Jólamarkaður

Björgunarsveit Biskupstungna

Jólaljós

Kertafleyting
Laugarvatni
minnir á sína árlegu flugeldasölu
26. nóvember
milli
jóla og nýárs.
Við
í Laugardal
undirbúum jólin og bjóðum öllum að

heimsækja okkur á Laugarvatn þann 26.nóvember. Þá
kveikjum við á jólaljósum og höldum jólamarkað.
Október
Dagskrá:
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
GRUNNSKÓLINN LAUGARVATNI
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir
Einnig munmeð
berast
auglýsing í lok árs
KL.í13.30
ÁVARP kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
07/10: Messa
Skálholtsdómkirkju
varðandi sölustað
opnunartíma.
SÖNGKÓR og
MIÐDALSKIRKJU
ÁSAMT VIÐSTÖDDUM
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
SYNGJA JÓLALÖG
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
KL.14.00
JÓLAMARKAÐUR KVENFÉLAGSINS
13/10-14/10:
Vox Femine.til
Æfingabúðir
Hvetjum
sveitunga
að styðja við bakið á sínu fólki.
KAFFISALA - KAKÓ – VÖFFLUR MEÐ RJÓMA
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
FONTANA HEILSULIND
14/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine
syngur Fí ONTANA
messunni
LAUGARVATN
BÝÐUR ÖLLUM ÍBÚUM BLÁSKÓÐABYGGAR
ALLA ÞESSA
HELGI
AÐGANGí Skálholtsskóla
FYRIR AÐEINS 100. -KR , SEM FER TIL
15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
SVARTÁRBOTNAR
LÍKNARMÁLA
KVENFÉLAGSINS. OPIÐ FRÁ KL 14.00 -21. 00.
15/10: Stjórn
Skálholt. Fundur
NJÓTUM YNDISLEGRAR STUNDAR Í UPPSPRETTU GUFUNNAR.
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
Ágætu
íbúar og gestir Bláskógabyggðar
BJARNALUNDUR
15/10:
Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
AðstaðaK
fyrir
40
– 50Gunnlaugsdóttur
mannsÁ JÓLATRÉ Í BJARNALUNDI
15/10: Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
KL. 17.00
VEIKT
Á JÓLALJÓSUM
Vatnssalerni
og
A
LLIR
SYNGJA
JÓLALÖG
19/10-20/10: 12
spora hópurjól og gott sturta
Gleðileg
nýtt ár.
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10:
VIÐ VATNIÐ A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
KLog
.17.30
– AÐVENTUSTEMNING
Gaseldunaráhöld
góð aðstaðaKERTAFLEYTING
til
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum
í
20/10-21/10:
Fermingarbörn
matseldar
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
TJALDÓ
21.10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
sveitarfélaginu.
21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
KL.19.00
LITLU
JÓLIN
Í25
TJALDÓ
fyrir
20 - Náttúruferða
manns
Í Laugarási
við
Höfðaveginn
kl.
20:30.
M
ATSEÐILL
:
S
ÍLDARRÉTTIR
OG HANGIKJÖT. OPNAÐ
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús,
gerði,
heysala
FYRIR
MATARGESTI
KL
.19.00.
ORÐAPANTANIR
Í Reykholti
á túninu
bakvið Bjarnabúð. kl. B20:30
og Í
25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi

Á

10. árgangur 11. tbl. Desember 2011.

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 – 12.00
Gamlársdagur. LOKAÐ
Gleðileg jól

NINGASTAÐIR

SÍMA:

4861155/8931952

26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
flugeldasýningu
kl. 21:00
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
Laugdælingar,
sameinumst
um að skreyta
dalinn okkar
fyrir 26. nóv.
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í Skálholtsbúðum
486
8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Á Laugarvatni
eröllBjörgunarsveitin
Ingunn
með
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Verum
með
og
látum
ljós
okkar
skína!
28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
Kammerkór Mosfellbæjar
undir stjórn Símons
Ívarssonar syngur
brennu www.gljasteinn.is
Allir velkomnir
!
í messunni
KVENFÉLAG LAUGDÆLA
og flugeldasýningu
viðfyrir
vatnið
21:30 LIONSKLÚBBUR
Aðstaða
15
- 20kl.
manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
LAUGDÆLA
Hestagerði og heysala
VEITINGAHÚSIÐ BLÁSKÓGAR
Vatnssalerni
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU

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

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

Oddvitafréttir frá 9. nóv.- 6. des. 2011.
Þann 16. nóvember var haldið mjög fjölmennt málþing á Flúðum um
ferðaþjónustu allt árið. Ásborg sá um að boða ferðaþjónustuaðila og var
mjög vel mætt. Erindin voru skemmtileg og umræðan á fundinum mjög fín.
Umfjöllun var m.a. um hönnun á mannvirkjum fyrir aðgengi að
náttúrusvæðum og væri gaman að velta fyrir sér hönnun á t.d. stiga niður
brekkuna að Gullfossi eða mannvirki á Geysi, nú eða á Þingvöllum.
Aðalfundur Landgræðslufélags Biskupstungna var haldinn 22.
nóvember s.l. Mikið landgræðslustarf er unnið af áhugasömum félögum og
ótrúlegur árangur sem menn ná með framlögum sínum til landgræðslunnar.
Fram kom á fundinum að Eiríkur Jónsson og fjölskylda, Gýgjarhólskoti,
gáfu landgræðslufélaginu helming vinnu sinnar í sumar í minningu
eiginkonu og móður. Gjöfin var um 500 þús. krónur.
Oddviti var fenginn á fundinn til að segja frá hugmyndum fjárfesta um
virkjun í útfalli Hagavatns. Hugmyndin er að hækka vatnsyfirborð í
Hagavatni og gera þar rennslisvirkjun 10 megawött sem gæti stækkað í 20.
Þessi ósk er í samræmi við eldri hugmyndir Landgræðslunnar sem hefur séð
mikinn hag í því að hækka vatnsyfirborðið Hagavatns en það lækkaði mjög
árið 1939 og er oft mjög mikill uppblástur úr botni þess.
Tvennir jólamarkaðir voru haldnir laugardaginn 26. nóvember, annar á
Laugarvatni í Grunnskólanum, hinn í Aratungu. Mjög gaman að hitta
sveitunga, fá sér vöfflur og kaffi og berja augum alla þá fallegu muni sem
aðilar hafa hannað og voru til sölu.
Undanfarið hefur pósturinn dregið úr þjónustu sinni við marga íbúa.
Undirrituð hætti t.d. að fá póstinn heim, og ástæðan sögð sú að afleggjarinn
væri of stuttur en hann er 400 metrar og nær ekki viðmiðunarmörkum sem
eru 500 metrar að íbúðarhúsi. Margir hafa verið ansi súrir yfir þessu og
menn bent á að útfrá umhverfissjónarmiðum þá aukist akstur eftir póstinum
og að það sé ekki umhverfisvænt, en oft eru nokkur íbúðarhús á jörðum.
Spurt er um jafnræðisreglu en hana þurfum við sveitarstjórnarmenn stöðugt
að hafa í huga.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

Hótel Gullfoss

Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00magi!

Velkominn
á hótel
Á nýju
ári í Gullfoss
salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá
Flúðumog
alla
virka
daga: 7:00-9:00
17.30
mánudaga
miðvikudaga.
Brottför
fráherbergi
Reykjavík
alla
virka
16 tveggja
manna
með
baði
og daga:
sjónvarpi
Brottför
frá
Reykjavík
alla
virka
daga: ogásamt 70 manna
Kl 12:00
frá Landflutningum
Kjalarvogi
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00
fráfrá
Landflutningum
Kjalarvogi og
Kl
13:00
Flytjanda
Klettagörðum
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir
heitir nuddpottar.
13:00 frá Flytjanda Klettagörðum
Brottförfrá
fráSelfossi
Selfossialla
allavirka
virkadaga:
daga:14:00
14:00
Hótel Gullfoss
Brottför
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979,
faxáburð
486-8691
Flytjum
og skeljasand fyrir alla söluaðila.
fludaleid@simnet.is
Netfang:netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.
Símar486-1070
hjá bílstjórum:
sími:
fax 486-6693 gsm: 892-2370
892-2370
Pálmar.
netfang: fludaleid@simnet.is
892-2371 Snævar.
892-2372
Bjössi.
Símar
hjá bílstjórum:
Með von
um gott
samstarf
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími
og kostar
ekkert,
892-2370Pálmar
Flúðaleiðar
samt vita
af þér svo og
þaðBiskupstungur.
séStarfsfólk
til bolti fyrir
þig.
892-2371 láttu
-Grímsnes,
Laugardalur
892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
styrkir allan líkamann og
Með kveðju
gerir vöðvana langa og fallega.
Starfsfólk
Flúðaleiðar
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og
allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Stuðlar að réttari og
Afgreiðslutími
umbetri
jóllíkamsstöðu..
og áramót
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu

Bjarnabúð

Blandaður grisjunarviður úr
Helgastaðaskógi í 35 lítra
Tölvuviðgerðir
Aðfangadagur pokum.
10-14
Frekari
upplýsingar
Jóladagur
lokað hjá Bjarna
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek að mér allar almennar
Fæst einnig
ígetu.
Múrbúðinni á
Hver ogíeinn
vinnur samkvæmt
sinnilokað
jólum
tölvuviðgerðir og Annar
vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum í
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Gamlársdagur
Get boðið þér að koma
heim til þín og
Bjarnabúð. 10-14
Athugið lækkað verð!
kenna þér á hin ýmsu forrit

Nýársdagur
Skráning í síma 861-7888 lokað
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi
í
2.janúar
13-18
Halldór Hilmir
Gleðileg jól
uppl í síma 845-5591
Þökkum viðskiptin á liðnu ári

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í
Biskupstungum 16. desember,
Þingvallasveit og Laugardal 15.
desember.Vinsamlegast látið vita á
skrifstofu sveitarfélagsins í síma 4868808 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.

bylgjupappi

Frá Búnaðarfélagi
Til sölu er mynddiskur um mannlíf
í Biskupstungum tekin á
árunum 1985-1986,
Til sölu hjá Svavari Sveinssyni
Gilbrún, Dalbraut 1 Reykholti,
verð 2.500 kr
Sími 895-4430 of 486-8925.

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Opnunartími um jól og áramót.
23. til 26. des LOKAÐ
27. til 29. des venjulegur opnunartími
30. des til 1. jan
LOKAÐ
Íþróttamiðstöðin í Reykholti óskar öllum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Hurðalausnir ehf
og þér standa allar dyr opnar

Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
viðgerðir
Reynsla og
góð þjónusta
hurdalausnir
@gmail.com
Magnús Vignir sími 894-2380

Nuddstofan
.
Hrossaræktarfélag
Biskupstungna hélt sína árlegu sviðaveislu á
Heildrænt líferni
Klettinum og jafnframt voru veitt verðlaun fyrir kynbótahross félagsmanna. .
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Magnús Einarsson, Kjarnholtum, fékk fyrstu verðlaun fyrir hæst dæmdu
,
*Heildrænt nudd
kynbótahryssuna 2011 og Guðný Höskuldsdóttir, Kjarnholtum,
fyrstu
uppsafnaðra
tilfinninga
verðlaun fyrir hæst dæmda stóðhestinn í ár. -nær
Þaudjúpt
fórutilþví
heim hlaðin
sem sest hafa í líkamann.
verðlaunum eins og oft áður. Fleiri verðlaun voru veitt, án þess að þau verði
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
tíunduð hér. Að öðrum ólöstuðum þá hafa Logafélagar
unnið alveg frábært
álags.
starf undanfarin ár, sama hvert litið er, barnastarfið er mjög metnaðarfullt og
*Vöðvanudd
stöðugar hvatningar í hrossaræktinni.
-fyrir líkamsræktarfólk.
Nú stendur yfir vinna við fjárhagsáætlun næsta árs, forstöðumenn
Losar og mýkir vöðvana.
stofnana hafa nóg að gera. Enn er fjárhagurinn þröngur
gerum eins og
Viðbóten
við við
teygjurnar.
við
getum, reynum
að stemma
stigu við lántökum en höldum þó áfram að
Sigurður
Frímann
Emilsson
*Heilun
framkvæma
og frekast er unnt. Við höfum reynt að halda
Vélstjóri og eins
rafvirkjameistari
-gefur
ró og
jafnvægi.
þjónustustiginu uppi og starfsfólk hefur lagt sig fram um að
standa
með okkur
Jafnar starsfemi og samvinnu
s:
4649hafi aukist. Það er mikils virði í fámennu
þótt692
aðhaldið
sveitarfélagi að allir
milli orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
leggi sitt af mörkum. Það ber að þakka.
*Gjafabréf
Ég óska íbúum Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og
vona að komandi ár
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
verði öllum gleðiríkt
og gott.á mjólkurtönkum.
Uppsetningar
og viðgerðir
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Aratungu 6. desember 2011
Drífa
Kristjánsdóttir
Nú er ég flutt
í Reykholt
og
Járningaþjónusta

einfalt að fá tíma.

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Nuddstofan Heildrænt
líferni
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
– Húðhreinsun
Reykholti Andlitsbað
Heildrænt líferni

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.

Litun og plokkun – Handsnyrting

TímapantanirÍþróttamiðstöðinni
í Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir
í síma 861-7888
Sigurjón Sæland síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf
Júlíana Magnúsdóttir

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
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.
Er ekki kominn tími á Tælandsferð
í vetur? Nokkur sæti laus í
Einnig
er
hægt
að
hafa
fasta
mánuði
hjáíþeim
bændum
sem
það vilja.
janúarferðina. Upplýsingar á icethai.is eða
símum
8938808
/ 8573900.
Komudagar
IceThai
travel ehf.rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Jólatrésskemmtun Aratungu
vinsamlegast látið vita.

Hin árlega jólatrésskemmtun
verður haldið í Aratungu,
Mánudaginn 2. jan 2012 kl 14.00
með Jóni Bjarna ―diskó‖ og jólasveinum í feikna stuði

Nuddstofan Heildrænt líferni

Vöruflutningar
Reykjavík—Árnessýsla

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

Allir velkomnir,
Reykholti
ungir Íþróttamiðstöðinni
sem aldnir, ömmur og afar, frænkur
og frændur.

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

Allir komi með smákökur
eða annað
góðgæti á hlaðborðið.
*Heildrænt
nudd
auglýst síðar.
-nær Nánar
djúpt til uppsafnaðra
tilfinninga
sem
sest hafa
í líkamann
Sjáumst
í jólastuði!

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
856 1581 Stefán

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags

Skálholtssókn

Lopapeysur,

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
Losar og mýkir vöðvana
ogNudd
spilakvöld
Viðbót viðJólaball
teygjurnar
Kvenfélagsí Laugdæla
prjónavesti, ullarsokkar
öllum
*Heilun

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

starfsemi og samvinnu
Jólaball Kvenfélags Jafnar
Laugdæla
verður haldið miðvikudaginn
upplýsingarLaugarvatni.
í símum 86628.des. kl.14:00 - 16:00 í Grunnskólanum
Tek pantanir.
*Dáleiðsla
Aðgangur ókeypis.
9981
milli orkustöðvanna.
glervörur, kerti, sápur
og margt fleira.

Opið eftir samkomulagi-Djúp slökun.

Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu

.
Hefsívinsæla
lokið námskeiðum
Samaupplýsingar
kvöld kl. 20:00íhefst svo
hið
spilakvöld í
Frekari
Gjafabréf
kvenfélagsins.
Aðgangur
1000
kr. á mann.
síma 8659300
vöðvanuddi
Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
dekur nuddtíma

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Kaffihlaðborð að hætti kvenfélagskvenna!

Júlíana Magnúsdóttir

Tökum kort
Áslaug Magnúsdóttir á Króki

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

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

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

Kaffi Kettur:
Tónleikar með KK og Ellen Kristjáns föstudag 9.des kl .21.00
aðgangseyrir 2.500 kr
Skötuhlaðborð í hádeginu á Þorláksmessu

VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir dömur og herra
ALESSANDRO naglalökk og gloss
Meðferðir: Andlitsbað – Húðhreinsun – Fótsnyrting – Handsnyrting –
Vaxmeðferðir – Litun og plokkun.
Tímapantanir í Síma 856-1599

Borðapantanir í síma 4861310
Framundan í janúar :
Spilakvöld á fimmtudagskvöldum, prjónakaffið góða annað hvert
mánudagskvöld.
Óskum öllum viðskiptavinum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Grænna land ehf.
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 .

Jólaskreytingar, greni,silkifura,buxus.
Greinar í ýmsum litum, kransar,
krossar, ábinding á ljósakrossa,
Grenilengjur,skreyttar leiðisgreinar,
Hýasintur, hýasintuskreytingar,
Furuvendir,dyrakransar,aðventukransar
Kíkið við í skemmunni Sneiðinni 5.

Erla Björg Arnardóttir
Garðyrkjufræðingur
Sími: 858-3399
graennaland@simnet.is

Vantar þig að finna
fallega jólagjöf ?

Jólastemming í Sneiðinni

Handa; systur, bróður, makanum eða
pabba og mömmu?
Laugarklæði eru; hárvafningar og baðslár fyrir fullorðna og börn.
Notaleg og falleg tækifærisgjöf.
Finnið okkur á facebook:
„Laugarklæði“
Katrine ehf.
Sími: 862-4809

Laugarklæði eftir baðið.

Nudd og Heilsustofa Katrínar
Laugarvatni

Opnunartímar í vetur:
Virka daga kl: 09.00-12.00
Mánudaga kl: 10.00- 16.00
Gjafabréf
Hjartanlega velkomin
Katrín Erla Heilsunuddari
Pöntunarsími 862-4809

Laugardaginn 10.desember verður sannkölluð jólastemming í Sneiðinni á
Flúðum. Í húsi björgunarfélagsins Eyvindar verður, frá kl 13:00 til 20:00:
-Hin árlega jólatrjáasala björgunarfélagsins þar sem allar helstu tegundir eru í
boði.
-Jólamarkaður þar sem ýmsir aðilar eru að selja vörunar sína.
Til sölu meðal annars:
-Konfekt frá Mika
-Kaffi smakk og Sörur til sölu
-Ýmislegt góðgæti til jólanna
-Málaðar valhnetur
- Handklæði og töskur
-Leirvörur
-Skinn og mokkavörur
-Heimatilbúin kerti.
-Steinalistaverk.
–Listaverk tálguð úr tré og hreindýratölur
–Heimasmíðaðir dúkkuvagnar
-tréskálar
-leðurvörur
Og margt fleira. sjón er sögu ríkari svo það er um að gera að kíkja við
og skoða úrvalið.
Heitt súkkulaði og piparkökur verða í boði.
Grænna Land verður með opið hjá sér þar er hægt að kaupa allt í jólakransinn
og skreytingarnar.
Ásbúðin verður með opið og heitt á könnunni
Komið og gerið góð kaup, hjá okkur getur þú keypt jólatréið og jólapakkana
um leið og þú átt notarlega jólastund í Sneiðinni.
Ath jólatrésalan er einnig opinn á sunnudeginum frá 14:00 til 17:00.

Kaffisamsæti á nýju ári
Búnaðarfélögin í Uppsveitum Árnessýslu, ásamt hópi velunnara
hafa ákveðið að halda Gunnlaugi Skúlasyni dýralækni
heiðurssamsæti í tilefni starfsloka hans,föstudaginn 13. janúar
2012 á Hótel Geysi kl. 20:00.
Allir velkomnir. Nánar auglýst síðar.

ATVINNA
Laust er til umsóknar starf umsjónamanns fasteigna/húsvarðar hjá Þjónustuog framkvæmdasviði Bláskógabyggðar. Um er að ræða fullt starf með
sveigjanlegum vinnutíma, æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf þann 1.
janúar 2012.
Ábyrgðar- og starfssvið:
Umsjónarmaður sér um skráningu á nýtingu Aratungu og Bergholti, hvort sem
það er til einstaklinga, lögaðila eða félagasamtaka.
Umsjónamaður hefur eftirlit með að sú starfsemi sem fer fram viðkomandi
húsnæði sé í samræmi við lög og reglur.
Umsjónarmaður gætir þess að rekstur Aratungu og Bergholts uppfylli opinbera
staðla varðandi þrif og öryggi.
Umsjónamaður skal fylgjast vel með og bera ábyrgð á mannvirkjum, áhöldum,
tækjum og tæknibúnaði er tilheyrir félagsheimilinu Aratungu og Bergholti.
Umsjónamaður ber ábyrgð á að aðstaða viðkomandi húsnæðis sé fullnægjandi
hverju sinni.
Umsjónarmaður skal hafa frumkvæði að þróun starfsemi Aratungu og
Bergholts og koma tillögum þar að lútandi til sviðsstjóra.
Umsjónarmaður ber ábyrgð á að ræsting húsnæðisins, sem skilgreint er í
viðauka 1, uppfylli almennar kröfur um hreinlæti og hollustu, og að ræsting sé rétt
framkvæmd og að hagkvæmni sé gætt.
Umsjónamaður skal haga vinnu sinni í samræmi við þarfir og vilja þeirra aðila
sem eru fulltrúar fastrar leiguaðstöðu í Aratungu.
Tíðni ræstingar skal vera í samræmi við notkun viðkomandi húsnæðis,
þannig að dagleg notkun kallar á daglega ræstingu og einstök notkun kallar á
uppáfallandi ræstingu.
Hæfniskröfur:
Stundvísi, reglusemi og færni í almennum samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð yfirsýn.
Vera handlaginn og geta sinnt minniháttar viðhaldi.
Þekking á reglugerðum um starfsemi félagsheimila og samkomustaða.
Þekkja reglur um öryggi á vinnustöðum.
Kunna hjálp í viðlögum.
Þekkja og tileinka sér rétta og eðlilega líkamsbeitingu.
Færni í að skapa liðsheild í starfsmannahópnum.
Umsóknarfrestur er til 12. desember 2011. Nánari upplýsingar veitir Kristinn
J. Gíslason Sviðsstjóri Þjónustu- og framkvæmadasviðs Bláskógabyggðar í
síma 860-4440.
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Hraðakstur
Ágætu íbúar Bláskógabyggðar.
Nú þegar akstursaðstæður geta orðið mjög slæmar, er rétt að benda á mikilvægi
þess að aka varlega. Undirritaður hefur fengið ábendingar um hraðakstur í þéttbýli í
nágrenni við skóla og leikskóla þar sem skólabörn eru á ferð.
Akstur í hálku, myrkri og lélegu skyggni er vandasamur og getur skapað hættu ef
ekki er varlega farið, slys gera ekki boð á undan sér og því er mikilvægt að taka
tillit til akstursaðstæðna. Förum varlega og tryggjum með því öryggi okkar allra,
ekki síst barnanna sem eru á ferli og leik utandyra nú í svartasta skammdeginu.
Rétt er að minna á hörmulegt slys þar sem hraðakstur olli slysi á skólabörnum,
látum það ekki henda okkur hér í Bláskógabyggð.
Sviðsstjóri Þjónustu- og framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar – s: 860 4440

Kæru sveitungar og nærsveitamenn !
Jólin eru komin í galleríið á Laugarvatni.
Opið Laugardaga og Sunnudaga frá kl. 13-17 eða samkomulagi i síma 8470805

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

Full búð af frábærri jólavöru

Jólastemming við arineld

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.
Kaffi, kakó og vöfflur

Hestamannafélagið Logi

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
við viljum minna fólk á að
eitthvað er af óskilafötum hér í
íþróttahúsinu.
kv starfsmenn.

Sauðfjárbændur.
Ullargámur verður við skemmuna hjá
okkur að Smiðjustíg 10 á Flúðum
Gott er að hringja á undan sér
því gámurinn fer í tæmingu og þá er
enginn gámur á meðan.
Flúðaleið-flutningar ehf
Smiðjustíg 10
845 Flúðum.
486-1070
fludaleid@simnet.is

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

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

