Lokun sundlaugar og íþróttahúss í Reykholti
Október

Sundlaug og íþróttahús í Reykholti verður lokað til 8. nóvember 2017 vegna
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
framkvæmda við breytingar á búningsklefum.
 06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
Á meðan liggur öll starfsemi niðri í húsinu.
 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

KJÖLUR

 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
I NHeimsókn
G A Stveggja
T Aráðherra
ÐIR
 N15/10:
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

Á

Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

16. árgangur 7. tbl. ágúst 2017.

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

Oddvitapistill
Eins og flestir hafa tekið eftir í fjölmiðlum hefur rekstur íþróttahússins og
sundlaugarinnar á Laugarvatni verið talsvert í fjölmiðlum. En þann 1. júní hætti HÍ
rekstri íþróttamannvirkjanna og hafa þau verið lokuð síðan. Sveitarfélagið og ríkið
hafa átt í viðræðum að undanförnu þar sem lögð hefur verið áhersla á að finna
rekstri þessara mannvirkja fyrirkomulag til framtíðar. Langan tíma tók að fá ríkið til
að ræða þessi mál og væri hægt að skrifa langa pistla um það allt saman. En
mikilvægt er að horfa fram á veginn og fá góða niðurstöðu í þessi mál. Lausn ætti
að liggja fyrir á næstu dögum og verður það sérstaklega tilkynnt á heimasíðu
sveitarfélagsins.
Fyrst byrjað er að fjalla um íþróttamannvirki að þá eru hafnar endurbætur á
búnings-og sturtuklefum í íþróttamiðstöðinni í Reykholti. Klefarnir voru teknir í
notkun árið 1976 og er þar af leiðandi farnir að láta á sjá eftir allan þennan tíma.
Það er enginn tími hentugur til að fara í slíkar framkvæmdir. Endurbætur sem
þessar taka sinn tíma og er áætlað að þeim ljúki í byrjun nóvember. Það er óskandi
að allir notendur sýni lokuninni góðan skilning og nýti hana vel að framkvæmdum
loknum.
Nú er athugasemdafresti við endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar lokið en
frestur rann út 28. júlí sl. Sveitarstjórn þarf nú að fara yfir innkomnar
athugasemdir áður en endanlegt aðalskipulag verður sent Skipulagsstofnunnar til
staðfestingar. Tilkynnt verður sérstaklega þegar nýja skipulagið tekur gildi.
Endurskoðun á heildardeiliskipulagi Reykholts er í gangi og verður tillagan auglýst
fljótlega, eru allir sem áhuga hafa á skipulagsmálum og hafa hagsmuni að gæta að
kynna sér tillöguna vel þegar hún verður auglýst.
Bláskógabyggð hefur látið útbúa skilti þar sem á stendur að bannað sé að tjalda og
viðkomandi bent á næst tjaldsvæði. En talsverð ónæði hefur orðið af þessum
gistimáta innan sveitarfélagsins og öllu sem því fylgir að velja sér náttstað utan
tjaldsvæða. Þessi skilti verða sett niður þar sem við á innan þéttbýlisstaðanna og á
svæðum, sem eru hálf munaðalaus eins og t.d. útskot og áningarstaðir
Vegagerðarinnar. Íbúar geta fengið svona skilti á kostnaðarverði til að setja niður
hjá sér og er best að hafa samband við Bjarna sviðsstjóra til nálgast þau.
Eins og allir vita þarf leikskólinn Álfaborg í Reykholti að færi sig tímabundið yfir í
grunnskólann vegna myglu og raka sem greindist í gamla húsnæðinu. Útileiktækin
voru eftir við gamla húsnæðið og var óhagræði fyrir nemendur og starfsfólk að
ganga þar á milli sl vetur. Foreldrafélag leikskólans Álfaborgar og Hótel Geysis
buðust til að færa leiktækin yfir á svæði við grunnskólann og var það gert um
miðjan júní. Það er ómetanlegt hvað við eigum góða að, sem vilja leggja gott til
samfélagsins. Ég þakka öllum þeim sem komu að þessu verki fyrir þeirra framlag
og stjórnendum Hótel Geysis og Foreldrafélagsins sérstaklega fyrir þeirra
frumkvæði og vinnu við þetta verk.

Hótel Geysir styrkti foreldrafélag leikskólans Álfaborgar við
að setja upp leiktæki.
Það er ekki á hverjum degi sem maður upplifir annað eins örlæti og
börnunum í leikskólanum Álfaborg hefur verið sýnt, af svo mörgum hérna í
Bláskógabyggð eftir að mygla kom upp í leikskólanum fyrir ári síðan. Við
fengum inni í Bláskógaskóla í Reykholti þar sem vel var tekið á móti okkur.
Útbúið var bráðabirgða leiksvæði fyrir börnin og þar sem við vissum ekki
hversu lengi við yrðum í grunnskólanum, var einungis settur upp sandkassi á
leiksvæðið. Fljótlega kom þó í ljós að við förum ekki aftur í leikskólann,
heldur verður byggður nýr leikskóli og það tekur sinn tíma. Við erum með
mjög öflugt foreldrafélag hér í Álfaborg. Þar sem við vorum einungis með
sandkassa á lóðinni og komið var í ljós að við yrðum í grunnskólanum,
þangað til leikskólinn verður tilbúinn, var kominn tími til að skoða hvað væri
best að gera. Börnin höfðu vissulega aðgang að gömlu lóðinni en það var
óhentugt að fara með börnin þangað og erfitt með yngstu börnin.
Foreldrafélagið fundaði og kom síðan að máli við okkur og sagði okkur að
Hótel Geysir væri tilbúin að styrkja foreldrafélagið um starfsfólk, tæki, og
það efni sem þyrfti, til þess að flytja leikföngin af gamla leiksvæðinu á það
nýja. Ég átti ekki orð yfir þessa hlýju og velvild sem Hótel Geysir sýndi
okkur. Á tæpum þremur dögum var búið að flytja öll leiktækin og setja þau
upp og allt komið á sinn stað. Auk þess komu nokkrir foreldrar og hjálpuðu
til. Ég vil þakka Hótel Geysi kærlega fyrir stuðninginn við börnin okkar í
leikskólanum og foreldrafélaginu og þeim foreldrum sem komu og hjálpuðu
til, fyrir allt sem þau gerðu. Það voru glöð börn sem fóru út að leika sér í
leiktækjunum þegar allt var tilbúið.
Með vinsemd og virðingu
Regína Rósa Harðardóttir
Leikskólastjóri Álfaborgar

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í september
samkvæmt dagatali
gámaþjónustunnar. 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.

Nuddstofan
Það óhætt að segja að mikið hafi verið nú sem fyrr um menningarog
afþreyingarviðburði í okkar samfélagi á þessu ári. Það yrði
of langt mál
að telja þá
Heildrænt
líferni
alla upp, en gaman væri við tækifæri að taka þá
alla saman og hafa aðgengilega
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholtit.d
á heimasíðu Bláskógabyggðar. Framundan í menningu og afþreyingu eru Tvær úr
Tungunum og Vallarmótið á Laugarvatnsvöllum sem bæði*Heildrænt
fara framnudd
19. ágúst nk.
Vallarmótið er hestamannmót sem haldið hefur -nær
verið
í
áratugi
og
skipar
stóran sess
djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
í starfi Hestamannafélagsins Trausta. Hátíðin Tvær úr Tungunum
er
heldur
sem sest hafa í líkamann. yngri og
er afsprengi hátíðar sem haldin var af tilefni 50 ára
afmælis
Aratungu
2011.
Losar
um vöðvabólgu
vegnaárið
streitu
og Ég
hvet íbúa Bláskógabyggðar til að taka þátt í þessum
hátíðum
m.a
til
að
sýna
sig
og
álags.
sjá aðra.
Nóg í bili.
*Vöðvanudd
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sundlaug og íþróttahús í Reykholti
verður lokað til 8. nóvember 2017
vegna framkvæmda við breytingar á
búningsklefum.
Á meðan liggur öll starfsemi niðri í
húsinu.

Kæru sveitungar
Óskum eftir leiguíbúð
Gallerý Rós tekur við pöntunum á ullarvörum og
Óskum eftir íbúð á leigu
öðrum tækifærisgjöfum allt árið. Síminn hjá okkur
Í Reykholti eða nágrenni
er 4868946/8659300.
Upplýsingar í síma 847 6138
Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð
Astrid
Jarðarberjalandi

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari
NUDD Í REYKHOLTI.

s: 692 4649

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
*Gjafabréf
bara
smá dekur?
Allarí alhliða
viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Hafðu
þá samband
í síma: 892-5991
Uppsetningar
og viðgerðir
á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari
Íris Svavarsdóttir nuddari.

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

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tungnaréttir 2017
Eftirfarandi meðferðir í boði:

Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
símaTungnaréttir
846-7048. verða laugardaginn
9.
september.
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
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

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
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.

síma 480-3000.

.
.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í september 2017. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. september 2017.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í 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

.

útibú Laugarási
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
föstudaga
Verslum í heimabyggð!

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

“Málum bæinn rauðann”

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Í tengslum við hátíðina Tvær úr Tungunum í fyrra tóku íbúar í Reykholti sig
saman og skreyttu götur og hús sér og sýnum til ánægju og yndisauka.
Þorpinu var skipt upp í þrjá liti, rautt, blátt og appelsínugult. Skemmtileg
keppni myndaðist á milli hverfishlutanna og má með sanni segja að þessi
uppákoma hafi tekist með miklum ágætum og kryddað hið hversdagslega líf.

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

Því legg ég til, sem sjálfskipaður skreytingastjóri, í tengslum við hátíðina Tvær
út Tungunum að í ár haldi íbúar Reykholts sig við sömu hverfaskiptingu og liti
og í fyrra, það er að segja rautt, blátt og appelsinugult. Til að stækka og
útvíkka þetta skreytingarþema hvet ég íbúa í Laugarási að skreyta hjá sér í
bleikum lit, Laugvetninga í fjólubláum lit og þá sem búa í dreifbýlinu í gulum
lit.

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

____________________________________________________________

Með von um góðar undirtektir,
Dagný Rut Gretarsdóttir, sjálfskipaður skreytingastjóri.

Bjarkarhóll

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

Magnesium og kísil heilsudrykkir íNudd
úrvali í búðinni.

Country Taxi
Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Nú er í boði endurnærandi heilnudd og Bowen meðferð í
Sími 587 6655 Reykholti á laugardögum, mánudögum og
sundlauginni
þriðjudögum. Tímabókanir og nánari upplýsingar má finna
River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506
á
https://www.facebook.com/NGBowenognudd/ og á
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
https://ngehf.setmore.com/
eldofninum í byrjun júní.
Nils Guðjón tel:8976944
Borðapantanir í síma 486 1110.
nilsgudjon@gmail.com

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
Reykholti. Tímapantanir í síma 897-6944.
Regína Rósa Bowentæknir. Tímapantanir eftir samkomulagi í síma 6610053 .

———————————————————

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

.

ATVINNA
Starf við sorpmóttöku/ Praca na pełny etat / full time job

Starf við sorpmóttöku
Starfmaður óskast við sorpmóttöku á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfið er fullt starf.
Þarf að geta hafið störf eigi síðar er 1 nóvember.
Umsóknarfrestur er til 15 september.

Leyndardómar Thailands

Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is

Bali í október
Thailand í nóvember
Margeir

Praca na pełny etat

Ferdin.is

Poszukiwany pracownik , praca przy obsludze wysypiska smieci w
Bláskógabyggð ,
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440 ,
bjarni@blaskogabyggd.is

____________________________________________________________

Breytingar hjá heilsugæslunni í Laugarási

Full time job
We are looking for employee to work on community waste station in
Bláskogabyggð
More info : Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is

Þann 1. apríl var opnunartíma heilsugæslunnar breytt frá kl 8 til 16. Fyrsti
læknatíminn er frá kl 8:20. Símatímarnir tveir eru á sömu tímum og áður þ.e. kl
9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar á morgnanna frá kl 8:15 til kl
11.
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8 – 9 í síma 432-2020.

Endilega deilið meðal íbúa.

Inn til fjalla
Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
Mánudaga
13.00-17.00
voru
á sínum09.00-12.15
tíma gefnar útog
af Félagi
Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær
segja
frá
mörgu
fróðlegu
um
fólk
og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
Miðvikudaga 13.00-18.00
tíma.
Fimmtudaga
09.00-12.15
13.00-17.00
Hver
bók kostar
2000 kr. en efogallar
þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Lestímar
menntaskólanema
og fimmtudaga
frá
Nánari
upplýsingar
er hægt að fámánudaga,
á skrifstofuþriðjudaga
Bláskógabyggðar
eða í
síma 480-3000.

kl. 17.00-18.00

Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

