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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Gleðilegt nýtt ár

Hóf til heiðurs íþróttafólki
Bláskógabyggðar
Sunnudaginn 11. januar n.k. verða þeir sem skarað hafa fram
ur a sviði íþrótta a liðnu ari heiðraðir. Einstaklingar sem urðu
íslandsmeistarar, bikarmeistarar eða vóru valdir í landslið fa
viðurkenningu asamt því að íþróttamaður arsins í
Blaskógabyggð verður utnefndur.
Hófið, sem hefst kl 14:00, verður haldið í Aratungu óg eru allir
hvattir til að kóma óg heiðra ókkar frabæra íþróttafólk með
nærveru sinni óg þiggja lettar kaffiveitingar.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar.

Oddvitapistill
Ég vil byrja á því fyrir hönd sveitarstjórnar að óska öllum íbúum
Bláskógabyggðar gleðilegs árs með þökk fyrir góð samskipti og samstarf á
liðnu ári.
Frekar rólegt hefur verið á vettvangi sveitarstjórnarmála síðustu daga og
vikurnar enda jólafríið frekar langt hjá stofnunum sveitarfélagsins og í
stjórnsýslunni allri. En nú strax á nýju ári fer allt að ganga sinn vana gang.
Hin ýmsu verkefni halda áfram eins og t.d. vinnan við aðalskipulag
Bláskógabyggðar, fundir í hinum ýmsum samstarfsverkefnum, framkvæmdir
á vegum sveitarfélagsins og svo mætti halda lengi áfram.
Á fundi sveitarstjórnar 11. des. sl. var fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 tekin til
afgreiðslu. Gert er ráð fyrir að tekjur verði 974.993 milljónir, gjöld verði
893.211 milljónir. Rekstrarniðurstaðan verður því jákvæð um 43 milljónir
eftir fjármagnsgjöld. Nettó fjárfestingar á árinu verða 45 milljónir. Á sama
fundi var farið yfir allar gjaldskrár sveitarfélagsins. Hækka þarf sumar
gjaldskrár á meðan aðrar eru óbreyttar. Hægt er að sjá ákvörðun um
álagningu gjalda á heimasíðu sveitarfélagsins og hér í fréttabréfinu.
Nú geta íbúar í Bláskógabyggð 60 ára og eldri fengið hádegismat í
mötuneytinu í Aratungu og í mötuneyti Menntaskólans á Laugarvatni á
hagstæðu verði. Ég hvet alla áhugasama um að nýta sér þessa þjónustu.
Nánari upplýsingar eru veittar í mötuneytunum og á skrifstofu
sveitarfélagsins.
Öll sveitarstjórn Bláskógabyggðar fór kynnisferð um húseignir
sveitarfélagsins 5. des. sl. Tilgangur ferðarinnar var að sveitarstjórnin væri
búin að kynna sér ástand húseigna áður en framkvæmda- og
viðhaldsáætlun fyrir árið 2015 verður tekin til afgreiðslu. Ferðin var mjög
ánægjuleg og gaman að öll sveitarstjórnin skyldi komast í þessa ferð og
getað skoðað eignirnar saman. Stefnt er á aðra ferð fljótlega þar sem m.a.
starfsemi stofananna verði kynnt fyrir sveitarstjórn.

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!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Brottför
frá
Reykjavík alla virka daga:
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
Kl
12:00
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og ásamt 70 manna
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Kl 13:00
frá
Flytjanda
veitingasal
meðfrá
fallegu
útsýni.Klettagörðum
12:00
Landflutningum
Kjalarvogi og
Brottför
fráFlytjanda
Selfossi
alla
virka
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir daga:
heitir 14:00
nuddpottar.
13:00
frá
Klettagörðum
Brottföráburð
frá Selfossi
alla virkafyrir
daga:
14:00
Flytjum
og skeljasand
alla
söluaðila.
Hótel Gullfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga. sími:
v/ Brattholt,
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
486-1070
fax 486-6693 gsm: 892-2370
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar
Símarhjá
hjábílstjórum:
bílstjórum:
892-2370892-2370 Pálmar
Pálmar.
892-2371
892-2371 -Grímsnes,
Snævar. Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372
- Bjössi.
Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar

Elsku vinir,
styrkir allan líkamann og
Ég verð með jóga tíma í Bragganum eins og áður.

gerir vöðvana langa og fallega.

Námskeiðin verða
10 tímar
í einuhrygg
og verður
fyrsta tímabilið
janúar – 10. febrúar.
Liðkar
og styrkir
og mjaðmir
og allt 8.
stoðkerfið.
Hægt verður að koma inn hvenær sem er á tímabilinu.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Jóga tímar verða 2x í viku áSveitarhátíð
þriðjudögum og fimmtudögum.
Stuðlar að réttari og 2012.
betri líkamsstöðu..
Annarsvegar kl. 17.15 - 18.15 og hinsvegar kl. 18.30
- 19.30.
ÓDÝR
ELDIVIÐUR til sölu
Í
framhaldi
af
Aratunguafmæli
sl.
sumar
hafa
margir
lýst
áhuga á að halda
Ef næg þáttaka næst þá verða einnig tímar á mánudögum yfir
og miðvikudögum
á sama
Blandaður
grisjunarviður
úr
sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð að árvissum viðburði.
tíma.
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Til að þokaTölvuviðgerðir
málinu áleiðis og koma í farveg fundaði lítill hópur og tók að sér að
pokum.
10koma
tímarupplýsingum
kosta 10.000áfram
kr. ogtilþað
er aðila
í lagi og
að kanna
koma
og
prófa.
fleiri
áhuga
á þátttöku. hjá Bjarna
Frekari
upplýsingar
Nánari
upplýsingar
og
skráning
í
síma
775
1662
eða
með
tölvupóst
á
Spurt var:
Á að ráðastog
í sveitarhátíð
í sumarSveinssyni
og hafa dagskrá
Aratungu/Reykholti/
í ísíma
8935388.
Lopapeysur
aðrar
Tek að mér
allar almennar
larahildur@gmail.com
víðar í sveitinni
?
Fæst
einnig
í
Múrbúðinni
á
prjónavörur kerti,
tölvuviðgerðir
og
vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum
Fundarmenn
voru
á
því
að
halda
hátíð
og
ákveðin
var
dagsetning
og
heiti.
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
Ég fer ljúftglervörur,skartgripir,
af stað eftir þennan yndislega hátíðartíma og sem fyrr eru tímarnir jafntí
Bjarnabúð.
Getkonur
boðið
þérkarla.
aðtungunum“
koma
til þín
og mjög
Nafnið
„Tvær
úr
dagsetning
25.
ágúst
að lengja sumarið).
fyrir
og
tækifæriskort
ogheim
margt
Áhrifin
koma
fljótt(tilí ljós.
Athugið lækkað verð!
Leitast
verður
við
að
hafa
hátíðina
sem
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
kennaþið
þéreiga
á hin
ýmsu forritvetur.
Megið
dásamlegan
Opið allanog
ársins
dagskráratriðum
kynnahring
sameiginlega.
Skráning í síma 861-7888
Namaste
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir(nema
sem áhuga
hafa
tekið
þátt og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Júlíana Magnúsdóttir
í
Lára
jógakennari
Halldór
Hilmir
vegna
Áhugasamir
hafisauðburðar.
samband við Ásborgu asborg@ismennt.is eða
https://www.facebook.com/jogahjalaru
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Á milli jóla og nýárs var settur upp á grunnskólann á Nuddstofan
Laugarvatni mælir frá
Umhverfisstofnun sem mælir SO2/ brennisteinsdíoxíð.
Talsverð
mengun var í
Heildrænt
líferni

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

Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
haust á okkar svæði frá gosinu í Holuhrauni.
Hægt verður að fylgjast
með
loftgæðunum á heimasíðu Umhverfisstofnunnar en þegar
þetta er ritað er
*Heildrænt nudd
Íþróttamiðstöðin Reykholti.

ekki búið að setja mælinn upp á heimasíðunni.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Vetraropnunartími

sem sest hafa í líkamann.
Sveitarstjórnir Uppsveitanna hafa falið Ásborgu Arnþórsdóttur,

18. ágúst - 30. maí

ferðamálafulltrúa, að gera samning við sjónvarpsstöðina N4. Stöðin mun taka

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.

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

að sér þáttagerð um málefni og markaðssetningu sveitarfélaganna. Sagt
verður meira frá þessu verkefni þegar línur fara betur *Vöðvanudd
að skýrast.
Nóg í bili.
Með kveðju,
Helgi Kjartansson,
oddviti
Bláskógabyggðar
Sigurður
Frímann
Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.
*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
*Gjafabréf

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.

Thailand um páskana

Tek að mér járningar
upplýsingar í

Er ekki draumurinn að vera á Thailandi um páskana? Brottför 20. mars,
kemur þú með?
Allt um þessa draumaferð á ferdin.is og í síma 893-8808.

síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

_____________________________________________________________

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 13.00-18.00
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við pöntunum á ullarvörum og öðrum
tækifærisgjöfum allt árið. Síminn hjá okkur er
4868946/8659300.
.
Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð

Bjarkarhóll

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

TAXI er 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.

Athugið

Næstu Bláskógafréttir koma út í
febrúar 2015. Ath efni í blaðið þarf að
berast fyrir 1. febrúar 2015.
River jet er farin
að sigla. Pantanir
Opnunartímar
eru á þriðjudögum
kl. 17-19.í síma 863 4506
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir
á á
Cafe
opiðenalla
vikunnar
kl 21. það
Kveikt
HvaðMika
er betra
að daga
lesa góða
bók í frá kl 12-18 um helgar til sendið
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið
myrkrií byrjun
skammdegisins?
eldofninum
júní.
samband á skrifstofu
Kíkið við og kynnist heillandi
Borðapantanir
í
síma
486
1110.
Bláskógabyggðar
í síma 480-3000
hugarheimi bókanna.

Sími 587 6655
Bókasafnið
í Reykholtsskóla er opið

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30
Símatími frá
kl 9-9:30 og 13-13:30
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Vaktsími í neyðartilvikum er

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.

480 5112
.

Þorrablót 2015
Hið árlega þorrablót í Biskupstungum
verður haldið í Aratungu föstudaginn 23. janúar 2015.
Takið kvöldið frá!
Nánar auglýst síðar.
Þorrablótsnefnd Skálholtssóknar.
VIOLA snyrtistofa
Högnastíg 1 Flúðum.
GUINOT húðvörur fyrir dömur og herra
ALESSANDRO naglalökk og gloss
Meðferðir: Andlitsbað – Húðhreinsun – Fótsnyrting – Handsnyrting –
Vaxmeðferðir – Litun og plokkun.
Tímapantanir í Síma 856-1599

Heimasíða Skóla- og velferðarþjónustu
Heimasíða Skóla- og velferðarþjónustu er komin í gagnið. Á heimasíðunni
má annars vegar velja upplýsingar um skólaþjónustu og hins vegar um
velferðarþjónustuna.
Slóðin inn á heimasíðuna er www.arnesthing.is

Opnunartímar gámastöðva

_____________________________________________

Thailand um páskana?
Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Auðvitað, bara spurningin hvort það verður "upplifun og afslöppun" eða
golf ferðin.

Upplýsingar um ferðirnar í símum 893-8808 (Margeir) og 846-2510 (Jón
Haukur)

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 13.00-18.00
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

