ÚTBOÐ
Sláttur og hirðing í Laugarási og Reykholti
Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í verkið „Sláttur og hirðing í Laugarási
og Reykholti“.
Samningstímabil þessa útboðs er frá 15. maí 2012 til 15. september 2014.
Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum er 70.057 m2.
Október Bláskógabyggðar í Aratungu,
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
Reykholti, frá og með miðvikudeginum 11. apríl gegn 5000 kr. skilagjaldi.
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
Tilboðum07/10:
skalMessa
skila íáSkálholtsdómkirkju
skrifstofu Bláskógabyggðar,
Reykholti, 801
kl. 11:00. PresturAratungu,
sr. Egill Hallgrímsson
Selfossi, 10/10-12/10:
fyrir kl. 14:00
mánudaginn
23. apríl 2012,
verða
þau opnuð að
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:ensr.þá
Sigrún
Óskarsdóttir
10/10-14/10:
ZEN-hópur sem
með námskeið
í Skálholtsbúðum
viðstöddum
þeim bjóðendum
þess óska.
13/10-14/10:
Vox
Femine.
Æfingabúðir
Nánari upplýsingar veitir Kristinn J. Gíslason sviðsstjóri Þjónustu- og
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
framkvæmdasviðs
Bláskógabyggðar í síma 486-8726.
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Bláskógabyggð
Vox Femine syngur í messunni

11. árgangur 4. tbl. Apríl 2012.

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

Vorið að nálgast

KJÖLUR

15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Íbúðin
að20/10-21/10:
Kistuholtiog
5agóð
í Reykholti
Gaseldunaráhöld
aðstaða tiler til leigu. Leigutímabil frá og með
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
matseldar
í öllum
húsum íbúð
maímánuði.
Íbúðin
er félagsleg
sem eldri borgara hafa forgang á að
21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
leigja. Sæki
engir eldri
borgarar
umáhúsnæðið
verður hún leigð almennum
21/10-26/10:
Breskir
unglingar
vegum
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25 manns
umsækjanda
tilFermingarbörn
skammtímaleigu.
Vatnssalerni og sturta
24/10:
frá Akranesi
25/10: Fermingarbörn frá Hesthús,
Akranesi gerði, heysala

Á

Bláskógabyggð

NINGASTAÐIR

Leiguíbúð

26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Umsóknir
skulu
berast
á skrifstofu
Bláskógabyggðar eða áFnetfangið
REMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
kristinn@blaskogabyggd.is,
merktar
Kistuholt
5a
Leiga
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Upplýsingar
Kristinn
í síma 860-4440.
Heimasíða:gefur
www.gljasteinn.is
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
ÞjónustuogHestagerði
framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar
og heysala
Vatnssalerni

Mynd JKB

Oddvitapistill 12. mars-10. apríl 2012.
Oddvitar og sveitarstjórar Uppsveitanna ásamt Ásborgu Arnþórsdóttur,
ferðamálafulltrúa Uppsveitanna, fóru í stutta námsferð til Cornwall sem er í
suðurhluta Bretlands. Cornwall svipar að ýmsu leyti til Uppsveitanna, þar eiga
Bretar mikið af sumarhúsum og því var spennandi fyrir okkur að sjá hvað þeir væru
að gera í ferðamennsku. Ferðin var mjög ánægjuleg og gott að spá saman í spilin
og skoða stefnu sveitarstjórnanna í ferðamálum Uppsveitanna.
Vinir Tungnarétta hafa heldur betur látið hendur standa fram úr ermum og
eru búnir að brjóta niður allan almenninginn og aðra steypta veggi í réttunum.
Mikill mannfjöldi vann við að jarðvegsskipta og undirbúa jarðveginn fyrir uppslátt
á nýjum réttum.
Iðnaðarráðherra Oddný G.Harðardóttir skrifaði undir viðbótarsamning um
Vaxtarsamning Suðurlands þann 19. mars s.l. Hún kom svo í Friðheima til að skoða
öfluga uppbyggingu þeirra í garðyrkjunni og hvernig þau áforma að tengja hana
ferðaþjónustunni. Í Friðheimum var ráðherra boðið upp á gómsæta tómatsúpu úr
Friðheimatómötum að hætti Jóns kokks. Ásborg ferðamálafulltrúi sagði frá
áhugaverðum verkefnum í Uppsveitunum og Sveinn A. Sæland kynnti ýmis mál
sem brenna á garðyrkjunni m.a. hækkun á dreifingu raforku í dreifbýli.
Tónlistarnemendurnir Kristinn og Eysteinn heiðruðu gesti með flottum gítarleik.
Nú hefur Vegagerðin boðið út hringtorgin í Reykholti. Framundan eru því
framkvæmdir sem á að vera lokið í ágúst n.k.
Þingmönnum Suðurkjördæmis var boðið í Friðheima þann 26. mars s.l. að
ræða við sveitarstjórnarmenn og forystu garðyrkjumanna um rafmagnskostnað
garðyrkjubænda og að verið er að skoða dreifiveitu fyrir garðyrkjuna. Fundurinn
var góður og vonandi eru aðilar betur upplýstir um stöðu garðyrkjunnar enda er hún
okkar stóriðja og þarf að hafa öruggan grunn varðandi kaup á raforku.
Opið hús var um deiliskipulagstillöguna á Laugarvatni í Grunnskólanum.
Mæting var góð og allir gátu skoðað það sem þeir helst vildu og snéri að þeim og
sett fram athugasemdir og tillögur. Tillagan verður fljótlega sett í auglýsingu og þá
getur fólk enn gert athugasemdir.
Íbúafundur var haldinn í Aratungu fimmtudaginn 22. mars kl. 20:00. Valtýr
og Kristinn kynntu fjármálin og framkvæmdir sem framundan eru. Við höfum lagt
okkur eftir að hitta íbúana, enda skiptir það miklu máli að vita hug fólks og geta
unnið saman að verkefnum framtíðarinnar.
Páskar eru liðnir með tileyrandi mannfjölda sem dvaldi hér í Uppsveitunum
og vonum við að allir hafi notið dvalarinnar vel. Mistök urðu varðandi opnun á
gámasvæðunum og er ég mjög leið yfir þeim. Lokað var á annan í páskum en
hefðbundið er að hafa gámasvæðin opin þann dag. Beðist er velvirðingar á þessum
mistökum.
Ritað í Bláskógabyggð 10. apríl 2012
Drífa Kristjánsdóttir

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 betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Blandaður grisjunarviður úr
Helgastaðaskógi í 35 lítra
Tölvuviðgerðir
pokum.á Hótel Heklu 20. apríl
Keltnesk örnefni - Upplitsviðburður
Frekari upplýsingar hjá Bjarna
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek að mér allar almennar
Aprílviðburður Upplits
fjallar
um
keltnesk
menningaráhrif
á Íslandi að á
fornu
Fæst
einnig
Múrbúðinni
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinniígetu.
tölvuviðgerðir og vírushreinsun
Flúðum
í minni Friðriksson
pakningum í
og nýju - og einkumÁhrifin
og sérkoma
í lagi á
Suðurlandi.
Þorvaldur
mjög
fljótt og
í ljós.
Get boðið þér að koma heim til þín og
Bjarnabúð.
fornleifafræðingur og fréttamaður skoðar málið út frá fornleifum,
Athugið lækkað verð!
kenna þér á hin ýmsu forrit

í símakomið
861-7888
tungumáli og örnefnum, Skráning
en í ljós hefur
að útskýra má mörg torskýrð
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
örnefni á Íslandi með því að líta til hins keltneska ímenningararfs.
Halldór Hilmir
Fyrirlesturinn verður á Hótel Heklu á Skeiðum föstudagskvöldið
uppl í síma 845-5591
20. apríl kl. 20.00.

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Vetrarmót Loga og Trausta
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í Biskupstungum
26 og 27 apríl, Þingvallasveit og
Laugardal 25 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.

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

Seinasta Vetrarmót Loga og Trausta verður haldið
14. Apríl
*Heildrænt
nudd kl 14.00
að Hrísholti.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sest hafa í líkamann.
Keppt verður í barna-unglinga- fullorðins ogsem
unghrossaflokkum.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi getur mætt með nýtt
álags.
hross á hvert mót, en heldur samt sínum stigum þ.e. knapinn safnar
*Vöðvanudd
stigum óháð hrossum. Unghrossaflokkurinn er ætlaður
hrossum
líkamsræktarfólk.
fæddum 2006 og 2007. Í unghrossaflokki þarf-fyrir
hestur
ekki að vera í
Losar og mýkir vöðvana.
eigu félagsmanns.
Viðbót við teygjurnar.
Vert
er
að
minna
á
þær
reglur
sem
gilda
um
keppnisrétt
knapa og
Sigurður Frímann Emilsson
*Heilun
hrossa
á vetramótum
félagsins. Knapi verður að vera
félagsmaður í
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
-gefur ró og jafnvægi.
Loga eða Trausta og hestur sem keppt er á, minnst 50% í eigu
Jafnar starsfemi og samvinnu
s: 692 4649 er hægt að lesa um reglur félagsinsmilliá orkustöðvanna.
félaga.Nánar
heimasíðu Loga
Netfang:
laufhaga12@internet.is
undir reglur móta.

Nudd og Heilsustofaehf
Katrínar
Hurðalausnir

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Vetraropnunartími

*Gjafabréf

bylgjupappi
Íbúð óskast
Reglusöm barnafjölskylda
leitar að leiguhúsnæði á
Laugarvatni frá og með
næstkomandi ágúst. Þarf
að vera a.m.k fjögurra
herbergja. Endilega
hafið samband í
síma 865-4227, Anna Dís.

og þér standa allar dyr opnar

Laugarvatni

Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
viðgerðir
Opnunartímar í vetur:
Reynsla og
Virka
daga kl: 09.00-12.00
góð þjónusta
hurdalausnir
Mánudaga kl: 10.00- 16.00
@gmail.com
Magnús Vignir Gjafabréf
sími 894-2380

Hjartanlega velkomin
Katrín Erla Heilsunuddari
Pöntunarsími 862-4809

Bláskógabyggð
Vinnuskóli
Járningaþjónusta

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
Bláskógabyggðar
2012SNYRTISTOFA
VIOLA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir

Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu
opinna svæða.
HÖGNASTÍG
1, Lágmarksaldur
FLÚÐUM.
er 18. ár. Starfstími er frá 23. maí til Kipptu
31. júlí.
Starfssvæðið
er
á
Laugarvatni
út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan og í
Tek að mér járningar
Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl
n.k. og skulu
umsóknir
berist á
Eftirfarandi
meðferðir
í boði:
upplýsingar
í
skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið kristinn@blaskogabyggd.is,
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsunmerktar
síma
846-7048.
Heildrænt
líferni
Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar gefur Kristinn
síma 860-4440.
Litun ogí plokkun
– Handsnyrting

Sigurjón Sæland

Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Þjónustu- og framkvæmdasvið
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í Bláskógabyggðar
síma 856-1599 Hlíf

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.

Styrkir og sjóðir:

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands - Styrkir til atvinnuþróunar. Umsóknarfrestur til
20. apríl
Svanni – lánatryggingasjóður kvenna. Umsóknarfrestur til 16. apríl

Vörumóttaka Skútuvogi 13

Umsókn um styrk til samgönguleiðar
(styrkvegir).
Umsóknarfrestur til 15. apríl
Sími:
533 2211
Starfsmenn Atvinnuþróunarfélags
Suðurlandsehf
geta aðstoðað áhugasama aðila
VÖNDULL
við þróun hugmynda og gerð umsókna

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

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

ÁRNESSÝSLU. Suðurlands á forsíðu
Hægt er að skrá sig á póstlista Atvinnuþróunarfélags
heimasíðuBrottför
félagsins
. Þar er einnig
hægt
að2211.
afskráMánudaga
sig. Á heimasíðu
fráwww.sudur.is
Reykjavík, Skútuvogi
13. sími:
533
til
félagsins er sagt frá auglýstum styrkjum og sjóðum auk ýmissa frétta sem tengjast
föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
starfi félagsins og starfsvæði þess.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

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

.
Lopapeysur,

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk
VIOLA snyrtistofa
Vinnustofan
Rósin
Losar og mýkir vöðvana
Högnastíg
1 Flúðum.
Viðbót við teygjurnar
Nudd
prjónavesti, ullarsokkar í öllum
*HeilunGUINOT húðvörur fyrir

-gefur
ró og jafnvægi
stærðum ásamt peysum.
Vélprjónaðar
buxur,
Býð
upp
á nuddtíma
Jafnar starfsemi og samvinnu
dömur
og
herra
milli orkustöðvanna.
glervörur, kerti, sápur
og margt fleira.
Lopapeysur og aðrar
ALESSANDRO
naglalökk
gloss
upplýsingar
í símumog866prjónavörur kerti,
Tek pantanir.
*Dáleiðsla

9981

glervörur,skartgripir,

-Djúp slökun.
Opiðtækifæriskort
eftir samkomulagi
og tilmargt
Meðferðir:
Andlitsbað –
Náð
undirvitundar og losað um
þráláta streitu
fleira.
.
Hef
lokið
námskeiðum
Frekari upplýsingar í
Húðhreinsun – Fótsnyrting –í

Opið allan ársins hring

Gjafabréf

Handsnyrting
– vöðvanuddi
Vaxmeðferðir –
síma
8659300
(nema
lokað Gefðu
10 mai-1
þeimjúní)
sem þér þykir vænt umklassísku
dekur nuddtíma
vegna sauðburðar.

Litun og plokkun.
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
og svæðanuddi.
Júlíana
Magnúsdóttir
Tímapantanir í Síma 856-1599
Betra að hringja á undan sér .

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

Ullargámur

Kynnið ykkur fjölbreytta
viðburðadagskrá á www.upplit.is allir velkomnir!

Ullargámur verður staðsettur á
Smiðjustíg 10 Flúðum, við
skemmu Flúðaleiðar, frá 10. Apríl
til 30.apríl 2012. Hægt er að
nálgast tóma ullarbala á sama stað.
Flúðaleið flutningar ehf
S:892-2370/486-1070

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

Frétt ÍBÚAÞING 2012 Laugarvatni

Flúðaleið flutningar ehf vantar

ÍBÚAÞING 2012 var haldið 6.mars í Fontana á Laugarvatni að frumkvæði stjórnar
Hollvina Laugardals sem
vill koma því á framfæri að tilgangurinn er að halda áfram að
meiraprófsbílstjóra.
ræða f-in þrjú , ferðaþjónustu-fegrun-framtíð. Sætta sig við að hlutirnir gangi hægt en að
smátt ogFlúðaleið
smátt verði eitthvað
af verkefnunum
helst öll og mikið fyrir
meira.
flutningar
ehf, semframkvæmt,
sér um vöruflutninga
Hógværð en bjartsýni. Stjórn Hollvina Laugardals bauð uppá kaffi og Fontanakökur.

Eimskip og Samskip í uppsveitir Árnessýslu, vantar

Ásborg Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu stýrði umræðum.
meiraprófsbílstjóra
til að Átakið
sinna“Ísland
útkeyrslu
á sendibílum,
Færði fréttir
úr ferðabransanum á Íslandi.
allt árið”
þarf að hafa
fjölbreyttflutningabílum
framboð allt árið. Vöruþróun
skilyrði fyrir því að hægt sé að lengja
og trailerum.
ferðatímabilið.
Arðsemi
er ekki næg.
eru framundan
líkur 892-2370
á að við
Nánari
upplýsingar
erGóðar
hæg bókanir
að fá hjá
Pálmar íogsíma
séum að sigla inní gott ferðaár. Verið er að innleiða “Vakann” nýtt gæðakerfi í
og á á Íslandi.
ferðaþjónustu

fludaleid@simnet.is
Drífa fránetfanginu:
Bláskógabyggð
fór yfir hugmyndabanka frá Íbúaþingi 2011 til upplýsinga
fyrir alla og til að koma því á framfæri að verið sé að vinna í ýmsu sem komið var af
stað.
Héraðsskólinn; getum hugsanlega átt von á tilboði um samning um yfirtöku og
kostnaðaráætlun frá ráðuneytinu sem verður ásættanlegur fyrir sveitafélagið.
Heildardeiliskipulagsvinna; hún er langt komin og mun skipulagsfulltrúi auglýsa opin
dag, samtalsdag, í næstu viku.
Göngustígar; verða settir í skipulag í samráði við íbúa.
Öryggismál; hraðahindranir í gegnum Laugarvatn eru á dagskrá í sambandi við
aðaldeiliskipulagsvinnu.
Bátaleiga; Nokkrar lóðir verða í boði sunnan við gufuna. Bátaleiga er hugsuð við
Laugarvatn.
Rollur; Verið að leita lausna en mismunandi skoðanir eru á því. Öflugar girðingar eru
inní myndinni.
Lindargarðurinn; rætt hefur verið um það að koma Lindargarðinum í upprunalega
mynd, huga að klippingum og hreinsa órækt.
--------------------Þátttaka var 20 manns sem skipt var upp í 2 umræðuhópa. Helstu áherslur hópanna voru
eftirfarandi og endurtekningar frá Íbúaþingi 2011 en nauðsynlegt er að hamra á því sama,
þar til framkvæmdir verða;
Göngustígar; þarf að kortleggja göngustíga í kringum Laugarvatn. Hótel Edda hefur
gefið það út að þeir vilji styrkja gerð korta. Leggjum til að ferðamálafulltrúi uppsveita
hafi framgöngu um að biðja Rúnar Gunnarsson um að gera göngustígakort. Gaman væri
að hafa fuglamerkingar á stígum og nöfn á giljum, lautum o.s.frv. Göngustígur HrísholtHáholt verði opnaður samkvæmt skipulagi.
Vígðalaug; er friðlýst og er minjavörður Suðurlands að sækja um styrk til að hægt sé að
hefja lagfæringar og viðhald. Það þarf að fá teikningar af skipulagi á lauginni og
umhverfi eins og t.d., Landform hefur hannað annað umhverfi við vatnið nýverið. Leita
tilboða og hafa kostnað á hreinu svo að hægt sé að leita að fjármagni en stjórn Hollvina
Laugardals vill vinna að því að ganga frá þessu verkefni áður en ferðamannaálagið byrjar
en það þarf að hugsa fyrir átakinu “Ísland allt árið” þannig að aðgengi sé auðvelt allt
árið.

Öryggismál; Hraðahindranir í gegnum Laugarvatn eru forgangsverkefni áður en slys verður.
Fram kom að nokkrir brunnar í byggðinni eru opnir og skapa slysahættu fyrir börn. Þá var
bent á að risahvönn er á nokkrum stöðum í bænum, en sú jurt getur brennt hold mjög illa.
Aðvörun vegna risahvannar;Á síðustu árum er farið að bera nokkuð á plöntunni risahvönn
(einnig kölluð tröllahvönn Heracleum mategazzianum; enska: Giant Hogweed) í íslenskum
görðum, enda þykir plantan nokkur prýði. Náttúrustofa Vesturlands varar hins vegar
eindregið gegn því að plantan sé höfð í görðum, sérstaklega þar sem börn gætu komist í
snertingu við hana. Safi úr plöntunni er einstaklega ertandi og komist hann í snertingu við
húð geta myndast mjög slæm blöðrukennd útbrot, sem versna enn ef sólarljós skín á húðina
með safanum á. Útbrotin líkjast brunasárum bæði í útliti og tilfinningu. Berist safi úr
plöntunni á húð skal tafarlaust þvo hana, helst með sápu. Safinn drepur húðfrumur og í
sumum tilfellum einnig undirliggjandi vefi og geta sár því verið allt að 6 mánuði að gróa og
ljót ör myndast. Ör eftir safann geta verið bláleit í nokkur ár eftir að útbrotin hafa gróið.
Berist safinn í augu getur hann valdið tímabundinni eða varanlegri blindu.
Risahvönn líkist 1,5 - 4 m hárri útgáfu af ætihvönn, er harðgerð og mjög ágeng. Hver planta
getur myndað allt að 50.000 fræjum, en tæplega fjórðungur þeirra er líklegur til að spíra.
Plantan er mikil plága í Norður-Evrópu og eru víða hafnar skipulagðar herferðir til að hefta
útbreiðslu hennar.
Ef einhver telur sig vera með plöntuna í garði sínum er eindregið mælt með því að hún verði
fjarlægð strax. Tekið skal fram að við meðhöndlun plöntunnar er mjög mikilvægt að hlífa húð
og augum og æskilegt er að föt og hanskar séu vatnheld. Best er að grafa plönturnar upp að
vori og láta þær þorna upp áður en þeim er fargað. Fræforði í jarðveginum getur dugað í 7-8
ár, svo mikilvægt er að endurtaka uppgröftinn á hverju ári þar til plöntunni hefur verið
útrýmt. Til að hefta útbreiðslu risahvannar skal ekki setja leyfar hennar og fræ í safnkassa eða
miðlægar moltugerðir, heldur farga henni með venjulegu rusli. Frekari upplýsingar má t.d.,
finna á; http;//www.ni.is/grodur/rannsoknir/agengartegundir/risahvannir og http;//
www.en.wikipedia.org/wiki/Giant_Hogweed.
Bátaleiga; verði endurvakin í samráði við heildardeiliskipulag.
Iðnaðarsvæði; skorað er á sveitastjórn að gera eitthvað í iðnaðarsvæðinu. Dagsektir á rusl.
Gangstéttar á Laugarvatni; Hiti í gangstéttum verði endurvakinn. Samanber “Ísland allt
árið”. Margborgar sig, fæst margfalt tilbaka. Framkvæma í áföngum og samkvæmt
deiliskipulagi eftir því fjármagni sem fæst hverju sinni. Þrýsta á Háskóla Íslands að hafa
upphitaða 1. braut á íþróttavellinum.
Ferðamennska; “ Ísland allt árið” átakið helst ekki í hendur við orð og athafnir. Því þarf að
breyta.
Lyngdalsheiðarvegur; Viljum að mokstursdögum verði fjölgað á Lyngdalsheiði og
Mosfellsheiði, samanber “Ísland allt árið”
Laugarvatn; Rotþrær á Laugarvatni margar hverjar orðnar lélegar og er sveitafélagið að
vinna hörðum höndum að lagfæringu.
Vorhreinsidagur; Þurfum ekki að ræða, er kominn til að vera. Í vor væri sniðugt að stinga
alla Bjarnarkló upp. Setja almenna rusladalla.
Sögumerkingar ; Svipað og við Vígðulaug og Lindargarðinn t.d., við Jónasar styttu og í
Bjarnalundi. Vekja athygli á eina álfablettinum á Laugarvatni, hóll sem heitir Barnhóll ofan
við íþróttavöll. Hollvinir Laugardals ganga frá því í samráði við Fontana að sögumerking
verði sett upp við líkan af gufubaði og smíðahúsi.
f.h. stjórnar Hollvina Laugardals Ella

