Bláskógaskóli
Í haust var leikskólinn Gullkistan og Grunnskóla Bláskógabyggðar
sameinaðir. Þá varð ljóst að breyta þyrfti um nafn á skólanum. Skólinn er nú
fyrir nemendur frá 1-15 ára. Nafnasamkeppni var haldin á haustdögum og
bárust á annan tug nafna í keppnina. Stýrihópur, skólaráð og fræðslunefnd
fóru yfir nöfnin og völdu 3 sem kosið var um. Allir nemendur skólans og
leiksólans Álfaborgar höfðu atkvæðisrétt auk starfsfólk skólans. Niðurstaðan
var Bláskógaskóli.
Október
Tveir þátttakendur
inn nafnið
Bláskógaskóli
það voru systkinin Arnar
01/10-02/10:sendur
Tónskólinn.
Námskeið:
Þröstur Eiríksson
Páll, Lára06/10:
Björk
og
Auður
Pétursbörn
á
Laugarvatni
og Sigríður Egilsdóttir á
Skálholtsskórinn með æfingabúðir
Vatnsleysu.
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson

12. árgangur 2. tbl. febrúar 2013.

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

10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir

Við þökkum
þeim fyrir
gott nafn
öðrumí sem
sendu tillögur er þökkuð
10/10-14/10:
ZEN-hópur
meðog
námskeið
Skálholtsbúðum
þátttakan.13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Stjórnendur
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Bláskógaskóla
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
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
Föstudaginn
8. mars
nk. klukkan
20.30 verður haldið hagyrðingakvöld í
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. PéturAratungu.
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. gestum
Sr. SigurðiafArnarssyni
Þekktir
hagyrðingar
mæta
og skemmta
sinni alkunnu snilld.
matseldar
í öllum
húsum
21.10: Messa íGuðni
Skálholtsdómkirkju
kl.
11:00.
Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Ágústsson frá Brúnastöðum
21/10-26/10: Breskir
unglingar
á vegum
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25 manns
Magnús
Halldórsson
frá
Hvolsvelli
Vatnssalerni
og
sturta
24/10: Fermingarbörn
frá
Akranesi
Pétur Pétursson frá Höllustöðum
gerði, heysala
25/10: Fermingarbörn
frá Hesthús,
Akranesi
Reynir
Hjartarson frá Akureyri
26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Þórður Pálsson
frá Sauðanesi
FREMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/
867
3571
Kristján Ragnarsson Æfingabúðir
frá Ásakoti
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa
kl. 11:00.
Prestur sr. Egill
Hallgrímsson
Hvetjum
fólkí Skálholtsdómkirkju
til að mæta og eiga
skemmtilega
stund
saman.
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
Barinn verður opinn.
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
VINIR
TUNGNARÉTTA
Vatnssalerni

Á

KJÖLUR

N I NHagyrðingakvöld
GASTAÐIR
í Aratungu

Smári Þorsteinsson íþróttamaður Bláskógabyggðar 2012
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar bauð til hófs til heiðurs íþróttamanni
Bláskógabyggðar laugardaginn 12. janúar sl. í Aratungu. Fjórar
tilnefndingar bárust frá íþróttafélögum úr Bláskógabyggð til nefndarinnar
en þau voru, Agnes Erlingsdóttir, Umf. Laugdæla, Finnur Jóhannesson,
Hestamannafélaginu Loga, Smári Þorsteinsson, Umf. Bisk. og Þorfinnur
Guðnason, Golfklúbbnum Úthlíð. Það var svo Smári Þorsteinsson sem var
krýndur íþróttamaður Bláskógabyggðar fyrir árið 2012 fyrir góðan árangur
í glímu. Smári stóð sig mjög vel á síðastliðnu ári í glímu en hann varð m.a.
Íslands- og bikarmeistari í sínum þyngdarflokki. Í hófinu voru allir þeir
aðilar sem voru valdir í landslið og urðu Íslands- og eða bikarmeistarar á
árinu 2012 heiðraðir, en 15 einstaklingar fengu slíka viðurkenningu.

Oddvitapistill 8. jan.-11. feb. 2013.
Þorrinn gekk í garð með skemmtilegu þorrablóti í Aratungu. Laugdælir héldu
sitt þorrablót um síðustu helgi. Mikið fjör, heimagerð skemmtiatriði sem alltaf falla vel
í kramið. Fólk leggur mikið á sig til að halda þennan árlega gleðskap, það skiptir miklu
og gaman þegar vel gengur og allir glaðir.
Skipulagsembættið á Laugarvatni stækkaði í janúar en þá bættist Ásahreppur við
og embættið fékk nýtt nafn: Skipulags-og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. Nú eru því
sex sveitarfélög í samstarfi um embætti skipulags-og byggingarfulltrúa. Húsnæðið á
Dalbraut 12 hentar embættinu vel enda hafa skrifstofur verið stækkaðar og aðstaða öll
betrumbætt.
Ríkisstjórn Íslands hélt ríkisstjórnarfund á Selfossi þann 25. jan. s.l. og í
framhaldi af honum fund með sveitarstjórnum á Suðurlandi. Þar kom fram að
framkvæmdasjóður ferðamannastaða væri búin að ákveða hæsta styrk til Geysis eða 20
milljónir í hugmyndasamkeppni og deiliskipulagsvinnu. Þann 31. jan var svo formleg
styrkveiting í Reykjavík, Kex hostel. Alveg frábært. Nú er loksins komin forsenda fyrir
því að kalla eftir hugmyndum um uppbyggingu á sjálfu hverasvæðinu á Geysi. Fyrsti
fundur hefur verið haldinn til að undirbúa hugmyndasamkeppnina og ætla aðilar að
vinna hratt og örugglega að því verkefni.
Í síðustu viku fengum við upplýsingar um að IPA styrkumsókn Uppsveitanna og
Íþróttafræðaseturs HÍ hefur farið í gegnum fyrstu síu og er nú til skoðunar hjá ESB og
Byggðastofnun. Ásborg, ferðamálafulltrúinn okkar sá um að sækja um og aðrir urðu að
fylla inn upplýsingar um sveitarfélögin og Íþróttafræðasetrið á Laugarvatni líka. Það er
mikill árangur að hafa náð svona langt. Nú krossleggjum við fingur og vonum að
umsóknin hljóti náð úthlutunaraðila. Ef svo fer verður hægt að hefjast handa við ýmis
verkefni sem hægt verður að vinna í framhaldinu til styrkingar atvinnu í
Uppsveitunnum. Við vitum meira um þetta um miðjan apríl n.k.
Ríkiskaup hafa auglýst Héraðsskólahúsið á Laugarvatni til leigu. Tilboðum á að
skila inn á morgun 12. feb. Tveir aðilar hafa haft samband við undirritaða og lagt fram
góðar og skemmtilegar hugmyndir um starfsemi í Héraðsskólahúsinu. Það verður
spennandi að fylgjast með hvort samningar nást um leigu á húsinu þannig að líf geti
færst í það á næstu mánuðum.
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti styrk kr. 7,5 milljónir til Skógræktar
ríkisins til framkvæmda við þjónustuhús/bálskýli og frágang á umhverfi í
Laugarvatnsskógi á grundvelli vinningstillögu úr fyrirhugaðri hönnunarsamkeppni.
Markmið styrkveitingarinnar er að styðja við uppbyggingu þjónustuhúsa og betri
innviða fyrir ferðamenn í þjóðskógum Skógræktar ríkisins. Væntingar eru um að
grunnskólinn sem nú hefur fengið nafnið Bláskógaskóli njóti góðs af þessu fyrir
aðstöðu til útikennslu á Laugarvatni og verður það vissulega til bóta.
Stjórn Sass kynnti sóknaráætlun fyrir Suðurland á fundi í Tryggvaskála í síðustu
viku. Ég lýsti aðdáun minni á þeirri vinnu og tillögum sem þar lágu fyrir. Vinnan
hefur gengið hratt og vel fyrir sig og tillagan sem liggur fyrir mjög fín. Ég geri ráð
fyrir að hún verði kynnt á heimasíðu Sass, www.sass.is þegar stjórnin hefur samþykkt
hana.
Aratungu 11. febrúar 2013
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
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daga: 7:00-9:00
17.30
mánudaga
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Reykjavík
alla
virka
16 tveggja
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sjónvarpi
Brottför
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frá Landflutningum
Kjalarvogi
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með
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Kjalarvogi og
Kl
13:00
Flytjanda
Klettagörðum
Mjög gott
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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
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styrkir allan líkamann og
Með kveðju
gerir vöðvana langa og fallega.
Starfsfólk
Flúðaleiðar
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og
allt stoðkerfið.
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Þórarinssyni
en hannsem
dó ungur
maður einungis
ára gamall úr
lækkað
verð!
kennaÞorfinni
þér
á hinvið
ýmsu
forrithátíðina
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í
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áhuga
hafa
geta
tekiðMagnúsdóttir
þátt og komið með
hugmyndir.
Hlutverk
sjóðsins
hefur
breytst
en fyrir 20
árum síðan var gerð
(nema
lokað
10 mai-1
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu
asborg@ismennt.is
eðatilraun til að efla
vegna
sauðburðar. Undanfarið hefur þetta fallið í gleymskunnar dá.
hann
sölu
minningarkorta.
Steinu
steinkab@gmail.com
uppl ímeð
síma
845-5591
Fram
er komin
tillagaá um
að sjóðurinn
standi straum að kostnaði við að setja upp
Betra
að hringja
undan
sér .

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Listaverkabingó Íþróttamiðstöðinni
á Flúðum
í Reykholti

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

*Heildrænt nudd

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnun í Reykholtslaug.
Mánudaga 14:00-18:00
Þriðjudaga 14:00-22:00
Miðvikudaga 14:00-18:00
Fimmtudaga 14:00 -22:00
Föstudaga lokað
Laugardaga 14:00-18:00
Sunnudaga lokað
KV Starfsmenn.

Verður föstudaginn 15. febrúar kl. 20.30 í Félagsheimili Hrunamanna
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Í vinninga eru listaverk eftir þekkta sunnlenska
listamenn.
sem sest hafa
í líkamann.
Skemmtiatriði: Ungir tónlistarmenn í fremstu
röð
leika
á hljóðfæri.
Losar um vöðvabólgu vegna
streitu og
álags.
Missið ekki af spennandi leik, dýrmætum vinningum og góðri tónlist.
Húsið opnað kl. 20.00
*Vöðvanudd
Karlakór Hreppamanna.-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
DVD frá Vinum Tungnarétta*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari

-gefur
ró oghann
jafnvægi.
Diskurinn er til sölu í Bjarnabúð, einnig er hægt að
panta
í síma
starsfemi
og samvinnu
895-9500 og vinirtungnaretta@gmail.com.Jafnar
Vinir
Tungnarétta.

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

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.
Kipptu út og geymduKóræfingar
nafnspjaldið hér fyrir neðan
Athugið
Tek að
mér járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar í koma út í
Við minnum
á æfingar alla
Næstu Bláskógafréttir
Nuddstofan
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
mánudaga
kl. 20:00
í Félagsheimili
mars
2013.
síma
846-7048.
Heildrænt líferni
Litun
og
plokkun
–
Handsnyrting
Hrunamanna.
Það
væri
gaman að
Ef þið viljið senda efni í
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
sjá nýjar
söngsystur,
sem og þær
Bláskógafréttir sendið það á
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland eða hafið
sem áður hafa verið með okkur.
sigurros@blaskogabyggd.is
Júlíana Magnúsdóttir
Endilega íkíkið
okkur Hlíf
samband á skrifstofu
Tímapantanir
síma á856-1599
Kvennakórinn Uppsveitasystur
Bláskógabyggðar í síma 486-8808

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Matarsmiðjan á Flúðum nýr starfsmaður

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
látiðstarfsmaður,
vita á skrifstofu
sveitarfélagsins
í síma
486-8808
eða í tölvupósti
„Nýr
Ingunn
Jónsdóttir hefur
tekið
við matarsmiðjunni
á á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Flúðum. Ingunn er vöruhönnuður
frá LHÍ og búsett í Flóahreppi.
Einnig
er
hægt
að
hafa
fasta
mánuði
hjá þeim bændum
sem það vilja.
Matarsmiðjan á Flúðum er alhliða matvælavinnsla
þar sem mögulegt
er að
vinnaKomudagar
afurðir úr grænmeti,
kjöti eða
fiski
í kældum
vinnslusal. Húnog
er á
rúlluplastsbíls
verða
auglýstir
í Bláskógafréttum
jafnframtheimasíðu
frábær vettvangur
fyrir alla þá
sem hafa áhuga á vöruþróun á
Bláskógabyggðar
http://www.blaskogabyggd.is/
sínum afurðum.
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
Endilega hafið samband við Ingunni í síma 858-5069 eða á
vinsamlegast látið vita.

ingunn.jonsdottir@matis.is ef þið hafið spurningar, skemmtilegar
hugmyndir eða langar bara að kíkja í kaffi og skoða aðstöðuna.“

Vöruflutningar

Reykjavík—Árnessýsla

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

Dansnámskeið
Dönsum á Selfossi heldur tveggja daga grunnnámskeið í swing-dansi
helgina 23 og 24 feb. nk. Í Tryggvaskála á Selfossi – leiðbeinendur frá
Komið og Dansið í Reykjavík koma til okkar...
Skráning fer fram á dansleikjum okkar í Tryggvaskála öll þriðjudagskvöld,
einnig er hægt að senda skráningu (nafn, sveitafélag og síma) á netfangið
donsumaselfossi@internet.is , facebook síðu okkar (skilaboð) eða hringja í
síma 8211286 (Eyþór)

Vinnustofan Rósin
Nudd

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum

Frá heilsugæslunni
í Vélprjónaðar buxur,
stærðum
ásamt peysum.
Býð upp á nuddtíma
Laugarási.
glervörur, kerti, sápur og margt fleira.

upplýsingar í símum 866-

Opið
frá kl 8:30 á morgnana
Tek
pantanir.
9981
til klsamkomulagi
16:30
Opið eftir
Getraunanúmer UMF. Bisk. er
Símatími frá
Hef lokið námskeiðum í
Frekari upplýsingar í
803
kl 9-9:30 og 13-13:30
síma 8659300
klassísku vöðvanuddi
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Styðjum okkar félag þegar við
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
Vaktsími
í neyðartilvikum er
ogþátt
svæðanuddi.
tökum
í getraunum.
892-8804

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

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

Uppsveitakortið 2013
Nú stendur yfir endurskoðun á Uppsveitakortinu sem gefið er út árlega og
dreift í 30 þúsund eintökum.
Alltaf þarf að bæta við taka út og breyta einhverju á hverju ári á korti og í
þjónustulista.
Mikilvægt er að fá ábendingar um breytingar.
Vinsamlegast hafið samband við ferðamálafulltrúa netfang
asborg@ismennt.is sími 8981957
eða skrifstofur sveitarfélaganna ef þið viljið koma athugasemdum á framfæri.
Kortið má nálgast á þjónustustöðum og á Uppsveitasíðunum www.sveitir.is

Þjónustudagatal.
Atvinnu og ferðamálanefnd hefur í hyggju að gefa út þjónustudagatal fyrir árið 2013.
Allir sem bjóða upp á þjónustu fyrir íbúa og sumarbústaðaeigendur geta þar auglýst
starfsemi sína. Dagatalinu verður að venju dreift á öll heimili og sumarbústaði í
Bláskógabyggð.
Vinsamlegast hafið samband í póstfang garn@garn.is eða í síma 899 3546 Inga
og 846 7048 Sigurjón.

Bláskógabyggð,
Álagning fasteignagjalda 2013.
Álagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð er nú lokið fyrir árið 2013.
Sú nýbreytni var tekin upp við álagningu gjalda 2012 að senda ekki út
álagningar- og greiðsluseðla fyrir fasteignagjöldum. Sveitarfélagið
Bláskógabyggð mun því ekki senda út álagninga- og greiðsluseðla vegna
álagningar árið 2013, nema þess sé sérstaklega óskað.
Álagningaseðlar birtast rafrænt á vefsíðunni island.is undir „Mínar síður“ og
eins má nálgast upplýsingar um álagninguna á heimasíðu sveitarfélagsins,
blaskogabyggd.is, undir „Bæjardyr“. Innskráning er með veflykli
ríkisskattstjóra eða rafrænum skilríkjum. Kröfur vegna fasteignagjalda birtast í
netbanka greiðenda.
Aðilar sem þess óska, geta fengið heimsenda álagningar- og greiðsluseðla og er
þeim bent á að hafa samband við skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 486-8808
( mánudaga-fimmtudaga frá 9.00 -12.00 og 13.00 – 15.00, en föstudaga frá
9.00 – 12.00 ), eða á netfangið gudny@blaskogabyggd.is.
Allar nánari upplýsingar um álagningu gjaldanna eru veittar á skrifstofu
Bláskógabyggðar.

Konudagshelgi í Bjarkarhóli.
Konudagurinn er 24 febrúar og við fögnum komu Góu og bjóðum hana
velkomna.
Laugardagur 23 .febrúar.
Tilboð í versluninni og viðskiptavinur nr 17300 fær úttektina sína fría og gjöf
að auki.
Cafe Mika verður með gómsæta konudagsköku til sölu í tilefni dagsins.
Konfekt á tilboði.
Málverkasýning Jóns Inga Sigurmundssonar opnar kl 15.00
Sunnudagur 24. febrúar.
Konudagskaka og konfekt.
Hátíðarkvöldverður með lifandi tónlist.
Borðapantanir í síma 486 1110

Bæjardyr nýtt á heimasíðu Bláskógabyggðar.
Með aðgang að Bæjardyrum á blaskogabyggd.is er verið að auka rafræna
stjórnsýslu hjá sveitarfélaginu. Markmiðið er fyrst og fremst bætt þjónusta við
íbúana með skilvirkari stjórnsýsluháttum.
Íbúar Bláskógabyggðar hafa aðgang að málum sínum hjá Bláskógabyggð.
Hægt er sjá yfirlit yfir greiðslustöðu hjá sveitarfélaginu og skoða stöðu mála.
Til að komast inná Bæjardyr er notaður veflykill ríkisskattstjóra sem er
svokallaður varanlegur aðalveflykill, þ.e. veflykill sem þú valdir á skattur.is eða
lykill sem ríkisskattstjóri hefur sent þér í heimabanka. Aðrir veflyklar, s.s.
skilalykill fagaðila eða veflyklar fyrir staðgreiðslu eða virðisauka, duga EKKI til
auðkenningar hér.
Af öryggisástæðum eru viðskiptavinir hvattir til að skrá sig út af
Þjónustusvæði að notkun lokinni með því að smella á hnappinn ,,Útskráning''.
Hægt er að fara inná heimasíðu Bláskógabyggðar og smella á hnapp merktan
Bæjardyr eða slá inn slóðina sem kemur hér fyrir neðan.
https://www.island.is/audkenning/?id=blaskogabyggd.is

Málþing og aðalfundur Upplits 23. febrúar 2013
Aðalfundur Upplits og málþing um menningarstarf á landsbyggðinni
„Blómlegt menningarlíf og búsetuval“
„Blómlegt menningarlíf og búsetuval“ er yfirskrift málþings um menningarstarf á
landsbyggðinni sem Upplit, menningarklasi uppsveita Árnessýslu, boðar til í
tengslum við aðalfund sinn sem haldinn verður á Hótel Gullfossi í Brattholti
laugardaginn 23. febrúar. Málþingið hefst kl. 14.00 og að því loknu, um kl. 16.00,
hefst aðalfundurinn.
Sérstakur gestur málþingsins verður Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir,
menningarfulltrúi Eyþings. Hún lauk námi í nútímafræði frá Háskólanum á Akureyri
árið 2005 og meistaraprófi í menningarstjórnun frá Háskólanum á Bifröst 2012. Hún
á að baki fjölbreytta reynslu af rekstri og stjórnun verkefna og hefur starfað sem
menningarfulltrúi Eyþings frá árinu 2007.
Erindi Ragnheiðar Jónu ber yfirskriftina „Skiptir menning máli?“ og er því ætlað að
virka sem kveikja að umræðum meðal fundarmanna að því loknu. Þar mun hún
segja frá menningarstarfi á Norðurlandi eystra og þróunarverkefni sem nú er að fara
af stað á jaðarsvæði Þingeyjarsýslu. Verkefninu er ætlað að laða ungt menntað fólk í
menningu og listum ættað af svæðinu heim til að standa fyrir metnaðarfullum
menningarverkefnum. Þetta tengir Ragnheiður Jóna svo við niðurstöður
meistaraprófsrannsóknar sem hún vann við Háskólann á Bifröst um samfélagsleg
áhrif uppbyggingar atvinnustarfsemi á sviði menningar og lista í fámennum
byggðarlögum.
Menningarklasinn Upplit var stofnaður snemma árs 2010 af hópi áhugasamra
einstaklinga um menningu og sögu uppsveitanna. Upplit fékk styrk frá
Vaxtarsamningi Suðurlands til þriggja ára verkefnis; 2010-2012, og aftur
framhaldsstyrk fyrir árið 2013. Upplit hefur á undanförnum þremur árum staðið fyrir
mánaðarlegum menningarviðburðum víðsvegar um uppsveitirnar, og þannig lagt sitt
af mörkum til að efla og auðga þá ferðaþjónustu sem fyrir er á svæðinu og skapa ný
tækifæri til uppbyggingar í menningartengdri ferðaþjónustu. Á árlegum málþingum
sem haldin eru í tengslum við aðalfund Upplits eru menningarmálin rædd frá ýmsum
hliðum og góðir gestir fengnir úr öðrum landshlutum með ferskan gust inn í
umræðuna.
Upplitsfélagar, menningar-, ferðaþjónustu-, skóla- og sveitarstjórnarfólk, og allir þeir
sem láta sig menningarstarfsemi í heimabyggð varða eru hvattir til að mæta og taka
virkan þátt í málþinginu.
Aðalfundur Upplits
Að málþingi loknu, um kl. 16, verður aðalfundur Upplits haldinn á sama stað. Á
dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf. Nánari upplýsingar um dagskrá er að finna á
www.upplit.is

Ungmennafélag Biskupstungna
100 ára saga

Söfnun heiðursáskrifta
Góð viðbrögð hafa verið við söfnun heiðursáskrifta í bókina um sögu
Ungmennafélags Biskupstungna. Bókin kemur út sumardaginn fyrsta 2013 á
105 ára afmælisdegi félagsins.
Bókin verður 250 blaðsíður í stóru og læsilegu broti og skreytt ótal myndum úr
sögu félagsins. Segja má að um leið sé verið að rekja sögu
Biskupstungnahrepps því saga félagsins og sveitarfélagsins er samofin á
margan hátt.
Í bókinni mun verða listi yfir einstaklinga og fyrirtæki sem kaupa bókina í
svokallaðri heiðursáskrift. Verð á bókinni í slíkri forsölu er kr. 6.000.
Ákveðið hefur verið að framlengja frest til kaupa á heiðursáskrift til 1.
mars. Til að einstaklingar og fyrirtæki fái nafn sitt í bókina þarf greiðsla
að hafa farið fram fyrir þann tíma.
Vinsamlegast greiðið heiðursáskriftina fyrir 1. mars inn á:
Ungmennafélag Biskupstungna
Kt. 660269-5179. Banki: 0151 – 26 – 533
Senda kvittun á: sydri.reykir@gmail.com
Nánari upplýsingar veita:
Sveinn Sæland, s. 486-8813
Gunnar Sverrisson, s. 486-8905
Margrét Sverrisdóttir, s. 486-8869
Svava Theodórsdóttir, s. 486-8873
Jens Pétur Jóhannsson, s. 486-8845
Helgi Kjartansson, s. 486-8920
Takk fyrir að kaupa bókina,
Ungmennafélag Biskupstungna

