Uppsveitahringurinn 2013
Laugardaginn 7. september, n.k., verður íþróttaviðburðurinn „Uppsveitahringurinn“ haldinn í
annað sinn þar sem hlaupið og hjólað verður um uppsveitir Árnessýslu. Keppnin er í
tengslum við Uppskeruhátíðina í Hrunamannahreppi sem fram fer sama dag.

.
Vegalengdirnar í ár eru 10 km. hlaup, 46 km. hjólreiðar
og 10 km. hjólreiðar sem er ný grein
í Uppsveitahringnum í ár. Ein drykkjarstöð verður á leiðinni. Í hlaupinu og 10 km.
hjólreiðunum verður lagt af stað frá Reykholti og endað á Flúðum, keppendur verða að koma
Október
sér sjálfir á milli staða.
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
Í lengri hjólreiðunum verða þátttakendur ræstir út á Flúðum og munu þeir hjóla hring um
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
uppsveitirnar sem er um 46 km að lengd. Lagt verður af stað frá Flúðum og hjólað í gegnum
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Skeiða- og Gnúpverjahrepp, þaðan yfir í Bláskógabyggð, í gegnum Laugarás og Reykholt,
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
yfir brúna við Bræðratungu og inn á Flúðir í Hrunamannahreppi þar sem endamarkið verður
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Æfingabúðir
keppnishjólreiðahópur.
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Tímasetningar
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine syngur í messunni
Kl. 10.30 – Skemmtihjólreiðahópurinn leggur af stað frá Flúðum.
15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
Kl. 12.00 – Keppnishjólreiðahópurinn leggur af stað frá Flúðum. SVARTÁRBOTNAR
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
Kl. 12.30 – Hlauparar leggja af stað frá Reykholti.
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
Kl. 13:30 – Hjólreiðahópurinn (10 km.) leggur af stað frá Reykholti.
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Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Ólafstorg á Laugarvatni
Þann 15. ágúst 2013 eru liðin 110 ár frá fæðingu Ólafs
Ketilssonar, Laugarvatni.

Honum til heiðurs var

hringtorginu á Laugarvatni gefið nafnið Ólafstorg.
Gert hefur verið skilti sem sett verður á Ólafstorg og
verður það afhjúpað á afmælisdegi Ólafs þann 15. ágúst
n.k. kl. 18:00.
Af Ólafi Ketilssyni voru sagðar skemmtilegar sögur og
varð hann, í lifanda lífi, þjóðþekkt persóna vegna
tilsvara sinna og

verka.

Ólafur Ketilsson var mikill

brautryðjandi í samgöngumálum og fólksflutningum.

Hann

hafi með hendi sérleyfisakstur á Laugarvatn og að Geysi
og Gullfossi í yfir 50 ár.

Oddvitapistill 11. júní - 12. ágúst 2013.
Kvenfélag Biskupstungna. Í síðasta pistli þakkaði ég Kvenfélagi
Bisk. fyrir höfðinglegar gjafir til skólans og leikskólans. Þá var mér bent á
að ég hefði ekki þakkað fyrir gjafir til Íþróttamiðstöðvarinnar. Ég biðst
afsökunar á því og vil bæta úr því núna. Hjartans þakkir fyrir allt ykkar
framlag og gjafir, kæru kvenfélagskonur. Þið eruð alveg stórkostlegar.
Fjarskiptamál: Oddvitar Uppsveitanna, Flóa og Ásahrepps tóku
höndum saman og héldu málþing á Borg i Grímsnesi um fjarskiptamál.
Margir góðir fyrirlesarar komu og kynntu stöðu sína og var fundurinn mjög
upplýsandi. Í framhaldi af því hafa málin verið skoðuð og standa vonir til að
hægt verði að gera áætlun um miklu öflugri ljósleiðaravæðingu á okkar
svæði. Það er mjög áríðandi enda eru rekin hér mjög stór fyrirtæki sem eiga
mikið undir því að fjarskiptamálin séu í lagi. Við munum vonandi bera
gæfu til að koma þessum málum hratt áfram og fá fram áætlanir sem
standast nútímann.
Friðheimar. Þann 21. júní var haldin hátíð á Friðheimum. Þá var
formega opnuð verslun með matarminjagripum frá Friðheimum og ný
heimasíða fór í loftið, http://fridheimar.is/ Margir gestir komu og var
opnunarhátíðin mjög ánægjuleg.
Kjölur gróðurvernd. Landgræðslufélag Biskupstungna hefur unnið
mjög ötullega að því í nær 20 ár að stoppa gróðureyðingu á Kili og
ræktunarstarf hefur verið mjög öflugt af þeirra hálfu. Árið 1988 réð
sveitarfélagið landvörð sem starfaði á Kili í mörg ár (sumur) og leiðbeindi
ferðamönnum og hestamönnum um reglur sveitarfélagsins varðandi
hestaferðir og viðkvæm svæði á miðháendinu. Reglurnar voru áréttaðar í
byrjun sumars og ferðamenn og ferðaþjónustan beðin um að virða þær. Það
er alveg frábært að ferðast um á Kili og ekki síður að smala þar á haustin og
við viljum öll standa vel að umgengninni og vernda viðkvæman gróður
hálendisins.
Laugarvatn. Unnið hefur verið í sumar að því að girða Laugarvatn af
og losa það við ágang sauðfjár. Miklar kvartanir hafa verið vegna sauðfjár í
þéttbýlinu og er greinilegt að sumar kindur láta sér ekki segjast. Þær finna
hvar girðingin endar á fjallinu og fara fyrir girðingarendann. Því er ekki
annað ráð en að girða öfluga fjárhelda girðingu. Verkið er hafið og því mun
ljúka fljótlega. Þá væri gott að fá samvinnu sauðfjárbændanna um að þeir
setji ekki á undan þeim kindum sem troða sér inn í þéttbýlið, því sumar
leggja sig mjög fram um að vera til ama og ég hef horft á kindur kenna
lömbunum sínum að ganga á ristarhliðunum. Vonandi verður ekki um
frekari sauðfjárvanda að ræða í þéttbýlinu að Laugarvatni.
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Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í ágúst
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 486-8808 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.
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Þriðjudaga 14:00-22:00
Miðvikudaga 14:00-18:00
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Laugardaga 14:00-18:00
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KV Starfsmenn.
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Pöntunarsími 862-4809

Ketilssonar, Laugarvatni. Til heiðurs Ólafi Ketilssyni var hringtorginu á
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Hátíðin „Tvær úr Tungunum“ verður haldin á laugardaginn 17.8. og fleiri
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HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið
fyrirágúst
neðan 2013
Aratunguhér12.

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Drífa
Kristjánsdóttir.
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn

sem Jón
Sigfússon
tók
RúlluplastSkemmtileg
verður tekið hjá mynd
þeim bændum
sem vilja
í október .Vinsamlegast
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 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.

Vöruflutningar

Reykjavík—Árnessýsla

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til
föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar

Vinnustofan Rósin
Nudd

856 1581 Stefán

Frá heilsugæslunni
í
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar í öllum
Laugarási.

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar
buxur,
Býð upp
á nuddtíma
glervörur,
kerti,
sápur og margt fleira.
Opið frá kl 8:30
á morgnana
upplýsingar í símum 866til kl 16:30
Getraunanúmer UMF. Bisk. er
Tek pantanir.
9981
Símatími
frá
803
Opið eftir
samkomulagi
kl 9-9:30 og 13-13:30
Hef lokið
í
Styðjum
okkarnámskeiðum
félag þegar við
Frekari upplýsingar í
Sími stöðvarinnar er 480 5300
tökum
þátt ívöðvanuddi
getraunum.
síma
8659300
klassísku
Vaktsími
í neyðartilvikum er
Rósa, Austurhlíð(timburhúsið)
892-8804
og svæðanuddi.

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í september 2013.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 486-8808

Er ekki komin tíma í eitthvað nýtt og framandi?
Ferðin.is verður með myndasýningu og kynningu á Thailansferðum vetrarins
á eftirtöldum stöðum:
Mánudaginn 19. ágúst kl 21:00, Kaffi Mika Reykholti
Þriðjudaginn 20. ágúst kl 20:30, Golfskálanum Efra-Seli
Miðvikudaginn 21. ágúst kl 21:00, Ferðamannafjósinu Efsta-Dal
Áhugasamir sem ekki geta mætt þessi kvöld geta haft sambandi og fengið
kynningu heim í stofu.
Ferðin.is
Margeir Ingólfsson
Sími 893-8808
mi@ferdin.is

Fit Pilates bolti
Fit Pilates bolti fannst úti í
mýri í austuhluta Reykholts.
Hann er nú hjá Júlíönu
Magnúsdóttur Miðholti 19
Síminn hjá henni er 861-7888

Vantar þig ljósmyndara?
Tek að mér fermingar - stúdents
og brúðkaups myndatökur
Sími: 863-5231
netfang: ibbisaeli@gmail.com
Ívar Sæland ljósmyndanemi

Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar óskar eftir tilnefningum um
snyrtilegasta býlið
Í ár ætlar umhverfisnefnd Bláskógabyggðar að veita viðurkenningu fyrir snyrtilegasta
býlið í Bláskógabyggð. Til greina koma býli í fullum rekstri þar sem snyrtimennska er
í fyrirrúmi. Þetta geta t.d. verið fjárbýli, hrossabú, kúabú eða býli með blandaðan
búskap.
Viðurkenningar fyrir snyrtilegustu býlin verða veitt á sveitahátíð sem haldin verður í
Bláskógabyggð 17. ágúst nk.
Nefndin leitar til íbúa Bláskógabyggðar um tilnefningar um fallegasta býlið í
sveitafélaginu.
Vinsamlegast sendið tilnefningar á netfangið: blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hringið í síma 486 8808.
--------------------------------------------------Skógarkerfill breiðist nú hratt út í sveitafélaginu og er afar brýnt að við tökum öll
höndum saman um að útrýma honum. Enn er útbreiðsla hans viðráðanleg og enn er
hægt að grípa til aðgerða gegn honum. Mikilvægt er að bíða ekki með aðgerðir, þær
verða erfiðari og kostnaðarsamari eftir því sem tíminn líður en að lokum verður
útbreiðslan kerfilsins óviðráðanleg.
Kerfillinn vex á frjósömu landi og verður plöntu- og dýralíf fábreytt þar sem hann vex.
Hann kemur sér gjarna fyrir í gömlum túnum sem ekki eru í notkun og eyðileggjast
þau og spillast sem ræktunarland á fáum árum. Rofhætta eykst þar sem kerfill vex þar
sem undirgróður rýrist og yfirborðið verður bert og illa varið fyrir vatnsrofi að
vetrarlagi.
Kerfillinn myndar mikil fræ og dreifist auðveldlega og getur útbreiðsla hans orðið stórt
vandamál ef ekkert er að gert. Það er mikið hagsmunamál fyrir bændur og
garðræktendur að takist að stöðva útbreiðslu hans.
Bjarkarhóll
Hægt er að sporna við útbreiðslu kerfils
með því að:
Rífa
upp
minni
plöntur
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Stinga upp stærri plöntur og jarðvegsskipta þar sem þær hafa vaxið nokkur ár og
fellt fræog kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Magnesium
Eitra fyrir plöntum
Bómullargarn
litir og
gerðir.kerfilsins þannig að hann breiðist enn hrarðar
Athugið
að sláttur, margir
getur aukið
rótarskot
útSími
og ætti
helst
að nota slátt sem fyrirbyggjandi aðferð áður en plantan kemst á legg.
587
6655
Mikilvægt er að íbúar Bláskógabyggðar taki höndum saman um að eyða kerfli á
jörðum
og í görðum.
River sínum
jet er farin
að sigla. Pantanir í síma 863 4506
Umhverfisnefndin hefur skorað bæði á Sveitarstjórn Bláskógabyggðar og Vegagerðina
aðCafe
leita Mika
allra leiða
þess
að eyða
kerfli frá
í sveitarfélaginu
hefurtilþeim
verið
sent bréf
opið til
alla
daga
vikunnar
kl 12-18 um og
helgar
kl 21.
Kveikt
á
þess efnis.
eldofninum
í byrjun
Nánari
upplýsingar
um júní.
kerfilinn og aðgerðir gegn honum er að finna á heimasíðu
Bláskógabyggðar
www.blaskogabyggd.is
.
Borðapantanir í síma 486 1110.
Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar

Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar óskar eftir tilnefningum um
snyrtilegasta býlið
Í ár ætlar umhverfisnefnd Bláskógabyggðar að veita viðurkenningu fyrir snyrtilegasta
býlið í Bláskógabyggð. Til greina koma býli í fullum rekstri þar sem snyrtimennska er
í fyrirrúmi. Þetta geta t.d. verið fjárbýli, hrossabú, kúabú eða býli með blandaðan
búskap.
Viðurkenningar fyrir snyrtilegustu býlin verða veitt á sveitahátíð sem haldin verður í
Bláskógabyggð 17. ágúst nk.
Nefndin leitar til íbúa Bláskógabyggðar um tilnefningar um fallegasta býlið í
sveitafélaginu.
Vinsamlegast sendið tilnefningar á netfangið: blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hringið í síma 486 8808.
--------------------------------------------------Skógarkerfill breiðist nú hratt út í sveitafélaginu og er afar brýnt að við tökum öll
höndum saman um að útrýma honum. Enn er útbreiðsla hans viðráðanleg og enn er
hægt að grípa til aðgerða gegn honum. Mikilvægt er að bíða ekki með aðgerðir, þær
verða erfiðari og kostnaðarsamari eftir því sem tíminn líður en að lokum verður
útbreiðslan kerfilsins óviðráðanleg.
Kerfillinn vex á frjósömu landi og verður plöntu- og dýralíf fábreytt þar sem hann vex.
Hann kemur sér gjarna fyrir í gömlum túnum sem ekki eru í notkun og eyðileggjast
þau og spillast sem ræktunarland á fáum árum. Rofhætta eykst þar sem kerfill vex þar
sem undirgróður rýrist og yfirborðið verður bert og illa varið fyrir vatnsrofi að
vetrarlagi.
Kerfillinn myndar mikil fræ og dreifist auðveldlega og getur útbreiðsla hans orðið stórt
vandamál ef ekkert er að gert. Það er mikið hagsmunamál fyrir bændur og
garðræktendur að takist að stöðva útbreiðslu hans.
Hægt er að sporna við útbreiðslu kerfils með því að:
Rífa upp minni plöntur
Stinga upp stærri plöntur og jarðvegsskipta þar sem þær hafa vaxið nokkur ár og
fellt fræ
Eitra fyrir plöntum
Athugið að sláttur getur aukið rótarskot kerfilsins þannig að hann breiðist enn hrarðar
út og ætti helst að nota slátt sem fyrirbyggjandi aðferð áður en plantan kemst á legg.
Mikilvægt er að íbúar Bláskógabyggðar taki höndum saman um að eyða kerfli á
jörðum sínum og í görðum.
Umhverfisnefndin hefur skorað bæði á Sveitarstjórn Bláskógabyggðar og Vegagerðina
að leita allra leiða til þess að eyða kerfli í sveitarfélaginu og hefur þeim verið sent bréf
þess efnis.
Nánari upplýsingar um kerfilinn og aðgerðir gegn honum er að finna á heimasíðu
Bláskógabyggðar www.blaskogabyggd.is .
Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar

