Flugeldasala
Biskups
Sirkusnámskeið:
það er óðumBjörgunarsveitarinnar
að fyllast í sirkusnámskeiðið
helgina 12.-13.
Maí. Rúmlega 30 skráðir og örfá sæti laus. Nánari upplýsingar á
fram í húsi
björgunarsveitarinnar
fésbókarsíðunni: Fer
Heilsueflandi
samfélag
í Bláskógabyggð. Slóðin er. https://
www.facebook.com/heilsueflandi/
í Reykholti

Afgreiðslutími









Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
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
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
15/10: Afhending listaverksVatnssalerni
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
19/10-20/10: 12 spora hópur

Kjölur







___________________________________
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í Reykholti
kl. í20:30
og flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

Áningastaðir

Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

17. árgangur 5. tbl. maí 2018.

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

Sveitarstjórnarkosningar,
26. maí 2018.
Kjörstaðir í Bláskógabyggð vegna sveitarstjórnarkosninga 26. maí 2018 eru
tveir:
Húsnæði Aratungu, Reykholti, fyrir íbúa í Biskupstungum.
Húsnæði Bláskógaskóla Laugarvatni, Lindarbraut 6, fyrir íbúa í Laugardal og
Þingvallasveit.
Kjörfundur hefst í báðum kjördeildum kl. 10:00 og lýkur
kl. 22:00.
Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki og framvísi þeim ef óskað er.
Einstaklingar búsettir erlendis, sem hafa kosningarétt í Bláskógabyggð, eru á
kjörskrá í kjördeild I, Aratungu, Reykholti.

Yfirkjörstjórn Bláskógabyggðar

Kaffisamsæti - íbúar 60 ára og eldri

Oddvitapistill
Niðurstaða reksturs Bláskógabyggðar rekstrarárið 2017 í A-hluta varð jákvæð að
upphæð kr. 83,5 milljónir króna, en 128 milljónir króna þegar litið er til
samstæðureiknings. Fjárfestingar ársins námu 133,7 milljónum króna og ekki var þörf
á lántöku vegna þeirra. Eignir Bláskógabyggðar námu í árslok 1,6 milljörðum króna og
eigið fé var 1 milljarður króna. Handbært fé í árslok var 219 milljónir króna. Rekstur
sveitarsjóðs hefur gengið mjög vel og er í góðu jafnvægi.
Framlegð ársins A og B hluta, eða innan samstæðureiknings, var mjög ásættanleg og
var framlegðarhlutfall ársins 15%. Skuldahlutfall og skuldaviðmið eru skilgreind í
reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga nr.
502/2012. Skuldaviðmið Bláskógabyggðar í árlok 2017 var 30,9% og eiginfjárhlutfall
64,2%. Staða Bláskógabyggðar með tilliti til viðmiða í fjármálareglum sveitarfélaga er
mjög góð og sterkur grunnur til að byggja á og takast á við krefjandi verkefni.
Samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun áranna 2018-2021 þá er gert ráð fyrir jákvæðri
rekstrarniðurstöðu öll árin. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri nemi alls 640
milljónum króna á þessu tímabili. Gert er ráð fyrir að afborganir af höfuðstól lána á
þessum árum nemi 368,5 milljónum króna. Þar af leiðandi gera áætlanir ráð fyrir að
uppsafnaður greiðsluafgangur þessara ára nemi 271,5 milljónum króna. Þá er gert ráð
fyrir fjárfestingum þessi ár að upphæð 732,9 milljónum króna, þannig að lántaka
verður nauðsynleg til að takast á við þau verkefni sem liggja fyrir. Staða sveitarsjóðs er
sterk og er ekki gert ráð fyrir að skuldahlutfall muni hækka mikið vegna lántöku, en
áætlanir gera ráð fyrir að skuldahlutfall muni vera 32,6% í árslok 2021.
Sveitarstjórn hefur ákveðið að ráða Lieselot Simoen í starf leikskólastjóra Álfaborgar í
Reykholti. Lieselot tekur formlega við starfinu frá og með næsta skólaári. Ég vil óska
henni til hamingju með ráðninguna og velfarnaðar í starfi.
Sveitarstjórn hefur ákveðið að ganga til samninga við Dattaca Labs Iceland um
innleiðingu á nýrri persónuverndarlöggjöf. Búið er að setja ný lög um
persónuverndarmál sem setja þessi mál á allt annan stall en verið hefur.
Sveitarfélögum er m.a. skylt að ráða sér persónuverndarfulltrúa sem gætir þess að
þessi mál séu í lagi. Innleiðing á persónuverndarlöggjöfinni er fyrsta skrefið í þessu ferli
hjá Bláskógabyggð.
Ungmennafélag Íslands hefur óskað eftir formlegum viðræðum við Bláskógabyggð um
nýtingu og afnot af íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni. UMFÍ hefur ákveðnar hugmyndir
með nýtingu á Íþróttamiðstöðinni sem eru mjög áhugaverðar. Sveitarstjórn hefur
samþykkt að fara í formlegar viðræður við UMFÍ og var oddvita og formanni
byggðaráðs falið að ganga til viðræðna við UMFÍ fyrir hönd Bláskógabyggðar.
Föstudaginn 11. maí verður skógardagur haldinn hátíðlegur í Laugarvatnsskógi í
tengslum við hátíðarhöld vegna 100 ára fullveldi Íslendinga. Við þetta tækifæri verður
nýja bálhúsið í skóginum vígt við hátíðlega athöfn. Allir eru velkomnir. Nánari
upplýsingar er að finna hér í blaðinu.

Öllum íbúum í Bláskógabyggð 60 ára og eldri er boðið í kaffisamsæti í Aratungu
fimmtudaginn 17. maí nk, kl. 14:00. Tilefnið er að fulltrúi frá Héraðsskjalasafni
Árnesinga mun mæta með gamlar myndir úr sveitarfélögunum til að fá aðstoð
heimamanna við að nafngreina einstaklinga og staðhætti á myndum.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, mun segja frá ýmsu skemmtilegu sem á daga hans
hefur drifið sem sveitarstjóri.
Aðstaða eldri borgara í Bergholti verður skoðuð og sú aðstöðusköpun sem verið er
að vinna að þessa dagana.

Með von um góða mætingu,
Helgi Kjartansson, oddviti

Nuddstofan

Framundan eru vorverkin hjá sveitarfélaginu og þær viðhalds- og nýframkvæmdir
Heildrænt
líferni
sem ákveðið hefur verið að fara í á þessu ári. Það eru mörg
verk sem
ráðast á í og er
Íþróttamiðstöðinni
þeim stýrt af framkvæmda- og veitusviði. Nú er
sumaropnun hafin áí Reykholti
gámasvæðunum og framundan er sumaropnun á íþróttamannvirkjunum. Eru íbúar
*Heildrænt
og gestir hvattir til að kynna sér breytta opnunartíma og nýta
sér velnudd
þá þjónustu
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem í boði er hjá sveitarfélaginu.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í maí
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
8.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.

Nóg í bili og með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-15.00
Þriðjudaga Frímann
09.00-12.15
og 13.00-16.00
Sigurður
Emilsson
Miðvikudaga
10.00-12.15 13.00-16.00
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
Fimmtudaga 09.00-12.00

*Vöðvanudd
líkamsræktarfólk.
er-fyrir
opið
sem hér segir:
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi
og samvinnu frá
s:Lestímar
692 4649
menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga
og fimmtudaga
Netfang: laufhaga12@internet.is
milli
orkustöðvanna.
kl. 17.00-18.00

Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
Allar
alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
Nú er ég flutt í Reykholt og
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.

Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Opnunartímar
Óskum eftir íbúð
á leigu
Mánudag og miðvikudag 14:00 – 20:30

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á

Í Reykholti eða nágrenni

Laugarvatni er mikið af kurli, sem

Upplýsingar í síma 847 6138

allir mega ganga í, sér að

Astrid Laugardag 13:00 – 18:00
Sunnudag Lokað
Jarðarberjalandi

kostnaðarlausu. (gæti breyst)

Þriðjudag og fimmtudag 14:00 – 21:30
Föstudag 16:00 – 19:00

Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

einfalt að fá tíma.

VIOLA SNYRTISTOFA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Íbúðin er laus til útleigu 1.2.2018 og umsóknarfrestur
er til 22.janúar
2018.
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.

Járningaþjónusta

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tekskulu
að mér
járningar
Eftirfarandi
í boði:
Umsóknir
berast
á skrifstofu Bláskógabyggðar
eða ámeðferðir
netfangið
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
upplýsingar
í
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5a “ Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
síma 846-7048.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.
Sigurjón Sæland

Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
ATVINNA
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, annaðPraca
bindið
hefur ekki Summer
verið fáanlegt
Sumarafleysing/
wakacyjna/
job í nokkurn
tíma. Sumarafleysing
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000
kr.
Starfmaður
óskast við sumarafleysingu á gámasvæðum
Nánari
upplýsingar
Bláskógabyggðar. er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í
Starfstími
er til 1. september.
síma
480-3000.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is
Praca wakacyjna
Poszukiwany pracownik na okres wakacyjny do 1 Września 2018 praca przy
obsludze wysypiska smieci w Bláskógabyggð.
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440,
bjarni@blaskogabyggd.is
Summer job

We are looking for employee to 1st of September to work on community
waste station in Bláskógabyggð.
More info : Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is
Endilega deilið meðal íbúa.

útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
Föstudaga
laugaras@lyfja.is

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

.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í júní

Málari getur bætt við sig verkum á

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. júní 2018.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu

.

málningarvinna. Geri tilboð ykkur
að kostnaðarlausu.
Meira en 30 ára reynsla.
Arnar s. 7775872

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

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-15.00
Þriðjudaga 09.00-12.15 og 13.00-16.00
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
.
Fimmtudaga 09.00-12.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
.
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
.

Atvinnuauglýsing
Aðstoðarmatráður í Aratungu óskast í afleysingar vegna ótímabundinna veikinda.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf aðstoðarmatráðs Aratungu, Reykholti,
laust til umsóknar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Aðstoðarmatráður í Aratungu sinnir aðstoð í eldhúsi og þrifum í sal. Mötuneytið er
m.a. skólamötuneyti Bláskógaskóla í Reykholti og leikskólans Álfaborgar. Aratunga
er jafnframt félagsheimili og þar er skrifstofa Bláskógabyggðar staðsett.
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 28.. maí n.k. Umsóknir berist til Steinunn Lilja Heiðarsdóttir ,
matráðs Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, netfang
eldhus@blaskogabyggd.is sem veitir nánari upplýsingar í síma 865-7916.

———————————————————
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.
__________________________________________________

______________________________________________________

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. Sæki engir eldri borgarar um
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.
Íbúðin er laus til útleigu 1.6.2018 og umsóknarfrestur er til 21. maí 2018.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5b “
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.
Ath. Endurnýja þarf eldri umsóknir.

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási

Fréttir frá Álfaborg

Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl
8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar
á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

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

Við erum núna að klára annan veturinn okkar í bráðabirgðahúsnæði í grunnskólanum og
vil ég byrja á því að þakka starfsfólki leikskólans Álfaborgar fyrir þrautseigju og mikla
útsjónarsemi við að láta allt ganga upp eins og best verður á kosið. Einnig fær starfsfólk
grunnskólans, og þá sérlega nágrannar okkar á yngsta stigi bestu þakkir fyrir sambýlið
sem gengur mjög vel, þrátt fyrir að þrengt hafi verið að þeim. Ekki má gleyma börnunum
sem gera daginn betri með gleði, brosi og kátínu. Það má með sanni segja að allir hafi
gert sitt besta og gott betur en það. Verið er að hanna nýjan leikskóla og þegar hann er
kominn í gagnið, má segja að brotið hafi verið blað í sögu Bláskógabyggðar, þegar hann er
kominn í varanlegt húsnæði. Það má þó ekki halla á gamla leikskólann sem á hug og
hjörtu margra hér í samfélaginu. Það eru margir sem sakna hans og því er mikilvægt að
geyma sögu skólans vel. Það eru spennandi tímar framundan og ef fólksfjölgunin heldur
áfram með sama hætti og verið hefur, þá verður leikskólinn vel nýttur. Í nýja
leikskólanum er gert er ráð fyrir 60 börnum á aldrinum eins til sex ára og nú þegar eru
38 börn í leikskólanum og í fyrsta sinn í sögu hans er biðlisti. Nágrannar okkar í
leikskólanum Undralandi á Flúðum hafa verið okkur afar hjálplegir og tekið inn börn sem
ekki hafa komist að hjá okkur og færum við þeim okkar allra bestu þakkir fyrir. Það er gott
að eiga svona góða að. Allt er hægt með góðri samvinnu og jákvæðni. Ég er nú á förum
frá Bláskógabyggð og held aftur á heimaslóðir mínar Reykjanesbæ. Ég vil nota tækifærið
og þakka kærlega fyrir alla þá reynslu sem ég hef fengið hér sem leikskólastjóri. Það hefur
verið einstaklega ánægjulegt að fá að taka þátt í hönnun nýrrar leikskólabyggingar og
mikilsvirði hversu vel var að þessu staðið. Það má segja að þetta hafi verið
samfélagsverkefni þar sem allir fengu á einhvern hátt að taka þátt. Þegar byrjað var að
teikna leikskólann var settur upp hugmyndakassi fyrir utan skrifstofuna hjá mér og öllum
bæði börnum og foreldrum, gefinn kostur á að koma með hugmyndir. Auk þess fengu
foreldrar tækifæri til að koma að verkinu þegar lengra var liðið og koma með sínar
athugasemdir ef einhverjar voru. Ég kynnti þetta fyrir grunnskólabörnunum og það voru
skemmtilegar spurningar sem komu í kjölfarið. Ég var spurð hversu mörg börn yrðu í
þessum leikskóla og hvort það væri til nægilega mikið húsnæði fyrir öll þessi börn. Það
er greinilegt að börnin ykkar eru vel með á nótunum hvað er um að vera í samfélaginu og
það komu alveg frábærar hugmyndir frá þeim. Ég vil að lokum þakka ykkur kæru
sveitungar fyrir samveruna og ykkur kæru foreldrar fyrir samstarfið í gegnum árin og óska
ykkur velfarnaðar og heilla í framtíðinni.
Með vinsemd og virðingu
Regína Rósa Harðardóttir
Leikskólastjóri Álfaborgar

Skógardagur í Laugarvatnsskógi 11. maí
Þann 11. maí n.k. kl. 11:30 verður viðburður haldinn á Laugarvatni í
tengslum við Fullveldishátíð okkar íslendinga. Nánari upplýsingar má finna á
heimsíðu viðburðarins https://www.fullveldi1918.is/is/dagskra-arsins/frafraei-til-nytjaskogar-a-fullveldistima en þar segir meðal annars:
„Skógardagur verður haldinn í Laugarvatnsskógi 11. maí í vor, tileinkaður
100 ára fullveldi Íslendinga. Í Laugarvatnsskógi hefur Skógræktin ásamt
heimafólki, skólum á staðnum og fleirum starfað að skógarfriðun og
skógrækt allan fullveldistímann og því er þessi staður valinn til hátíðarhalda í
tilefni fullveldisafmælisins. Svæðið hefur breyst úr berangri með lágvöxnu
kjarri í blómlega skóga. Á skógardeginum verða gróðursett 100 úrvalstré í
nýjan Fullveldislund og nýtt bálhús með snyrtingum tekið formlega í notkun.
Bálhúsið er nær eingöngu byggt úr íslenskum viði af trjám sem uxu upp á
Suðurlandi á fullveldistímanum. Verkefnið er samstarfsverkefni
Skógræktarinnar, Bláskógabyggðar og skóla í sveitarfélaginu.“
Allir eru velkomnir í Laugarvatnsskóg föstudaginn 11. maí kl. 11:30.

Undirbúningshópurin
______________________________________________________

Virkjum hreyfiorkuna!
Hefur þú áhuga á að stuðla að aukinni hreyfingu í okkar sveitarfélagi? Fyrir
hreyfivikuna 28. Maí- 3. Júní vantar fleiri boðbera hreyfingar.
Boðberi hreyfingar getur verið einstaklingur, vinahópur, félag, stofnun eða
fyrirtæki sem stendur fyrir viðburði í Hreyfiviku UMFÍ og stuðlar þannig að
heilsueflandi samfélagi í Bláskógabyggð.
Viðburðir geta verið allskonar, litlir eða stórir.
Dæmi um viðburði eru gönguferðir, hlé æfingar í vinnu, vinaæfingar í
íþróttum, útileikir, áskorun milli deilda í fyrirtækinu, lengt hádegishlé með
leikjum, fræðsla eða hvað eina sem hefur jákvæð áhrif á líkamlega, andlega
og félagslega heilsu okkar.
Sendið inn hugmyndir að verkefnum sem þú eða þið viljið bjóða uppá:
heilsueflandi@blaskogabyggd.is

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss

Bláskógabyggð
Auglýsing um kosningar til sveitarstjórnar
í Bláskógabyggð sem fara fram laugardaginn 26. maí 2018
Þrír listar eru í kjöri:

Kjörstaðir verða í húsnæði Aratungu í Reykholti, fyrir íbúa í
Biskupstungum, og í húsnæði Bláskógaskóla á Laugarvatni, Lindarbraut 6,
fyrir íbúa í Laugardal og Þingvallasveit.
Kjörfundir hefjast kl. 10:00 og ljúka kl. 22:00. Talið verður í húsnæði
Aratungu í Reykholti og hefst talning eftir lok kjörfunda.

Kjósendur geri grein fyrir sér með því að framvísa persónuskilríkjum
með mynd.
Yfirkjörstjórn þann 7. maí 2018.
Hilmar Einarsson, Laugarvatni
Þóra Einarsdóttir, Þingvallasveit
Guðrún Sveinsdóttir, Reykholti

