17.júní 2016
Kl.13:00 Hátíðarmessa í Torfastaðakirkju.
Kl. 14:00 -Skrúðganga leggur af stað fráOktóber
Bjarnabúð

 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
Kl. 14:30 -Hátíðarsamkoma sett í Aratungu.
06/10: Skálholtsskórinn
með æfingabúðir
Ávarpfjallkonu,
hátíðarræða nýstúdents,
söngur, afhending verðlauna í
ljósmyndasamkeppni.
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Einnig verður
skemmtun
utandyra, kassabílarallý
og hjólaþrautir,
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur. Umsjón:
sr. Sigrún andlitsmálun
Óskarsdóttir og
fleira.
 10/10-14/10:
ZEN-hópur
Skálholtsbúðum
Slökkvilið
Biskupstungna
verður með
með námskeið
froðusull íog
þess vegna væri upplagt að huga
Vox Femine.
Æfingabúðir
að því að13/10-14/10:
vera ekki í fínasta
pússinu
og hafa aukaföt og handklæði meðferðis.
Í framhaldi
af hátíðarsamkomu
verður kaffisala
á vegum verðandi 10.bekkjar
 13/10:
Evrópskur samstarfhópur
í öldrunarmálum
Bláskógarskóla,
en
salan
er
fjáröflun
fyrir
útskriftarferð
þeirra.
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur
sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine syngur í messunni
Sundlaugardiskótek, allir velkomnir og ókeypis aðgangur.
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
Við sláum
svo botninn
í hátíðarhöldin
 15/10:
Stjórn Skálholt.
Fundur um kvöldið með KK sem ætlar að mæta með
gítarinn
og Ferðamálafrömuðir
syngja og segja okkur
í Aratungu.
 sinn
15/10:
haldasögur
fund ásamt
staðarkynningu og hádegismat

KJÖLUR

15. árgangur 6. tbl. Júní 2016.

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

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar
lokuð frá 4. júlí til og með 29. júlí 2016
Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

Á N15/10:
I NHeimsókn
G A Stveggja
T Aráðherra
ÐIR
í Skálholt

Aðstaða
fyrir
40 – 50
manns
Afhending
listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Café Mika15/10:
og „Við
Faxa“ verða
meðeftir
flott
tilboð
fyrir
kvöldverðargesti á 17.júní. Nánar
Vatnssalerni
og
auglýst
Athugið 12
aðspora
pantahópur
þarf borð fyrirfram.sturta
 síðar.
19/10-20/10:
gerði, heysala
Café Mika19/10-21/10:
S: 486-1110A.A.-konur íHesthús,
Skálholtsbúðum
Við Faxa S: 774-7440
ÁRBÚÐIR
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
 hægt
20/10-21/10:
Fermingarbörn
Enn er
að takaí öllum
þátt
í ljósmyndasamkeppninni.
matseldar
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
Þemað
í
ár
er
„Vatn”.
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Myndum skal skila fyrir 12.júní í stafrænu formi á netfangið ivar@ivarsaeland.is
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni
og mati
sturta

24/10:
Fermingarbörn
frá
Akranesi
Veitt verða verðlaun fyrir þrjár bestu myndirnar að
dómnefndar.
Hesthús,
gerði,
heysala
Skráning
í kassabílarallý
og hjólaþrautir
 25/10:
Fermingarbörn
frá Akranesiverða á staðnum. Veitt verða verðlaun fyrir
frumlegasta
bílinn og einnig
fyrir hraðskreiðasta
bílinn.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Dagskráin er birt hér með fyrirvara um breytingar. Nánari dagskrá
verður send út
486 8757 / 895 9500 / 867 3571
síðar. 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
Þið finnið okkurKammerkór
líka á Facebook,
Mosfellbæjar
undir viðburðinum
undir stjórn Símons
„17. júní
Ívarssonar
hátíð Bláskógabyggðar
syngur
2016“
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Nefndin.
Vatnssalerni

Tiltektardagur í Bláskógabyggð laugardaginn 11. júní 2016
Kæru sveitungar.
Nú er 17. júní framundan og til stendur að sameinast um að gera allt hreint og fínt
fyrir þjóðhátíðardaginn. :)
Í tilefni tiltektardagsins ætlar garðyrkjustöðin Kvistar að bjóða uppá
PULSUPARTÍGRILL sem hefst kl. 13:00
Gámasvæðið í Reykholti verður opið frá 10:00-18:00 þennan dag og það verður
gjaldfrjálst að henda sorpi.
Sveitarfélagið útvegar ruslapoka fyrir þá sem það vilja og verða þeir afhentir kl.
11:00 við Bjarnabúð í Reykholti.
Ef einhverjar spurningar vakna er upplagt að hafa samband við Bjarna Dan
sviðsstjóra í síma 860-4440.

Oddvitapistill
Sveitarstjórn hefur lokið við að fjalla um ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2015
í tveim umræðum eins og lög gera ráð fyrir. Síðari umræðan fór fram 12. maí sl.
Niðurstaða ársreikningsins er mjög ánægjuleg. Rekstrarniðurstða fyrir A hluta var
jákvæð um 55,5 milljónir. Til A hluta teljast aðalsjóður, eignasjóður og
þjónustumiðstöð. Samstæðan eða A og B hluti samanlagt var jákvæð um 82
milljónir. Til B huta teljast: vatnsveita, leiguíbúðir, félagslegar íbúðir, fráveita og
Bláskógaveita. B hluta einingarnar eru fjármagnaðar með þjónustutekjum.
Heildartekjur sveitarfélagsins fóru í fyrsta skipti yfir einn milljarð, gjöldin voru
tæpar 930 milljónir, afskriftir voru tæpar 37 milljónir, fjármagnsgjöld 27 milljónir
og tekjuskattur var rúmlega 2,6 milljónir. Skuldahlutfall er oft notað til að bera
saman fjárhagslega stöðu sveitarfélaga, í lok ársins var það komið niður í 58% sem
er eitt það lægsta á Suðurlandi. Fjármálareglur sveitarfélaga kveða á um að
skuldahlutfall sveitarfélaga megi ekki fara yfir 150%. Langtímaskuldir í árslok voru
462 milljónir. Skuldir sveitarfélagsins hafa lækkað hratt síðustu ár og þar af
leiðandi hefur það fjármagn sem farið hefur í fjármagnsgjöld lækkað ár frá ári.
Þessari góðu afkomu eiga allir stjórnendur og starfsfólk þátt í og vil ég nota
tækifærið og þakka fyrir það.
Mikil umræða er í þjóðfélaginu um hinn mikla fjölda ferðamanna sem um landið
fer. Helst er rætt um mikið álag á alla innviði og þá sérstaklega um
heilbrigðiskerfið, vegakerfið, löggæslu og salernismál svo fátt eitt sé nefnt. Það er
ljóst að stjórnvöld þurfa að setja miklu meira fjármagn í alla þessa málaflokka áður
en illa fer. Umræðan þarf að eiga sér stað en hún má ekki taka of langan tíma því
álagið á innviðina eykst dag frá degi. Við eigum mikið undir því að stjórnvöld
bregðist betur við þar sem við erum staðsett í hjarta ferðamannastraumsins.
Nú á næstu vikum breytist starfsemi sveitarfélagsins talsvert. Nemendur og
starfsfólk skólastofnanna fara í sitt sumarfrí og við tekur mesti annatíminn í
framkvæmdum og viðhaldsvinnu hjá sveitarfélaginu. Eins og ég nefndi fyrir stuttu
er talsvert um framkvæmdir bæði þær sem eru á áætlun og svo þau verkefni sem
koma óvænt uppá og bregðast þarf við.

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Ég vil í lokin óska öllum íbúum Bláskógabyggðar gleðilegs og góðs
sumars.
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
Það er mín ósk að það verði okkur öllum gott og gæfuríkt í leik og starfi.

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.

Óskum eftir leiguíbúð
Óskum eftir íbúð á leigu
Í Reykholti eða nágrenni
Upplýsingar í síma 847 6138
Astrid
Jarðarberjalandi

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sumaropnunartími

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Nóg í bili.
sem sest hafa í líkamann.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

27. maí — 14. ágúst

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21:00.
Miðvikudaga 10:00-21:00.
Fimmtudaga 10:00-21:00.

Sigurður Frímann Emilsson

Föstudaga 10:00-18:00.

Vélstjóri og rafvirkjameistari

Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

s: 692 4649

KV Starfsmenn.

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við
pöntunum á ullarvörum og
öðrum tækifærisgjöfum
allt árið. Síminn hjá
okkur er
4868946/8659300.

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.

Tek að mér járningar

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
síma 846-7048.
Starfsfólk Aratungu
biður ykkur, sem fengið hafa Litun
lánaðaogmuni
úr
að koma
plokkunAratungu,
– Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
þeim til skila.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir
í síma
861-7888
Það vantar flekaborð, kökudiska, kaffibrúsa og stóru
100 bolla
kaffikönnuna.
Sigurjón
Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Með von um góð viðbrögð.
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf
Starfsfólk Aratungu.

upplýsingar í
Góðir sveitungar.

Kvenfélag Biskubstungna færir leikskólanum Álfaborg gjöf í tilefni 30.
ára afmælis leikskólans í haust.

Inn til fjalla

Kvenfélag Biskubstungna gaf leikskólanum Álfaborg verkefnið Lubbi finnur málbein á
dögunum af tilefni 30. ára afmælis leikskólans í haust. Þetta verkefni kemur sér afar vel
Bækurnar
Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
og
passar
vel
leik- og
grunnskólar Bláskógabyggðar
eru aðenleggja
voru á sínum inn
tímaí læsistefnu
gefnar út sem
af Félagi
Biskupstungnamanna
í Reykjavík
lokahönd
Þarmörgu
er verið
að gera heildræna
læsisstefnu
nær frá 12 mánaða
til bindi
16 ára
þær
segjaá.frá
fróðlegu
um fólk og
mannlíf sem
í Biskupstungum.
Þrjú
aldurs.
Sérstaða
Lubba
er
notkun
táknrænna
hreyfinga
fyrir
hvert
málhljóð
sem
gerir
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
hljóðin nánast sýnileg og áþreifanleg. Hægt er að byrja að nota verkefnið strax við 12.
tíma.
Hver
bókaldur.
kostar
2000 kr. en
ef okkur
allar þrjár
bækunar
eru
einu kostaog við
mánaðar
Kvenfélagið
bauð
á vorfund
hjá sér
til keyptar
að kynnaí verkefnið
þær
5000
kr.
mættum að sjálfsögðu og áttum góða kvöldstund með þeim. Við færum ykkur kvenfélag
Nánari
upplýsingar
er hægt
fá á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í sannarlega
Biskubstungna
okkar allra
bestuaðþakkir
fyrir þessa rausnalegu
gjöf og munum
nýta hana
til góðs fyrir börnin í samfélaginu.
síma
480-3000.
Regína Rósa Harðardóttir
Leikskólastjóri Álfaborgar.

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
Sími Neyðarlínu 112

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

.

Þistill

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.

Lyfja-útibú Laugarási
Breyttur opnunartími
frá 1. febrúar 2016
kl 10 - 16.30 mánudaga –
fimmtudaga og
kl 10-13 á föstudögum
Stöndum vörð um þjónustu í
Uppsveitum
Verslum í heimabyggð!

Bowen bandvefsnudd
Nils, Bowentæknir, býður upp á nudd í íþróttahúsinu á þriðjudögum og
fimmtudögum. Tímapantanir eru í síma 897 6944.
Nánari upplýsingar um Bowen bandvefsnudd má finna á bowen.is

TAXI er 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

Nokkrir íbúar Bláskógabyggðar ætla að skella sér til Thailands í nóvember.
Kemur þú með?
Upplýsingar um ferðina á ferdin.is og í síma 893 8808.
Margeir

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Höfum aðstöðu fyrir hvern þann sem hefur áhuga á að bjóða uppá nudd,
fótaaðgerðir, naglasnyrtingar og þessháttar þjónustu.
Nú er bowentæknir og nuddari til staðar og yrði aðstaðan í boði í samráði við
hann varðandi tímasetningar.
Nánari uppl gefur Pétur í síma 480 3040.

Farfuglaheimilum fjölgar
Farfuglaheimilin á Íslandi eru nú orðið 35 talsins en þau eru staðsett hringinn
í kringum landi. Tvö ný heimili hafa bæst við nú í vor; Farfuglaheimilið á
Eyrarbakka og Farfuglaheimilið á Reykhólum. Einnig hefur verið unnið að
gagngerum breytingum á Farfuglaheimilinu á Laugarvatni.
Farfuglaheimilið á Eyrarbakka var tekið inn í heimilisnet Farfugla í byrjun maí
sl. en Farfuglar eru hluti af Hostelling International sem starfar í 80 löndum
með 4000 Farfuglaheimili á sínum snærum. Hjónin Jóhann Jónsson og Jessi
Kingan opnuðu þar gistiheimili í maí 2015 í gamla frystihúsinu á staðnum sem
gekk undir nafninu Gónhóll en ákváðu að ganga til liðs við Farfugla í lok apríl
síðastliðinn.
Á Eyrarbakka er boðið
upp á herbergiermeð
baði
og litlar
Bókasafn Menntaskólans
að Laugarvatni
opið
sem
hér íbúðir
segir:
ásamt gistingu í 4-10 manna herbergjum. Eyrarbakki hefur fest sig í sessi sem
áhugaverður09.00-12.15
áfangastaður og
þar13.00-17.00
sem hægt er skynja fortíðina í tengslum við
Mánudaga
fjöldamörg gömul
hús sem hafa
verið gerð upp.
Þriðjudaga
10.30-12.15
og 13.00-17.00
Farfuglaheimilið á Reykhólum er nýlega tekið til starfa. Þar var lengi rekið
Miðvikudaga
Farfuglaheimili13.00-18.00
að Álftalandi en starfsemin hafði legið niðri í fjögur ár.
Fimmtudaga
09.00-12.15
og 13.00-17.00
Núverandi rekstraraðilar
eru hjónin
Sveinn Borgar Jóhannesson og Guðbjörg
Tómasdóttir og hafa þau tekið gistiheimilið rækilega í gegn og bjóða upp á
Lestímar
menntaskólanema
mánudaga,
þriðjudaga
ogerfimmtudaga
frá
gistingu
fyrir
32 gesti í 11 herbergjum.
Mikill
uppgangur
í ferðaþjónustu
enda
17.00-18.00
náttúrufar fjölbreytt og mikil eftirsókn í
. á sunnanverðum Vestfjörðumkl.
þaraböð
og
aðra
náttúruupplifun
s.s.
Bókasafnstímar í Bláskógaskólafuglaskoðun
þriðjudaga og
frágönguferðir.
kl. 09.00-10.30
Farfuglaheimilið á Laugarvatni hefur verið í rekstri og hluti af heimilisneti
Farfugla síðan 1997 en hefur nú gengið í gegnum miklar endurbætur. Bætt
hefur verið við 15 herbergjum með baði, aðstaða fyrir gesti hefur verið bætt
Bjarkarhóll
sem og aðgengi fyrir fatlaða. Hjónin Jóna Bryndís Gestsdóttir og Gunnar
Opið
alla dagasem
vikunnar
frá kl 12-18.
Vilmundarson
reka staðinn
segja að eftirspurn eftir tveggja manna
herbergjum með baði hafi aukist mikið og æskilegt sé að geta boðið upp á
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
blandaða gistimöguleika og komið þannig til móts við þarfir sem flestra. Þau
Bómullargarn
og gerðir. í júní í gamla pósthúsinu á Laugarvatni og
hjónin stefna á, margir
að opnalitirPóstbarinn
segja
að mikla
Sími 587
6655 eftirspurn eftir notalegum veitingastað sem er bæði bar og
matsölustaður og sýnir t.d. frá leikjum úrvalsdeildarinnar í fótbolta á stórum
River
jetfyrir
er farin
sigla. Pantanir
síma 863
4506
flatskjá
gestiað
á Laugarvatni
og ísvæðinu
í kring.
Nánari upplýsingar veita:
Cafe
Mika opið alla daga
vikunnar Farfugla,
frá kl 12-18
um helgar til s.kl8539953
21. Kveikt á
Dóra Magnúsdóttir,
markaðsstjóri
dora@hostel.is
eldofninum
byrjun
júní. upplýsingar á vef Farfugla www.hostel.is
Einnig er aðífinna
nánari
Borðapantanir í síma 486 1110.

Forhitara / Varmaskipta hreinsun
Þarft þú að láta þrífa forhitarann,
þá er rétt að nota sumarið,
hafðu sambad við okkur hjá Rúney
og við getum sótt og sett upp aftur.
símanúmer okkar er 8937876.

—————————————————————

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

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í ágúst 2016. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. ágúst 2016.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Kveðja frá Kvenfélagi Biskupstungna
Okkur, stelpurnar í Kvenfélaginu, sárvantar stóru
100 bolla kaffikönnuna okkar, sjá meðfylgjandi mynd.
Það eiga að vera til 2 könnur í Aratungu, það vantar báðar.
Svo endilega, ef þú ert með hana hjá þér, þætti okkur vænt
um að henni verði skilað.
Kveðja

Tvær úr Tungunum

og yoga teygjur.

Hótel Gullfoss
ehf magi!
Stinnur Flúðaleið
rass
og sléttur

Sveitahátíðin „Tvær úr Tungunum“ verður haldin laugardaginn 13. ágúst.
Sama dag fer fram hlaupa og hjólreiðakeppnin „Uppsveitahringurinn“
Hefðbundin skemmtun yfir daginn fyrir fjölskylduna og dansleikur í
Aratungu um kvöldið.

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Starfsmaður
Framkvæmdaog veitusviðs.
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Sveitarfélagið
Bláskógabyggð
auglýsir
starf
starfsmanns
Framkvæmda- og veitusviðs
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og
laust til
umsóknar.
Bláskógabyggð
leitarheitir
að öflugum
og metnaðarfullum
Mjög
gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
nuddpottar.
13:00
frá Flytjanda
Klettagörðum
einstaklingi og við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um starfið.
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
Hótel Gullfoss
Meginverkefni:
v/
Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla
Flúðum: 486-1070
fax 486-6693
Verkefni
sem
snúa aðáverklegum
framkvæmdum
s.s. tæknivinna,
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
viðhaldsverkefni
og nýframkvæmdir. Aðstoða við framkvæmd
Netfang: info@hotelgullfoss.is
viðhaldsverkefna m.m.
www.hotelgullfoss.is
Símar hjá bílstjórum:
Verkefni
sem snúa
að starfi á skrifstofu, s.s. áætlanavinna og aðstoða við gerð
892-2370
Pálmar.
útboða
m.m.
892-2371
Snævar.
892-2372 Bjössi.
og kostar ekkert,
Hæfniskröfur: Fyrsti tími 11. janúar er kynningartími
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu
samt
vita
af
þér
svo
það
sé
til
bolti
Menntun starfsmanns skal vera iðnaðar og/eða tæknimenntun.
Starfsfólk Flúðaleiðar

Nánar auglýst síðar
Nefndin

———————————————————————
Tungnaréttir 10. september
Í ljósi þess að sláturleyfishafar hafa gefið út að auknar álagsgreiðslur til

sauðfjárbænda verða mestar frá 31. ágúst til 16. September, samþykktu
sauðfjárbændur í Biskupstungum á fundi 29. apríl sl. að fjallreiðardagur
verði laugardagurinn 3. sept. og Tungnaréttardagur þ.a.l. laugardaginn
10. sept. Óbreyttar tímasetningar verða á seinni leitum.
Stefnt er að því að Tungnaréttir verði eftirleiðis annan laugardag í
september.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

Stundvísi og reglusemi og færni í almennum samskiptum, en mikil áhersla
styrkir allan líkamann og
er lögð á góða þjónustu hjá Bláskógabyggð.
gerir vöðvana
langa
fallega.
Frumkvæði, sjálfstæð
vinnubrögð
góð og
yfirsýn.
Nákvæmni
í starfi.
Liðkar og
ogskilvirkni
styrkir hrygg
og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Krafa
um
góða almenna
tölvukunnátta.
Þjálfar
djúpvöðva
og losar
líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Hafi skilningStuðlar
og þekkingu
á
áætlanagerð,
s.s. verk-, kostnaðar- og
að réttari og betri líkamsstöðu..
fjárhagsáætlanagerð.

————————————————————

Leiguíbúð í Bláskógabyggð

.

Íbúðin að Kistuholti 5b í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja.
.
Íbúðin er laus til útleigu 1.7.2016 og umsóknarfrestur er til
20. júní 2016.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5b “
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Næsti yfirmaður starfsmanns
er sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs.
Umsóknum skal skila inn til skrifstofu Bláskógabyggðar fyrir 10. júní 2016, en hún er
staðsett í Aratungu, Reykholti, 801 Selfoss.
einnDaníelsson,
vinnur samkvæmt
sinni getu.
Upplýsingar veitirHver
Bjarniog
Daníel
sviðsstjóri
Áhrifin koma
mjög
fljótt í ljós.
netfang:bjarni@blaskogabyggd.is
og sími
860-4440,
sími skrifstofu
Bláskógabyggðar er 480-3000.

Skráning í síma 861-7888
Öllum umsóknum verður
svarað
þegar ákvörðun
hefur veriðí tekin um ráðningu í
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
starfið.

Ferðamálabrúin
Háskólafélag Suðurlands
Námið er 460 klst / 18 ECVET eininga, tveggja anna nám. Kennsla fer fram x2
virka daga í viku og x1 laugardag á sex vikna fresti.
Kúrsarnir eru:
Haustönn
Samskipti, miðlun og tjáning l
Skipulagning og stjórnun ferðamannastaða
Stjórnun innan ferðaþjónustufyrirtækja
Ferðaþjónustan og netheimar
Námsferð til Malaga (okt/nóv)
Vorönn
Samskipti, miðlun og tjáning ll
Hnattræn tækifæri í ferðaþjónustu
Að auka upplifunina – ferðamaðurinn
Samtal við umhverfið – viðskiptavinurinn
Lokaverkefni
Kostnaður er 169.000kr fyrir hvora önn. Innifalið í því er flug og gisting í
námsferð til Malaga á haustönn. Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta
námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Háskólafélagið mun aðstoða
nemendur með að kynna sér þá möguleika sem fyrir hendi eru.
Kennarar verða Anna Valgerður Sigurðardóttir ferðamálafræðingur og Ottó
Valur Ólafsson viðskiptafræðingur sem sjá um bóklegu kúrsana, auk Jóns
Bjarna Bjarnasonar markþjálfa og kennara sem sér um samskiptakúrsinn.
Allar nánari upplýsingar veitir Ingunn Jónsdóttir í síma 560-2042 / 695-0420
og tölvupósti ingunn@hfsu.is

