Björgunarsveit Biskupstungna
minnir á sína árlegu flugeldasölu
milli jóla og nýárs.
Fylgist með nánari upplýsingum á heimasíðunni
www.bjbiskup.is
Október
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir
Einnig mun með
berast
auglýsing í lok árs
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
varðandi sölustað og opnunartíma.
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.
Hvetjum
sveitunga
tilÆfingabúðir
að styðja við bakið á sínu fólki.
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
Ágætu íbúar og gestir Bláskógabyggðar
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vatnssalerni
og
19/10-20/10: 12
spora hópurjól og gott sturta
Gleðileg
nýtt ár.
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
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum
í
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
sveitarfélaginu.
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
manns
Í Laugarási
við
Höfðaveginn
kl.2520:30.
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
heysala
Í Reykholti
á túninu
bakviðgerði,
Bjarnabúð.
kl. 20:30.
25/10: Fermingarbörn
frá Hesthús,
Akranesi

Á

9. árgangur 11. tbl. Desember 2010.

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

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

KJÖLUR

Aðfangadagur. LOKAÐ
27. desember 8,30 - 16.00
28. desember. 8,30 - 16.00
29. desember. 8.30 – 16.00
30. desember. 8.30 – 16.00
Gamlársdagur. LOKAÐ
Gleðileg jól

NINGASTAÐIR

26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið Ingunn með
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
brennugljasteinn@gljasteinn.is
Netfang:
28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar
undir stjórn
Símons Ívarssonar syngur
og flugeldasýningu
við vatnið
kl. 21:30
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Jólakveðja
Óskum íbúum Bláskógabyggðar
og öllum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla.
Með ósk um gott og farsælt nýtt ár.
Þökkum liðið ár.
Sveitarstjórn og starfsfólk skrifstofu

Oddvitafréttir 11. nóvember – 13. desember 2010.
Margt mjög skemmtilegt hefur gerst í störfum oddvita undanfarinn mánuð.
Þann 17. nóvember var haldinn afar skemmtilegur íbúafundur á Laugarvatni.
Fundurinn var mjög vel sóttur og margt áhugavert rætt.
Valtýr sveitarstjóri fór yfir fjármál sveitarfélagsins og bar saman
rekstrarkostnað undanfarinna þriggja ára. Gerður var góður rómur að erindi hans sem
var mjög fræðandi og gagnlegt.
Hreinn Óskarsson, skógarvörður hjá Skógrækt ríkisins, fór yfir sögu
skógræktar á Laugarvatni sem hófst fyrir tæpum 100 árum. Hann ræddi einnig gerð
skógarstígs og að skógræktin væri tilbúin til að koma á einhvern hátt að fjárgirðingu um
svæðið með sveitarfélaginu, íbúum og e.t.v. sumarhúsabyggðum. Möguleikar á
girðingarstæði voru ræddir og margar skoðanir á lofti. Gaman þegar að fólk sýnir
áhuga og hefur álit á nærsamfélaginu og umhverfi sínu.
Héraðsskólahúsið Laugarvatni var síðast á dagskrá fundarins. Mikill áhugi er
fyrir húsinu. Fram kom að Héraðsskólahúsið ætti að vera nokkurskonar anddyri
Uppsveitanna. Gaman væri ef að listir, menning, saga og ferðaþjónusta blómstruðu í
húsinu. Héraðsskólahúsið sé sá staður sem allir myndu heimsækja ef það væri lifandi
menningarhús. Slíkt yrði styrkur fyrir allan annan rekstur á Laugarvatni.
Samningaumleitanir hafa verið milli ríkisins og Bláskógabyggðar um að
sveitarfélagið taki allt húsið á leigu og leigði það svo áfram til þeirra sem áhuga hafa á
að nýta húsið. Niðurstaða er ekki komin í þau mál ennþá, en verður vonandi fljótlega.
Vegaframkvæmdir hafa verið í Laugardalnum og á Biskupstungnabraut, sunnan
við og um Reykholt, unnið er í styrkingu og breikkun veganna. Mjög var óttast um að
þrengt yrði að reiðvegi sem fer um Reykholt, menn hræddust að hann hyrfi alveg, en
Vegagerðin hefur sýnt málinu skilning, ætlar að hlífa reiðveginum, enda er hann mikið
notaður af gangandi og hjólandi umferð og eina leiðin, meðfram Biskupstungnabraut,
fyrir gangandi vegfarendur. Samskipti við Vegagerðina hafa verið til fyrirmyndar í
þessu máli og ber að þakka það.
Hvítárbrúin hin nýja, var opnuð fyrir umferð þann 1. desember s.l. Brottfluttar
Tungnakonur, sem búa í Hreppnum, slógu upp veislu og héldu hátíð. Mjög margir
mættu á hátíðina, óku yfir brúna og komu svo við í vinnubúðunum og þáðu kaffi hjá
þessum flottu konum. Glæsilegt framtak hjá þeim og mætingin mjög góð. Oddviti
telur að mannfjöldinn hafi skipt hundruðum. Allir föðmuðust og kysstust og glöddust
yfir því að nú hefur hindrunum verið rutt úr vegi, ár brúaðar og vegalengdir hafa styst á
milli íbúa í Uppsveitunum.

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
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og
Velkominn
á hótel
Á
nýju
í Gullfoss
salnumKlettagörðum
í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
13:00
fráári
Flytjanda
Gisting -kl
veitingar
Brottför
fráSelfossi
Flúðum
alla
virka
daga:
7:00-9:00
17.30frámánudaga
og
miðvikudaga.
Brottför
alla
virka
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
og
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.
Hross
í óskilum
Athugið
892-2372 Bjössi.
Brún hryssa sokkótt
afturfæti
ásamt er kynningartími
Með von
um gott
samstarf
Næstu
Bláskógafréttir
Fyrstiá tími
11. janúar
og
kostar
ekkert,
brúnu tryppi (hryssu)
láttu hafa
samtverið
vita íaf þér svo það séStarfsfólk
til boltiútfyrir
þig.
koma
íFlúðaleiðar
janúar
óskilum frá því í júlí í Stórholti í
Ef þið viljið senda efni í
styrkir allan líkamann og
Útey. Þeir sem kannast við hrossin er
Bláskógafréttir
sendið það á
gerir vöðvana langa og
fallega.
bent á að hafa samband við Bjarna
sigurros@blaskogabyggd.is
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir
og allt stoðkerfið. eða hafið
Finnson í síma 896-3896 eða
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann viðsamband
óþarfa fitu
og keppi.
á skrifstofu
skrifstofu Bláskógabyggðar
í
síma
Stuðlar að réttari og betri
líkamsstöðu.. í síma 486-8808.
Bláskógabyggðar
486-8808.

Tölvuviðgerðir

ELDIVIÐUR til sölu

Blandaður grisjunarviður úr
Tek að mér allar almennar
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni getu.í 35 lítra
Helgastaðaskógi
tölvuviðgerðir og vírushreinsun
Áhrifin koma mjög
fljótt í ljós.
pokum.
Get boðið þér að koma heim til þín og
Frekari upplýsingar hjá Peik M
kenna þér á hin ýmsu forrit Skráning í síma 861-7888
Bjarnasyni í síma 6508968.

Halldór Hilmir
uppl í síma 845-5591

Júlíana Magnúsdóttir
leiðbeinandi
Fæst
einnig íí Múrbúðinni á
Flúðum og í minni pakningum í
Bjarnabúð.

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

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Opnunartími um jól og áramót.
23 til 26 des LOKAÐ
27 til 30 des venjulegur opnunartími
31 des til 1 jan
LOKAÐ

Snyrtifræðingur.

Hurðalausnir ehf
og þér standa allar dyr opnar

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
viðgerðir
Reynsla og
góð þjónusta
hurdalausnir
@gmail.com
Magnús Vignir sími 894-2380

Umræða um fjárhagsáætlanir deilda og stofnana hefur litað
mjög vinnu á skrifstofu
Nuddstofan
Bláskógabyggðar. Fyrsta umræða um fjárhagsáælunina fór fram í sveitarstjórn þann 9.
Heildrænt líferni
des. s.l. Fundargerðin er komin á heimasíðu Bláskógabyggðar:
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
http://www.blaskogabyggd.is/
Sigurður Sigurðarson, vígslubiskup í Skálholti, lést þann 25. nóvember s.l. og var
*Heildrænt
nudd
jarðsunginn í Skálholti þann 4. desember. Oddviti og sveitarstjórn
votta eftirlifandi
eiginkonu hans, Arndísi Jónsdóttur skólastjóra, og fjölskyldu
hennar,
innilega
samúð.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Nú er orðið stutt til jóla, jólasveinar koma daglega tilsem
byggða
og
börnin
gleðjast
sest hafa í líkamann.
yfir því sem þeim er fært í skóinn. Oddviti óskar öllum íbúum og samstarfsfólki
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og vonar að nýja árið, 2011 verði fólki farsælt og
álags.
hamingjuríkt.
Ritað í Aratungu 13. desember 2010
*Vöðvanudd
Drífa Kristjánsdóttir

Atvinna

-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Leikskólinn Álfaborg í Reykholti auglýsir eftir starfskrafti í afleysingar frá
*Heilun
og með 1. janúar 2011.
-gefur
ró oggaman
jafnvægi. af því
Óskum eftir jákvæðum og duglegum einstaklingi sem
hefur
Jafnar starsfemi og samvinnu
að starfa með börnum.
milli orkustöðvanna.
Nánari upplýsingar veitir Agnes Heiður Magnúsdóttir
leikskólastjóri.
Sími: 4868936
*Gjafabréf
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
nuddtíma.

Afgreiðslutími um jól og áramót
Bjarnabúð

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
10-14
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir

Aðfangadagur
Jóladagur
lokað
Annar í jólum Kipptu út og geymdu nafnspjaldið
lokað hér fyrir neðan
Gamlársdagur
10-14
Nuddstofan
Nýársdagur
lokað
Heildrænt
líferni
Íþróttamiðstöðinni
2.janúar
13-18 Reykholti
Tímapantanir í síma 861-7888
Gleðileg jól
Júlíana Magnúsdóttir
Þökkum viðskiptin á liðnu ári

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

Fermingabörn dagskrá Skálholtn

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til

Nuddstofan Heildrænt líferni

Íþróttamiðstöðinni Reykholti

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

*Heildrænt nudd

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags

Lopapeysur,

856 1581 Stefán

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
Losar og mýkir vöðvana
Viðbót við teygjurnar
Nudd
prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*Heilun

Rúlluplast

-gefur
ró og jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
Jafnar starfsemi og samvinnu

milli orkustöðvanna.
glervörur, kerti, sápur
og margt fleira.

Tek pantanir.

upplýsingar í símum 866-

*Dáleiðsla

Opið eftir samkomulagi-Djúp slökun.
Frekari

9981

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
.
Hef lokið námskeiðum
upplýsingar í

Gjafabréf

í

síma 8659300Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
vöðvanuddi
dekur nuddtíma
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)

og svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir
Áslaug Magnúsdóttir á Króki
861-7888

Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í Janúar 2011
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

.
Kvenfélag Biskupstungna
Kæru sveitungar og aðrir velunnarar.
Sendum ykkur öllum hugheilar óskir um gleðileg jól, gott og gæfuríkt komandi ár.
Hjartans þakkir fyrir stuðninginn á liðnum árum.

Ungmennafélag Biskupstungna
Ungmennafélag Biskupstungna óskar félagsmönnum sínum og íbúum
Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Um leið þökkum við
fyrir árið sem er að líða.

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

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

Herbalife
Langar þig að bæta þína heilsu ?
Herbalife vörunar eru frábærar til að
hjálpa þér
að komast nær markmiðum þínum,
hvort sem það er að léttast, þyngjast eða
byggja upp vöðva.
Innri og ytri næring sem hentar öllum.
Við erum sjálfstæðir dreifingaraðilar.
Endilega hafðu samband ef þú vilt
kynnast þessum
góðu næringar vörum betur.

Ósk og Bergrós
S: 8650302 - 8650636

Pottalok

Beislur í gripahús

Girðingastaurar

Hestamannafélagið Logi
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum stuðning og gott samstarf á liðnu ári.

Bláskógaveita

Ruslatunnu festingar

Hliðgrindur í ýmsum stærðum

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

Og margt fleira

- Haraldur Rúnar gsm : 8934362

Litli-Bergþór
Minnum fólk á Litla-Bergþór, blað
Ungmennafélags Biskupstungna. Þar er
að finna alls konar fróðleik úr
Tungunum bæði sögulegan og um það
sem er að gerast í dag.
Áskrift að Litla-Bergþóri kostar aðeins
2239 kr. og við gefum út tvö blöð á ári.
Það gæti verið alveg tilvalið að gefa
áskrift að blaðinu í jólagjöf eða sem
aðrar tækifærisgjafir, t.d. til fólks sem
er flutt úr sveitinni en hefur gaman af
að fylgjast áfram með því sem er að
gerast hérna.
Til að panta áskrift er hægt að hafa
samband við Svövu í Höfða í síma
4868873 eða gsm 8921106 eða Skúla
Sæland í síma 4868874 eða gsm
8638082. Einnig er hægt að hafa
samband í tölvupósti á netfanginu
litlibergthor@gmail.com.

Nudd
Frá upp
Búnaðarfélagi
Býð
á nuddtíma
upplýsingar í símum 866Til sölu er mynddiskur um mannlíf í
9981 tekinn á
Biskupstungum
Hefárunum
lokið námskeiðum
1985-1986, í
Tilklassísku
sölu hjá Svavari
Sveinssyni
vöðvanuddi
Gilbrún,
1 Reykholti,
og Dalbraut
svæðanuddi.
verð 2.500 kr
Áslaug Magnúsdóttir
á Króki
Sími 895-4430 of 486-8925.

Sauðfjárbændur.
Sú breyting verður á staðsetningu á
ullargámum frá Ístex, í uppsveitum
Árnessýslu, að hann verður
einungis staðsettur á Flúðum. Nánar
tiltekið á geymsluplani Flúðaleiðar,
Smiðjustíg 10. Einnig er ullargámur
staðsettur hjá Flytjanda á Selfossi,
Gagnheiði 76 og er hægt að setja í
hann líka. Fyrsti gámurinn kemur
10. nóv 2010 og verður gámur á
svæðinu til 20. des 2010. Hægt að
fá tóma ullarpoka hjá Flúðaleið.

Árshátíð
Uppsveitasystur
Jæja stelpur, nú er komið að ykkur
Hestamannafélagsins
að sýna að það var þörf fyrir nýju
brúna.
vantar söngglaðar
Loga,Okkur
kvenfélagsins
og
konur á öllum aldri í kórinn okkar. Í
leikdeildar
U.M.F.Bisk.
vændum
er spennandi
vor með
þátttöku
kvennakóramóti.
Æfingar
Verðurí haldin
í Aratungu
eru á mánudagskvöldum í
20.mars
nk.
Félagsheimilinu
á Flúðum.
Næsta æfing er 10. janúar kl. 20.30.

Spennandi tækifæri
Hvítárbrúin var opnuð fyrir umferð 1. desember 2010
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
þvívar
mun
fullum
krafti.
Nú þegarað
hafa
aðilar
haft
samband
Ekki
umstarfsemin
formlegahefjast
opnunafeða
vígslu
brúarinnar
ræða,
það
gerist
2011,
sem vilja nýta sér aðstöðuna. Þeir sem eru með hugmynd eða spurningar á þessu
þegar öllum vegaframkvæmdum verður lokið.
stigi málsins geta haft samband við ferðamálafulltrúa netfang asborg@ismennt.is
____________________________________________________________
gsm 898 1957

Íþróttamiðstöð Reykholts vill koma eftirfarandi
á framfæri við íbúa sveitafélagins.
14. gr
Börnum yngri en 10 ára er óheimill aðgangur að sund- og baðstöðum nema í
fylgd með syndum einstaklingi 15 ára eða eldri. Ekki skal leyfa viðkomandi að
hafa fleiri en tvö börn með sér, nema um sé að ræða foreldri eða forráðamann
barna.
Reglugerðin byggir á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og tekur gildi
1. janúar 2011. Hún gildir um alla sund- og baðstaði sem almenningur hefur
aðgang að,
Síðan vill starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar af gefnu tilefni koma á framfæri til
foreldra barna sem stunda íþróttir í húsinu að eftir áramót verða hringingar úr
sundlaugasíma eingöngu leyfðar í neiðartilfellum,(veikindi,slys)
Vonum að starfsfólki verði sýndur skilningur með þessar breytingar.

Starfsfólk íþróttamiðstöðvar Reykholts.

Portrett myndir
Er að teikna andlitsmyndir eftir pöntunum.
Tilvalið sem tækifærisgjöf eða í jólapakkann :)
Er mest að teikna tvær stærðir,
A3 stærðin er máluð í vatnslitum
og tússuð. 20 þ.
A4 er tússmynd. 7 þ.
Ellisif M. Bjarnadóttir
S:865-4393

Merki Uppsveitasystra.
Auglýst er eftir tillögum að merki Uppsveitasystra. Uppsveitasystur er kvennakór
starfandi í uppsveitum Árnessýslu og víðar. Það merki sem verður fyrir valinu mun
verða eign kórsins og áskilja Uppsveitasystur sér rétt til að nota það í eigin þágu.
Gott er að hafa eftirfarandi í huga:
Kórinn er kvennakór
Merkið innihaldi nafn kórsins og stofndag, Uppsveitasystur, stofnaður 24. apríl
2006
Einnig mætti skammstöfun kórsins USS koma fyrir (ekki skilyrði)
Hámark 3 litir séu í merkinu
Merkið henti vel í ljósritun, (svart/hvítt)
Merkinu má skila í rafrænu formi eða á pappír.
Sendið tillögur undir dulnefni í umslagi, þar sem meðfylgjandi er annað lokað
umslag með nafni þátttakanda.
Skilafrestur til 15. janúar 2011
Vinsamlegast sendið tillögur í pósti til:
Uppsveitasystur v/merki
Tungufell
845 Flúðir

Uppskeruhátíð Hestamannafélagsins Loga
Uppskeruhátíð æskulýðsstarfs hestamannafélagsins Loga var haldin í
Reykholti Þriðjudaginn 2. nóvember. Hátt í 70 manns mættu og mátti sjá
fólk á öllum aldri. Farið var yfir komandi dagskrá en margt er á döfinni hjá
æskulýðsnefnd Loga. Framundan er álfareiðin í Reykholti á þrettándanum.
Vetrardagskráin er þegar hafin. Hún hófst með reiðtygjaþrifum í Fellskoti en
þangað mættu milli 40- 50 manns að þrífa reiðtygin. Til stendur að hafa
reiðnámskeið og auðvitað verður farið á æskan og hesturinn. Undanfarin ár
hefur verið haldinn æskulýðsdagur í maí og farinn útreiðartúr í júlí- ágúst.
Uppskeruhátíðin tókst vel, fyrirlesari kvöldsins var Sigvaldi Lárus
Guðmundsson tamningarmaður í Fellskoti. Hann fræddi krakka og unglinga
um eðli hestsins. Þá var tilkynnt um að Logi hafði fengið æskulýðsbikar LH og
tekin mynd af öllum börnum og unglingum með bikarinn ásamt unglingabikar
HSK sem Logi hlaut einnig á árinu, ótrúlegur árangur það.
Farandgripurinn Feykir sem veittur er þeim einstaklingi sem á einn eða
annan hátt hefur sýnt framfarir á sviði hestamennskunnar og jafnframt verið
öðrum góð fyrirmynd og hlaut hann Jón Óskar Jóhannesson frá Brekku.
Hestamannafélagið óskar öllum börnum og unglingum til hamingju með öll
verðlaunin. Það má með sanni segja að þau hafi staðið sig vel með því að
mæta og vera ótrúega áhugasöm um allt sem viðkemur hestamennskunni og
æskulýðsstarfinu.
Kveðja nefndin

Kaffi Klettur
Jólaball Kvenfélags Laugdæla verður haldið þriðjudaginn 28.des.
kl.14:00 í Grunnskólanum Laugarvatni.
Aðgangur ókeypis.
Sama kvöld kl. 20:30 hefst svo hið sívinsæla spilakvöld
Kvenfélagsins. Aðgangur 1000 kr. á mann.

23. des

Skötuhlaðborð

Opnunartími í desember:
Föstudaga 18-01 og laugardaga 12-01.
eldhúsið opið til kl 21.00 báða dagana.
Minnum á heitt í hádeginu alla virka daga frá 12-13.

www.kaffiklettur.is <http://www.kaffiklettur.is/> s:4861310

Verið velkomin
___________________________________________________________

Höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun
Blómadropar

Marta Sonja Gísladóttir
Heiði, Biskupstungum

801 Selfoss

símar: 848 1101 og 486 8710

Jólatrésskemmtun Aratungu
Hið árlega jólaball Kvenfélagsins
verður haldið í Aratungu,
Sunnudaginn 2. jan 2011
með Jóni Bjarna “diskó” og jólasveinum í feikna stuði
Allir velkomnir,
ungir sem aldnir, ömmur og afar, frænkur og frændur.
Allir komi með smákökur eða annað góðgæti á hlaðborðið.
Nánar auglýst síðar.
Sjáumst í jólastuði!
Haukadals og Bræðratungusóknir

Kvenfélag Biskupstungna vill
minna á þessar frábæru
svuntur sem við erum með til
sölu. Þær eru liprar og
þægilegar, fást með fjórum
mismunandi áletrunum. Þær eru
algjörlega tilvaldar í
jólapakkann í ár.
Verð aðeins 2500 krónur.
Hægt er að nálgast þær hjá:
Svövu í Höfða, sími 486-8873
svavathe@simnet.is
Jennýju í Miðholti 23, sími 694
-9820 dreso@internet.is
Guðbjörgu á Bjarkarbraut 8,
sími 898-5646
laugaras@visir.is

Reiðhöllin á Flúðum
Reiðhöllin á Flúðum auglýsir eftir umsjónarmanni hússins frá og með næstu
áramótum. Starfið er 15-20% og fellst í almennri umsjón með húsinu, t.d að hesthús
sé hreinsað og þrifalegt ásamt salernum og áhorfendabekkjum og reiðsvæði sé í lagi.
Nánari upplýsingar veita Guðni í s: 8561136 og Helgi í s: 8977623.

Gefðu dekur í jólagjöf

Gjafakort í dekur og slökun
„gjöf sem gleður alla“
Gleðileg jól og
takk fyrir góðar viðtökur

Nudd & Heilsustofa Katrínar
Sími: 862-4809
www.123/heilsustofa
Laugarvatn

Álagning gjalda fyrir árið 2011.
Samþykkt á fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þann
9. desember 2010.
1)

Álagningarprósenta útsvars verði 13,28% af útsvarsstofni en með fyrirvara um að
nauðsynlegar lagabreytingar nái fram að ganga á Alþingi um tilfærslu þjónustu við
fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og hækkun útsvarshlutfalls um 1,20 prósentustig sem af
því leiðir, verður álagningarhlutfallið þá 14,48% á árinu 2011.

2)

Álagningarprósenta fasteignagjalda verði;
A
0,6% af fasteignamati á íbúðarhúsnæði, bílageymslur, geymsluhúsnæði, lönd og
útihús í landbúnaði og sumarhús, allt með tilheyrandi lóðum.
B
1,32% af fasteignamati sjúkrastofnana skv. lögum um heilbrigðisþjónustu, skóla,
heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna, að meðtöldum lóðum og
lóðarréttindum (með fyrirvara að reglugerð verði ekki breytt).
C
1,2% af fasteignamati allra annarra fasteigna með tilheyrandi lóðum, þó að
undanskildum fasteignum í 0 flokki.
Afsláttur af fasteignaskatti til fasteignaeigenda sem eru 67 ára og eldri, eða 75%
öryrkjar eða meira, og eiga lögheimili í viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt um afslátt
af fasteignaskatti sem samþykkt var af sveitarstjórn Bláskógabyggðar 4. desember
2007.
3)
Vatnsgjald verði 0,4% af fasteignamati eigna sem tengst geta vatnsveitum
sveitarfélagsins, sbr ákv. 7. gr. laga nr. 81/1991 m.br.skv ákv. 3. gr. laga nr. 149/1995.
Hámarksálagning verði kr. 22.700- á sumarhús og íbúðarhús. Fyrirtæki sem safna vatni
í eigin miðlun fái 30% lækkun á vatnsskatti. Lágmarksálagning vegna tengingar við
vatnsveitur sveitarfélagsins verði kr. 10.000, og er ekki bundin við að húsnæði hafi verið
tengt veitu.
4) Ákvörðun um gjaldskrá vegna sorphirðu og sorpeyðingu.
Álagning vegna meðhöndlunar úrgangs, þ.e. sorphirðing og sorpeyðing, verði breytt í
samræmi við meðfylgjandi tillögu að breytingu gjaldskrár 55/2010, dags
9. desember 2010.
5) Ákvörðun um gjaldskrá vegna fráveitu og hreinsun rotþróa.
Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Bláskógabyggð, verði breytt í samræmi
við meðfylgjandi tillögu að breytingu gjaldskrár 56/2010, dags 9. desember 2010.
6) Lóðarleiga 0,7% af lóðarmati.
Gjöld liða 2, 3, 4, 5 og 6 verði innheimt með 6 gjalddögum mánaðarlega frá 15. febrúar 2011.
Eindagar eru 30 dögum eftir gjalddaga.
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar
Valtýr Valtýsson

VIOLA SNYRTISTOFA
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Andlitsbað – Húðhreinsun
Litun og plokkun – Handsnyrting
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Auglýsing
um greiðslu húsaleigubóta árið 2011
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar ákvað á fundi sínum þann 9. desember 2010 að
húsaleigubætur verði greiddar á árinu 2011 í samræmi við ákvæði laga nr. 138/1997.
Fjárhæðir húsaleigubóta verða sömu og grunnfjárhæðir sem ákveðnar eru í reglugerð
frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu.
Umsóknir með fullnægjandi gögnum sem berast í síðasta lagi 16. dag mánaðarins,
verða afgreiddar í sama mánuði, en umsóknir sem berast síðar, verða afgreiddar í
næsta mánuði á eftir.
Húsaleigubæturnar greiðast mánaðarlega þann 1. hvers mánaðar eða næsta virkan dag
þar á eftir vegna næsta mánaðar á undan og verða þær lagðar inn á bankareikning
viðkomandi bótaþega.
Skilyrði fyrir rétti til húsaleigubóta eru m.a. að húsaleigusamningur sé gerður á
staðfest eyðublað og að hann sé þinglýstur, nema þegar um íbúðir í eigu
sveitarfélagsins er að ræða. Húsaleigusamningur má ekki vera til styttri tíma en sex
mánaða. Leggja þarf fram staðfest afrit af skattframtali, launa/tekjuseðla síðustu
þriggja mánaða og staðfestingu frá skóla um nám ef það á við.
Réttur til húsaleigubóta skapast ekki m.a. ef leigt er hjá nánum ættingja, ef einhver
sem býr í sömu íbúð nýtur vaxtabóta eða ef ekki er sérsnyrting og séreldhús í
viðkomandi húsnæði. Ath. þó ákvæði um húsnæði námsmanna og sambýli fatlaðra.
Ýmis önnur skilyrði eru fyrir greiðslu húsaleigubóta, vinsamlegast kynnið ykkur þau
frekar hjá starfsmönnum á skrifstofu Bláskógabyggðar og fáið afrit af reglugerð um
húsaleigubætur.
Úrskurður um rétt til húsaleigubóta gildir aðeins fyrir eitt almanaksár í senn.
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar,
Valtýr Valtýsson

Á Bjarkarhól í Reykholti var áheitaprjón og sultukeppni á safnahelgi
Inga Þyrí og vinningshafinn Camilla Ólafsdóttir í Ásakoti sem átti bestu sultuna 2010.

Þau smökkuðu 30 sultur.

Sigríður Jónsdóttir í Arnarholti fékk verðlaun fyrir óvenjulegustu sultuna.

Svo var áheitaprjón, nemendur í 9. og 10. bekk í grunnskóla Bláskógabyggðar
prjónuðu til styrktar Mæðrastyrksnefnd.

