Október
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
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
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

13. árgangur 2. tbl. febrúar 2014.

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

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar

Oddvitapistill 14. janúar - 10. feb. 2014.
Hálka. Fréttir vegna hálku urðu til þess að oddviti fór á fund
Umhverfisstofnunar í byrjun ársins til að ræða ábyrgð þeirra á Gullfosssvæðinu.
Vegagerðin var fljót að bregðast við ósk um fund vegna vetrarþjónustunnar og
var haldinn góður fundur um stöðu mála þann 9. jan. s.l. Samgönguráðherra
fékk bréf varðandi málið frá undirritaðri og hafa viðbrögð í ráðuneytinu verið
jákvæð, málið áframsent til samgöngunefndar.
Innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir hélt góðan fund á
Hvolsvelli þann 3. febrúar og kynnti áform ríkisstjórnar um fækkun og eflingu
sýslumanns- og lögregluembættanna í landinu. Áform eru um að efla og styrkja
embættin. Ekki verða lagðar niður neinar starfsstöðvar eða skrifstofur þótt
embættunum verði fækkað. Frekari verkefni á að flytja til embættanna og
tæknimálin verða styrkt og nútímavædd. Á fundinum hafði ráðherra hafði orð á
því að ég væri sífellt að minna hana á samgöngumál svo það fyllir mann von
um að málin þokist áfram hér í sveitarfélaginu en við höfum átt töluverð
samskipti vegna Kjalvegar og vetrarþjónustu vegagerðarinnar undanfarið.
Sviðsstjóri þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar hefur
sagt starfi sínu lausu. Hann hefur ráðið sig í önnur störf og þarf að losna sem
fyrst svo það þarf að hafa hraðar hendur við að ráða í starfið. Honum eru
þökkuð góð störf fyrir sveitarfélagið.
Aðalskipulag Bláskógabyggðar. Fagaðilar eru að vinna í fyrsta áfanga.
Þeir munu kynna vinnu sína fyrir aðalskipulagsnefndinni þann 25. feb. n.k. og
síðan verður boðað til íbúafundar / kynningarfundar í marsmánuði.
Þorrablótin eru nú í algleymingi mikil vinna er lögð í undirbúning þeirra
og eru þau alltaf tilhlökkunarefni og afar skemmtileg ekki síst heimagerðu
skemmtiatriðin.
Alþingi. Kjördæmavinna var hjá Alþingi Íslendinga og heimsóttu okkur
ýmsir alþingismenn og kynntu sér áherslur okkar m.a. hér í Uppsveitunum.
Fínar heimsóknir og vonandi farsælar þegar til lengri tíma er litið. Samvinna
skiptir öllu máli.
Hugmyndasamkeppni Geysissvæðisins. Fjórtán keppnistillögur bárust
og dómnefnd hóf störf aftur föstudaginn 7. febrúar. Mikil vinna er framundan
við að fara yfir tillögurnar og meta þær en dómnefnd setti sér að skila
niðurstöðum og halda sýningu ekki seinna en 6. mars n.k. Ég fæ að vera með í
vinnu dómnefndarinnar og rita niður framvindu og niðurstöður hennar. Mjög
spennandi.
Ritað á Torfastöðum 9. febrúar 2014.
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
Gullfoss
Á nýju ári
salnum í Bergholti,
kl 16:15 og
fráí Reykjavík
alla virkaReykholti
daga:
Gisting Brottför
-kl
veitingar
Brottför
frá
Flúðum
alla
virka
daga:
7:00-9:00
17.30
mánudaga
og
miðvikudaga.
Kl 12:00
Landflutningum
Kjalarvogi
ogásamt 70 manna
16 tveggja
mannafrá
meðalla
baði
og sjónvarpi
Brottför
fráherbergi
Reykjavík
virka
daga:
Kl
13:00
frá
Flytjanda
Klettagörðum
veitingasal
meðfráfallegu
útsýni.
12:00
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heitir 14:00
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Selfossi
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daga:
13:00 frá Flytjanda Klettagörðum
Brottför áburð
frá Selfossi
alla virka fyrir
daga:alla
14:00
Flytjum
og skeljasand
söluaðila.
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt,
801 Selfossá Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.
Vöruafgreiðsla
Vöruafgreiðsla
á Flúðum:
486-1070
fax 486-6693
S. 486-8979,
fax 486-8691
sími: 486-1070
fax
486-6693
gsm: 892-2370
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:netfang:
info@hotelgullfoss.is
fludaleid@simnet.is
www.hotelgullfoss.is
Símar
Símarhjá
hjábílstjórum:
bílstjórum:
892-2370892-2370 Pálmar
Pálmar.
892-2371
892-2371 -Grímsnes,
Snævar. Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372
Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
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Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
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2012.
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við að setja upp
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tækifæriskort
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Leitast
verður
við
að hafa
sem mest
sjálfbæra,
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lækkað
verð!
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og Athugið
skólafólki
tilsafna
fróðleiks
og yndis. Þeir
kenna þér
á hin
ýmsu
forrithátíðina
fleira.
Skráning í síma
861-7888
dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
sem
og
leggja
fram
fjárhæðir
styrkja
þetta
verkefni.
Opið
allan
ársins
hring
Júlíana
Magnúsdóttir
leiðbeinandi
í
Allirkaupa
sem
áhuga
hafa
geta
tekið
þátt munu
og komið
með
hugmyndir.
(nema
lokað
10 mai-1
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu asborg@ismennt.is eða
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma
845-5591
Betra að hringja á undan sér . Aratungu.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Þarftu að koma þér í gírinn en langar ekki í Íþróttamiðstöðinni
ræktina?
í Reykholti
Vatnsleikfimi

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja 19. og 20.
febrúar. Vinsamlegast látið vita á
skrifstofu sveitarfélagsins í síma 4803000 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.

Þá er því reddað með vatnsleikfimi.

Boðið er uppá grunn- og djúpvatnsþjálfun
*Heildrænt nudd
í sundlaug Íþróttahúss Laugarvatns í vetur -nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
fyrir karla og konur, sem komin eru um og yfir miðjan
sem aldur.
sest hafa í líkamann.
Þjálfunin verður einstaklingsmiðuð og horfir til
þess
Losar
umað:
vöðvabólgu vegna streitu og

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 10:00-18:00
Sunnudaga lokað
KV Starfsmenn.

byggja upp vöðvaþol og -styrk
auka afköst hjarta- og æðakerfisins
auka liðleika, úthald og fitubennslu

álags.

Farið verður rólega af stað - ákefðin stigvaxandi
i samhljóm hækkandi sólar.

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Þjálfunin Frímann
hófst 10. janúar
og er 3x viku (mánud., þriðjud. og miðvikud.)
Sigurður
Emilsson
kl. 17- 18 fram á vor. Nokkur pláss laus.
Verð: 6.500 kr. á mánuði.

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Þjálfari er Helga Guðrún nemi á lokaári íþrótta-og Jafnar
heilsufræða
starsfemiHÍ.
og samvinnu
692
4649
Skráning
og frekari upplýsingar í síma 696-3349 eða hgg696@gmail.com.
milli orkustöðvanna.

Vélstjóri og rafvirkjameistari

s:

Netfang: laufhaga12@internet.is

*Gjafabréf

Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónusta
og uppsetning
á kæli– og
frystikerfum.
Bingó
með
glæsilegum
vinningum
til styrktar
góðu
málefni
Gefðu
vinum og vandamönnum
dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur
Rafvirkjameistari
Foreldrafélag
leikskólans Álfaborg, Bláskógabyggð, Reykholti heldur styrktarbingó

Ný heimasíða
Búinn að opna Facebook síðu þar er hægt að sjá sýnishorn af myndum frá mér.
https://www.facebook.com/saelandphoto
Eða þú slærð in "Sæland photo" í Facebook leitarstrenginn
Netfang: ibbisaeli@gmail.com
Sími 863-5231
Ívar Sæland Ljósmyndanemi

þann 2. mars n.k. kl: 14:00 á Hótel Geysi.
Glæsilegir og fjölbreyttir vinningar fyrir alla aldurshópa og til mikils að vinna.
Núveitingum
er ég flutt í Reykholt
og Allur
Einnig verður veglegt kaffihlaðborð með ljúffengum
á staðnum.
einfalt
að
fá
tíma.
ágóði af bingóinu rennur óskiptur til leikskólans í Álfaborg og velur foreldrafélagið, í
SNYRTISTOFA
SímiVIOLA
861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
samstarfiJárningaþjónusta
við Júlíönu Tyrfingsdóttur leikskólastjóra,
hvaða
málefni
eru brýnust fyrir
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.
leikskólann. Allar veitingar og vinningar eru gefnir
af góðum fyrirtækjum
og fólki,
öll vinna er unnin í sjálfboðavinnu og því
rennur
ágóðinn
óskiptur
til
leikskólans.
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan Þar
Tek að mérerjárningar
sem öskudagurinn
skammt undan hvetjum við öll börn til að mæta í búning og
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar
í til allra barna sem mæta íNuddstofan
veitt
verða verðlaun
búning í bingóið.
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Hlökkum
til
að
sjá
ykkur
öll
taka
þátt
í
að
gera
frábæran
leikskóla
enn betri
síma 846-7048.
Heildrænt líferni
Litun
og plokkun
Handsnyrting
Fyrir þá sem sjá sér ekki fært að mæta á bingóið
en vilja
engu að– síður
styrkja
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
framtakið er beint á reikningsnr.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
0151-05-060631 kt. 661007-3970
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Foreldrafélag leikskólans Álfaborg
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn
dagskrá Skálholt
n eldri borgara
Leikhúsferð
Félags

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
látið vita áFélags
skrifstofu
í síma 486-8808
í tölvupósti
á
Leikhúsferð
eldrisveitarfélagsins
borgara í Biskupstungum
verðureða
farin
23. Febrúar
gudrunh@blaskogabyggd.is.
2014. Það er sunnudagur
og þar að auki konudagur. Til stendur að sjá
Einnig
er
hægt
að
hafa
fasta
hjá þeim
sem það ívilja.
„Engla alheimsins“, leikgerð
eftirmánuði
sögu Einars
Másbændum
Guðmundssonar
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Þjóðleikhúsinu. Miðaverð er kr. 3.950.- fyrir eldri borgara, þ.e. 800 kr.
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
afsláttur, fullt verð er kr. 4.750.- Sýning hefst kl. 19.30 þ.e. hálfátta,
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
komutími er kl. 19.oo.
vinsamlegast látið vita.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku fyrir mánudaginn 17. Febrúar 2014 til
stjórnar.
Brottför frá Aratungu tilkynnt síðar.
Fríður 486-8841/898-1571
Rúna
486-8947/899-9328
Eyja
486-8916/863-9593
Sigurbjörg
486-1055

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Héðigötu 1—3 sími: 533 2211. Mánudaga til
föstudaga kl. 12:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

Vinnustofan Rósin
Nudd

Frá heilsugæslunni
í
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar í öllum
Laugarási.

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
glervörur,
kerti,
sápur og margt fleira.
Opið frá kl 8:30
á morgnana
upplýsingar í símum 866til kl 16:30
Getraunanúmer UMF. Bisk. er
Tek pantanir.
9981
Símatími
frá
803
Opið eftir
samkomulagi
kl 9-9:30 og 13-13:30
Hef lokið
í
Styðjum
okkarnámskeiðum
félag þegar við
Frekari upplýsingar í
Sími stöðvarinnar er 480 5300
tökum
þátt ívöðvanuddi
getraunum.
síma
8659300
klassísku
Vaktsími
í neyðartilvikum er
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
892-8804
og svæðanuddi.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Til sölu mynddiskur

NUDD

Til sölu er mynddiskur með
svipmyndum úr Biskupstungum
tekinn á
árunum 1951-1954,
Diskurinn er til sölu á skrifstofu
Bláskógabyggðar í Aratungu,
verð 1.500 kr

Ertu með stífa og þreytta vöðva?
Bíð upp á vöðvaslakandi nudd
í Íþróttahúsinu í Reykholti.
Tímapantanir í síma: 892-5991
Íris
(best að hringja eftir 3.)

Bjarkarhóll
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655
River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
eldofninum í byrjun júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

Bláskógabyggð.
Álagning fasteignagjalda 2014.
Upphafsálagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð
er nú lokið fyrir árið 2014.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagningu vegna ársins 2014.
Álagningaseðlar 2014 verða ekki sendir út, en hægt er að nálgast þá á www.island.is
undir „Mínar síður“. Innskráning á síðuna er með veflykli ríkisskattsstjóra, íslykli eða
með rafrænum skilríkjum. Eins má nálgast upplýsingar um álagninguna undir
bæjardyr á heimasíðu Bláskógabyggðar, blaskogabyggd.is , en þar er farið inn á
mínar síður með sama hætti og á www.island.is. Forsendur álagningarinnar er einnig
að finna inni á heimasíðu Bláskógabyggðar, blaskogabyggd.is .
Greiðsluseðlar verða ekki sendir út nema þess sé sérstaklega óskað, en kröfur vegna
fasteignagjalda koma inná heimabanka viðkomandi gjaldanda og birtast þar, sem og
undir bæjardyr á heimasíðu Bláskógabyggðar.
Þeim, sem óska eftir að fá heimsendan greiðsluseðil, er bent á að hafa samband við
skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 480-3000 ( mánudaga – fimmtudaga frá kl. 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 gjalda 2014 eru veittar á skrifstofu
Bláskógabyggðar.
Bláskógabyggð.

Bókasafnið í
Reykholtsskóla er opið
Opnunartímar eru á
þriðjudögum kl. 17-19.
Kíkið við og njótið
skemmtisagna, morða,
viðburðarríkra einstaklinga og
uppdiktaðra rugludalla.

Tapað fundið
Á Þorrablótinu í Aratungu 24.
Janúar sl. Tapaðist svört kápa,
(rykfrakki) , alveg splunkuný.
Ef þið hafið tekið hana í
misgripum, vinsamlega hafið
samband í síma 896-8742.
Ásta Rut Sigurðardóttir.

Viðburður og aðalfundur 2014
Fyrsti viðburður Upplits á þessu ári verður haldinn þriðjudaginn
18. febrúar kl. 20:00 í Efsta-Dal. Gestir kvöldsins verða:
Dorothee Lubecki menningarfulltrúi sem mun kynna Menningarráð
Suðurlands, hlutverk þess í sunnlenskri menningu, starf menningarfulltrúa og
verkefna- og stofnstyrki sem hægt er að sækja um hjá Menningarráði (http://
sunnanmenning.is)
og Þorsteinn Tryggvi Másson héraðsskjalavörður sem kynnir ljósmyndavef
Héraðsskjalasafns Árnesinga (http://myndsetur.is), sýnir myndir úr
ljósmyndasafninu og verður búinn að taka saman einhverjar myndir úr
Uppsveitum.
Aðalfundur Upplits verður svo í beinu framhaldi.
Léttar kaffiveitingar í boði Upplits. Takið daginn frá!
Nánari upplýsingar á www.upplit.is

Frá hestamannafélaginu Loga
Fyrsta vetrarmót Loga og Trausta verður haldið í Hrísholti þann 15.02.2014
Mótið hefst kl 14:00 en skráning kl 13:00 Keppt verður í þessari röð:
Unghrossaflokkur 5-6 vetra á keppnisárinu, barnaflokkur 10-13 ára ,
unglingaflokkur 14-17 ára, ungmennaflokkur 18-21 árs og að lokum
fullorðinsflokkur. Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi safnar stigum
óháð hrossum.
Vert er að minna á þær reglur sem gilda um keppnisrétt knapa og hrossa á
vetrarmótum félagsins. Nánar er hægt að kynna sér reglurnar á heimasíðu
Loga
http://logi.123.is//
Eingöngu skuldlausir félagar hafa keppnisrétt.
Vetrarmótanefnd vill minna keppendur á að mæta tímanlega til að skrá sig

Nýir starfsmenn hjá Skóla- og Velferðarþjónustu Árnesþings.
Þann 2. janúar 2014 tók til starfa Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings.
Sveitarfélögin, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur,
Hrunamannahreppur, Hveragerði, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og
Sveitarfélagið Ölfus hafa undanfarin tvö ár verið í samtarfi um rekstur
velferðarþjónustu og hafa nú aukið það samstarf með því að reka
sameiginlega sérfræðiþjónustu fyrir skóla.
Hinni nýju skóla- og velferðarþjónustu er ætlað að vinna á grundvelli
heildarsýnar í málefnum einstaklinga og fjölskyldna og að stuðla að
sjálfbærni skóla og stofnana aðildarsveitarfélaga þar sem áhersla er lögð á
mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, fræðslu, forvarnir og þverfaglegt samstarf.
Ráðnir hafa verið þrír starfsmenn sem sinna málefnum skólaþjónustunnar.
Þeir eru:
Hrafnhildur Karlsdóttir, kennsluráðgjafi og teymisstjóri. Hún er með aðsetur
í stjórnsýsluhúsinu á Borg. Símanúmer er 486-4400 og netfang
hrafnhildur@arnesthing.is
Hugrún Vignisdóttir, sálfræðingur, með aðsetur á bæjarskrifstofunni í
Hveragerði. Símanúmer er 483-4000 og netfang hugrun@arnesthing.is
Ólína Þorleifsdóttir, kennsluráðgjafi, með aðstetur í ráðhúsi sveitarfélagsins
Ölfus. Símanúmer er 480-3800 og netfang olina@arnesthing.is

Ný símanúmer tekin í notkun hjá stofnunum Bláskógabyggðar
Ný símanúmer voru tekin í notkun hjá stofnunum Bláskógabyggðar þann 15.
ágúst 2013 en þau eru:
Skrifstofa Bláskógabyggðar 480-3000
Fax skrifstofu Bláskógabyggðar er 480-3001
Bláskógaskóli 480-3020
Leikskólinn Álfaborg 480-3045
Íþróttamiðstöðin Reykholti 480-3040
Ásborg ferðamálafulltrúi 480–3009

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í mars 2014.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á sigurros@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 480-3000

