
10. árgangur  5. tbl.  Maí 2011.           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 

 

  
 

Hreinsunarvika í Bláskógabyggð 30. maí – 5. júní. 
 

Burt með draslið – hreinsum til 
 

Helgina 4.-5. júní verða móttökustöðvar fyrir sorp opnar frá 

14:00-18:00 og verður hægt að koma með sorp endurgjaldslaust 

þá daga. 
 

Vikuna 23.-30. maí verður gámur fyrir almennt sorp á gamla 

gámasvæðinu í Laugarási. Íbúar þar eru hvattir til þess að fylla 

hann. 

Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar mun á næstunni svipast um í 

sveitafélaginu eftir best snyrta býlinu, snyrtilegustu 

iðnaðarlóðinni og fallegasta garðinum í sveitafélaginu og veita 

verðlaun síðar í sumar.  
 

Notum tækifærið, hreinsum í kringum hús, í görðum og í 

nánasta umhverfi okkar. 
 

Umhverfisnefndin 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
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 

 

 

 

 

  

    FÉLAGSÞJÓNUSTA UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU OG FLÓA  
 

óskar eftir starfsfólki í sumarafleysingar. 
  

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 Almenn þrif 

 Aðstoð við persónulega umhirðu 

 Veita félagslegan stuðning og hvatningu 

Vera vakandi yfir andlegri og líkamlegri  líðan þjónustuþega 

 

Helstu hæfniskröfur: 

Hæfni í mannlegum samskiptum 

Frumkvæði og skipulagshæfni 

Hæfni til að starfa sjálfstætt 

Skilyrði að umsækjandi hafi reynslu af almennum heimilisstörfum 

 

Starfsmaður þarf að hafa bíl til umráða. 

 

Umsóknarfrestur er til 20.maí  2011 
 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Símonardóttir í síma 480-5300  

eða sendið fyrirspurn í tölvupósti á sigrun@laugaras.is  

  

  

 Ný heimasíða Ungmennafélags Biskupstungna  

 

Ungmennafélag Biskupstungna hefur tekið í gagnið nýja heimasíðu. Slóðin 

á síðuna er http://umfbisk.blaskogabyggd.is. Agla Snorradóttir í Vegatungu 

sá um uppsetningu síðunnar og eru henni færðar bestu þakkir fyrir gott verk. 

Fréttir af starfi félagsins verða settar reglulega inná síðuna en þar á fólk að 

getað séð hvað er að gerast hjá félaginu hverju sinni. Heilmikinn fróðleik er 

að finna á síðunni um sögu Ungmennafélagsins, sem Arnór Karlson hafði 

komið í texta, og gaman er að lesa. Ef einhver á skemmtilegar myndir eða 

lumar á einhverjum fróðleik sem gaman væri að birta á síðunni er um að 

gera að senda tölvupóst á Ungmennafélagið. Netfang félagsins er: 

umfbisk.blaskogabyggd@gmail.com. 
 

Stjórn UMF. Bisk. 

mailto:sigrun@laugaras.is
http://umfbisk.blaskogabyggd.is/
mailto:umfbisk.blaskogabyggd@gmail.com


 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

  

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  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  

  
 

    

 

  

 
 

 

 

  

   

  

 
 

 

 

 

  

  

  
  

  

   

  

 

 

  

 

 

 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 
 

  

 

                                                                                                                              

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 

 

 

Flúðaleið ehf 

Verktaki fyrir Eimskip og Samskip 

 

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

 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

Kl 12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og 

Kl 13:00 frá Flytjanda Klettagörðum  

 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

 

Flytjum áburð og skeljasand fyrir alla söluaðila. 

 

Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.  

sími: 486-1070 fax 486-6693 gsm: 892-2370 

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370- Pálmar 

892-2371  -Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur. 

892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur . 
 

                                                                 Með kveðju  

                                                                 Starfsfólk Flúðaleiðar  

 

 

 

 

 

  

   

 

Oddvitafréttir 12. apríl- 9. maí 2011 
Helstu tíðindi nú eru að sveitarstjórn ákvað á fundi sínum 14. apríl að ráða 

Hrund Harðardóttur í embætti skólastjóra Bláskógabyggðar nú þegar að  Arndís 

Jónsdóttir hefur sagt starfinu lausu frá og með 31. júlí n.k. og tekur Hrund þá formlega 

við.  Sveitarstjórn hefur óskað eindregið eftir að aðstoðarskólastjóri haldi áfram störfum 

sínum við skólann enda mikilvægt að halda samfellu í skólastarfinu og njóta reynslu og 

mikillar hæfni hans nú þegar breytingar eru á yfirstjórn skólans. 

Sigurjón Þórðarson hjá Capacent hefur sent sveitarstjórn samantekt sína af 

skólaþinginu. Samantektin er komin á heimasíðu Bláskógabyggðar, undir fræðslumál 

og skólaþing.  Allir geta kynnt sér hana þar.  Í ritið hefur Sigurjón skráð niður allar 

hugmyndir sem komu fram á skólaþinginu og flokkað svörin. Þetta er fín vinna og nú 

tel ég að auðvelt sé að setja skólanum stefnu, ákveða hvað beri að leggja mesta áherslu 

á fyrst og svo hvernig annað skuli tekið til skoðunar og vinnslu.  Fræðslunefnd hefur 

verið falið að halda áfram  vinnu við að gera tillögu um skólastefnu sveitarfélagsins.  

Skólastjórnendur, fulltrúar kennara, foreldra og nemenda munu koma að gerð 

skólastefnunnar og svo þarf sveitarstjórn að samþykkja stefnuna. 

Ég er sannfærð um að skólaþingið er upphaf að mikilli samræðu um skólann og 

skoðanaskiptum um hvernig við viljum hafa hann.  Grunnskólinn er ein mikilvægasta 

stofnun samfélags okkar og tekur til sín langmest af því fjármagni sem sveitarsjóður 

ræður yfir.  Það þarf að fara vel með fjármagnið og það þarf að starfrækja frábæran 

skóla. Þetta verður mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. 

Oddvitar og sveitarstjórar Uppsveitanna, Flóahrepps, Hveragerðis og 

Ölfushrepps hófu maímánuð á að undirrita samstarfssamning um sameiginlegan 

félagsmálastjóra.  Þetta er gert til  að efla og styrkja velferðarþjónustuna á öllu svæðinu.  

Ég sagði frá undirbúningnum í síðustu oddvitafréttum og nú hafa öll sveitarfélögin 

samþykkt samninginn. 

Sláttur hefur verið boðinn út í þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins hefur verið 

gengið frá samningum við verktaka. 

Á Laugarvatni eru að hefjast framkvæmdir við að afla meira vatns, þ.e. kalt vatn 

og á að vera búið að vinna það verk fyrir hvítasunnu enda verður "Gufan" mjög stór 

notandi og mikilvægt að bæta við kaldavatnsforðann. 

Vinnuskólinn hefur fengið þrjá flokksstjóra til starfa í sumar og enn vantar einn á 

Laugarvatn. 

Félagsheimilið Aratunga á 50 ára afmæli í sumar og er áætlað að fegra húsið 

aðeins þótt ekki séu til miklir peningar eins og staðan er nú, en húsið fær þó smá 

andlitslyftingu.  Andrés Bjarnason, málari í Reykholti og nýr starfsmaður Veitunnar 

mun taka að sér hlutastarf við málningarvinnu í Aratungu.  Einnig er verið að vinna í 

því að útvega og setja upp baksviðstjöld (drapperingar).  Aratunga fékk gjafafé til að 

endurnýja sviðstjöldin fyrir nokkrum árum frá Leikdeild UMFB og Kvenfélaginu og nú 

á að ljúka því verki. 

Umhverfisnefndin mun hvetja til fegrunar og tiltektar í sveitarfélaginu og 

ákveðið hefur verið að hvetja íbúa til góðra verka og verða móttökusvæðin opnuð 

helgina  4 - 5. júní, án gjaldtöku.  Ég hvet alla til að taka dagana frá og taka til í eigin 

garði og nágrenni. 

Torfastöðum 9. maí. 2011. 

Drífa Kristjánsdóttir. 

  
  ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu 
 

Blandaður grisjunarviður úr 

Helgastaðaskógi í 35 lítra 

pokum. 

Frekari upplýsingar hjá Bjarna 

Sveinssyni í síma 8935388. 

Fæst einnig í Múrbúðinni á 

Flúðum og í minni pakningum í 

Bjarnabúð. 

Athugið lækkað verð! 

 
 
 

 

 

Tölvuviðgerðir 
 

Tek að mér allar almennar 

tölvuviðgerðir og vírushreinsun 

Get boðið þér að koma heim til þín og 

kenna þér á hin ýmsu forrit 

 

Halldór Hilmir 

uppl í síma 845-5591 

 

mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:fludaleid@simnet.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  

   

 

 

 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Íþróttamiðstöðin 

Reykholti. 

 
 

Mánudaga 14:00-18:00. 

Þriðjudaga 14-22.00 

Miðvikudaga 14-18.00 

Fimmtudaga 14:00-22:00. 

Föstudaga lokað. 

Laugardaga 14:00-18:00 

Sunnudaga lokað. 

Kv.Starfsmenn 

  

Björgunarsveit Biskupstungna 

 

Okkur sárvantar áburðapoka 

Ef einhverjir eiga 600kg 

áburðapoka tóma og vilja styrkja 

Björgunarsveitina, þá tökum við 

glaðir á móti þeim. 

Við notum þessa poka til að 

flokka dósir. 

Vinsamlega hringið í Andrés S:  

694-5878 

Og við komum og sækjum. 

Með fyrirfram þökk  

 
    
   

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frá heilsugæslunni í 

Laugarási. 
  

Opið frá kl 8:30 á morgnana 

 til kl 16:30 

Símatími  frá 

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

Sími stöðvarinnar er 480 5300 

Vaktsími í neyðartilvikum er 892-

8804 

  

  

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      

 

 

  

 

VIOLA  SNYRTISTOFA  

   HÖGNASTÍG  1,  FLÚÐUM. 
 

Eftirfarandi meðferðir í boði: 

Andlitsbað – Húðhreinsun  

   Litun og plokkun – Handsnyrting 

    Fótsnyrting – Vaxmeðferðir. 

 

 Tímapantanir í síma 856-1599  Hlíf 

  

  

  

  

 

 Járningaþjónusta 

 

Tek að mér járningar 

upplýsingar í  

síma  846-7048. 

 

Sigurjón Sæland 

 

 Sauðfjárbændur 
 

Ullargámur verður staðsettur 

við vöruafgreiðslu Flúðaleiðar, 

Smiðjustíg 10 Flúðum, frá 

5.apríl til 2.maí. 2011.  
 

 

  

  

 
 

 

  
Sigurður Frímann Emilsson 
Vélstjóri og rafvirkjameistari 

 

s: 692 4649 
Netfang: laufhaga12@internet.is 

 

Allar alhliða viðgerðir,  þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum. 

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum. 

Löggiltur Rafvirkjameistari 

  

 

 

 

 

  

Flúðadeild Fordfélagsins stendur fyrir mikilli fjölskylduhátíð á Flúðum laugardaginn 4. 

júní næstkomandi. Verður þetta sannkölluð fjölskylduhelgi og margt að gerast. Meðal 

viðburða verður að minnsta kosti 130 bíla Bílasýning, og Mótorhjóla, 100m 

Bringusundkeppni krakka sem fæddir eru árið 1999 og vegleg verðlaun fyrir þrjú 

efstu sætin. 

  

Keppt verður í Bændagöngu í tveimur flokkum, 14-16 ára með tvö 10kg lóð, og 20+ 

með tvö 20kg lóð. Hestaspyrnu (stuttar kappreiðar, hestaspyrna 150-250m á beinni 

braut), reypitogi fyrirtækja á suðurlandi, en keppt verður í 4 og 6 manna liðum. 

  

Síðasta keppnisgreina dagsins verður keppni í Armbeygjum, en keppendur þurfa fyrst 

að svara nokkrum laufléttum spurningum um heimilishald. Skilyrði til að taka þátt í 

þessari keppnisgrein er að viðkomandi sé á aldrinum 25-45 ára og sé einhleyp-ur. 

  

Þarna verður að sjálfsögðu sungið og trallað til klukkan 22:00 en þá lýkur formlegri 

dagskrá. Glæsileg verðlaun verða veitt fyrir keppnirnar, en sem dæmi um vinninga fá 

þrír karlmenn og þrjár konur hótelgistingu með kvöldverði og morgunverði á Hótel 

Geysi í Haukadal, og verða þessir 6 einstaklingar þar á sama tíma. Á Hótelinu er 

náttúrusundlaug, gufubað og heitir pottar. 

  

Kl. 09.00 hefst Bringusundið, Kl. 10.00  Bílasýningin og 

Hjóla,  Kl.  14.00  Bændagangan,  15.00  Kappreiðarnar,  16.00  Reipitogið,  18.00   

Makalausakeppnin. 

  

Þeir sem vilja skrá sig í þessar keppnisgreinar geta sent á netföngin 

harri@simnet.is  og snorrivv@hotmail.com    

mailto:laufhaga12@internet.is
mailto:harri@simnet.is
mailto:snorrivv@hotmail.com


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Kaffi Kettur: 
 

 Óskar öllum gleðilegs sumars 

og þakkar viðskiptin í vetur. 

 Framundan Í maí  : 

Tónleikar  Þjóðlagasveitarinnar  Kolku 

og fleiri laufléttar uppákomur ;) 
 

Frá 15. maí  opið alla daga frá kl 12-22 
 

Nýtt og spennandi á matseðli. 
 

Viðburðir nánar auglýstir á 

kaffiklettur.is 
 

Verið velkomin. 

  

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 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) 
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Nuddstofan Heildrænt líferni 

Íþróttamiðstöðinni 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 starfsemi og samvinnu 
milli orkustöðvanna. 

 

*Dáleiðsla 
-Djúp slökun. 

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu 
. 

Gjafabréf 
Gefðu þeim sem þér þykir vænt um dekur nuddtíma 

 

Júlíana Magnúsdóttir 
861-7888 

  

  

 Athugið 
 
 

Næstu Bláskógafréttir  

koma út í júní. 

Ef þið viljið senda efni í 

Bláskógafréttir sendið það á 

sigurros@blaskogabyggd.is 

eða hafið samband á 

skrifstofu Bláskógabyggðar í  

síma 486-8808 

 

    

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 

  

Rúlluplast  
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í Biskupstungum 

19.maí, Þingvallasveit og Laugardal 18. maí.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. 

 

  

Vatnsleikfimi fyrir alla 2011 

í Sundlauginni í Reykholti 

27. apríl til 8. júní mánudaga og miðvikudaga kl.16:30 
 

13 skipti í vatnsleikfimi fyrir 5.000,- 

svo þarf að kaupa afsláttarsundkort hjá sundlaugarvörðum. 
 

Ekki er nauðsynlegt að kunna að synda til að stunda vatnsleikfimi, 

grunna laugin nýtist vel fyrir þá sem ekki eru syndir eða hafa ekki 

farið í sund lengi.  

Það er sama hvort þú átt erfitt með hreyfingu eða ert fær í fjallgöngur, 

hreyfingin í vatninu er góð fyrir alla og allir geta  verið saman í einum 

hópi.  

Hver og einn beitir sér eftir sinni getu og bætir við sig þreki og úthaldi 

vegna mótstöðu vatnsins á líkamann. 

Skráðu þátttöku þína 

 í síma 861-7888 eða á lully@simnet.is. 

Júlíana Magnúsdóttir 

og Íris Svavarsdóttir 

leiðbeinendur 

http://kaffiklettur.is


 

 Fréttatilkynning 

 

Foreldrafélag stofnað við Menntaskólann að Laugarvatni 
 

Stofnfundur Foreldrafélags Menntaskólans að Laugarvatni (FML) var haldinn  

í Menntaskólanum að Laugarvatni  fimmtudaginn 14/4/2011.  Þar voru 

samþykkt lög félagsins eftir góða og málefnalega umræðu og kosið til 

Foreldraráðs (þ.e. stjórnar) í samræmi við þau.  Lög félagsins, niðurstöður 

kosninga og fundargerð stofnfundar er að finna á heimasíðu ML. 

Þeir foreldrar sem mættu á stofnfundinn fengu góðar og uppbyggilegar 

umræður um lög félagsins og frábæra kynningu á heimasíðu skólans og Innu, 

þar sem bent var á marga möguleika til notkunar.   

Pálmi, húsbóndi á heimavist, sagði frá  nýafstaðinni Akureyrarferð á 

söngvakeppni framhaldsskólanna með um 100 nemendur ML, sem gekk vel. 

Er ML einn fárra framhaldsskóla sem á vísan gististað á gistiheimili í miðbæ 

Akureyrar, þökk sé góðri reynslu af nemendum þaðan og góðu utanumhaldi. 

Var augljóst að foreldrar eru Pálma mjög þakklátir fyrir hans hlut og meta 

mikils óeigingjarnt starf hans.   

Einnig var kynnt forvarnarverkefnið „Bara gras“, sem nýstofnað foreldrafélag 

hefur forgöngu um að bjóða uppá í ML og grunnskólum í uppsveitum, en þar 

er farið í gegnum áróðursbrögð sölumanna kannabisefna og sagt frá skaðsemi 

þeirra.  

Við gerum okkur grein fyrir því að í skóla sem þessum, þar sem foreldrar eru 

dreifðir um stórt svæði, er erfitt fyrir þá foreldra sem búa langt í burtu frá 

skólanum að mæta á fundi, enda bensín komið í það verð, að menn hugsa sig 

um tvisvar áður en þeir renna úr hlaði.  En ósk okkar er að foreldrafélagið 

verði samt virkt í raun, og hvetjum við alla foreldra sem langar til að koma 

hugmyndum sínum á framfæri að hafa samband við okkur í foreldraráðinu, 

jafnvel þó þeir hafi ekki tök á að mæta á fundi.  Hugmyndin er að halda 

aðalfund að hausti, stuttu eftir kynningarfund nýnema og þá helst á 

sunnudagskvöldi, svo þeir foreldrar, sem þurfa að keyra nemendur í skólann, 

geti notað ferðina til að mæta á fund.   

VERUM VIRK  
Netföng Foreldraráðs eru: mariamagg@simnet.is; 
hraunteigur@hraunteigur.is og truda53@gmail.com 
Öllum fundarmönnum er þökkuð frábær samvera og góðar umræður. 

Fulltrúar í Foreldraráði ML, María, 

Kristjana og Geirþrúður 

 

ÁSBÚÐIN 
 

Þær breytingar hafa orðið að Múrbúðin á Flúðum hefur fengið nýtt 

nafn og heitir núna ÁSBÚÐIN, rekstraraðili er sá sami þ.e. 

Vöndull ehf.   Vöruúrval er að mestu leyti það sama, en við höfum 

bætt við vörum frá Líflandi sem tengjast búrekstri.  

Málningarvörurnar eru frá Flugger.  Flísar, parket ,gólf dúkar og 

vörur tengdar þeim frá Álfaborg,(verður komið í verslunina 

fljótlega eftir páska).    Með þessum breytingum vonumst við til 

þess að geta veitt enn betri þjónustu og viljum jafnfram hér með 

þakka kærlega fyrir góðar viðtökur.    

VERSLUM Í HEIMABYGGÐ – ALLRA HAGUR 

 

Grænna land ehf. 
 

Öll þjónusta fyrir garðinn á einum stað: 

Áburðargjöf 

Beðahreinsun 

Garðsláttur  

Garðaúðun 

Gróðursetning trjáplanta 

Ráðgjöf um hönnun garða 

Trjáklippingar 

Trjáplöntusala  

Þökulagnir 

 

  

Erla Björg Arnardóttir 

Garðyrkjufræðingur 

Sími: 858-3399 

graennaland@simnet.is 

mailto:mariamagg@simnet.is
mailto:truda53@gmail.com


 

 
  Hraðnámskeið í gítarleik 

 

fyrir alla byrjendur fædda 1997 og eldri. 

Lærðu að spila vinnukonugripin og sláðu í gegn í útilegunni eða 

barnaafmælinu. 

Námskeiðið stendur í 3 vikur. Kennt verður 2 sinnum í viku, klukkutíma í 

senn.  

Staður: Grunnskólinn á Laugarvatni. 

Stund: Sunnudagskvöld kl.20-21 og 

miðvikudagar kl.17.15-18.15. 

Námskeiðið hefst 15. maí og lýkur 1.júní. 

Þátttakendur þurfa sjálfir að útvega sér gítar. 

Kennarar: Valgerður Jónsdóttir tónmenntakennari og Þórður Sævarsson 

gítarleikari. 

Verð: 6.500 kr. 

Nánari upplýsingar og skráning í síma 8987619 eða á 

valgerdur76@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvinna í boði 
 

 

  

  

 

  
Lopapeysur og aðrar  
prjónavörur kerti, 
glervörur,skartgripir, 
tækifæriskort og margt 
fleira. 
Opið allan ársins hring  
(nema lokað 10 mai-1 júní) 
 vegna sauðburðar. 

 

 

 

Betra að hringja á undan sér . 

mailto:valgerdur76@hotmail.com

