Útgáfuhóf
Ungmennafélag
Biskupstungna
Október
01/10-02/10: Tónskólinn. 100
Námskeið:
áraÞröstur
sagaEiríksson
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir

Sumardaginn
apríl, kemur saga
Ungmennafélags
út.
07/10:fyrsta,
Messa í25.
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr. EgillBiskupstungna
Hallgrímsson
Þennan dag
verða 105
ár liðin frá stofnun
félagsins.
Til
fagna
þessari
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr.að
Sigrún
Óskarsdóttir
10/10-14/10:
ZEN-hópur
með námskeið
í Skálholtsbúðum
bókaútgáfu
verður efnt
til útgáfuhófs
í Aratungu.
Samkoman hefst kl. 20:30
13/10-14/10:
Vox
Femine.
Æfingabúðir
en húsið opnar kl. 20:00 með sýningu á mynd Jóns H. Sigurðssonar „ Í
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Biskupstungum“. Jón gaf félaginu myndina á 100 ára afmæli félagsins en
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
myndin sýnir m.a.
alla bæi
og hús
í Tungunum. Hægt verður að kaupa bókina
Vox Femine
syngur
í messunni
í Aratungu
þetta kvöld
og eins
geta þeir
aðilar sem keyptu
bókina í
15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
15/10: fengið
Stjórn Skálholt.
Fundur
heiðursáskrift
sína bók
afhenta. Samkoman verður betur auglýst með
15/10:
Ferðamálafrömuðir
dreifibréfi þegar nær dregur. halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
N15/10:
I NHeimsókn
G A Stveggja
T Allir
Aráðherra
ÐeruI íR
Skálholt
velkomnir.
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Stjórn
Ungmennafélags
Biskupstungna
Vatnssalerni
og
sturta og ritnefnd.
19/10-20/10: 12 spora hópur

Á

KJÖLUR

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

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

12. árgangur 4. tbl. apríl 2013.

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

Íbúafundur
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar boðar til íbúafundar í
Fræðslumiðstöðinni á Hakinu þriðjudaginn 16. apríl 2013
kl. 20:00.
Ársreikningar Bláskógabyggðar 2012 - Valtýr Valtýsson
sveitarstjóri.
Fræðslumál – Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, formaður
fræðslunefndar
Önnur mál og fyrirspurnir
Allir hjartanlega velkomnir.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar
______________________________________________

Skrifstofa Bláskógabyggðar verður lokuð eftir hádegi 30. apríl 2013
Starfsfólk skrifstofu Bláskógabyggðar

Oddvitapistill 13. mars -9. apríl 2013.
Mikil fundarhöld af ýmsu tagi hafa verið verkefni undirritaðrar síðasta mánuð.
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, aðalfundur Eignarhaldsfélagsins o.fl.
Ljósleiðaramál: Mjög athyglisverður fundur var í Árnesi um ljósleiðaramál.
Skeiða-og Gnúpverjarhreppur hefur í samvinnu við Landsvirkjun lagt ljósleiðara um allt
sveitarfélagið. Fundurinn var mjög upplýsandi og fróðlegur og mikil reynsla sem menn
búa yfir nú þegar verkefninu er að mestu lokið. Þetta er mál sem við hin í Uppsveitunum
þurfum að skoða betur samhliða þrýstingi sem við erum að setja á fjarskiptasjóð.
Reyndar fáum við engin haldbær svör frá þeim við kröfum okkar á betri og nútímalegum
nettengingum.
Vígðalaug: Ánægjuleg uppákoma varð við Vígðulaug á Laugarvatni í lok mars,
en Valgerður Sævarsdóttir átti frumkvæði að því að fá leyfi hjá Ugga Ævarssyni,
minjaverði, til að hreinsa Vígðulaug. Það var auðsótt mál og mættu nokkrir
sjálfboðaliðar ásamt Ugga og þrifu laugina. Vatnsyfirborðið í Laugarvatni hækkaði
talsvert fyrir stuttu og varð laugin ansi drullug. Gróu og Guðnýju á Ketilvöllum er
sérstaklega þakkað þeirra framlag þeirra en þær komu með haugsugu og hreinsuðu uppúr
lauginni. Sjálfboðaliðar þrifu, rökuðu og sópuðu farveginn að Vígðulaug. Mikill munur
var á svæðinu og gaman þegar fólk tekur svona frumkvæði og lagar til í umhverfi sínu.
Skólaskrifstofa Suðurlands: Hópur sveitarstjórnarmanna var settur í að gera
tillögur um Skólaskrifstofuna og er undirrituð í þeim vinnuhópi. Hópunum var gert að
vinna hratt og skila tillögum um Skólaskrifstofuna fyrir lok apríl.
Hugmyndasamkeppnin um Geysissvæðið: Mjög skemmtileg vinna er í
undirbúningi fyrir hugmyndasamkeppnina. Dómnefndin hélt sinn fyrsta fund á Geysi á
þriðjudaginn var, en undirbúningsnefnd hefur fundað fjórum sinnum og útbúið tillögur til
dómnefndainnar til að flýta vinnu hennar. Gengið var um svæðið, það skoðað og síðan
fundaði dómnefndin. Nú er staðan þannig að ekkert má segja um störf dómnefndarinnar
þ.e. rammann sem verið er að gera um hugmyndasamkeppnina. Það verður auglýst þegar
allt er tilbúið, vonandi í byrjun maí.
Kjalvegur: Ferðaþjónustuaðilar á Kili eru að ýta á Vegagerðina að veita meiri
þjónustu á Kjalvegi en þeir hafa gert undanfarin ár. Alger sprenging hefur orðið í ferðum
á Kjöl á Langjökul í vetur, aldrei fallið úr dagur og margir bílar daglega með ferðamenn.
Herbert, eigandi Mountaineers, benti á athyglisverða staðreynd, en hann greiðir um 20
milljónir í vegagjöld í gegnum eldsneytiskaup og hann bendir á mikilvægi þess að fá
meiri viðhaldsþjónustu á Kjalveg.
Ferðamál: Oddvitar Uppsveitanna áttu árlegan fund með ferðamálafulltrúa sínum
henni Ásborgu Ó. Arnþórsdóttur á mánudaginn var. Fundurinn var haldinn á nýju hóteli
á Nesjavöllum, Ion heitir það. Staðarhaldarar fóru með okkur um og sýndu þær
framkvæmdir sem hafa verið gerðar á hótelinu, það stækkað og mjög fallega hannað.
Ásborg skilaði árlegri skýrslu sinni og er mikið að gerast í þróun afþreyingar og
uppbyggingu allri fyrir ferðamenn í Uppsveitunum. Við erum þannig stöðugt að gera
ráðstafanir til að taka á móti auknum fjölda ferðamanna á svæðinu. Mjög flott.
Menntaskólinn á Laugarvatni. Gaman er að geta þess að ML mun halda uppá 60
ára afmæli sitt föstudaginn 12. apríl n.k.
Ársreikningar Bláskógabyggðar eru tilbúnir og voru lagðir fyrir byggðaráð til
kynningar í síðustu viku. Sveitarstjórn tekur ársreikningana til fyrri umræðu á fundi
sínum þann 11. apríl n.k.
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Íbúafundur: Að lokum vil ég minna á fyrirhugaðan Nuddstofan
íbúafund í Þingvallasveit
þann 16. apríl kl. 20:00 í Fræðslumiðstöðinni á Hakinu og Heildrænt
vona að íbúarlíferni
Bláskógabyggðar komi til fundar með sveitarstjórn á Þingvöllum. Ársreikningur
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
sveitarfélagsins verður kynntur íbúum, svo væntum
við umræðu um innleiðingu
nýrrar
námsskrár og fleira varðandi fræðslumál og hvaðeina annað sem íbúar vilja ræða.
*Heildrænt
nudd 9. apríl 2013
Aratungu
Drífa
Kristjánsdóttir.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

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

sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

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.

Úti-jóga á Flúðum

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Tímarnir hefjast með stuttri upphitun, síðan er létt ganga með nokkrum stoppum á
Losar og mýkir vöðvana.
skjólsælum stöðum þar sem við gerum jógaæfingar. Í lokin er slökun / hugleiðsla.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður
Frímann
Emilsson
Tími:
Þriðjudagar
og Fimmtudagar
kl. 17:30 – 18:30

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi
og samvinnu
Það
er einstök
eru hjartanlega
s: 692
4649 upplifun að ástunda jóga úti í náttúrunni. Allir
milli orkustöðvanna.
velkomnir,
reynsla af jóga er ekki nauðsynleg. Ath. að klæða ykkur eftir veðri.
Netfang: laufhaga12@internet.is

Vélstjóri
og rafvirkjameistari
Upphafstaður:
Við félagsheimili Hrunamanna á Flúðum

Nánari
upplýsingar
í síma: 8980677
Allar alhliða
viðgerðir,
þjónusta

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

*Gjafabréf

og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Aðalheiður Jónsdóttir

Járningaþjónusta

Jógakennari
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
maí846-7048.
2013.
síma
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

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
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.

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf

Fagrilundur

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

Nýtt gistihús í Reykholti

ÁRNESSÝSLU.

Opnar 15. apríl 2013

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til

Gisting og morgunverður í litlu gistihúsi í notalegu umhverfi
6 herbergi eru í húsinu, þar af tvö stór á efri hæð,
með sér baðherbergi sem henta t.d. vel fyrir fjölskyldur.
Fjögur minni herbergi á neðri hæð
www.fagrilundur.is
486-8701 og 891-8106

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

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

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

Kynningarfundir um starfsemi og næsta styrkúthlutun
SASS – Samtök sunnlenskra sveitarfélaga kynnir starfsemi sína á fundum á
Suðurlandi á næstu vikum. Kynnt verður þjónusta sem SASS veitir
einstaklingum, fyrirtækjum, sveitarfélögum og félagasamtökum.
Einnig verður kynnt næsta styrkúthlutun SASS sem auglýst verður nú í apríl.
Fundarstaðir og tími:
15. apríl Flúðir – Hótel Flúðir súpufundur kl. 12:00 – 13:00
16. apríl Selfoss – fundarsalur Austurvegi 56, 3. hæð, súpufundur kl. 12:00 –
13:00
17. apríl Hveragerði – Hótel Örk súpufundur kl. 12:00 – 13:00
18. apríl Eyrarbakki – Félagsheimlið Staður súpufundur kl. 12:00 -13:00
19. apríl Þorlákshöfn – Svarti sauðurinn súpufundur kl. 11:00 - 12:00
Allir velkomnir
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga

Frá Kvenfélagi Biskupstungna
Ég vil byrja á því að koma á framfæri kærum þökkum til allra þeirra sem standa
utan félagsins en hafa stutt við bakið á Kvenfélaginu á ýmsan hátt á liðnum árum.
Við kunnum vel að meta framlag ykkar. Við konurnar í Kvenfélaginu höfum verið
með gafmildara móti undanfarið og erum við alsælar með það. Sumar okkar vilja
meina að það hafi borgað sig að koma naktar fram fyrir málstaðinn. Frá áramótum
höfum við gefið eftirfarandi gjafir:
Félagi nýrnasjúkra, 100.000 kr. upp í kaup á ómtæki (æðaskanna).
Heislugæslunni í Laugarási, eyrnaþrýstingsmæli að verðmæti 715.474 kr.
Leikskólanum Álfaborg, 300.000 kr. til kaupa á því sem brýnast teldist hjá
þeim.
Bláskógaskóla í Reykholti, 300.000 kr. til kaupa á útbúnaði í kennslueldhúsið.
Tækjasalnum í íþróttahúsinu, 142.115 kr til að bæta aðstöðuna enn frekar.
Aðalfundur félagsins var haldinn í Bergholti, 25. febrúar sl. Margrét
Baldursdóttir, formaður, dró sig í hlé frá formannsstörfum við það tækifæri og
við tók varaformaður félagsins, Svava Theodórsdóttir.
Ásamt henni í stjórn eru: Aðalheiður Helgadóttir, ritari, Bryndís Malmo
Bjarnadóttir, gjaldkeri, Oddný Kr. Jósepsdóttir og Sigríður Jónína
Sigurfinnsdóttir, meðstjórnendur.
Framundan er nokkuð hefðbundin dagskrá hjá félaginu. Vorfundur verður að venju
í maí, við förum í 19. júní ferð með okkar félagskonum og er ferðinni heitið í
Njálusetrið þar sem við munum leggja okkar af mörkum við Njálurefilssaum.
Sumarmarkaðurinn verður heldur seinna en venjulega að þessu sinni þar sem við
ætlum að vera hluti af hátíðinni Tvær úr Tungunum í ágúst. Einhverntíman í sumar
munum við svo hlýða kalli skógræktarnefndarinnar og skunda í skógarreitinn okkar
til vinnu, samveru og nestisneyslu.
Við erum ævinlega móttækilegar fyrir nýjum félögum, það er bara að hafa
samband og við munum taka ykkur fagnandi.
Fyrir hönd Kvenfélags Biskupstungna,
Svava Theodórsdóttir

Vetrarmót Loga og Trausta
Þriðja og seinasta vetrarmót Loga og Trausta verður haldið í Hrísholti
laugardaginn 13. apríl kl: 14.00.
Keppt verður í barna-unglinga- fullorðins og unghrossaflokkum. ATH.
breytta röð keppnisgreina þ.e. fyrst á dagskrá er unghrossaflokkur síðan
barnaflokkur, unglingaflokkur og loks fullorðinsflokkur.
Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi getur mætt með nýtt hross á
hvert mót, en heldur samt sínum stigum þ.e. knapinn safnar stigum óháð
hrossum. Unghrossaflokkur er ætlaður hrossum sem verða 5 og 6 vetra á
keppnisárinu.
Vert er að minna á þær reglur sem gilda um keppnisrétt knapa og
hrossa á vetramótum félagsins.
Nánar er hægt að lesa um reglur félagsins á heimasíðu Loga og Trausta.
Vetrarmótanefnd vill minna keppendur á að mæta tímanlega til að
skrá sig.
Nefndin

Jóga fyrir 60 ára og eldri
Létt jógaleikfimi þar sem áhersla er lögð á liðkandi æfingar, teygjur og
öndunaræfingar. Einnig gerum við æfingar til að efla jafnvægi og
einbeitingu og endum tímann síðan á slökun.
Staður: Heimaland (kjallari)
Tími: Fimmtudagar kl. 10:00
Allir velkomnir. Það er ekki þörf á að hafa reynslu af jóga. Æfingarnar
gerum við sitjandi á stól eða standandi, allt eftir hentugleikum og getu
hvers og eins. Nánari upplýsingar í síma 8980677.
Aðalheiður Jónsdóttir
jógakennari

SASS auglýsir eftir umsóknum um styrki til eflingar
atvinnulífs og nýsköpunar á Suðurlandi
Til úthlutunar eru 30 milljónir króna (vor 2013)
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) auglýsa eftir umsóknum um styrki frá
þeim sem eru með verkefni sem stuðlað geta að eflingu atvinnulífs og nýsköpunar á
Suðurlandi. Um er að ræða fyrri úthlutun þessa árs.
Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 6. maí n.k..
Umsóknir þurfa að berast rafrænt í gegnum vefinn www.sudurland.is. Einnig er þar
að finna nánari upplýsingar, eyðublöð og leiðbeiningar um framsetningu umsókna.
Opnað verður fyrir innsendar umsóknir mánudaginn 15. apríl.
Eftirfarandi forsendur og áherslur verða lagðar til grundvallar við mat á
umsóknum:
Vöruþróun og nýsköpun einkum í matvælaiðnaði og ferðaþjónustu
Markaðssetning ferðaþjónustu utan háannar
Grænmetisframleiðsla; framleiðslu- og vöruþróun, markaðssetning og sala
Markaðssókn fyrir vörur og þjónustu á nýja markaði
Fjármögnun verkefnastjórnunar í stærri rannsóknar- og þróunarverkefnum á
Suðurlandi
Klasa og uppbygging þeirra
Tímabundin ráðning starfsmanna með sérþekkingu til að hagnýta möguleika
fyrirtækis til vaxtar
Verkefni þar sem fyrirtæki og stofnanir vinna saman að rannsóknum, þróun og
fræðslu njóta forgangs til 2/3 hlutar ofangreinds fjármagns. Umsækjendum er því
bent á að leita eftir samstarfsaðilum. Ofangreindar áherslur eða samstarf fyrirtækja
eru því ekki skilyrði fyrir styrkveitingu.
Mótframlag verkefnis þarf að vera að lágmarki 50%. Ekki er veittur styrkur til
fjárfestinga. Horft er til þess að verkefnið leiði til varanlegs ábata fyrir samfélagið.
Umsækjendur eru hvattir til að hafa samband við ráðgjafa SASS og þiggja aðstoð og
leiðbeiningar við gerð umsókna. Hægt er að hafa samband í síma 480-8200 eða með
því að senda fyrirspurn á netfangið sass@sass.is.
Styrkveitingar á vegum SASS eru fjármagnaðar úr sameiginlegum sjóðum SASS,
Sóknaráætlun Suðurlands og Vaxtarsamningi Suðurlands.
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) eru landshlutasamtök sveitarfélaga á
Suðurlandi, samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál sveitarfélaga,
íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi.
SASS – Vestmannaeyjar
Austurvegur 56
480-8200

SASS - Selfoss
Þekkingarsetur VE
480-8200

SASS - Höfn
Nýheimar
480-8200

Vantar þig ljósmyndara?

Ullargámur
Ullargámur er staðsettur á
Smiðjustíg 10 Flúðum,
við skemmu Flúðaleiðar, til
20. Apríl 2013.
Hægt er að fá tóma
ullarpoka
á staðnum án endurgjalds!

Tek að mér fermingar - stúdents
og brúðkaups myndatökur
Sími: 863-5231
netfang: ibbisaeli@gmail.com
Ívar Sæland ljósmyndanemi

Vortónleikar Uppsveitasystra
Kvennakórinn Uppsveitasystur verða með vortónleika sína í Aratungu 3.
maí. Skemmtileg syngjandi dagskrá í boði sem enginn ætti að missa af.
Verður auglýst nánar síðar.

Bláskógabyggð
______________________________________________

Atvinna í boði.
Starfsfólk óskast til starfa í íþróttamiðstöð Reykholts,
um er að ræða vaktavinnu.
Viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri
Þarf að vera tilbúinn í að taka sundpróf og skyndihjálparnámskeið.
Ráðning miðast við 24. maí-19. ágúst.
Laun samkvæmt kjarsamningum FOSS.
Umsóknarfrestur er til 30. apríl.
Nánari uppl gefur Pétur í síma: 8956603

Leiguíbúð í parhúsi
Íbúðin að Torfholti 6b á Laugarvatni er til leigu. Leigutímabil frá og með n.k.
maímánuði. Íbúðin er 87,2 m2 að stærð, og er félagsleg íbúð sem eldri borgara
(60+) hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um húsnæðið verður hún
leigð almennum umsækjanda.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
kristinn@blaskogabyggd.is, merktar Tofholt 6b Laugarvatni.
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.
Þjónustu- og framkvæmdasvið Bláskógabyggðar

