Jólamarkaður

Jólaljós

Kertafleyting
Laugarvatni
26. nóvember

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 með æfingabúðir
KL.í13.30
ÁVARP kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
07/10: Messa
Skálholtsdómkirkju
SÖNGKÓR 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. Æfingabúðir
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
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
sturta
A
LLIR
SYNGJA
JÓLALÖG
19/10-20/10: 12 spora hópur
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
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
21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
KL.19.00
LITLU
JÓLIN
Í25
TJALDÓ
fyrir
20 - Náttúruferða
manns
M
ATSEÐILL
:
S
ÍLDARRÉTTIR
OG HANGIKJÖT. OPNAÐ
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús,
gerði,
heysala
FYRIR
MATARGESTI
KL
.19.00.
BORÐAPANTANIR Í
25/10: Fermingarbörn frá Akranesi

Á

11. árgangur 3. tbl. Mars 2012.

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

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

SÍMA:

4861155/8931952

26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
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
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Verum
öll
með
og
látum
ljós
okkar
skína!
28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar
undir stjórn Símons
Ívarssonar syngur
Allir velkomnir
!
í messunni
KVENFÉLAG LAUGDÆLA
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
LIONSKLÚBBUR LAUGDÆLA
Hestagerði og heysala
VEITINGAHÚSIÐ BLÁSKÓGAR
Vatnssalerni
SÖNGKÓR MIÐDALSKIRKJU

Þakkir.
Vinir Tungnarétt vilja koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem styrkt
hafa verkefnið uppbygging Tungnarétta með höfðinglegum gjöfum og vilja
þakka fyrir skemmtilega samkomu þann 9. mars s.l. í Aratungu.Alls
söfnuðust ríflega 4 milljónir króna sem er langt umfram það sem menn
þorðu að vona, fyrir það ber að þakka.
Almennur félagsfundur verður haldinn í Skálanun Myrkholti 21. mars kl
20.30 þar sem rætt verður um vinnu sumarsins.
Þann 31. mars kl 13.00 verður verkefninu startað með formlegum hætti
með fyrstu skóflustungu í Tungnaréttum.
Með bestu kveðjum
Stjórn Vina Tungnarétta

Oddvitapistill 14. febrúar- 11. mars 2012.
Félagið "Vinir Tungnarétta" var stofnað þann 3. febrúar s.l. Tilgangur
félagsins er að afla fjár og að sjá um enduruppbyggingu,viðhald og bæta ásýnd og
aðkomu að Tungnaréttum í samstarfi við Bláskógabyggð. Fjáröflunarsamkoma var
haldin 9. mars í Aratungu og í sumar er fyrirhugað að hefja lagfæringu á réttunum.
Það er alveg frábært þegar áhugasamtök taka málin í sínar hendur, afla fjár og
koma að framkvæmdum í samtarfi við sveitarfélagið.
Umhverfisstofnun hefur ákveðið að vinna að gerð deiliskipulags fyrir
umhverfi Gullfoss. Stofnunin fékk úthlutun úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða
til þessa verkefnis og er að skoða hvernig verkefnið verður unnið. Af því tilefni fór
ég, ásamt Ásborgu ferðamálafulltrúa, á fund þeirra um miðjan febrúar til að skoða
mögulega útfærslu verkefnisins.
Vegagerðin hefur lokið hönnun á báðum hringtorgunum í Reykholti og mun
bjóða verkið út innan skamms. Bláskógabyggð þarf að taka þátt í kostnaði við gerð
hringtorganna og mun það hafa í för með sér aukna lántöku hjá sveitarfélaginu.
Vonir stóðu til að hægt yrði að semja við Vegagerðina um að greiða verkið á
nokkrum árum en það gekk ekki enda hafa fjárveitingar til þeirra verið skornar
mjög niður á þessu ári.
Tenórinn Egll Árni Pálsson, ættaður úr Laugarási, heiðraði sveitunga sína
með flottum tónleikum í Aratungu þann 18. febrúar s.l. Hann hefur starfað í
Þýskalandi undanfarin ár en er kominn heim og heilsaði okkur á ánægjulegan hátt.
Sveitarstjórnarmenn í Uppsveitum og Flóa ásamt ferðamálanefndum héldu
fund um ferðamál á Hótel Heklu á sprengidag. Menn gæddu sér á saltkjöti og
baunum og svo var haldinn góður fundur um stöðu ferðamála og framtíðarsýn.
Sérstakir gestir fundarins voru þau Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri, Sveinn
Rúnar Traustason umhverfisfulltrúi Ferðamálastofu og Áslaug Briem. Ólöf Ýrr
kynnti ýmislegt sem ferðamálastofa er að fást við og eru forvitnilegar og gagnlegar
upplýsingar sem liggja á vef Ferðamálastofu um ferðaþjónustuna.
Á fundinum afhenti Ásborg ferðamálafulltrúi Ugga Ævarssyni minjaverði
Suðurlands "Uppsveitabrosið" fyrir ánægjulegt samstarf að uppbyggingu og
verkefnum í Uppsveitum Árnessýslu.
Garðyrkjumenn hafa miklar áhyggjur af hækkandi dreifikostnaði af
rafmagni. Forsvarsmenn þeirra og fulltrúar sveitarstjórna Bláskógabyggðar og
Hrunamannahrepps héldu fund um málið og hafa skrifað undir sameiginlega
viljayfirlýsingu um að kanna möguleika á að reisa dreifiveitu.
Viðræður um leigu á Héraðsskólahúsinu tóku enn einn snúninginn. Fundur
embættismanna ráðuneyta og Bláskógabyggðar var haldinn á Laugarvatni, húsið
skoðað og málin rædd í mikilli vinsemd. Aðilar voru sammála um að reyna nú að
ná saman og koma lífi í húsið. Tillaga verður sett fram í lok vikunnar og vonum
við að nú náist ásættanlegur samningur milli aðila.
Starfsfólk Gullkistunnar og Grunnskóla Bláskógabyggðar á Laugarvatni fóru
í námsferð í Krikaskóla og Dalsskóla í lok febrúar en það var liður í undirbúningi
fyrir breytingar skólahaldsins á Laugarvatni.
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Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu

Skyndihjálparnámskeið

Blandaður grisjunarviður úr
Helgastaðaskógi í 35 lítra
Tölvuviðgerðir
Ungmennafélag
Biskupstungna og Björgunarsveit
Biskupstungna standa
pokum.
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
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Skráning í síma 861-7888
berist til Sigurjóns Péturs
í síma
895-6603 leiðbeinandi
í síðasta lagi íþriðjudaginn 20.
Júlíana
Magnúsdóttir
Halldór
mars. Hilmir
uppl
í síma
845-5591
Stjórnir
Ungmennafélags
Biskupstungna og Björgunarsveitar Biskupstungna

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í apríl 2012.
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.

bylgjupappi
Páskabingó

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Vetraropnunartími
Mánudaga 14:00-18:00.
Þriðjudaga 14-22.00
Miðvikudaga 14-18.00
Fimmtudaga 14:00-22:00.
Föstudaga lokað.
Laugardaga 14:00-18:00
Sunnudaga lokað.
Kv.Starfsmenn

Hurðalausnir ehf

Opnun um páskana.

og þér standa allar dyr opnar

5.apríl.Skírdagur. 14-18.

Ungmennafélag Biskupstugna
stendur fyrir Páskabingói í
Aratungu fimmtudaginn 29. mars.
Bingóið hefst kl. 20:00. Páskaegg
verða í vinninga. Spjaldið verður
selt á 500 kr. Sjoppa verður á
staðnum. Allir velkomnir.
Stjórn Ungmennafélags
Biskupstungna.

Bílskúrs og
6. apríl.Föstudagurinn langi. 14-17.
iðnaðarhurða7. apríl laugardagur. 14-18.
þjónusta
Uppsetning,
8. apríl.Páskadagur. 14-17.
viðhald og
9. apríl. Annar í páskum. 14-18.
viðgerðir
Reynsla ogGleðilega páska.
góð þjónusta
hurdalausnir
@gmail.com
Magnús Vignir sími 894-2380

Íþróttamiðstöðin Reykholti.

Nuddstofan
Katrín Jakobsdóttir, mennta-og menningarmálaráðherra
hefur þegið boð
oddvita um að heimsækja Laugarvatn. Hún ætlar að heiðra
Heildrænt
okkur með
líferni
komu sinni
þann 12. apríl n.k. og verður spennandi að fá aðÍþróttamiðstöðinni
kynna henni skólastofnanirnar
í Reykholtiá
Laugarvatni. Laugarvatn er einstakt menntasetur, þar eru öll skólastig, leikskóli,
grunnskóli, menntaskóli og háskóli.
*Heildrænt nudd
Hollvinir Laugarvatns héldu íbúafund í Fontana 6. mars og var mjög gaman að
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
eiga samtal við íbúana. Góðar ábendingar voru um verkefni og nú vill fólk leggja
sem sest hafa í líkamann.
áherslu á lagfæringu og uppbyggingu göngustíganna á Laugarvatni.
Losar
um vöðvabólgu
vegna streitu og
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur boðað
íbúafund
í Aratungu
álags.
fimmtudaginn 22. mars kl. 20:00. Ég hvet alla íbúa til að mæta og ræða þau mál sem
þeim finnst mikilvæg. Dagskrá fundarins er auglýst í þessu blaði.
*Vöðvanudd
Að lokum vil ég enn minna á almenningssamgöngurnar.
Daglegar ferðir eru
nú í síma 540-2700. Heimasíða strætó gefur upplýsingar-fyrir
umlíkamsræktarfólk.
ferðir og tíma. http://
www.straeto.is/sudurland/ leiðir 72 og 73.
Losar og mýkir vöðvana.
Ritað í Bláskógabyggð
11. mars 2012
Viðbót við teygjurnar.
Drífa Kristjánsdóttir
Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Biskupstungna
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Aðalfundir Ungmennafélags
s: 692 4649
og
Netfang: laufhaga12@internet.is
Íþróttadeildar UMF. Bisk.

*Gjafabréf
Fundirnir verða haldnir í Aratungu fimmtudaginn, 15. mars
2012.
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
vinum og vandamönnum
dekur
Aðalfundur Íþróttadeildar hefst kl. 20:00 og Gefðu
Aðaldeildar
svo strax þar
á eftir.
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Á fundunum fara fram venjuleg aðalfundarstörf. Fyrir liggur að Ingibjörg
Einarsdóttir, ritari íþróttadeildar, gefur ekki kost á sér til endurkjörs.
Nú er ég liggur
flutt í Reykholt
og
Vakin er sérstök athygli á því að fyrir fundi aðaldeildar
fyrir tillaga
um
einfalt
að
fá
tíma.
að farið verði í að rita sögu félagsins.

Járningaþjónusta

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

Þá má geta þess að á aðalfundi Íþróttadeildar verður
íþróttamaður
og
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.
íþróttakona félagsins útnefnd.
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
Félagar UMF. Bisk. eru hvattir til að mæta og taka
þátt í umræðum
starf
Eftirfarandi
meðferðir íum
boði:
félagsins. upplýsingar í
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
846-7048.
Þá eru nýjirsíma
félagar
velkomnir í félagið.
Heildrænt líferni

Litun og plokkun – Handsnyrting

Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Kaffiveitingar verða í boði félagsins.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir
í síma 861-7888
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Með von um góða þátttöku.
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf
Stjórnir Aðaldeildar og Íþróttadeildar UMF. Bisk.

Vöruflutningar

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn

Reykjavík—Árnessýsla

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
IceThai travel, ferðir um Thailand með íslenskri fararstjórn.
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.

Ferdin.is, allar aðrar ferðir.
Nuddstofan
Heildrænt
líferniheimasíðunum
Upplýsingar í símum
893-8808
/ 857-3900 ásamt
icethai.is og ferdin.is
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
Margeir

*Heildrænt nudd

ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
SMIÐJUSTÍG 6A – SÍMI 486-1866

BYGGINGAVÖRUR – BÚVÖRUR
GJAFAVÖRUR – HANNYRÐAVÖRUR
Vörumóttaka Skútuvogi 13
OG ALLT ÞAR Á MILLI.
Sími: 533 2211
VÖNDULL
ehf
ALLTAF AÐ BÆTAST VIÐ NÝJAR
VÖRUR
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
SJÓN ER SÖGU RÍKARI.
ÁRNESSÝSLU.
OPIÐ 9-18
VIRKA
DAGA Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til
Brottför
frá Reykjavík,
11-14föstudaga
LAUGARDAGA.
kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

VERIÐ VELKOMIN – VERSLUM Í HEIMABYGGÐ
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

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

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
Vinnustofan
Rósin
ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
Losar og mýkir vöðvana
Viðbót við teygjurnar
Nudd
SMIÐJUSTÍG 6A – SÍMI 486-1866
Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*Heilun
-gefur
ró og jafnvægi
stærðum
ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
BYGGINGAVÖRUR
– BÚVÖRUR
Býð upp
á nuddtíma
Jafnar starfsemi og samvinnu
milli
orkustöðvanna.
glervörur,
kerti,
sápur
og
margt
fleira.
GJAFAVÖRUR – HANNYRÐAVÖRUR
upplýsingar í símum 866OG ALLT
ÞAR Á MILLI. *Dáleiðsla
Tek
pantanir.

9981

Opið eftir samkomulagi-Djúp slökun.
Náð til undirvitundar og losað um þráláta streitu
ALLTAF AÐ BÆTAST VIÐ NÝJAR. VÖRUR
Hef lokið námskeiðum í
Frekari upplýsingar í
SJÓN ER SÖGU RÍKARI.
Gjafabréf
síma 8659300Gefðu þeim sem þér þykir vænt umklassísku
vöðvanuddi
dekur nuddtíma
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
OPIÐ 9-18
VIRKA DAGA
og svæðanuddi.
Júlíana Magnúsdóttir
11-14 LAUGARDAGA.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

856 1581 Stefán

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 apríl.
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
vantar Katrínar
Nuddehf
og Heilsustofa
Þjónustudagatal.
Laugarvatni
meiraprófsbílstjóra.

Íbúafundur Bláskógabyggðar verður haldinn í Aratungu
fimmtudaginn 22. mars 2012 kl. 20:00.

Atvinnu og ferðamálanefnd mun gefa

Flúðaleiðáflutningar
út þjónustudagatal
sama hátt ogehf,
í

sem sér um vöruflutninga fyrir
fyrra Eimskip og Samskip í uppsveitir Árnessýslu, vantar
til að sinna útkeyrslu á sendibílum,
fyrir áriðmeiraprófsbílstjóra
2012.
flutningabílum
og trailerum.
Fyrirhugað
er að dagatalið komi
út í
Nánari
upplýsingar
er hæg að fá hjá Pálmar í síma 892-2370
marslok nk.
og á
Opnunartímar í vetur:
Allir þeir sem hafa hug á því að auglýsa
netfanginu:
fludaleid@simnet.is
Virka
daga kl: 09.00-12.00
þar þjónustu sína þar með talið
veitingar og

Mánudaga kl: 10.00- 16.00

gistingu hafi samband við Sigurjón í
síma 846 7048 eða í netfang
3brot@3brot.is.
Atvinnu og ferðamálanefnd
Bláskógabyggðar.

Gjafabréf
Hjartanlega velkomin
Katrín Erla Heilsunuddari
Pöntunarsími 862-4809

VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir
dömur og herra
Lopapeysur og aðrar
prjónavörur kerti,
glervörur,skartgripir,
tækifæriskort og margt
fleira.
Opið allan ársins hring
(nema lokað 10 mai-1 júní)
vegna sauðburðar.

ALESSANDRO naglalökk og gloss

Betra að hringja á undan sér .

Tímapantanir í Síma 856-1599

Meðferðir: Andlitsbað –
Húðhreinsun – Fótsnyrting –
Handsnyrting – Vaxmeðferðir –
Litun og plokkun.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar boðar til íbúafundar í Aratungu fimmtudaginn
22. mars kl. 20:00.
Fjárhagsstaða Bláskógabyggðar Valtýr Valtýsson sveitarstjóri.
fyrirhugaðar framkvæmdir 2012 Kristinn J. Gíslason sviðsstjóri
framkvæmdasviðs.
önnur mál
Allir hjartanlega velkomnir.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar

Deiliskipulag fyrir þéttbýlið Laugarvatn
Undanfarna mánuði hefur verið unnið að gerð heildstæðs deiliskipulags fyrir
Laugarvatn. Vinnan hófst með því að haldinn var kynningarfundur í lok
september 2011 þar sem farið var yfir helstu viðfangsefni og áherslur
sveitarstjórnar varðandi skipulagsvinnuna. Fundurinn var vel sóttur og komu
fram margar ábendingar sem nýst hafa við gerð deiliskipulagsins.
Nú liggja fyrir drög að tillögu að deiliskipulagi fyrir Laugarvatn og áður en
sveitarstjórn tekur deiliskipulagið til formlegrar afgreiðslu verður tillagan kynnt
fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum á opnu húsi sem haldið verður í
Grunnskólanum á Laugarvatni þriðjudaginn 20. mars frá kl. 20 – 22.
Að kynningu lokinni verða skipulagsgögnin gerð aðgengileg á skrifstofu
skipulags- og byggingarfulltrúa, Dalbraut 12 á Laugarvatni, og á vefslóðinni
http://www.sveitir.is/skipulagsfulltrui/auglysingar/.
Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að mæta á kynningarfundinn,
kynna sér skipulagsgögnin og koma athugasemdum og ábendingum á framfæri
við skipulagsfulltrúa.
F.h. Bláskógabyggðar
Pétur Ingi Haraldson, skipulagsfulltrúi
Dalbraut 12, 840 Laugarvatni
S: 486-1145

Könnun á þátttöku í Reiðmanninum á Flúðum
Reiðhöllin á Flúðum, í samráði við LBHÍ, vill kanna áhuga á því hvort grundvöllur
sé að bjóða aftur upp á svo kallað reiðmannsnám – tveggja ára námskeiðaröð fyrir
hinn almenna hestamann næstkomandi haust á Flúðum.
Allar upplýsingar um námið má finna á heimasíðu Landbúnaðarháskólans,
www.lbhi.is/namskeid .
Þeir sem hafa áhuga á málinu, geta sent tölvupóst á netfangið helgikj@mmedia.is,
fyrir 1. apríl. Ath að ekki er um bindandi skráningu að ræða. Verði af náminu mun
LBHÍ auglýsa það sérstaklega og taka við skráningum, en umsóknareyðublað vegna
námsins er inni á ofangreindri vefsíðu.
Reiðhöllin á Flúðum.

Þegar veðrið leikur okkur svona, er fátt betra en að komast í tæri við hitann í
náttúrunni. Þessa dagana bjóðum við nágrönnum okkar kaup á kortum á
sérstöku kynningartilboði.
Einstaklingskort á 5.000 kr. Ótakmarkaður aðgangur út júní 2012.
Fjölskyldukort á 11.000 kr. Gildir fyrir tvo fullorðna og allt að fjögur börn/
unglingaað 18 ára aldri. Ótakmarkaður aðgangur út júní 2012.
Sími 486 1400.
Skráðu þig á póstlistann; www.fontana.is/netklubbur

Nuddstofan Heildrænt líferni
Reykholti
Tímapantanir í
síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Styrktarkvöldverður 10.bekkinga í Reykholtsskóla ( Reykholt-Grímsnes-Laugarvatn).
Síðasta vetrardag 18.april verður boðið uppá 3ja rétta hátíðarkvöldverð á Hótel Geysi
að hætti matreiðslumeistarans Bjarka Hilmarssonar og 10.bekkinga. Verð kr. 5.000 per
mann. Krakkarnir munu sjálf sjá um lifandi tónlist undir borðhaldi, skemmtun,
þjónustu og matreiðslu með aðstoð yfirþjóns og matreiðslumeistara. Styðjum
framtíðarbörn Bláskógarbyggðar og kveðjum veturinn með stæl . Bókið núna í síma
480 6800 eða á maili geysir@geysircenter.is
Allur ágóði rennur beint til bekkjarins og verði nýttur í útskriftarferð þeirra í vor.

Ágætu nærsveitungar
Nú er búið að dagsetja fjölskyldu- og menningarhátíðina Fjör í Flóa og verður hún
haldin helgina 1.-3. júní. Viljum við minna á að hægt er að vera með ýmiskonar
handverk til sýnis og sölu þessa daga. Þeir sem áhuga hafa fyrir því að vera með
sýningar eða sölubása eru beðnir um að hafa samband fyrir 15. apríl eftirtalda aðila:
Aðalheiður Sveinbjörnsdóttir - Sími: 899-9684
Póstur : vatnsholt1@isl.is
Anný Ingimarsdóttir
- Sími: 861-8368
Póstur: anny@isart.is
Ingibjörg Einarsdóttir
- Sími: 691-7082
Póstur: langsstadir@simnet.is

Systkinaseiður er diskur með
íslenskum dægurlögum, gefinn
út í tilefni 60 ára afmælis
föður okkar.
Hann fæst nú í Bjarnabúð og
í síma 892-9037 (Hekla) og
kostar 1500 kr.
Takmarkað upplag.

Takk fyrir mig!
Í tilefni þess að Bláskógabyggð útnefndi mig Íþróttamann Bláskógabyggðar 2011
langar mig að senda inn nokkrar línur og þakka fyrir mig. Þessi viðurkenning er mér
mikill heiður og einnig hvatning fyrir mig að halda áfram að æfa og keppa.
Um þessar mundir er ég búsett í Osló þar sem ég er að læra sjúkraþjálfun við
Høgskolen í Oslo og Akershus. Ég æfi með frjálsíþróttafélaginu IK Tjalve sem er
mjög öflugt félag. Æfingaaðstaðan hérna er frábær, en við æfum á Bislett Stadion,
sem er völlur í alþjóða gæðaflokki. Bislett býður bæði upp á aðstöðu innan- og
utanhúss og þess vegna er hægt að æfa þar allan ársins hring. Aðalþjálfarinn minn er
John Erztgaard, aðstoðarþjálfari er Svein Lilleberg og lyftinga- og styrktarþjálfarar
eru “Dåsen” og Henriksen. Ég er í 10-15 manna hópi sem æfir saman og stemningin
er gríðarleg og rosalega gaman. Því miður hefur lítið orðið um innanhússmót þetta
árið vegna meiðsla, en ég er öll að koma til og stefnan tekin á gríðarlega sterkt
utanhússtímabil í sumar.
Framundan eru mjög spennandi tímar, æfingahópurinn er að fara í 12 daga
æfingarbúðir til Algarve í Portúgal um páskana og er ferðin mikilvægur hluti í
undirbúningum fyrir utanhúss tímabilið sem byrjar í lok apríl. Ég mun keppa með IK
Tjalve á nokkrum mótum í Noregi í maí og júní og einnig á Gautaborgarleikunum í
byrjun júlí. Um miðjan júlí kem ég á heimaslóðir og mun keppa fyrir HSK á
Meistaramóti Íslands og í Bikarkeppni FRÍ.
Að lokum langar mig að þakka öllum þeim sem hafa stutt við bakið á mér í gegnum
árin með ýmsum hætti og hvet alla krakka í Bláskógabyggð til að vera dugleg að æfa
sína iþrótt.
Kær kveðja, Agnes Erlingsdóttir

að gera
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dagamun ?
Sala á dýrindis kökum og bragðgóðu brauðmeti af ýmsum toga
ásamt úrvals grænmeti beint frá bónda í Bjarkarhóli
Reykholti.
Farið verður um Laugardalinn og nágrenni og fólki gefinn
kostur á að kaupa blóm fyrir páskana.
Sala á kökusneiðum og samlokum
í reiðhöllinni á Flúðum.

laugardaginn
mars

31.

Tími : 14 - 17

Þetta er liður í fjáröflun
10. bekkjar Grunnskóla
Bláskógabyggðar.

