
9. árgangur  5. tbl. Maí 2010.           Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir  
                                                      Á.b.m:    Valtýr Valtýsson 

 

  

Október 

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson 

06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir 

07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir 

10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum 

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 

15/10: Stjórn Skálholt. Fundur 

15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat 

15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt 

15/10: Afhending listaverks eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur 

19/10-20/10: 12 spora hópur 

19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum 

20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson 

20/10-21/10: Fermingarbörn frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni 

21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

21/10-26/10: Breskir unglingar á vegum Náttúruferða 

24/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

25/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

26/10-28/10: Kyrrðardagar - Systrasamfélagið 

26/10-28/10: Kammerkór Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum 

28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

                   Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur  

                   í messunni 

 28/10-30/10: Prédikunarsemínar Kjalarnesprófastsdæmis 

 

 

  
Afhending afrekshorns Búnaðarfélags Bláskógabyggðar 

 

 

 

 
 

  

   
  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

Afrekshorn Búnaðarfélags Bláskógabyggðar var afhent af Óttari Braga 

Þráinssyni formanni Búnaðarfélags Bláskógabyggðar þann 4. maí 2010 og 

hlutu Ragnar Bragi Jóhannesson og Vigdís Kristjánsdóttir það fyrir 

framúrskarandi handverk.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Aðstaða fyrir 40 – 50  manns 

Vatnssalerni og sturta 
Hesthús, gerði, heysala 

Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til 
matseldar í öllum húsum 

Aðstaða fyrir 20 - 25 manns 
Vatnssalerni og sturta  

Hesthús, gerði, heysala 

Upplýsingar í símum:  
486 8757 / 895 9500 / 867 3571  
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is 
Heimasíða: www.gljasteinn.is 

     Aðstaða fyrir 15 - 20 manns 
     Hestagerði og heysala 
     Vatnssalerni 

SVARTÁRBOTNAR 

ÁRBÚÐIR 

FREMSTAVER 

KJÖLUR 
Á N I N G A S T A Ð I R 

 

 

 

 

  

                                                  
 

 

  

 

 

 Frumnámskeið í stjórn og meðferð 

 
Lyftara með allt að 10 tonna lyftigetu 

Fjölnotatækja/smávéla, s.s. gröfur og 

ámokstursskóflur, allt að 4 tonna eigin þyngd 

Dráttarvéla með tækjabúnaði 

Hleðslukrana með allt að 18 tm lyftigetu, körufkrana 

og steypudælukrana 

Valtara, útlagningarvéla (malbikunarvéla) og  

vegfræsara. 

 

verður haldið á Selfossi að Tryggvagötu 25 – Iðu 

26., 27. og 28. maí 2010 kl. 09:00-17:00 alla dagana, 

 ef nægt þátttaka fæst. 

Námskeiðsgjald kr. 26.000.- greiðist við innritun. 

 

Skráning í síma 483 4660 eða í netfangið: hs@ver.is  

fyrir 25. maí. 2010 
 

      

mailto:hs@ver.is


 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                   Nuddstofan 
                                                                    Heildrænt líferni 

                                                               Íþróttamiðstöðinni í Reykholti 
 

                                                                                             *Heildrænt nudd 

                                                                                        -nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga  

                                                                                             sem sest hafa í líkamann. 

                                                                                         Losar um vöðvabólgu vegna streitu og       

                                  álags. 

 

                                                                                            *Vöðvanudd 

                                                                                              -fyrir líkamsræktarfólk. 

                                                                                               Losar og mýkir vöðvana. 

                                                                                             Viðbót við teygjurnar. 

 

                                                                                               *Heilun  

                                                                                                   -gefur ró og jafnvægi. 

                                                                                                Jafnar starsfemi og samvinnu  

                                                                                                 milli orkustöðvanna.  

  

                                                                                             *Gjafabréf 

                                                                                       Gefðu vinum og vandamönnum dekur       

                                            nuddtíma. 

 

 

                                                                  Nú er ég flutt í Reykholt og 

                                                                      einfalt að fá tíma. 

                                                                 Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir 

 

                                                                         Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan   

 

                                                                              Nuddstofan 

                                                                            Heildrænt líferni 

                                                                                 Íþróttamiðstöðinni Reykholti 

                                                                              Tímapantanir í síma 861-7888 

                                                                           Júlíana Magnúsdóttir  

   

Garn.is 

Mikið úrval af prjónagarni. 

Ístex lopi 

 Drops prjónagarn 

Garn.is superwash ull  

Garn.is mohair 

Mikið litaúrval 

Opið eftir samkomulagi 

upplýsingar í síma 899 3546 

 

Bjarkarhóll ehf 

Reykholti 

  

Kaffi Klettur  
 

 

 
 
 

 

 

Opnunartími 
 

 Frá 15. maí 

Eldhúsið opið 12- 21 

 Alla daga 

 

Verið velkomin. 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Frá heilsugæslunni í Laugarási. 

 

Opnunartími stöðvarinnar breytist frá 

og með 1. jan. 2010 

Opið verður frá kl 8:30 á morgnana 

 til kl 16:30 

Símatímar verða sem fyrr frá 

 kl 9-9:30 og 13-13:30 

Sími stöðvarinnar er 480 5300 

Vaktsími í neyðartilvikum er 892-8804 

 

 

 

  

 
 

Íþróttamiðstöðin 

Reykholti. 

Sumaropnunartími  tekur gildi 

laugardaginn 22 maí 2010. 
 

Mánudaga 10:00-22:00. 

Þriðjudaga 10-22. 

Miðvikudaga 10-22. 

Fimmtudaga 10:00-22:00. 

Föstudaga 10:00-19:00. 

Laugardaga 10:00-19:00 

Sunnudaga 10:00-19:00 

Skrifstofa  

Bláskógabyggðar  
er opin frá kl. 8,30-16.00 

mánud. - fimmtud. 

Föstud. frá 8,30-12,30 

Símatími frá 8,30 –12.30  

Mánud. - föstud. 

Sími:486-8808 

 

    
   

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilkynning úr 

íþróttamiðstöðinni. 

 

Jæja gott fólk, aðeins er af 

óskilamunum í sundlauginni og 

hvetjum við fólk til að huga að því 

hvort ekki gæti eitthvað verið sem  

börnin hafa gleymt í vetur. 

 

KV. Starfsmenn. 

  

Hurðalausnir ehf 
og þér standa allar dyr opnar 

 
 
Bílskúrs og 
iðnaðarhurða-       
þjónusta                  
Uppsetning,                    
viðhald og 
viðgerðir                     
Reynsla og  
góð þjónusta                      

hurdalausnir 
@gmail.com 

Magnús Vignir  sími  894-2380      

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

Flúðaleið ehf 

 
Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og  

13:00 frá Flytjanda Klettagörðum 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

  

Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370 Pálmar. 

892-2371 Snævar. 

892-2372 Bjössi. 

                                                           Með von um gott samstarf   

                                                                Starfsfólk Flúðaleiðar 

 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Til sölu 
 

Frábær gjafavara. Er með til sölu 

brjóstagjafapúða og lopapeysur fyrir 

léttvínsflöskur. Endilega hafið 

samband í síma 864-4798. 

Ragnheiður í Efsta-Dal 

 
 
 

 
  
  

 

  Athugið 

 
 

Næstu Bláskógafréttir koma út í 

byrjun júní. 

Ef þið viljið senda efni í  

Bláskógafréttir sendið það á 

sigurros@blaskogabyggd.is eða 

hafið samband á skrifstofu 

Bláskógabyggðar í síma 486-8808. 

 
 
 

 

  og yoga teygjur. 
Stinnur rass og sléttur magi! 

Á nýju ári í salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og 

 kl 17.30 mánudaga og miðvikudaga. 

   
 

   

Fyrsti tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,  

láttu samt vita af þér svo það sé til bolti fyrir þig. 

 styrkir allan líkamann og 

gerir vöðvana langa og fallega.  

Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið. 

Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.  

Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu.. 

 

 

 

 

 

 

 Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.  

Áhrifin koma mjög fljótt í ljós. 

 

Skráning í síma 861-7888 

Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í  

  
 

  Tilkynning frá leikskólanum Álfaborg 
 

Skólaumsókn fyrir veturinn 2010 - 2011 

Í leikskólanum Álfaborg stendur nú yfir undirbúningur fyrir skólaárið 2010 

– 2011. Við hvetjum því íbúa Bláskógabyggðar sem ætla sér að sækja um 

vistun  fyrir barn í leikskólanum næsta skólaár að sækja um sem fyrst eða 

eigi síðar en 1. júní.  Umsókn er að finna á pdf skjali á heimasíðu 

leikskólans: http://alfaborg.blaskogabyggd.is sem er síðan skilað til 

leikskólans. Einnig er hægt að hringja í síma 486-8936 eða senda tölvupóst á 

netfangið alfaborg@ismennt.is 

 

Bestu kveðjur Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri 

 

  Opnunartími gámasvæða frá 01.05.10 til 31.08.10 

     

  Heiðarbær Lindarskógar Seyðishólar Vegholt 

Mánudagur Lokað 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 

Þriðjudagur 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 Lokað 

Miðvikudagur Lokað Lokað 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 

Fimmtudagur Lokað 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 

Föstudagur 16:00 - 18:00 13:00 - 15:00 14:00 - 18:00 13:00 - 15:00 

Laugardagur Lokað 14:00 - 16:00 14:00 - 18:00 14:00 - 16:00 

Sunnudagur 16:00 - 19:00 14:00 - 19:00 13:00 - 19:00 14:00 - 19:00 

     

Lokað verður frídag verkamanna 1. maí, Hvítasunnudag 23. maí  

og þjóðhátíðardaginn 17. júní. 

mailto:fludaleid@simnet.is
http://alfaborg.blaskogabyggd.is
mailto:alfaborg@ismennt.is


Vöruflutningar 

Reykjavík—Árnessýsla 

Vörumóttaka Skútuvogi 13 

Sími: 533 2211 
 

VÖNDULL ehf 

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í  

ÁRNESSÝSLU. 

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til 

föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl. 

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum. 

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar 

                                856 1581 Stefán 

  

 Fermingabörn dagskrá Skálholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Rúlluplast  
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja  10 .júní 2010 

(Þingvallasveit 9. júní 2010). Vinsamlegast látið vita á skrifstofu 

sveitarfélagsins í síma 486-8808 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. 

  

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

  

Vinnustofan Rósin 
 

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum 

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar buxur, 

glervörur, kerti, sápur og margt fleira.  

Tek pantanir. 

Opið eftir samkomulagi 

Frekari upplýsingar í  

síma 8659300 

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið) 

 

  

 

  

 
 
 

  

 

   
  

 
 
 

 

 

  

 

  

   

 

  

  

 

   

  

 
 

 

 

 

  

 

 Hótel Gullfoss 
 

Velkominn á hótel Gullfoss 

Gisting - veitingar 

16 tveggja manna  herbergi með baði og sjónvarpi ásamt 70 manna 

veitingasal með fallegu útsýni. 

Mjög gott aðgengi fyrir fatlaða. Tveir heitir nuddpottar. 
 

Hótel Gullfoss 

v/ Brattholt, 801 Selfoss 

S. 486-8979, fax 486-8691 

Netfang: info@hotelgullfoss.is 

www.hotelgullfoss.is 
 

 

Aðalfundur Hollvinasamtaka Gufubaðs og Smíðahúss á Laugarvatni  
 

Aðalfundur Hollvinasamtaka Gufubaðs og Smíðahúss á Laugarvatni var haldinn 

mánudaginn 19.apríl sl. í sal Farfuglaheimilisins Dalsels á Laugarvatni. 

Samþykktar voru lagabreytingar sem hafa í för með sér útvíkkun á starfsemi 

samtakanna og samþykkt var að breyta nafni samtakanna  í “Hollvinir Laugardals” 

Þetta var mikilvægasta málefni  fundarins.  
 

Í haust var kosin ný stjórn og vil ég sem formaður hennar þakka fyrrverandi stjórn 

sem hefur unnið frumkvöðlastarf af mikilli ósérhlífni og á hún heiður skilið fyrir.  
 

Hugmyndir okkar eru þær að allir Laugdælingar og  þeir sem hafa áhuga á að bæta 

samfélagið og prýða Laugardalinn hvort sem þeir eru íbúar, sumarbústaðaeigendur, 

hjólhýsaeigendur, gamlir og nýir nemendur eða aðrir velunnarar sameinist í því.  
   
Gufubaðið á Laugarvatni og endurreisn þess  er eitt af aðaláhugaefnum “Hollvina 

Laugardals”. Óskað hefur verið eftir tilboðum í byggingu gufubaðsins á 

Laugarvatni og er ráðgert að verkinu verði lokið 31.maí á næsta ári.  Gleðjumst við 

yfir þessum fréttum og sendum okkar bestu óskir um velgengni til allra er að 

framkvæmdum koma.  
 

Áhugasamir geta skráð sig í “Hollvinir Laugardals”. Netfang: ellahaddi@simnet.is.   
 

Gleðilegt sumar. 
 

Elín Bachmann Haraldsdóttir 

Ey 

Laugarvatni 



 

  Árshátíð  
 

Hestamannafélagsins 

Loga, kvenfélagsins og 

leikdeildar U.M.F.Bisk.  

Verður haldin í Aratungu 

20.mars nk. 

 

 
 

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

 

  

 

 

  Handverks og sögusýning  

Iðufelli, Laugarási 

Hótel Hvítá 

 
Um Hvítasunnuhelgina 21.- 24. maí verður haldin umfangsmikil handverks- og 

sögusýning á Hótel Hvítá.  Á sýningunni verður eins og nafnið gefur til kynna 

ýmis konar handverk ásamt sýningu á gömlum munum.    

Handverksfólki gefst nú kostur á að bóka bás til að sýna og selja vörur sínar.  

Opnunartímar sýningarinnar verður sem hér segir. 

Sýningin opnar föstudaginn 21. maí kl. 15:00 - kl. 20:00. 

Laugardag, sunnudag og mánudag er opið kl. 12:00 - 19:00. 

Athugið að þetta er  sölusýning og kjörinn vettvangur fyrir allt handverksfólk að 

koma saman og selja vöru sína.  Áhugasamir hafi samband við Snæbjörn 

Magnússon, á Hótel Hvítá sími 486 1300,  netfang hotelhvita@simnet.is  

Sjá nánari upplýsingar og teikningar af sýningarsvæði á http://hotelhvita.123.is 

 

   

Tónlist 
 

Vantar þig tónlist í 

brúðkaupið, afmælið eða á 
árshátíðina?  

Tek að mér söng við ýmis 
tækifæri. Allskonar tónlist. 

Hef margra 

ára reynslu. Píanó eða 
gítarundirleikur.  

Hafið samband í síma: 
8417688 

eða á 
valgerdur76@hotmail.com. 

 

Valgerður Jónsdóttir, 
söngkona og 

tónmenntakennari, 
Laugarvatni. 

 

Vinnustofan Rósin 
 
 

Lopapeysur, prjónavesti, 

ullarsokkar í öllum 

stærðum ásamt peysum. 

Vélprjónaðar buxur, 

glervörur, kerti, sápur  

og margt fleira.  

Tek pantanir. 

Opið eftir samkomulagi 

Frekari upplýsingar í  

síma 8659300 

Rósa, Austurhlíð

(timburhúsið) 

 Unglingar í Hestamannafélaginu Loga 

 

 

 

 

 

 

 

Hestamannafélagið Logi fékk á dögunum æskulýðsbikar HSK 2009 fyrir frábært 

æskulýðsstarf. Við erum mjög þakklát fyrir að hljóta þessi verðlaun eftir að hafa 

unnið með börnum og unglingum og fylgst með starfinu vaxa og dafna. Í Loga er 

nú  glæsilegur barna og unglingahópur sem hefur tekið þátt og verið virkur í öllu 

starfinu ásamt dyggum stuðningi foreldra. Bikarinn verður til sýnis í íþróttahúsinu í 

Reykholti. 

Ef vitnað er í ársskýrslu HSK stendur "Unglingabikar HSK fyrir árið 2009 hlýtur að 

þessu sinni Hestamannafélagið Logi. Logi hefur um árabil sinnt barna-og 

unglingastarfinu með miklum sóma svo eftir hefur verið tekið. Æskulýðsstarf 

félagsins byggist upp á því að virkja börn og unglinga, láta þau fá hlutverk og 

verkefni við hæfi. Meðal þess sem félagið hefur gert er að halda reiðnámskeið sem 

hefur verið vel sótt. Þá er haldinn sérstakur reiðtygja þrifadagur en þar er börnum 

og unglingum kennd umhirða reiðtygja. Félagið tók þátt í æskan og hesturinn og 

tókst atriði félagsins vel. Sérstakur æskulýðsdagur er haldinn en þá var öllum 

börnum í 1-6 bekk í Grunnskóla Bláskógabyggðar í Reykholti boðið á hestbak. 

Félagið stendur fyrir sérstökum æskulýðsreiðtúr sem er ávalt vel sóttur." 

Hestamannafélagið þakkar fyrir sig og hér með fréttinni má sjá æskulýðshópinn 

saman kominn með bikarinn.  

 

Æskulýðsnefnd Loga 

mailto:hotelhvita@simnet.is
http://hotelhvita.123.is/


   

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pottalok                 Beislur í gripahús           Girðingastaurar  

 

 

 

 

 

Ruslatunnu festingar               Hliðgrindur í ýmsum stærðum 

 

Og margt fleira    -  Haraldur Rúnar  gsm : 8934362  

  

                                                  
 

 

  

 

 

 Frumnámskeið í stjórn og meðferð 

 
Lyftara með allt að 10 tonna lyftigetu 

Fjölnotatækja/smávéla, s.s. gröfur og 

ámokstursskóflur, allt að 4 tonna eigin þyngd 

Dráttarvéla með tækjabúnaði 

Hleðslukrana með allt að 18 tm lyftigetu, körufkrana 

og steypudælukrana 

Valtara, útlagningarvéla (malbikunarvéla) og  

vegfræsara. 

 

verður haldið á Selfossi að Tryggvagötu 25 – Iðu 

26., 27. og 28. maí 2010 kl. 09:00-17:00 alla dagana, 

 ef nægt þátttaka fæst. 

Námskeiðsgjald kr. 26.000.- greiðist við innritun. 

 

Skráning í síma 483 4660 eða í netfangið: hs@ver.is  

fyrir 25. maí. 2010 
 

      

 

 

 

 

Bláskógabyggð 

Auglýsing um kosningar til sveitarstjórnar 

í Bláskógabyggð sem fara fram laugardaginn 29. maí 2010 
 

Tveir listar eru í kjöri: 
 

 

                  T-listi                                                                       Þ-listi 
                             Listi tímamóta                                                                                                                 Listi áhugafólks um  

                                                                                                                 sveitarstjórnarmál í Bláskógabyggð 

                          Helgi Kjartansson, íþróttakennari, Dalbraut 2                                                                               Margeir Ingólfsson, oddviti, Brú 

                          Jóhannes Sveinbjörnsson, bóndi, Heiðarbæ                                                                               Smári Stefánsson, aðjunkt við HÍ, Háholti 2c 

                          Valgerður Sævarsdóttir, bókasafnsfræðingur, Garði                                                                  Sigurlína Kristinsdóttir, kennari, Bjarkarbraut 17 

                          Drífa Kristjánsdóttir, kennari, Torfastöðum                                                                               Þórarinn Þorfinnsson, bóndi, Spóastöðum 

                          Kjartan Lárusson, sauðfjárbóndi, Austurey 1                                                                               Kristín I. Haraldsdóttir, leikskólakennari, Hrísholti 10 

                          Ingibjörg Sigurjónsdóttir, garðyrkjumaður, Syðri Reykjum 3                                                     Jens Pétur Jóhannsson, rafvirki, Laugarási 1 

                          Lára Hreinsdóttir, kennari, Hverabraut 8                                                                                            Rósa B. Jónsdóttir, bóndi, Mjóanesi 

                          Sigrún Elfa Reynisdóttir, garðyrkjumaður, Engi                                                                               Axel Sæland, kennari og garðyrkjubóndi, Sólbraut 5 

                          Pálmi Hilmarsson, umsjónarmaður, Skólatúni 6                                                                               Brynjar S. Sigurðsson, bóndi, Heiði 

                          Svava Kristjánsdóttir, veitingastarfsmaður, Bjarkarbraut 12                                                     Jón Harry Njarðarson, framkvæmdastjóri, Brattholti 

                          Jón Þór Ragnarsson, bifvélavirki, Lindarbraut 11                                                                               Sigurlaug Angantýsdóttir, kennari, Heiðmörk 

                          Eyvindur Magnús Jónasson, bóndi, Kjóastöðum 1                                                                  Auðunn Árnason, garðyrkjubóndi, Böðmóðsstöðum 

                          Halldór Kristjánsson, bóndi, Stíflisdal                                                                                            Hólmfríður Ingólfsdóttir, framkv.stjóri Holtagötu 15  

                          Gunnar Ingvarsson, bóndi, Efri-Reykjum                                                                               Snæbjörn Sigurðsson, vélvirki og bóndi, Efstadal 2 
 

 

Kjörstaðir verða í Grunnskóla Bláskógabyggðar í Reykholti, fyrir íbúa í Biskupstungum, og skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita Árnessýslu á Laugarvatni, 

Dalbraut 12, fyrir íbúa í  Laugardal og Þingvallasveit. 

 

Kjörfundir hefjast kl. 10:00 og ljúka kl. 22:00.  Talið verður í Grunnskóla Bláskógabyggðar í Reykholti og hefst talning eftir lok kjörfunda. 

 

Kjósendur geri grein fyrir sér með því að framvísa persónuskilríkjum með mynd. 

 

 

Yfirkjörstjórn þann 17. maí 2010. 

Pétur Skarphéðinsson, Laugarási 

Hilmar Einarsson, Laugarvatni 

Þóra Einarsdóttir, Þingvallasveit 

mailto:hs@ver.is

