Réttardagar í Bláskógabyggð 2014
Tungnaréttir í Biskupstungum laugardag 13. september kl.9.00
Laugarvatnsrétt sunnudag 14. september kl. 17.00
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit laugardag 20. september
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit sunnudag 21. september
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

Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar 2014

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Myndatexti: Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar voru afhent á hátíðinni
Tvær úr Tungunum sem fram fór um sl. helgi. Frá hægri: Böðvar Þór
Unnarsson Ljósalandi, Jakob Helgason sem tók við viðurkenningunni fyrir
hönd Helga og Hildar í Gufuhlíð, Elín Bachmann Haraldsdóttir Ey ásamt
barnabörnum og Sigríður J. Sigurfinnsdóttir formaður umhverfisnefndar
Bláskógabyggðar.

Oddvitapistill
Nú í byrjun september eru alla skólastofnanir í sveitarfélaginu komnar á fullt
skrið eftir sumarfrí, farnar að iða af lífi og nemendur meðtaka allan
fróðleikinn, sama á hvaða skólastigi viðkomandi nemandi er. Það er
nauðsynlegt er að vel takist til í öllum menntastofnunum í sveitarfélaginu
enda er þar lagður grunnur að því sem koma skal.
Á síðasta sveitarstjórnarfundi samþykkti sveitarstjórn að hrinda af stað
átaksverkefni í umhverfismálum. Í þessu verkefni felst m.a. að opin svæði
fyrir utan lóðamörk, í umsjón sveitarfélagsins, séu vel hirt og til sóma. Gætt
verði að því að fokhætta sé ekki til staðar frá lóðum og að meðferð spilliefna
sé í samræmi við lög og reglugerðir. Einnig var samþykkt að hafa samband
við lánastofnanir sem eiga lóðir og eignir í sveitarfélaginu og hvetja til að
ásýnd eignanna og umhverfismál séu til sóma. Mikilvægt er að góð sátt náist
um að bæta og fegra umhverfið okkar, því öll viljum við hafa fallegt og
snyrtilegt í kringum okkur. Fjöldi fólks fer daglega um sveitina okkar og því
ætti að það vera okkur öllum kappsmál að hafa umhverfismálin í lagi.
Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar fyrir árið 2014 voru tilkynnt og afhent
þann 16. ágúst s.l. Þrenn verðlaun voru afhent að þessu sinni. Snyrtilegasta
fyrirtækið var valið Garðyrkjustöðin Gufuhlíð í Reykholti, eigendur Hildur Ósk
Sigurðardóttir og Helgi Jakobsson. Snyrtilegasti heimilisgarðurinn Ey að
Laugarvatni, eigendur Hörður Bergsteinsson og Elín Bachmann Haraldsdóttir.
Sérstök hvatningarverðlaun fengu ábúendur á Ljósalandi í Laugarási, þau
mæðgin Ragnheiður Jónasdóttir, Böðvar Þór Unnarsson og Jónas Unnarsson.
Öllum þessum verðlaunahöfum óska ég innilega til hamingju með
viðurkenninguna. Þá vil ég einnig þakka umhverfisnefnd Bláskógabyggðar
fyrir þeirra vinnu við þessa verðlaunaafhendingu.
Eitt af mikilvægustu málefnum sem sveitarstjórn ber ábyrgð á eru
skipulagsmál. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun
sveitarfélagsins hvað varðar landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur,
samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál. Framundan er vinna við að
ljúka endurskoðun á aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn hefur kosið
í vinnuhóp um endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar en vinnuhópinn
skipa: Helgi Kjartansson, Drífa Kristjánsdóttir og Eyrún Margrét Stefánsdóttir.
Íbúum verður kynnt vinnan eftir því sem henni vindur fram.
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Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
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Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í október.
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

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.

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

Nuddstofan
Landgræðsludagurinn var haldinn hátíðlegur hér í sveit
22. ágúst sl. Að
Heildrænt
líferni
þessum degi stóðu Landgræðsla ríkisins og Landgræðslufélag Biskupstungna.
í Reykholti
Hápunktur dagsins var þegar Sigurður Ingi Íþróttamiðstöðinni
Jóhannsson, umhverfisráðherra,
afhenti landgræðsluverðlaunin fyrir árið 2014. Þau komu í hlut þriggja aðila
*Heildrænt nudderu íbúar í
og það er gaman að segja frá því að tveir þessara verðlaunahafa
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Bláskógabyggð, þeir Eiríkur Jónsson Gígjarhólskoti
og Þorfinnur Þórarinsson
sem sest hafa í líkamann.
Spóastöðum. Vil ég nota tækifærið og óska þeim innilega til hamingju með
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
þessa viðurkenningu sem þeir eiga fyllilega skilið fyrir áratuga starf að
álags.
landgræðslumálum.
*Vöðvanudd

Það eru mörg verkefni framundan á næstu dögum -fyrir
og vikum
á sviði
líkamsræktarfólk.
sveitarstjórnarmála. Má þar m.a. nefna Landsþing Losar
sambands
og mýkiríslenskra
vöðvana.
sveitarfélaga sem fram fer á Akureyri eftir miðjan mánuðinn.
Þá
styttist í
Viðbót við teygjurnar.
vinnu við fjárhagsáætlanagerð sem er eitt af mikilvægustu verkefnum
Sigurður Frímann Emilsson
sveitarstjórnarinnar. Svo er enn unnið af fullum krafti að *Heilun
ýmsum
Vélstjóri og rafvirkjameistari
framkvæmda- og viðhaldsverkefni á vegum sveitarfélagsins.
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu

s:
4649
Nú692
er tími
smalamennsku og rétta framundan með allri
skemmtan sem
milli þeirri
orkustöðvanna.
Netfang:
laufhaga12@internet.is
því fylgir. Það
er vonandi að þessi mikilvægi og skemmtilegi þáttur í lífi
*Gjafabréf
samfélagsins takist vel.
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Læt þetta duga í bili.
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Járningaþjónusta

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Tek að mér járningar

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
– Húðhreinsun
Rifja upp og reyna að Andlitsbað
muna!
Heildrænt
líferni
síma 846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
Starfsfólk Félagsheimilisins biður sveitunga,
sem fengið
hafa hluti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.

upplýsingar í

Tímapantanir í síma 861-7888

aðSigurjón
láni í Aratungu,
að skila þeim við
fyrsta tækifæri.
Sæland
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599
Starfsfólk Aratungu.

Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast
verður tekið hjá
þeim bændum sem vilja í Bláskógabyggðar
október .Vinsamlegast
Menningarganga
menningarmálanefndar
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.
Ferjuslysið
við Iðurúlluplastsbíls
1903
Komudagar
verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
Menningarganga
menningarmálanefndar
Bláskógabyggðar
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Leiðsögumaður
Skúli
Ef bændur
viljaSæland
fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast
látið vita.
Dagsetning kl. 18, fimmtudaginn
18. september.

Gangan tekur allt að tveimur tímum og eru þátttakendur beðnir klæða sig
eftir aðstæðum.
Upphaf við Iðubrú
Runólfur Bjarnason ferjumaður á Iðu drukknaði 1903. Í blaðafréttum var

VÖNDULL ehf

greint frá uppgefinni föðursystur, öldruðum föður og þremur ungum

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í

börnum eftir að fyrirvinna fjölskyldunnar féll frá. Gengið verður um

ÁRNESSÝSLU.

slysstaðinn og greint frá slysinu og merkilegum afdrifum fjölskyldunnar.

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.

Félagsmiðstöð í Bláskógabyggð - laust starf
Félagsmiðstöðin í Blaskögabyggð auglysir éftir ahugasömum éinstaklingi til
að halda utan um starfið. Félagsmiðstöðin ér rékin í nanu samstarfi við
félagsmiðstöðina a Börg én stéfnt ér a að starfað vérði a þéssum stöðum tvö
kvöld í manuði yfir vétrartímann. Þa þarf éinnig að vinna í nanu samstarfi við
þann aðila sém sér um néméndafélagið í Blaskögasköla. Sækja a um aðild að
Samfés ög þarf viðkömandi starfsmaður að sja um þau samskipti sém því
fylgir. Félagsmiðstöðin vérður starfrækt í Blaskögasköla. Laun éru skv.
kjarasamningi Föss. Nanari upplysingar véitir Valtyr Valtyssön, svéitarstjöri, í
síma 480-3000 ög valtyr@blaskögabyggd.is. Umsöknum skal skilað a
skrifstöfu Blaskögabyggðar éigi síðar én föstudaginn 26. séptémbér nk.
Umsækjandi þarf að syna fram a hréint sakavöttörð.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri

.

Til sölu mynddiskur
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

Átthagafræðinámskeið
Verður haldið af Fræðsluneti Suðurlands, Bláskógabyggð og Grímsnes- og
Grafningshreppi.
Námskeiðið fjallar um sögu og menningu
sveitanna
Bjarkarhóll
Það verður haldið í Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafningshreppi
Opið er
alla
fráverði
kl 12-18.
Stefnt
aðdaga
því aðvikunnar
námskeiðið
á fimmtudagskvöldum, dagana 25.9., 2.10., 9.10. og
16.10.
Magnesium
ogtveir
kísilfyrirlesarar
heilsudrykkir
úrvalikvöld,
í búðinni.
Markmiðið
er að
verðií hvert
hvor með 60-80 mín. kennslustund
með
umræðutíma.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Umfjöllunarefni verða: Jarðfræði uppsveitanna, fornleifar, saga sveitanna frá landnámi
587
6655
tilSími
1711,
glæpir
og refsing, starfsemi kvenfélaganna og ungmennafélaganna, áhrif
Kreppunnar og sauðasölunnar á samfélagið, stofnun og saga Þjóðgarðsins á Þingvöllum.
River jet er
farinGuðfinna
að sigla.Ragnarsdóttir
Pantanir í síma
863 4506Margrét Hallmundsdóttir
Fyrirlesarar
verða:
jarðfræðingur,
fornleifafræðingur, Gunnar Karlsson sagnfræðingur, Þorsteinn Tryggvi Másson
Cafe Mika opið alla
dagaSveinbjörnsdóttir
vikunnar frá kl 12-18
um helgar Jón
til kl
Kveikt á
héraðsskjalavörður,
Margrét
menningarmiðlari,
M.21.
Ívarsson
sagnfræðingur,
Bjarni Harðarson
bóksali og Einar Á. Sæmundsen fræðslufulltrúi.
eldofninum í byrjun
júní.
Skráning
hjá Fræðsluneti
Borðapantanir
í síma Suðurlands
486 1110.

Störf skólaritara og umsjónarmanns skólasels við Flúðaskóla eru laus til
umsóknar, viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst, eigi síðar en 1.
október 2014
Skólaritari í 50% starfshlutfall
Vinnutími 9:00 – 13:00 mánudaga til föstudaga.
Viðkomandi þarf að:
Hafa þjónustulund
Hafa góða tölvufærni
Vera vel ritfær á íslensku
Vera sjálfstæður í vinnubrögðum
Vera jákvæður og með góða samskiptagreind
Umsjónarmaður skólasels í 30% starfshlutfall
Vinnutími eftir að skóla lýkur til kl 16:15 frá mánudegi til fimmtudags.
Viðkomandi þarf að:
Vera jákvæður og með góða samskiptagreind
Vera sjálfstæður í vinnubrögðum
Hafa gaman af því að starfa með börnum
Sami einstaklingur getur sótt um bæði störfin og ráðið sig í 80 % starf og þá er
vinnutíminn aðlagaður, að opnunartíma skólasels fjóra daga vikunnar, þannig að
hann verður samfelldur.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefnd sveitarfélaga og Foss.
Upplýsingar gefur Guðrún Pétursdóttir, skólastjóri í síma 480 6610.
Umsóknarfrestur er til 17. september 2014, umsóknir skal senda í tölvupósti á
netfangið gudrunp@fludaskoli.is

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

Afleysingar
ÁSBÚÐIN Á FLÚÐUM
Smiðjustíg 6a, Sími: 486-1866
BREYTTUR OPNUNARTÍMI:
OPIÐ 10-17 virka daga
11-13 laugardaga.

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

.
.

Bláskógaskóli leikskóladeild
Vegna forfalla vantar starfsmann á leikskóladeild Bláskógaskóla í október.
Um er að ræða 100% starf en hlutastarf kemur einnig til greina.
Umsóknarfrestur til 20. september 2014
Nánari upplýsingar veitir Hrund Harðardóttir skólastjóri
hrund@blaskogaskoli.is s 4803020/8616609

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
Næstu Bláskógafréttir koma út í
október 2014.
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið
samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

