Handverksfólk – framleiðendur – þjónustuaðilar
Laugardaginn 11. ágúst n.k. verður markaðsdagur
á Borg, Grímsnesi.
Október
01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þar verður
í boði aðstaða
til Þröstur
að seljaEiríksson
og kynna varning
og starfsemi
eins og undanfarin ár.
06/10: Skálholtsskórinn
með æfingabúðir
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Dagskráin
verður fjölbreytt,
Möguleikhúsið,
tombóla
kvenfélagsins,
töframaður
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
og margt, margt fleira.
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
13/10-14/10:
Femine.
Þeir sem áhuga
hafa á Vox
að taka
þátt Æfingabúðir
í markaðsdeginum
13/10:
Evrópskur
samstarfhópur
í öldrunarmálum
og vera með sölu- eða kynningarbás er bent
á að hafa samband fyrir 31. júlí n.k.,
nánari upplýsingar
og skráningu
annast: kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
14/10: Messa
í Skálholtsdómkirkju
Femine netfang
syngur í messunni
Friðsemd í símaVox
862-1982,
fes82@live.com
Sirrý í síma
869-2083,Breskur
netfangskólahópur
ibirna@simnet.is
15/10-19/10:
í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
Guðrún í síma
868-3003,
netfang
kvenfel@gmail.com
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
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
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
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
25/10: Fermingarbörn frá Hesthús,
Akranesi gerði, heysala

Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

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

11. árgangur 6. tbl. Júní 2012.

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

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar
lokuð frá 2. júlí til og með 27. júlí 2012
Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

Oddvitapistill 8. maí - 11. júní 2012.
Fundir hafa verið tíðir undanfarið vegna væntanlegra breytinga í leik-og
grunnskólanum á Laugarvatni. Hrund skólastjóri var gerður verkefnisstjóri í
breytingaferlinu og hefur hún haldið mjög vel utanum verkefnið ásamt starfsfólki á
Laugarvatni. Í lok maí náðist að halda mjög góðan fund með foreldrum á Laugarvatni
vegna breytinganna.
Þann 7. maí barst uppsagnarbréf frá aðstoðarskólasstjóra Grunnskóla
Bláskógabyggðar, Sigmari Ólafssyni og er þar með ljóst að hann verður ekki
þátttakandi í stjórnun í breyttu skólaumhverfi. Það er eftirsjá í Sigmari, enda gerðum
við ráð fyrir honum í breytingarferlinu vonuðum að reynsla hans og þekking nýttist
skólanum. Sigmar réðst til starfa haustið 2003 og hefur því starfað í Grunnskóla
Bláskógabyggðar undanfarin níu ár. Fyrir hönd sveitarstjórnar þakka ég honum mjög
gott og óeigingjarnt starf í þágu nemenda og samfélagsins alls.
Vorfundur Héraðsnefndar Árnessýslu var haldinn föstudaginn 11. maí í ráðhúsi
Ölfuss í Þorlákshöfn. Fundurinn stóð allan daginn og kynntu stofnanir
Hérðaðsnefndarinnar, Héraðsskjalasafn Árnesinga, Listasafn Árnesinga, Byggðasafn
Árnesinga og Tónlistarskóli Árnesinga reikninga sína og ársskýrslur. Mjög mikið að
gerast hjá þessum stofnunum og flott vinna hjá þeim öllum.
Hreinsidagurinn í Bláskógabyggð var laugardaginn 19. maí og tókst mjög vel.
Sumarhúsaeigendur og íbúar þyrptust á gámasvæðin með ógrynni af drasli. Gaman að
verða vitni að því hvað fólk nýtti sér vel að koma með rusl og afsetja það án gjaldtöku.
Gámabílarnir höfðu varla undan að koma með nýja tóma gáma, þeir fylltust svo hratt.
Kvenfélag Laugdæla hefur gefið loforð um kr. 200.000,- gjöf í útiaðstöðu í
skóginum fyrir skólabörnin á Laugarvatni. Kærar þakkir fyrir það. Hagsmunaaðilar á
Laugarvatni og Hreinn Óskarsson, skógarvörður, gerðu sér ferð í skóginn þann 22. maí
s.l. og könnuðu aðstæður, en leikskólabörnin hafa farið vikulega í skóginn og dvalið þar
part úr degi. Ákveðið var að útbúa fleiri athafnasvæði í skóginum sem eiga að nýtast
öllu skólasamfélaginu. Skógræktin er að fara í hönnunarsamkeppni um aðstöðu, skýli
og salerni og er þetta mjög spennandi verkefni. Aðgengi fólks að skóginum á eftir að
batna þegar hugmyndir skógræktarinnar verða að veruleika.
Skólaslit í grunnskólanum voru 1. júní s.l. Ég naut þeirra á Laugarvatni og í
Reykholti og var ánægjulegt að sjá alla stórglæsilegu nemendurna sem hafa stundað
nám í Grunnskóla Bláskógabyggðar undanfarið. Sigmari voru þökkuð störf hans í þágu
skólans og augljóst að hans verður saknað næsta haust.
Laugvetningar hafa stundum kvartað yfir ágangi fjár í þéttbýlinu. Í fyrra náðist
loks að loka girðingu suður af þéttbýlinu um Lyngdalsheiðarveg og fjárbændur gerðu
mikla bragabót á sínum girðingum. Nú á að vera búið að laga girðinguna eftir veturinn,
Kolbeinn ætlaði að ljúka því verki fyrir okkur og þá þarf bara að hjálpast að við að
halda þéttbýlinu fjárlausu, koma fénu út ef það nær að læða sér inn og loka hliðum vel.
Hátíð var haldin á Friðheimum föstudaginn 8. júní s.l. í tilefni þess að búið er að
taka í notkun gríðarlega stækkun á gróðurhúsinu. Þar hefur einnig verið byggt fallegt
móttökusvæði fyrir gesti sem vilja kynna sér íslenska garðyrkju og íslenska hestinn.
Knútur og Helena hafa lyft Grettistaki og er gaman að verða vitni af stórhug þeirra og
áræðni. Ég óska þeim heilla í framtíðinni, þau eiga alla mína aðdáun.

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.
StuðlarSveitarhátíð
að réttari og betri
líkamsstöðu..
2012.
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð
að árvissum
viðburði.
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grisjunarviður
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í tók
35 að
lítra
Til að þoka málinu áleiðis og koma í farvegHelgastaðaskógi
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pokum.
koma upplýsingum áfram til fleiri aðila og kanna
áhuga á þátttöku.
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hjá Bjarna
Spurt var: Á að ráðast í sveitarhátíð í sumarFrekari
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í Aratungu/Reykholti/
Sveinssyni í síma 8935388.
Tek
að
mér
allar
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víðar í sveitinni ?
Fæst einnig
Múrbúðinni á
Hver og einn vinnur samkvæmt
sinniígetu.
tölvuviðgerðir
og vírushreinsun
Fundarmenn voru
á því að halda hátíð og ákveðin
varog
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ogpakningum
heiti.
Flúðum
í
minni
í
Áhrifin
koma mjögágúst
fljótt(tilí ljós.
Nafnið
„Tvær
úr tungunum“
dagsetning
að lengja sumarið).
Get boðið
þér að
koma heim til
þín og 25.Bjarnabúð.
Leitast
verður
að hafa
sem mestAthugið
sjálfbæra,
safna saman
lækkað
verð!
kenna þér
á hinvið
ýmsu
forrithátíðina
Skráning í síma 861-7888
dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
Júlíana
leiðbeinandi
í
Allir sem áhuga hafa geta
tekiðMagnúsdóttir
þátt og komið með
hugmyndir.
Halldór Hilmir
Áhugasamir
hafi samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
Steinu
steinkab@gmail.com
uppl í síma
845-5591

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Almenningssamgöngur: Takið nú vel eftir kæru sveitungar! Nýlega
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
var gerður samningur milli SASS og Fjölbrautarskóla
Suðurlands
um

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í Biskupstungum
21 og 22 júní, Þingvallasveit og
Laugardal 20 júní 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.

Íþróttamiðstöðin
Reykholti.
Sumaropnunartími

25. maí - 20. ágúst 2012
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21:00
Miðvikudaga 10:00-21:00
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00
Laugardaga 10:00-18:00
Sunnudaga 10:00-18:00.
Kv.Starfsmenn

skólaakstur fyrir FSu. Samningurinn felur í sér að nemendur sem nota
*Heildrænt nudd
skólaakstur í FSu fá fullan aðgang að almenningssamgöngum
SASS.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Nemendur fá sérstakt nemendakort sem gildir
á starfstíma skólans og í
sest hafa í líkamann.
skólafríum. Ekið verður frá Selfossi tvisvar á dag, sem
snemma
morguns og
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
seinnipart dags til og frá Reykholti og Flúðum með nemendur og aðra
álags.
farþega sem vilja nýta sér almenningssamgöngurnar.
Breytingin tekur gildi
þann 20. ágúst n.k. og gildir allt árið. Samningurinn mun gjörbylta
*Vöðvanudd
almenningssamgöngum í Uppsveitirnar og gefur möguleika
á að sækja vinnu
-fyrir
líkamsræktarfólk.
á Selfoss eða til okkar í Uppsveitirnar.
Losar
og mýkir
vöðvana.
Ritað
í maí
og í júní 2012
Viðbót við
teygjurnar.
Drífa Kristjánsdóttir

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

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

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

Nudd og Heilsustofaehf
Katrínar
Hurðalausnir
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

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

Járningaþjónusta

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
IceThai
ferðir
um Thailand
með
íslenskri
látið vitatravel,
á skrifstofu
sveitarfélagsins
í síma
486-8808
eða ífararstjórn
tölvupósti á .
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Dagana
14.
nóvember
til
7. desember nk. munu IceThai travel og ferdin.is
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
standaKomudagar
fyrir einstakri
ferð ævintýraferð
til Thailands.
rúlluplastsbíls
verða auglýstir
í Bláskógafréttum og á
Nánari
upplýsingar
á
icethai.is
og
ferdin.is
eða í síma 8938808.
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Margeir um komudaga í tölvupósti
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu
vinsamlegast
látið vita.
Ferdin.is,
allar aðrar
ferðir.

Upplýsingar í símum 893-8808 / 857-3900 ásamt heimasíðunum
icethai.is og ferdin.is

Nuddstofan Heildrænt líferni
Athugið Reykholti
Íþróttamiðstöðinni
Næstu*Heildrænt
Bláskógafréttir koma
út í ágúst.
nudd
Ef þið viljið senda efni í -nær
Bláskógafréttir
sendið það
á sigurros@blaskogabyggd.is
djúpt til uppsafnaðra
tilfinninga
sem
sest
hafa
í
líkamann
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 486-8808

Vöruflutningar

Reykjavík—Árnessýsla

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til
föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og álags

.
Lopapeysur,

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

-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.

upplýsingar í símum 866-

HEYSKAPUR
Tek pantanir.
*Dáleiðsla
prjónavörur kerti,
9981 heyrúllun
Tökum að okkur
Opið glervörur,skartgripir,
eftir samkomulagi-Djúp slökun.
Lopapeysur og aðrar

undirvitundar og losað um þráláta streitu
tækifæriskortNáð
og tilmargt
í sumar
.
Hef lokið
námskeiðum í
Frekari upplýsingar
í
fleira.
Einnig
möguleiki
á slætti og
allan ársins hring Gjafabréfklassísku vöðvanuddi
símaOpið
8659300
þeimjúní)
sem þér þykir vænt um dekur nuddtíma
rakstri
(nema lokað Gefðu
10 mai-1
Rósa, vegna
Austurhlíð(timburhúsið)
sauðburðar.
Jón
868 5565
og s:svæðanuddi.

Júlíana Magnúsdóttir

Betra að hringja á undan sér .

Gunnar s: 861 1914
Áslaug Magnúsdóttir á Króki

-SumarmarkaðurVið viljum minna á að hinn sívinsæli
sumarmarkaður Kvenfélags
Biskupstungna verður haldinn í
Björgunarsveitarhúsinu við
Bjarkarbraut í Reykholti í
Biskupstungum, laugardaginn 7. júlí
frá kl. 13:00 til kl. 17:00.
Nefndin

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
Kynnið ykkur fjölbreytta
Sími stöðvarinnar
er 480 5300 viðburðadagskrá
á www.upplit.is
Vaktsími
neyðartilvikum er
allirívelkomnir!
892-8804

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

Aratunga
Félagsheimilið Aratunga er til útleigu fyrir fermingar, giftingar, afmæli, fundi,
erfidrykkjur og aðrar samkomur. Húsið tekur 250-300 manns í sæti.
Dúkar og borðbúnaður til leigu fyrir 300 manns.
Upplýsingar í síma 861-8828 eða hafdís@blaskogabyggd.is

__________________________________________________________

Til sölu!
2ja ára 24”, 21 gíra Trek
strákafjallahjól, blátt og svart
til sölu,
einnig 2ja—3ja ára, 3ja
gíra Windsor Bronco
kvenhjól!
Upplýsingar í síma 848 -1474.

GRÓÐRARSTÖÐIN
GERÐI
Opið í sumar frá 1 júní fram í sept.
Frá 15. júní til 15. júlí verður opið alla
daga en annars verður opið um helgar
kl 11-18.
Verðum með til sölu, forræktað
grænmeti,
sumarblóm, trjáplöntur og ýmsa
skrautrunna.
Einnig verða hinar sívinsælu gulrætur
í sölubás fyrir utan.
Upplýsingar hjá
Ellisif í síma 865-4393 .

Verið velkomin í Laugarás!

