Sveitarfélagið Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær
yfir Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit. Það er framsækið
sveitarfélag í örum vexti þar sem búa
tæplega 1000 íbúar. Þrír
Október
þéttbýliskjarnar
eru
í
sveitarfélaginu,
þ.e.
Laugarás,
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur
EiríkssonLaugarvatn og
Reykholt.
Leikskólinn
Álfaborg
staðsettur í Reykholti, sem er í 100 km
 06/10:
Skálholtsskórinn
meðer
æfingabúðir
fjarlægð
frá Reykjavík.
 07/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson

 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
Skólastjóri
Álfaborgar
 10/10-14/10: ZEN-hópur
meðleikskólans
námskeið í Skálholtsbúðum
Reykholti,
Bláskógabyggð
 13/10-14/10: Vox Femine.
Æfingabúðir
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Sveitarfélagið
auglýsir starf
leikskólastjóra
 14/10:Bláskógabyggð
Messa í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr. EgillÁlfaborgar,
Hallgrímsson.
Reykholti, laust
umsóknar.
VoxtilFemine
syngur í messunni
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
Álfaborg
er tveggja
leikskóli
 15/10:
Stjórndeilda
Skálholt.
Fundur með um 30 börn og 10 starfsmenn í
mismunandi
starfshlutföllum.
Í Álfaborg
metnaðarfullt
skólastarf,
gott
 15/10:
Ferðamálafrömuðir
halda funder
ásamt
staðarkynningu
og hádegismat
starfsumhverfi
og
góð
samvinna
starfsfólks,
barna,
foreldra
og
annarra
N
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 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
samstarfsaðila
skólans. listaverks
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
Aðalverkefni
leikskólastjóra
erí að
bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
 19/10-21/10:
A.A.-konur
Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
og veita
faglega
forystu
áÞorsteinsson
sviði kennslu og skólaþróunar.
Áhersla er
 skólanum
20/10-21/10:
Námskeið.
Péturtil
Gaseldunaráhöld
og
góð aðstaða
á markvissa
samfellu
og
tengsl
milli
skólastiga
og
öflugt
samstarf
heimila
og
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
skóla,sem
og milli
allra
skólanna í sveitarfélaginu.
21.10:
Messa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Óskað er 21/10-26/10:
eftir umsækjanda
með
leikskólakennaramenntun
og
Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
stjórnunarreynslu.
Æskilegt frá
er Akranesi
að
viðkomandi
hafi framhaldsmenntun á sviði
Vatnssalerni
og sturta
 24/10: Fermingarbörn
Hesthús, gerði,
heysala
stjórnunar
eða
skólaþróunar.
Mikilvægt
er
að
umsækjandi
hafi góða
 25/10: Fermingarbörn frá Akranesi
stjórnunarog ísamskiptahæfileika
og áhuga á skólaþróun.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
símum:
FREMSTAVER
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Umsóknarfrestur
er tilí Skálholtsdómkirkju
17. maí n.k. Umsóknir
tilsr.Valtýs
Valtýssonar,
 28/10:
Messa
kl. 11:00.berist
Prestur
Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
sveitarstjóra Bláskógabyggðar,
Aratungu,
801 Símons
Selfoss,
netfangsyngur
Kammerkór Mosfellbæjar
undir stjórn
Ívarssonar
í messunni
valtyr@blaskogabyggd.is,
sem
veitir
nánari
upplýsingar
í síma 480-3000.
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns

Á

14. árgangur 5. tbl. maí 2015.

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

KJÖLUR

Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Hreinsunarátak í Bláskógabyggð 2015
Hreinsunarátak verður í Bláskógabyggð dagna 15. og 16. maí n.k. Allar
gámastöðvar Bláskógabyggðar verða opnar föstudaginn 15. maí frá kl. 12:00
– 18:00 og laugardaginn 16. maí frá 14.00 – 16.00. Losun verður gjaldfrjáls.
Notum tækifærið, hreinsum í kringum hús, í görðum, í nánasta umhverfi
okkar, rúlluplast og annað áfokið rusl af girðingum ofl.

Kveðja Kristinn L. Aðalbjörnsson
sviðsstjóri Þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar,

Oddvitapistill
Ég vil byrja á því að óska íbúum Bláskógabyggðar gleðilegs sumars með
þökk fyrir veturinn sem var langur og umhleypingasamur. Vonandi að
sumarið verði okkur gott og farsælt.
Á fundi sveitarstjórnar 7. apríl s.l. var samþykkt að ráða Kristínu
Hreinsdóttur í stöðu skólastjóra Bláskógaskóla í Reykholti og Elfu
Birkisdóttur í stöðu skólastjóra Bláskógaskóla á Laugarvatni. Þær taka
formlega til starfa 1. ágúst n.k. þegar Bláskógaskóla verður skipt upp í tvær
skólastofnanir. Ég vil nota tækifærið í þessum pistli til að óska Elfu og
Kristínu til hamingju með starfið og velfarnaðar í starfi.
Talsverðar framkvæmdir eru framundan hjá sveitarfélaginu nú í sumar.
Dæluhús Bláskógaveitu í Reykholti er langt komið en eftir er að setja upp
allan dælu- og tækjabúnað. Með tilkomu dæluhússins mun rekstrar- og
afhendingaröryggi veitunnar aukast til muna og öll aðstaða batna.
Verkalýðsfélagið Efling á land fyrir ofan skólann í Reykholti, á þessu landi er
fyrirhugað að reisa 12 heilsárshús, þar af 6 á þessu ári. Sveitarfélagið mun
sjá um gatnagerð í þessu hverfi og innheimtir gatnagerðargjöld af Eflingu til
að standa straum af þessum kostnaði. Vonast er til að hægt verði að bjóða
þessa framkvæmd út í júní en samhliða þeirri framkvæmd verður boðin út
frágangur á götunum í Miðholti, Kistuholti og Sólbraut. Þá verður viðhaldi
sinnt í Aratungu, skólunum á Laugarvatni og í Reykholti, íþróttamiðstöðinni í
Reykholti og hjá skipulags- og byggingafulltrúa á Laugarvatni svo fátt eitt sé
nefnt.
Hreinsunarátak í Bláskógabyggð er skipulagt dagana 15. og 16. maí. Eru
íbúar hvattir til að hreinsa og laga til í sínu nánasta umhverfi. Átakið er
betur auglýst hér í fréttabréfinu.

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
styrkir allan líkamann og
gerir vöðvana langa og fallega.
Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Sveitarhátíð
Stuðlar
að réttari og 2012.
betri líkamsstöðu..
ÓDÝR ELDIVIÐUR til sölu
Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Blandaður
grisjunarviður
úr
sveitarhátíð í sumar og jafnvel gera slíka hátíð
að árvissum
viðburði.
Taktu
daginn
frá
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Til að þokaTölvuviðgerðir
málinu áleiðis og koma í farveg fundaði lítill hópur og tók að sér að
pokum.
Laugardaginn
30. maí
verður
viðburðurinn
Borg
í sveit
– alvöru sveitadagur
koma upplýsingum
áfram
til fleiri
aðila og kanna
áhuga
á þátttöku.
Frekari
upplýsingar
hjá Bjarna
í Grímsneshaldinn
í fyrsta
skipti.
Spurt var:
Áog
aðGrafningshreppi
ráðastog
í sveitarhátíð
í sumar
og hafa
dagskrá
Aratungu/Reykholti/
Sveinssyni
í ísíma
8935388.
Lopapeysur
aðrar
Tek
að
mér
allar
almennar
Þann
munu
í sveitarfélaginu
takaá
víðardag
í sveitinni
?fyrirtæki,
Fæst einnig
í Múrbúðinni
prjónavörur
kerti,bændur og einstaklingar
tölvuviðgerðir
og
vírushreinsun
höndum
saman,
hjá
og og
bjóða
Flúðum
gestivar
og
og
gangandi
í minni
velkomna
pakningum
Fundarmenn
voruhafa
áHver
þvíopið
að
hátíð
ákveðin
dagsetning
heiti. í í
oghalda
einnsér
vinnur
samkvæmt
sinni
getu. og
glervörur,skartgripir,
Bjarnabúð.
Get boðið
þérúr
aðtungunum“
koma
til þín
og mjög
Nafnið
„Tvær
dagsetning
25. ágúst
að lengja sumarið).
heimsókn.
tækifæriskort
ogheim
margt
Áhrifin
koma
fljótt(tilí ljós.
Athugið lækkað verð!
Leitast
verður
við
að
hafa
hátíðina
sem
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
Dagskrá
verður
auglýst
síðar.
kenna þér á hin ýmsu forrit
Opið
allan
ársins
hring
dagskráratriðum
og
kynna
sameiginlega.
Við hlökkum til að taka á móti
ykkur.í síma 861-7888
Skráning
(nema
lokað
10
mai-1
júní)
Allir
sem
áhuga
hafa
geta
tekið
þátt
og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Kveðja
Júlíana Magnúsdóttir
í
Halldór
Hilmir
vegna
sauðburðar.
Áhugasamir
hafi
samband
við
Ásborgu
asborg@ismennt.is
eða
Íbúar og fyrirtæki í Grímsnes- og Grafningshreppi
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Fyrri umræða um ársreikinga Bláskógabyggðar 2014 hefur farið fram hjá

Nuddstofan
Heildrænt líferni
maí. Afgangur var af rekstri Bláskógabyggðar
uppá rúmlega 90ímilljónir
sem
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti

sveitarstjórn en seinni umræðan fer fram í þessari viku eða fimmtudaginn 7.
Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júní.
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.

er talsvert umfram áætlanir ársins. Rekstur sveitarfélagsins hefur verið að
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.

*Heildrænt nudd
styrkjast jafnt og þétt síðustu árin og er skuldahlutfallið
t.d. komið niður í
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

68%. Til að ná þessum árangi þarf samstillt átak allra
þeirra
koma að
sem sest
hafa sem
í líkamann.
stjórn sveitarfélagins og er mikilvægt að þaðLosar
haldiumáfram
svovegna
reksturinn
vöðvabólgu
streitu ogverði
álags. aukist enn frekar.
í góðu jafnvægi og slagkraftur Bláskógabyggðar
*Vöðvanudd
Umhverfisnefnd hefur verið að vinna úr niðurstöðum umhverfisþingsins
sem
-fyrir líkamsræktarfólk.
haldið var í mars. Spennandi verður að sjá þessar niðurstöður
sem vonandi
Losar og mýkir vöðvana.

verða grundvöllur að umhverfisstefnu Bláskógabyggðar.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður
Nóg í bili. Frímann Emilsson
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
Með sumarkveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

*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.
Gerði
í Laugarási
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Sölubás verður opinn hjá okkur í sumar með sjálfsafgreiðslu. Ýmislegt

Atvinna

Afleysingar

Járningaþjónusta
SímiVIOLA
861-7888
Júlíana
Magnúsdóttir
Meðal
annars jarðarber, hnúðkál, púrra,
gúrkurSNYRTISTOFA
og tómatar.

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Syðri-Reykir ehf óskar eftir
starfsmanni í garðyrkjustöð.
Áhugasamir vinsamlegast hafið
samband við
sydri.reykir@gmail.com

Nú er ég flutt í Reykholt og

grænmeti verður til sölu hjá okkur.
einfalt að fá tíma.

Tek að mér afleysingar og
ýmiskonar vinnu, fyrir bændur og
aðra sem þess óska.
Mads Jörgensen S:8458307
Reykholt

Framboð samhliða þroska.
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að
járningar
Viðmér
munum
hætta í bili með sölu blóma og plantna
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar í á staðnum, vegna anna!
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun

Heildrænt
líferni auglýst nánar
símaog846-7048.
Blómaræktun
plönturækt verður samt áfram,
en
verður
Litun
ogsala
plokkun
– Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
síðar. Stefnum á blómamarkað fyrir 17 júni sem
við auglýsum
betur síðar 
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón
Sæland
Pantanir
og upplýsingar í síma: 865-4393
Ellisif
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

17. Júní 2015
17.júní nálgast óðum og að vanda verða hátíðarhöld í tilefni dagsins í Reykholti. Nú
ætlar nefndin að blása til sóknar og láta hendur standa fram úr ermum.
Í ár er stefnt að veglegri ljósmyndasamkeppni og í tilefni af 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna á Íslandi verður þemað “Móðir, kona, meyja”. Ekkert
aldurstakmark er fyrir þátttöku í keppninni.
Myndum skal skila fyrir 8.júní n.k. í stafrænu formi á netfangið ivar@ivarsaeland.is
Veitt verða verðlaun fyrir þrjár bestu myndirnar að mati dómnefndar.
Að sjálfsögðu verður kassabílarallý og er því upplagt tækifæri til að snúa sér að smíði
kassabíls eða huga að viðhaldi á þeim gamla.
Veitt verða verðlaun bæði fyrir frumlegasta bílinn og einnig fyrir hraðskreiðasta
bílinn.
Verðandi 10.bekkur skólans mun standa fyrir kaffisölu í Aratungu til fjáröflunar fyrir
útskriftarferð.
Nefndin óskar eftir liðum frá vinnustöðum í sveitarfélaginu til að taka þátt í
skemmtilegu sundlaugarsprelli.
Sveitungar munið að taka daginn frá.
Stefnum öll saman að því að geta átt skemmtilegan dag í heimabyggð.
Nefndin

Kveðja, Rósa og Maggi í
Austurhlíð

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

Kæru sveitungar
Gallerý Rós tekur við
pöntunum á ullarvörum og
öðrum tækifærisgjöfum
allt árið. Síminn hjá
okkur er
4868946/8659300.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Bjarkarhóll
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

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 júní
2015. Ath efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. júní 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
.

Grettisgata – Valkostur við Laugaveginn

Lesendum Morgunblaðsins býðst 25% afslátt á
Thailandsferðinni „Leyndardómar Thailands“ sem farin
verður í nóvember og nú stendur öllum íbúum

Út er komin rafbók sem vekur athygli á og lýsir fjögurra daga gönguleið frá Geysi í
Haukadal, í Botnsdal í Hvalfirði sem höfundur nefnir Grettisgötu.
Hér er verið að benda göngugörpum á valkost við aðrar þekktari leiðir svo sem
Laugaveg og Fimmvörðuháls. Gönguleiðin er aðgengileg og fremur auðveld
gönguleið um frekar fáfarið svæði í óbyggðum sem er engu að síður stutt frá byggð.

Bláskógabyggðar til boða sami afsláttur. Allt um þessa
ferð á ferdin.is.
Margeir
893-8808

Ísland er stórt land og þar er hægt að finna áhugaverðar gönguleiðir út um allt.
Leiðarlýsingin miðast við bakpokaferðalanga en hún hentar líka dagferðalöngum og
fyrir trússferðir.
Í rafbókinni lýsir höfundur leiðinni og upplifun sinni af henni. Þar má finna GPS

_________________________________________________________

punkta, yfirlitskort og ljósmyndir frá svæðinu sem gengið er um.
Bókin er einungis fáanleg sem rafbók á vefnum www.landnama.is sem höfundur
opnaði af þessu tilefni. Rafbókina er hægt að prenta út eða lesa af tölvuskjám og
spjaldtölvum.
Höfundur bókarinnar og jafnframt útgefandi og rafbóksali er Örn Arason. Örn
starfar sem tölvunarfræðingur en hefur verið áhugasamur útivistamaður í áratugi.
Reykjavík, 20. apríl 2015
Örn Arason
s: 693-1113
www.landnama.is

ticket2travel.is
Þá erum við komnir með flugbókunarsíðu á netinu, sjá
ticket2travel.is eða t2t.is
Vantar þig flug? athugaðu hvað t2t.is hefur að bjóða

