Snyrtum trjágróður
á lóðamörkum!
Flugeldasala
Björgunarsveitarinnar
Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
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
Bláskógabyggð
hvetur
lóðarhafa
til
að
klippa
tré
sín
svo
þau hindri hvorki för
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
vegfarenda,
hylji
umferðarskilti
né
dragi
úr
götulýsingu.
Einnig þarf að huga að
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
aðgengi vegna snjómkosturs.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Minnt er á að skv. byggingarreglugerð þurfar lóðarhafar að halda gróðri innan
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
lóðarmarka. Sinni lóðarhafi því ekki er heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða

Kjölur

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

óprýði veldur á kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.







___________________________________
 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

20. árgangur 6. tbl. Júní 2021

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

Bjarni Daníelsson sviðstjóri lætur af störfum hjá Bláskógabyggð. Við þökkum
honum kærlega fyrir sín störf og óskum honum velfarnaðar í framtíðinni.

Oddvitapistill
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum 20. maí sl. að byggja nýtt
húsnæði undir starfsemi skipulags- og byggingafulltrúaembættisins (UTU) á
Laugarvatni. Bláskógabyggð á húsnæðið að Dalbraut 12 en hefur leigt það til
embættisins. Síðustu árin hefur þrengst að starfseminni með fjölgun stöðugilda, eins er
kominn tími á almennt viðhald húsnæðisins og betri vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk.
Einnig hefur vantað talsvert uppá að aðgengismál fyrir viðskiptavini sé viðunandi. Á
sama fundi sveitarstjórnar var samþykkt að selja húsið sem starfsemin er í. Brunavarnir
Árnesinga eru með á leigu stóran hluta neðri hæðarinnar undir sína starfsemi ma.
slökkvibíl. Búið er að tilkynna Brunavörnum þessa ákvörðun og má búast við að byggð
verði ný slökkvistöð á Laugarvatni eða húsnæði keypt sem hentar. Gert er ráð fyrir að
byggt verði fyrir embættið á gamla malarvellinum sem er vestan við sundlaugina á
Laugarvatni. Á því svæði er búið að skipuleggja lóðir undir verslun og þjónustu. Næstu
skref í málinu er að sveitarstjórn þarf að ákveða hvaða leið verður farin varðandi
byggingu húsnæðisins, hvort farin verði alútboðsleið eða einhver önnur. Gert er ráð
fyrir að húsnæðið verði tekið í gagnið síðla árs 2022.
Ársreikningur Bláskógabyggðar fyrir árið 2020 var samþykktur í sveitarstjórn 6. maí sl.
Rekstur samstæðunnar (A- og B-hluti) skilaði rekstrarafgangi uppá 61,1 millj. króna
samanborið við 48,7 millj. kr. afgang árið 2019. Aðalsjóður var rekinn með 32,4 millj. kr.
afgangi. A-hluti skilar nú 26,6 millj.kr. rekstrarafgangi, samanborið við 36,6 millj.kr.
afgang árið 2019. Rekstrarniðurstaða samstæðu fyrir afskriftir nam 210,2 millj. kr.
Fjármagnsgjöld námu 66 millj. kr. nettó. Afskriftir námu 73,2 millj. kr. og er afgangur
fyrir skatta 136,9 millj.kr. Tekjuskattur nam 9,8 millj. kr. Útsvarstekjur lækkuðu um 9,4
millj.kr. á milli ára. Útsvar og fasteignaskattar námu 988,5 millj.kr., framlög
Jöfnunarsjóðs 237 millj.kr. og aðrar tekjur 442,4 millj.kr. Að teknu tilliti til millifærslna
nema heildartekjur 1.680 millj.kr. Fræðslu- og uppeldismál er umfangsmesti
málaflokkurinn í rekstri sveitarfélagsins, tekur til sín 731,7 millj.kr. Bláskógabyggð
greiddi alls 741,5 millj.kr. í laun og launatengd gjöld. Fjöldi starfsmanna í árslok 2020
var 113 í 73 stöðugildum. Skuldahlutfall samstæðunnar hækkaði úr 78% árið 2019 í
82,2%. Skuldaviðmið sveitarfélagsins, eins og það er reiknað skv. reglugerð þar um,
hækkar úr 51,4% 2019 í 54,9% árið 2020. Fjárfestingar námu 279,8 millj.kr., sem er
lægra en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Fjárfest var í fasteignum innan A-hluta fyrir
58,3 millj.kr. og í gatnakerfi o.fl. fyrir 52,6 millj. kr. nettó. Stærstu einstöku
fjárfestingarnar voru í skólahúsum á Laugarvatni og í Reykholti, þar sem fjárfest var fyrir
34,6 millj.kr. Innan B-hluta var fjárfest fyrir 148,6 millj.kr., að stærstum hluta í
ljósleiðara og í fráveitu. Ný lán voru tekin á árinu fyrir 320 millj.kr. Afborganir
langtímalána námu 100,4 millj.kr. Veltufé frá rekstri nam 173,9 millj.kr. og var um 28
millj.kr. yfir áætlun. handbært fé frá rekstri nam 100,6 millj.kr. Rekstur sveitarfélagsins
gekk vel þegar árið er gert upp og mun betur en útlit var fyrir á tímabili. Óttast var að
efnahagsleg áhrif af Covid yrðu mun meiri en raun bar vitni. Mikilvægt er að halda vel
utanum rekstur sveitarfélagsins á næstu árum, miklar fjárfestingar eru framundan og er
mikilvægt að forgangsraða þeim með skynsamlegum hætti.

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem 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.

Veitingahúsið Skálholt

Sími: 832-5105
Netfang: aslaugalda@fludir.is

Veitingahúsið Skálholt hefur opnað nýjan matseðil.
Opið er frá kl. 10 til 16 alla daga og á kvöldin ef pantað er
fyrir hópa.
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg eða Bjarki
í síma 486 8870, 899 3093 eða á netfangið
hotelskalholt@skalholt.is

Verið Velkomin í Skálholt

________________________________________

Í vegkantinum fyrir ofan hringtorgið á Laugarvatni er mikið af sjálfsáðri furu.
Ef þessi tré fá að vaxa og dafna næstu árin verður þarna orðinn stór skógur
sem mun skyggja á útsýni vegfarenda. Ef íbúa langar að sækja sér furu að þá
er velkomið að stinga þessi tré upp, en mikilvægt er að ganga vel um svæðið.

Heilsugæslustöðin Laugarási er opin frá kl. 8.00 – 15.00 alla virka daga.
Tímapantanir og bókun í símaviðtal er í síma 432 2770.
Blóðprufur eru teknar mánudaga - fimmtudaga.
Athugið að bóka þarf tíma í blóðprufur og beiðni frá lækni þarf að liggja
fyrir.
Lyfjaendurnýjun er á heilsuvera.is
__________________________________________________
Kæru íbúar Bláskógabyggðar ég hef opnað Fótaaðgerðastofu í Miðfell 2a
Hrunamannhrepp. Er með opið virka daga frá 8-16 eða eftir samkomulagi.
Tímapantanir í síma 8676580
Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________

Aðstoðarmatráður
Bláskógabyggð auglýsir stöðu aðstoðarmatráðs í mötuneyti Aratungu lausa til
umsóknar. Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingi á líflegan og
skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum einstaklinga til að sækja um starfið óháð kyni.
Meginverkefni:
Aðstoð við matseld
Umsjón með frágangi og þrif
Menntunar og hæfniskröfur:
Reynsla af starfi í eldhúsi æskileg
Góð færni í mannlegum samskiptum
Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Starfshlutfall er um 55%. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags. Þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september n.k.
Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2021 en umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til
sveitarstjóra á netfangið asta@blaskogabyggd.is.

Bjarni Daníel Daníelsson, sviðsstjóri framkvæmda- og veitusviðs, hefur sagt starfi sinu
lausu. Bjarni hefur verið sviðsstjóri frá árinu 2016, en hefur nú ráðið sig í
sviðsstjórastarf hjá Dalvíkurbyggð. Ég vil þakka Bjarna kærlega fyrir mjög gott
samstarf, hann hefur staðið sig með miklum sóma, hefur ávallt verið tilbúinn í hvaða
verk sem er hvort þau eru stór eða smá. Bjarna óska ég velfarnaðar í nýju starfi. Búið
er að auglýsa sviðsstjórastarfið og bárust 7 umsóknir. Næstu daga verður farið yfir
umsóknir og í viðtöl við þá umsækjendur sem koma til greina. Sveitarstjórn mun ráða í
starfið.
Það er gaman að fylgjast með uppgangi íþróttafélags Uppsveita (ÍBU). Þetta er
nýstofnað félag í Uppsveitum sem hefur látið til sín taka á skömmum tíma á
knattspyrnusviðinu. Félagið er drifið áfram af efnilegum og framtakssömum ungum
mönnum sem vilja láta gott af sér leiða. Félagið heldur úti meistaraflokki karla sem
tekur þátt í Íslandsmóti. Þá er liðið með æfingar í Uppsveitum fyrir börn og unglinga og
er með lið í 5. flokki drengja sem tekur þátt í Íslandsmótinu. Það er frábært fyrir börn
og unglinga í Uppsveitum sem áhuga hafa á knattspyrnu að fá þetta tækifæri.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Kveðja
til félaga eldriAuðuns
borgara í Biskupstungum.
Gröfuþjónusta
Kæru félagar.
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
ÞaðBláskógabyggð.
urðu færri samverustundirnar okkar í vetur en við höfðum vonast til, en
náðum
samt
nokkrum í lokin.
S:896
0071
Ég þakka
ykkur
kærlega samveruna í vetur og eins þolinmæðina í þessu
Email : audunn62@gmail.com

óskemmtilega ástandi. Það var virkilega gott og gaman að geta aðeins hist.
Nú tekur sumarið
við og aldrei að vita nema við bregðum undir okkur betri
_________________________________________________
fætinum og gerum okkur dagamun saman. Þið munuð fá tölvupóst, eða símtal
þegar að því kemur.
Trjásala
Eigið
gott og gleðiríkt sumar og njótið samvista við ykkar nánustu.

Nudd og Heilsustofuna á Laugarvatni býður uppá;
Jákvæð sálfræði (therapy)
Markþjálfun
Heilsunudd, Meðgöngunudd, Svæðameðferð.
Auktu vellíðan þína og styrkleika, á þessum viðkvæmum tímum.
Hjartanlega velkomin.
Katrín Erla S. 862-4809

Er með
stór tré til sölu!
Góðar
stundir.
-3.0 m
Elín1.5
Siggeirsdóttir,
formaður
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.

______________________________________________________________
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

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.

Til íbúa Torfastaðasóknar

Heitt og
kalt vatn í verður
boði. íGröfuþjónusta
á staðnum.
"
Árlegt
vinnukvöld
kirkju og kirkjugarði
á Torfastöðum
mánudaginn
14. júní kl. 20.00.
Simi : 8960071Hreingerning
E-mail : audunn62@gmail.com
á kirkju og snyrting á kirkjugarði.

Veitingar að verki loknu.
Sóknarnefndin

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: seyra@seyra.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.

_________________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í júlí 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir 1.

Steinsögun

júlí 2021
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

Tek að mér steinsögun í uppsveitum
Árnessýslu, get sagað allt að 27 cm.
Verð og aðrar upplýsingar veitir
Kristján Valur í síma: 8657158

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

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

Deildarstjóri og leikskólakennari óskast í leikskólann Álfaborg, Reykholti
Leikskólinn Álfabórg auglýsir eftir metnaðarfullum deildarstjóra sem óg
leikskólakennara til starfa.
Leikskólinn Álfabórg er þriggja deilda leikskóli sem starfar í anda Reggió Emilia óg er
staðsettur í Reýkhólti, Biskupstungum. Nýtt óg skemmtilegt husnæði leikskólans var
tekið í nótkun í óktóber 2019. Í leikskólanum starfar metnaðarfullt starfsfólk óg
mikil ahersla er lógð a góðan starfsanda óg vellíðan barna. Áuk þess er mikil óg góð .
samvinna a milli leikskólans óg grunnskólans Blaskógaskóla í Reýkhólti.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Félags
leikskólakennara. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun ágúst 2021. Þegar .
hæfasti umsækjandi hefur verið valinn verður óskað eftir undirritaðri heimild til að afla
upplýsinga úr sakaskrá viðkomandi

námskeiðum, sem eru í anda Landlæknisembættisins, geti fengið 50% afslátt á leigu

Starfsvið:

á salarkynnum. Á það við, hvort sem er, fyrirlestararsal, íþróttahús eða sundlaug.

Starfar samkvæmt lógum óg reglugerð um leikskóla, óðrum lógum er við eiga,
aðalnamskra leikskóla óg stefnu viðkómandi sveitarfelags.

Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra í síma: 4803008 eða í tölvupósti:
heilsueflandi@blaskogabyggð.is

________________________________________________________________

Ber abýrgð a stjórnun, skipulagningu, framkvæmd óg mati starfsins deildarinnar
Vinnur að uppeldi óg menntun barna
Fóreldrasamstarf
Menntunar- og hæfnikröfur:
Leikskólakennaramenntun

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

Góð íslensku kunnatta
Sjalfstæði frumkvæði óg góð samskiptahæfni
Jakvætt viðhórf óg sveigjanleiki í starfi
Ánægja af því að starfa með bórnum

Reýnsla er æskileg
Með umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi,
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni
viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Starfið hentar öllum kynjum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Erla Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma 480 3051.
Umsóknir sendist á netfangið: alfaborg@alfaborgleikskoli.is Umsóknarfrestur er til
15.júní 2021.

.

