Breyting á gjaldskrá á gámastöðvum árið 2016
Gjaldfrjálst verður á gámastöð fyrir allt að 1 m3. Umframmagn er
gjaldskylt á móttökustöð, miðað við m3 þess úrgangsmagns sem afsett
er. Allur úrgangur er gjaldskyldur við afsetningu nema brotamálmar og
Október

úrgangur sem ber úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs.
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
á einn m3með
: 2.000
kr.
Móttökugjald
06/10: Skálholtsskórinn
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
Hesthús, gerði, heysala
Fermingarbörn
TAXI er á25/10:
svæðinu
sem mun frá Akranesi
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
þjónusta
Grímsnesið,
Bláskógabyggð,
FREMSTAVER
486
8757
/ 895 9500
/ 867 3571

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Hrunamannahr
og Gnúpverjahr.
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
www.gljasteinn.is
og Heimasíða:
allar sumarbústaðabyggðir
á
Kammerkór Mosfellbæjar
undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
þessum svæðum
eftir bestu getu.
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Með Kv. TAXI DRIVER
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
Sími: 7760810 & 7831224

Á

15. árgangur 1. tbl. Janúar 2016.

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

Gleðilegt nýtt ár

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Hóf til heiðurs íþróttafólki Bláskógabyggðar
Laugardaginn 9. januar n.k. verða þeir sem skarað hafa fram ur
a sviði íþrótta a liðnu ari heiðraðir. Einstaklingar sem urðu
íslandsmeistarar, bikarmeistarar eða vóru valdir í landslið fa
viðurkenningu asamt því að íþróttamaður arsins í
Blaskógabyggð verður utnefndur.
Hófið, sem hefst kl 14:00, verður haldið í Aratungu óg eru allir
hvattir til að kóma óg heiðra ókkar frabæra íþróttafólk með
nærveru sinni óg þiggja lettar kaffiveitingar.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar.

Oddvitapistill
Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs árs með þökk fyrir það gamla. Það er mín
ósk að nýja árið verði okkur öllum gjöfult og farsælt.
Á fundi sveitarstjórnar 10. des. sl var fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir
árið 2016 samþykkt samhljóða. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunnar eru,
að gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða samstæðunnar verði jákvæð um
tæpar 48 milljónir króna, nettófjárfesting ársins verði 32 milljónir og
handbært fé hækki um 8 milljónir og verði í árslok um 150 milljónir. Rekstur
Bláskógabyggðar hefur síðustu ár styrkst mikið og þar með framkvæmdaog viðhaldsgeta sveitarfélagsins.
Sveitarstjórn hefur samþykkt samþykktir fyrir ungmennaráð
Bláskógabyggðar. Tilgangur ungmennaráðsins er m.a. að vera sveitarstjórn
til ráðgjafar um málefni ungs fólks og gæta hagsmuna ungs fólks í
Bláskógabyggð. Ungmennaráðið verður skipað fimm einstaklingum á
aldrinum 14-25 ára. Bláskógaskóli á Laugarvatni og í Reykholti,
ungmennafélögin, björgunarsveitirnar og æskulýðsnefnd munu skipa
fulltrúa í ungmennaráðið. Það er von mín að með stofnun ungmennaráðsins
eflist umræða meðal ungs fólks í sveitarfélaginu til að hafa áhrif á
samfélagið sem þau búa í og um leið til að þjálfa þau í félagsstarfi.
Sveitarstjórn hefur skipað vinnuhóp til að fara yfir hugmyndir að
breytingum og lagfæringu á aðstöðu íþróttamiðstöðvarinnar í Reykholti.
Vinnuhópinn skipa: Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún M. Stefánsdóttir og
Helgi Kjartansson. Það er vilji sveitarstjórnar að standa vörð um þá þjónustu
sem íbúum og gestum stendur til boða með sundlaug í Reykholti. Það er
einnig vilji sveitarstjórnar að gæta vel að hagkvæmum og raunhæfum
lausnum undir formerkjum gildandi laga og reglugerða um endurbætum á
sundlaugarmannvirkjum.

og yoga teygjur.

Hótel Gullfoss
ehf magi!
Stinnur Flúðaleið
rass
og sléttur

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi ásamt 70 manna
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Flúðaleið
ehf
veitingasal
með
fallegu
útsýni.
12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og
Mjög gott
aðgengi
fyrir fatlaða.
Tveir heitir nuddpottar.
13:00
frá Flytjanda
Klettagörðum
Verktaki
fyrir
Eimskip
Samskip
Brottför frá Selfossi alla virka
daga: og
14:00
Hótel Gullfoss
v/ Brattholt,
801frá
Selfoss
Brottför
Flúðum
alla virka
daga: 7:00-8:00
Vöruafgreiðsla
á Flúðum:
486-1070
fax 486-6693
S. 486-8979, fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
Brottför
frá Reykjavík alla virka daga:
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
KlSímar
12:00hjá
frábílstjórum:
Landflutningum og
Kl892-2370
13:00 fráPálmar.
Flytjanda
892-2371 Snævar.
Brottför
fráBjössi.
Selfossi alla virka daga: 12:00
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
Flytjum áburð
skeljasand
fyrir
söluaðila.
láttu og
samt
vita af þér
svoalla
það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frástyrkir
kl 8:00-12:00
og 13:00-17:00
alla
allan líkamann
og
virka daga. sími:
486-1070,
892-2370 Pálmar
gerir
vöðvanaHalldóra
langa ogogfallega.
Liðkar
og
styrkir
hrygg
og
mjaðmir
og
allt stoðkerfið.
netfang: fludaleid@simnet.is
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Símar hjá bílstjórum:
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
892-2371-Dawid útkeyrsla og Selfoss
892-2372-Kamil Flúðir-Reykjavík.
892-2316-Lukasz útkeyrsla
892-2308-Trailer.

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

Nuddstofan
Sundlaugin í Reykholti var vígð 1976 og fagnar því Heildrænt
40 ára afmæli
á þessu ári.
líferni

Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
Árið 1990 var hluti af burðarvirki sundlaugarinnar
endurnýjað.í Burðarvirkið

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.

er timburgrind, sem er vægast sagt mjög fúin. Þá er ástand yfirfalla og
*Heildrænt nudd

inntaka laugarinnar ekki eins þau eiga að vera
aðgengismál
eins og
-nærog
djúpt
til uppsafnaðraekki
tilfinninga
sem sest hafa
í líkamann.
lög og reglugerðir gera ráð fyrir. Arkitektastofan ARKHD
hefur
unnið

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

11.ágúst—28.maí
Mánudaga 14:00-18:00.

að hafa endurbætur með sem hagkvæmustum og raunhæfustum kosti.

*Vöðvanudd
Engin endanleg ákvörðun hefur verið tekin í þessu máli
en mikilvægt að

Miðvikudaga 14:00-18:00.

-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Stefnt er á almennan íbúafund í lok janúar þar semViðbót
staðan
á endurskoðun
við teygjurnar.

Fimmtudaga 14:00-22:00.

aðalskipulags
Bláskógabyggðar
verður kynnt. Minni á að hægt er að skoða
Sigurður
Frímann
Emilsson

Þriðjudaga 14:00-22:00.

Föstudaga lokað.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga lokað.

KV Starfsmenn.

Kæru sveitungar

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

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

frumdrög, sem verið er að vinna með, en í þessari vinnu er haft að leiðarljósi

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

undirbúningur sé góður.

*Heilun auglýstur
Vélstjóri
rafvirkjameistari
vinnugögnoginná
heimasíðu sveitarfélagsins. Fundartími verður

-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
s:
692 4649 Bláskógabyggðar fyrir árið 2015 verðurmilli
Íþróttamaður
krýndur
laugardaginn
orkustöðvanna.

betur með dreifibréfi þegar nær dregur.

Netfang: laufhaga12@internet.is
9. janúar. Þetta er í 4. sinn sem hóf er haldið til heiðurs íþróttamanni
*Gjafabréf

Allar
alhliða viðgerðir,
og uppsetning
á kæli–
og frystikerfum.
Bláskógabyggðar.
Ég hvetþjónusta
alla áhugasama
til að mæta
á hófið
sem verður í
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
Aratungu kl. 14:00.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Nóg í bili.

Járningaþjónusta
Með nýárskveðju

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
Sigurjón Sæland

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

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

Bókasafnið í Reykholtsskóla er opið

Meiraprófsbílstjóri óskast.

Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00

Opnunartímar eru á þriðjudögum kl. 17-19.

Flúðaleið ehf, sem sér um
vöruflutninga fyrir Eimskip og Samskip
í uppsveitir Árnessýslu, óskar eftir
meiraprófsbílstjóra til að sinna akstri á
sendibílum, flutningabílum og
trailerum.
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá
Pálmari í síma 892-2370 og á
netfanginu: fludaleid@simnet.is

Miðvikudaga 13.00-18.00

Hvað er betra en að lesa góða bók í

Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá

myrkri skammdegisins?
Kíkið við og kynnist heillandi hugarheimi
bókanna.

kl. 17.00-18.00

Athugið að einnig er hægt er að skila

Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

bókum á opnunartíma skólans.

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

Karlaþrek
30 ára og eldri

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Karlatímar í íþróttahúsinu í Reykholti undir leiðsögn þjálfara.
Tímarnir verða á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl 19:30 til 20:30
Tímabilið fram að jólum skiptist í tvö 6 vikna tímabil
Hvert tímabil kostar 10.000 kr, innifalið gjald í salinn og sund á eftir.
Fyrsti tími er 12. janúar 2016

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

Skráning í síma 693-8942 eða tölvupóst addimar76@gmail.com

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá

Andrés M. Heiðarsson. íþróttafræðingur

kl. 17.00-18.00

.

Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

Bjarkarhóll
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

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.

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.
Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655
River jet er farin að sigla. Pantanir í síma 863 4506
Cafe Mika opið alla daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
eldofninum í byrjun júní.
Borðapantanir í síma 486 1110.

