Nýir afþreyingarmöguleikar í sveitinni
Í sumar hófu nýir ferðaþjónusatuaðilar Iceland Riverjet siglingar á „ Jet bát “ á
Hvítá
Þarna er á ferðinni nýr og spennandi möguleiki á að upplifa ána og umhverfið í
vélbát.
Afgreiðslan er á Hótel Gullfoss, en farþegar eru keyrðir að nýju Hvítárbrúnni þar
sem farið er í bátinn og siglt upp fyrir Brúarhlöð. Siglingarnar hafa fengið góðar
móttökur. Myndir og video af bátsferðunum
má sjá á www.icelandriverjet.is
Október
9. árgangur 7. tbl. Ágúst 2010.

01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
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er lagt upp frá Geysi. Það er spennandi kostur að virða fyrir sér náttúruperlurnar
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
frá nýju sjónarhorni út lofti. www.helicopter.is

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
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Vox Femine syngur í messunni
Vígðulaug á Laugarvatni, aðrennsli að henni og frárennsli út í vatnið. Voru
15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
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15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
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Námskeið.áPétur
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
sé sómi matseldar
að
umhverfi
staðarins.
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Hörður sagði við þessa mynd að sjaldan hefði hann faðmað haugsugu svo
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á vegum
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og sturta
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25/10: Fermingarbörn frá Akranesi

Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Viðgerð
á26/10-28/10:
Vígðulaug

FREMSTAVER

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Glyrnurnar
læknar
af
glýju,
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
gefur
þeim sjóndöpru
von. Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
Kammerkór
í
messunni
Haugsugu faðmar með hlýju
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hörður Bergsteinsson
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
Halldór Páll

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

Óhefðbundin firmakeppni Loga
Ekki var hægt að halda firmakeppni Loga með hefðbundnu sniði að þessu sinni út
af hestapestinni. Ákvað félagið að í staðinn yrði haldinn fjölskyldudagur í
Hrísholti laugardaginn 3. júlí og keppt á hjólum. Dagurinn heppnaðist í alla staði
vel og var blíðskaparveður.
Alls voru 55 hjól skráð til leiks, keppt var í flokkum 0-6 ára, 7-12 ára 0g 13 ára
og eldri. Öll börnin fengu viðurkenningarpening sem lögreglan afhenti. Í
fullorðinsflokki 13 ára og eldri vann Sigurjón Pétur Guðmundsson.
Eftir hjólreiðakeppnina gat svo öll fjölskyldan tekið þátt í stígvélakasti,
skeifukasti, vítaspyrnukeppni eða vatnsblöðrukasti.
Traktorasýning var á svæðinu, en þar var hægt að sjá minnsta og stærsta traktor í
sveitinni. Auk þess voru tveir mjög gamlir traktorar til sýnis, sem búið var að gera
upp. En svo skemmtilega vildi til að að allir voru af gerðinni Massey Ferguson. Í
lok dagsins voru svo grillaðar pylsur og sykurpúðar í boði hestamannafélagsins
Loga.
Voru allir sammála að þetta hefði verið skemmtileg tilbreyting.

Nuddstofan

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

Snyrtifræðingur.

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Vetraropnunartími tekur gildi
23. ágúst 2010.
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 14:00-18:00

Kaffi Klettur
Hurðalausnir
ehf
og þér standa allar dyr opnar

Kaffi Klettur

Rúna Einarsdóttir
snyrtifræðingur frá Kotströnd
kemur í Bjarkarhól
einn dag í byrjun hvers mánaðar
Hún býður upp á létt andlitsböð,
litun og plokkun, naglaásetningu,
vaxmeðferðir
Tímapantanir í síma 844 1197

Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
Opnunartími til
viðgerðir
Reynsla og
27. ágúst.
góð þjónusta
Eldhúsið opið 12- 21
hurdalausnir
@gmail.com Alla daga
Magnús Vignir sími 894-2380

Vetraropnun auglýst síðar.
Verið velkomin.

Í Fjallasal er fjarfundarbúnaður sem gefinn var sveitarfélaginu fyrir nokkrum árum.
Heildrænt líferni
Mér fannst mikilvægt að flytja búnaðinn þannig að hann verði notaður meir en verið hefur
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
og var löngun til að hann færi í skólann. Það gengur víst ekki vegna þess að símalínur eru
ekki nógu öflugar þar. En búnaðurinn er til og ef einhver vill nota hann þá þarf bara að
*Heildrænt nudd
óska eftir því, hann verður áfram til staðar á skrifstofu Bláskógabyggðar.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Mikilvægt er að efla heimasíðu Bláskógabyggðar og eru áætlanir um að gera
sem sest hafa í líkamann.
viðburðardagatalið betra, skrá sem mest inná það svo Losar
upplýsingar
séu fyrir
hendi
um og
hvað
um vöðvabólgu
vegna
streitu
sé um að vera hverju sinni. Gaman væri er að fólk láti
vita um uppákomur og fundi svo
álags.
hægt sé að skrá það á heimasíðu Bláskógabyggðar.
Ný skipulagsnefnd Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps, hélt
fyrsta fund sinn í júní.
*Vöðvanudd
Oddvitar Uppsveitanna komu saman til að undirbúa fund
Héraðsnefndar
sem haldinn
-fyrir
líkamsræktarfólk.
var í júlí á Selfossi. Þar var Sigurlína Kristinsdóttir kjörin í stjórn
Listasafns
Árnesinga
að
Losar og mýkir vöðvana.
minni tillögu og ég í stjórn Tónlistarskóla Árnesinga. GunnarViðbót
Þorgeirsson
oddviti
við teygjurnar.
Grímsness-og Grafningshrepps var kjörinn oddviti Héraðsnefndarinnar.
Í byrjun júlí náðist fundur með fulltrúum Umhverfisstofnunar*Heilun
og ferðamálastofu um
Geysissvæðið. Oddviti hafði áður hitt nokkra rekstraraðila og eigendur
Geysissvæðisins
til
-gefur ró og
jafnvægi.
að freista þess að fá einhverjar lagfæringar gerðar á svæðinu.
Mikill
vilji
er
til
þess
að
Jafnar starsfemi og samvinnu
koma málum þar í gott horf, en margir aðilar koma að málinu ogmilli
er því
við marga að eiga.
orkustöðvanna.
Sigurður Másson hafði fyrr í sumar, á eigin vegum lagfært stíginn á svæðinu, en hann var
illa farinn í vor. Rekstraraðilar hafa gert tillögu um fyrstu lagfæringar
á svæðinu og þær
*Gjafabréf
Gefðu vinum
og vandamönnum
dekur
hafa verið ræddar við Umhverfisstofnun og Ferðamálastofu.
Geysissvæðið
verður
ekki
nuddtíma.
tekið með áhlaupi þar eru margir eignaraðilar og samningar
sem næstum voru í höfn gengu
ekki eftir vegna hrunsins.
Mörg verkefni eru framundan, ef vel gengur verður nýr Lyngdalsheiðarvegur
Nú er ég
flutt áí Reykholt
og nýja
opnaður fyrir umferð um miðjan september. Væntanlega verður
opnað
umferð um
einfalt
að
fá
tíma.
brú á Hvítá í október eða nóvember. Samgöngubætur eru því að verða mjög miklar í
861-7888
Júlíana
sveitarfélaginu. Þær kalla á enn meiri framkvæmdir ogSími
verður
að vinna
í aðMagnúsdóttir
fá þær gerðar.
Margt annað er í farvatningu sem gaman verður að kynna seinna en nú læt ég staðar numið.
Kipptu út og geymdu
nafnspjaldið
hér fyrir neðan
Ef íbúar Bláskógabyggðar, frístundahúsaeigendur
eða aðrir
hafa ábendingar
um hvað
mætti betur fara í sveitarfélaginu þá væri ljúft að fá þær í hugmyndabankann. Oddviti er í
síma 486-8808 og 840-6500, virka daga eftir hádegi og er meðNuddstofan
netfangið torfast@simnet.is.
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
Bláskógabyggð
15. ágúst 2010.
Tímapantanir í síma 861-7888
Drífa Kristjánsdóttir
Júlíana Magnúsdóttir

Oddvitafréttir 15. júní – 7. ágúst 2010.
Undirrituð þakkar þann afgerandi stuðning sem framboð T-listans hlaut í
sveitarstjórnarkosningunum í vor.
Ný sveitarstjórn hélt sinn fyrsta fund mánudaginn 14. júní og var Helgi Kjartansson,
oddviti T-listans kjörinn formaður byggðaráðs og varaoddviti Bláskógabyggðar en
undirrituð var kjörin oddviti Bláskógabyggðar. Kosið var í allar nefndir og stjórnir
sveitarfélagsins og eru nöfn kjörinna fulltrúa birt hér í þessum Bláskógafréttum. Fastur
fundartími sveitarstjórnar var ákveðinn fyrsta fimmtudag hvers mánaðar kl. 15:15 í
Aratungu og fundir byggðaráðs síðasta fimmtudag hvers mánaðar kl. 15:15.
Fyrsta verkefni nýs meirihluta var að halda tiltektardag í sveitarfélaginu 15. júní s.l.
Sviðstjóri þjónustu og framkvæmdasviðs, tók mjög vel í verkefnið og voru móttökustöðvar
sorps opnaðar og ekkert gjald tekið fyrir sorpið. Í lok dags var grillað við Aratungu. Veðrið
var mjög gott og þátttakan heilmikil, þrátt fyrir að fyrirvarinn væri lítill.
Kosið var í allar nefndir Bláskógabyggðar á fyrsta fundi nýkjörinnar sveitarstjórnar
eru upplýsingar á heimasíðu Bláskógabyggðar um hverjir voru kosnir í nefndirnar, http://
www.blaskogabyggd.is .
Eitt af fyrstu verkefnum oddvita var að boða til fyrsta fundar nefndanna. Því starfi
lauk með fundi æskulýðsnefndar sem kom saman á sinn fyrsta fund 19. júlí. Ætlunin er að
birta allar fundargerðir nefnda á heimasíðunni. Fundargerðir fjallskilanefndar,
umhverfisnefndar menningarmálanefndar og æskulýðsnefndar eru komnar á heimasíðuna en
fundargerð veitustjórnar og fræðslunefndar verða birtar fljótlega. Fundirnir voru afar frjóir
og skemmtilegir og verður mjög spennandi á fá tillögur um verkefni og stefnumörkun.Engar
breytingar hafa verið gerðar á stjórn sveitarfélagsins og telur núverandi meirihluti mikilvægt
að viðhalda stöðugleika og að skapa festu og ró um verkefni sveitarfélagsins.
Nýrri sveitarstjórn þykir mikilvægt að hafa starfandi atvinnu-og ferðamálanefnd og
samgöngunefnd. Breyta þarf samþykktum sveitarfélagsins til að svo geti orðið og verður
það gert á fundi sveitarstjórnar 2. september n.k.
Heilmikil ólga var í sumarhúsafólki vegna sorpmála og því skrifaði ég blaðagrein um
sorpmál Bláskógabyggðar. Greininni var vel tekið og umfjöllun varð í kjölfarið í
Ríkisútvarpinu. Jafnframt var opnuð lúga fyrir heimilissorp á allar gámastöðvarnar og hefur
sú aðgerð tekist mjög vel, haft góð áhrif og sátt virðist meiri um breytingarnar í sorphirðu.
Sviðstjóri þjónustu og framkvæmdasviðs, Halldór Karl hélt nokkra fundi með
starfsfólki skrifstofunnar um áhættumat, vinnueftirlit og vinnuvernd. Þessir fundir tókust
vel og í framhaldi af þeim voru gerðar breytingum á aðstöðu starfsfólks skrifstofunnar og
dreif hann þær í gegn í sumarleyfislokun skrifstofu. Samkvæmt tillögu Halldórs Karls var
fundaraðstaða sveitarstjórnar minnkuð og færð til, og skrifstofan var flutt inn í Fjallasalinn.
Við flutninginn var hægt að útbúa herbergi beint á móti uppgangi og er oddvitinn þar með
aðsetur sitt. Breytingarnar virðast góðar, aðstaða starfsfólks batnar til muna og kostnaður er
í lágmarki.

Flúðaleið ehf

og yoga teygjur.
Stinnur rass og sléttur magi!

Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00
Hótel
Brottför frá ReykjavíkFlúðaleið
alla virkaGullfoss
daga: ehf
12:00
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Á
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fráári
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7:00-9:00
17.30frámánudaga
og
miðvikudaga.
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daga:
14:00

16 tveggja
mannafráherbergi
meðalla
baði
og sjónvarpi
ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
virka
daga:
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070
fax 486-6693
12:00 frá Landflutningum
Kjalarvogi
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Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
heitir
nuddpottar.
netfang:
fludaleid@simnet.is
13:00 frá
Flytjanda Klettagörðum
Brottför
frá
Selfossi alla virka daga: 14:00
Hótel Gullfoss
Símar hjá bílstjórum:

v/ Brattholt,
801 Pálmar.
Selfoss
892-2370
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979,
fax Snævar.
486-8691
892-2371
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:892-2372
info@hotelgullfoss.is
Bjössi.
Með von um gott samstarf
www.hotelgullfoss.is
Starfsfólk Flúðaleiðar
Símar hjá bílstjórum:
___________________________________________________________________
892-2370 Pálmar.
892-2371 Snævar.
Athugið
892-2372 Bjössi.
Næstu
koma út íMeð
september.
von
um gott
samstarf
Fyrsti
tími Bláskógafréttir
11. janúar er kynningartími
og kostar
ekkert,
Ef þið viljið sendaláttu
efni ísamt
Bláskógafréttir
sendið
það
á
sigurros@blaskogabyggd.is
Flúðaleiðar
vita af þér svo það séStarfsfólk
til bolti fyrir
þig.
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 486-8808.

styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Frá Umhverfisnefnd
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Ný umhverfisnefnd
hefur tekið
starfa
í Bláskógabyggð
í henni
eru:keppi.
Þjálfar djúpvöðva
og til
losar
líkamann
við óþarfa
fitu og
Aðalmenn:
Herdís
Friðriksdóttir,
formaður, Daltúni.
Stuðlar að réttari
og betri
líkamsstöðu..
Pálmi Hilmarsson, Bala.
Sigríður J. Sigurfinnsdóttir, Hrosshaga.
Varamenn:
Einar Á. E. Sæmundsen, Daltúni.
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Hólmfríður Ingólfsdóttir, Holtagötu 15a.
Á fyrsta fundi nefndarinnar var m.a. ákveðið að hvetja íbúa Bláskógabyggðar til
þess að fegra sitt nánasta
umhverfi.
Í Bláskógabyggð
mörg
snyrtileg svæði sem
Hver og
einn vinnur
samkvæmteru
sinni
getu.
eru sveitafélaginu til sóma og leitar Umhverfisnefndin nú til samsveitunga sinna
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
eftir ábendingum um snyrtileg og vel frágengin svæði í sveitarfélaginu. Veitt verður
viðurkenning í þremur flokkum; fyrir fallegasta garðinn, snyrtilegasta býlið og
Skráning í síma 861-7888
snyrtilegasta þjónustu- eða iðnaðarfyrirtækið.
Umhverfisnefndin mun á næstu
Júlíana Magnúsdóttir
í
vikum svipast um í sveitafélaginu
og leita uppileiðbeinandi
þá staði sem þykja
standa uppúr.
Viðurkenningar verða veittar síðar í haust. Það er því ekki seinna vænna að taka til
hendinni og snyrta í kringum sig. Formaður umhverfisnefndar tekur á móti
ábendingum á netfangið herdisfr@gmail.com

Fermingabörn
Skálholtn
Tilkynningdagskrá
frá Fjallskilanefnd

Biskupstungna.

Þær breytingar hafa orðið á fjallskilum í Biskupstungum, að nú greiða aðeins
fjáreigendur fjallskil.
Réttað verður í Tungnaréttum laugardaginn 11. September nk. og hefjast réttir kl.
9.oo árdegis.
Athugið að breytingar hafa orðið á dilkaskipan réttanna og fólk er beðið að sýna
tillitssemi og nota frekar hestagerði upp við þjóðveg en dilka fyrir hross sín.
Jafnframt er bent á að næg bílastæði eru á túninu við réttirnar, og mun umferð
verða beint þangað.
Veitingasala verður í réttunum á vegum Kvenfélags Biskupstungna.
Njótum réttadagsins.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

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.

Firmakeppnisnefnd Hestamannafélagsins Loga 2010 þakkar
eftirtöldum stuðninginn:

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum
stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
glervörur, kerti, sápur og margt fleira.

upplýsingar í símum 8669981

Opið eftir samkomulagi

Hef lokið námskeiðum í

Frekari upplýsingar í

klassísku vöðvanuddi

síma 8659300
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

Vinnustofan Rósin
Nudd

Tek pantanir.

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

og svæðanuddi.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja 26.ágúst 2010
( Þingvallasveit 25. ágúst).
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.

Útivistarfatnaður á börn,
dömur og herra.
Íslensk hönnun á frábæru verði.
Bjarkarhóll
Skólabraut 4
Reykholti

Hreinsunardagur 21. ágúst
N.k. laugardag verður allur úrgangur sem komið er með á gámasstöðvar
sveitarfélagsins gjaldfrjáls. Hvetjum við því alla til að hreins kringum sig eftir
sumarið og nýta sér þennan gjaldfrjálsan dag. Athugið að gerð er stíf krafa um
að sá úrgangur sem berst á gámastöðvarnar verði flokkaður í samræmi við
flokkunarkerfin á hverjum stað. Opnunartími gámastöðvanna þennan dag er
sem hér segir:
Vegholt – Reykholti
kl.:
14:00 – 16:00
Lindarskógar – Laugarvatni kl.:
14:00 – 16:00
Heiðarbær – Þingvallasveit kl.:
14:00 – 16:00

Til hvers er Blátunnan
Borið hefur á því að Blátunna hefur verið notuð undir almennt sorp. Slíkt er
ekki heimilt og geta þeir aðilar sem verða uppvísir af því þurft að greiða
aukalega fyrir losun Blátunnu sem inniheldur sorpúrgang. Í Blátunnuna á
eingöngu að flokka pappírsúrgang, þ.e. dagblöð, hvítan prentpappír, sléttan
pappa eins og fernur og morgunkornskassa. Með því að flokka allan pappír
þannig frá heimilissorpinu og safna honum sér til afsetningar sparast
umtalsverðir fjármunir þar sem afsetning hvers kg. af Blátunnuefni hjá Sorpu
er allt að 60% ódýrari en afsetning á hverju kg. af heimilissorpi.

Nudd

Heimilislúgan

Árshátíð

upp á heimilislúga
nuddtíma á gámastöðvunum sem aðgengi er að allan
Í sumarBýð
var opnuð
Hestamannafélagsins
sólarhringinn
alla ídaga
ársins.866Þessi lúga er eingöngu undir heimilissorp og
upplýsingar
símum
stranglega bannað
setja í hana annan úrgang,
s.s. garðaúrgang,
gras, og
Loga,
kvenfélagsins
9981
trjágreinar, jarðveg, timbur og málm. Slíkan úrgang ber að koma með á
Hef lokið námskeiðum í
leikdeildar U.M.F.Bisk.
opnunartíma gámastöðvanna.
klassísku vöðvanuddi
og svæðanuddi.
Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Verður haldin í Aratungu
20.mars nk.

Spennandi tækifæri
Sumarbústaðir
og sorphirða.
Þú kemur með hugmyndina og matarsmiðjan hefur sérþekkinguna og aðstöðuna.
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898 1957 vildi sýna sumarhúsaeigendum sanngirni og ákvað því að láta
Sveitarstjórn

sorphirðuna vera val hvers félags sumarhúsaeigenda. Samkvæmt reglugerð
eiga félög sumarhúsa sem í eru tuttugu eða fleiri bústaðir rétt á að fá til sín
sorpílát og hirðingu. Mörg félög sumarhúeigenda hafa þegar óskað eftir og
fengið ílát og greiða þann kostnað sem af því hlýst. Margir hafa ekkert
aðhafst, virðast vilja bíða og sjá til.
Framkvæmdastjóri landssambands sumarhúsafélaga hefur verið mjög
ósáttur við ákvörðun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar og Grímsnes-og
Grafningshrepps. Hann gerir kröfu um að sveitarstjórn fari að reglugerð og
setji upp sorpílát fyrir sumarhúsahverfi þar sem bústaðirnir eru 20 eða fleiri.
Auðvitað er hægt að verða við því, en þá má búast við að kostnaður af
sorphirðu verði mikill fyrir sumarhúsaeigendur. Er það vilji allra
sumarhúsaeigenda? Sumir eru sjaldan í bústöðum sínum en kostnaðurinn
verður eðlilega að jafnast á alla. Mér finnst mikilvægt að formaður stjórnar
félags sumarhúsaegenda beri hag allra sumarhúsaeigenda fyrir brjósti en
hangi ekki bara í reglum reglnanna vegna. Það getur stundum verið andstætt
hagsmunum sumarhúsaeigenda. Ég hvet fólk til að kynna sér málin vel, áður
en að frekari kröfur verða gerðar.

Þegar breytingar eru gerðar má alltaf vænta þess að margt megi betur
fara. Nú hefur verið ákveðið að allir geti farið með heimilissorp á
gámastöðvarnar hvenær sem er sólarhringsins. Op hefur verið sett á hliðin
þannig að alltaf er hægt að losna sig við heimilissorpið. Vonir standa til að
með þessari lagfæringu geti fólk betur sætt sig við áorðnar breytingar á
sorpmálunum sveitarfélaganna.
Ég bendi á að fasteignagjöld húsa og lóða eru tekjustofn sveitarfélaga
skv. lögum. Ef ég á t.d. sumarhús í Reykjavík þá þarf ég að greiða
fasteignagjöldin af því húsi. Ég þarf líka að greiða vatnsgjöld,
frárennslisgjöld og sorphirðugjöld Þar er enginn afsláttur gefinn jafnvel
þótt ég nýti húsið mitt lítið sem ekki neitt. Þetta þarf að hafa í huga,
fasteignagjöld eru ekki þjónustugjöld heldur tekjustofn allra sveitarfélaga
hvar sem húsin eru staðsett, í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ eða á
landsbyggðinni.
Sumarhúsabyggðir eru mikilvægur þáttur í samfélagi Uppsveitanna.
Fólksfjölgun á sumrin í Bláskógabyggð er mikil, enda fá sumarhúsin meiri
notkun og fólk nýtur hér náttúrunnar og veðurblíðu. Gestum
sveitarfélagsins á að líða vel hér og við reynum að leggja okkar af mörkum
svo það geti orðið.
Aðhaldssemi í fjármálum og ábyrgð skiptir mjög miklu máli. Vonast er
til að sátt og samlyndi verði milli sveitarstjórna og sumarhúsaeigenda um
sorpmál og að sjónarmið allra verði virt. Engin mannanna verk eru
óumdeilanleg né endanleg og sjálfsagt er að skoða breytingar í ljósi
reynslunnar.
Drífa Kristjánsdóttir, oddviti Bláskógabyggðar

Spennandi tækifæri
Þú kemur með hugmyndina og matarsmiðjan hefur sérþekkinguna og
aðstöðuna.
Verið er að undirbúa opnun Matarsmiðju Uppsveita Árnessýslu , sem staðsett
verður á Flúðum.
Matarsmiðjan er samstarfsverkefni og að því standa: Sveitarfélögin fjögur í
Uppsveitunum, Háskólafélag Suðurlands, Atvinnuþróunarfélag og
Vaxtasamningur Suðurlands ásamt Matís.
Markmið verkefnisins er að efla og auka fjölbreytni í atvinnulífi í Uppsveitum
Árnessýslu.
- að gefa frumkvöðlum tækifæri til þess að þróa sína vöru í aðstöðu
með leyfi til matvælaframleiðslu.
- að auka framboð menntunar og atvinnutækifæri á svæðinu
- að auka sjálfbærni svæðisins með aukinni nýtingu hráefnis í vörur og þjónustu
Í matarsmiðjunni verður hugað að ýmsum verkefnum.
Vöruþróun, vöruhönnun, markaðssmál og ráðgjöf, nám í matvælatengdum
greinum, rannsóknastarfsemi á matvælasviði og erlend samstarfsverkefni eru til
umræðu.
Verið er að innrétta húsnæði og setja upp tæki í matarsmiðjunni, en í framhaldi
af því mun starfsemin hefjast af fullum krafti. Nú þegar hafa aðilar haft
samband sem vilja nýta sér aðstöðuna. Þeir sem eru með hugmynd eða
spurningar á þessu stigi málsins geta haft samband við ferðamálafulltrúa
netfang asborg@ismennt.is gsm 898 1957

Pottalok

Starfsmaður óskast
Iceland Riverjet vantar
starfsmann
til að taka myndir, þarf að hafa
bílpróf.
Áhugasamir hafi samband við
Ingrid
863 4506
contact@icelandriverjet.is

Beislur í gripahús

Girðingastaurar

Hestur í óskilum
Dökkbrúnn hestur hefur verið í
óskilum í tvö ár á Litla Fljóti í
Biskupstungum. Þetta er fullorðin
hestur ómerktur og einkennalaus.
Þeir sem kannast við hestinn er bent
á að hafa samband við Sólveigu í
síma 698-8034.

Hreinsunarkvöld á Laugarvatni
Að kvöldi hins 9. júní, sama dag og fyrsta skóflustunga að nýju Gufunni var
tekin, gengu íbúar á Laugarvatni í að hreinsa þorpið sitt. Fólk safnaðist
saman niður við grunnskóla kl. 19.00 og skipti liði. Síðan var gengið
skipulega til verks og lauk hreinsun kl. 21.00 með góðri pylsugrillveislu við
Ruslatunnu
festingar
Hliðgrindur hafði
í ýmsum
stærðum
skólann. Sviðsstjóri
Þjónustu- og framkvæmdasviðs
látið koma
fyrir
gámi á planinu, sem nánast varð fullur af rusli eftir tínsluna. Að átakinu
Og
fleira -Lions,
Haraldur
Rúnar
gsmog
: 8934362
stóðumargt
UMF Laugdæla,
Kvenfélag
Laugdæla
Hollvinir Laugardals.

Veitustjórn (þrír aðalmenn og þrír til vara).
Aðalmenn:
Jóhannes Sveinbjörnsson, formaður, Heiðarbæ.
Kjartan Lárusson, Austurey.
Þórarinn Þorfinnsson, Spóastöðum.
Varamenn:
Theódór Vilmundarson, Efsta-Dal.
Brynja Eyþórsdóttir, Réttarási 9.
Ómar Sævarsson, Heiðmörk.
Á aðalfund Sambands íslenskra sveitarfélaga (einn fulltrúi og einn til vara).
Aðalmaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Varamaður:
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Héraðsnefnd Árnesinga (einn fulltrúi og einn til vara).
Aðalmaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Varamaður:
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Í stjórn Landgræðslufélags Biskupstungna (einn fulltrúi og einn til vara).
Aðalmaður:
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Varamaður:
Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Syðri-Reykjum.
Sameiginleg félagsmálanefnd Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps (einn fulltrúi og
annar til vara).
Samkvæmt samþykktum er formaður félagsmálanefndar fulltrúi í
þjónustuhópi aldraðra fyrir sveitarfélögin.
Aðalmaður:
Kristín Ólafsdóttir, Kjóastöðum.
Varamaður:
Fanney Gestsdóttir, Hjálmstöðum.
Almannavarnarnefnd (einn fulltrúi og einn til vara).
Aðalmaður:
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri.
Varamaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Sameiginleg skipulags- og byggingarnefnd Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps.
Skipulagsnefndin er jafnframt stjórn byggðasamlags sveitarfélaganna um embætti
skipulags- og byggingarfulltrúa (einn aðalmaður og einn varamaður).
Aðalmaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Varamaður:
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Fulltrúaráð Brunavarna Árnessýslu (einn aðalmaður og einn varamaður).
Aðalmaður:
Kjartan Lárusson, Austurey.
Varamaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Tilnefning fulltrúa í starfshóp á um mat á sameiningarkostum sveitarfélaga, sbr.
bréf SASS frá 8. apríl 2010 (einn fulltrúi og annar til vara).
Aðalmaður: Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Varamaður:
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Tilnefning áheyrnarfulltrúa á fundi Þingvallanefndar:
Aðalmaður: Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Varamaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Ráðning oddvita í hlutastarf.
Lögð fram drög að ráðningarsamningi við Drífu Kristjánsdóttur, oddvita, í 50% starf hjá
skrifstofu Bláskógabyggðar.
Ákvörðun um fundartíma sveitarstjórnar og byggðaráðs.
Lagt er til að fastir fundartímar sveitarstjórnar og byggðaráðs verði eftirfarandi:
Sveitarstjórnarfundir: Fyrsti fimmtudagur í mánuði kl. 15:15.
Byggðaráð: Síðasti fimmtudagur í mánuði kl. 15:15.

Umhverfisnefnd
(þrír
þrír til vara). Bláskógabyggðar
Úrdráttur
úraðalmenn
115. fundiogsveitarstjórnar
Aðalmenn:
Herdís
Friðriksdóttir,
Daltúni.
mánudaginn
14. júníformaður,
2010, kl 9:00.
Pálmi Hilmarsson, Bala.
Mætt voru:
J. Sigurfinnsdóttir,
Hrosshaga.
Drífa Kristjánsdóttir, HelgiSigríður
Kjartansson,
Margeir Ingólfsson,
Jóhannes Sveinbjörnsson,
Varamenn:
Einar
Á.
E.
Sæmundsen,
Daltúni.
Valgerður Sævarsdóttir, Smári Stefánsson, Sigurlína Kristinsdóttir, Valtýr Valtýsson
Sævarsdóttir,
sveitarstjóri og Sigurrós H.Valgerður
Jóhannsdóttir
sviðstjóri Garði.
sem ritaði fundargerð.
Hólmfríður
Ingólfsdóttir,
Holtagötu
15a.og bauð nýkjörið
Drífa Kristjánsdóttir setti fund, sem aldursforseti kjörinna
fulltrúa,
Fjallskilanefnd
Biskupstungna
(fimm
aðalmenn
og
fimm
til vara).
sveitarstjórnarfólk velkomið til starfa.
Aðalmenn:
Eyvindur
Magnús
Jónasson,
formaður,
Kjóastöðum.
Kosning oddvita og varaoddvita til eins árs.
Ólafur
Einarsson,
Torfastöðum.
Lögð fram tillaga um Drífu Kristjánsdóttur sem oddvita sveitarstjórnar. Tillagan var borin
Hallgrímur
Guðfinnsson,
upp og samþykkt með
4 atkvæðum
og 3 sátu Miðhúsum.
hjá. Lögð fram tillaga um Helga
Eiríkur
Jónsson,
Gýgjarhólskoti.
Kjartansson sem varaoddvita og var hún
samþykkt með 4 atkvæðum og 3 sátu hjá.
Kosning fundarritara. Magnús Kristinsson, Austurhlíð.
Varamenn:
Rúnar B.
Guðmundsson, Vatnsleysu.
Ritari: Sigurrós
H. Jóhannsdóttir,
sviðstjóri.
Sævar
Bjarnhéðinsson,
Arnarholti.
Vararitari: Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri.
Gunnar
Ingvarsson,
Efri-Reykjum.
Ráðning sveitarstjóra Bláskógabyggðar.
Kjartandagskrárlið.
Sveinsson, Lögð
Bræðratungu.
Valtýr vék af fundi undir þessum
fram drög að ráðningarsamningi við
Kristín
S.
Magnúsdóttir,
Austurhlíð.
Valtý Valtýsson sem sveitarstjóra Bláskógabyggðar
kjörtímabilið 2010 til 2014.
Fjallskilanefnd
Laugardals (þrír aðalmenn
ogValtýsson
þrír til vara).
Fyrirliggjandi
drög að ráðningarsamningi
við Valtý
samþykktur samhljóða og
Aðalmenn:
Friðgeir
Stefánsson,
formaður,
Laugardalshólum.
oddvita falið að undirrita
samninginn
fyrir
hönd sveitarstjórnar.
Gróa Grímsdóttir, Ketilvöllum.
Kosning í nefndir og ráð Bláskógabyggðar.
Snæbjörn
Smári Þorkelsson,
Austurey II.
Byggðaráð, til eins árs
(þrír aðalmenn
og þrír varamenn).
Varamenn:
Jón
Þór
Ragnarsson,
Lindarbraut
11. 2.
Aðalmenn:
Helgi Kjartansson, formaður, Dalbraut
Kjartan
Lárusson,
Austurey
I.
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Sveinbjörn
Jóhannsson,
Margeir Ingólfsson,
Brú.Snorrastöðum.
Fjallskilanefnd
Þingvallasveitar.
Varamenn:
Valgerður Sævarsdóttir, Garði .
Sveitarstjórn samþykkir
að þetta
kjörtímabil skulu allir nefndarmenn
Drífasamhljóða
Kristjánsdóttir,
Torfastöðum.
fjallskilanefndar
Þingvallasveitar
veraBjarkarbraut
aðalmenn, en
Sigurlína
Kristinsdóttir,
17.þeir eru:
Halldór
Kristjánsson,
formaður,
Stíflisdal.
Yfirkjörstjórn Bláskógabyggðar, til eins árs (þrír aðalmenn og þrír varamenn).
Jóhannes Sveinbjörnsson,
Heiðarbæ.
Aðalmenn:
Pétur Skarphéðinsson,
formaður, Launrétt
3.
Gunnar
Þórisson,
Fellsenda.
Hilmar Einarsson, Torfholti 12.
Jónsson, Brúsastöðum.
Þóra Einarsdóttir, Rangar
Kárastöðum.
Jóhann
Jónsson,
Mjóanesi.
Varamenn:
Guðrún Sveinsdóttir, Bjarkarbraut 3.
Sveinbjörn
Einarsson,
Heiðarbæ II.
Sigurður Jónsson, Eyvindartungu.
Menningarmálanefnd
(þrír aðalmenn
og þrír
til vara).2.
Sveinbjörn
Einarsson,
Heiðarbæ
Aðalmenn:
Sæland, formaður,
Reykholti.
Undirkjörstjórn fyrirSkúli
Biskupstungur,
til eins árs.
Valgerður
Jónsdóttir,
Laugarbraut
5.
Aðalmenn:
Gústaf Sæland, formaður, Sólveigarstöðum.
Kristinn
Ólason,
Skálholti.
Elínborg Sigurðardóttir, Iðu.
Varamenn:
Geirþrúður
Sighvatsdóttir,
Miðhúsum.
Ólafur Einarsson
Torfastöðum.
Ann
Helen
Odberg,
Útey.
Varamenn:
Bjarni Kristinsson, Brautarhóli.
Sigurlína
Bjarkarbraut 17.
ArnheiðurKristinsdóttir,
Þórðardóttir, Gýgjarhólskoti.
Æskulýðsnefnd (þrírKristján
aðalmenn
og
þrír
til
vara).
Kristjánsson, Bjarkarbraut 12.
Aðalmenn:
Gunnarsson,
formaður, Efri-Reykjum.
Undirkjörstjórn fyrirRúnar
Laugardal
og Þingvallasveit,
til eins árs.
Smári
Þorsteinsson,
Bjarkarbraut
Aðalmenn:
Elsa Pétursdóttir,
formaður,
Útey 3.
I.
Smári
2c.8.
Þórdís Stefánsson,
Pálmadóttir,Háholti
Hrísholti
Varamenn:
Helgi
Kjartansson,
Dalbraut
2. 2.
Pétur Ingi
Haraldsson,
Torfholti
Ingibjörg
Sigurjónsdóttir,
Syðri-Reykjum.
Varamenn:
Karl Eiríksson, Miðdalskoti.
Sigurlína
Kristinsdóttir,Háholti
Bjarkarbraut
Hallbera Gunnarsdóttir
2c. 17.
Margrét Þórarinsdóttir, Efsta-Dal 1.

Aðalfundur SASS, til eins árs ( þrír fulltrúar og þrír til vara).
Aðalmenn:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Margeir Ingólfsson, Brú.
Varamenn:
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Smári Stefánsson, Háholti 2c.
Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, til eins árs (þrír fulltrúar og þrír til
vara).
Aðalmenn:
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Sigurlína Kristinsdóttir, Bjarkarbraut 17.
Varamenn:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Margeir Ingólfsson, Brú.
Aðalfundur Skólaskrifstofu Suðurlands, til eins árs (þrír fulltrúar og þrír til vara).
Aðalmenn:
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Margeir Ingólfsson, Brú.
Varamenn:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Sigurlína Kristinsdóttir, Bjarkarbraut 17.
Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands, til eins árs (einn fulltrúi og einn til vara).
Aðalmaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Varamaður:
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Aðalfundur Atvinnuþróunarfélags Suðurlands, til eins árs (þrír fulltrúar og þrír til
vara).
Aðalmenn:
Helgi Kjartansson, Dalbraut 2.
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Smári Stefánsson, Háholti 2c.
Varamenn:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Margeir Ingólfsson, Brú.
Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurlands, til eins árs (einn fulltrúi og einn til vara).
Aðalmaður:
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Varamaður:
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Skoðunarmenn reikninga (tveir aðalmenn og tveir til vara).
Aðalmenn:
Hreinn Ragnarsson, Torfholti 4.
Eiríkur Jónsson, Gýgjarhólskoti.
Varamenn:
Elsa Pétursdóttir, Útey I.
Svavar Sveinsson, Gilbrún.
Fræðslunefnd (þrír aðalmenn og þrír til vara).a
Aðalmenn:
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, formaður, Laugarbraut 7a.
Bryndís Böðvarsdóttir, Torfholti 2.
Axel Sæland, Sólbraut 5.
Varamenn:
Valgerður Sævarsdóttir, Garði.
Jóhannes Sveinbjörnsson, Heiðarbæ.
Smári Stefánsson, Háholti 2c.

Úrdráttur úr 115. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar
mánudaginn
2010, kl 9:00.
Umhverfisnefnd (þrír
aðalmenn og14.
þrírjúní
til vara).
Mætt voru:
Aðalmenn:
Herdís Friðriksdóttir, formaður, Daltúni.
Drífa Kristjánsdóttir, HelgiPálmi
Kjartansson,
Margeir
Ingólfsson, Jóhannes Sveinbjörnsson,
Hilmarsson,
Bala.
Valgerður Sævarsdóttir, Smári
Stefánsson,
Sigurlína Kristinsdóttir,
Sigríður
J. Sigurfinnsdóttir,
Hrosshaga. Valtýr Valtýsson
sveitarstjóri
og Sigurrós H.Einar
Jóhannsdóttir
sviðstjóri sem
ritaði fundargerð.
Varamenn:
Á. E. Sæmundsen,
Daltúni.
Valgerður
Sævarsdóttir,
Garði. fulltrúa, og bauð nýkjörið
Drífa Kristjánsdóttir setti fund,
sem aldursforseti
kjörinna
Hólmfríður
sveitarstjórnarfólk velkomið
til starfa. Ingólfsdóttir, Holtagötu 15a.
Fjallskilanefnd
Biskupstungna
(fimm
aðalmenn og fimm til vara).
Kosning
oddvita og varaoddvita
til eins
árs.
Aðalmenn:
Magnús
Jónasson,
Kjóastöðum.
Lögð fram
tillaga um DrífuEyvindur
Kristjánsdóttur
sem
oddvita formaður,
sveitarstjórnar.
Tillagan var borin
Ólafur Einarsson,
Torfastöðum.
upp og samþykkt samhljóða.
Lögð fram
tillaga um Helga Kjartansson sem
Hallgrímursamhljóða.
Guðfinnsson, Miðhúsum.
varaoddvita og hún samþykkt
Eiríkur
Jónsson,
Gýgjarhólskoti.
Kosning fundarritara.
Magnús
Kristinsson,
Austurhlíð.
Ritari: Sigurrós H. Jóhannsdóttir, sviðstjóri.
Varamenn:
Rúnar
B. Guðmundsson, Vatnsleysu.
Vararitari:
Valtýr Valtýsson,
sveitarstjóri.
Sævar Bjarnhéðinsson, Arnarholti.
Ráðning sveitarstjóra Bláskógabyggðar.
Gunnardagskrárlið.
Ingvarsson,Lögð
Efri-Reykjum.
Valtýr vék af fundi undir þessum
fram drög að ráðningarsamningi við
Sveinsson,
Bræðratungu.kjörtímabilið 2010 til 2014.
Valtý Valtýsson semKjartan
sveitarstjóra
Bláskógabyggðar
Kristín S. Magnúsdóttir,
Fyrirliggjandi drög að ráðningarsamningi
við Valtý Austurhlíð.
Valtýsson samþykktur samhljóða og
Fjallskilanefnd
Laugardals
(þrír
aðalmenn
þrírsveitarstjórnar.
til vara).
oddvita falið að undirrita samninginn fyrir og
hönd
Aðalmenn:
Friðgeir
Stefánsson,
formaður,
Laugardalshólum.
Kosning í nefndir og ráð Bláskógabyggðar.
Gróa
Grímsdóttir,
Ketilvöllum.
Byggðaráð, til eins árs (þrír aðalmenn og þrír varamenn).
Sigurður
Jónsson, Eyvindartungu
Aðalmenn:
Helgi Kjartansson,
formaður, Dalbraut 2.
Varamenn:
Jón
Þór Ragnarsson,
Lindarbraut
11.
Jóhannes
Sveinbjörnsson,
Heiðarbæ.
Sveinbjörn
Jóhannsson,
Margeir Ingólfsson,
Brú.Snorrastöðum.
Sigurður Sigurðarson
Hrísholti
Varamenn:
Valgerður
Sævarsdóttir,
Garði . 11.
Fjallskilanefnd Þingvallasveitar.
Drífa Kristjánsdóttir, Torfastöðum.
Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða
að þetta kjörtímabil
skulu
Sigurlína
Kristinsdóttir,
Bjarkarbraut
17. allir nefndarmenn
fjallskilanefndar
Þingvallasveitar
vera
aðalmenn,
en
þeirþrír
eru:varamenn).
Yfirkjörstjórn Bláskógabyggðar, til eins árs (þrír aðalmenn og
Halldór
Kristjánsson,
formaður,
Stíflisdal
Aðalmenn:
Pétur Skarphéðinsson, formaður, Launrétt 3.
Jóhannes
Sveinbjörnsson,
Hilmar
Einarsson,
TorfholtiHeiðarbæ.
12.
Gunnar
Þórisson, Kárastöðum.
Fellsenda.
Þóra
Einarsdóttir,
Ragnar Sveinsdóttir,
Jónsson, Brúsastöðum.
Varamenn:
Guðrún
Bjarkarbraut 3.
Jóhann Jónsson,
Sigurður
Jónsson,Mjóanesi.
Eyvindartungu.
SveinbjörnEinarsson,
Einarsson,Heiðarbæ
Heiðarbæ2.
II.
Sveinbjörn
Menningarmálanefnd
(þrír
aðalmenn
og
þrír
til
vara).
Undirkjörstjórn fyrir Biskupstungur, til eins árs.
Aðalmenn:
Skúli
GústafSæland,
Sæland,formaður,
formaður,Reykholti.
Sólveigarstöðum.
Valgerður
Jónsdóttir,
Laugarbraut
5.
Elínborg Sigurðardóttir,
Iðu.
Kristinn
Ólason, Skálholti.
Ólafur Einarsson
Torfastöðum.
Varamenn:
Geirþrúður
Sighvatsdóttir,
Miðhúsum.
Bjarni Kristinsson,
Brautarhóli.
Ann
HelenÞórðardóttir,
Odberg, Útey.
Arnheiður
Gýgjarhólskoti.
Sigurlína
Kristinsdóttir,
Bjarkarbraut
Kristján Kristjánsson,
Bjarkarbraut
12.17.
Æskulýðsnefnd
aðalmenn og
til vara). til eins árs.
Undirkjörstjórn (þrír
fyrir Laugardal
og þrír
Þingvallasveit,
Aðalmenn:
Rúnar
Gunnarsson,
formaður,
Efri-Reykjum.
Elsa Pétursdóttir,
formaður,
Útey
I.
Smári
Þorsteinsson,
Bjarkarbraut
Þórdís Pálmadóttir, Hrísholti 8. 3.
Smári
Stefánsson,
Háholti
2c. 2.
Pétur Ingi
Haraldsson,
Torfholti
Varamenn:
Helgi
Kjartansson,
Dalbraut 2.
Karl Eiríksson,
Miðdalskoti.
Ingibjörg
Sigurjónsdóttir,
Smári Stefánsson,
HáholtiSyðri-Reykjum.
2c.
Sigurlína Kristinsdóttir, Bjarkarbraut 17.

