Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar 2015

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
SveinnKristinsson,
Ásta Rut Sigurðardóttir
Sigríður
J. Sigurfinnsdóttir,
formaður
15/10: Ferðamálafrömuðir
haldaogfund
ásamt
staðarkynningu og
hádegismat
umhverfisnefndar.
 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
Umhverfisverðlaun
fyrir árið 2015 voru afhent á hátíðinni
 19/10-21/10:Bláskógabyggðar
A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
úr Tungunum
20/10-21/10:og
Námskeið.
Pétur
Tvær
sem
haldin
vartilÞorsteinsson
í Reykholti 15. ágúst sl. Umhverfisnefnd
Gaseldunaráhöld
góð
aðstaða
 eftir
20/10-21/10:
Fermingarbörn
London.
Sr. Sigurði
Arnarssyni
matseldar
í öllum
húsum
auglýsti
tilnefningum
og vorufrá
þau
ekki skilyrt
á neinn
hátt. Fjölmargar
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
tilnefningar bárust sem bæði voru fjölbreyttar og ólíkar. Verðlaunin að þessu
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
sinn hlutu
ÁstaFermingarbörn
Rut Sigurðardóttir
og Sveinnog
Kristinsson,
Þöll í Reykholti. Í
Vatnssalerni
sturta
 24/10:
frá Akranesi
Hesthús, gerði, heysala
 umhverfisnefndar
25/10: Fermingarbörnsegir:
frá Akranesi
umsögn
Þöll er efst í Reykholtshverfinu og er um 1
 Þar
26/10-28/10:
Kyrrðardagar
- Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
ha lóð.
er einstaklega
snyrtilegt
og falleg umhirða. Skemmtilegt
er að sjá
FREMSTAVER
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
hvernig
þaugljasteinn@gljasteinn.is
Ásta Rut og Sveinn beita hrossunum inni á miðri lóð og láta þau
Netfang:
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
hjálpa
til við umhirðuna.
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni










Á

14. árgangur 8. tbl. september 2015.

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

Réttir

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Tungnaréttir í Biskupstungum verða laugardaginn 12. september kl. 9.00
Laugarvatnsrétt verður sunnudaginn 13. september kl. 16.00
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit verður laugardaginn 19. september kl. 15.00
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit verður sunnudaginn 20. september kl. 17.00

Oddvitapistill

Sumarleyfum er víðast hvar lokið og allt að komast í sínar föstu skorður eftir
sumarið, sem þó lét bíða eilítið eftir sér. Skólarnir eru nú komir af stað og
svo á einnig við um aðrar stofnanir sveitarfélagsins. Ég vona að allir hafi
notið sumarsins í leik og starfi.
Í tengslum við vinnu við endurskoðun á aðalskipulagi Bláskógabyggðar var
gerður samningur við Fornleifastofnum Íslands um fornleifaskráningu í
sveitarfélaginu. Verkefnið skiptist í svæðisskrá þar sem allar minjar í
Bláskógabyggð eru skráðar og svo í aðalskráningu þar sem skráðar eru
fornleifar á völdum stöðum í sveitarfélaginu. Mikilvægt er að söfnun á
þessum upplýsingum eigi sér stað, en allar þessar upplýsingar verða gerðar
aðgengilegar þegar þær liggja fyrir.

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: 7:00-9:00
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 Kjalarvogi og
Kl892-2370
13:00 fráPálmar.
Flytjanda Klettagörðum
892-2371 Snævar.
Brottför
fráBjössi.
Selfossi alla virka daga: 14:00
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 8:00-17:00
alla virkaogdaga. sími:
allan líkamann

2012 lauk hún MA prófi í menntunarfræðum með áherslu á stjórnun

486-1070 fax 486-6693
gsm: 892-2370
gerir vöðvana
langa og fallega.
Liðkar
og
styrkir
hrygg
og
netfang: fludaleid@simnet.is mjaðmir og allt stoðkerfið.
Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.
Símar hjá bílstjórum:
Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu..
892-2370- Pálmar

menntastofnana hjá Háskólanum Akureyri. Undanfarin 3 ár hefur Regína

892-2371 -Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur.

starfað sem deildarstjóri 5 ára deildar hjá Hvaleyrarskóla í Hafnarfirði. Árin

892-2372 - Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .

Regína Rósa Harðardóttir var ráðin leikskólastjóri að leikskólanum Álfaborg í
byrjun júní eftir að Elfa Birkisdóttir var ráðin skólastjóri Bláskógaskóla á
Laugarvatni. Regína lauk B.Ed. prófi í leikskólafræðum árið 2005 og árið

2008 – 2011 var hún leikskólastjóri við Heilsuleikskólann Háaleiti, Ásbrú. Ég
vil nota tækifærið og bjóða Regínu velkomna til starfa og óska henni
velfarnaðar í starfi.

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

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar fyrir árið 2015 voru afhent
á hátíðinni
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
Tvær úr Tungunum 15. ágúst sl. Umhverfisnefnd auglýsti eftir tilnefningum

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

frá íbúum og bárust fjölmargar tilnefningar, sem voru*Heildrænt
bæði fjölbreyttar
og
nudd
Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími

-nær djúpt
til uppsafnaðraog
tilfinninga
ólíkar. Verðlaunin hlutu að þessu sinni Ásta Rut
Sigurðardóttir
Sveinn
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

Kristinsson, Þöll Reykholti, fyrir einstaklega snyrtilega og vel hirta lóð.

11.ágúst—28.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.

Eldri borgarar í Laugardal stofnuðu félag í byrjun júní og hlaut það nafnið
*Vöðvanudd
Félag 60 plús í Laugardal. Nú eru tvö félög eldri borgara
starfandi í

-fyrir líkamsræktarfólk.

Bláskógabyggð en fyrir er félag eldri borgara í Biskupstungum.
Það er
Losar og mýkir vöðvana.
mikilvægt fyrir eldri borgara að til sé félagsskapur þar
sem
geti komið
Viðbót
við þeir
teygjurnar.

Sigurður
Frímann
saman og gert
eitthvað Emilsson
áhugavert og skemmtilegt. Sveitarfélagið hefur ávalt
*Heilun
Vélstjóri
ogslíka
rafvirkjameistari
stutt vel við
starfsemi og mun gera það áfram.
s: 692 4649

-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.
Heiðarbæjarrétta stendur yfir þessa dagana.
Réttirnar verða

Endurbygging
Netfang: laufhaga12@internet.is
færðar til og byggðar upp fyrir ofan bæjarstæðið á Heiðarbæ. Vinnan við
*Gjafabréf
Allar
alhliða
viðgerðir,
þjónustaog
ogber
uppsetning
áfyrir
kæli–
ogRéttir
frystikerfum.
réttirnar
er unnin
í sjálfboðavinnu
að Gefðu
þakka
eru
vinum og slíkt.
vandamönnum
dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
framundan
í öllu sveitarfélaginu og má búast við miklum fjölda gesta til okkar
Löggiltur Rafvirkjameistari
af því tilefni, enda tilhlökkun hjá ungum sem öldnum að mæta í réttir ár
hvert.

Járningaþjónusta

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í október 2015. Ath. Efni í blaðið þarf að
berast fyrir 1. október 2015.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
sigurros@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar
í síma 480-3000

Tek að mér járningar
Nóg í bili.
Með kveðju,upplýsingar í

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Nuddstofan
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Heildrænt
líferni
síma
846-7048.
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Sigurjón Sæland

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Mötuneyti Menntaskólans að Laugarvatni
óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta
skólaár.

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

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson
matreiðslumeistari
( svennikokkur@ml.is )

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
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

Kæru sveitungar

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

TAXI er á svæðinu sem mun

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

Bómullargarn , margir litir og gerðir.

Kveðja, Rósa og Maggi í Austurhlíð

þessum
svæðum
eftir
bestu
getu. frá kl 12-18 um helgar til kl 21. Kveikt á
Cafe
Mika
opið alla
daga
vikunnar

þjónusta Grímsnesið, Bláskógabyggð,

Sími 587 6655

Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
River
jet sumarbústaðabyggðir
er farin að sigla. Pantanir
og allar
á í síma 863 4506

eldofninum
í byrjun
júní.
Með
Kv. TAXI
DRIVER
Borðapantanir
í síma &
486
1110.
Sími: 7760810
7831224

Ný símanúmer

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
.

Fótaaðgerð
Verð á Heimalandi 17. september 2015
Athugið: gjafakort til sölu.
Tímapantanir í síma: 863 0433
Allir velkomnir.
Sólveig Jóhannsdóttir
Löggiltur fótaaðgerðafræðingur
Grein tekin af vef dfs.is

Skólaráð í Bláskógabyggð

Karlaþrek
30 ára og eldri

Samvinna og samráð milli heimila og skóla er mjög mikilvægur þáttur í

skólans og mótun sérkenna hans.

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 22.september

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur

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

fulltrúum kennara, ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi

ATH takmarkaður fjöldi

skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk

Andrés M. Heiðarsson. íþróttafræðingur

skólastarfi og samkvæmt lögum ber að vera starfandi skólaráð í hverjum
grunnskóla. Skólaráð er hugsað sem samráðsvettvangur skólastjóra og
skólasamfélagsins um skólahaldið þar sem það tekur þátt í stefnumörkun

skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð
velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða
viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.
Nú þarf að virkja skólaráð bæði í Reykholti og á Laugarvatni. Þar sem skólinn
á Laugarvatni er sameiginlegur leik- og grunnskóli munu fulltrúar foreldra og
kennara koma af sitthvoru skólastiginu og leysa þar með af hólmi svo kallað
foreldraráð sem annars er starfandi í leikskólum.
Við hvetjum foreldra til að veita skólaráði athygli, gefa kost á sér og kynna
sér þau málefni sem þar eru til umræðu sem eru m.a. skólanámskráin, árleg
starfsáætlun og rekstraráætlun. Foreldrar eiga einnig sína fulltrúa í
skólanefnd þar sem þeir geta komið ábendingum eða fyrirspurnum áleiðis.
Það er mikilvægt að hlúa sem best að skólastarfinu og aðkoma foreldra,
þátttaka þeirra og viðhorf, skiptir miklu máli.
F. h. Skólanefndar
Bryndís Á. Böðvarsdóttir

