Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Kjöt í hófi og fjölbreytt fæða
fram í húsi
björgunarsveitarinnar
Í kjöti eru mikilvægFer
næringarefni
á borð
við prótein, járn og önnur steinefni. Hófleg
neysla á óunnu, mögru kjöti getur því verið hluti af hollu mataræði.
Reykholti
Hins vegar sýna rannsóknir að mikil íneysla
á rauðu kjöti, sér í lagi unnum kjötvörum,
geti aukið líkur á krabbameini í ristli og þyngdaraukningu. Feitar kjötvörur innihalda
einnig mikið af mettaðri fitu. Með því að skipta út hluta af mettuðu fitunni fyrir
Afgreiðslutími
ómettaðar fitusýrur má lækka LDL-kólesteról
í blóði og minnka líkur á hjarta- og
æðasjúkdómum.
Október
28.des
miðvikudagur
opið 18-21
Samkvæmt
ráðleggingum
um næringu:
 01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið: Þröstur Eiríksson
Veljum
frekar
óunnið og magurt
kjöt.
 06/10:
Skálholtsskórinn
með æfingabúðir
29.des
opið
18-21 skal takmarka neyslu
Takmarka neyslu á rauðu
kjötifimmtudagur
við 500 g á viku.
Sérstaklega
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
á unnum kjötvörum. Þetta samsvarar tveimur til þremur kjötmáltíðum á viku
 og10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
smávegis af kjötáleggi.
 fisk,
10/10-14/10:
ZEN-hópur
með námskeið
í Skálholtsbúðum
Velja
fuglakjöt,
eggja-, baunaeda grænmetisrétti
í öðrum máltíðum
31.des
gamlársdagur
opið
10-16
 vikunnar
13/10-14/10:
Vox
Femine.
Æfingabúðir
og sem álegg.
 skráargatsmerktar
13/10: Evrópskur samstarfhópur
Velja
kjötvörur. í öldrunarmálum



20. árgangur 1. tbl. Jan 2021

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Ásta Stefánsdóttir

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

Bláskógabyggð sendir starfsmönnum, íbúum sveitarfélagsins, sumargestum,

nærsveitungum og landsmönnum öllum bestu óskir um gæfu og gleði á nýju
ári og þakklæti fyrir árið sem er að líða. Árið 2020 hefur verið mörgum erfitt
en vonandi birtir til á nýju ári. Myndina sem fylgir kveðjunni tók Jón K.B.
Sigfússon af glitskýjum sem prýddu himininn um jólaleitið.

Oddvitapistill
Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs árs með þökk fyrir síðastliðið ár. Það er ósk mín að
árið verði okkur öllum gjöfult bæði í leik og starfi. Það reyndi talsvert á okkur öll á
síðasta ári, við skulum vona að árið í ár verði okkur talsvert betra. Veðrið hefur
allavega leikið við okkur það sem af er ári, við skulum vona að það gefi tóninn fyrir
það sem framundan er.

Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar fyrir árið 2020 voru afhent 16. des sl.
Verðlaunin að þessu sinni hlutu Torfhús Retreat sem reka gistingu og veitingasölu
að Dalsholti. Torfhúsin eru einstaklega smekkleg, falleg ásýndar og falla vel inn í
umhverfið með tilvísun til fyrri byggingarhefða Íslendinga. Allt umhverfi húsanna er
til fyrirmyndar og gengið frá öllu jarðraski og grætt um leið og verk hafa verið unnin
og húsin falla vel inní landslagið. Ég vil óska forsvarsmönnum Torfhúsa til hamingju
með verðlaunin.
Vegagerðin hefur auglýst útboð á endur- og nýbyggingu á Skeiða- og
Hrunamannavegi eða þeim kafla vegarins sem liggur frá Einholtsvegi
(Gýgjarhólskoti) að Biskupstungnabraut. Um er að ræða 4,3 km langan kafla. Tilboð
í verkið verða opnuð 12. janúar nk. Gert er ráð fyrir í útboðsgögnum að verktakinn
skili verkinu 15. júní 2022. Það er óhætt að segja að beðið hafi verið lengi eftir
endurbótum á þessum vegi, ástand vegarins hefur í alltof mörg ár verið mjög slæmt
svo vægt sé til orða tekið.
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 var samþykkt á fundi sveitarstjórnar 10. des sl.
Tekjur a og b hluta samstæðunnar eru áætlaðar 1,714.585 milljónir króna og gjöldin
eru áætluð 1.561.784. Afskriftir eru áætlaðar 85.171 milljónir, fjármagnsgjöld
62.460 milljónir og tekjuskattur 1,8 milljónir. Áætlunin gerir því ráð fyrir 3,6
milljóna króna afgangi af rekstri a- og b-hluta samstæðunnar. Á síðustu árum hefur
meiri afgangur verið af rekstrinum en fyrirséð er að áhrifa covid-19 muni gæta
talsvert á þessu ári með lækkun á útsvarstekjum vegna samdráttar í ferðaþjónustu.
Gert er ráð fyrir fjárfestingum uppá 223 milljónir hjá eignasjóði, Bláskógaveitu,
Bláskógaljósi, fráveitu og vatnsveitu. Stærsta einstaka framkvæmdin er endurbætur
á húsnæði Skipulags- og byggingafulltrúaembættisins að Dalbraut 12 á Laugarvatni
en gert er ráð fyrir 32 milljónum í það verkefni. Útsvarsprósenta og
álagningarhlutfall fasteignaskatts verður óbreytt á milli ára. Hækkun á gjaldskrám er
almennt 2,8%.

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög
í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Steinsögun
Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð
þjónustufulltrúans
er á Borg
í Grímsnesi.
Tek að mér steinsögun
í uppsveitum
Árnessýslu,
get sagað allt að 27 cm.
Helstu
verkefnin
eru
að
vera
í
samskiptum
við
Verð og aðrar upplýsingar veitir Kristján Valur ífasteignaeigendur
síma: 8657158 varðandi
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Sími: 832-5105
Netfang: aslaugalda@fludir.is

__________________________________________________________

Atvinna
Óska eftir vinnu, skoða allt. Silke Leyk, Skyggnir, 846
Flúðir, S: 8439172"

__________________________________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í febrúar 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. febrúar 2021
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
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

Þegar farið var að sjá fyrir endann á endurskoðun á deiliskipulaginu á Laugarvatni
eftir auglýsingu kom fram krafa frá Minjastofnun um að gerð yrði húsaskráning á
öllum húsum á Laugarvatni. Í húsaskráningu felst að skrá þarf húsagerð, sögu,
byggingarefni og fleiri þætti. Ljóst er að þessi krafa Minjastofnunar mun tefja
skipulagsvinnuna um einhvern tíma. Reynt verður að hraða þessari vinnu eins og
kostur er svo deiliskipulagið geti tekið gildi sem fyrst.
Nú á að vera búið að tengja ljósleiðara á alla bæi í Laugardalnum og nánast alla
bæi í Biskupstungum, en þar eru örfáir bæir eftir sem ættu að klárast á allra næstu
dögum. Í Þingvallasveitinni á eftir að plægja að einum bæ en að öðrum bæjum á
eftir að setja ljósleiðarastrenginn inn fyrir húsvegg, blása strengum í rör og tengja
öll hús. Það er óskandi að veður verði hagsælt svo verkefnið klárist sem fyrst.
Með góðri kveðju,

__________________________________________________
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

Bókhaldsþjónusta
Tek að mér bókhald fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Ingibjörg Óskarsdóttir
Vatnsleysu
s. 695 4255

Velkomin í Skálholt
Hótel Skálholt
Veitingahúsið er opið í hádeginu alla virka daga og bíður upp á venjulegan
heimilismat. Einnig er hægt að panta af matseðli, tekið er á móti hópum í
mat eða kaffi alla daga sé þess óskað. Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg í
síma 899 3093, 486 8870 eða á netfangið hotelskalholt@skalholt.is

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
Gjaldskrá
voru gefin út á sínum tíma,
annað
bindið
hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
fyrir gámasvæði
Bláskógabyggðar
Næring
og
50%
afsláttur
til heilsuþjálfa
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
Fyrir
rúmmetrasamfélag
af úrgangi
sem skilað er áað
gámasvæði
skal
greiða
þær
kr. hvern
Nú er5000
verkefnið
Heilsueflandi
í Bláskógabyggð
byrja á nýju
þema.
5.500
kr.
Greiðendur
sorpeyðingargjalds
fá
klippikort
sem
myndar
á
Nánari
upplýsingar
er hægtogaðnúfátekur
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í inneign
Fyrsta árið
var það hreyfing
við næring.
Við skorum á félagasamtök
og

.

gámasvæðum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá sorphirðu í Bláskógabyggð fyrir

síma
heilsuþjálfa
480-3000.
hafaUm
samband
og komaog
með
hugmyndir
að verkefnum.fer samkvæmt
áriðað
2020.
flokka úrgangs
gjaldskyldu
á gámasvæðum

.

eftirfarandi
Sveitarstjórnin
hefurtöflu:
samþykkt að heilsuþjálfar, sem hafa hugmyndir að
námskeiðum, sem eru í anda Landlæknisembættisins, geti fengið 50% afslátt á leigu
á salarkynnum. Á það við, hvort sem er, fyrirlestararsal, íþróttahús eða sundlaug.
Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra í síma: 4803008 eða í tölvupósti:
heilsueflandi@blaskogabyggð.is

________________________________________________________________

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

útibú Laugarási
s: 486-8655
ATH! Breyttur opnunartími
Frá 7/9 2020
OPIÐ
mánudaga - fimmtudaga
kl 10.00 - 16.00
Föstudaga
Kl 10.00 - 13.00
laugaras@lyfja.is

Verslum í heimabyggð!

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
.

Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.

.

Gröfuþjónusta Auðuns
Fjárhagsáætlun 2021 og 2022-2024 ásamt greinargerð
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
Á fundi
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar hinn 10. desember s.l. var
S:896
0071 sveitarfélagsins samþykkt. Samkvæmt áætluninni er gert ráð
fjárhagsáætlun
: audunn62@gmail.com
fyrirEmail
að afgangur
af rekstri verði um 3,3 milljónir króna, sem er minna en verið
hefur síðustu ár. Óvissa er talsverð um þróun útsvarstekna vegna áhrifa covid_________________________________________________
19. Rekstrargjöld
eru svipuð og síðustu ár, að teknu tilliti til
kjarasamningsbudninna launahækkana og hækkunar á ýmsum aðföngum.
Trjásala
Áætlað
er að ráðast í fjárfestingar vegna ýmissa verkefna fyrir alls 223 milljónir
króna, bæði innan eignasjóðs, fráveitu, vatnsveitu, Bláskógaveitu og
Er með stórGjaldskrá
tré til sölu!hækka almennt um 2,8%. Álagningarhlutfall
Bláskógaljóss.
1.5 -3.0 m
fasteignaskatts er óbreytt á milli ára. Nánar má lesa um forsendur
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
áætlunarinnar í fylgiskjali, auk þess sem áætlunin í heild sinni er birt á
heimasíðu
sveitarfélagsins.
Gröfuþjónusta
Auðuns

Hægt er að fara inn á slóðina hér fyrir neðan til að nálgast greinargerð
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

https://www.blaskogabyggd.is/wp-content/uploads/2020/12/Greinargerd.pdf
_________________________________________________

NLP- Markþjálfun - dáleiðsla - sjálfstyrking
Losaðu þig við hindranir, ef eru.
Sjálfstraust og innri styrkur að góðum breytingum.
Katrín Erla markþjálfi og ráðgjafi. Verið velkomin að
Laugarvatni tímapantanir sími 862-4809.

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 - 806 Selfoss

"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
Heitt og kalt vatn í boði.
Simi : 8960071

Gröfuþjónusta á staðnum. "

E-mail : audunn62@gmail.com

Við höfum opnað verslun í Laugardalshólum og erum við með nauta- og
lambakjöt ásamt ýmsum hannyrðum til sölu. Verið hjartanlega velkomin.
Erum á facebook undir Laugardalshólar.
Opnunartími verslunar er
Mán-fimtudag 13-18
Föstudag
13-21
Laugardag og
Sunnudag
13-17
Heiða Björg sími
8931281
Jóhann Gunnar sími 8948081

þjónustufulltrúi seyruverkefnis
Áslaug Alda Þórarinsdóttir er þjónustufulltrúi seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög í
Árnessýslu, auk Ásahrepps í Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð þjónustufulltrúans er á Borg í Grímsnesi.
Helstu verkefnin eru að vera í samskiptum við fasteignaeigendur varðandi
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Sími: 832-5105

Netfang: aslaugalda@fludir.is

Bókasafn
Bláskógabyggðar

Opnunartímar
Opið er fyrir almenning á þriðjudögum kl. 17-19
Fyrir börn og starfsmenn skólans er aðgengi að safninu einnig á
skólatíma.
Bókasafnið heldur úti útibúi í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti og
þar sem hægt er að taka að láni úrval bóka, leggja inn pantanir
og skila af sér lesefni.

Athugið að vegna nýjustu viðbragða almannavarna við Covid 30. október
2020 þá hefur verið ákveðið að takmarka öll samskipti almennings að
bókasafninu við opnunartímann á þriðjudögum kl. 17-19.
Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Kæru félagar gleðileg jól, gæfuríkt komandi ár og kærar þakkir fyrir allar
samverustundirnar á liðnum árum.
Það eru aldeilis góðar fréttir að bóluefni gegn COVID-19 er komið til landsins og byrjað er
að bólusetja.
Það er komin út reglugerð um forgangsröðun í bólusetninguna. Þar kemur fram að
einstaklingar 60 ára og eldri er 6. hópurinn í forgangsröðinni, svo það er ekki alveg komið
að okkur. En það kemur að því áður en við er litið svo við þurfum að vera tilbúin þegar þar
að kemur.
Hver og einn er boðaður í bólusetningu frá heilsugæslustöðvum með skilaboðum í gegnum
heilsuvera.is eða með SMS. Til þess að geta tekið við boðum um bólusetningu og fengið
strikamerki sem úthlutað verður, þurfa að vera rafræn skilríki í símanum ykkar. Þeir sem
ekki eru með rafræn skilríki þurfa að ná sér í þau hjá sínum viðskiptabanka. Væntanlega
eru margir í viðskiptum við Landsbankann hér í Reykholti. Þeir sem eru í viðskiptum annars
staðar þurfa að panta tíma hjá sínum banka.
Ég ræddi við Camillu um hvernig þessi afgreiðsla væri framkvæmd hjá þeim.
Hennar skilaboð eru þessi.
Til að fá rafræn skilríki í símann þarf viðkomandi að byrja á því að panta tíma í
Landsbankanum í síma 410-8999 eða 410-8998. Camilla þarf að fá uppgefið símanúmer
viðkomandi til að kanna hvort kortið í símanum geti tekið á móti rafrænum skilríkjum. Ef
kortið getur ekki tekið á móti rafrænum skilríkjum þarf að fá nýtt kort í símann. Það er
hægt að fá hjá söluaðilum síma t.d. TRS á Selfossi. Nýtt kort er notendum að
kostnaðarlausu.
Þegar mætt er í umsaminn viðtalstíma í bankanum (ath. að eigandi símans þarf að mæta í
eigin persónu) þarf að hafa meðferðis símann með gildu skilríki og gild skilríki svo sem
vegabréf, ökuskírteini eða nafnskírteini. Hægt er að fá nafnskírteini hjá sýslumönnum.
Einstaklingar í forgangshópum verða boðaðir í bólusetningu með skilaboðum frá
heilsugæslustöðvum (t.d. með SMS-skilaboðum eða með skilaboðum á Heilsuveru)
þar sem fram kemur hvar og hvenær viðkomandi á að mæta. Ekki verður hægt að
panta tíma í bólusetningu. (https://www.covid.is/bolusetningar)
Gangi ykkur vel.
Ég hvet alla til að nýta sér þessa bólusetningu, heilsu sinnar vegna og þjóðarinnar allrar.
Með því móti getum við loksins losnað við COVID-19.
Markmið bólusetningar við COVID-19 er að vernda fólk fyrir sjúkdómnum og ná
upp hjarðónæmi sem hindrar útbreiðslu faraldursins. Til að ná hjarðónæmi þarf að
bólusetja um 60% þjóðarinnar. Á Íslandi er gert ráð fyrir að 75% landsmanna sem
fæddir eru 2005 eða fyrr verði bólusettir. Bólusetning er og verður gjaldfrjáls og
engin verður skyldaður í bólusetningu. (https://www.covid.is/bolusetningar)
Sólin er farin að hækka á himni og bjartari tímar fram undan. Við skulum ekki springa á
limminu en fara áfram varlega og sinna okkar persónulegu vörnum.
Hlakka til að hitta ykkur hress og hamingjusöm á nýju ári.
Með áramótakveðju
Góðar stundir
Elín Siggeirsdóttir, formaður

Bókari á skrifstofu Bláskógabyggðar
Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi til starfa á
skrifstofu sveitarfélagsins við bókhald, símsvörun og almenn skrifstofustörf.
Skrifstofa Bláskógabyggðar er staðsett í Aratungu í Reykholti.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Móttaka, skráning og lyklun reikninga í Navision bókhaldskerfi.
Leiðbeiningar til starfsmanna um lyklun reikninga.
Bókun millifærslna og leiðréttinga.
Símsvörun, móttaka og afgreiðsla pósts og erinda.
Frágangur mála til Héraðsskjalasafns.
Önnur skrifstofustörf.

Jafnlaunavottun
Bláskógabyggð hefur hlotið jafnlaunavottun sem er staðfesting á því að
jafnlaunakerfi sveitarfélagsins samræmist kröfum jafnlaunastaðalsins ÍST
85:2012. Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum
launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði.
Með innleiðingu jafnlaunastaðals hefur sveitarfélagið komið sér upp
stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og ákvarðanir í launamálum
byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna
mismunun.
Faggiltur úttektaraðili vottunarinnar var BSI á Íslandi og fór lokaúttekt á
jafnlaunakerfinu fram 17. nóvember s.l. og var formlegt skírteini um
jafnlaunavottun gefið út þann 1. desember 2020. Undirbúningur hófst í
byrjun þessa árs og unnu fimm sveitarfélög saman í því ferli, þ.e. auk
Bláskógabyggðar voru það Grímsnes- og Grafningshreppur, Flóahreppur,
Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Ráðgjafi frá Strategíu
ehf leiddi þá vinnu, m.a. launagreiningu sem leiddi í ljós að hjá
Bláskógabyggð var launamunur 0,6% konum í hag.

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi.
Bókhaldskunnátta er skilyrði.
Góð almenn tölvukunnátta.
Góð íslenskukunnátta og ritfærni.
Leitað er að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi sem er reiðubúinn að
takast á við fjölbreytt verkefni. Viðkomandi þarf að vera mjög fær í
mannlegum samskiptum, tilbúinn að fást við ólík verkefni, skipulagður og
sjálfstæður í vinnubrögðum.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknum ásamt
ferilskrá má skila á netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða með
pósti merktum:
Bláskógabyggð, Aratungu, 806 Selfoss.

Öllum umsóknum verður svarað.
Starfshlutfall er 90 til 100%.
Starfið hentar einstaklingum óháð kyni.
Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2021.
Nánari upplýsingar veitir
Sigurrós H. Jóhannsdóttir – sigurros@blaskogabyggd.is

Atvinnuauglýsing
Starfsmaður við sorpmóttöku á gámastöðvum Bláskógabyggðar
Bláskógabyggð auglýsir eftir jákvæðum og dugandi einstaklingi á líflegan og
skemmtilegan vinnustað þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu.
Meginverkefni:
Starfsstöðvar eru þrjár: Laugarvatni, Reykholti og á Heiðarbæ við Þingvelli.
Innheimta gjalda á gjaldskyldum úrgangi.

Í haust fékk Bláskógaskóli Reykholti styrk til að taka þátt í evrópusamstarfsverkefni

Leiðbeiningar við notendur gámastöðvanna.

sem heitir "Europe: The puzzle of diversity" ásamt skólum frá Ungverjalandi, Ítalíu

Hæfniskröfur:
Stundvísi og reglusemi og færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og góð yfirsýn.
Nákvæmni og skilvirkni í starfi.

og Grikklandi. Samstarfið byggist á samskiptum kennara og nemenda í þessum
fjórum skólum. Hjá okkur eru það nemendur á miðstigi sem taka þátt í
samskiptunum ásamt þremur starfsmönnum; Kathrinu, Öglu Þyri og Láru Bergljótu.
Á heimasíðu skólans er linkur inn á samstarfsverkefnið þar sem hægt er að fylgjast
með. Nýlega var samkeppni um lógó verkefnisins og var úrval fallegra lógóa frá

Frekari upplýsingar um starfið:

nemendum allra landanna. Í kosningu bar merkið hennar Dísu Óskar Grétarsdóttur

Umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til sviðsstjóra á netfangið

sigur úr býtum. Það hefur verið mikil áskorun að hefja samstarfsverkefni í kóvíd en

bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í Aratungu, Reykholti 806

byrjunin lofar góðu. Áætlað er að verkefnið standi yfir í 3 ár.

Selfoss.

__________________________________________________________

Öllum umsóknum verður svarað.
Starfshlutfall er 100%.
Starfið hentar einstaklingum óháð kyni.
Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2021.

Praca na pełny etat
Poszukiwany pracownik , praca przy obsludze wysypiska smieci w Bláskógabyggð.
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440 , bjarni@blaskogabyggd.is
Full time job
We are looking for employee to work on community waste station in Bláskógabyggð.
Application deadline is 26. janúar 2021.
More info : Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is

Klippikort fyrir gámasvæði
Klippikort fyrir árið 2021 eru tilbúin til afhendingar.
Kortin verða afhent á gámasvæðum sveitarfélagsins á hefðbundum
opnunartíma.
Sem fyrr þá eru kortin ætluð greiðendum sorpeyðingargjalds. Athugið – eitt
kort er fyrir hverja fasteign, líka í þeim tilvikum þar sem greiðendur
sorpeyðingargjalds eru fleiri en einn. Viðtakandi kvittar fyrir móttöku
kortsins.

