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 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
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:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
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
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
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
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
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Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Nú Sigla Svörtu Skipin
Vortónleikar Karlakórs Hreppamanna
Félagsheimilinu Flúðum
12. apríl kl 20:00
Aðgangeyrir 3000 kr.

Oddvitapistill 11. mars – 7. apríl 2014.
Skógarskýli á Laugarvatni: Þann17. mars s.l. hitti ég Hrein
Óskarsson, skógarvörð Skógræktar ríkisins á Suðurlandi og Pétur Inga
Haraldsson, skipulagsfulltrúa, vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar
áningastaðar í skóginum á Laugarvatni. Hannað hefur verið bálskýli sem
fyrirhugað er að reisa eins fljótt og auðið verður og nú er verið að skoða
hvernig því og annarri aðstöðu verður komið fyrir. Einnig þarf að finna
hvernig bílastæði verða við svæðið og almennt aðgengi að svæðinu.
Upphaf þessa máls var að fyrir tveimur árum vorum við að skoða
aðstöðu fyrir skólann í skóginum. Í framhaldi af því hélt Skógræktin
hugmyndasamkeppni og nú er hugmyndin að verða að aðstöðu, bálhúsi og
salerni á 100 ára afmælisári Skógræktarinnar. Það þarf að fella nokkrar aspir
vegna göngustígs að svæðinu og Hreinn stakk uppá að Skógræktin sæi um
það og myndi nýta þau í Bálhúsið. Mjög spennandi. Með þessu mun því
skapast góð aðstaða fyrir skólann til útikennslu og skemmtilegt svæði fyrir
gesti og íbúa. Ferðaþjónustan getur líka örugglega notfært sér aðstöðuna
eins og hún gerir í Haukadalsskógi.
Kjalvegur: Vegamálastjóri og fulltrúar Vegagerðarinnar funduðu
með mér og oddvita Hrunamannahrepps ásamt ferðaþjónustuaðilum þann
19. mars s.l. Þar kom fram að ekkert framkvæmdafé er til í Kjalveg en
Vegagerðin skilur mjög vel mikilvægi þess að hefja lagfæringar á Kjalvegi.
Því hefur verið tekin ákvörðun um að færa viðhaldsfé til og setja í Kjalveg.
Framkvæmdir verða í sumar frá Hvítá að Árbúðum og verður vegurinn
byggður upp sem ferðamannavegur með bundnu slitlagi. Til að gæta
jafnræðis milli landshluta þá verða gerðar lagfæringar norðan Hveravalla og
lagt á bundið slitlag norðan Seyðisár. Alls fara um 100 milljónir króna af
viðhaldsfé í þessar framkvæmdir. Samgönguáætlun, framkvæmdaáætlun,
verður tekin til endurskoðunar í haust fyrir árin 2015-2018. Vonandi verður
þá sett framkvæmdafé í Kjalveg. Það er afar ánægjulegt og þakkarvert að
Vegagerðin skuli á þennan hátt koma þessu mikilvæga máli í farveg og til
framkvæmda.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
og Samskip
og
yoga

teygjur.

Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00 magi!
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frá
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mannafráherbergi
með
sjónvarpi
Brottför
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801 Selfoss
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fax 486-8691
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netfang:
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info@hotelgullfoss.is
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þér
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ýmsu
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Opið allan
ársins
hring
dagskráratriðum
og
kynna
sameiginlega.
Skráning
í síma 861-7888
Skráning
á netfangið
danssportdanssport@gmail.com
eða í síma 8685610 ( Silja )
kaupa
og leggja
fram
fjárhæðir
munu styrkja
þetta verkefni.
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir(nema
sem áhuga
hafa
tekið
þátt
og
komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Júlíana
Magnúsdóttir
í
Halldór
Hilmir
vegna
Áhugasamir
hafisauðburðar.
samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Nuddstofan

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í apríl.
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 480-3000 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.
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.

Ný heimasíða

Aðalskipulag Bláskógabyggðar. Haldnir hafa verið 11 fundir til
Heildrænt líferni
undirbúnings og samræmingu á heildaraðalskipulagi
fyrir Bláskógabyggð.
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti Á
þriðjudaginn síðasta, var haldinn opinn dagur um aðalskipulagsvinnuna þar
*Heildrænt
nudd
sem íbúum og öðrum var boðið að koma og skoða drög
að kynningu
um
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
aðalskipulag. Aðalskipulagsvinna er mjög mikilvægt tæki til að ræða um
sem sest hafa í líkamann.
framtíðarstefnur fyrir sveitarfélgið og ég vona
að
sem
flestir komi að þeirri
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
vinnu og bendi á leiðir og það sem betur máálags.
fara. Best er að sem flestir hafi
álit á málum og komi því á framfæri við þá sem halda utanum
*Vöðvanudd
skipulagsvinnuna. Ég hvet landeigendur, stofnanir og hagsmunaaðila
að
-fyrir líkamsræktarfólk.
koma að þessari vinnu og skoða hvaða tækifæri felast í henni.
Losar og mýkir vöðvana.
Ársreikningar Bláskógabyggðar 2013. Ársreikningarnir
voru lagðir
Viðbót við teygjurnar.
til
fyrri umræðu
á fundiEmilsson
sveitarstjórnar þann 3. apríl s.l. Niðurstaðan er sú
Sigurður
Frímann
*Heilunfram svona
besta
í sögu
Vélstjóri
ogBláskógabyggðar
rafvirkjameistariog er afar ánægjulegt að leggja
-gefur ró og jafnvægi.
góða reikninga. Samhent sveitarstjórn, æðislegir starfsmenn sveitarfélagsins
Jafnar starsfemi og samvinnu
s:
og 692
mjög4649
flottir forstöðumenn stofnana hafa saman náð
þessum
árangri. Ég
milli
orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
mun segja betur frá ársreikningunum þegar þeir hafa verið samþykktir af
*Gjafabréf
sveitarstjórn
aðra umræðu.
Hún
eiga sér stað
á aukafundi
Allar alhliðaeftir
viðgerðir,
þjónusta
ogmun
uppsetning
á kæli–
og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
sveitarstjórnar þann
10. aprílá2014.
Uppsetningar
og viðgerðir
mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur
Rafvirkjameistari
Reykjavegur
er í þriðja skiptið kominn á samgönguáætlun. Núna á
árunum 2015-2016.
Nú erRitað
ég fluttíí byrjun
Reykholt apríl
og
2014.
einfalt
að
fá
tíma.
Drífa Kristjánsdóttir.
SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

Járningaþjónusta

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Búinn að opna Facebook síðu þar er hægt að sjá sýnishorn af myndum frá mér.

Tek að mér járningar

https://www.facebook.com/saelandphoto
Eða þú slærð in "Sæland photo" í Facebook leitarstrenginn
Netfang: ibbisaeli@gmail.com
Sími 863-5231
Ívar Sæland Ljósmyndanemi

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
síma 846-7048.
Næstu Bláskógafréttir koma út
í apríl
Litun
og 2014.
plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
– Vaxmeðferðir.eða
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það áFótsnyrting
sigurros@blaskogabyggd.is

upplýsingar í

Athugið

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíanaí Magnúsdóttir
hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
síma 480-3000

Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast
verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
Frá
hestamannafélaginu
Loga
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Þriðja vetrarmót Loga og Trausta verður haldið í Hrísholti þann 12.04.2014
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
MótiðKomudagar
hefst kl 14:00
en skráning kl 13:00 Keppt verður í þessari röð:
rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Unghrossaflokkur
vetra á keppnisárinu,
barnaflokkur 10-13 ára ,
heimasíðu5-6
Bláskógabyggðar
http://www.blaskogabyggd.is/
ungmennaflokkur
18-21
unglingaflokkur
ára ogí að
lokum
Ef bændur vilja
fá árs,
senda
tilkynningu um14-17
komudaga
tölvupósti
vinsamlegast
látið vita. að knapi safnar stigum
fullorðinsflokkur. Þær reglur
gilda í unghrossaflokki

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

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

http://logi.123.is//

Eingöngu skuldlausir félagar hafa keppnisrétt.

ÁRNESSÝSLU.

Vetrarmótanefnd vill minna keppendur á að mæta tímanlega til að skrá sig

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
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar í öllum
Frá heilsugæslunni
í
stærðum Laugarási.
ásamt peysum. Vélprjónaðar buxur,

Býð upp á nuddtíma

glervörur, kerti, sápur og margt fleira.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
upplýsingar í símum
Getraunanúmer
UMF.866-9981
Bisk. er
Tek pantanir.
til kl 16:30
Opið eftir
samkomulagi
Símatími
frá
Frekari
upplýsingar
kl 9-9:30
og 13-13:30 í

Hef lokið803
námskeiðum í

Styðjum
okkar vöðvanuddi
félag þegar við
klassísku
tökum þátt í getraunum.
og svæðanuddi.

Sími stöðvarinnar
síma
8659300 er 480 5300
Vaktsími
í neyðartilvikum er
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
892-8804

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Uppsveitabrosið 10 ára
Þetta er í tíunda sinn sem brosið er afhent og sá sem hlýtur Uppsveitabrosið 2013 er Guðjón
Bragason sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Einstaklega góð samvinna er milli
Uppsveita Árnessýslu og starfsfólks Sambands íslenskra sveitarfélaga. Í því samstarfi hefur
Guðjón Bragason komið að fjölmörgum verkefnum í mismunandi málaflokkum þar með talið
skipulags- og ferðamálum.
“Uppsveitabrosið” er viðurkenning sem veitt er árlega einstaklingi eða fyrirtæki.
Bros frá Uppsveitunum til þeirra sem hafa lagt ferðaþjónustunni á svæðinu lið á jákvæðan
uppbyggilegan hátt og stuðlað að samvinnu. Markmiðið er að senda út jákvæð skilaboð og
vekja athygli á því sem vel er gert. Hugmyndin að “Uppsveitabrosinu“ kviknaði í
stefnumótunarvinnu sem fram fór 2003 og hefur verið afhent árlega síðan. Þetta er því í
tíunda sinn sem Uppsveitirnar senda þetta sérstaka bros frá sér.
Brosið er óáþreifanlegt, en því fylgir ávallt hlutur sem handverks- eða listamaður í
Uppsveitunum býr til hverju sinni. Í ár var það ljósmynd „Sólstafir“ eftir Ívar Sæland
ljósmyndara frá Espiflöt.

Til sölu mynddiskur

NUDD

Til sölu er mynddiskur með

Ertu með stífa og þreytta vöðva?

svipmyndum úr Biskupstungum

Bíð upp á vöðvaslakandi nudd

tekinn á

í Íþróttahúsinu í Reykholti.

árunum 1951-1954,

Tímapantanir í síma: 892-5991

Diskurinn er til sölu á skrifstofu

Íris

Bláskógabyggðar í Aratungu,

(best að hringja eftir 3.)

verð 1.500 kr

Oddvitanefnd Uppsveita Árnessýslu ásamt ferðamálafulltrúa sveitarfélaganna fóru í heimsókn
Bjarkarhóll
til Sambands íslenskra sveitarfélaga, áttu þar góða stund og samræður ásamt því að afhenda
brosið.
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Brosandi
frá vinstri:
Skaftiheilsudrykkir
Bjarnason oddviti
Skeiðaog Gnúpverjahreppi, Ragnar Magnússon
Magnesium
og kísil
í úrvali
í búðinni.
oddviti Hrunamannahreppi, Guðjón Bragason Uppsveitabroshafi, Ásborg Arnþórsdóttir
BómullargarnUppsveita
, margir Árnessýslu,
litir og gerðir.
ferðamálafulltrúi
Gunnar Þorgeirsson oddviti Grímsnes- og
Grafningshreppi, Drífa Kristjánsdóttir oddviti Bláskógabyggð, Kristófer Tómasson sveitarstjóri
Sími 587 6655
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Karl Björnsson framkvæmdastjóri og Magnús Karel Hannesson
sviðsstjóri Sambandsins.

River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506

Skafti oddviti smellti fram vísu í tilefni dagsins:
Cafe
opið
Frá
þingiMika
er lengi
lagaalla
von daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Lítt
við skiljum - ínokkur.
eldofninum
byrjun júní.
Gott er að Guðjón Bragason
Borðapantanir
Getur
bjargað okkur.í síma 486 1110.

Fréttatilkynning
About South Iceland
À næstu vikum mun ég opna markaðstorg og bókunarmiðstöð í litlu
húsunum à torginu gegnt Ölfusàrbrú.
Ýmsar uppàkomur eru í bígerð, þar sem lagt er upp með að bjóða uppà
vörur og þjónustu fyrir innlenda og erlenda ferðamenn à svæðinu.
Óska ég eftir upplýsingum til mín um allt sem er í boði stórt og
smàtt, hreyfanlegt og minna hreyfanlegt à Suðurlandi.
Vinsamlegast leyfið mér að heyra hvað þið eruð að bjóða uppà í
afþreyingu, uppàkomum, handverki, mat og bara hvað sem er.
Til stendur að setja saman öflugasta net upplýsinga og framboðs sem
til er à Suðurlandi.
Hlakka til að heyra frà sem flestum
Sigrun Hauksdóttir
sigrun@pax.is
Tel: 6185000

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2014
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 2. júní til 31. júlí. Starfssvæðið er
annarsvegar á Laugarvatni og hinsvegar í Reykholti. Umsóknarfrestur er til
og með 22. apríl n.k. og skulu umsóknir berast á skrifstofu Bláskógabyggðar
merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar gefur Sigurrós H
Jóhannsdóttir í síma 860-4440.
——————————————————————————————

Atvinna í boði
Sumarið 2014

Atvinna
Gallerí Laugarvatn óskar eftir starfskrafti í sumar,
fullt starf eða hluta starf kemur til greina .
Frekari upplýsingar í síma

Bláskógabyggð

8470805 / 8934656.

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 2. júní-18. ágúst.
Laun samkvæmt, kjarasamningi FOSS.
Umsóknarfrestur er til 22. apríl nk.
Nánari uppl gefur Pétur í síma:8956603

Bókasafnið í
Reykholtsskóla er opið

Afleysingar

Opnunartímar eru á

Tek að mér afleysingar og ýmis verk

þriðjudögum kl. 17-19.

fyrir bændur.

Kíkið við og njótið
skemmtisagna, morða,
viðburðarríkra einstaklinga og
uppdiktaðra rugludalla.

Uppl. Í síma: 865-7001
Einar Magnússon.

———————————————————————————
Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2014
Vinnuskóli Bláskógabyggðar starfar í sumar frá 2. júní og fram eftir sumri.
Starfsstöðvar hans eru á Laugarvatni og í Reykholti. Réttindi til að starfa í
vinnuskólanum hafa unglingar með lögheimili í Bláskógabyggð og eru
fæddir á árunum 1998 til 2001. Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu
Bláskógabyggðar fyrir 15. maí n.k. Nánari upplýsingar veitir Sigurrós H
Jóhannsdóttir í síma 860 4440.

