Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
í Reykholti
Við eigum eftirfarandi fulltrúa sem keppa fyrir Loga á Landsmóti hestamanna 2018.

Afgreiðslutími
Unglingaflokkur Rósa Kristín Jóhannesdóttir
og Hljómur frá Gunnarstöðum .
Október

28.des miðvikudagur opið 18-21
A- flokkur
 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:
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
föstudagur
12-22
Örvar frá Gljúfri
, knapiNEKK/WICAS.
Jón30.des
Óskar Jóhannesson
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
 Áskoti
13/10-14/10:
Femine.
Æfingabúðir
Narfi frá
, knapi Vox
Jóhann
Kristinn
Ragnarsson
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
B - flokkur
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
29.des
opið 18-21
Sjóður frá Kirkjubæ , knapi
Teiturfimmtudagur
Árnason

Kjölur

Vox Femine syngur í messunni
Þar erSólon
MorthensBreskur
knapi með
2 hrossí Skálholtsskóla
sem eru Fjalar frá EfriBrú og Valíant frá
15/10-19/10:
skólahópur
Svartárbotnar
Vatnshömrum.
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
100.m. skeið
Finnur
Jóhannesson
og Tinnaí Skálholt
Svört frá Glæsibæ.
15/10:
Heimsókn
tveggja ráðherra
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
 15/10: Afhending listaverksVatnssalerni
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-20/10: 12 spora hópur

Áningastaðir

___________________________________

 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

Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við 1.
vatnið
kl.
fyrir
- 20 21:00.
manns
Rósa Kristín keppti Sunnudaginn
júlí í 15
forkeppni
og hefur hún unnið sér keppnisrétt
Hestagerði og heysala

í milliriðli . ( Mynd af Rósu Vatnssalerni
og Hljóm í forkeppni á LM. ) Til hamingju Rósa Kristín.

17. árgangur 7. tbl. júlí 2018.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Helgi Kjartansson

Ný göngubrú yfir Svartá við Árbúðir.
Laugardaginn 23. júní var formlega tekin í notkun ný göngubrú yfir Svartá við Árbúðir á
Biskupstungnaafrétti. Í ávarpi Helga Kjartanssonar oddvita Bláskógabyggðar kom fram
að brúin er algjörlega unnin að frumkvæði tveggja heimamanna sem láta sér annt um
verndun hálendisins. Þeir gáfu alla vinnu sína við verkið en Ferðafélag Íslands veitti styrk
fyrir hluta af efniskaupum.
Brúna hannaði og smíðaði Guðmundur Ingólfsson vélvirkjameistari á Iðu. Uppistaða
hennar er úr gömlum byggingakrana og undir henni eru öxlar með hjólum.
Loftur Jónasson í Myrkholti og rekstraraðili í Árbúðum, sá um að smíða timburgólf
brúarinnar. Þeir félagar hjálpuðust síðan að við að koma henni fyrir í ánni, en rétt er að
taka fram að ekkert rask varð við uppsetningu brúarinnar. Lengd brúarinnar eru 17
metrar en auk þess eru 2ja metra landbrýr á hvorum enda. Brúin er á hjólum og verður
hún dregin á þurrt land á hverju hausti, því áin bólgnar svo upp af krapa og ís á veturna
að yfirborð hennar getur hækkað um marga metra.
Brúin mun auðvelda gangandi og hjólandi ferðamönnum að komast yfir ána þegar farið
er á milli Árbúða og Hvítárness. Tilkoma brúarinnar er liður í að vernda viðkvæma
náttúru hálendisins og ekki síður liður í þeirri hugsun heimamanna, að stýra umferð
ferðafólks um ákveðnar leiðir svo ekki verði óþarfa álag á viðkvæman gróður á svæðinu.
Að lokinni opnun brúarinnar gengu viðstaddir yfir hana og þáðu að lokum rausnarlegar
veitingar í boði rekstraraðila Árbúða, hjónanna Vilborgar Guðmundsdóttur og Lofts
Jónassonar í Myrkholti.

Oddvitapistill
Fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar kjörtímabilið 2018-2022 var haldinn 11. júní sl. Á
þeim fundi var ma. kosið í nefndir og ráð sveitarfélagsins. Á heimasíðu
Bláskógabyggðar er hægt að sjá niðurstöður þeirra kosninga. Undirritaður var kosinn
oddviti og Valgerður Sævarsdóttir varaoddviti. Ég vil þakka fyrir það traust sem mér
var sýnt að vera kosinn oddviti til næstu fjögurra ára.
Eins og fram hefur komið hefur Valtýr Valtýsson látið af störfum sem sveitarstjóri
Bláskógabyggðar . Sveitarstjórn samþykkti á sínum fyrsta fundi eftir kosningar að fá
Hagvang til að auglýsa eftir sveitarstjóra og sjá um ráðningarferlið. Umsóknarfrestur
um stöðu sveitarstjóra rann út 27. júní og sóttu 24 einstaklingar um starfið.
Hér er listi yfir þá einstaklinga sem sóttu um starf sveitarstjóra Bláskógabyggðar:
Anna Gréta Ólafsdóttir
Ármann Halldórsson
Ásta Stefánsdóttir
Baldur Þ. Guðmundsson
Bjarni Daníel Daníelsson
Bjarni Jónsson
Björn S. Lárusson
Daníel Hafsteinsson
Drífa Kristjánsdóttir
Fanney Skúladóttir
Garðar Lárusson
Gísli Halldór Halldórsson
Gunnar Björnsson
Gunnólfur Lárusson
Hermann Ottósson
Hjördís D. Vilhjálmsdóttir
Jóhannes H. Símonarson
Jón Bjarni Gunnarsson
Kristófer A. Tómasson
Linda B. Hávarðardóttir
Rakel G. Brandt
Stefanía G. Kristinsdóttir
Steingrímur Hólmsteinsson
Valdimar Leó Friðriksson
Sveitarstjórn mun svo taka ákvörðun hvaða einstaklingur verður ráðinn sveitarstjóri
Bláskógabyggðar.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Firmakeppni Loga 2018 var haldin laugardaginn 23.júní, í Hrísholti.
Eftirfarandi fyrirtæki og einstaklingar styrktu félagið að þessu sinni og færum
við þeim bestu þakkir fyrir
Miðholt 19
Jóhann og Berglind
Fjölskyldan í Gufuhlíð
Fjölskyldan Þöll
Tolli og Helga
Þórunn Ósk
Siggi og Dída
Dalbraut 2
Dalbraut
Lambadalur
Hjalti Jón Sveinsson
Jón og Ásborg
Rúney
Dalbrún 2
Espiflöt ehf.
Englabossi
Hávaðastaðir
Agla og Kalli Hvíta húsið
Bræðratunga
Tamningafólkið í Bræðratungu
Hrosshagi hestamiðstöð
Jens Pétur og Matthildur
Bjarnabúð
Ásakot
Drumburinn(Drumboddstaðir)
Fjölskydan Austurhlíð
Galtalækur
Ragnar Ólafsson
Úthlíð 1 ehf.
Miðhús
Geysisholt
Einiholt
Miklaholt
Hjarðlingar
Enginn ehf.
Efri- Reykir ehf.
Brekkuskógur
Spóastaðir
Skjól
Dalsholt
Kjarnholt 1
Torfastaðir
Eva og Snorri Tjörn
Sigurþór
Fjárbúið Austurhlíð
JH-vinnuvélar ehf
Brekkuheiði ehf

Nuddstofan
Daggæsla
Heildrænt líferni
Það er mér ánægja að tilkynna ykkur að ég hef
opnað daggæslu ífyrir
börn frá
Íþróttamiðstöðinni
Reykholti
9 mánaða aldri.
Boðið verður upp á daggæslu frá kl. 8.oo – 16.oo alla virka
daga.
*Heildrænt
nudd
Upplýsingar í síma: 611-9255 og/eða tölvupósti:
ajajens@gmail.com
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Kær kveðja, Aja.

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

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og

Íþróttamiðstöðin Reykholti.

_______________________________________________
álags.

Sumaropnunartími
28. maí – 12.ágúst

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21.00
Miðvikudaga 10:00-21.00.
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Leiguíbúð í

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Bláskógabyggð
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
sem eldri borga
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Óskum eftir leiguíbúð
Íþróttahúsið á Laugarvatni
Sumaropnunartími
Óskum eftir
íbúð á leigu
Opnunartímar
Í Reykholti eða
nágrenni

Upplýsingar í síma 847 6138
Mánudaga til fimmtugdaga 10:00 – 21:00

Föstudaga til Sunnudags 10:00 - 18:00
Astrid
Jarðarberjalandi

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á
Laugarvatni er mikið af kurli, sem
allir mega ganga í, sér að

Járningaþjónusta
Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.

kostnaðarlausu. (gæti breyst)
Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

Sigurjón Sæland

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

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Eftirfarandi meðferðir í boði:
Andlitsbað
– Húðhreinsun
Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
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

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

.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í ágúst

Málari getur bætt við sig verkum á

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. ágúst 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

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-15.00
Þriðjudaga 09.00-12.15 og 13.00-16.00
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
.
Fimmtudaga 09.00-12.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
.
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
.

Ferðin.is
Örfá sæti laus í ævintýraferð um Vietnam og Cambodíu
sem farin verður í nóvember, sjá ferdin.is
Ferdin.is
Margeir

__________________________________________________

Bjarnabúð Reykholti óskar eftir starfsmanni í 100% starf frá 1.september.
Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 ára og með ríka þjónustu lund.
Nánari upplýsingar hjá Kristinn í síma 8967003 eða í búðinni.
__________________________________________________

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

Firmakeppni Loga 2018
Pollaflokkur ( ekki raðað í sæti )
- Casper Mattson á Sól frá Hellulandi
keppti fyrir Tamningafólkið í Bræðratungu
- Kristín María Kristjánsdóttir á Ljósbrá frá Steinnesi
keppti fyrir Lambadal
- Magnús Rúnar Traustason á Jasu frá Langstöðum
keppti fyrir Ásakot
- Þórunn Ósk Alvinsdóttir á Prins frá Austurhlíð
keppti fyrir Geysisholt

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

Barnaflokkur
1. sæti Hildur María Jóhannesdóttir á Sóley
frá Áskoti keppti fyrir Spóastaði
2.sæti Freya Mattson á Aþenu frá Hafnarfirði
keppti fyrir Hávaðastaði
3.sæti Sigríður Mjöll Sigurðardóttir á Prinsessu
frá Austurhlíð keppti fyrir Fjárbúið í
Austurhlíð

Unglingaflokkur
1.sæti Rósa Kristín Jóhannesdóttir á Hljóm frá
Gunnarsstöðum l keppti fyrir Jón og
Ásborgu
2.sæti Sölvi Freyr Jónasson á Stjörnufák frá
Bræðratungu keppti fyrir Espiflöt ehf

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Ungmennaflokkur
1.sæti Sigríður Magnea Kjartansdóttir á Sturla
frá Bræðratungu keppti fyrir
Brekkuskóg

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

Minna vanir
1.sæti Kristján Einir Traustason á Steffy
keppti fyrir Kjarnholt 1
2.sæti Line Cristiansson á Orku frá Miklaholti
keppti fyrir Hjalta Jón Sveinsson
3.sæti Einar Sæmundssen á Kolskegg frá
Bergstöðum keppti fyrir Efri-Reyki ehf
4.sæti Jónína Ingvarsdóttir á Töffara
keppti fyrir Bjarnabúð

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Trjásala
Er með stór tré til sölu!
1.5 -3.0 m
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
Heitt og kalt vatn í boði.
Simi : 8960071

Gröfuþjónusta á staðnum. "

E-mail : audunn62@gmail.com

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

Tæming rotþróa 2018
Byrjar í Bláskógabyggð og þá efst á því svæði skv. korti https://www.map.is/
sudurland/ grænt svæði.
Hægt er að fylgjast með losun á https://www.map.is/sudurland/ velja „Fráveita“ í
valglugga hægramegin.
Beiðni um aukalosanir berist með tölvupósti bjarni@blaskogabyggd.is
Ef rotþróin er stífluð hafið samband við fagaðila (pípara) til að greina vandann sem
er yfirleitt ekki út af því að rotþróin sé full. Það sem gæti verið að er að:
Siturbeðið er orðið stíflað, rennur ekki frá þrónni. (mýrlendi, nær
ekki að drena í jarðveginn)
Rotþróin missigið og hallar að stút inn í þróna.
Rotþróin of lítil miðað við þá umgengni/starfsemi sem er í
bústaðnum (persónueiningar)
Leiðbeiningar um rotþrær og siturlagnir. https://www.ust.is/library/Skrar/
utgefid-efni/Annad/UST_Rotthraer_og_siturlagnir.pdf

