Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
í Reykholti
Afgreiðslutími
Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
 06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
 10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
 Hóf
10/10-14/10:
ZEN-hópur
með námskeið í Skálholtsbúðum
til heiðurs
íþróttamönnum
í Bláskógabyggð
31.des
gamlársdagur
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir opið 10-16
Æskulýðsnefnd
bauð í íjanúar
til hófs til heiðurs íþróttamönnum
 13/10: Bláskógabyggðar
Evrópskur samstarfhópur
öldrunarmálum
sveitarfélagsins.
Hófið ívar
að þessu sinni haldið
í íþróttahúsinu
Laugarvatni og þótti
 14/10: Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr. Egillá Hallgrímsson.

17. árgangur 2. tbl. Febrúar 2018.

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

Bjarni Bjarnason íþróttamaður Bláskógabyggðar 2017

það vel við hæfiVox
þarFemine
sem Bláskógabyggð
tók við rekstri þess á árinu 2017. Þar fengu
syngur í messunni
tvær hlaupakonur
úr Laugdælum
verðlaun
fyrir góðan árangur á árinu 2017, þær
 15/10-19/10:
Breskur skólahópur
í Skálholtsskóla
Svartárbotnar
Agnes Erlingsdóttir og Lára Björk Pétursdóttir, en báðar urðu þær bikarmeistarar í
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
1500m hlaupi, Agnes í fullorðinsflokki og Lára Björk í bikarkeppni 15 ára og yngri.

Kjölur

Á n15/10:
i n Ferðamálafrömuðir
g a s t a halda
ð ifund
r ásamt staðarkynningu og hádegismat


15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt

Að þessu sinni ákvað Æskulýðsnefnd
að veita
Aðstaða fyrir
40 – sameiginlegu
50 manns liði skóla Bláskógaskóla í
 15/10: Afhending listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
og sturta
Reykholti og á Laugarvatni sérstakaVatnssalerni
viðurkenningu
fyrir góðan árangur í Skólahreysti
Hesthús, gerði, heysala

19/10-20/10: 12 spora hópur
– Suðurlandsriðli
á
árinu
2017
en
liðið
varð
i
3.
sæti
í keppninni. Þau sem skipuðu
___________________________________

19/10-21/10:
A.A.-konur
í
Skálholtsbúðum
liðið eru Anthony Karl Flores, Sölvi Freyr Jónasson, Lára Björk Pétursdóttir og Jóna
Árbúðir
 Helgadóttir
20/10-21/10:
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Kolbrún
en
þess
má geta
að
þau eru öll miklir íþróttamenn, með
Gaseldunaráhöld
og
góð aðstaða
Ágætuöllum
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
bakgrunn
úr hinum íýmsu
íþróttagreinum.

 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20
- Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
Tveir knapar
voru tilnefnir
tilAðstaða
íþróttamanns
ársins,
Bjarni Bjarnason, ættaður frá
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn
fráHesthús,
Akranesi
Þóroddsstöðum,
en hann er félagi
í Hestamannafélaginu
gerði, heysala Trausta og Rósa Kristín
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum
í
Jóhannesdóttir
Brekku semfrá
keppir
fyrir Hestamannafélagið
Loga.
 25/10:frá
Fermingarbörn
Akranesi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í
Laugarási
Höfðaveginn
kl.
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Bjarni
hlaut
tiltilinn
í
ár
en
þetta
er
í
þriðja
sinn
sem
hann
er
valinn
íþróttamaður
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í
Reykholti
kl.
20:30
og
flugeldasýningu
kl.
21:00
Bláskógabyggðar.
Árangur
Bjarna á árinu 2017
náðiPrestur
ekki þeim
hæðum
sem á fyrri
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
sr. Egill
Hallgrímsson

Á
Laugarvatni
erhægt
Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
undirá stjórn
Símons
Ívarssonar
árum
enda kannski
ekki
að fara fram
heimsmet
á ári
hverju.
Bjarni
átti samt
í
messunni
farsælan
feril
í
skeiðkeppni
á
árinu
varð
m.a.
í
3.
sæti
í
100m
skeiði
á
Íslandsmótinu
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
og í 1. sæti í 250 m skeiði áHestagerði
Suðurlandsmótinu.
og heysala
Vatnssalerni

Bjarni Bjarnason og Rósa Kristín Jóhannesdóttir.

Oddvitapistill
Í upphafi árs var kunngjört hversu háar skuldbindingar sveitarfélaga yrðu í
samkomulagi milli stéttarfélaga opinberra starfsmanna og ríkis og sveitarfélaga.
Samkomulagið sem var undirritað árið 2016 var gert til að samræma lífeyrisréttindi
á almennum og opinberum vinnumarkaði m.a. með hækkun á lífeyristökualdri.
Hlutur Bláskógabyggðar í þessu samkomulagi er um 180 milljónir. Inní þessari
upphæð eru skuldbindingar sveitarfélagsins, byggðasamlaga og þeirra
samstarfsverkefna sem við eigum aðild að. Til að standa straum af þessum
skuldbindingum þarf Bláskógabyggð að taka lán fyrir þessari upphæð hjá Lánasjóði
sveitarfélaga. Ljóst er að þessar skuldbindingar taka til sín, skuldir sveitarfélgsins
munu aukast og greiðslubyrði lána taka meira til sín. Sveitarfélög eru ósátt hvernig
staðið var að þessu samkomulagi á sínum tíma og hvernig útfærslan er. Sem dæmi
má nefna að sveitarfélög þurfa að greiða í varúðarsjóð sem á að nota ef
einhverntímann verður þörf á, hlutur okkar í þann sjóð er um 12 milljónir kr.
Sveitarfélögin Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur,
Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og Ásahreppur
eru að ganga frá samkomulagi sín á milli um að standa sameiginlega að hreinsun,
verkun og förgun á seyru. Einn liðurinn í þessu samkomulagi er að keyptur verði
hreinsibíll sem mun safna seyrunni saman og verka hana í sameiginlegri aðstöðu
sem sveitarfélögin eiga á Flúðum. Með því að sveitarfélögin sjái sjálf um
hreinsunina mun þjónustan aukast og verða skilvirkari. Hrunamannhreppur mun
sjá um utanumhaldið á verkefninu. Kostnaðarhlutdeild sveitarfélaganna varðandi
fjárfestinguna er skipt þannig að farið er eftir fjölda byggðra lóða sem hlotið hafa
lokaúttekt hjá byggingafulltrúa, hlutur Bláskógabyggðar er því um 34%.
Rekstrarkostnaðinum er síðan skipt á milli sveitarfélaganna eftir magni hreinsaðrar
seyru og fjölda rotþróa eftir nánari útfærslu. Þetta samstarfsverkefni
sveitarfélaganna er framfaraskref þegar litið er til þjónustu, umhverfissjónarmiða
og sjálfbærni.
Um áramót ákvað samgöngumálaráðherra og Vegagerðin að auka vetrarþjónustu
á vegum landsins í því skyni að bæta umferðaröryggi. Bætt var í þennan málaflokk
um 75 milljónum. Í framhaldi að þessari ákvörðun var ákveðið að Reykjavegurinn
færðist alfarið yfir til Vegagerðarinnar sem mun þjónusta veginn fimm daga
vikunnar. Það eru fleiri vegir sem þyrftu að fá meiri þjónustu og má þar td nefna
Skálholtsveginn sem er þjónustaður fimm daga vikunnar en þyrfti að vera í sjö
daga þjónustu. Eins má nefna Skeiða- og Hrunamannaveg á milli Flúða og
Biskupstungnabrautar sá vegur þyrfti mun meiri þjónustu en hann fær í dag. Það er
vonandi að þessi vegir fari í betri þjónustu áður en langt um líður.

Fresta þurfti íbúafundi, sem fyrirhugaður var 1. febrúar sl. um almannavarnir í
Nuddstofan
sveitarfélaginu, vegna slæms veðurútlits. Þegar þessi pistill er ritaður liggur ekki fyrir
Heildrænt
líferni
ný dagsetning á íbúafundinum en nýr fundartími verður auglýstur með
dreifibréfi og
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
eru íbúar hvattir til mæta.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar hélt hóf á Laugarvatni 18. janúar sl. til heiðurs
*Heildrænt
nudd
íþróttafólki Bláskógabyggðar. Á hófinu var Bjarni Bjarnason
Hestamannafélaginu
-nær
djúpt
til uppsafnaðra
tilfinninga
Trausta útnefndur íþróttamaður Bláskógabyggðar
árið
2017
fyrir góðan
árangur í
sem sest
hafanafnbót.
í líkamann.Ég vil nota
hestaíþróttum. Þetta er þriðja árið í röð sem Bjarni hlýtur
þessa
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
tækifærið og óska Bjarna til hamingju með útnefninguna.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í mars
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
8.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.

NÓG Í BILI og með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

álags.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni
Mánudaga Frímann
09.00-12.15
og 13.00-17.00
Sigurður
Emilsson

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
er opið sem hér segir:
Viðbót við teygjurnar.

Þriðjudaga
og 13.00-17.00
Vélstjóri
og 10.30-12.15
rafvirkjameistari

*Heilun

Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
-gefur ró og jafnvægi.
Fimmtudaga
s:
692 4649 09.00-12.15 og 13.00-17.00 Jafnar starsfemi og samvinnu

Netfang: laufhaga12@internet.is

milli orkustöðvanna.

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta
og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Bókasafnstímar
í Bláskógaskóla
þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
Uppsetningar
og viðgerðir
á mjólkurtönkum.

Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Löggiltur Rafvirkjameistari

Gefðu vinum og vandamönnum dekur
nuddtíma.

Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
Nú er ég flutt í Reykholt og
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.

Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Opnunartímar
Óskum eftir íbúð
á leigu
Mánudag og miðvikudag 14:00 – 20:30

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á

Í Reykholti eða nágrenni

Laugarvatni er mikið af kurli, sem

Upplýsingar í síma 847 6138

allir mega ganga í, sér að

Astrid Laugardag 13:00 – 18:00
Sunnudag Lokað
Jarðarberjalandi

kostnaðarlausu. (gæti breyst)

Þriðjudag og fimmtudag 14:00 – 21:30
Föstudag 16:00 – 19:00

Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

einfalt að fá tíma.

VIOLA SNYRTISTOFA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Íbúðin er laus til útleigu 1.2.2018 og umsóknarfrestur
er til 22.janúar
2018.
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.

Járningaþjónusta

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tekskulu
að mér
járningar
Eftirfarandi
í boði:
Umsóknir
berast
á skrifstofu Bláskógabyggðar
eða ámeðferðir
netfangið
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
upplýsingar
í
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5a “ Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
síma 846-7048.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.
Sigurjón Sæland

Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

Inn
til fjalla21. mars 2018
Atvinnumálaþing
Uppsveitanna

Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma
gefnar út afmunu
Félagi
Biskupstungnamanna
í Reykjavík
Atvinnumálanefndir
Uppsveitanna
standa
fyrir Atvinnumálaþingi
þann 21. en
mars
þær
segja
frá
mörgu
fróðlegu
um
fólk
og
mannlíf
í
Biskupstungum.
Þrjú bindi
2018 í Félagsheimilinu Borg.
voruhefst
gefin
út súpu
á sínum
tíma,19:00.
annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
Þingið
með
klukkan
tíma.
Nánari dagskrá auglýst síðar.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
Endilega takið daginn frá.
þær 5000 kr.
Uppsveitanna
Nánari upplýsingar er Atvinnumálanefndir
hægt að fá á skrifstofu
Bláskógabyggðar eða í
______________________________________________________

síma 480-3000.

ATVINNA
Helgarstarf við sorpmóttöku
Helgarstarfsmaður óskast við sorpmóttöku á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfið er á laugardögum frá 09:30 til 18:30
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is
Praca dodatkowa w soboty
Poszukujemy pracownika do pracy na wysypisku smieci w Reykholt Praca w soboty od
9.30 do 18.30
Więcej informacji dostepne u Bjarni Danielsson tel 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is
Work on saturdays
We are looking for person to work on saturdays from 9.30 to 18.30 in community waste
station
MoreBókasafn
info you find
contact Bjarni Danielsson
tel 860-4440erbjarni@blaskogabyggd.is
Menntaskólans
að Laugarvatni
opið sem hér segir:
Endilega deilið meðal íbúa.
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
Álestur hitaveitunnar.
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Í hönd
fer álestrartímabil
og langar okkur
hjá Bláskógaveitu
að biðla
íbúa að lesa frá
af
Lestímar
menntaskólanema
mánudaga,
þriðjudaga
og til
fimmtudaga
mælum og senda til okkar, fyrir 19. febrúar
nk.
kl. 17.00-18.00
Þið einfaldlega takið mynd af mælinum hjá ykkur og sendið á
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is . Annað þarf ekki að koma fram.
Athugið að mælisnúmer og mælisstaða sjáist vel.
Dæmi um fína mynd af mæli.

útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
Föstudaga
laugaras@lyfja.is

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

.
.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í mars

Málari getur bætt við sig verkum á

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. mars 2018.

málningarvinna. Geri tilboð ykkur

Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

að kostnaðarlausu.

sendið það á

Meira en 30 ára reynsla.

blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu

Arnar s. 7775872

Bláskógabyggðar í síma 480-3000

.
.

.

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 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.
__________________________________________________

.

Auglýst er eftir rekstraraðila/-aðilum til að hafa umsjón með og annast rekstur
golfvallar og skála Golfklúbbsins Dalbúa í Miðdal við Laugarvatn.
Golfklúbburinn Dalbúi var stofnaður 1989 og rekur 9 holu golfvöll í Miðdal, sem
er rétt austan við Laugarvatn. Góð vélageymsla og vinnuaðstaða er fyrir hendi.
Til staðar eru öll helstu tæki sem þarf til rekstrarins.
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband við formann Golfklúbbs Dalbúa,
Bryndísi Scheving dalbui@dalbui.is eða í síma 8628995.
Umsóknarfrestur er til 1.mars 2018.
Nánari upplýsingar um golfklúbbinn Dalbúa er að finna á heimasíðu klúbbsins,
www.dalbui.is

Í febrúar fer fram landskeppnin í hreyfingu og kallast hún Lífshlaupið, og er
þetta heilsu- og hvatningarverkefni á vegum ÍSÍ.
Hver og einn getur tekið þátt, sem einstaklingur, eða skráð vinnustaðinn sinn
til þátttöku.
Ert þú hreyfiafl á þínum vinnustað? Hvað með að gefa samstarfsmönnum
þínum þessa áskorun?
Vinnustaðakeppnin stendur bara yfir í 3 vikur, eða fram til 20. febrúar.
Hversu margir vinnustaðir í Bláskógabyggð taka þátt?
Nánari upplýsingar og skráning: www. lifshlaupið.is

Stjórn Golfklúbbsins Dalbúa

Álagning fasteignagjalda 2018.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagningu vegna ársins 2018.
Álagningarseðlar 2018 verða ekki sendir út, en hægt er að nálgast þá á
www.island.is , en þar eru þeir undir „Mínar síður“, undir flipa merktum pósthólf.
Innskráning er með íslykli eða með rafrænum skilríkjum. Greiðsluseðlar verða ekki
sendir út nema þess sé sérstaklega óskað, en kröfur vegna fasteignagjalda koma
inná heimabanka viðkomandi gjaldanda og birtast þar. Allar nánari upplýsingar um
álagningarreglur Bláskógabyggðar má finna á heimasíðu Bláskógabyggðar,
www.blaskogabyggd.is. Þeir, sem óska eftir að fá heimsendan greiðsluseðil eða
óska frekari upplýsinga um álagninguna, er bent á að hafa samband við Guðnýju
Höskuldsdóttur, 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 í netfang: gudny@blaskogabyggd.is

Eins og undanfarin ár verður Uppsveitadeild Æskunnar haldin í Reiðhöllinni á
Flúðum í vetur.
Þetta er mótaröð þar sem keppt er í helstu greinum í íþróttakeppni þar sem
knapar safna stigum bæði sem einstaklingar og sem lið. Börn og unglingar úr
hestamannafélögunum Loga og Smára hafa þátttökurétt í þessari
keppni. Þarna eru börn að stíga sín fyrstu skref í keppni og einnig börn sem
keppa mikið á stærri mótum. Það er mjög gaman að horfa á þessa snillinga
sem við eigum hérna í uppsveitunum að sýna sig og fákana sína.
Fyrsta mótið hefst laugardaginn 24. febrúar kl 10 og þá er keppt í ;
Barnaflokkur: Þrígangur og fimi
Unglingaflokkur: Fjórgangur og fimi

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl
8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar
á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000

Sri Lanka í febrúar
Vietnam um páskana
Flug hvert á land sem er, sjá flugmidi.is eða t2t.is
Margeir ferdin.is
______________________________________________________

Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

- Hesthús Til leigu hesthús í Laugarási.
Pláss fyrir 4 fullorðin hross.
Nánari upplýsingar hjá Hákoni,
sími 894-4142 eða hakon.pall@simnet.is
______________________________________________________

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:
Sálir Jónanna ganga aftur. - Hugleiksverk
Gaman leikrit um örlög Jónanna
Næstu sýningar
7.febrúar – 2.sýning
9.febrúar – 3.sýning
10.febrúar – 4.sýning
14.febrúar – 5.sýning

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

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

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Sýnt í Aratungu og allar sýningar hefjast kl 20:00
Miðaverð 2500.Eldriborgarar 2000.Börn 1500.miðapantanir í síma 896-7003
Leikhússeðill verður í boði á Restaurant Mica, borðapantanir í síma 486-1110

Veitingastaðurinn Við Faxa í Biskupstungum óskar eftir starfsfólki.
Okkur vantar starfsfólk bæði í hlutastarf og fullt starf í sumar.
Starfið felst í afgreiðslu og einföldum eldhússtörfum s.s. uppvaski og þrifum.
Gerð er krafa um snyrtimennslu og heiðarleika
en einnig er einhver enskukunnátta æskileg.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum.

Umsóknarfrestur er til og með 1. Apríl 2018
Nánari upplýsingar og umsóknir sendist á netfangið
vidfaxa@gmail.com
eða hringið í síma 848 1101

