Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Logafréttir:

Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Uppsveitadeild æskunnar er hafin og var fyrsta keppnin
í Reykholti
haldin 24. feb sl. Var það
þrígangur hjá börnum og
fjórgangur hjá unglingum. Hildur María Jóhannesdóttir
keppti í barnaflokki fyrir Loga og Rósa Kristín
Jóhannesdóttir keppti í Afgreiðslutími
unglingflokki fyrir Loga.
Við eigum tvo Logafélaga í Meistardeild Líflands og
Október
28.desKristín
miðvikudagur
opið 18-21
æskunar það eru Rósa
Jóhannesdóttir
og Sölvi

01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þröstur Eiríksson
Freyr Freydísarson .
06/10:Jóhannesson
Skálholtsskórinn
æfingabúðir
Jón Óskar
er
svo að keppa
fyrir norðan í KS
29.desmeð
fimmtudagur
opið 18-21
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
deildinni.



10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22

Sameiginlegt
töltmót
og Smára
verður haldið í
 10/10-14/10:
ZEN-hópurLoga
með námskeið
í Skálholtsbúðum
Flúðareiðhöllinni31.des
28. gamlársdagur
mars næstkomandi
og hvetjum við
 13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir opið 10-16
félagsmenn til að koma og taka þátt í því móti eða koma
 13/10:okkar
Evrópskur
samstarfhópur í öldrunarmálum
og hvetja
félaga.



14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine
syngur íog
messunni
Æskulýðsnefndir
Smára
Loga sameinast um námsskeið nú á
vormisseri.
Um Breskur
er að skólahópur
ræða áhugavert
fyrir börn
 15/10-19/10:
í Skálholtsskólanámsskeið
Svartárbotnar
og unglinga
þarSkálholt.
sem farið
 15/10: Stjórn
Fundur verður yfir grunnatriði
reiðmennsku,
þjálfun og halda
uppbyggingu
reiðhests ásamt
 15/10: Ferðamálafrömuðir
fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
leijkum og þrautum fyrir yngstu börnin.
 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
 verður
15/10: Afhending
listaverksVatnssalerni
eftir Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Kennt
í reiðhöllinni
á Flúðum
fjórum sinnum á
og sturta
Hesthús, gerði,nánar
heysala tiltekið
 19/10-20/10:
sporalaugardaga,
hópur
virkum
dögum og12tvo

Kjölur

Áningastaðir

___________________________________
eftirfarandi
daga:
 19/10-21/10:
A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
-miðvikudag
28.Námskeið.
febrúar

20/10-21/10:
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða
-mánudag
12. mars
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
-laugardag 24. mars
 21.10: Messa
Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
-miðvikudag
4. íapríl
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns

21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
-laugardag 14. aprílAðstaða
Vatnssalerni og sturta
-mánudag
23.
apríl fráHesthús,
 24/10:
Fermingarbörn
Akranesi gerði, heysala

Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
Aðalfundur
félagsins
verður
haldinn 12. apríl næstkomandi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
og
verður
hann
nánar
auglýstur
síðar.
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í
Reykholti
kl. í20:30
og flugeldasýningu
Heimasíða:
 Kolbeins,
28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson
Sjöfn
Á
Laugarvatni
er
Björgunarsveitin
Ingunn
með
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir
stjórn
Símons
Ívarssonar
syngur
Ritari Loga.
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

17. árgangur 3. tbl. Mars 2018.

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

Vetrarmynd
.

Oddvitapistill
Það er óhætt að segja að vegirnir í okkar ágæta sveitarfélagi komi heldur
betur illa undan vetri eftir að snjóalög tók upp eftir risjótt veður fyrripart
árs. Djúpar og hvassar holur eru víða í klæðningum. Þingvallavegur,
Biskupstungabraut og Laugarvatnsvegur eru sérstaklega slæmir og hafa
bílar skemmst eftir að hafa keyrt ofaní holur. Þetta ástand er algjörlega
ólíðandi og á ekki að gerast ef viðhaldi er sinnt og gripið til aðgerða áður en
í óefni er komið. Næsta vor verða t.d ákveðnir kaflar mjög slæmir ef
viðhaldi verður ekki sinnt á þessu ári. Það læðist að manni sá grunur að í ár
verði bara þeir kaflar lagaðir sem eru nú slæmir og hættulegir en ekki þeir
kaflar sem eru nú að skemmast og verða eftir ár í sama ástandi og verstu
kaflarnir og eru nú til staðar. Það er alltaf verið að setja plástra á verstu
blettina, væri ekki betra að vera á undan og sýna ráðdeild sem er
hagstæðust þegar upp er staðið. Svo eru malarvegirnir sér kapítuli útaf fyrir
sig, ástand þeirra er ekki gott og þar þarf að lyfta grettistaki.
Ég vil vekja athygli á að á heimasíðum samband Íslenskra sveitarfélaga
(samband.is) og samband sunnlenskra sveitarfélaga (sass.is) eru ýmsar
áhugaverðar upplýsingar. Hjá sambandinu eru t.d. ýmsar áhugaverðar
upplýsingar um rekstur og fjármál sveitarfélaga. Þar er hægt að nálgast
ýmsar tölulegar upplýsingar um hvert og eitt sveitarfélag og ýmsan
fróðlegan samanburð. Á heimasíðu Sass eru ýmsar upplýsingar um
starfsemi samtakanna, m.a um þá þjónustu og ráðgjöf sem samtökin eru að
veita.
Á vefnum www.map.is/sudurland eru mjög miklar og fróðlegar upplýsingar
um skipulög, jarðamörk, örnefni og veitur svo fátt eitt sé nefnt. Vefurinn er
mikill gagnagrunnur þar sem þess háttar upplýsingum er safnað saman og
birtast á mjög notendavænan hátt. Má dæmi nefna að rotþrær eru merktar
inná vefinn og þar er hægt að sjá hvenær rotþróin var síðast tæmd. Eins er
hægt í einstaka tilfellum að nálgast teikningar af byggingum. Alla
áhugasama hvet ég til að skoða vefinn og kynna sér þann fróðleik sem þar
er að finna.

Nemendum hefur fjölgað í öllum skólum sveitarfélagsins. Í Bláskógaskóla í Reykholti
Nuddstofan
eru í vetur 82 nemendur en voru 76 á síðasta ári. Í leikskólanum Álfaborg í Reykholti
Heildrænt
líferni
eru í vetur 36 nemendur en voru 30 á síðasta skólaári. Í leikskólanum
Gullkistunni á
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
Laugarvatni eru nemendur í vetur 25, sem er fjölgun
um einn nemenda
frá síðasta
skólaári. Í Bláskógaskóla á Laugarvatni eru nemendur í vetur 51 talsins en voru 45 á
*Heildrænt
nudd
síðasta skólaári. Nemendur í leik- og grunnskóla í Bláskógabyggð
eru
samtals í vetur
-nær djúpt tilað
uppsafnaðra
tilfinninga
194 en voru 175 skólaárið þar á undan. Það er ánægjulegt
sjá fjölgun
á báðum
sest hafa
líkamann.
skólastigum en það er í samræmi við þá fjölgun sem áttsem
hefur
sér ístað
í
Losar umvoru
vöðvabólgu
streitu
og
sveitarfélaginu á síðustu árum. Íbúar Bláskógabyggðar
1110 ívegna
lok árs
2017.

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í mars
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
8.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.

NÓG Í BILI og með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

álags.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni
Mánudaga Frímann
09.00-12.15
og 13.00-15.00
Sigurður
Emilsson

Þriðjudaga
og 13.00-16.00
Vélstjóri
og 09.00-12.15
rafvirkjameistari
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
Fimmtudaga
s:
692 4649 09.00-12.00

Netfang: laufhaga12@internet.is

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
er opið sem hér segir:
Viðbót við teygjurnar.
*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta
og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Bókasafnstímar
í Bláskógaskóla
þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
Uppsetningar
og viðgerðir
á mjólkurtönkum.

Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Löggiltur Rafvirkjameistari

Gefðu vinum og vandamönnum dekur
nuddtíma.

Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
Nú er ég flutt í Reykholt og
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.

Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Opnunartímar
Óskum eftir íbúð
á leigu
Mánudag og miðvikudag 14:00 – 20:30

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á

Í Reykholti eða nágrenni

Laugarvatni er mikið af kurli, sem

Upplýsingar í síma 847 6138

allir mega ganga í, sér að

Astrid Laugardag 13:00 – 18:00
Sunnudag Lokað
Jarðarberjalandi

kostnaðarlausu. (gæti breyst)

Þriðjudag og fimmtudag 14:00 – 21:30
Föstudag 16:00 – 19:00

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

einfalt að fá tíma.

VIOLA SNYRTISTOFA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Íbúðin er laus til útleigu 1.2.2018 og umsóknarfrestur
er til 22.janúar
2018.
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.

Járningaþjónusta

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tekskulu
að mér
járningar
Eftirfarandi
í boði:
Umsóknir
berast
á skrifstofu Bláskógabyggðar
eða ámeðferðir
netfangið
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
upplýsingar
í
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5a “ Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
síma 846-7048.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.
Sigurjón Sæland

Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

ATVINNUMÁLAÞING
UPPSVEITANNA
Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til
söluMARS
á skrifstofu
Bláskógabyggðar. Bækurnar
21.
2018
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja
frá mörgu fróðleguBorg
um fólk
og mannlíf í Biskupstungum.
Þrjú bindi
Félagsheimilinu
í Grímsnesog Grafningshr.
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. Súpa og brauð í boði sveitarfélaganna
19:00
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í
19:30 Ferðaþjónustan og aðbúnaður starfsfólks,
síma 480-3000.
Sölvi í Efsta Dal, Bláskógabyggð

útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
Föstudaga
laugaras@lyfja.is

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

.
.

19:50 Fyrirtæki og afleidd þjónusta,
Björgvin í Laxárdal, Skeiða og Gnúpverjahreppi
20:10 Að skapa sér atvinnu heima fyrir,

Athugið

Málari

Sigrún Jóna á Stóra Hálsi, Grímsnes- og

Næstu Bláskógafréttir koma út í apríl

Málari getur bætt við sig verkum á

Grafningshreppi

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

20:30 Upphafið og staðan í dag,
Hörður í Gröfutækni, Hrunamannahreppi
20:50 Kaffihlé

fyrir 1. apríl 2018.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða

21:10 Framleiðsla og sala,
Sindri í Sindrabakaríi, Hrunamannahreppi
21:25 Skipulagsferlið
í framkvæmdum,
Bókasafn
Menntaskólansfyrir
að aðila
Laugarvatni
er opið sem hér segir:
einstaklingar og
Pétur Ingi skipulagsfulltrúi
Mánudaga 09.00-12.15
og fyrirtæki,
13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15
hjá Umhverfis-ogog13.00-17.00
tæknisviði uppsveita
Miðvikudaga 13.00-18.00
21:45 Ráðgjöf og styrkir, SASS
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

22:00 Umræður og fundarlok

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Hlökkum til að sjá ykkur
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla
þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
Atvinnumálanefndir
Uppsveitanna

hafið samband á skrifstofu

málningarvinna. Geri tilboð ykkur
að kostnaðarlausu.
Meira en 30 ára reynsla.
Arnar s. 7775872

Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Símaskrá
Til stendur að gefa út símaskrá Lions
klúbbsins Geysis á næstunni.
.
Ábendingar um símanúmer og
netföng eru vel þegin.
Upplýsingar hjá Helga sími 8646960 .
eða helgy @ símnet.is.
Kveðja Helgi Guðmundsson

Snyrtistofa
Ég verð með snyrtingar í boði
helgina 9-11 mars á Tjörn.
Meðferðir : fótsnyrting, litun og
plokkun, vax og fleiri dekur
meðferðir.
Tímabókanir og upplýsingar í síma:
869-6854
Kveðja Harpa G.
.
snyrtifræðimeistari

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss

———————————————————
NUDD Í REYKHOLTI.

Í samstarfi með sveitarstjórn hefur stýrihópurinn fyrir Heilsueflandi samfélag í
Bláskógarbyggð unnið að þarfagreiningu til að finna út hvar er þörf fyrir íhlutun eða
verkefni. Eins er nú verið að undirbúa vinnu að lýðheilsustefnu sveitarfélagsins.
Nú skorum við á íbúa sveitarfélagsins til að senda inn sitt álit hvar er þörf fyrir
íhlutun. Eins má það vera hugmyndir að verkefnum. Öllum ábendingum verður
safnað saman og tekið með í greiningarvinnuna. Netfangið er:
heilsueflandi@blaskogabyggd.is
Þökkum fyrir allar ábendingar og hugmyndir.
Gunnar Gunnarsson
Verkefnastjóri
Heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð

______________________________________________________

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.
__________________________________________________

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2018
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 22. maí til 28. júlí. Starfssvæðið er á
Laugarvatni, Laugarási og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl
n.k. og skulu umsóknir berist á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar
gefur Bjarni í síma 860-4440.
Framkvæmda- og veitusvið
Bláskógabyggðar

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl
8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar
á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00
Sími stöðvarinnar er 432 2770

Vietnam um páskana
Flug hvert á land sem er, sjá flugmidi.is eða t2t.is

Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112

Margeir ferdin.is

Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

______________________________________________________

- Hesthús Til leigu hesthús í Laugarási.
Pláss fyrir 4 fullorðin hross.
Nánari upplýsingar hjá Hákoni,
sími 894-4142 eða hakon.pall@simnet.is
______________________________________________________

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Gjálp

dekkjaþjónusta

Gjálp - félag um atvinnuuppbyggingu við Þjórsá óskar eftir samtali við einstaklinga,
fyrirtæki eða hópa sem leita sér að fjölnota atvinnurými fyrir þjónustu, skrifstofu,
fundar eða kynningartil skemmri eða lengri tíma í Uppsveitum Árnessýslu.

Country Taxi

Áhugasamir hafi samband við félagið í gegnum netfangið gjalpfelag@gmail.com

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

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

eða ígegnum skilaboðakerfi Facebook; www.facebook.com/gjalp
Áhugasamir yrðu í kjölfarið boðaðir á kynningarfund um málið.

USSS
Undankeppni söngkeppni Samfés fyrir félagsmiðstöðvar suðurlands, eða USSS eins
og það er kallað, var haldið af félagsmiðstöðinni Zetor í ár. Zetor er félagsmiðstöð
ungmenna í 8. – 10. bekk í Bláskógabyggð og Grímsnes-og Grafningshrepp. USSS er
árlegur viðburður sem félagsmiðstöðvarnar hafa skipst á að halda og var það mikill
heiður fyrir okkur hjá Zetor að geta haldið keppnina í ár. Rúmlega 300 ungmenni úr
13 félagsmiðstöðum komu á viðburðinn og tóku 12 þeirra þátt í söngkeppninni. Þeir
Sveinn Bergsson og Kristberg Ævar Jósepsson tóku þátt fyrir hönd Zetors með lagið
„Leiðin okkar allra“ og stóðu þeir sig frábærlega eins og þeim einum er lagið.
Kynnar kvöldsins voru Brynjar Logi Sölvason, Styrmir Snær Jónsson og Jón Marteinn
Arngrímsson og stóðu þeir sig virkilega vel á sviðinu. Þrjár félagsmiðstöðvar komust
áfram á Samfés þar sem þær munu keppa við félagsmiðstöðvar víðsvegar af
landinu í lok mars, en það voru Skjálftaskjól í Hveragerði með lagið „men in the
mirror“, Hellirinn á Hellu með lagið „tears in heaven“ og Þrykkjan frá Höfn í
Hornafirði með lagið „believe“ við óskum þeim innilega til hamingju og góðs gengis
á Samfés. Eftir söngkeppnina var ball þar sem þeir dj. Ívar og JóiPé og Króli sáu um
að skemmta gestunum frameftir kvöldi. Viðburðurinn gekk vonum framar og voru
ungmennin öll sínum félagsmiðstöðum til sóma.
Við viljum þakka sveitarfélögunum, skólunum, foreldrum, dómurunum, starfsfólki
félagsmiðstöðvanna og starfsfólkinu í íþróttahúsinu og öllum þeim sem að
viðburðinum komu kærlega fyrir þeirra framlag og aðstoð og að lokum viljum við
sérstaklega þakka meðlimum Zetors fyrir þeirra þátttöku, aðstoð og framlagi í USSS
– þið eruð frábær.
Ragnheiður, Gerður og Höddi – starfsmenn Zetors.

