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

18. árgangur 2. tbl. Febrúar 2019.

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

Oddvitapistill
Þennan pistil ætla ég að tileinka sorpmálum, en framundan eru miklar
breytingar á sorptilhögun í Bláskógabyggð, eins og kynnt var í síðasta pistli. Í
byrjun mars er stefnt að því að söfnun á lífrænum úrgangi hefjist frá
heimilum, fyrirtækjum og sumarhúsaeigendum. Áætlað er að dreifa tunnu
undir lífrænan úrgang á öll heimili í sveitarfélaginu í lok febrúar eða í byrjun
mars. Það að fara í flokkun á lífrænum úrgangi, er í samræmi við það sem
kom út úr umhverfisþingi með íbúum Bláskógabyggðar, sem haldið var árið
2015 og þá samráðsfundi sem haldnir voru um sorpmál með íbúum,
fyrirtækjum og sumarhúsafélögum á síðasta ári. Það hefur verið kallað eftir
því að fara í flokkun á lífrænum úrgangi í sveitarfélaginu og því er
ánægjulegt að stíga þetta skref í aukinni flokkun. Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum hætti Sorpa í byrjun janúar að taka við úrgangi frá suðurlandi til
urðunar. Sú staða er því komin upp að allar líkur eru á því að sorp frá
suðurlandi verði flutt út til brennslu og mun nýtast þar sem orkugjafi.
Þessa dagana standa yfir samningaviðræður við Gámaþjónustuna um
breytingu á núgildandi samningi Bláskógabyggðar og Grímsnes- og
Grafningshreppi þess efnis að bæta við hirðu á lífrænum úrgangi. Það verða
því fjórar sorptunnur við hvert heimili í byrjun mars. Stefnt er að því að
plast- og pappírstunnurnar verði tæmdar á 6 vikna fresti og tunnurnar fyrir
almenna- og lífræna sorpið á 3 vikna fresti. Heimilistunnan, sem lífræni
úrgangurinn á að fara í, verður í sömu stærð og hinar þrjár tunnurnar sem
fyrir eru. Það kom til greina að vera með svokallað tunnu í tunnu kerfi en þá
er ílát ofaní tunnunni með almenna úrganginum. Horfið var frá þeirri leið
þar sem það er mjög óhentugt útfrá vinnuverndarsjónarmiði en þá þarf að
lyfta tunnunni upp með handafli og setja innihaldið í bílinn. Eins er það
reynsla þeirra sem eru með þessháttar kerfi, að lífræni úrgangurinn blandist
oft almenna sorpinu, og þá er flokkunin fallin um sjálft sig.
Það er mikilvægt að vel takist til með flokkun á lífrænum úrgangi en með
því móti minnkar það magn sem mun að öllum líkindum fara erlendis til
brennslu, með öllum þeim kostnaði sem það mun hafa í för með sér. Til að
minnka enn meira almennt sorp frá heimilum, fyrirtækjum og sumarhúsum
verður lögð áhersla á flokkun á gleri og málmum og að þessum hlutum
verði skilað á gámasvæðin í þar til gerð ílát.

Nú er uppsveitadeildin byrjuð hjá fullorðnum og eigum
við Logafélaga í einu liði. Þetta eru þau Sólon
Morthens, Þórey Helgadóttir og Líney Sigurlaug
Kristinsdóttir,ásamt Þorgeir Ólafssyni og Birgittu
Bjarnadóttur. Fjórgangur fór fram 1.feb og gekk þeim
vel. Sólon og Fjalar frá Efri Brú fóru inn í B úrslit og
enduðu í 7.sæti og Birgitta og Sveinsson inn í A úrslit
og enduðu í 4. sæti.
Næst er fimmgangur 22. febrúar.
15. mars tölt og skeið.
12. apríl smali.
Reiðnámskeið er áætlað fyrir yngri kynslóðina með Önnu
Kristínu reiðkennara í Reiðhöllinni á Flúðum síðdegis
dagana
11. feb og 13. feb.
25. feb og 27. feb.
11. mars og 13. mars.
25. mars og 27. mars.
8. apríl og og 10. apríl.
13. april og 14. apríl Sýning /lokaatriði.
Kennt verður bæði mánudaga og miðvikudaga ef aðsókn
verður góð. Hver knapi mætir 6 sinnum með hest sinn og
reiðtygi. skráning fer fram á netfangið
smarakrakkar@gmail.com
Sjöfn Kolbeins
ritari Hestamannafélagsins Loga

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

Það er hagur okkar allra að vel takist til með alla flokkun á sorpi, en með því
móti er hægt að halda niðri kostnaði í þessum málaflokki. Ekki er gert ráð
fyrir að breyta gjaldskrá sorphirðu- og sorpeyðingargjalda, heldur mun
sveitarsjóður taka þann kostnaðarauka til sín, sem þessi breyting á
sorpmálum mun hafa í för með sér. Sorpgjöld eru þjónustugjöld og eiga að
standa undir þeirri þjónustu sem verið er að veita, en þetta árið eru allar líkur
á að sveitarsjóður þurfi að greiða umtalsverðar fjárhæðir með þessum
málaflokk.
Þessa dagana er vinna í fullum gangi við að útbúa kynningarefni um
leiðbeiningar um flokkun á sorpi sem dreift verður á öll heimili og fyrirtæki í
sveitarfélaginu. Þá verður allt þetta efni sett inná heima- og facebooksíðu
sveitarfélagsins. Eins verða haldnir íbúafundir þar sem þessi mál verða kynnt.
Þessir fundir verða auglýstir með dreifibréfi og á heima- og facebooksíðu
Bláskógabyggðar.
Ég er þess fullviss að íbúar eiga eftir að taka þessari breytingu vel og verði
fljótir að tileinka sér aukna flokkun. Aukin flokkun er hagur okkar allra bæði
fjárhags- og umhverfislega séð.

Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Álagning fasteignagjalda 2019.
Rúlluplast
Samkvæmt dagatali um hirðingu á
rúlluplasti ætlar Gámaþjónustan að
sækja rúlluplast 10. 11. og 12. apríl
n.k.
Dagatalið var sent bændum í pósti
18. október 2018
Ef þið viljið ekki fá bílinn til ykkar,
vinsamlegast látið vita á
skrifstofuna í síma 480-3000 eða í
tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
13.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.

.

*Heildrænt nudd
Upphafsálagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð er nú lokið
fyrir árið 2019.
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagninu vegna ársins tilfinninga
2019.
hafa í líkamann.
Álagningaseðlar eru ekki sendir út, en hægt er að nálgastsemþásest
á heimasíðunni
Losar
um vöðvabólgu
vegnamerktur
streitu og
www.island.is, en þar eru þeir aðgengilegir á „mínar
síður“,
undir kassa
álags.
Pósthólf. Innskráning er með rafrænum skilríkjum eða íslykli.
Greiðsluseðlar eru ekki sendir út, nema þess sé sérstaklega óskað, en kröfur vegna
*Vöðvanudd
fasteignagjalda koma inn á heimabanka viðkomandi gjaldanda
og birtast þar.
-fyrir líkamsræktarfólk.
Allar nánari upplýsingar um álagningareglur Bláskógabyggðar
má finna inni á
Losar
og mýkir vöðvana.
heimasíðu Bláskógabyggðar, www.blaskogabyggd.is. Eldri
borgurum
og öryrkjum
með lögheimili í Bláskógabyggð er sérstaklega bent á að skoða
sinnteygjurnar.
rétt varðandi
Viðbót við
afslátt
af fasteignagjöldum,
og bent á að kynna sér samþykkt um tekjuviðmið, sem
Sigurður
Frímann Emilsson
erVélstjóri
um afsláttarreglur.
og rafvirkjameistari
*Heilun
Þeir sem óska frekari upplýsinga um álagninguna er bent á -gefur
að hafa
ró ogsamband
jafnvægi. við
Guðnýju
Höskuldsdóttur,
skrifstofu
Bláskógabyggðar
í
síma:
480-3000
–
Jafnar starsfemi og (mánudaga
samvinnu
s: 692 4649
fimmtudaga
frá
kl.
9.00
-12.00
og
13.00
–
15.00,
en
föstudaga
9.00
–
12.00),
eða
í
Netfang: laufhaga12@internet.is
milli orkustöðvanna.
netfang: gudny@blaskogabyggd.is .

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Uppsetningar og viðgerðir á Bláskógabyggð.
mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Daggæsla
Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Vetraropnunartími

Óskum eftir Opnunartímar
íbúð á leigu
ÍMánudaga
Reykholti til
eða
nágrenni 10:00 - 21:00
fimmtudaga
Upplýsingar
í síma
847 6138
Mánudaga til
fimmtudaga
(Sundlaug
14:00 - 21:00)

Astrid Föstudaga 16:00 - 19:00
Jarðarberjalandi
Laugardaga Lokað
Sunnudaga 13:00 - 19:00

Það er mér ánægja að tilkynna
ykkur að ég hef opnað daggæslu
fyrir börn frá 9 mánaða aldri.
Boðið verður upp á daggæslu frá kl.
8.oo – 16.oo alla virka daga.
Upplýsingar í síma: 611-9255 og/
eða tölvupósti: ajajens@gmail.com
Kær kveðja, Aja.

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

.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í mars

Málari getur bætt við sig verkum á

2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. mars 2019.

málningarvinna. Geri tilboð ykkur að

Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

kostnaðarlausu.

sendið það á

Meira en 30 ára reynsla.

blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu

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

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.
.

Gröfuþjónusta Auðuns
Bjarnabúð óskar eftir starfskrafti
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
Við S:896
óskum0071
eftir starfskrafti virka daga.
Vinnutími
9-18 eða eftir samkomulagi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
Email : frá
audunn62@gmail.com

sem fyrst.
Áhugasamir_________________________________________________
hafi samband við Kristinn í síma 896-7003

Trjásala

Bjarnabúð in Reykholt is looking for a employee weekdays from 9-18 or by
agreement.
Er með stór tré til sölu!
The1.5
person
is wanted as soon as possible.
-3.0 m
Please
contact
Kristinn 896-7003
Sitkagreni, Stafafura,
Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

NLP- Markþjálfun - dáleiðsla - sjálfstyrking
Losaðu þig við hindranir, ef eru.
Sjálfstraust og innri styrkur að góðum breytingum.
Katrín Erla markþjálfi og ráðgjafi. Verið velkomin
Laugarvatni tímapantanir sími 862-4809.

"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

Pilates fyrir knapa
Pilates fyrir knapa verður haldið í reiðhöllinni á Flúðum þriðjudaginn 5.mars kl
19.30. Tíminn er ein og hálf klst. og eru gerðar æfingar í bland við umræðu.
Námskeiðið kostar 4.000:- Kennari er Heiðrún Halldórsdóttir.
Pilates fyrir knapa er sérhannað æfingarkerfi til að bæta ásetu og auka skilning
á stjórnun. Skilgreinir ásetu og útskýrir hvers vegna ásetu gallar eru og hvað
hver og einn þarf að gera í sínum líkama til þess að laga eða bæta ásetu og
stjórnun. Gerðar verða æfingar sem þátttakendur geta tekið með sér heim og
æft. Æfingarnar hjálpa einnig til við verki í líkama, minnka þá eða að þeir
hverfa með öllu.
Það á ekki að mæta með hest og þar sem við erum sjálf að gera æfingarnar er
gott að taka með handklæði eða dýnu.
Hestamannafélagið býður upp á léttar veitingar eftir tímann.
Skráning á smari@smari.is - Skráningu líkur 3.mars
Allir velkomnir
_______________________________________________________
.

_______________________________________________________

Góð þátttaka var í heilsufarsmælingunum en alls voru það 98 manns sem
nýttu sér tækifærið. Hlutfallslega er það 14% af 18 og eldri í Bláskógabyggð
og erum við ánægð með þátttökuna. Skemmtileg stemning var bæði á
Laugarvatni og í Reykholti, þar sem líka var boðið uppá innanhúss golf og
voru þó nokkrir sem prófuðu þessi nýju golfkennslu áhöld. Síðar í vetur
verður boðið uppá innanhús golfkennslu (SNAG).
Eitt er að taka heilsufarsmælingar og annað er að vinna með niðurstöðurnar
og reyna að bæta úr þeim. Í vikunni eftir heilsufarsmælingarnar var boðið
uppá örnámskeið, í bæði þreksal og í sundi, og voru það 19 manns sem tóku
þátt.
Í framhaldinu af þessum viðburðum þá skorum við nú á alla íbúa
Bláskógabyggðar að taka þátt í Lífshlaupinu, heilsu- og hvatningarverkefni
ÍSÍ, en það byrjar 6. febrúar ( www.lifshlaupið.is ). Sérstaklega skorum við á
vinnustaði að taka þátt í vinnustaðakeppninni.
Það er gott að setja sér markmið um aukna hreyfingu og þannig auka
grunnbrennslu líkamans, sem um leið eykur vellíðan fólks. Það þarf ekki að
vera að æfa á hverjum degi heldur bara að ganga í vinnuna eða í búðina eða
taka alltaf tröppurnar.
Hvernig getur þú aukið þína hreyfingu um 10%?

