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þína geðheilsu?

Heilsueflandi samfélag!

21. árgangur 5. tbl. Maí 2022

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

Sveitarstjórnarkosningar,
14. maí 2022.
Kjörstaðir í Bláskógabyggð vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2022 eru
tveir:
Húsnæði Aratungu, Reykholti, fyrir íbúa í Biskupstungum.
Húsnæði Bláskógaskóla Laugarvatni, Lindar br aut 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 og eru
á kjörskrá í kjördeild I, Reykholti.
Kjörskrá liggur frammi á skrifstofu Bláskógabyggðar í Aratungu frá og með
23. apríl 2022 fram til kl. 12:30 13. maí 2022
Yfirkjörstjórn Bláskógabyggðar
Bent er á upplýsingavef http://www.kosning.is en þar er að finna hagnýtar
upplýsingar um framkvæmd kosninganna. Þar geta kjósendur einnig kannað hvar
þeir eru á kjörskrá á vefslóðinni https://www.skra.is/thjonusta/einstaklingar/
kjorskra-og-kosningarettur/

Oddvitapistill
Á fundi sveitarstjórnar 28. apríl sl úthlutaði sveitarstjórn fimm lóðum í Traustatúni
á Laugarvatni. Það er mjög ánægjulegt að mikill áhugi sé fyrir lóðunum við
Traustatún. Lóðirnar eru á mjög fallegum stað og má búast við að fleiri umsóknir
berist á næstu dögum og vikum. Gatnagerð við götuna er að hefjast og sér
Ketilbjörn ehf. um það verk.
Búið er að bjóða út gatnagerð í Tungu- og Borgarrima í Reykholti, en þessar götur
eru fyrir vestan Bjarnabúð og Mika Cafe. Fögrusteinar buðu lægst í verkið eða um
86 milljónir en kostnaðaráætlun var tæpar 97 milljónir. Framkvæmdir munu hefjast
fljótlega. Fyrstu lóðirnar verða auglýstar lausar til úthlutunar áður en langt um líður.
Búið er að gera samninga við Félag 60 plús í Laugardal og Félag eldri borgara í
Biskupstungum. Samningarnir eru samstarfssamningar þar sem félögin fá m.a.
ákveðinn rekstrarstyrk frá sveitarfélaginu til að sinna sínu starfi. Þessi félög hafa
verið að vinna mjög gott starf og mun starfið eflast enn frekar með tilkomu
samninganna.
Sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu skólanefndar um að skipaður verði starfshópur
til að greina stöðu húsnæðismála grunn- og leikskóla í Bláskógabyggð og gera
áætlun um úrbætur til næstu ára. Horft verði til þeirra gagna sem þegar hafa verið
unnin vegna húsnæðismála, en upplýsingar uppfærðar miðað við breytingar sem
orðið hafa á síðustu árum. Jafnframt verði tekið mið af húsnæðisáætlun
sveitarfélagsins.
Íbúum í Bláskógabyggð fer fjölgandi og talsvert er af íbúðarhúsnæði í byggingu og
lóðaframboð að aukast. Breytingar hafa orðið í skólamálum frá því að síðasta var
farið yfir rýmisþörf skólastofnana, svo sem breytingar á samkennslu unglinga, aukið
framboð frístundar, auk þess sem húsið Ösp á Laugarvatni hefur nú verið tekið undir
kennslu. Sveitarstjórn telur því rétt að greina stöðu mála og telur æskilegt að
niðurstöður liggir fyrir áður en vinnu við fjárhagsáætlunargerð verður lokið í haust.
Sveitarstjórn samþykkir að skipa í starfshópinn formann og varaformann
skólanefndar og oddvita. Með hópnum vinni sveitarstjóri, sviðsstjóri framkvæmdaog veitusviðs og skólastjórnendur eftir því sem við á.
Þegar Bláskógabyggð auglýsti eftir aðilum sem áhuga hefðu á að leggja ljósleiðara í
þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins á markaðslegum forsendum var ekkert
fjarskiptafyrirtæki sem sýndi Laugarási áhuga. Sveitarstjórn hefur því samþykkt að
kanna með útboði áhuga fjarksiptafélaga á að leggja ljósleiðara í Laugarás með
meðgjöf frá Bláskógabyggð. Sveitarstjórn hefur samþykkt að fram fari útboð sem
beint verður að fjarskiptafyrirtækjum sem hafa víðtæka reynslu af rekstri
ljósleiðaraaðgangskerfa. Þegar niðurtöður útboðs liggja fyrir mun sveitarstjórn taka
ákvörðun um það hvort samið verður við fjarskiptafélag um uppbyggingu,
eignarhald og rekstur á kerfi fyrir Laugarás eða hvort Bláskógaljós standi fyrir
framkvæmdinni.

Þjónusta
við aldraða
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þjónustufulltrúi
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Árnesþings í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um
Aðalstarfsstöð
er á Borg í Grímsnesi.
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vefsíðuna www.arnesthing.is.
Eldri borgarar geta sótt þar um félagslega heimaþjónustu,

Veitingahúsið Skálholt
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grundvelli þjónustumats. Jafnframt geta eldri borgarar óskað eftir félagslegri ráðgjöf.
Netfang:
aslaugalda@fludir.is
Eldri borgarar geta keypt mat í mötuneyti Bláskógabyggðar í Aratungu og í ML á
Laugarvatni, á starfstíma mötuneyta. Máltíðirnar eru niðurgreiddar og greiða eldri
borgarar kr. 714 fyrir skammtinn. Miðast það við 60 ára aldur. Eldri borgarar sem þörf
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Nánari upplýsingar
veita Gunnhildur
og Bjarki
8870
/ 845 5866
Eldri borgarar geta sótt félagsstarf sem nýtur stuðnings sveitarfélagsins, bæði í
eða á netfangið hotelskalholt@skalholt.is
Reykholti og á Laugarvatni. Sjá nánar í upplýsingum frá Félagi eldri borgara í
Biskupstungum og félaginu 60 plús í Laugardal.
Verið velkominá ííbúðir
Skálholt
Bláskógabyggð
sem ætlaðar eru eldri borgurum. Íbúðirnar eru staðsettar í
________________________________________________________________
Reykholti
og á Laugarvatni og eru auglýstar lausar til umsóknar í fréttabréfi
sveitarfélagsins
Ökukennslaog á heimasíðu þess, þegar við á. Um úthlutun þeirra fer skv. reglum
skólaog velferðarþjónustu
B-réttindi
og kerrupróf Árnesþings um félagslegt leiguhúsnæði frá 2021.
Bláskógabyggð
tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum afslátt af fasteignaskatti og
María Carmenveitir
Magnúsdóttir
fráveitugjaldi af íbúðarhúsnæði í þeirra eigu. Afslátturinn er tekjutengdur og nemur
Laugarvatni
25% til 100% og reiknast sjálfkrafa við álagningu fasteignagjalda.

Sími 895 1978
Tölvupóstfang emmcemm@gmail.com

___________________________________________________

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

Þjónustufulltrúi seyruverkefnis
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.

Nú þegar vorið er gengið í garð þá styttist í að ýmis vorverk fari af stað eins og t.d.
götusópun og ýmis tiltekt eftir veturinn. Eins eru ýmis verk að fara af stað bæði
stór og smá sem of langt mál er að telja upp hér.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
______________________________________________________________

Sími: 832-5105

Ökukennsla

Netfang: seyra@seyra.is

Bókasafn Bláskógabyggðar
Bláskógaskóla Reykholti
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.

B-réttindi og kerrupróf
María Carmen Magnúsdóttir
Laugarvatni
Sími 895 1978 Tölvupóstfang emmcemm@gmail.com
__________________________________________________________________

Nudd og Heilsustofan 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

_______________________________________
Menn óskast til að taka niður gróðurhús. Mikið járn í rörum og stoðum.
Ólafur í síma 6905778

Athugið

_____________________________________________________________

Næstu Bláskógafréttir koma út í júní 2022. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. júní 2022
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

Túnþökur til sölu
Höfum til sölu túnþökur í rúllum.
Daníel, Hjálmsstöðum s.868 3037

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

_______________________________________________

Á Bæjarholtinu í Laugarási ætla ég að bjóða bílaeigendum upp á bílaþvott og
hreinsun.
Atriðaskrá og verð:
Fólksbílar:
Þrif að innan……………………………………………............
verð kr. 8.000.Þrif að utan, bón ………………………………………..........
verð kr. 9.000.Djúphreinsun (gólf og sæti) ……………………………....
verð kr. 10.000.Alþrif (þrif að innan, utan, bón)………………………....
verð kr. 15.000.Allt innifalið ……………………………………………….........
verð kr. 25.000.Jeppar:
Þrif að innan ……………………………………………………………
verð kr. 10.000.Þrif að utan, bón ……………………………………………………..
verð kr. 11.000.Djúphreinsun (gólf og sæti)………………………………………
verð kr. 12.000.Alþrif (þrif að innan, utan, bón)………………………………… verð kr. 19.000.Allt innifalið …………………………………………………………….
Verð kr. 31.000.Vinsamlegast pantið tíma í uppgefin símanúmer eða á netfangið.
Hlakka til að heyra frá ykkur
Anna Karítas Ómarsdóttir
Bæjarholti 3 Laugarási, 806 Bláskógabyggð
8922965/7727379
annakaritas15@hotmail.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

Aðstoðarveitustjóri

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Bláskógaveita annast rekstur og framkvæmdir við hita- og vatnsveitu Bláskógabyggðar. Veitan
tilheyrir framkvæmda- og veitusviði Bláskógabyggðar og er hluti af mikilvægum innviðum í
sveitarfélaginu.
Bláskógaveita óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling í starf aðstoðarveitustjóra. Næsti
yfirmaður aðstoðarveitustjóra er veitustjóri. Um er að ræða 100% starf, en auk þess þarf
aðstoðarveitustjóri að vera tilbúinn að sinna útköllum, komi upp bilanir. Vegna þess þarf
starfsmaður að vera búsettur á dreifisvæði veitunnar eða í næsta nágrenni.
Starfssvið aðstoðarveitustjóra:

Trjásala
Hólabúðinni Laugardalshólum erum við með nauta- og lambakjöt, saltað hrossakjöt,
Er með stór tré til sölu!
hrossabjúgu, ferskt grænmeti ásamt ýmsum hannyrðum til sölu. Verið hjartanlega
1.5 -3.0 m
velkomin.
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Erum á facebook undir Laugardalshólar.
Opnunartími verslunar er
Gröfuþjónusta Auðuns
Mán-miðvikudag
Lokað
fimtudag
13-17
S:896 0071
Föstudag
13-18
Email: audunn62@gmail.com
Laugardag
12-17
Sunnudag
Lokað
_________________________________________________
Það er velkomið að hringja til kl 18 í síma 8931281/8948081 ef komið er á lokunartíma.

"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







Starfar með yfirmanni að daglegum rekstri veitukerfa.
Starfar með yfirmanni að umsjón og viðhaldi veitukerfa.
Vinna við nýframkvæmdir við vatnsöflun, veitukerfi og mannvirki þeim tengd.
Verkstjórn og stýring verktaka við nýframkvæmdir, viðhald og viðgerðir.

Vinna við fjárhagsáætlanir.
Ábyrgð á að farið sé eftir viðeigandi reglum um öryggi á vinnustað og að frágangur verka sé
með viðeigandi hætti.

Viðhald & Dráttur

Almennt viðhald
Menntunar- og hæfniskröfur:

á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Iðnmenntun sem nýtist í starfi,
t.a.m. í málmiðngreinum.
Reynsla ogOlíuskipti
þekking á sviði
veitna
og framkvæmda.
á öllum farartækjum
og vinnuvélum.
Færni til að stjórna og leiðbeina.
Færni
samskiptum.
Jóní mannlegum
Ágúst: 868-5565
Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Frumkvæði í starfi og sjálfstæð
vinnubrögð
Hrosshagi
- 806 Selfoss
Góð almenn tölvukunnátta.
Þekking á áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð.
Ökuréttindi.
Suðuréttindi.
Vinnuvélaréttindi æskileg.

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem ástæður umsóknar
koma fram og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda til að gegna starfinu.

Lindarskógur 7, 840 Laugarvatn

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
7926200Umsóknarfrestur er til og
Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandiSími:
stéttarfélags.
með 15. maí næstkomandi.
Netfang: ingunn@landsbjorg.is

Einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið óháð www.ingunn-sar.is
kyni.
Umsóknir skulu berast á netfangið kristofer@blaskogabyggd.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristófer Tómasson, sviðsstjóri framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar, í síma 480- 3000.
Bláskógabyggð er í uppsveitum Árnessýslu í um 100 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu.
Íbúar eru um 1.200, en auk þess eru um 2.000 sumarhús í sveitarfélaginu. Innviðir eru góðir
og hefur talsverð uppbygging átt sér stað á síðustu árum. Í sveitarfélaginu eru vinsælar
náttúruperlur og sögufrægir staðir. Atvinnuvegir eru ferðaþjónusta, landbúnaður, þar með talin
garðyrkja, og ýmsar þjónustugreinar. Þéttbýlisstaðir eru Reykholt, Laugarvatn og Laugarás.

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

________________________________________________________________

Vinnuskólinn 2022
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

Sem fyrr verður vinnuskóli Bláskógabyggðar með vinnustöðvar á tveimur
stöðum, á Laugarvatni annars vegar og í Reykholti hinsvegar. Hann verður
starfræktur frá byrjun júní til loka júlí.
Réttindi til vinnu í vinnuskólanum eru unglingar með lögheimili í
Bláskógabyggð og eru fæddir á árunum 2006, 2007 og 2008. Nemendur geta
sótt um við aðrar deildir sveitarfélagsins, svo sem leikskóla. Í þeim tilfellum
er farið er eftir fimmta og sjötta kafla reglugerðar um vinnu barna og
unglinga varðandi vinnutíma. Umsóknum um starf í vinnuskóla skal skila eigi
síðar en sunnudaginn 15 maí nk.
Umsóknareyðublöð um vinnuskólann og aðrar upplýsingar eru aðgengilegar
á heimsíðu sveitarfélagsins. https://www.blaskogabyggd.is/thjonusta/
vinnuskoli/
Nánari upplýsingar um vinnuskólann, svo sem launakjör veitir Kristófer
Tómasson sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs. Netfang:
.
kristofer@blaskogabyggd.is.

