Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
í Reykholti
Afgreiðslutími









Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
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
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
15/10: Afhending listaverksVatnssalerni
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
19/10-20/10: 12 spora hópur

Kjölur







___________________________________
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
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:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

17. árgangur 4. tbl. Apríl 2018.

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

Íþróttamiðstöðin í Reykholti þakkar fyrir gjafir

.

Áningastaðir

Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Íþróttamiðstöðin í Reykholti vill þakka kærlega fyrir gjafir sem hafa borist þetta ár.
Fyrst ber að nefna Kvenfélag Biskupstungna sem gaf nýjar tröppur ofaní laug, síðan
gáfu NG bowen og Zumba í Reykholti sem eru Níls og Hekla frá Brekkuskógi
körfuboltastand með öllu fyrir laugina.
Þessar gjafir koma að góðum notum og erum við mjög þakklát fyrir þær.
Kv Starfsmenn.

Oddvitapistill
Þann 22. mars sl skrifaði undirritaður undir samning við Fjarskiptasjóð um
styrkveitingu fyrir árið 2018 vegna uppbyggingar ljósleiðarakerfis í Bláskógabyggð.
Eins og fram hefur komið er verkefnið „Ísland Ljóstengt“ landsátak í uppbyggingu
ljósleiðarakerfa í dreifbýli utan markaðssvæða en markmið stjórnvalda er að árið
2020 hafi 99,9% heimila og fyrirtækja í dreifbýli aðgang að 100 Mb/s þráðbundinni
nettengingu. Guðmundur Daníelsson hefur verið ráðinn til að undirbúa og hanna
lagningu ljósleiðarkerfis um Bláskógabyggð. Lagning ljósleiðara í dreifbýli er
fjármagnaður með styrk frá Fjarksiptasjóði, inntaksgjöldum frá þeim heimilum sem
taka ljósleiðara til sín og með framlagi frá sveitarfélaginu. Nú er vinna framundan
hjá sveitarstjórn við að ákveða með inntaksgjöld, eignarhald og fleiri þætti. Ljóst er
að lagning ljósleiðara mun m.a. bæta lífsgæði, búsetuskilyrði og atvinnutækifæri í
sveitarfélaginu.
Þessa dagana er hönnun og allur undirbúningur að nýjum húsakynnum fyrir
leikskólann Álfaborg í Reykholti að klárast. Gert er ráð fyrir að auglýsing um útboð
að nýjum leikskóla birtist um miðjan apríl. Það er óskandi að byggingaverktakar
bjóði í verkið á tímum sem mikið er að gera hjá verktökum og mikil spenna er á
byggingamarkaði. Leikskólinn er hannaður sem þriggja deilda leikskóli sem á að
rúma 60 börn. Stærð leikskólans er rúmlega 500 m2. Með tilkomu nýs
leikskólahúss fyrir Álfaborg mun allur aðbúnaður fyrir nemendur og starfsfólk
batna til mikilla muna. Gert er ráð fyrir að byggingu leikskólans ljúki á árinu 2019,
ekki er hægt að segja með vissu hvenær hægt verði að flytja inn í nýtt húsnæði en
óskandi er að verkið vinnist hratt og vel.
Sveitarstjórn hefur ákveðið að reka Íþróttamiðstöðina á Laugarvatni (gamla
heimavist Íþróttakennaraskólans) fram á haust. Bláskógabyggð tók við
Íþróttamiðstöðinni ásamt öðrum íþróttamannvirkjum á Laugarvatni með samningi
við ríkið í lok ágúst 2017 eftir að HÍ ákvað að hætta kennslu í íþrótta- og
heilsufræði á Laugarvatni. Hér í fréttabréfinu er auglýst eftir aðila til að hafa
umsjón með daglegum rekstri Íþróttamiðstöðvarinnar tímabundið fram á haust.
Markhópur fyrir nýtingu á Íþróttamiðstöðinni eru m.a. íþrótta- og æskuklýðshópar
sem dvelja á Laugarvatni við æfingar.
Pétur Ingi Haraldsson, skipulagsfulltrúi, hefur sagt starfi sínu lausu eftir 12 farsæl
ár í starfi. Pétur mun láta af störfum um mánaðarmótin apríl/maí en hann hefur
ráðið sig til Akureyrarbæjar þar sem hann mun taka við starfi sviðsstjóra
skipulagssviðs. Ég vil nota tækifærið og þakka Pétri fyrir góð störf fyrir
Bláskógabyggð og embættið sem hann hefur veitt forstöðu öll þessi ár. Við starfi
Péturs tekur Berglind Sigurðardóttir en hún tekur formlega við sem
skipulagsfulltrúi frá og með 1. maí. nk. Berglindi býð ég velkomna til starfa og óska
henni velfarnaðar í starfi.

Nuddstofan

Regína Rósa Harðardóttir, skólastjóri leikskólans Álfaborgar, hefur sagt starfi lausu
og mun láta af störfum eftir þetta skólaár. Þessa daganaHeildrænt
er verið aðlíferni
auglýsa eftir
Reykholti sem
leikskólastjóra og mun umsóknarfrestur rennaÍþróttamiðstöðinni
út 15. apríl nk. Það erí Hagvangur
mun sjá um umsóknarferlið en sveitarstjórn mun ráða í starfið á fundi sínum í byrjun
*Heildrænt
nudd henni
maí. Ég vil þakka Regínu fyrir góð störf í þágu Bláskógabyggðar
og óska
-nærhendur
djúpt til áuppsafnaðra
tilfinninga
velfarnaðar í þeim störfum sem hún tekur sér fyrir
nýjum slóðum.

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

Nóg í bili og með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

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.

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

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.

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

Athugið

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

.

Málari

Næstu Bláskógafréttir koma út í maí

Málari getur bætt við sig verkum á

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

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

sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu

.

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

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

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 berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
.
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar Vinnuskóli
Bláskógabyggðar. Upplýsingar
gefur Bjarni í síma 860-4440.
Framkvæmda- og veitusvið
Bláskógabyggðar.

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.

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.
__________________________________________________

______________________________________________________

Hestamannafélagið Logi
Aðalfundur félagsins verður haldinn miðvikudaginn 11. apríl kl 20:00 að Skjóli .
Dagskrá fundar verður:
- Venjuleg aðalfundastörf
- Kosið í stjórn og nefndir
- Dagskrá vors og sumars
- Inntaka nýrra félaga
- Önnur mál
- Nýr félagsjakki kynntur. Hægt verður að máta og panta jakka
- Gestur okkar verður Hulda Gústafsdóttir , en hún er hún alkunnug öllu sem við
kemur hestamennsku og verður gaman að fá hana og fræða okkur um allt sem snýr
að hestum.
Félagsmenn fjölmennið og höfum skemmtilegt kvöld.
Sameiginlegt töltmót Loga , Smára og Trausta gekk vel og voru skráningar um 40 .
Sölvi Freyr Freydísarson komst í úrslit í fimmgangi meistardeild æskunnar og Lið
Rósu Kristínar Margretarhof vann liðabikarinn .
7. apríl er svo mót hjá Uppsveitadeild Æskunar smali ,fimi og skeið .
Ritari Sjöfn Sóley Kolbeins

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Snyrtistofa

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
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

Ég verð með snyrtingu í boði helgina
20.-22. apríl á Tjörn. Meðferðir :
fótsnyrting, litun og plokkun, vax og
fleiri dekur meðferðir.
Tímabókanir og upplýsingar í síma:
869-6854
Kveðja Harpa G. snyrtifræðimeistari

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
______________________________________________________

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

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

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Vinamánuður í Álfaborg
Í Álfaborg er orðin hefð fyrir því að febrúar er sérlegur vinamánuður. Þá er mikið
talað um vináttu, hvað það er að vera vinur og mikilvægi þess að vera góð hvert við
annað. Starfsfólkið var svo með leynivinaviku síðustu vikuna í febrúar og þá var
mikil stemning í leikskólanum. Það er mikilvægt að við fullorðna fólkið séum góðar
fyrirmyndir fyrir börnin okkar og þau fylgdust spennt með, þegar kennararnir voru
að finna fallegar orðsendingar um allt hús eða litlar gjafir sem glöddu. Vinavikan
endaði svo með árshátíð starfsmanna Bláskógabyggðar, sem var mjög skemmtileg,
og þökkum við kærlega fyrir okkur. 6. febrúar er dagur leikskólans og þá buðum
við foreldrum að koma og fá sér kaffi og kræsingar. Þarna erum við að slá saman
bóndadegi, konudegi og degi leikskólans. Þetta er ákaflega skemmtileg hefð og
gaman að eiga góða stund með börnum og foreldrum. Unnur Malín, tónlistarkona
með meiru, kom í boði foreldrafélagsins. Hún spilaði á gítar og söng og með henni
kom Andri Freyr. Við þökkum foreldrafélaginu kærlega fyrir þessa skemmtilegu
uppákomu og Unni Malín og Andra Frey fyrir að koma og gleðja okkur. Börnin
fóru einnig með listaverk og fengu að hengja upp í Bjarnabúð, til þess að gleðja
viðskiptavinina og þá sem þar vinna. Auk þess hefur skapast skemmtileg hefð
síðustu þrjú árin að bjóða eldri borgurum í kaffi og vöfflur. Það er alltaf svo gaman
að fá eldri borgara í heimsókn og það væri gaman að fá þau oftar inn í leikskólann.
Það mátti ekki á milli sjá hvort að börnin eða eldri borgarar væru glaðari með þessa
stund. Börnin tóku að sjálfsögðu lagið fyrir eldri borgarana. Ég sendi með myndir

sem teknar voru við þessi tilefni og við sendum kærar vinakveðjur frá okkur í
Álfaborg.

Með vinsemd og virðingu
Regína Rósa Harðardóttir
Leikskólastjóri Álfaborgar.

