Íbúar Bláskógabyggðar
Þ-listinn boðar til íbúafunda um málefni sveitarfélagsins í Aratungu
mánudaginn 15. febrúar kl. 20:00 og Tjaldmiðstöðinni Laugarvatni
miðvikudaginn 17. febrúar kl. 20.00.
Farið verður yfir ýmis mál sem snerta okkur íbúa Bláskógabyggðar
svo sem rekstur sveitarfélagsins, Október
fjárhags- og framkvæmdaáætlanir
01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þröstur Eiríksson
ársins 2010, framboðsmál og margt fleira.
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
Umræður
og fyrirspurnir.
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Allir hjartanlega velkomnir.

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
10/10-14/10: ZEN-hópur
meðhönd
námskeið-listans
í Skálholtsbúðum
Fyrir
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Margeir – Þórarinn – Snæbjörn – Jens Pétur
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
SVARTÁRBOTNAR
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
matseldar
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
25/10: Fermingarbörn frá Hesthús,
Akranesi gerði, heysala

Þ

Á

9. árgangur 2. tbl. febrúar 2010.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Þingvellir

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Mynd:JKBS

Garn.is

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

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

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

Mikið úrval af prjónagarni.
Ístex lopi
Drops prjónagarn

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.

Garn.is superwash ull
Garn.is mohair
Mikið litaúrval
Opið eftir samkomulagi
upplýsingar í síma 899 3546

mánudaga og miðvikudaga kl. 14-18

Bjarkarhóll ehf

þriðjudaga og fimmtudaga kl. 14-22

Bjarkarbraut 11
Reykholti

laugardaga og sunnudaga kl 14-18
föstudaga lokað

Kv.Starfsmenn.

Kaffi Klettur

Á mánudagskvöldum kl: 20:00 er
vinnukvöld. Þar hittumst við og
förum yfir mál líðandi
stundar,gerum við tæki og tól,
tökum til, og æfum okkur.
Heitt á könnunni
Allir Velkomnir

*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.

Björgunarsveit Biskupstungna
Kynnir

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Opnunartími
Föstudagar 18-01
Laugardagar 13-01
Eldhúsið opið til kl. 21
Framundan á Kaffi Kletti
Létt-Menningarkvöld. Hundur í
óskilum. Sagnir og sögur.
Druslukvöld. Ljótu Hálfvitarnir.

Verið velkomin.

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

Frábær árangur!!!

Frá því í október s.l. eru öll heimili og
í Bláskógabyggð
ílátavædd með
yoga teygjur.
Blátunnu og Grátunnu. Tilgangurinn er að auka þjónustu við íbúa
Stinnur
og
magi!
sveitarfélagsins
ásamt því rass
að hvetja
til sléttur
flokkunar úrgangs
og minnka þar
Á
nýju
ári
í
salnum
í
Bergholti,
Reykholti
kl
16:15
og
með það magn sem fer til förgunar. Með flokkun næst úrgangur til
kl 17.30
mánudaga
og miðvikudaga.
endurvinnslu
sem
er bæði
umhverfislega og fjárhagslega hagkvæmt.
Árangur íbúanna við flokkun er umfram björtustu væntingar, 23% af þeim
úrgangi sem safnaðist í heimilisílátin frá því í október fór til endurvinnslu í
Svíþjóð í stað þess að vera urðað hér á landi. Þetta er frábær árangur sem
íbúar geta þakkað sér fyrir. Með sama árangri á sveitarfélagið eftir að vera
með þeim fremstu hér á landi í endurnýtingu úrgangs.

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

Gjaldtaka á Gámasvæðum
Frá og með 10. febrúar 2010 er gjaldtaka hafin á gámasvæðum
sveitarfélagsins. Greitt er í samræmi við m3 þess magns sem komið er með,
þannig að það borgar sig að rúmmálsminnka eins og kostur er þann úrgang
sem komið er með til afsetningar á svæðinu. Gjaldið er 4000 kr. á m3 og
hleypur til á 0,25 m3. Lægsta viðmið er ¼ m3 sem þýðir að lágmarksgjald er
Fyrsti tími úrgangs.
11. janúarAllur
er kynningartími
kostar
ekkert,
1000 kr. við afsetningu
úrgangur semogber
úrvinnslugjald
er
láttu
samt
vita
af
þér
svo
það
sé
til
bolti
fyrir
þig.
þó gjaldfrír, s.s. pappír, pappi, umbúðaplast, heyrúlluplast og málmur.
styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana
langa og
fallega. 3
0,25 m3
0,50 m3
0,75 m3
1,00 m3
1,25 m
1,50 m3
1,75 m3
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
1.000 kr.
2.000 kr.
3.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
7.000 kr.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..

Dæmi:

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í
byrjun mars.
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 486-8808.

Til sölu
Frábær gjafavara. Er með til sölu
brjóstagjafapúða og lopapeysur fyrir
léttvínsflöskur. Endilega hafið
samband í síma 864-4798.
Ragnheiður í Efsta-Dal

Hvað má fara í blátunnuna?

Blátunnan tekur á móti öllu pappír öðrum en bylgjupappír. Bylgjupappír og
umbúðaplast á ekki að fara í Bláutunnuna heldur skilast á gámastöð
sveitarfélagsins.

Bláskógabyggð
Grímsnes- og
Hver ogGrafningshreppur
einn vinnur samkvæmt sinni getu.
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.

Gámasvæði - gjaldskylda
Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

Gjaldtaka á m3
Ekki gjaldskylt:

4000.- kr.

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

Fermingabörn dagskrá
Skálholt Vetramót
VetramótFyrsta vetramót Loga og Trausta verður haldið í Hrísholti laugardaginn 20.
febrúar kl. 14:00.
Keppt verður í barna-unglinga- fullorðins og unghrossaflokkum.
Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi getur mætt með nýtt hross á
hvert mót, en heldur samt sýnum stigum þ.e. knapinn safnar stigum óháð
hrossum. Unghrossaflokkurinn er ætlaður hrossum fæddum 2004 og 2005.
Stefnt er að því að annað mótið verði laugardaginn 20.mars og það þriðja
sunnudaginn 25. apríl.

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

Vert er að minna á þær reglur sem gilda um keppnisrétt knapa og
hrossa á vetramótum félagsins.
Knapi verður að vera félagsmaður Loga og hestur sem keppt er á, í eigu
Logafélaga.

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.

Nánar er hægt að lesa um reglur félagsina á heimasíðu Loga.
Slóðin er: www.hestamannafelagidlogi.bloggar.is

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

Vetramótanefnd Loga.

Rúlluplast
Prjónakonur
Vantar vanar og afkastamiklar
prjónakonur til að prjóna

Nudd
Árshátíð
Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja 8. apríl 2010

Býð upp á nuddtíma

Hestamannafélagsins

upplýsingar í símum 866-

lopapeysur.

Loga, kvenfélagsins og

Upplýsingar í síma 899 3546

leikdeildar U.M.F.Bisk.

Bjarkarhóll ehf

9981

Hef lokið námskeiðum í

www.garn.is

Verður
haldin
í Aratungu
klassísku
vöðvanuddi

Kveðja

20.mars
nk.
og
svæðanuddi.

Inga Þyri

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

(Þingvallasveit 7. apríl 2010). Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 486-8808
eða í tölvupósti á elsa@blaskogabyggd.is fyrir hádegi 6. apríl 2010.
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

FRÉTTATILKYNNING

Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2010.

Múrbúðin opnar á Flúðum í apríl.
Byggingavöruverslun undir merkjum Múrbúðarinnar tekur til starfa á
Flúðum í apríl næstkomandi. Að versluninni standa Jóhann Unnar
Guðmundsson og fjölskylda á Flúðum.
Múrbúðin á Flúðum verður rekin samkvæmt samstarfssamningi milli
Jóhanns Unnars og Múrbúðarinnar. Þar verða til sölu flestallar sömu
byggingavörur og fást í Múrbúðinni í Reykjavík og á sama lága verðinu og
Múrbúðin er fræg fyrir.
Múrbúðin er einnig með mikið úrval af flísum og baðherbergistækjum og
verður sýningarsalur fyrir þessar vörur á Flúðum, Afgreiðslufrestur af
lager verður aðeins einn dagur.
Jóhann Unnar segir að þörf sé á byggingavöruverslun fyrir Flúðir og
nágenni og því hafi hann leitað eftir samstarfi við Múrbúðina. Jóhann
hefur rekið flutningaþjónustu á Flúðum um árabil og með henni tryggir
hann gott vöruframboð og stuttan afgreiðslutíma á stærri vörum.
Múrbúðin á Flúðum verður að Smiðjustíg 6A.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tók fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar til
lokaumræðu þann 12. janúar s.l. og var hún samþykkt.
Sveitarstjóri gerði grein fyrir fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir árið 2010.
Breytingar hafa verið gerðar frá fyrri umræðu sem helstar eru:
Verðbreyting ársins hækkuð úr 5% í 6,7% í takt við nýja
þjóðhagsspá. Sú breyting veldur hækkun fjármagnstekna hjá
aðalsjóði um 4 milljónir, en heildar hækkun fjármagnsgjalda
samstæðu um rúmar 11 milljónir króna. Hækkun fjármagnsgjalda
veldur lakari rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta fyrirtækja.
Skatttekjur hækkaðar um 9 milljónir króna.
Fjárframlög til fræðslumála hafa hækkað um rúmar 5 milljónir króna.
Fjárframlög til skipulagsmála lækkuð um 1,5 milljónir króna.
Fjárframlög til B-hluta fyrirtækja hækkuð um 3,5 milljónir króna sem
skýrist af hækkun verðbreytingar.

Helstu lykiltölur fjárhagsáætlunar 2010 eru eftirfarandi (í þús. kr.):
A hluti

Tónlist
Nudd
Vantar þig tónlist í
brúðkaupið, afmælið eða á
Býðárshátíðina?
upp á nuddtíma
Tek
að mér söng
við ýmis
upplýsingar
í símum
866tækifæri. Allskonar tónlist.
9981
Hef margra
ára
Píanó eðaí
Hefreynslu.
lokið námskeiðum
gítarundirleikur.
klassísku vöðvanuddi
Hafið samband í síma:
og 8417688
svæðanuddi.
eða á
Áslaug Magnúsdóttir á Króki
valgerdur76@hotmail.com.
Valgerður Jónsdóttir,
söngkona og
tónmenntakennari,
Laugarvatni.

Árshátíð
Nudd
Býð upp á nuddtíma
Hestamannafélagsins
upplýsingar
í síma 866-9981
Loga, kvenfélagsins
og
Hef lokið námskeiðum í
leikdeildar
U.M.F.Bisk.
klassísku vöðvanuddi

Verður haldin í Aratungu
og svæðanuddi.

20.mars nk.

Áslaug Magnúsdóttir
á Króki

Rekstrarreikningur:
Tekjur
Gjöld
- þar af afskriftir
Fjármagnsgjöld
Rekstrarniðurstaða

667.411
639.064
16.064
27.030
1.316

Samstæða
A og B hluti
774.498
694.053
35.077
66.592
13.853

Eignir:
Fastafjármunir
Veltufjármunir
Eignir samtals

652.310
172.052
824.362

770.149
161.428
931.576

Skuldir:
Eigið fé
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir
Skuldir samtals
Eigið fé og skuldir

182.433
481.521
160.407
641.929
824.362

187.354
588.353
155.869
744.222
931.576

Leikdeild Ungmennafélags
Biskupstungna
sýnir

Undir Hamrinum
Höfundur: Hildur Þórðardóttir

Leikstjóri: Gunnar Björn Guðmundsson
Frumsýning föstudaginn 12. febrúar
2. sýning sunnudaginn 14. febrúar
3. sýning miðvikudaginn 17. febrúar
4. sýning föstudaginn 19. febrúar
5. sýning laugardaginn 20. febrúar
6. sýning miðvikudaginn 24. febrúar
7. sýning föstudaginn 26. febrúar
8. sýning laugardaginn 27. febrúar
9. sýning miðvikudaginn 3. mars
10. sýning föstudaginn 5. mars
Sýningarnar eru í Aratungu og hefjast kl.20:30.
Upplýsingar í síma 862-6444 og 897-8795
Á undan sýningum er boðið upp á léttan
leikhúsmatseðil á
KAFFI KLETTI í Reykholti.
Borðapantanir í síma 486-1310 og 847-5057
Góða skemmtun

Myndlistarnámskeið í akrýl-og olíumálun
í Reykholti dagana 13-14 febrúar
Verður haldið að Bjarkarbraut 17, helgina 13-14 febrúar.
Frá kl: 10.00-16.30 báða dagana.
Kennari er Sigurlína Kristinsdóttir.
Áhersla á áferð og aðferðir ásamt áhrifa birtu í myndum. Þemað er
frjálst en dýra og landslagsmálverkum verða gerð góð skil ásamt
umræðum um myndbyggingu, litafræði og formfræði. Hugmyndin er
að hver og einn skoði sína vinnu út frá sjálfum sér með tilliti til
fjölbreytileika efnis og aðferða.
Nemendur komi með sína liti og áhöld, en einnig verður hægt að kaupa liti, pennsla
og striga á staðnum. Námskeiðið kostar 10.000 kr. Boðið verður upp á hádegisverð
báða dagana.

Skráning í síma 695-1541 fyrir 12. febrúar.

Sigurlína Kristinsdóttir

Héraðsmót í glímu
Héraðsmótið í glímu: 100 ára afmælismót Skjaldarglímunnar í ár
100 ára afmælismót Skjaldarglímu Skarphéðins verður haldið í íþróttahúsinu á Laugarvatni
laugardaginn 20. febrúar 2010.
Héraðssambandið Skarphéðinn fagnar 100 ára afmæli í ár og jafnframt eru 100 ár síðan fyrst
var keppt um Skarphéðinsskjöldinn í glímu. Fyrst var keppt um skjöldinn á íþróttamóti
Pottalokað Þjórsártúni 9.Beislur
gripahús
Girðingastaurar
Skarphéðins
júlí 1910. íÞessa
miklu tímamóta verður
minnst sérstaklega á
héraðsmótinu í ár og vonast er til að keppendur fjölmenni til leiks.
Keppni á héraðsmótinu hefst með keppni yngri flokka kl. 11:00. Þá verður keppt í flokkum
drengja og stúlkna 11 - 12 ára, 13 - 14 ára, 15 - 16 ára. Einnig verður keppt í unglingaflokki
drengja 17 - 20 ára.
Keppni um Bergþóruskjöldinn í kvennaflokki fer fram kl. 13:00 og keppnin um
Skarphéðinsskjöldinn í karlaflokki hefst síðan kl. 14:00.
Eftir að keppni lýkur verður keppendum, starfsmönnum mótsins, boðsgestum og öllum
áhorfendum boðið í kaffisamsæti í sal Menntaskólans að Laugarvatni. Þar mun Jón M.
Ívarsson sagnfræðingur rekja sögu Skarphéðinsskjaldarins.

Ruslatunnu
festingar
Hliðgrindur í ýmsum stærðum
Skráningar berist til Kristins Guðnasonar á netfangið elingu@emax.is fyrir kl. 22:00
miðvikudaginn 17. febrúar nk.

Og
margt fleira - Haraldur Rúnar gsm : 8934362
42 einstaklingar hafa náð því að vinna Skarphéðinsskjöldinn frá upphafi og er Ólafur Oddur
Sigurðsson núverandi Skjaldarhafi. Lista yfir skjaldarfhafa frá upphafi má sjá á
www.hsk.is undir liðnum HSK.

