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

Skólasetning Bláskógaskóla skólaárið 2014-2015

NINGASTAÐIR

Skólasetning verður fimmtudaginn 21. ágúst 2014
Reykholt kl. 15:00
Laugarvatn kl. 16:30
Athygli er vakin á því að haustkynningarfundir verða í beinu
framhaldi af skólasetningu.
Hlökkum til að sjá ykkur
Starfsfólk Bláskógaskóla

Oddvitapistill
Hér gefur að líta fyrsta oddvitapistil sem undirritaður skrifar. Fráfarandi oddviti,
Drífa Kristjánsdóttir, tók upp þá nýbreytni að skrifa fréttir af vettvangi
sveitarstjórnarmálanna og mæltist það vel fyrir. Það er mikilvægt að íbúar fái
upplýsingar um það sem efst er á baugi hverju sinni hjá sveitarfélaginu og því mun
ég skrifa þessa pistla til að segja frá því helsta sem er að gerast hjá sveitarfélaginu
okkar.
Fyrsti fundur nýkjörinnar sveitarstjórnar var haldinn 16. júní. Undirritaður var
kosinn oddviti sveitarfélagsins og vil ég nota tækifærið í þessum pistli til að þakka
fyrir það taust sem mér var sýnt. Á þessum fundi var m.a. kosið í hinar ýmsu
nefndir og er hægt að sjá þær niðurstöður á heimasíðu Bláskógabyggðar. Valtýr
Valtýsson var endurráðinn sveitarstjóri til næstu fjögurra ára en hann hefur staðið
sig vel í starfi og var algjör samstaða innan sveitarstjórnar um hans ráðningu. Allar
fundargerðir sveitarstjónar er hægt að skoða á heimasíðunni, einnig verður hægt
að skoða fundargerðir allra nefnda á síðunni eftir staðfestingu sveitarstjónar. Íbúar
eru hvattir til að skoða þessar fundargerðir og fylgjast þannig með
sveitarstjónarmálefnum.
Það er virkilega gaman þegar öflug félög ráðast í verkefni til að bæta sína aðstöðu
og láta gott af sér leiða fyrir samfélagið. Hestamannfélagið Trausti vígði nýjan
keppnisvöll 1. ágúst og hlaut hann nafnið Þorkelsvöllur til heiðurs Þorkeli
Bjarnasyni sem var m.a. fyrsti formaður félagsins. Félagsmenn í Trausta hafa komið
að þessu verki í sjálfboðavinnu en það er hverju félagi mikilvægt að eiga öfluga
félagsmenn. Ungmennafélag Laugdæla er búið að koma sér upp strandblakvelli á
Laugarvatni sem mun nýtast vel og auka fjölbreytileikann til íþróttaiðkunnar á
Laugarvatni. Þá hefur Ungmennafélag Biskupstungna komið upp söguskilti við
skógræktarreit félagsins við Faxa en þar er saga skógræktarstarfs félagsins rakin
ásamt upplýsingum um Tungnaréttir, Tungufljót og Faxa. Öll þessi verkefni sem hér
eru nefnd hefur sveitarfélagið komið að með fjárframlögum. Hvet ég alla til að
skoða þessar framkvæmdir og kynna sér hvað félögin hafa verið að framkvæma.
Tungnaréttir voru vígðar 22. júní eftir enduruppbyggingu. Félagið Vinir Tungnarétta
sá um alla enduruppbygginguna og er óhætt að segja að það hafi tekist með
miklum ágætum. Tvö ár tók að byggja réttirnar upp en áætlaðar vinnustundir eru
2750 og vélavinna um 627 stundir, öll þessi vinna var unnin í sjálfboðavinnu.
Sveitarfélagið lagði fram fjármagn í þetta verkefni sem er innan við 10% kostnaðar
ef sveitarfélagið hefði sjálft staðið fyrir enduruppbyggingu réttanna. Á vígslunni
afhenti Brynjar Sigurðsson formaður félagsins Bláskógabyggð Tungnaréttir til
varðveislu. Fyrir þetta framtak Vina Tungnarétta vill Bláskógabyggð þakka fyrir af
heilum hug.

Flúðaleið ehf
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frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00 magi!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
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v/ Brattholt,
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
486-1070
fax 486-6693 gsm: 892-2370
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Talsvert hefur verið um hina ýmsu fundi frá því að nýNuddstofan
sveitarstjórn tók við.

Heildrænt
líferni
Þar má m.a. nefna aukaaðalfund Samtaka sunnlenskra
sveitarfélaga,

Rúlluplast

Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

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

Héraðsnefnd Árnesinga og NOS (nefnd oddvita og sveitarstjóra í Árnesýslu
utan Árborgar). Á þessum fundum var meginþemað *Heildrænt
að kjósa nudd
í stjórnir og
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Í sumar hefur talsvert verið um ráðningar í hin
ýmsu
störf hjá stofnunum
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
sveitarfélagsins. Elfa Birkisdóttir hefur veriðálags.
ráðin leikskólastjóri Álfaborgar.

nefndir.
Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

18. ágúst - 30. maí
Mánudaga 14:00-18:00.
Þriðjudaga 14-22.00
Miðvikudaga 14-18.00
Fimmtudaga 14:00-22:00.
Föstudaga lokað.
Laugardaga 10:00-18:00
Sunnudaga lokað.

KV Starfsmenn.

Steinunn Lilja Heiðarsdóttir hefur verið ráðin matráður í Aratungu og Kristín
*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Aratungu frá 1. september. Allt þetta starfsfólk býð
égogvelkomið
og óska því
Losar
mýkir vöðvana.
Viðbót
teygjurnar.
velfarnaðar í starfi. Einnig hafa verið mannaráðningar
hjáviðöðrum
stofnunum

Ólafsdóttir henni til aðstoðar. Þá hefur Pálmi Kragh verið ráðinn húsvörður í

Sigurður
Frímann
Emilsson en þær verða kynntar við skólasetningu.
sveitarfélagsins
m.a. Bláskógaskóla

*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
Fyrsta skóflustungan að dælustöð fyrir Bláskógaveitu-gefur
í Reykholti
var tekin 6.
ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi
og samvinnu
ágúst. Það er Selás – Byggingar ehf. sem sér um þessa
framkvæmd
en það er

s: 692 4649

milli orkustöðvanna.
Hákon
Pálllaufhaga12@internet.is
Gunnlaugsson sem fer fyrir fyrirtækinu. Bygging
dælustöðvarinnar
Netfang:
mun klárast á næsta ári og mun breyta miklu fyrir Bláskógaveitu
*Gjafabréf hvað öryggi
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
veitunnar varðar.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma. og viðhaldsverkefnum.
ÍLöggiltur
sumar hefur
verið unnið að ýmsum framkvæmdum
Rafvirkjameistari
Of langt mál er að telja það allt upp í þessum pistli en nefna má m.a. slípun á

gólfinu í Aratungu, málningavinna innan- og utandyra,
í
Nú er égendurnýjun
flutt í Reykholt lagna
og

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

fá tíma.
Reykholtslaug svo fátt eitt sé nefnt. Mörg verkefni erueinfalt
eftiraðáður
en vetur

Járningaþjónusta

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

gengur í garð og má þar m.a. nefna gatnagerð HÖGNASTÍG
í Háholtinu á Laugarvatni.
1, FLÚÐUM.
Gullspretturinn og Gullhringurinn voru
haldnir
á Laugarvatni
sumar.
Kipptu
út og geymdu
nafnspjaldiðí hér
fyrir neðan
Tek að mér járningar
Framkvæmd þessara viðburða tókst vel og virðast
vera búnir
að festa
sig í
Eftirfarandi
meðferðir
í boði:
upplýsingar í
Nuddstofan
– Húðhreinsun
sessi. Framundan er hátíðin Tvær úr TungunumAndlitsbað
en þar ættu
allir að geta
Heildrænt líferni
síma 846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
fundið sér eitthvað til skemmtunar.
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Læt þetta duga í bili.
Sigurjón Sæland
Með kveðju,

Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá
Skálholtn
Félagsmiðstöðin
Zero
Rúlluplast
verður
tekið íhjá
þeim
bændum
í október
.Vinsamlegast
Starfsmann
vantar
60%
starf
til aðsem
hafavilja
umsjón
með
starfsemi
látið
vita
á
skrifstofu
sveitarfélagsins
í
síma
486-8808
eða
í
tölvupósti
á
Félagsmiðstöðvarinnar Zero á Flúðum. Félagsmiðstöðin er rekin
gudrunh@blaskogabyggd.is.
í samvinnu Hrunamannahrepps
og Skeiða- og Gnúpverjahrepps.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim bændum sem það vilja.
Laun eru skv. kjarasamningum Félags opinberra starfsmanna.
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 15. sept nk.
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Allar nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri Hrunamannahrepps í
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
síma 480 6600 eðavinsamlegast
jon@fludir.is.
Umsóknum skal skila á
látið vita.
skrifstofu Hrunamannahrepps í síðasta lagi 1.sept.

Félagsmiðstöðin Zero
Félagsmiðstöðin Zero leitar eftir starfsmanni í hlutastarf á dagog/eða kvöldopnunum, viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára
aldri. Nánari upplýsingar fást hjá Þorbjörgu Helgu í síma
7740015 eða helga@fludir.is

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.

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)
480 5112

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

Leikskóladeild Bláskógaskóla á Laugarvatni
auglýsir eftir leikskólakennara
frá 13. ágúst 2014
Ef ekki fæst leikskólakennari í starfið verður ráðinn leiðbeinandi.
Á leikskóladeildinni eru um 20 börn.
Bláskógaskóli Laugarvatni
Auglýsum eftir starfsmanni í hlutastarf við skólasel og gæslu sem fyrst.
Bláskógaskóli Reykholti auglýsir eftir stuðningsfulltrúa
skólaárið 2014-15
Stuðningur við nemendur inni í bekk og gæsla í frímínútum.
um 60% starf
Í skólanum eru um 150 nemendur þar af um 90 í Reykholti.
Öll störfin henta jafnt konum sem körlum.
Allir starfsmenn sem ráðnir eru við Bláskógaskóla
þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð.
.
Bláskógaskóli er í Bláskógabyggð með tvær starfsstöðvar, á Laugarvatni og í
Reykholti.
Nánari upplýsingar veitir
Hrund Harðardóttir skólastjóri
Bjarkarhóll
hrund@blaskogaskoli.is s 4803020/8616609

Til sölu mynddiskur

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

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

Nýr TAXI á svæðinu sem mun
þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655

Athugið

River jet er farin
að sigla.
Pantanir í síma
Næstu
Bláskógafréttir
koma863
út í 4506
september 2014.

Ef þið
efnifrá
í Bláskógafréttir
sendiðtilþað
á Kveikt á
Cafe Mika opið
allaviljið
dagasenda
vikunnar
kl 12-18 um helgar
kl 21.
eldofninum
í byrjun júní.
sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
Borðapantanir í síma 486 1110.síma 480-3000

Afleysingar
Tek að mér afleysingar og ýmis verk fyrir bændur.
Uppl. Í síma: 865-7001
.

Einar Magnússon.
.

.
.

Ferðakynning hjá Ferðin.is
Komið í Aratungu laugardaginn 16. ágúst og kynnið ykkur
ferðaúrvalið hjá ferðaskrifstofunni Ferðin.is.
Í tilefni af „Tvær úr Tungunum“ verður í boði sérstakur afsláttur í
ferðina „Leyndardómar Thailands“ sem farin verður í nóvember.
Upplýsingar um ferðina er að finna á ferdin.is og í símum 8938808 /846-2510.
Ferðin.is

