ÞORRABLÓT UMFL
Þorrablót Ungmennafélags Laugdæla verður haldið
laugardaginn 11. febrúar í íþróttasal HÍ á Laugarvatni.
Okkar ástsæli Svenni kokkur sér um að enginn fari svangur heim.
Heimamenn munu sjá um skemmtiatriðin og að þeim loknum mun
Baggabandið leika fyrir
dansi fram eftir nóttu.
Október
 01/10-02/10:Miðapantanir:
Tónskólinn. Námskeið:
Þröstur Eiríksson
umfl1908@gmail.com
 06/10: Skálholtsskórinn
meðí æfingabúðir
Miðaverð 7.500
forsölu—8.000 við inngang.
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Húsið opnar kl. 19:00 og dagskrá hefst kl. 20:00
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Ekki verður
selt sér íinn
á ballið.
 10/10-14/10: ZEN-hópur
með námskeið
Skálholtsbúðum
 13/10-14/10: Vox Femine.
Æfingabúðir 20 ára
Aldurstakmark
Finndu viðburðinn á facebook
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
____________________________________________________________
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine syngur í messunni
Kveðjuhóf
var haldið
tilskólahópur
heiðurs ílæknunum
Pétri þann 12.
 15/10-19/10:
Breskur
Skálholtsskóla GylfaSog
VARTÁRBOTNAR
 15/10: Stjórn Skálholt.
Fundur
janúar 2017 í Aratungu
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
 15/10:
tveggjamargir
ráðherraíbúar
í Skálholt
Ánægjulegt
varHeimsókn
að sjá hversu
voru saman komnir til að þakka
Aðstaða
fyrir
40
–
50
manns

15/10:
Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Gylfa og Pétri fyrir góða þjónustu.
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
Herdís Gunnarsdóttir
forstjóriAðstaða
HSU, Pétur
fyrirSkarphéðinsson
15 - 20 mannslæknir, Gylfi Haraldsson læknir og
Hjörtur Kristjánsson lækningaforstjóri
HSU
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
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Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Bjarni Bjarnason íþróttamaður Bláskógabyggðar 2016
Laugardaginn 14. janúar bauð æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar til hófs til heiðurs
íþróttamönnum sveitarfélagsins. Þar fengu fjórir einstaklingar verðlaun fyrir góðan
árangur á árinu 2016 þau Anthony Karl Flores, Laugdælum og Laufey Ósk Jónsdóttir,
Sigurður Sævar Ásberg Sigurjónsson og Ólafur Magni Jónsson, öll frá Ungmennafélagi
Biskupstungna.
Tveir knapar voru tilnefnir til íþróttamanns ársins, Finnur Jóhannesson frá Brekku, en
hann keppir fyrir Hestamannafélagið Loga og Bjarni Bjarnason frá Hestamannafélaginu
Trausta.
Bjarni varð fyrir valinu en árangur hans á síðastliðnu ári var framúrskarandi. Listi hans
yfir afrek ársins er langur, en sé minnst á helstu afrek má nefna að hann var knapi á
Hnokka frá Þóroddstöðum, sem var oft í fremstu röð í fimmgangskeppni, meðal annars í
2. sæti í uppsveitadeildinni. Bjarni sigraði í einni grein í Meistaradeildinni á þessu ári eða
í fljúgandi skeiði. Bjarni og Hera frá Þóroddsstöðum settu svo Íslands- og heimsmet í
250 m skeiði á Landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Þau voru líka öflug í 100m
og 150 skeiði en árangur þeirra í öllum skeiðgreinum er á heimsmælikvarða. Að lokum
má svo geta þess að Bjarni var valinn skeiðknapi ársins af Landssambandi hestamanna í
lok árs. Hann er því vel að þessum titli kominn.
Freyja Rós Haraldsdóttir tók við verðlaunum fyrir hönd Bjarna sem var upptekinn við
íþróttaiðkun.

Oddvitapistill
Bjarni Bjarnason, Hestamannafélaginu Trausta, var útnefndur íþróttamaður
Bláskógabyggðar 2016 í hófi sem æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar hélt 14.
janúar sl. Of langt mál er að telja upp helsta árangur Bjarna á síðasta ári en
þess má þó geta að hann og Hera frá Þóroddsstöðum settu Íslands- og
heimsmet í 250 m skeiði á Landsmóti hestamann á Hólum í Hjaltadal. Ég vil
nota tækifærið og óska Bjarna til hamingju með tilnefninguna sem hann er
vel að kominn. Finnur Jóhannesson var tilnefndur af Hestamannafélaginu
Loga til íþróttamanns ársins og fékk hann verðlaun fyrir þá tilnefningu. Þá
voru veitt verðlaun til íþróttamanna sem unnu til íslands- og eða
bikarmeistaratitla á síðasta ári. Öllum þessum verðlaunahöfum óska ég til
hamingju.
Í síðustu viku var kunngjört hvaða sveitarfélög fá styrki úr Fjarskiptasjóði til
að tengja heimili í dreifbýli við ljósleiðara. Valið er á milli sveitarfélaga,
þannig að þau sem geta tengt sem flest heimili fyrir sem minnstan pening fá
forgang. Bláskógabyggð fékk ekki styrk í þessari úthlutun en verkefnið
Ísland ljóstengt er átaksverkefni sem stendur til ársins 2020 en í lok þess árs
á að vera búið að tengja 99,9% heimila í dreifbýli við ljósleiðara.
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur og Hrunamannhreppur eru
í samstarfi í þessari ljósleiðarauppbyggingu en samstarfið mun hagnast
sveitarfélögunum með ýmisskonar samlegðaráhrifum við lagningu
ljósleiðarans og hönnun á lagnaleið. Inntaksgjöld á hvert heimili og styrkur
sveitarfélaganna á hverja tenginu verður sá hinn sami í öllum
sveitarfélögunum. Sveitarfélögin skiluðu inn sameiginlegum tilboðum og
einnig hvort í sínu lagi. Hrunamannhreppur fékk styrk í ódýrustu
tengingarnar sínar. Á síðasta ári lét Bláskógabyggð draga niður ídráttarrör í
jörð, í samstarfi við Rarik. Slíkt verður einnig gert á þessu ári en allar þessar
framkvæmdir munu nýtast og flýta fyrir þegar formlegar framkvæmdir
hefjast á ljósleiðaralagningu í Bláskógabyggð.

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.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
15.ágúst – 26. maí
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.

Á síðasta fundi sveitarstjórnar var samþykkt að Bláskógabyggð
gerist
Nuddstofan
heilsueflandi samfélag. Embætti landlæknis heldur Heildrænt
utanum þetta
verkefni,
líferni
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
stýrir og veitir ráðgjöf til þeirra sveitarfélaga
sem fara í þá vegferð
að gerast
heilsueflandi samfélag. Í verkefninu heilsueflandi samfélag felst að heilsa og
*Heildrænt nudd
líðan íbúa er í fyrirrúmi í stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum. Nú eru
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sjö sveitarfélög á landinu í heilsueflandi samfélagi.sem
Sveitarstjórn
samþykkti að
sest hafa í líkamann.
skipa stýrihóp til að undirbúa umsóknar- og innleiðingarferlið.
Valgerður
Losar um vöðvabólgu vegna
streitu og
álags.
Sævarsdóttir verður fulltrúi sveitarstjórnar í stýrihópnum, eins verða þar
fulltrúar frá skólastofnunum sveitarfélagsins, heilsugæslunni og frá eldri
*Vöðvanudd
borgurum. Helga Kristín Sæbjörnsdóttir verður fengin til að stýra og vinna
-fyrir líkamsræktarfólk.
með stýrihópnum.
Losar og mýkir vöðvana.
Gylfi og Pétur, fráfarandi læknar í Laugarási, voru kvaddir
Viðbót viðí Aratungu
teygjurnar. þann
12.janúar síðastliðinn.
Sigurður
FrímannÁnægjulegt
Emilsson var að sjá hversu margir íbúar
*Heilun
Vélstjóri og rafvirkjameistari
Uppsveitanna
voru saman komnir til að þakka Gylfa og Pétri
fyrir
-gefur ró og jafnvægi.
framúrskarandi þjónustu í áratugi. Margt var til skemmtunar s.s. söngur,
Jafnar starsfemi og samvinnu
s:
692 4649
leikþáttur
og gamanmál. Undirbúningsnefndinni og öllum
þeim sem að
milli orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
kveðjuhófinu komu vil ég færa kærar þakkir og enn og aftur þakka Gylfa og
*Gjafabréf
Pétri
góðaviðgerðir,
þjónustu. þjónusta og uppsetning á kæli–
Allarfyrir
alhliða
og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur

Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur
Nóg í bili. Rafvirkjameistari
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Kæru sveitungar
Óskum eftir leiguíbúð
Gallerý Rós tekur við pöntunum á ullarvörum og
Óskum eftir íbúð á leigu
öðrum tækifærisgjöfum allt árið. Síminn hjá okkur
Í Reykholti eða nágrenni
er 4868946/8659300.
Upplýsingar í síma 847 6138
Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð
Astrid
Jarðarberjalandi

Járningaþjónusta

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Íbúð eða einbýli,Kipptu
meðút eða
ánnafnspjaldið
bílskúrs
og geymdu
hér fyrir neðan

Tek að mér járningar

Eftirfarandi meðferðir í boði:

upplýsingar í
– HúðhreinsunVæri
Erum að leita að húsnæði til leigu í Reykholti,Andlitsbað
2 tilNuddstofan
3 svefniherbergi.
Heildrænt líferni
síma
846-7048.
Litun og plokkun
– Handsnyrting
kostur ef það fylgdi bílskúr. Erum róleg og reglusöm
eldri hjón,
barnlaus og
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
dýralaus.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Upplýsingar
í
síma
7760810/7760710
Sigurjón Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja frá mörgu fróðlegu um fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112

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

síma 480-3000.

.
.

Sokkabuxnakynning frá Levante
Laugardaginn 18. febrúar mun sölufulltrúi frá Levante heildsölunni
koma og vera með sölukynningu á sokkabuxum á Högnastíg 10,
milli klukkan 13 og 18
Mikið úrval er í boði af allskonar sokkabuxum,
einnig af bolum, sokkum, nærbuxum,
og barnasokkabuxum.
Allir velkomnir að koma og skoða/panta
gæðavöru frá Ítalíu á heildsöluverði.

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
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

Bókasafnið í Reykholtsskóla er opið
Opnunartímar eru á þriðjudögum kl. 17-19.

Hvað er betra en að lesa góða bók í
myrkri skammdegisins?
Kíkið við og kynnist heillandi hugarheimi
bókanna.
Athugið að einnig er hægt er að skila
bókum á opnunartíma skólans.

Lyfja-útibú Laugarási
Breyttur opnunartími
frá 1. febrúar 2016
kl 10 - 16.30 mánudaga –
fimmtudaga og
kl 10-13 á föstudögum
Stöndum vörð um þjónustu í
Uppsveitum
Verslum í heimabyggð!

Vetrarmót hestamannafélagsins Loga í Friðheimum
Laugardaginn 11. febrúar verður fyrsta vetrarmót Loga.
Að þessu sinni verður mótið haldið í Friðheimum og byrjar það klukkan 17:00
og tekið verður á móti skráningum frá kl. 16:30 á mótsstað.
Eftir mótið verður boðið upp á kaffi og með þvi.
Flokkar sem boðið verður upp á eru:
Unghrossaflokkur, hross 5-6 vetra á keppnisárinu.
Pollaflokkur
Barnaflokkur 10-13 ára
Unglingaflokkur 14-17 ára
Ungmenni 18-21 ára
Fullorðinsflokkur
Heldri manna/konur flokkur 55 ára og eldri
Reglur mótsins er að allir knapar keppa í sýnum aldursflokki, en
unghrossaflokkur er opinn öllum knöpum. Par safnar stigum á öllum 3
mótunum þ.e.a.s. sami hestur og knapi. Í unghrossaflokki safnar knapi
stigum óháð hrossi.Reglur vegna vetramóta og annarra móta er að finna á
heimasíðu hmf loga.
Hestamannafélagið Logi þakkar fjölskyldunni í Friðheimum góðar móttökur
og stuðning við vetrarmótin.
Hestamannafélagið Logi

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
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í mars 2017. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. mars 2017.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.isBjarkarhóll
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

síma 480-3000
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.

Áskrift að Litla-Bergþóri?

Country Taxi

Sími 587 6655

Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Litli-Bergþór inniheldur margvíslegan fróðleik um Biskupstungur bæði að
Riverog
jetnýju.
er farin
að sigla.
Pantanir
í síma
863um
4506
fornu
Hafir
þú áhuga
á að vita
meira
sveitarfélagið þitt þá er
áskrift klárlega málið. Hafðu samband við Þrúðu í síma 862 8640, Pál í síma
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
898 9152 eða sendu póst á póstfangið lbergthor@gmail.com og málið er
eldofninum
komið
í höfn.í byrjun júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

Bowentækni meðferð
Við bjóðum upp á Bowen í Reykholti.
Bowen er mjúk heildræn meðhöndlun á vefjum, aðallega bandvef.
Meðferðin örvar líkamann og hefur þau áhrif að hann virkjar heilunarmátt
líkamans til þess að lækna sig sjálfur. Nánari upplýsingar má finna á bowen.is
Nils Bowentæknir vinnur á þriðjudögum og fimmtudögum í íþróttahúsinu í
Reykholti. Tímapantanir í síma 897-6944.
Regína Rósa Bowentæknir. Tímapantanir eftir samkomulagi í síma 6610053 .

———————————————————

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Águst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss
_____________________________________________________
NUDD Í REYKHOLTI.

Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991
Íris Svavarsdóttir nuddari.

Bláskógabyggð.

Álagning fasteignagjalda 2017.

Upphafsálagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð
er nú lokið fyrir árið 2017.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagningu vegna ársins 2017.
Álagningaseðlar 2017 verða ekki sendir út, en hægt er að nálgast þá á www.island.is undir
„Mínar síður“ og þar í pósthólfi. Innskráning á síðuna er með íslykli eða með rafrænum
skilríkjum. Forsendur álagningarinnar er einnig að finna inni á heimasíðu Bláskógabyggðar,
http://www.blaskogabyggd.is/stjornsysla/reglugerdir-og-gjaldskrar/

Greiðsluseðlar verða ekki sendir út nema þess sé sérstaklega óskað, en kröfur vegna
fasteignagjalda koma inná heimabanka viðkomandi gjaldenda.
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 2017 eru veittar á skrifstofu Bláskógabyggðar.
Bláskógabyggð.

Gunnar Sverrisson er starfsmaður gámastöðva á Heiðarbæ, Lindarskóga og
Vegholts. Síminn hjá honum er 860-6609

LOGAFRÉTTIR
Nú er vetrarstarf Loga hafið og byrjaði starfið í haust með uppskeruhátið
æskulýðsnefndar, sem haldin var þann 13. október. Þar var vetrarstarfið kynnt og
hélt Rósa Birna Þorvaldsdóttir frábæran fyrirlestur þar fyrir krakkana um hvernig á
setja sér markmið í hestamennskunni og hinu daglega lífi.
Haustfundur Loga vara haldinn þann 10. nóvember á Kaffi Mika.
Á fundinum var meðal annars rætt um framkvæmdir í Hrísholti, en síðasta sumar
var veitingahúsið og hesthúsið tekið aðeins í gegn. Enn er mikið viðhald eftir og þarf
að halda áfram í sumar.
Hestaþing Loga var haldið með breyttu sniði en að þessu sinni voru eingöngu
kappreiðar: Þetta tókst mjög vel , ágætis þáttaka var í kappreiðunum og skemmti
fólk sér vel.
Veitt voru verðlaun fyrir hæst dæmda kynbótahross í eigu Logafélaga fyrir árið 2016
en það var Kolskeggur frá Kjarnholtum í eigu Magnúsar Einarssonar.
Í febrúar eru þrjú mót á dagskrá hjá Loga:
Vetrarmót er laugardaginn 11. febrúar í Friðheimum.
Uppsveitadeildin er föstudaginn 17. febrúar -fjórgangur.
Uppsveitadeild Æskunnar er laugardaginn 25. febrúar ,keppt er í fimi, þrígang
og fjórgang.
Kveðja Stjórnin

_____________________________________________________

Leikskólakennari óskast

____________________________________________________________
Starfskraftur óskast í sumar í Gallerí Laugarvatn.
Um er að ræða vaktavinnu ca. 6-8 tímar (ekki kvöldvinna).
Starfið felst í vinnu við gistingu og almenna vinnu í kaffihúsi.
Nánari upplýsingar í síma 8470805
eða galleri @simnet.is .

Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir leikskólakennara í 100 % stöðu í tveggja deilda
leikskóla, sem rúmar allt að 38 börn samtímis, frá 12. mánaða til 6. ára. Leikskólinn
er staðsettur í Bláskógaskóla í Reykholti Biskupstungum og starfar í anda Reggio
Emilia stefnunnar. Í leikskólanum starfar samstillt, glaðlynt og metnaðarfullt
starfsfólk og mikil áhersla er lögð á góðan staðblæ og vellíðan barna. Auk þess er
mikil og góð samvinna á milli leik- og grunnskólans í Reykholti. Ef þú ert glaðlynd/ur
með mikinn metnað, sveigjanleg/ur og með einstaklega góða hæfileika í
mannlegum samskiptum, þá hvetjum við þig til að sækja um.
Umsóknir sendast á netfangið reginarosa@blaskogabyggd.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2017
Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um
Upplýsingar veitir Regína Rósa Harðardóttir leikskólastjóri í síma 480-3045

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja frá mörgu fróðlegu um fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í
síma 480-3000.

Því miður var villa í síðustu Bláskógafréttum í álagningu gjalda fyrir árið 2017
en hér kemur rétt álagning gjalda fyrir árið 2017

