Eldri borgurum boðið í vöfflur og kaffi í Álfaborg
Börnin í leikskólanum Álfaborg buðu á dögunum eldri borgurum úr
Tungunum í vöfflukaffi. Þetta er í annað sinn sem það er gert. Skemmtileg
stemning skapaðist og það er alltaf jafn gaman að heyra eldri borgara segja
frá gamla tímanum og hvernig allt var öðru vísi þá. Ein sagan var sú, að þegar
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fallegu brosi og einlægni sinni. Einhverstaðar stendur einmitt að það þurfi
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 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Við vorum allavegana alsæl með þessa
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
heimsókn.
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10: 12 spora hópur
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16. árgangur 3. tbl. mars 2017.

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

Myndir úr
Uppsveitadeild Æskunnar 2017

KJÖLUR

Hesthús, gerði, heysala

19/10-21/10:
A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Meðvinsemd
og virðingu
ÁRBÚÐIR

20/10-21/10:
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
og
góð aðstaða
Regína
Rósa Harðardóttir
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
Leikskólastjóri
Álfaborgar
 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

Myndir María Þórarinsdóttir

Oddvitapistill
Sveitarstjórn hefur hafnað nokkrum umsóknum um útleigu á fasteignum að
undanförnu. En í nýrri reglugerð (nr. 1277/2016) um veitingastaði, gististaði og
skemmtanahald er gert ráð fyrir, að ef veita eigi rekstrarleyfi lengur en 90 daga á
ári, þurfi viðkomandi húsnæði að vera atvinnuhúsnæði og í samræmi við skipulag.
Sem dæmi má nefna, að ef sótt er um rekstrarleyfi fyrir útleigu á húsum í íbúðarog frístundasvæðum verður slíkum umsókum hafnað þar sem slíkt er ekki í
samræmi við áðurnefnda reglugerð. Sveitarfélögin sem standa að skipulags- og
byggingafulltrúaembætti Uppsveita hafa samþykkt að útbúa samræmdar
starfsreglur fyrir aðildarsveitarfélögin til að vinna eftir, þegar sótt er um leyfi fyrir
slíkum rekstri.
Nú er vinnu við aðalskipulag Bláskógabyggðar á lokametrunum. Sveitarstjórn tók
aðalskipulagið fyrir á fundi sínum fyrir stuttu, og samþykkti á þeim fundi að fela
skipulagsfulltrúa að leita heimilda Skipulagsstofnunnar til að auglýsa tillöguna.
Þegar tillagan fer í auglýsingu hvet ég sem flesta, til að kynna sér tillöguna vel og
gera athugasemdir, ef einhverjar eru.
Vinna við endurskoðun deiliskipulags fyrir Reykholt er komin vel á veg, en
sveitarstjórn hefur samþykkt að kynna lýsingu að endurskoðuðu deiliskipulagi.
Helstu áherslur í nýju skipulagi eru: skipulagðar verði fjölbreyttar íbúðalóðir,
íbúðalóðir séu í góðum tengslum við skóla, íþróttasvæði og verslun- og þjónustu.
Þá er lögð áhersla á að tryggja gott aðgengi gangandi og hjólandi að skólasvæði,
öryggi vegfarenda verði bætt, með endurskoðun á umferðarflæði og bílastæðum
og að allar lóðir verði hnitsettar og skilmálar settir fyrir þær. Fljótlega verður
haldinn íbúafundur þar sem farið verður yfir þessar áherslur og tekið við
ábendingum. Íbúafundurinn verður auglýstur með dreifibréfi.
Fyrir stuttu var haldinn ráðstefna, sem Samband Íslenskra sveitarfélaga stóð fyrir
og bar yfirskriftina „sveitarfélögin og ferðaþjónustan“. Markmið málþingsins var að
sveitarstjórnarmenn komi saman til að ræða málefni ferðaþjónustunnar og allar
þær áskoranir og tækifæri sem felast í fjölgun ferðamanna. Margir áhugaverðir
fyrirlestrar voru haldnir og var ma. fjallað um gjaldtöku af ferðamönnum, tekjur og
gjöld hins opinbera af ferðamönnum, uppbyggingu innviða, stefnumótun og um
þau efnahagslegu áhrif sem hin mikla fjölgun ferðamanna hefur haft á efnahag
þjóðarinnar. Mikil umræða á eftir að eiga sér stað næstu misseri um þessi málefni
og þær áskoranir sem felast í eflingu ferðaþjónustunnar og áhrif hennar á
þjóðarbúið. Til að átta sig á þeirri miklu fjölgun ferðamanna, má nefna að
samanlagður fjöldi ferðamanna árin 1949-2007 var 6,7 milljónir, en samsvarandi
fjöldi var 7,6 milljónir fyrir árin 2008-2016. Þetta sýnir í hnotskurn mikla fjölgun
ferðamanna síðustu ár.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í apríl
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

Sveitarstjórn hefur samþykkt að halda íbúafund, til að fara yfir og kynna
Nuddstofan
fyrir íbúum, nokkur af þeim verkefnum sem í gangi eru
í sveitarfélaginu.
Heildrænt
líferni
Dagsetning og dagskrá íbúafundarins liggur ekki fyrir þegar þessar
línur eru
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
skrifaðar, en hann verður auglýstur með dreifibréfi inná öll heimili og á
heimasíðu sveitarfélagsins.
*Heildrænt
nudd
Nú þegar veturinn er að fjara út, fara helstu framkvæmdir
sveitarfélagsins
af
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
tilfinninga
stað hvert á eftir öðru. Í næsta fréttabréfi mun ég segja betur frá helstu
sem sest hafa í líkamann.
framkvæmdum og viðhaldsverkefnum ársins. Í rauninni
má segja að enginn
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
vetur hafi komið heldur hafi haustið og vorið runnið saman slíkt hefur
álags.
veðurfarið verið í vetur.
Nóg í bili.
*Vöðvanudd
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
-fyrir líkamsræktarfólk.
_____________________________________________________
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
_________________________________________________________
Jafnar starsfemi og samvinnu
s: 692 4649
milli orkustöðvanna.

Vélstjóri og rafvirkjameistari

Netfang: laufhaga12@internet.is

*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.

Íbúð eða einbýli,Kipptu
meðút eða
ánnafnspjaldið
bílskúrs
og geymdu
hér fyrir neðan

Tek að mér járningar

Eftirfarandi meðferðir í boði:

upplýsingar í
– Húðhreinsun
Erum að leita að húsnæði til leigu í Reykholti,Andlitsbað
2 tilNuddstofan
3 svefnherbergi.
Væri
Heildrænt líferni
síma
846-7048.
Litun og plokkun
– Handsnyrting
kostur ef það fylgdi bílskúr. Erum róleg og reglusöm
eldri hjón,
barnlaus og
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
dýralaus.
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Upplýsingar
í
síma
7760810/7760710
Sigurjón Sæland
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

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

Sími Neyðarlínu 112

síma 480-3000.

.
.

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

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.

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

Afmælistónleikar Karlakórs Hreppamanna
Árið er 1997, og ekki þótti mega dragast lengur að stofna karlakór í uppsveitum
Árnessýslu. Boðað var til fundar um stofnunina 1. apríl. Á þriðja tug karla mætti
og söngstjórinn Edit, alls óhrædd við dagsetninguna - og það var ekki aftur
snúið. Æfingum var ekki sinnt með hangandi hendi því strax 30. apríl söng kórinn
nokkur lög á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði. Síðan hefur ekkert lát verið á söng
kórsins eða þátttöku karla í honum, árin hafa hlaðist upp og brátt verður kórinn
tuttugu ára. Edit Molnár hefur verið stjórnandi hans frá upphafi og Miklós
Dalmay píanóleikari og hafa bæði reynst kórnum mesti happafengur. Nú á
afmælisári eru kórfélagar 57 talsins og koma úr flestum sveitum Árnessýslu að
Selfossi meðtöldu. Þessi sveit ætlar í tilefni tvítugsafmælisins að halda þrenna
tónleika á næstunni og fá til liðs við sig þrjá karlakóra, enda mega herlegheitin
ekki vera minni.
Afmælistónleikar kórsins hinir fyrstu verða 1. apríl næstkomandi klukkan
16.00 í íþróttahúsi Hrunamanna á Flúðum. Karlakórinn Fóstbræður er
boðinn velkominn til þátttöku í þeim tónleikum.
Næstu tónleikar verða í Selfosskirkju 3. apríl klukkan 20.00 og þar ætlar
Karlakór Selfoss að gera kórnum þann heiður að syngja með.
Hinir síðustu verða í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 5. apríl klukkan 20.00.
Heimamenn í karlakórnum Þröstum koma þar til liðs við afmæliskórinn.
Dagskrá Karlakórs Hreppamanna á tónleikunum samanstendur af úrvali laga frá
tuttugu ára ferli hans. Er það von kórsins að sem flestir komi á tónleikana og
samfagni með því að hlýða á tímamótasöng.

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

____________________________________________________________

Bjarkarhóll

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

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

dekkjaþjónusta

2017

Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 22. maí til 28. júlí. Starfssvæðið er á
Bómullargarn , margir litir og gerðir.

Country Taxi

Laugarvatni, Laugarási og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl

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

n.k. og skulu umsóknir berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
.

River jet er farin að sigla. Pantanir
síma 863 4506
bjarni@blaskogabyggd.is,
merktar:í Vinnuskóli
Bláskógabyggðar. Upplýsingar

eða í síma 7760810

.

gefur
Bjarniopið
í síma
Cafe Mika
alla860-4440.
daga vikunnar frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Framkvæmda- og veitusvið
eldofninum í byrjun júní.
Bláskógabyggðar

Kv Dóri

Sími 587 6655

Borðapantanir í síma 486 1110.

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.

Logafréttir
Leyndardómar Thailands
Dagana 10. til 30. nóvember 2017 ætlum við að skella
okkur til Thailands og upplifa leyndardóma þess.
Takið dagana frá.
Margeir
Ferdin.is
____________________________________________________________
Starfskraftur óskast í sumar í Gallerí Laugarvatn.
Um er að ræða vaktavinnu ca. 6-8 tímar (ekki kvöldvinna).
Starfið felst í vinnu við gistingu og almenna vinnu í kaffihúsi.
Nánari upplýsingar í síma 8470805
eða galleri @simnet.is .
____________________________________________________________

Nú er keppnistímabilið hafið hjá mörgum hestamönnum. Fyrsta vetrarmótið
var haldið 11. febrúar á Friðheimum og heppnaðist það mjög vel. Við
þökkum fjölskyldunni á Friðheimum fyrir aðstöðuna. Uppsveitadeilin hófst 17.
febrúar með fjórgangi og er hestamannafélagið Logi með tvö lið þetta árið og
stóðu þau sig mjög vel, einnig var uppsveitadeild æskunnar 25. febrúar í
reiðhöllinni á Flúðum. Keppt var í þrígangi/fimi barna og fjórgangi / fimi
unglinga.
Það sem er á döfinni í mars er:
Uppsveitadeilin sem er 10. mars en þá er fimmgangur. Reiðhöllin á
Flúðum.
Uppsveitadeild æskunnar 18. mars en þá er fjórgangur/tölt barna og
fimmgangur/tölt unglinga. Reiðhöllin á Flúðum.
Vetrarmót Loga 25. Mars. Haldið á Friðheimum.
Úrslit vetramóts:
Í pollaflokki voru tveir keppendur, þær Hildur María Jóhannesdóttir og
Kristín María Kristjánsdóttir og stóðu þær sig báðar með prýði.
Barnaflokkur:
1. sæti Fjölnir Morthens á Björk frá Holtsmúla.
2. sæti Tristan Morthens á Spón frá Hrosshaga.
3. sælti Dagmar Morthens á Hlíf frá Dalbæ.
Unglingaflokkur:
1. sæti Rósa Kristín Jóhannesdóttir á Kolbrúnu frá Rauðalæk.
2. sæti Sölvi Freyr Jónasson á Millu frá Bjarnanesi.
Ungmennaflokkur:
1.sæti Finnur Jóhannesson á Frigg frá Hamraendum.
2. sæti Dóróthea Ármann á Haustnótt frá Akureyri 2.

Komnar í sölu vel skipulagðar íbúðir að Herutúni 5 a, b, c og d. Um er að
ræða 134,6 fm þriggja herbergja endaíbúðir með bílskúr og 121,8 fm fjögura
herbergja íbúðir með 6,6 fm geymslu. Afhendist tilbúið til innréttinga en
hægt að semja um fullnaðarfrágang. Miklir möguleikar fyrir þá, sem vilja
innrétta að eigin smekk. Frekari upplýsingar gefur Fasteignasalan Bær á
Selfossi í síma 864 8090.

Unghrossaflokkur:
1. sæti Sólon Morthens á Huga frá Hrepphólum.
2. sæti Gústaf Loftsson á Seila.
Fullorðinsflokkur:
1.sæti Jónas Hreggviðsson á Kolbeini.
2. sæti Gústaf Loftsson á Sunnu.
3. sæti Tinna Dögg Tryggvadóttir á Sigurrós frá Galtastöðum.
4. sæti Þórey Helgadóttir á Gál frá Dalbæ.
5. sæti Óskar Hróbjartsson á Straumi .

Breytingar í Laugarási.

Inn til fjalla

Hjá okkur í Laugarási hafa orðið nokkrar breytingar. Sigurjón Kristinsson
hefur hafið störf sem yfirlæknir. Aðrir læknar koma að, eins og hefur verið
undanfarið.
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Blóðprufur verða teknar á morgnana kl. 8:15 til kl 11, nauðsynlegt er að
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að fá á skrifstofu
eða í
vera fastandierfyrir
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meira að marka niðurstöðurnar.
Lyfjaendurnýjun verður hjá ritara kl. 8-9 í síma 432 2020
síma 480-3000.
Kær kveðja, Anna Ipsen
Hjúkrunarstjóri HSU Laugarási.

Áskrift að Litla-Bergþóri?
Litli-Bergþór inniheldur margvíslegan fróðleik um Biskupstungur bæði að
fornu og nýju. Hafir þú áhuga á að vita meira um sveitarfélagið þitt þá er
áskrift klárlega málið. Hafðu samband við Þrúðu í síma 862 8640, Pál í síma
898 9152 eða sendu póst á póstfangið lbergthor@gmail.com og málið er
komið í höfn.

