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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Oddvitapistill
Eins og flestir vita þurfti leikskólinn Álfaborg í Reykholti að flytja tímabundið úr
sínu húsnæði fyrir rúmlega ári síðan eftir að mygla greindist í húsnæðinu.
Leikskólinn fékk aðstöðu tímabundið inni í grunnskólanum í Reykholti. Nú hefur
sveitarstjórn ákveðið að byggður skuli nýr leikskóli og að um verði að ræða
sjálfstæða byggingu við hlið bílastæða við Aratungu og íþróttamiðstöð. Áður var
horft til þess að byggja við grunnskólann til að ná fram nýtingu með rými sem
nýtist báðum skólastigum. Eftir að hafa metið kosti og galla að byggja við
grunnskólann og sjálfstæða byggingu var tekin sú ákvörðun að byggja skólann sem
sjálfstæða byggingu. Hönnunarvinnan stendur yfir þessa dagana en VA arkitektar
leiða þá vinnu með stýrihóp sem skipaður var af sveitarstjórn ásamt stjórnendum
skólanna í Reykholti. Tillagan að nýjum leikskóla verður kynnt fljótlega fyrir
foreldrum og íbúum.
Sveitarstjórn hefur samþykkt að fela Guðmundi Daníelssyni að undirbúa umsókn
Bláskógabyggðar í verkefnið Ísland ljóstengt fyrir árið 2018. Guðmundur hefur
unnið að því síðustu misseri að hanna ljósleiðarakerfi um Bláskógabyggð. Gert er
ráð fyrir því að í byrjun nóvember liggi fyrir hvaða sveitarfélög fá úthlutun fyrir árið
2018. Verkefnið Ísland ljóstengt hófst fyrir nokkrum árum og gert er ráð fyrir því
að búið verði að tengja 99,9% allra heimila í dreifbýli árið 2020 þegar verkefninu
líkur. Bláskógabyggð hefur nú í sumar verið í góðu samstarfi við Rarik um að
ljósleiðararör frá Bláskógabyggð fari niður með öllum strengjum sem Rarik er að
draga niður. Góð samlegð næst með samstarfinu við Rarik sem mun án nokkurs
vafa koma okkur til góða í því umsóknarferli sem framundan er varðandi
ljósleiðaralagningu í Bláskógabyggð.
Á 15 ára afmæli Bláskógabyggðar í sumar var skrifað undir samning við
Landlæknisembættið um að Bláskógabyggð gerðist heilsueflandi samfélag.
Vinnuhópur hefur verið að störfum ásamt verkefnastjóra til að vinna að þessu
verkefni. Efni hefur verið sent inná hvert heimili í sveitarfélaginu þar sem verkefnið
er kynnt en helstu markmið verkefnsins er að vinna með: hreyfingu, næringu,
geðrækt og lífsstíl. Nú þegar verkefnið er komið af stað og spennandi tímar
framundan með heilsueflingu í Bláskógabyggð hefur sveitarstjórn samþykkt að
auglýsa eftir starfsmanni í 20% starf til að sinna þessari vinnu. Hægt er að fræðast
um hvað felst í heilsueflandi samfélagi á heimasíðu Landlæknisembættisins.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í nóvember.
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.
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

Eitt af stóru málaflokkunum hjá sveitarfélaginu eru sorpmálin. Þessi málaflokkur er
Nuddstofan
alltaf að taka meira til sín m.a. í fjármagni og umsýslu. Í vinnu við umhverfisstefnu
Heildrænt líferni
Bláskógabyggðar er farið rækilega í gegnum greiningu á sorpmálunum en það er
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
einn liður í því að mynda góða og ábyrga framtíðarsýn fyrir þennan málflokk. Til að
nálgast þetta spennandi verkefni er boðað til samráðs við*Heildrænt
hagsmunaaðila
nudd í lok þessa
mánaðar. Auglýsing um samráðsfundina er hér í-nær
fréttabréfinu
og hvettilfinninga
ég alla sem
djúpt til uppsafnaðra
láta sig þennan málflokk varða að mæta á fundinn. sem sest hafa í líkamann.
Helstu verkefni sveitarstjórnar næstu vikur og mánuði
að fjárhagsáætlun
Losar umsnúa
vöðvabólgu
vegna streitu og
Bláskógabyggðar fyrir árið 2018. Ljóst er að verkefnin
álags. eru næg vegna aukinna
umsvifa hjá sveitarfélaginu og því er mikilvægt að vanda vel til
fjárhagsáætlunarvinnunnar og nota hana sem ákveðið stjórntæki
til að nýta best
*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
sameiginlega fjármuni okkar íbúa.
Nóg í bili.
Helgi
Kjartansson,
oddvitiEmilsson
Bláskógabyggðar
Sigurður
Frímann

Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.
*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
Flúðasveppir óska eftir starfsmanni
Nú eríégpökkun.
flutt í Reykholt og
Starfshlutfall 50-100% einfalt að fá tíma.

Járningaþjónusta

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

Starfið
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
felst í pökkun á sveppum
og
annað
Kipptu út og geymdutilfallandi.
nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Starfsmaður
upplýsingar í
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
getur hafið störf strax.Heildrænt líferni
síma 846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti

Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Hafa samband:
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland sveppir@sveppir.is
Júlíana Magnúsdóttir
eða í síma 6119911 og
8939911 í síma 856-1599 Hlíf
Tímapantanir

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

útibú Laugarási
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
föstudaga

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

síma 480-3000.

.
.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í nóvember 2017. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. nóvember 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

.

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á Laugarvatni er mikið af kurli, sem allir
mega ganga í, sér að kostnaðarlausu. (gæti breyst)
Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða hvað sem þér dettur í hug.“

Kæru íbúar Bláskógabyggðar.
Undanfarna mánuði hefur Elísabet Björney Lárusdóttir unnið að greiningu
úrgangs úr sveitarfélaginu, sem er liður í stefnumótun í umhverfismálum
fyrir Bláskógabyggð.
Hún er núna komin með niðurstöður og eru fyrirhugaðar nokkrar kynningar
á þeim í samráði við þá aðila sem málið varðar og hvaða spor verði tekin í
framhaldi af þessum niðurstöðum.
Fyrirkomulag samráðs verður með þeim hætti, að fyrst verða niðurstöður
kynntar. Í kjölfarið verður haldin vinnustofa þar sem safnað verður saman
hugmyndum frá þátttakendum um lausnir.
Stofnuð hefur verið sérstök facebook síða, sem heitir „Úrgangsmál í
Bláskógabyggð“ fyrir viðburðinn, þar sem hægt verður að senda inn
fyrirspurnir og fylgjast með.
Boðað er til eftirfarandi samráðsfunda í Aratungu:
20. október 2017 kl. 18:00 – 20:00

- Sumarhúsaeigendur

26. október 2017 kl. 13:00 - 16:00

- Fyrirtæki

26. október 2017 kl. 19:00 – 21:00

- Íbúar

Fundatímar eru ekki bindandi fyrir hvern flokk fyrir sig.
Með ósk um góða þátttöku,

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Bjarkarhóll

Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
Opið alla daga
vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

______________________________________________________
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

Breytingar hjá heilsugæslunni í Laugarási

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
1. apríl var opnunartíma heilsugæslunnar breytt frá kl 8 til 16. Fyrsti
SímiÞann
587 6655

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

læknatíminn er frá kl 8:20. Símatímarnir tveir eru á sömu tímum og áður þ.e. kl
River
er farin
að sigla.
Pantanir
í síma
4506
9:00 –jet
9:30
og 13:00
– 13:30.
Blóðprufur
eru863
teknar
á morgnanna frá kl 8:15 til kl
11. vikunnar
Sími stöðvarinnar
er 432
Cafe Mika opið alla daga
frá kl 12-18
um2770
helgar til kl 21. Kveikt á
Aðalnúmer HSU 432 2000
eldofninum í byrjun júní.
Sími Neyðarlínu 112
Borðapantanir í síma 486 1110.
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8 – 9 í síma 432-2020

Lokun sundlaugar og íþróttahúss í Reykholti
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.

———————————————————

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

———————————————————
NUDD Í REYKHOLTI.
Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991
Íris Svavarsdóttir nuddari.

.

Leyndardómar Thailands
Bali í október
Thailand í nóvember
Margeir
Ferdin.is
____________________________________________________________
NUDD - BOWEN
Vegna framkvæmda í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti hef ég fært aðstöðuna í
Bergholt og mun vera þar með nudd og Bowen á mánudögum og
miðvikudögum, þar til framkvæmdum lýkur.
Tímabókanir í síma 8976944 eða í gegnum facebook: NG ehf
kveðja Nils G.

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

