Farfuglaheimilum fjölgar
Farfuglaheimilin á Íslandi eru nú orðið 35 talsins en þau eru staðsett hringinn
í kringum landi. Tvö ný heimili hafa bæst við nú í vor; Farfuglaheimilið á
Eyrarbakka og Farfuglaheimilið á Reykhólum. Einnig hefur verið unnið að
gagngerum breytingum á Farfuglaheimilinu á Laugarvatni.
Farfuglaheimilið á Eyrarbakka var tekið inn í heimilisnet Farfugla í byrjun maí
sl. en Farfuglar eru hluti af Hostelling International sem starfar í 80 löndum
með 4000 Farfuglaheimili á sínum snærum. Hjónin Jóhann Jónsson og Jessi
Október
Kingan opnuðu þar gistiheimili í maí 2015 í gamla frystihúsinu á staðnum sem
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
gekk undir nafninu Gónhóll en ákváðu að ganga til liðs við Farfugla í lok apríl
 06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
síðastliðinn. Á Eyrarbakka er boðið upp á herbergi með baði og litlar íbúðir
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
ásamt gistingu í 4-10 manna herbergjum. Eyrarbakki hefur fest sig í sessi sem
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
áhugaverður áfangastaður þar sem hægt er skynja fortíðina í tengslum við
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
fjöldamörg gömul hús sem hafa verið gerð upp.
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Farfuglaheimilið á Reykhólum er nýlega tekið til starfa. Þar var lengi rekið
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Farfuglaheimili að Álftalandi en starfsemin hafði legið niðri í fjögur ár.
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Núverandi rekstraraðilar
eru hjónin
Sveinn Borgar Jóhannesson og Guðbjörg
Vox Femine syngur
í messunni
Tómasdóttir
og hafa Breskur
þau tekið
gistiheimilið
rækilega í gegn og bjóða upp á
 15/10-19/10:
skólahópur
í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
gistingu
fyrir
32
gesti
í
11
herbergjum.
Mikill
uppgangur er í ferðaþjónustu
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
á sunnanverðum
Vestfjörðum enda
fjölbreytt og mikil
eftirsókn í
 15/10: Ferðamálafrömuðir
haldanáttúrufar
fund ásamt staðarkynningu
og hádegismat
þaraböð
ogI aðra
og gönguferðir.
NHeimsókn
Gnáttúruupplifun
A Stveggja
T Aráðherra
Ðs.s.I fuglaskoðun
R
 N15/10:
í Skálholt
Farfuglaheimilið
á
Laugarvatni
hefur
verið
í
rekstri
og hluti af heimilisneti
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Farfugla
1997 en hefur núVatnssalerni
gengið í gegnum
miklar endurbætur. Bætt
og sturta
 síðan
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús,
gerði,
heysala
hefurverið
við 15 herbergjum með baði, aðstaða fyrir gesti hefur verið bætt
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
sem og
aðgengi
fyrirNámskeið.
fatlaða. Hjónin
Jóna Bryndís Gestsdóttir
og Gunnar
ÁRBÚÐIR
 20/10-21/10:
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
og
góð
aðstaða
Vilmundarson
sem reka
staðinn segja
að eftirspurn eftir tveggja manna
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
herbergjum
með
baði
hafi
aukist
mikið
æskilegt sé að geta boðið upp á
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl.og
11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
blandaða
gistimöguleika
ogunglingar
komiðfyrir
þannig
til25móts
við þarfir sem flestra. Þau
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
á vegum
20 - Náttúruferða
manns
hjónin stefna
á að opna Póstbarinn
í júní í gamla
pósthúsinu á Laugarvatni og
Vatnssalerni
og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Hesthús, gerði,
heysala sem er bæði bar og
segjaað mikla
eftirspurn
eftir
notalegum
veitingastað
25/10: Fermingarbörn frá Akranesi
matsölustaður
og sýnir
t.d. frá leikjum úrvalsdeildarinnar í fótbolta á stórum
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
flatskjá
fyrir
á Laugarvatni
og svæðinu í kring.
486
/gesti
895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Nánari
veita:
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 upplýsingar
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
Dóra
Magnúsdóttir,
markaðsstjóri
dora@hostel.is
s. syngur
8539953
Kammerkór
MosfellbæjarFarfugla,
undir stjórn
Símons Ívarssonar
Einnig er að finna
nánari upplýsingar á vef Farfugla www.hostel.is
í messunni

Á

KJÖLUR

Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

15. árgangur 7. tbl. ágúst 2016.

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

Tvær úr Tungunum

Oddvitapistill
Þá er sumarið farið að styttast í annan endann og haustið er rétt handan
við hornið. Starfsemi í stofnunum sveitarfélagsins er öll að fara af stað og
starfsfólk að koma til baka endurnært eftir sumarleyfi. Leikskólarnir hefja
starfsemi sína um miðjan mánuðinn og grunnskólarnir viku seinna.
Framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins hafa gengið vel í sumar en oft þegar
farið er af stað með framkvæmdir taka þær breytingum frá því sem áætlað
var í byrjun. Fráveitumál í Reykholti hafa td. tekið breytingum frá því sem
lagt var með í upphafi en verið að koma fyrir stórri rotþró fyrir vestan
íþróttavöllinn en sú þró á að taka við öllu skólpi í vestari hluta Reykholts.
Fráveitumál í þéttbýlisstöðunum er málflokkur sem þarf að leggja mikla
vinnu og fjármagn í á næstu árum. Aukið álag er á fráveiturnar m.a vegna
aukningar í ferðaþjónustu og eins eru þær að einhverju leiti barn síns tíma.
Þegar hefja átti vinnu við viðhaldsmál í leikskólanum Álfaborg í júlí kom í
ljós mikill raki og mygla í húsnæðinu. Þessa dagana er verið að greina
vandann og umfangið, en til að bregðast við þessari stöðu hefur verið
ákveðið að leikskólinn fái aðstöðu inni í grunnskólanum í Reykholti. Það
verður að koma í ljós hvort og hve lengi það tekur að vinna bug á rakanum
og myglunni. En við flutning leikskólans yfir í grunnskólann þrengir að
sjálfsögðu að starfi grunnskólans og starfsemi leikskólans breytist frá því
sem áður var en við verðum að líta á þetta sem verkefni sem starfsfólk,
nemendur og stjórnendur þurfa að taka þátt í að leysa. Leikskólinn fær
stofur á fyrstu hæð í vesturenda grunnskólans. Stjórnendur leik- og
grunnskóla eiga þakkir skyldar fyrir að bregðast hratt og vel við þeirri stöðu
sem upp er komin og fyrir að hafa leyst fjölmörg atriði sem huga þarf að við
slíka breytingu.
Sveitarstjórn hefur ákveðið að hefja vinnu við endurskoðun deiliskipulags í
Reykholti. Í Reykholti eru nokkur deiliskipulög sem þarf að sameina og vinna
uppá nýtt. Vinnuhópur hefur verið skipaður og i honum eru undirritaður,
Óttar Bragi Þráinsson og Sveinn Sæland. Vinnan verður kynnt þegar hún er
komin af stað og haldnir fundir þar sem íbúar geta komið sínum
stjónarmiðum á framfæri.

Tungnaréttir 10. september
Í ljósi þess að sláturleyfishafar hafa gefið út að auknar álagsgreiðslur til

sauðfjárbænda verða mestar frá 31. ágúst til 16. September, samþykktu
sauðfjárbændur í Biskupstungum á fundi 29. apríl sl. að fjallreiðardagur verði
laugardagurinn 3. sept. og Tungnaréttardagur þ.a.l. laugardaginn
10. sept. Óbreyttar tímasetningar verða á seinni leitum.
Stefnt er að því að Tungnaréttir verði eftirleiðis annan laugardag í
september.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

————————————————————

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.

Nuddstofan
Heildrænt
líferni til að
Ottó Eyfjörð Jónsson hefur verið ráðinn til Framkvæmda- og veitusviðs
sinna þeim fjölmörgu verkefnum sem þar Íþróttamiðstöðinni
þarf að sinna. Ég vil ínota
tækifærið
Reykholti
Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í ágúst
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.

Óskum eftir leiguíbúð
Óskum eftir íbúð á leigu
Í Reykholti eða nágrenni
Upplýsingar í síma 847 6138
Astrid
Jarðarberjalandi

og bjóða Ottó velkominn til starfa.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
15.ágúst – 26. maí

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Nóg í bili.
sem sest hafa í líkamann.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.
*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
Gallerý Rós tekur við
pöntunum á ullarvörum og
öðrum tækifærisgjöfum
allt árið. Síminn hjá
okkur er
4868946/8659300.

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

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
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla

Frá heilsugæslunni í Laugarási.

Vetraráætlun Strætó 2016 hefst eftirtalda daga

Opið frá kl 8:30 á morgnana

Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
1. Höfuðborgarsvæðið:
voru
á sínum tíma gefnar 14.
út afágúst
Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
2. Suðurnes:
14. ágúst
þær
segja frá mörgu
fróðlegu um fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
3. NorðurNorðausturlandi:
ágúst
voru
gefin útog
á sínum
tíma, annað28.
bindið
hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
4. Vestur- og Norðurlandi: 11. september
tíma.
Hver
bók kostar11.
2000
kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
5. Suðurland:
september
þær 5000 kr.
Nánari upplýsingar
upplýsingar er
umhægt
breytingarnar
er að finna
á Strætó.is. eða í
Nánari
að fá á skrifstofu
Bláskógabyggðar

til kl 16:30 virka daga
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112

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

.

Ef óskað
er nánari upplýsinga um leiðabreytingar Strætó þá er Jóhannes S.
síma
480-3000.
Rúnarsson, framkvæmdastjóri, talsmaður fyrirtækisins. Netfangið hans er
johannesru@straeto.is og síminn er 660 1488.

Þistill

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!

Bowentækni meðferð
Við bjóðum upp á Bowen í Reykholti.
Bowen er mjúk heildræn meðhöndlun á vefjum, aðallega bandvef.
Meðferðin örvar líkamann og hefur þau áhrif að hann virkjar heilunarmátt
líkamans til þess að lækna sig sjálfur. Nánari upplýsingar má finna á bowen.is
Nils Bowentæknir vinnur á þriðjudögum og fimmtudögum í íþróttahúsinu í

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Reykholti. Tímapantanir í síma 897-6944.

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Regína Rósa Bowentæknir. Tímapantanir eftir samkomulagi í síma 661-

Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00

0053 .

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

.
Nokkrir íbúar Bláskógabyggðar ætla að skella sér til Thailands í nóvember.
Kemur þú með?
Upplýsingar um ferðina á ferdin.is og í síma 893 8808.
Margeir

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

Atvinnuauglýsing
Sveitarfélagið Bláskógabyggð óskarBjarkarhóll
eftir aðila/aðilum til að sjá um þjónustu á
móttökustöðvum
sveitarfélagsins,
fyrir
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.úrgang á Heiðarbæ, Laugarvatni og í
Reykholti.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september 2016.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Símier587
6655á að umsækjandi hafi góða samskiptahæfileika, sé stundvís, geti
Lögð
áhersla
unnið sjálfstætt og sýni frumkvæði í störfum
River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506
Konur eru hvattar til að sækja um starfið jafnt sem karlar.
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Umsóknarfrestur
er tiljúní.
25. Ágúst n.k. Umsóknir berist til Bjarna Daníelssonar,
eldofninum í byrjun
sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss,
Borðapantanir
í síma 486 1110.sem veitir nánari upplýsingar í síma 860-4440
netfang
bjarni@blaskogabyggd.is,

Forhitara / Varmaskipta hreinsun
Þarft þú að láta þrífa forhitarann,
þá er rétt að nota sumarið,
hafðu sambad við okkur hjá Rúney
og við getum sótt og sett upp aftur.
símanúmer okkar er 8937876.

—————————————————————

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Águst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss

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

