvernig
væri hægt að efla sveitarstjórnarstigið t.d. með því að efla og fjölga tekjustofnum
sveitarfélaga, tekjuskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga og styrkingu stjórnsýslu
sveitarfélaga. Meiri gaum hefði átt að gefa að þessum þáttum. Umræða um
sameiningu sveitarfélaga er reglulega í umræðunni m.a. hér í Árnessýslu. Nú eru
öll sveitarfélög í Arnessýslu í sviðsmyndagreiningu þar sem farið er yfir ýmsa þætti
m.a. samstarf og samvinnu sveitarfélaga. Það er KPMG sem stýrir þessari vinnu.
Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu um að samgönguáætlun, sem samþykkt
var s.l haust, fái ekki það fjármagn sem lagt var upp með í þeirri áætlun. Þörfin
fyrir aukið fjármagn til samgögnumála er gríðarleg, en þessi málaflokkur hefur
verið undirfjármagnaður í mörg ár og nú er staðan orðin sú að vegakerfið er ekki
að bera þá miklu umferð, sem á vegunum er. Staðan á vegum í Bláskógabyggð er
sérstaklega slæm, enda er álagið hér með því mesta á landinu. Ráðherra
samgöngumála kynnti á dögunum að 1,2 milljarðar yrðu settir aukalega í brýn
samgönguverkefni. Kjósarskarðsvegur og Uxarhryggjavegur fegnu samtals 275
milljónir og voru þeir taldir upp sem vegir, sem sérstkalega brýnt væri að halda
áfram með. Það er alltaf fagnaðarefni að vegir skuli byggðir upp og lagaðir, en ég
er ekki viss um að forgangsröðunin sé rétt í þessu tilviki. Vegurinn í gegnum
þjóðgarðinn á Þingvöllum er t.d. vegur sem hefði þurft að fá slíka fjárveitingu enda
vegurinn sérstaklega illa farinn og á köflum stórhættulegur. Oft er talað um að
helsta vá sem vofir yfir okkur tengist náttúrunni og er þá talað um eldgos, flóð og
jarðskjálfta en ég held að sú vá sem við þurfum mest að hafa áhyggjur af sé
ástandið á vegakerfi landsins og þær afleiðingar sem það getur haft í för með sér.
Lestrarstefna skólanna í Bláskógabyggð hefur verið samþykkt. Stjórnendur og
starfsfólk komu að þessari vinnu. Það er fagnaðarefni að lestrarstefna hafi verið
unnin en mikill metnaður var lagður í þessa vinnu og vil ég þakka öllum þeim sem
komu að þeirri vinnu fyrir góð og fagleg störf. Lestrarstefnan er aðgengileg á
heimasíðum skólanna en þar er einnig að finna mikið af fróðlegu efni sem
áhugavert er að kynna sér.

Undankeppnin í suðurlandsriðli í Skólahreysti fór fram í gær 15. mars í TM höllinni í
Garðarbæ. Fjölmennt stuðningsmannalið frá Bláskógaskóla Laugarvatni og
Reykholti ásamt nemendum úr Kerhólsskóla fór á keppnina til að styðja sína
samnemendur sem best. Byrjað var á því að koma við hjá Brunavörnum Árnessýslu
á Selfossi þar sem nemendur fengu kynningu á starfseminni og þeim tækjabúnaði
sem slökkvuliðsmenn nota við slökkvistörf. Haukur Grönli, varaslökkviliðsstjóri, tók
á móti hópnum og leiddi hópinn í gegnum slökkvistöðina.
Þaðan var farið sem leið liggur í Garðabæinn til að taka þátt í skólahreystinni.
Keppendur úr Bláskógaskóla stóðu sig mjög vel og enduðu í þriðja sæti í mjög
skemmtilegri og jafnri keppni. Barnaskólinn á Eyrabakka- og Stokkseyri sigraði
keppnina í öðru sæti var Grunnskólinn á Hellu hálfu stigi á undan Bláskógaskóla.
Fyrir hönd Bláskógaskóla tóku þátt Sölvi Freyr Jónasson, Anthony Karl Flores, Lára
Björk Pétursdóttir og Jóna Kolbrún Helgadóttir. Sölvi tók 40 upphýfingar og 50
dýfur. Lára tók 41 armbeygju og var á tímanum 3.08 í hreystigreipinni. Þá voru Jóna
og Anthony á tímanum 2.44 mín í hraðaþrautinni. Öll úrslit er hægt á sjá á
www.skolahreysti.is. Keppendur stóðu sig gríðarlega vel og eiga hrós skilið fyrir
glæsilega frammistöðu.
Að lokinni keppni var farið í Egilshöllina þar sem nemendur fóru í keilu og fengu sér
að borða. Það var mikil gleði og stemming í keilunni þar sem berlega kom í ljós hvað
við eigum samheldna nemendur, en þar hvöttu þau hvort annað áfram og skemmtu
sér konunglega.
Allir nemendur skólans voru sér og sínum skóla til mikils sóma í þessari ferð. Þau
voru gríðarlega samheldin og studdu og hvöttu hvort annað áfram í einu og öllu.
Það var virkilega gaman að fylgja krökkunum eftir í þessari ferð og það voru stoltir
fararstjórar og þjálfarar sem komu heim eftir velheppnaða skólahreystisferð.
Helgi, Freydís og Kjartan

Erfiðlega hefur gengið að fá samtal við ríkið um rekstrarfyrirkomulag íþróttahússins
á Laugarvatni, en eins og við öll vitum er Háskóli Íslands aðNuddstofan
hætta kennslu í íþróttaog heilsufræði á Laugarvatni, og þar með rekstri íþróttahússins.
Fundur
með
Heildrænt
líferni
hagsmunaðilum er boðaður í vikunni. Miklir hagsmunir
eru í húfi fyrir
allt samfélagið
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
að rekstrarfyrirkomulag hússins komist á hreint sem fyrst og að allri óvissu verði
eytt.
*Heildrænt nudd

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í apríl
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.
Vetraropnunartími
15.ágúst – 26. maí
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.

Kæru sveitungar
Óskum eftir leiguíbúð
Gallerý Rós tekur við pöntunum á ullarvörum og
Óskum eftir íbúð á leigu
öðrum tækifærisgjöfum allt árið. Síminn hjá okkur
Í Reykholti eða nágrenni
er 4868946/8659300.
Upplýsingar í síma 847 6138
Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð
Astrid
Jarðarberjalandi

djúpt
til uppsafnaðra
tilfinninga
Nemendur Menntaskólans að Laugarvatni sýndu-nær
fyrir
stuttu
leikritið Konungur
semtónlist
sest hafaogí líkamann.
ljónanna í Aratungu. Það er óhætt að segja að leikmynd,
að sjálfsögðu
leikurinn sjálfur var hreint afbragð. Við fjölskyldan
skemmtum
okkur
konunglega
Losar
um vöðvabólgu
vegna
streitu og og
vil ég óska Menntskælingum til hamingju með vel
heppnað leikrit sem þau öll geta
álags.
verið mjög stolt af.
*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar
og mýkir vöðvana.
_____________________________________________________
Viðbót við teygjurnar.

Nóg í bili.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
*Gjafabréf

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Járningaþjónusta

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Íbúð eða einbýli,Kipptu
meðút eða
ánnafnspjaldið
bílskúrs
og geymdu
hér fyrir neðan

Tek að mér járningar

Eftirfarandi meðferðir í boði:

upplýsingar í
– Húðhreinsun
Erum að leita að húsnæði til leigu í Reykholti,Andlitsbað
2 tilNuddstofan
3 svefnherbergi.
Væri
Heildrænt líferni
síma
846-7048.
Litun og plokkun
– Handsnyrting
kostur ef það fylgdi bílskúr. Erum róleg og reglusöm
eldri hjón,
barnlaus og
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
dýralaus.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Upplýsingar
í
síma
7760810/7760710
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja frá mörgu fróðlegu um fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

Sími Neyðarlínu 112

síma 480-3000.

.
.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í maí 2017. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. maí 2017.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 480-3000

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 13.00-18.00
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

Bókasafnið í Reykholtsskóla er opið
Opnunartímar eru á þriðjudögum kl. 17-19.

Hvað er betra en að lesa góða bók í
myrkri skammdegisins?
Kíkið við og kynnist heillandi hugarheimi
bókanna.
Athugið að einnig er hægt er að skila
bókum á opnunartíma skólans.

útibú Laugarási
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
föstudaga
Verslum í heimabyggð!

Vortónleikar Karlakórs Selfoss framundan:

Það sem er á döfinni í apríl hjá Hestamannafélaginu Loga

Syngja í félagsheimili Hrunamanna 29. apríl
Karlakór Selfoss hefur vortónleikaröð sína með hefðbundnum hætti á
tónleikum í Selfosskirkju á Sumardaginn fyrsta, þann 20. apríl næstkomandi.
Hefjast þeir kl. 20:30. Aðrir tónleikar kórsins eru þriðjudaginn 25. apríl,
einnig í Selfosskirkju, þeir þriðju í Fella- og Hólakirkju í Reykjavík
fimmtudagskvöldið 27. apríl kl. 20:00 og lokatónleikar vorsins eru á Flúðum,
laugardaginn 29. apríl kl. 20:30.
Kórinn flytur þar söngdagskrá sem er afrakstur skemmtilegs vetrarstarfs sem
einkennst hefur af miklum metnaði kórmanna, sem nú telja um sjötíu manns.
Stjórnandi kórsins er Skarphéðinn Þór Hjartarson og undirleikur er í höndum
Jóns Bjarnasonar í Skálholti. Þá leikur harmonikkuleikarinn Jón Þorsteinn
Reynisson með kórnum á þrennum síðustu tónleikunum, þar á meðal á
Flúðum.
Meðal sönglaga sem flutt verða á vortónleikunum eru verk eins og hið þekkta
lag Sailing, sem Rod Stewart gerði vinsælt, hið ódauðlega O Sole Mio, Mig
langar heim, sem var sérstaklega samið fyrir kórinn, sem og klassísk sönglög
úr fórum kórsins, svo sem Árnesþing, Öræfasýn, Úr útsæ rísa og fleiri þekktar
karlakóraperlur. Það er enginn svikinn af því að eyða kvöldstund með
Karlakór Selfoss þetta vorið, fremur en hingað til.
Lokatónleikar kórsins eru sem fyrr haldnir á Flúðum og það hefur jafnan
verið létt yfir kórmönnum þegar komið er í hreppinn og má búast við
skemmtilegum tónleikum laugardagskvöldið 29. apríl og um að gera að taka
kvöldið frá.

Uppsveitadeild æskunnar 8.apríl. Keppt verður í fljúgandi skeiði og smala.
Töltmót í reiðhöllinni á Flúðum 12. apríl
Þriðja og síðasta vetrarmótið verður haldið laugardaginn 22. apríl á Kjóastöðum 3.
Hvetjum við alla til að koma og horfa á flotta hesta og knapa.
Bókasafn
Laugarvatni
opið
sem
segir:
Við
minnum áMenntaskólans
síðu landsamband að
hestamanna,
en þarer
er að
finna
undirhér
"viðburðir"
allt sem er framundan bæði keppnir og sýningar.
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðja og síðasta vetrarmót Loga verður haldið 22. apríl á Kjóastöðum 3
Þriðjudaga
10.30-12.15
og 13.00-17.00
Mótið
hefst kl.
16:00.
Flokkar,
sem boðið
verður upp á eru:
Miðvikudaga
13.00-18.00
 Unghrossaflokkur, hross 5-6 vetra á keppnisárinu.
Fimmtudaga
09.00-12.15 og 13.00-17.00

Pollaflokkur.
 Barnaflokkur 10-13 ára.
menntaskólanema
Lestímar
Unglingaflokkur
14-17 ára. mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
 Ungmenni 18-21 ára.
kl. 17.00-18.00
 Fullorðinsflokkur.
 Heldri
Bókasafnstímar
manna/konur
í Bláskógaskóla
flokkur 55 ára og
þriðjudaga
eldri.
frá kl. 09.00-10.30
Reglur mótsins eru þær að allir knapar keppa í sýnum aldursflokki, en
unghrossaflokkur er opinn öllum knöpum. Par safnar stigum á öllum 3
mótunum þ.e.a.s. sami hestur og knapi. Í unghrossaflokki safnar knapi
stigum
óháð hrossi.Reglur vegna vetrarmóta og annarra móta er að finna á
____________________________________________________________
heimasíðu hmf. Loga.
Eftir mót er fyrihugað að grilla og hafa gaman.
Vetrarmótanefnd.

Bjarkarhóll

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2017

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Lágmarksaldur
er 18. ár. Starfstími er frá 22. maí til 28. júlí. Starfssvæðið er á

Country Taxi
Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

eða í síma 7760810
Kv Dóri

Sími 587 6655
Laugarvatni,
Laugarási og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl

.

n.k.
umsóknir
berast
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða á netfangið
Riverogjetskulu
er farin
að sigla.
Pantanir
í síma 863
4506
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar: Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
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Borðapantanir í síma 486 1110.

Framkvæmda- og veitusvið
Bláskógabyggðar

Úrslit frá síðasta vetrarmóti sem haldið var laugardaginn 25. Mars í Friðheimum
Pollaflokkur
1. sæti Hildur María Jóhannesdóttir á Sóley frá Áskoti.
Barnaflokkur:
1. sæti Fjölnir Morthens á Björk frá Holtsmúla.
Unglingaflokkur:
1. sæti Rósa Kristín Jóhannesdóttir á Kolbrúnu frá Rauðalæk.
2. sæti Sölvi Freyr Jónasson á Millu frá Bjarnanesi
Ungmennaflokkur:
1. sæti Finnur Jóhannesson á Frigg frá Hamraendum.
2. sæti Inga Hanna Gunnarsdóttir á Ferdinand frá Galtastöðum.
Unghrossaflokkur:
1. sæti Sólon Morthens á Huga frá Hrepphólum.
2. sæti Guðrún Magnúsdóttir á Stjörnufák frá Bræðratungu.
Fullorðinsflokkur:
1. sæti Jónas Hreggviðsson á Kolbeini frá Hrafnsholti.
2. sæti Díana Kristín Sigmarsdóttir á Fífil frá Hávarðarkoti.
3. sæti Óskar Hróbjartsson á Frigg frá Torfunesi.
4. sæti Líney Kristinsdóttir á Fantasíu frá Fellskoti.
5. sæti Tinna Dögg Tryggvadóttir á Sigurrós frá Galtastöðum.

———————————————————
Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.

Jón Águst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss
_____________________________________________________
NUDD Í REYKHOLTI.

Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991
Íris Svavarsdóttir nuddari.

Sumarafleysing

Leyndardómar Thailands
Bali í október
Thailand í nóvember

Starfmaður óskast við sumarafleysingu á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfstími er frá 1. maí til 1. september.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is

Margeir
Ferdin.is
____________________________________________________________
Starfskraftur óskast í sumar í Gallerí Laugarvatn.
Um er að ræða vaktavinnu ca. 6-8 tímar (ekki kvöldvinna).
Starfið felst í vinnu við gistingu og almenna vinnu í kaffihúsi.
Nánari upplýsingar í síma 8470805
eða galleri @simnet.is .
____________________________________________________________

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2017
Vinnuskóli Bláskógabyggðar starfar í sumar frá 6. 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 2001 til 2004. Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu Bláskógabyggðar fyrir .
1. maí n.k. Nánari upplýsingar veitir Sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar í síma 860 4440
Framkvæmda- og veitusvið
Bláskógabyggðar

Atvinna i boði 2017.

Komnar í sölu vel skipulagðar íbúðir að Herutúni 5 a, b, c og d. Um er að
ræða 134,6 fm þriggja herbergja endaíbúðir með bílskúr og 121,8 fm fjögura
herbergja íbúðir með 6,6 fm geymslu. Afhendist tilbúið til innréttinga en
hægt að semja um fullnaðarfrágang. Miklir möguleikar fyrir þá, sem vilja

Sumarstarfsfólk 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.
Ráðningartími frá 26. maí-8. ágúst.
Laun samkvæmt kjarasamningi FOSS.
Umsóknarfrestur er til 27. apríl .
Jafnframt er óskað eftir vetrarstarfsmanni í 23% starf (laugardaga) sömu kröfur
gerðar og til sumarstarfsmanna.

innrétta að eigin smekk. Frekari upplýsingar gefur Fasteignasalan Bær á
Selfossi í síma 864 8090.

Nánari upplýsingar og tekið á móti umsóknum: Pétur í síma:8956603.

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla Leiguíbúð
eru til sölu áískrifstofu
Bláskógabyggðar. Bækurnar
Bláskógabyggð
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þærÍbúðin
segja að
fráKistuholti
mörgu fróðlegu
um fólkeroglaus
mannlíf
í Biskupstungum.
Þrjúíbúð
bindi
3a í Reykholti
til leigu.
Íbúðin er félagsleg
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
tíma.
Hver bók kostar
húsnæðið
2000 kr.
verður
en ef hún
allarleigð
þrjáralmennum
bækunar eru
umsækjanda.
keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Íbúðin er laus til útleigu 1.5.2017 og umsóknarfrestur er til
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í
25.apríl 2017
síma 480-3000.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 3a “
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.

Ágætu íbúar Árnessýslu; Bláskógabyggðar
Nú stendur yfir könnun á kostum og göllum mögulegrar sameiningar allra
sveitarfélaganna í Árnessýslu. Það er gert með sviðsmyndavinnu, þar sem
leitast er við að horfa til framtíðar, og rýna hvernig samfélag íbúa og
atvinnulífs í Árnessýslu geti þróast í framtíðinni, og ekki síður með tilliti til
þeirra skyldna og krafna, sem gerðar verða til sveitarfélaga.
Í þessu vinnuferli er mikið lagt upp úr samtali við íbúa til að greina helstu
drifkrafta í starfsumhverfi sveitarfélaganna og móta í kjölfarið ólíkar (yfirleitt
3-4) sviðsmyndir um hugsanlega þróun, bæði með og án sameiningar.
Sjónarmið íbúa sveitarfélaganna skipta miklu máli við gerð þessarar
greiningar og því eru íbúar hvattir til þess að taka þátt í skoðanakönnun um
málefnið (tekur 7-10 mínútur).
Könnunin er nafnlaus og er ekki hægt að rekja svör til einstakra
þátttakenda. Til þess að taka þátt í könnuninni þarf að slá inn slóðinni hér
fyrir aftan. http://arnessysla-ibuar.questionpro.com/
Sveitarstjórnir sveitarfélaganna átta hvetja alla íbúa til þess að taka virkan
þátt í þessu verkefni með því að svara þessari könnun.
Á næstu misserum verður boðað til íbúafunda þar sem farið verður nánar út í
þá þætti sem skipta íbúa mestu máli til framtíðar. Nánar auglýst síðar.
Könnunin er opin til 11. apríl 2017.
Með von um góða þátttöku,
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar
Ásta Stefánsdóttir,
framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar
Áskrift
að Litla-Bergþóri?
Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri Flóahrepps
Litli-Bergþór
inniheldur
margvíslegan
Gunnsteinn R.
Ómarsson,
bæjarstjóri fróðleik
Ölfuss um Biskupstungur bæði að
fornu
og nýju.
Hafir þú áhuga
á að vita
meira umogsveitarfélagið
þitt þá er
Ingibjörg
Harðardóttir,
sveitarstjóri
GrímsnesGrafningshrepps
áskrift
klárlega
málið.
Hafðu
samband
við
Þrúðu
í
síma
862
8640,
Pál í síma
Jón Valgeirsson, sveitarstjóri Hrunamannahrepps
898
9152 eða
sendu póstsveitarstjóri
á póstfangiðSkeiðalbergthor@gmail.com
og málið er
Kristófer
A. Tómasson,
og Gnúpverjahrepps
komið
í
höfn.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri Bláskógabyggðar

