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
Bæklingur
umogúrgangsmál
og endurvinnslu
Í Reykholti
kl. í20:30
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
Með
því
að
smella
fara
inná
heimasíðu
Bláskógabyggðar
undir
sorpmál má
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
nálgast nýjan flokkunarbækling
sveitarfélagsins,
slóðin er https://
Hestagerði
og heysala
Vatnssalerni
www.blaskogabyggd.is/thjonusta/sorpmal/

18. árgangur 3. tbl. Mars 2019.

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

Aðalfundur Björgunarsveitar Biskupstungna.
Aðalfundurinn verður haldinn í húsi sveitarinnar að Bjarkarbraut 2
í Reykholti, sunnudagskvöldið 24.mars 2019
Fundur hefst kl 20:00.
Mikilvægt er að félagar mæti til að ræða um framtíð
sveitarinnar
Skýrsla formanns, reikningar síðasta árs,
kosningar í stjórn, inntaka nýrra félaga
og önnur mál
Nýir félagar velkomnir.
Stjórn Björgunarsveitar Biskupstungna.

Oddvitapistill
Það má segja að lífið hafi snúist um sorp hjá sveitarfélaginu síðustu
dagana og vikurnar. Undirbúningur við innleiðingu söfnunar á lífrænum
úrgangi hefur gengið vel og þessa dagana ættu tunnur og fræðsluefni um þá
flokkun sem við erum að fara í , berast inn á öll heimili sveitarfélagsins.
Fræðsluefni um flokkunina verður einnig sett inná heima- og facebooksíðu
sveitarfélagsins. Þá verður alltaf hægt að hafa samband við skrifstofu
sveitarfélagsins til að fá upplýsingar og leiðbeiningar.

Fimmtudaginn 7. mars verður skrifað undir samning við Ungmennafélag
Íslands um leigu ungmennafélagsins á Íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni.
Ungmennafélagið ætlar að flytja ungmennabúðir sínar, sem félagið hefur
starfrækt um árabil á Laugum í Sælingsdal, að Laugarvatni. Samningurinn
mun taka gildi í júní nk. og er til 10 ára. Það er óhætt að segja að koma
Ungmennafélagsins að Laugarvatni sé mikil lyftistöng fyrir Laugarvatn og
sveitarfélagið allt. Í Íþróttamiðstöðinni verður því aftur líf og starfsemi, sem
mun smita út um allt samfélagið. Endurbætur standa nú yfir á húsnæðinu
og verður þeim áfanga, sem fara á í á þessum ári, lokið í sumarbyrjun.
Íþrótta- og æfingahópar eiga að getað komið á Laugarvatni í æfingabúðir og
fengið gistingu og aðstöðu í íþróttamiðstöðinni og leigt af Bláskógabyggð
aðstöðu í íþróttahúsinu og sundlauginni. Þar með fáum við betri nýtingu,
sem styrkir reksturinn á þessum eignum.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar stóð fyrir hófi 14. febrúar sl. þar sem
íþróttamaður Bláskógabyggðar fyrir árið 2018 var krýndur. Bjarni Bjarnason,
Hestamannafélaginu Trausta, var útnefndur íþróttamaður ársins 2018 og
var þetta í fjórða sinn sem Bjarni hlýtur nafnbótina. Finnur Jóhannesson,
Hestamannafélaginu Loga, var tilnefndur frá sínu félagi en tvær tilnefningar
bárust. Ég vil nota tækifærið og óska Bjarna til hamingju með nafnbótina.
Við sama tilefni voru fimm ungmenni verðlaunuð fyrir góðan árangur í
íþróttum á síðasta ári. Það voru þau Brynjar Logi Sölvason, Dagur Úlfarsson,
Ólafur Magni Jónsson, Jóna Kolbrún Helgadóttir og Jana Lind Ellertsdóttir.
Þeim óska ég öllum til hamingju með sína viðurkenningu.

Starfsfólk óskast
Leitum starfsmanna fyrir sumarið 2019.
Starfið felur í sér afgreiðslu, gæslu og þjónustu í íþróttamiðstöðinni
Reykholti. Starfsmenn sjá einnig um þrif.
Unnið er á vöktum og um helgar.
Umsækjandi þarf að vera orðinn 18 ára og standast hæfnispróf skv.
öryggissreglugerð um sundstaði. Krafist er sakavottorðs.
Viðkomandi má gjarnan hafa góða þjónustulund og færni í mannlegum
samskiptum.
Kunnátta í erlendum tungumálum er kostur.
Nánari upplýsingar veitir Skúli Sæland s. 663 9010/ skuli@blaskogabyggd.is.

Krágáta Trausta 2019
Að loknum aðalfundi Hestamannafélagsins verður haldin
krágáta (pub-quiz) í félagsheimilinu á Borg í Grímsnesi
föstudaginn 29 mars n.k. kl 20:30.
Vonumst til að sjá sem flesta félaga sem og aðra, koma og
slá á létta strengi með okkur.
Nefndin.

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

Vinna við breytingu á deiliskipulagi þéttbýlisins á Laugarvatni er að hefjast.
Gerð var verðkönnun til nokkurra skipulagsráðgjafa, fjögur tilboð bárust og
var niðurstaðan að taka tilboði lægstbjóðenda, Landforms ehf. Haldnir verða
íbúafundir þegar vinnan verður komin af stað og verða þeir auglýstir
sérstaklega.
Ákveðið hefur verið að hefja vinnu við gerð nýrra deiliskipulaga við
Geldingafell, Fremstaver og við Bratta og endurskoðun á deiliskipulögum við
Árbúðir og Gíslaskála. Efla verkfræðistofa mun vinna deiliskipulögin. Lýsing
fyrir deiliskipulögin verða kynnt fljótlega. Þegar deiliskipulagsvinnunni lýkur
verða lóðir stofnaðar og þeim úthlutað í kjölfarið. Öll þessi svæði eru á
þjóðlendu og er þessi vinna í samræmi við þau lög sem gilda á þjóðlendum.

Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
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
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Í febrúar hefur starfsfólk sveitarfélagsins tekið þátt í Lífshlaupinu, heilsu- og
sem sest hafa í líkamann.
hvatningarverkefni ÍSÍ. Að meðaltali tóku 57% starfsmanna þátt í Lífshlaupinu
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
með margskonar hreyfingu, svo sem morgunleikfiminni
á RÚV, ZUMBA, sundi
álags.

og gönguferðir. Að meðaltali hreyfðu þeir sig í 108 mínútur á viku en til
gamans má nefna að WHO ráðleggur 150 mín. meðal erfiða
hreyfingu á viku.
*Vöðvanudd
Það er til að fyrirbyggja helstu lífsstíllssjúkdóma, t.d.-fyrir
hjarta
og æðasjúkdóma,
líkamsræktarfólk.
sykursýki 2 og sum krabbamein.
Losar og mýkir vöðvana.
Við þökkum öllum fyrir þátttökuna og hvetjum alla tilViðbót
að skapa
aðstæður til
við teygjurnar.
aðSigurður
hreyfing séFrímann
eðlilegur hluti
af lífshlaupi hvers og eins.
Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari
*Heilun

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Uppsetningar og viðgerðir á 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 apríl

Málari getur bætt við sig verkum á

2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. apríl 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
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

_________________________________________________

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

Aðalfundur Björgunarsveitar Biskupstungna.
Aðalfundurinn verður haldin í húsi sveitarinnar að Bjarkarbraut 2
í Reykholti,
sunnudagskvöldið 24.mars 2019
Fundur hefst kl 20:00.
Mikilvægt er að félagar mæti til að ræða um framtíð
sveitarinnar
Skýrsla formanns, reikningar síðasta árs,
kosningar í stjórn, inntaka nýrra félaga
og önnur mál
Nýjir félagar velkomnir.
Stjórn Björgunarsveit Biskupstungna.

