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

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

17. árgangur 9. tbl. september 2018.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Ásta Stefánsdóttir

Ferðafélag Íslands er að byggja hesthús á Hlöðuvöllum.
Snæbjörn Þorkelsson er byggingastjóri af húsinu og var þessa dagana að
steypa sökkulinn í blíðskaparveðri, sem er mjög algengt á þessum slóðum.
Stefnt er að því að reisa húsið nú á haustmánuðum, ef veður leyfir.
Á myndunum eru, Snæbjörn, Teitur, Jón Óli, Eyjólfur og Jóhann Reynir.

Oddvitapistill
Síðustu daga hafa verið haldnir fundir, þar sem kynnt hafa verið málefni, sem geta
snert sveitarfélög talsvert. Þau málefni, sem var verið að kynna, var annars vegar
hugmyndir um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og svo hins vegar frumvarp um
stofnun Þjóðgarðastofnunar, en þar er m.a. verið að setja alla þjóðgarða á landinu
og friðlýst svæði undir einn hatt. Í báðum þessum málum þurfa sveitarfélögin að
gæta þess sérstaklega að skipulagsvaldið verði í engu gefið eftir. Skipulagsvald
sveitarfélaga er stjórntæki þess til að stjórna landnýtingu, uppbyggingu, og
mörgum fleiri þáttum innan sinna sveitarfélagamarka. Ef skipulagsvaldið verður
gefið eftir, eða það tekið af sveitarfélögunum, er verið að veikja
sveitarstjórnarstigið. Í þessum tveim málum þarf einnig að gæta vel að beitarrétti
og hlunnindum, eða hinum svokallaða óbeina eignarrétti á þjóðlendum. Ég hvet
íbúa Bláskógabyggðar til að kynna sér þessi málefni vel og taka þátt í þeim
fundum, sem boðið verður uppá um þessi mál. Þá vil ég vekja athygli á
samráðsgátt stjórnvalda, en það er vefur þar sem m.a. er hægt að fylgjast með
frumvörpum, sjá athugasemdir sem borist hafa og gera athugasemdir við
frumvörp. Slóðin á samráðsgáttina er: https://samradsgatt.island.is/.
Að undanförnu hefur Bláskógabyggð og UMFÍ verið að ræða saman um ósk þess
síðarnefnda að taka Íþróttamiðstöðina á Laugarvatni á leigu undir starfsemi
ungmennabúða UMFÍ og undir aðra starfsemi þegar fram líða stundir. Þessum
viðræðum ætti að ljúka fljótlega og verður greint frá þeim um leið og niðurstaða
fæst.
Endurskoðun á deiliskipulagi í Reykholti er aftur komin af stað eftir kosningar og
sumarfrí. Vinnan er á lokametrunum og stefnt er á að halda íbúafund sem fyrst,
þar sem tillagan verður kynnt, áður en hún fer í auglýsingu.
Í september eru skipulagðar lýðheilsugöngur í Bláskógabyggð. Göngurnar eru á
vegum Ferðafélags Íslands en með leiðsögn heimamanna. Göngurnar fara fram
alla miðvikudaga í september. Um er að ræða fjölskylduvænar göngur sem ég hvet
alla til að taka þátt í. Hægt er að fræðast meira um göngurnar á heimasíðum
Ferðafélagsins og Bláskógabyggðar.
Spennandi fjallgöngur eru nú í boði í verkefninu heilsueflandi Bláskógabyggð. Í
boðið er ganga á fimm fjöll og ættu allir að geta fundið sér fjall við hæfi.
Verkefninu líkur 1. okt en á þessum fimm fjöllum eru póstkassar þar sem hægt er
að skrifa nafn sitt í gestabók og verða heppnir göngugarpar dregnir út og fá flottan
vinning að gjöf. Þau fjöll sem í boði eru: Litli-Reyðarbarmur, Arnarfell, Geldingafell,
Vörðufell og Laugarvatnsfjall. Nánari upplýsingar um gönguverkefnið eru m.a. á
heimasíðu Bláskógabyggðar og á Facebook.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

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
Haustfundur hestamannafélagsins Loga

Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112

Haustfundur hestamannafélagsins Loga verður haldin 20.september nk. Fundurinn

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

verður haldinn á kaffi Mika og byrjar kl.20:00
Aðalefni fundarins er framtíð hestamannafélagsins Loga.
Hefðbundin haustfundarstörf.
Einnig verða veitt verðlaun fyrir hæst dæmda kynbótahrossið í eigu Logafélaga.
Hvetjum félagsmenn til að mæta og taka þátt í umræðum og hafa áhrif.
Stjórnin

Íþróttavika ÍSÍ verður vikuna 23.-30. September.

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

Stefnt er að því að hafa viðburði í íþróttamiðstöðvunum bæði á Laugarvatni og í
Reykholti. Markmiðið með íþróttavikunni er að kynna íþróttir og almenna hreyfingu
og sporna við vaxandi hreyfingaleysi meðal almennings. Viðburðirnir verða auglýstir
síðar á fésbókarsíðu Heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð og á heimasíðu
sveitarfélagsins.
Verið er að undirbúa:
Örnámskeið í tækjasal: 1-2x, hugsað fyrir byrjendur á öllum aldri (aldurstakmark:
14 ára og eldri)
Örnámskeið í skriðsundi, 1-2x
Örnámskeið í stafagöngu: 1-2x
Brennó leikjatími fyrir fullorðna: tökum þátt í skemmtilegum leik!

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 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.

Losar um vöðvabólgu vegna streitu og

Íþróttamiðstöðin Reykholti.

_______________________________________________
álags.

Vetraropnunartími
13.ágúst – 26.maí

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

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.

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 eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Vetraropnunartími

Trjá- og timburkurl

Óskum eftir Opnunartímar
íbúð á leigu

Á gámasvæðunum í Reykholti og á

Í Reykholti eða nágrenni

Laugarvatni er mikið af kurli, sem

Mánudaga ogí miðvikudaga
14:00 – 20:30
Upplýsingar
síma 847 6138

Þriðjudaga og fimmtudaga 14:00 - 21:30

Astrid Föstudaga 16:00 - 19:00
Jarðarberjalandi
Laugardaga 13:00 - 18:00
Sunnudaga lokað

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
október 2018. Ath. Efni í blaðið þarf að
berast fyrir 1. október 2018.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

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

.

Málari getur bætt við sig verkum á
svæðinu í vetur. Öll almenn
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
.

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

Hefur þig alltaf dreymt um að syngja í karlakór? Nú er tækifærið,
_________________________________________________
Karlakór Hreppamanna
vill gjarnan bæta við sig söngmönnum. Það
verður
margt spennandi á dagskránni í vetur og því um að gera að
Trjásala
vera með frá byrjun. Æft er á þriðjudagskvöldum kl 20:00 í
Er með stór tré
til sölu!
Félagsheimili
Hrunamanna
á Flúðum. Æfingar hefjast 18. september,
1.5 -3.0 m
hlökkum
til að
sjá sem
flesta.
Sitkagreni,
Stafafura,
Birki,
Alaskaösp og örfá Gráelritré.
ÞAKKIR

Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Firmakeppni hestamannafélagsins Trausta fór fram að venju á
Laugarvatnsvöllum í blíðskaparveðri þann 18. ágúst sl. Það er ærið tilefni að
þakka þeim 57 fyrirtækjum og fjölskyldum sem tóku þátt í þessu ágæta
samfélagsverkefni og freistuðu þess að vera dregin út með efstu fimm
keppendunum. Firmakeppnin er mikilvæg til að treysta fjárhag félagsins og
stjórnin þakkar af alhug rausnarleg framlög og hlýjan hug til félagsins nú sem
fyrr.
Með bestu kveðjum.
Guðmundur Birkir Þorkelsson formaður.

"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

