Réttir

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
Tungnaréttir
í Biskupstungum
verða laugardaginn 10. september kl. 9.00
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
Laugarvatnsrétt verður sunnudaginn 11. september kl. 16.00
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
Heiðarbæjarrétt
í Þingvallasveit
verðurí öldrunarmálum
laugardaginn 17. september kl. 15.00
 13/10: Evrópskur
samstarfhópur
Brúsastaðarétt
Þingvallasveit
verður sunnudaginn
18. sr.
september
kl. 17.00
 14/10: íMessa
í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
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
tveggjafjárrekstra
ráðherra í Skálholt
Tafir vegna
í Biskupstungum.
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10:
spora hópur 10. sept má búast
Föstudaginn
9. sept og12
laugardaginn
Hesthús, gerði, heysalavið umferðartöfum á
 19/10-21/10:
A.A.-konur í Skálholtsbúðum
eftirtöldum
vegum í Biskupstungum
vegna fjárrekstra.
ÁRBÚÐIR

20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
Föstudaginn
9 .sept og góð aðstaða tilÞorsteinsson
Gaseldunaráhöld
Biskupstungnabraut
(vegur
35) , millifráGullfoss
kl: 11:30 til 13:30.
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
London.og
Sr.Geysis
Sigurði frá
Arnarssyni
í öllum
húsum
Skeiðaog
Hrunamannavegur
(vegur
30)
við
Gýgjarhól
milli
kl.: Hallgrímsson
14:00 og 15:30.
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill
Einholtsvegur
(vegur 358)
fráAðstaða
Kjarnholtum
að -Tungnaréttum
frá kl:16:00 fram á
 21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
Náttúruferða
fyrir
20
25 manns
kvöld. 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Vatnssalerni og sturta
Laugardaginn 10. sept
Hesthús, gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn frá Akranesi
Biskupstungnabraut (vegur 35) frá Vatnsleysu að Múla frá kl:13:00 og fram eftir
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
degi.
486
8757
/ 895 9500
/ 867 3571

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Einholtsvegur
(vegur 358) frá Tungnaréttum að Gýgjarhólskoti frá kl:13:00 og fram
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
eftirHeimasíða:
degi.
www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Fjallskilanefnd Biskupstungna
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Á

15. árgangur 8. tbl. september 2016.

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

Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar 2016

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

Umhverfisverðlaun Bláskógabyggðar 2016 voru veitt í Reykholti laugardaginn 13. ágúst
sl. á hátíðinni Tvær úr Tungunum. Eftir fjölmargar ábendingar og fyrirspurnir þá varð
niðurstaða umhverfisnefndar Bláskógabyggðar að veita Garðyrkjustöðinni Engi í
Laugarási, eigendur Ingólfur Guðnason og Sigrún Reynisdóttir, umhverfisverðlaun
Bláskógabyggðar 2016. Verðlaunin eru veitt fyrir framlag til lífrænnar ræktunar í fjölda ára
ásamt því að bjóða upp á náttúruupplifun fyrir gesti sína. Þar má t.d. nefna fallegan
lækninga- og kryddjurtagarð, einstakt völundarhús úr limgerði gróðursett 2005 og
táslugarð sem tekinn var í notkun sumarið 2014

Oddvitapistill
Umhverfisnefnd Bláskógabyggðar afhenti umhverfisverðlaun
sveitarfélagsins fyrir árið 2016 á hátíðinni Tvær úr Tungunum sem haldin

Tungnaréttir 10. september

var í Reykholti um miðjan ágúst sl. Verðlaunin komu að þessu sinni í hlut

Í ljósi þess að sláturleyfishafar hafa gefið út að auknar álagsgreiðslur til

garðyrkjustöðvarinnar Engi í Laugarási. Þau hjónin Sigrún Reynisdóttir og

sauðfjárbænda verða mestar frá 31. ágúst til 16. September, samþykktu
sauðfjárbændur í Biskupstungum á fundi 29. apríl sl. að fjallreiðardagur verði
laugardagurinn 3. sept. og Tungnaréttardagur þ.a.l. laugardaginn
10. sept. Óbreyttar tímasetningar verða á seinni leitum.
Stefnt er að því að Tungnaréttir verði eftirleiðis annan laugardag í
september.
Fjallskilanefnd Biskupstungna.

Ingólfur Guðnason hafa verið leiðandi í lífrænni ræktun ásamt því að bjóða
uppá náttúruupplifun. Til hamingju Sigrún og Ingólfur.
Eins og ég greindi frá í síðasta pistli kom í ljós raki og mygla í húsnæði
leikskólans Álfaborgar í Reykholti þegar unnið var að viðhaldi húsnæðisins.
Sýni voru send til greiningar og er staðfest að um myglusvepp er að ræða.
Talsverð vinna fór í að finna orsakavaldinn að þessum raka. Skorsteinninn
og skolplagnir voru skoðaðar sérstaklega í byrjun en þessir staðir voru

————————————————————

útilokaðir. En þegar drenið fyrir utan húsvegg var skoðað nánar kom í ljós
að drenlögn var í sundur og frágangur var ekki eins og best verður á kosið.
Nú er búið að einangra sökkulveggina og leggja nýja drenlögn í kringum
húsið. Vonast er til þess að með því sé búið að koma í veg fyrir frekari
rakamyndun í húsnæðinu. Sveitarstjórn tók málefni leikskólans fyrir á fundi
1. september sl. Þá var einnig lagt fram bréf frá foreldrafélagi Álfaborgar
varðandi stöðuna sem upp er komin. Niðurstaða sveitarstjórnar var að skipa
vinnuhóp um framtíðarfyrirkomulag húsnæðismála leikskólans Álfaborgar í
Reykholti. Vinnuhópurinn hafi það hlutverk að fara yfir þá stöðu sem komin
er upp í núverandi húsnæði og húsnæðisþörf skólans til framtíðar litið. Í
vinnuhópinn voru skipuð Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, Bryndís Á.
Böðvarsdóttir, formaður skólanefndar og sveitarstjórnarmaður og Regína
Rósa Harðardóttir skólastjóri Álfaborgar. Stefnt er að því að vinnuhópurinn
skili af sér fyrstu drögum á næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar.

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.

Töluverð umræða hefur verið í þjóðfélaginu um aukna áningu ferðafólks

Nuddstofan
Heildrænt líferni
óásættanlegt að ferðamenn velji sér næturstað
í vegköntum, bílastæðum
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti við
utan skipulagðra áningastaða og sóðaskap sem slíku fylgir. Það er

opinberar byggingar og víðar þegar skipulögð og vel rekin tjaldsvæði eru í

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

*Heildrænt nudd
næsta nágrenni. Umræða hefur verið meðal sveitarfélaganna
í

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Uppsveitunum að bregðast við þessum vanda. Rætt
verið
um að breyta
semhefur
sest hafa
í líkamann.
Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
15.ágúst – 26. maí

lögreglusamþykkt til að getað tekið á þessumLosar
málum
af festuvegna
og hefur
þá
um vöðvabólgu
streitu og
verið horft til lögregluumdæmisins alls. Einsálags.
hefur sveitarstjórn
Bláskógabyggðar ályktað að mikilvægt sé að þeir sem leigja
út farartæki gerð
*Vöðvanudd

Mánudaga 14:00-18:00.

til gistingar, gefi réttar upplýsingar til ferðamanna varðandi
áningu.
-fyrir líkamsræktarfólk.

Þriðjudaga 14:00-22.00

Losar og2015
mýkir vöðvana.
Samkvæmt nýjum náttúruverndarlögum frá í nóvember
er óheimilt að
Viðbót við teygjurnar.

Miðvikudaga 14:00-18.00.

hafa næturgistingu í tjaldvögnum, fellihýsum, hjólhýsum, húsbílum og öðrum

Fimmtudaga 14:00-22:00..

sambærilegum búnaði utan skipulagðra tjaldstæða og þéttbýlis
*Heilun nema leyfi
Vélstjóri og rafvirkjameistari
-gefur ró ogaðjafnvægi.
landeiganda eða rétthafa lands komi þar til. Það er vonandi
annar bragur

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

KV Starfsmenn.

Sigurður Frímann Emilsson

Jafnar starsfemi og samvinnu
verði
á þessum
s: 692
4649 málum á næsta ári.
milli orkustöðvanna.
Netfang: laufhaga12@internet.is
Margir hafa gaman af allskonar tölfræði. Ég ætla aðeins*Gjafabréf
að segja frá
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum
og vandamönnumádekur
nemendafjölda
í skólastofnunum
sveitarfélagsins.
Í Bláskógaskóla
Uppsetningar og
viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Laugarvatni
eru 48 í grunnskóladeildinni og 21 í leikskóladeildinni. Í
Löggiltur Rafvirkjameistari

Bláskógaskóla í Reykholti eru 74 nemendur og í leikskólanum Álfaborg í
Nú erí leikég fluttog
í Reykholt
og
Reykholti eru 28 nemendur. Samtals eru nemendur
grunnskóla
í

Óskum eftir leiguíbúð
Óskum eftir íbúð á leigu
Í Reykholti eða nágrenni
Upplýsingar í síma 847 6138
Astrid
Jarðarberjalandi

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

Bláskógabyggð 171 í skólabyrjun.

Járningaþjónusta

einfalt að fá tíma.

SímiVIOLA
861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir
HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Nú eru íbúafjöldi Bláskógabyggðar í fyrsta
skipti
kominn
yfir 1000
Kipptu út
og geymdu
nafnspjaldið
hér fyrir neðan
Tek að mér járningar
íbúamarkið. Að loknum 2. árfjórðungi voru íbúar
1020.
Afar
ánægjulegt
Eftirfarandi meðferðir í boði:er að
upplýsingar í
Nuddstofan
Andlitsbað
Húðhreinsun
íbúum fjölgi, hér er næga atvinnu að hafa og tækifærin
eru– allt
í kringum
Heildrænt
líferni
síma 846-7048.
Litun og plokkun – Handsnyrting
okkur.
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.

Nóg í bili. Sigurjón Sæland
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla

Frá heilsugæslunni í Laugarási.
Opið frá kl 8:30 á morgnana

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

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.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Hefur
þig alltaf
dreymt um að
í karlakór? Nú er tækifærið, Karlakór
Þriðjudaga
10.30-12.15
og syngja
13.00-17.00
Hreppamanna vill gjarnan bæta við sig söngmönnum núna í haust.
Miðvikudaga 13.00-18.00
Æft er á þriðjudagskvöldum kl 20:00 í Félagsheimili Hrunamanna á Flúðum.
Fimmtudaga
og Áhugasamir
13.00-17.00
Æfingar
hefjast09.00-12.15
13. september.
eru hvattir til að mæta og vera
með frá byrjun starfsársins, það verður tekið vel á móti ykkur.
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
Karlakór Hreppamanna er að hefja sitt tuttugasta starfsár og af því tilefni
17.00-18.00
verður mikið lagt í dagskrána kl.
í vetur
þar sem gleðin og léttleikinn verður við
völd.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!

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

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:

Reykholti. Tímapantanir í síma 897-6944.

Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Regína Rósa Bowentæknir. Tímapantanir eftir samkomulagi í síma 661-

Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00

0053 .

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

.
Nokkrir íbúar Bláskógabyggðar ætla að skella sér til Thailands í nóvember.
Kemur þú með?
Upplýsingar um ferðina á ferdin.is og í síma 893 8808.
Margeir

Bjarkarhóll
Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.
Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

TAXI er á svæðinu sem mun
þjónusta Grímsnesið, Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

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.

Forhitara / Varmaskipta hreinsun
Þarft þú að láta þrífa forhitarann,
þá er rétt að nota sumarið,
hafðu sambad við okkur hjá Rúney
og við getum sótt og sett upp aftur.
símanúmer okkar er 8937876.

———————————————————

Íhlaupavinna!
Vantar starfskraft í afleysingar í mötuneytinu í Aratungu. Viðkömandi þyrfti
að geta kömið inn dag ög dag með stuttum fyrirvara ef upp köma veikindi
hja öðrum af tveimur starfsmönnum mötuneytisins.
Allar upplýsingar fást hjá Steinunni kokk í síma 865-7916 eða á netfanginu
steinunnl@gmail.com

______________________________________________________________

Til leigu
Sumarbústaður í landi Norðurbrúnar til leigu frá 20. september til 20. apríl.

Viðhald & Dráttur

Frekari upplýsingar veitir, Brynhildur í síma 8941930 eða email:
brynhildur@nordikatravel.com Leigutíminn getur einnig verið styttri.
______________________________________________________________

Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.

Trjákurl

Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.

„Á gámasvæðinu í Reykholti er urmull af kurli sem allir mega ganga í sér að

kostnaðarlausu.

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.

:

Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða hvað sem þér dettur í hug.“

______________________________________________________________

Nýr starfsmaður gámasvæðanna.
Frá og með 12. september mun Gunnar Sverrisson starfa á gámasvæðum
Bláskógabyggðar.
Vetraropnun byrjar 1. september.
Hægt er að henda heimilissorpi allan sólarhringinn.
Öll önnur losun verður að vera í samræmi við opnunartíma

Kæru sveitungar & nágrannar!
Sú hugmynd kom upp að hafa skreytingar og liti hér í
Reykholti fyrir hátíðina „Tvær úr Tungunum“ og var sú
hugmynd framkvæmd hér í hverfinu á núll einni!
Ég vil þakka öllum fyrir að taka þátt þótt tíminn væri
naumur.
Þessi hugmynd fór af stað á Facebook en fór fram hjá
mörgum.
Ég fékk hvatningu um að hafa alla sveitina (Tungurnar)
undir á næsta ári og gaman væri að fá hugmyndir með
útfærslu. Þetta þarf ekki að vera flókið né valda kvíða
en mikið væri nú gaman að fara rúnt um sveitina daginn
fyrir hátíð og sjá t.d. blöðrur við skiltin ykkar niðri á
vegi. Það væri skemmtilegt ef hver sókn ætti sinn lit en
ég legg til að við í Reykholti höldum okkur við litina
sem við vorum með.
Enn og aftur takk fyrir allir sem tóku þátt.
Með von um góðar undirtektir,
Dagný Rut Gretarsdóttir í rauða hverfinu!

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

