Hóf til heiðurs íþróttafólki Bláskógabyggðar
Laugardaginn 14. 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
Október
verður
tnefndur.Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
 u01/10-02/10:
 sem
06/10:
Skálholtsskórinn
æfingabúðir
Hófið,
hefst
kl 14:00, með
verður
haldið í Aratungu óg eru allir
 til
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
hvattir
að kóma óg heiðra ókkar frabæra íþróttafólk með
 10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
nærveru
sinni óg þiggja
lettar
kaffiveitingar.
 10/10-14/10:
ZEN-hópur
með námskeið
í Skálholtsbúðum

16. árgangur 1. tbl. janúar 2017.

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

Gjöf frá Haraldi Kristjánssyni.

 13/10-14/10:
Vox Femine. Æfingabúðir
Æskulýðsnefnd
Bláskógabyggðar.



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

Á

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Haraldur Kristjánsson færði Bláskógabyggð 10 milljónir króna til að
endurskipuleggja og hanna alla neðri hæð Kistuholts 3-5 svo það geti betur nýst
fyrir eldri borgara.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar þakkar Haraldi Kristjánssyni fyrir þann stórhug
og rausnarskap sem hann sýnir samfélaginu með þessari peningagjöf. Það
verkefni sem fjármagnið er ætlað til er brýnt og verður strax farið að huga að
næstu skrefum svo það verði að veruleika eins fljótt og kostur er.

Oddvitapistill
Gleðilegt nýtt ár, kæru íbúar og gestir Bláskógabyggðar, og takk kærlega
fyrir það gamla. Ég vona að þið öll hafið haft það gott um jól og áramót í
faðmi fjölskyldu og vina. Nú er daginn farið að lengja og vorið verður komið
áður en maður veit af.
Fimmtudaginn, 12. janúar verður haldið hóf í Aratungu, til heiðurs
læknunum Gylfa Haraldssyni og Pétri Skarphéðinssyni, en þeir hafa nú látið
af störfum við heilsugæslustöðina í Laugarási eftir langt og farsælt starf. Við
íbúar, sem sækjum okkar læknisþjónustu í Laugarás, getum verið afskaplega
ánægð með þá þjónustu sem þar er veitt og það er ekki á neinn hallað að
segja að Pétur og Gylfi hafa staðið þar fremstir í flokki. Hófið hefst kl. 19:00
og hvet ég ykkur til að mæta og heiðra Gylfa og Pétur á þessum
tímamótum.
Haraldur Kristjánsson í Einiholti hefur fært Bláskógabyggð 10 milljónir króna
til að endurbæta alla neðri hæð Bergholts, svo það nýtist betur fyrir eldri
borgara. Í Bergholti er aðstaða fyrir eldri borgara til að koma saman og
stytta sér stundir í leik og starfi. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill þakka
Haraldi Kristjánssyni kærlega fyrir þann einstaka stórhug og rausnarskap,
sem hann sýnir samfélaginu með þessari myndarlegu peningagjöf. Farið
verður strax í að skoða næstu skref í málinu, svo það komist í framkvæmd
sem fyrst.
Nú um áramótin lauk sérstöku átaki sveitarstjórnar um að gefa afslátt af
gatnagerðargjöldum. Það er óhætt að segja að vel hafi tekist til með
úthlutanir á meðan á átakinu stóð og má meðal annars geta þess að lóðum
undir 30 íbúðarhús hefur verið úthlutað, þessar lóðir eru í Reykholti og á
Laugarvatni.
Á heimasíðu Bláskógabyggðar er mikið af upplýsingum sem ég hvet íbúa til
að kynna sér. Þar eru m.a. upplýsingar um þjónustu, sem sveitarfélagið er
að veita íbúum. Þar er m.a. Sorphirðudagatal, sem segir til um hvenær
sorpið er sótt heim til íbúa. Þar geta íbúar séð hvaða tunnur eru tæmdar í
hvert skipti. Ef einhver misbrestur er á hirðingunni er nauðsynlegt að koma
upplýsingum um slíkt á skrifstofu Bláskógabyggðar svo hægt sé að bregðast
við.

Klúbburinn STRÓKUR
Tilgangur klúbbsins Stróks er meðal annars að auka tengsl fólks með
geðraskanir við samfélagið með því að reka heimili/afdrep að
Skólavöllum 1 Selfossi, þar sem félagsmenn fá aðstoð og uppörvun til
að takast á við hið daglega líf.
Strókur er stuðningsheimili fyrir fólk sem á, eða hefur átt við geðræn
vandamál að stríða, eða er félagslega einangrað á einhvern hátt. Fólk
kemur af fúsum og frjálsum vilja, og hefur mislanga viðveru.
Markmið Stróks er að tryggja, að fólk á Suðurlandi, sem á við geðræn
vandamál að stríða, fái úrræði við sitt hæfi, koma í veg fyrir félagslega
einangrun þessara einstaklinga, efla samskipti fólks og brjóta niður
fordóma.
Boðið er upp á heitan mat í hádeginu gegn vægu gjaldi og taka þá
félagar þátt í matseld og frágangi ásamt starfsfólki.
Þar er vinnustofa þar sem boðið er upp á allskyns handverk. Þar
aðstoða félagar hvorn annan.
Reynt er að virkja einstaklinginn eftir getu hvers og eins.
Starfandi er sjálfshjálparhópur sem fundar einu sinni í viku og geta
félagar þá rætt vandamál sín.
Daglega mæta milli 20 og 25 manns til okkar. Einstaklingarnir hafa
mislanga viðveru. Sumir koma til að taka þátt í einhverju handverki
en aðrir til að spjalla og koma innan um fólk. Það fer bara eftir vilja
hvers og eins hverju sinni .
Opnunartími Stróks er mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8:30 – 16:00
en lokað á föstudögum. Símanúmerið okkar er 482 1757.
Heimasíða Klúbbsins Stróks er https://strokur.wordpress.com

Nuddstofan

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
15.ágúst – 26. maí
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
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

Íþróttamaður Bláskógabyggðar verður krýndur 14. janúar
í Aratungu.
Heildrænt
líferni
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar sér um valið og allan undirbúning hófsins.
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Allir áhugamenn og konur eru hvött til að mæta á hófið og sýna öllum þeim
sem hljóta verðlaun áhuga.
*Heildrænt nudd
Þó við séum nýbúin að halda uppá jólin og fagna
áramótunum
er farið að
-nær djúpt til uppsafnaðraþá
tilfinninga
styttast í næstu hátíðarhöld eða þorrann og þau þorrablót
sem
haldin
sem sest hafa í líkamann. eru hér
í sveit. Það er góður og gildur siður að fara áLosar
þorrablót
og blóta
um vöðvabólgu
vegnaþorrann.
streitu og Nú
svo skemmir ekki fyrir að sjá sveitungana á sviði
álags. að leika sína vini og
nágranna.
Nóg í bili.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649
Netfang: laufhaga12@internet.is

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
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

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.

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

Sigurjón er
Sæland
Magnúsdóttir
Gunnar Sverrisson
starfsmaður gámastöðva Júlíana
á Heiðarbæ,
Lindarskóga og
Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf
Vegholts. Síminn hjá honum er 860-6609

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.

.
.

Húsnæðisbætur
Þann 1. janúar 2017 munu ný lög um húsnæðisbætur taka gildi og
Greiðslustofa húsnæðisbóta tekur við því hlutverki að greiða húsnæðisbætur
fyrir landið allt. Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðárkróki og mun
formlega hefja starfsemi 16. nóvember n.k. og áætlað er að opna fyrir
umsóknir þann 21. nóvember.
Þá er einnig búið að opna heimasíðu með upplýsingum og reiknivél fyrir
húsnæðisbætur: www.husbot.is En einnig er hægt að
nota: www.husnaedisbaetur.is

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!

Þorrablót 2017
Kæru sveitungar. Þá er komið að því að halda þorrablót
Haukadalssóknar.
Það verður haldið Bóndadaginn sjálfan föstudaginn 20. janúar
næstkomandi í Aratungu.
Húsið opnar kl 20:00 og dagsskrá hefst kl 21:00
Miðasala verður í Bjarnabúð mánudaginn 16. janúar kl 13:00 til 16:00
Miðaverð kr. 3000.Aðeins verður einn miðasöludagur, SVO FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR .
Ekki verður sala af neinu tagi hvorki gos né vín og eru þið, kæru
sveitungar, því beðnir um að muna að taka með ykkur þá drykki sem
þið ætlið að neyta.
Hljómsveitin Hver veit! mun svo sjá um dansleikinn að loknum
skemmtiatriðum.
Hlökkum til að sjá sem flesta sveitunga og sem mest af kunnuglegum
andlitum.

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

.

kærar kveðjur, skemmtinefnd Haukadalssóknar.
A.T.H. ekki verður selt sér inná ballið!

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

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

síma 480-3000
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

dekkjaþjónusta

Magnesium og kísil heilsudrykkir
í búðinni.
Þekkir þúí úrvali
5:2 mataræðið?

ekkert
hungur,
ekkert
Bómullargarn
, margir
litir og gerðir.
TAXI er á svæðinu sem mun

Sími 587 6655

þjónusta Grímsnesið, Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.

.

og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

.

angur, bara árangur

Kynningarkvöld sunnudaginn 15. janúar kl. 20:30
Kistuholti
3b Reykholti.
River jet er farin að sigla. íPantanir
í síma
863 4506
Herdís Friðriksdóttir stuðningsfulltrúi hópsins verður með fyrirlestur um sína
reynslu
af 5:2frá
á fyrsta
fundinum.
Cafe Mika opið alla daga
vikunnar
kl 12-18
um helgar til kl 21. Kveikt á
Tilkynntu þátttöku á lully@simnet.is eða
eldofninum í byrjun júní.
í síma 861-7888
Borðapantanir í síma 486 1110.
Júlíana Magnúsdóttir

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 Águst: 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.

Lestrarstefna skólanna í Bláskógabyggð
Mánudaginn, 23. janúar kl. 17:00 verður fundur skólanefndar
Bláskógabyggðar opinn öllum. Þar munu skólastjórnendur kynna nýja
lestrarstefnu og hvernig unnið verður að henni í hverjum skóla fyrir sig.
Lestur er einn mikilvægasti þátturinn í námi hvers barns þar sem grunnur er
lagður að frekari námi. Mikill áhugi er meðal skólanna í Bláskógabyggð til að
sinna þessum þætti vel og hafa þeir í sameiningu unnið að lestrarstefnu sem
tekur mið af þörfum hvers skóla.
Við hvetjum alla áhugasama til að mæta á fundinn sem verður haldinn í
Bláskógaskóla Laugarvatni.
Skólanefnd
________________________________________________________

Málefni sveitarfélaga - styrkir til meistaranema
Samband íslenskra sveitarfélaga veitir nú í annað sinn allt að þremur
meistaranemum styrki til að vinna lokaverkefni á sviði sveitarstjórnarmála
sem tengjast stefnumörkun sambandsins 2014-2018. Til úthlutunar er að
þessu sinni allt að 750.000 kr. og stefnt er að því að veita þrjá styrki.
Rafrænt umsóknarform, verklagsreglur vegna úthlutunar, Stefnumörkun
Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018, áhersluþættir við
styrkveitingar til meistaranema 2017 og Starfsáætlun sambandsins árið
2017 er að finna á vef sambandsins, www.samband.is.
Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á verkefninu,
markmiðum þess og hvernig það styður við stefnumörkun sambandsins.
Heimilt er að tilgreina verkefni þó svo að þau séu ekki í skjali yfir
áhersluþætti við styrkveitingar 2017 en verkefnið verður þó að eiga góða
skírskotun til stefnumörkunarinnar.
Nánari upplýsingar veitir Valur Rafn Halldórsson.
Netfang: valur@samband.is
Sími: 515-4915

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
síma 480-3000.

