
10. árgangur  7. tbl.  Ágúst 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 

 

  
  

 
 Hreinsunardagar í Bláskógabyggð 26. – 27. ágúst. 

  

  
  

Helgina 26. – 27. ágúst verða sorpmóttökustöðvar 

sveitarfélagsins opnar frá 14:00-18:00 og verður hægt að koma 

með sorp endurgjaldslaust þá daga. 
  

Sá úrgangur sem berst á gámastöðvarnar þarf að vera flokkaður 

í samræmi við flokkunarkerfin á hverjum stað. 
  

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

nánasta umhverfi okkar. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
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 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

  

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  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 frá 7. júní – 15. ágúst 2011. 
Þann 17. júní s.l. færðu Kvenfélag Biskupstungna, Ungmennafélag Biskupstungna, 

Þuríður Sigurðardóttir og Guðni Lýðsson sveitarfélaginu veglegar gjafir, þrektæki til 

líkamsræktar og eru þau komin upp í tækjasal Íþróttamiðstöðvarinnar í Reykholti. 

Ítrekaðar eru innilegar þakkir til þeirra, um leið og allir eru hvattir til að nýta sér 

aðstöðuna. 

Í Árbúðum á Kili settu Loftur og Vilborg upp nýjan veitingaskála.  Hann reis um 

miðjan júlí.  Það bætir mjög aðstöðuna í Árbúðum á Kili.  Fyrirtækið Extremeiceland 

hefur í sumar verið með siglingar á Hvítárvatni, og væntanlega verður samvinna milli 

rekstraraðila mikil og til hagsbóta fyrir báða. 

Fontana/Gufan á Laugarvatni hóf rekstur í júní  og gengur vel.  Það var 

skemmtilegt að fylgjast með verktökunum síðustu vikurnar, hraðinn mikill við frágang 

inni og úti.  Allir hafa lagt hönd á plóginn, stutt við og fagnað nýju fyrirtæki á Laugarvatni 

og eru væntingar til þess miklar. Sveitarfélagið fór í framkvæmdir við vatnsöflun á 

Laugarvatni og gekk það mjög vel, aukning mikil á köldu vatni fyrir íbúa, stofnanir og 

fyrirtæki. 

Foreldrar og starfsfólk Leikskólans Álfaborgar höfðu starfsdag í lok júní og 

lagfærðu lóð og stækkuðu.  Þau færðu til leikkofa, fjarlægðu leiktæki, lögðu stétt og 

byggður var nýr sandkassi. Sjálfboðavinna er mikils virði og er hér með þökkuð.  

Fjármagn er takmarkað og því er hægt að gera miklu meira þegar fólk leggur til eigin 

vinnu. Það eflir líka innra starf leikskólans, treystir vináttu foreldra og stuðlar að því að 

allir vinni að sama marki, hjálpist að við að gera góða hluti enn betri.  Kærar þakkir. 

Geysissvæðið er smám saman að fá andlitsupplyftingu.  Pallur ofan Blesa var 

endurnýjaður í byrjun sumars og göngustígurinn lagfærður.  Ný bönd voru sett upp í fyrra 

og verið er að lagfæra þau enn betur.  Sorpílát eru ný og falleg og reynt er að hamla 

reykingum á svæðinu.  Fastur starfsmaður Þórey Jónasdóttir var ráðin til að halda svæðinu 

hreinu og er svæðið þar með í mjög góðum höndum.  Gullfosssvæðið hefur líka fengið 

heilmikla lagfæringu bæði göngustígar og merkingar. 

Halldór Karl sviðstjóri þjónustusviðs Bláskógabyggðar er hættur störfum.  Hann 

var kallaður til annarra verkefna.  Fyrir hönd sveitarstjórnar er honum þökkuð mikil og 

góð vinna og óskað velfarnaðar í nýju starfi. Nýr  sviðstjóri var ráðinn, Kristinn J. 

Gíslason og kemur hann til starfa 1. september.  Hann mun jafnframt flytja í Reykholt. 

Miklar vegaframkvæmdir hafa verið í sveitarfélaginu í allt sumar.  

Bræðratunguvegur/Hvítárbrú fékk bundið slitlag, Biskupstungnabraut hefur fengið mikla 

styrkingu og eru framkvæmdir á lokastigi þessa dagana.  Einnig er verið að styrkja 

Laugardalsveg frá Miðdal að Böðmóðsstöðum.  Vonandi tekst að ljúka því fljótlega.  

Bláskógabyggð bauð út gatnaframkvæmdir í Laugarási og Reykholti og ganga þær mjög 

vel, en fyrirtækið "Já kvætt" er með verkið. 

Mikil hátíðarhöld stóðu yfir, allan daginn, 13. ágúst í Reykholti.  Tilefnið var 50 

ára afmæli Aratungu.  Afmælisnefndin Helgi Kjartansson, Margét Sverrisdóttir og Sveinn 

Sæland skiluðu frábæru verki, öllu var vel fyrir komið, skemmtileg dagskrá og rúsínan í 

pylsuendann var að minnast þeirra ára þegar ballmenningin og skemmtanahald stóð sem 

hæst í Aratungu. "Sumargleðin" var endurvakin.  Þetta var mjög vel til fundið og gleðin 

réð ríkjum, unga fólkið skemmti sér vel og hinir eldri yljuðu sér í minningum um gamla 

góða daga. Mjög margir komu að því að gera daginn eftirminnilegan, settar voru upp 

a.m.k. þrjár myndlistasýningar.  Samfélagið fór allt á flug, menn opnuðu fyrirtæki sín og 

sýndu afurðir.  Nefndin kynnti að önnur hátíð yrði haldin í Aratungu með öðru sniði, 

fyrsta vetrardag  n.k., spennandi. 

  
  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 

 

  

Atvinna! 
 

Starfsmann vantar í 100% starf  á Flúðum.  Annars vegar í 50 % starf  til að 

hafa umsjón með starfsemi Félagsmiðstöðvarinnar Zero á Flúðum. Hins 

vegar er um að ræða 50 % starf við þjálfun fyrir körfuboltadeild UMFH. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Möguleiki er að útvega 

leiguhúsnæði. Allar nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri 

Hrunamannahrepps í síma 480 6600 eða jon@fludir.is og Árni Þór 

Hilmarsson í síma 849 3870 eða arni@fludaskoli.is. Umsóknum skal skila á 

skrifstofu Hrunamannahrepps í síðasta lagi 1. sept n.k. 

  

mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:fludaleid@simnet.is
mailto:jon@fludir.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. 
 

Vetraropnunartími    
 

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 

 

Til áhugasamra um 

stinnan rass og sléttan 

maga 

 

Ég verð ekki með 

Boltaleikfimi í vetur og  

mun sakna ykkar mikið. 

Kveðja Júlíana  

  

 

  
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 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

Komum kerflinum fyrir kattarnef! 
 

Skógarkerfill er ágeng planta sem farin er að breiðast hratt út hér á landi. Fyrr í 

sumar var viðtal í Dagskránni við Sigurð H. Magnússon gróðurvistfræðing hjá 

Náttúrufræðistofnun Íslands þar sem hann hvatti fólk til þess að bregðast hratt við en 

plantan er farin að stinga sér niður í tún og annað nytjaland. Plantan er mjög ágeng, 

hún myndar mörg fræ og fjölgar sér einnig með reklum þannig að hún á auðvelt með 

að breiða úr sér. Nauðsynlegt er að uppræta þessa plöntu þar sem til hennar næst 

og eru íbúar Bláskógabyggðar hvattir til þess að reyna að útrýma henni með öllum 

ráðum, enda verður vandamálið óviðráðanlegt verði ekkert að gert. Kerfilinn má rífa 

upp, stinga upp eða slá.  Eyða þarf öllum nýjum plöntum sem finnast og rífa upp 

fullorðnar plöntur áður en þær ná að bera fræ. Nái þær því, koma þær upp aftur. 

Nánari upplýsingar um kerfilinn má finna á www.agengar.land.is þar sem fram koma 

upplýsingar hvernig koma má í veg fyrir útbreiðslu ágengra tegunda.  
 

Umhverfisnefndin 

 

Reiðhöllin á Flúðum auglýsir úrtöku fyrir Uppsveitadeildina. 

Þátttakendur skulu vera félagar í hestamannafélögunum Loga, Trausta og Smára. 

  

Úrtakan verður haldinn í reiðhöllinni þann 27. ágúst kl 14, keppt verður í fjórgangi og 

fimmgangi eftir FIPO reglum. Keppt verður um 11 laus sæti í deildinni þ.e. 6 sæti 

Smárafélaga, 2 sæti Logafélaga og  3 sæti Traustafélaga.  

Skráningar sendist á ksb@internet.is  Við skráningu komi fram IS nr.  hests og kt. 

knapa. Skráningum skal lokið fyrir kl 20 þriðjudaginn 23. ágúst 

Skráningargjald er 3000 kr. og greiðist á staðnum  

Hægt verður að nálgast reglurnar á heimasíðum hestamannafélaganna. 

www.smari.is   http://hestamannafelagidlogi.bloggar.is    http://trausti.123.is  

 

  Nú er skólahald að hefjast í grunnskólanum.  Kennarar hafa hafið störf og 

skólasetning verður föstudaginn 19. ágúst. Undirrituð hætti störfum við 

grunnskólann í vor, og þakkar mjög gott samstarf við foreldra, kennara og ekki síst 

nemendur.  Nýjum skólastjóra Hrund, kennurum og nemendum öllum óska ég 

velfarnaðar ekki síst mínum hópum sem nú verða í 4. og 5. bekk. 

Torfastöðum í ágúst 2011 

Drífa Kristjánsdóttir 

mailto:laufhaga12@internet.is
http://www.agengar.land.is
mailto:ksb@internet.is
http://www.smari.is
http://hestamannafelagidlogi.bloggar.is
http://trausti.123.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Kaffi Kettur: 
 

  Í sumar er opið alla daga frá 12-22 

   
 

Eldhúsið opið til 21.30 
 

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 september. 

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 október .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. 

 

  

  
Gæðingamót Smára 

 

Gæðingamót Smára fer fram í Torfdal þann 20. ágúst. Keppt verður í : 

 

Barnaflokki (10-13 ára) 

Unglingaflokki (14-17 ára ) 

Ungmennaflokki ( 18-21 árs) 

A flokki 

B flokki 

Opin töltkeppni 

 

Skráningum skal skilað á smari@smari.is fyrir kl 20 þann 16. ágúst. 

Í skráningu þarf að koma fram nafn og kennitala knapa, is númer hests, nafn og 

litur, í hvaða flokki skal keppt og upp á hvora höndina skal riðið Sé greiðandi annar 

en knapi skal taka nafn knapa fram í skýringu. 

  

Skráningargjald er í fullorðins og ungmennaflokk 2500 kr fyrir fyrsta hest en 1500 

kr eftir það og í barna og  

unglingaflokk 1500 kr. 

Skráningargjald í töltkeppni er 3000 kr. 

Skráningargjald skal leggja inná reikn Bankanúmer 325-26-39003 

Kennitala: 431088-1509 

  

 

  
 

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 

 

  
 

 

 

 

 

Er ekki komin tíma á Tælandsferð í vetur? Upplifa framandi menningu, 

einstaka náttúrufegurð og dásamlegt veður.  Upplýsingar um dagsetningar 

ferða og ferðatilhögun á icethai.is eða í símum 8938808 / 8573900. 

IceThai travel ehf. 

 

http://kaffiklettur.is
mailto:smari@smari.is
mailto:laufhaga12@internet.is


 

Flúðaleið flutningar ehf vantar 

meiraprófsbílstjóra. 

 

Flúðaleið flutningar ehf, sem sér um vöruflutninga fyrir 

Eimskip og Samskip í uppsveitir Árnessýslu, vantar 

meiraprófsbílstjóra til að sinna útkeyrslu á sendibílum, 

flutningabílum og  trailerum.  

Nánari upplýsingar er hæg að fá hjá Pálmar í síma 892-2370 

og á  

netfanginu: fludaleid@simnet.is    

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 Komdu þinni hugmynd á framfæri!  

 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er friðlýstur helgistaður allra Íslendinga og 

hann er á heimsminjaskrá UNESCO.  

Á Þingvöllum kemur saman saga þjóðarinnar, einstæð náttúra og sérstætt 

lífríki.  

Þingvallanefnd leitar nú eftir hugmyndum almennings um hvernig taka 

megi á móti þeim þúsundum Íslendinga  

og erlendra gesta sem vilja upplifa og njóta sérstöðu Þingvalla án þess að 

ganga á tækifæri komandi kynslóða til að njóta staðarins. 
 
Þátttaka er auðveld og opin öllum og viðurkenningar verða veittar.  
Á vefnum www.thingvellir.is  eru allar nánari upplýsingar um fyrirkomulag 
hugmyndaleitarinnar  

Hugmyndum á að skila í síðasta lagi þann 22. ágúst 2011.  
 

 

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 

 

 
 
 
 
 

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 . 

  

 Vinna vinna frá 1. september 
 

Þú veist hvaðan það kemur 

 

Sveppirnir og grænmetið frá Jörfa. 

Okkur vantar gott fólk til að hjálpa okkur við uppskeruna og pökkun.  

Við erum sveigjanleg í samningum um vinnutíma o.fl. 

Upplýsingar Flúðasveppir/Jörfi: 
 

480 6700  Lilja 

664 6705  Eiríkur 

893 9199  Friðrik 

893 9911  Georg 

  

Til matvælaframleiðenda 
 

 Í mötuneyti Flúðaskóla eru framreiddir um 270 matarskammtar í hádegi 

hvern virkan dag meðan skólinn er starfræktur.  Auk nemenda grunnskólans 

er mötuneytið starfrækt fyrir elliheimilið, leikskólann og starfsmenn 

hreppsins.  Stefna  Flúðaskóla er að versla sem mest af því hráefni úr 

nágrenninu.  Óskum eftir að framleiðendur grænmetis, kjöts eða fisks í 

nágrenninu, sem áhuga hafa á viðskiptum við skólann sendi tölvupóst til 

fludaskoli@fludaskoli.is sem fyrst. Vörur verða valdar með tilliti til gæða og 

verðs. 

  

 ÁSBÚÐIN  Á  FLÚÐUM 

Smiðjustíg 6a, Sími: 486-1866 

 

Málningavörur-efni og áhöld-sprey á heyrúllur. 

Kítti-frauð-gluggaþéttilistar-áltröppur. 

Fyrir bílinn-hreinsiefni-olíur-þurkur-perur og öryggi. 

Bogasagir-lóðbyssa-strekkiborðar. 

Fyrir dýrin-hundamatur-kattamatur-varpfóður-hestavörur. 

Eldhúskranar-handlaugarkranar-sturtubarkar og handlaugar. 

Múr-Maskinu- og Borðaboltar-skinnur og rær. 

Fyrir heimilið-pönnukökuspaði-silicon bökunarform-ryksegulbusti- 

reykskynjari-skarttengi-balar. 

Bréfabindi-pappír-umslög. 

Heftibyssur-hefti-límbyssa. 

Plast og  járn fittings-vatnslásar-niðurföll og botnventlar. 

Flísar-parket-dúkar-teppi. 

Sement-múrblöndur og flísalím. 

Lopi-band-rennilásar-tvinni-nálar. 

Nýtt blað frá Tinnu núna í ágúst. 

Í september byrjar vetraropnun á laugardögum frá kl. 11-14. 

 

VERIÐ VELKOMIN – VERSLUM Í HEIMABYGGÐ 

 

 

 

Atvinna  
 

Vantar starfsfólk í garðyrkju. 

Upplýsingar gefur  

Helgi Jakobsson í síma 861-7450 

mailto:fludaleid@simnet.is
http://www.thingvellir.is
mailto:fludaskoli@fludaskoli.is


 

Bjarkarhóll 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Munið að sulta fyrir sultukepppnina sem verður haldin um safnahelgina  

5. nóvember nk. 

 

Mikið úrval af nýju prjónagarni og prjónablöðum. 

 

 

Viðurkenningar fyrir fallegustu garðana í þéttbýli 
 

Umhverfisnefnd Biskupstungna veitti viðurkenningu fyrir fallegasta garðinn í þéttbýli 

þann 13. ágúst sl í tengslum við afmælishátíð Aratungu. Markmiðið er að veita þeim 

viðurkenningu sem eru duglegir að snyrta til í sínu nánasta umhverfi. Alls bárust 

nefndinni tilnefningar í 8 garða og voru þeir skoðaðir og voru eftirfarandi viðmið 

notuð til þess að ákvarða hvaða garðar hlytu viðurkenningu. Sjónræn áhrif, hönnun 

garðs, viðhald garðs og varanleiki en með því er átt við hvort að gróðurframvinda 

verði með þeim hætti að yngri gróður taki við þeim eldri og hvort að gróðurinn eigi við 

allar árstíðir. Þrír garðar fengu viðurkenningu; Þriðja sæti hlaut Hrísholt 2 að 

Laugarvatni. Eigendur eru Halldór Benjamínsson og Sigríður Mikalesdóttir. Annað 

sætið hlaut Kirkjuholt í Laugarási. Eigendur eru Benedikt Skúlason og Kristín 

Sigurðardóttir. Fyrsta sæti hlaut Bjarkarbraut 11 í Reykholti. Eigendur eru Bergþór G. 

Úlfarsson og Inga Þyri Kjartansdóttir. 

Þess má geta að umhverfisnefndin stefnir á að veita næst viðurkenningu fyrir best 

snyrtu fyrirtækjalóðina og snyrtilegasta býlið í Bláskógabyggð og eru allar 

ábendingar vel þegnar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á myndinni eru frá vinstri: 
Hólmfríður Ingólfsdóttir (Umhverfisnefnd), Benedikt Skúlason, Kristín Sigurðardóttir 
Bergþór G. Úlfarsson, Inga Þyri Kjartansdóttir, Halldór Benjamínsson 
Sigríður Mikaelsdóttir, Herdís Friðriksdóttir (Umhverfisnefnd) 
Valgerður Sævarsdóttir (Umhverfisnefnd) 

 

  Námskeið hjá Fræðsluneti Suðurlands 

Námskeið um uppbyggingu verkefna og fyrirtækja  í skapandi greinum í smærri 

samfélögum.   

Þáttakendur sækja námskeiðið á grundvelli verkefnis sem þeir vilja vinna að og gert 

er ráð fyrir virkri þátttöku þeirra á námskeiðinu. 

Fjallað verður um hugmyndavinnu og skipulagningu verkefna, fjármögnun, 

markaðsetningu og alþjóðlega tengslamyndun og samstarf.  Námsefni er fléttað 

saman við verkefni þátttakenda og þau þróuð í samstarfi námskeiðshópsins og 

leiðbeinenda. 

Kennari er Ása Ricardsdóttir sem hefur unnið í menningu, listum og fjölmiðlum í 25 

ár og leitt og skapað fjölmörg verkefni og viðburði. Staður og tími:  Iða, Selfossi,  

fimmtudagur  27. október, kl.  14-18, föstudagur 28. október, kl. 10-16, laugardagur 

29. október, kl. 10-14.20 kennslustundir, verð: 25.000,-  Lágmarksfjöldi 10 þátttakendur.   

Fræðslunet Suðurlands www.fraedslunet.is    Sími 480 8155 

http://www.fraedslunet.is

