Sveinbjörn Jóhannesson íþróttamaður Bláskógabyggðar 2015

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
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15. árgangur 2. tbl. Febrúar 2016.

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

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna
sýnir gamanleikinn
Brúðkaup
eftir Guðmund Ólafsson.
Leikstjóri: Gunnar Björn Guðmundsson.
Sýnt í Félagsheimilinu Aratungu
Frumsýning: Föstudaginn 5. febrúar
2. sýning: Sunnudaginn 7. febrúar
3. sýning: Miðvikudaginn 10. febrúar
4. sýning: Fimmtudaginn 11. febrúar
5. sýning: Föstudaginn 12. febrúar
6. sýning: Fimmtudaginn 18. febrúar
7. sýning: Laugardaginn 20. febrúar
8. sýning: Sunnudaginn 21. febrúar
Allar sýningar hefjast kl: 20:00
Upplýsingar í síma 896-7003
Á undan leiksýningum býður Café Mika Reykholti,
upp á sérstakan leikhúsmatseðil.
Upplýsingar og borðapantanir
í síma 486-1110

Flúðaleið ehf

Oddvitapistill
Íþróttamaður Bláskógabyggðar fyrir árið 2015 var krýndur í Aratungu 9. janúar sl.
Sveinbjörn Jóhannesson, Ungmennafélagi Laugdæla, hlaut nafnbótina að þessu
sinni fyrir góðan árangur í körfubolta en hann er m.a. í unglingalandsliði Íslands í
körfubolta. Fjölmargar viðurkenningar voru veittar í hófinu fyrir góðan árangur í
íþróttum á árinu 2015. Ég óska öllum verðlaunahöfum til hamingju með sín
verðlaun.
Þegar þessi pistil er skrifaður er mikil óvissa um framtíð Háskóla Íslands á
Laugarvatni. Umræðan undanfarna daga hefur verið í þá áttina að
íþróttafræðinámið verði flutt í burtu frá Laugarvatni og að kennslan fari fram á
höfuðborgarsvæðinu. Það yrði gríðarlegt áfall fyrir Laugarvatn, Bláskógabyggð alla
og Suðurland ef námið flyttist burt frá Laugarvatni þar sem háskólastarfsemin
hefur verið einn af hornsteinum samfélagins. Án hennar yrði samfélagið einhæfara
og fátækara, samfélagsmyndin á Laugarvatni myndi breytast og samfélagið
veikjast að miklum mun. Bláskógabyggð hefur beitt sér umtalsvert í þessu máli,
ítrekað hefur verið farið yfir málefnið á fundum með forsvarsmönnum Háskóla
Íslands, og sjónarmiðum starfsmanna, sveitarfélagsins og íbúa komið á framfæri.
Einnig hafa allir þingmenn Suðurkjördæmis talað máli Laugarvatns og beitt sér við
yfirstjórn HÍ. Það er óskandi að þessi barátta skili árangri og að Háskólinn einhendi
sér í að byggja upp öflugt og fjölbreytt nám í íþróttafræði á Laugarvatni þar sem
möguleikarnir til öflugrar uppbyggingar eru til staðar.
Þann 27. janúar var undirritaður samningur, milli Landgræðslu Ríkisins
annarsvegar og sveitarfélaganna í Uppsveitum og Flóa hinsvegar, um notkun á
seyru til landgræðslu. Markmið samningsins er að nýta seyru sem til fellur í
sveitarfélögunum til landgræðslu. Seyran verður notuð innan landgræðslugirðingar
á Hrunamannaafrétti og á öðrum svæðum sem til greina koma í sveitarfélögunum.
Horft hefur verið til Haukadalsheiðar í þessu samhengi. Á Flúðum hafa
sveitarfélögin komið sér upp aðstöðu til að meðhöndla seyru svo hægt sé að
yfirborðsdreifa henni. Meðhöndlun felst í því að kalki er blandað saman við
seyruna þannig að ph gildi seyrunnar nái 11 en þannig er komið í veg fyrir að
seyran beri með sér sóttkveikjur. Landgræðslan mun leggja til ráðgjöf og fræ teljist
þess þörf. Þá mun Landgræðslan gera úttekt og leggja mat á gróðurframvindu.

og yoga teygjur.

Hótel
Frá og með 1.febrúar verður
breytingGullfoss
ehf magi!í uppsveitum
Stinnur Flúðaleið
rass
ogá vöruflutningaþjónustu
sléttur
Árnessýslu.
Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Flúðaleið
ehf mun
hætta starfsemi,
frá og með sama tíma.
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30
mánudaga
Landflutningar og Eimskip/Flytjandi munu taka við þjónustunni svo
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
viðskiptavinir ættu ekki að verða mikið varir við breytingarnar.
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og
Vörunni verður dreift út frá Selfossi og eru símanúmer á afgreiðslunum hér:
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir heitir nuddpottar.
13:00
frá Flytjanda
Klettagörðum
-Eimskip/Flytjanda er 525-7951
Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00
-Samskip/Landflutningum er 458-8820
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
Starfsfólk
Flúðaleiðar
þakkar fyrir viðskiptin og góða samvinnu á liðnum
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
árum.
Netfang: info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar hjá bílstjórum:
Kær kveðja
892-2370 Pálmar.
Flúðaleið ehf
892-2371 Snævar.
Smiðjustíg 10
892-2372
Bjössi.
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
845 Flúðir
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
S:486-1070
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.
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..

Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.
Áhrifin koma mjög fljótt í ljós.
Skráning í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í

Framundan er breyting á póstþjónustu Íslandspósts, en fækka á dreifingardögum í
dreifbýli. Þessi breyting var boðuð án þess að nokkuð samráð
væri haft við
Nuddstofan
sveitarfélagið og íbúa. Til stendur að dreifa pósti í dreifbýli
einungis
þrisvar í viku
Heildrænt líferni
aðra vikuna og tvisvar í viku hina vikuna. Það er með ólíkindum að opinbert
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
fyrirtæki skuli með þessum hætti mismuna íbúum landsins eftir búsetu. Þessari
þjónustuskerðingu við íbúa dreifbýlis hefur verði mótmælt víða, þ.á.m. hafa verið
*Heildrænt nudd
send mótmæli frá 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

11.ágúst—28.maí

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

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.

Kæru sveitungar

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í
mars 2016. Ath. Efni í blaðið þarf að
berast fyrir 1. mars 2016.
Ef þið viljið senda efni í
Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu
Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Nóg í bili.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

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

HÖGNASTÍG
Tvær úr Tungunum

1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tek að„Tvær
mér járningar
Sveitahátíðin
úr Tungunum“ verður haldin
laugardaginn
13. ágúst.
Eftirfarandi
meðferðir
í boði:
upplýsingar
í
Nuddstofan
Sama dag fer fram hlaupa og hjólreiðakeppnin „Uppsveitahringurinn“
Andlitsbað – Húðhreinsun
Heildræntdansleikur
líferni
Hefðbundin
skemmtun
yfir daginn fyrir fjölskylduna
í Aratungu
síma
846-7048.
Litun ogog
plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
um kvöldið.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Sigurjón
Nánar auglýst
síðarSæland
Nefndin

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla

Ný símanúmer

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
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

Opið frá kl 8:30 á morgnana
til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000

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

Sími Neyðarlínu 112
.

síma 480-3000.

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!

Bowen bandvefsnudd
Nils, Bowentæknir, býður upp á nudd í íþróttahúsinu á þriðjudögum og
fimmtudögum. Tímapantanir eru í síma 897 6944.
Nánari upplýsingar um Bowen bandvefsnudd má finna á bowen.is

HLJÓMASKÁL
Frumflutningur í Skálholti
17. febrúar 2016
Skálholtskórinn, Kammerkór Suðurlands og Duo Harpverk munu frumflytja íslenska
tónlist þann 17. febrúar í Skálholti. Á efnisskránni eru sjö ný verk eftir þrjú ung
íslensk tónskáld sem öll hafa búsetusögu í Biskupstungum. Tónskáldin eru
undirrituð, Unnur Malín Sigurðardóttir, Hreiðar Ingi Þorsteinsson og Georg Kári
Hilmarsson. Auk þess verða flutt nokkur eldri verk eftir sömu tónskáld. Það má því
segja að tónleikagestir fái nokkurs konar portrett tónlistar úr Tungunum í tónum og
hljómum.
Skálholtskórinn er sveitungum að góðu kunnur. Stjórnandi er Jón Bjarnason,
organisti. Kammerkór Suðurlands undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar, hefur
einnig getið sér gott orð. Duo Harpverk er tveggja manna hljómsveit skipuð þeim
Katie Buckley hörpuleikara og Frank Aarnink slagverksleikara og þeirra markmið er
að fá tónskáld, einkum ung, til að semja nýja tónlist fyrir slíka samsetningu, en þetta
er í fyrsta sinn sem þau flytja verk með kórum.
Tónleikarnir hlutu styrk úr Uppbyggingarsjóði Suðurlands, sem heyrir undir SASS,
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga.
Tónleikarnir hefjast miðvikudaginn 17. febrúar kl. 19.30 í Skálholti og kostar 3.000
krónur inn, greitt við hurð.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Höfum aðstöðu fyrir hvern þann sem hefur áhuga á að bjóða uppá nudd,
fótaaðgerðir, naglasnyrtingar og þessháttar þjónustu.
Nú er bowentæknir og nuddari til staðar og yrði aðstaðan í boði í samráði við
hann varðandi tímasetningar.
Nánari uppl gefur Pétur í síma 480 3040.

Aðalfundur Hestamannafélagsins Trausta í Grímsnesi, Laugardal, Þingvallasveit og
Grafningi verður haldinn á Borg í Grímsnesi sunnudaginn 14 febrúar n.k. kl 20:00.
Dagskrá aðalfundar er, samkvæmt lögum félagsins, eftirfarandi:
1.
Kosnir fastir starfsmenn fundarins
Bókasafn
Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
2.
Skýrsla stjórnar
3.
Framlagðir endurskoðaðir reikningar fyrir síðastliðið ár.
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
4.
Nefndir gefa skýrslu.
Þriðjudaga
10.30-12.15
og 13.00-17.00
5.
Umræður
um skýrslu stjórnar
og reikninga og afgreiðsla reikninga.
6.
Stjórnin
leggur
fram
fjárhagsáætlun
fyrir næsta ár.
Miðvikudaga 13.00-18.00
7.
Lagabreytingar
Fimmtudaga
09.00-12.15
og á13.00-17.00
8.
Aðrar tillögur
til afgreiðslu
fundinum
9.
Kosning stjórnar og varastjórnar
Lestímar
menntaskólanema
mánudaga,
þriðjudaga og fimmtudaga frá
10.
Kosning
tveggja endurskoðenda
og varaendurskoðenda
Fundargerð, tekin afstaða
lestrar eða annarar afgreiðslu.
kl.til17.00-18.00
. 11.
12.
Önnur mál.
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
Aðalfundur inn getur með 2/3 greiddra atkvæða viðstaddra leyft að taka fyrir mál,
sem komið er fram, eftir að dagskrá fundarins var auglýst.

Bjarkarhóll
Kaffiveitingar í boði stjórnar.
Opið
vikunnar frá kl 12-18.
Stjórnalla
hmfdaga
Trausta.

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
TAXI 587
er á svæðinu
Sími
6655 sem mun
þjónusta Grímsnesið, Bláskógabyggð,
River
jet er farinogað
sigla. Pantanir í síma 863 4506
Hrunamannahr
Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
þessum svæðum eftir bestu getu.
eldofninum í byrjun júní.
Með Kv. TAXI DRIVER
Borðapantanir
í síma
486 1110.
Sími: 7760810
& 7831224

Bláskógabyggð.

Álagning fasteignagjalda 2016.

Upphafsálagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð
er nú lokið fyrir árið 2016.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagningu vegna ársins 2016.
Álagningaseðlar 2016 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 veflykli ríkisskattsstjóra, íslykli
eða með rafrænum skilríkjum. Forsendur álagningarinnar er einnig að finna inni á heimasíðu
Bláskógabyggðar, blaskogabyggd.is .

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 2016 eru veittar á skrifstofu Bláskógabyggðar.
Bláskógabyggð.

Sundgarpar og drottningar
Ekki láta þetta framhjá ykkur fara!
Sundleikfimi í sundlauginni að Laugarvatni mánudaga og miðvikudaga
klukkan 17:00-18:00. Frábærir tímar og frábær hreyfing sem hentar öllum.
Næsta námskeið byrjar 15. feb. og er til 16. mars.
10 skipti á 13.000 kr. Hver og einn borgar sig svo ofan í laugina.
Fjölbreyttar æfingar og góður félagsskapur.
Skráningar í síma 820-4464 og í tölvupósti emj1@hi.is
Emilía Jónsdóttir íþróttakennari

