
9. árgangur  4. tbl. Apríl 2010.           Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir  
                                                      Á.b.m:    Valtýr Valtýsson 

 

  

Október 

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: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir 

10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum 

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 

15/10: Stjórn Skálholt. Fundur 

15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat 

15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt 

15/10: Afhending listaverks eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur 

19/10-20/10: 12 spora hópur 

19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum 

20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson 

20/10-21/10: Fermingarbörn frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni 

21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

21/10-26/10: Breskir unglingar á vegum Náttúruferða 

24/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

25/10: Fermingarbörn frá Akranesi 

26/10-28/10: Kyrrðardagar - Systrasamfélagið 

26/10-28/10: Kammerkór Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum 

28/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson 

                   Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur  

                   í messunni 

 28/10-30/10: Prédikunarsemínar Kjalarnesprófastsdæmis 

 

 

Uppsveitabrosið 2009 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Það er Hreinn Óskarsson skógarvörður sem hlýtur „Uppsveitabrosið 2009“  
fyrir hönd Skógræktar ríkisins á Suðurlandi.  
Skógarnir eru orðnir vinsælt útivistarsvæði allt árið um kring, jafnt fyrir heimamenn sem 
ferðamenn.  Öll samvinna við Skógræktina hefur verið einstaklega góð í uppsveitunum. 
Haukadalsskógur og Þjórsárdalsskógur eru vinsæl útivistarsvæði og þar er unnið 
metnaðarfullt starf við uppbyggingu.   
Í skógunum eru m.a. merktir göngustígar og einnig sérhannaðir stígar fyrir hjólastóla. 
Uppsveitabrosið sjálft er óáþreifanlegt, en því fylgir ávallt hlutur sem handverks- eða 
listamaður í Uppsveitum Árnessýslu býr til hverju sinni.   
Að þessu sinni er það listakonan Anna Magnúsdóttir á Flúðum og verkið er máluð mynd af 
tré í haustlitum, sem ber heitið „Úr sálargarðinum „   
Það er vel við hæfi að færa Skógræktinni slíkt tré. 
 
"Uppsveitabrosið" er viðurkenning sem veitt er árlega einstaklingi eða fyrirtæki.   
Bros frá Uppsveitunum til þeirra sem hafa lagt ferðaþjónustunni á svæðinu lið á jákvæðan 
uppbyggilegan hátt og stuðlað að samvinnu.   Markmiðið er að senda út jákvæð skilaboð 
og vekja athygli á því sem vel er gert. Hugmyndin kviknaði í stefnumótunarvinnu 2003 og 
er þetta í sjötta sinn sem brosið er afhent. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Aðstaða fyrir 40 – 50  manns 

Vatnssalerni og sturta 
Hesthús, gerði, heysala 

Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til 
matseldar í öllum húsum 

Aðstaða fyrir 20 - 25 manns 
Vatnssalerni og sturta  

Hesthús, gerði, heysala 

Upplýsingar í símum:  
486 8757 / 895 9500 / 867 3571  
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is 
Heimasíða: www.gljasteinn.is 

     Aðstaða fyrir 15 - 20 manns 
     Hestagerði og heysala 
     Vatnssalerni 

SVARTÁRBOTNAR 

ÁRBÚÐIR 

FREMSTAVER 

KJÖLUR 
Á N I N G A S T A Ð I R 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                   Nuddstofan 
                                                                    Heildrænt líferni 

                                                               Íþróttamiðstöðinni í Reykholti 
 

                                                                                             *Heildrænt nudd 

                                                                                        -nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga  

                                                                                             sem sest hafa í líkamann. 

                                                                                         Losar um vöðvabólgu vegna streitu og       

                                  álags. 

 

                                                                                            *Vöðvanudd 

                                                                                              -fyrir líkamsræktarfólk. 

                                                                                               Losar og mýkir vöðvana. 

                                                                                             Viðbót við teygjurnar. 

 

                                                                                               *Heilun  

                                                                                                   -gefur ró og jafnvægi. 

                                                                                                Jafnar starsfemi og samvinnu  

                                                                                                 milli orkustöðvanna.  

  

                                                                                             *Gjafabréf 

                                                                                       Gefðu vinum og vandamönnum dekur       

                                            nuddtíma. 

 

 

                                                                  Nú er ég flutt í Reykholt og 

                                                                      einfalt að fá tíma. 

                                                                 Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir 

 

                                                                         Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan   

 

                                                                              Nuddstofan 

                                                                            Heildrænt líferni 

                                                                                 Íþróttamiðstöðinni Reykholti 

                                                                              Tímapantanir í síma 861-7888 

                                                                           Júlíana Magnúsdóttir  

   

Garn.is 

Mikið úrval af prjónagarni. 

Ístex lopi 

 Drops prjónagarn 

Garn.is superwash ull  

Garn.is mohair 

Mikið litaúrval 

Opið eftir samkomulagi 

upplýsingar í síma 899 3546 

Bjarkarhóll ehf 

Bjarkarbraut 11 

Reykholti 

  

Kaffi Klettur  
 

 

 
 
 

 

Opnunartími 
 

Föstudagar  18-01 

Laugardagar 13-01 

Sunnudaga 13-21 

Eldhúsið opið til kl. 21 

  

Verið velkomin. 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Frá heilsugæslunni í Laugarási. 

 

Opnunartími stöðvarinnar breytist frá 

og með 1. jan. 2010 

Opið verður frá kl 8:30 á morgnana 

 til kl 16:30 

Símatímar verða sem fyrr frá 

 kl 9-9:30 og 13-13:30 

Sími stöðvarinnar er 480 5300 

Vaktsími í neyðartilvikum er 892-8804 

 

 

 

  

 

 

Íþróttamiðstöðin 

Reykholti. 

 

   

mánudaga og miðvikudaga kl. 14-18 

þriðjudaga og fimmtudaga   kl. 14-22 

laugardaga og sunnudaga   kl 14-18 

föstudaga lokað 

 

Kv.Starfsmenn.   

Skrifstofa  

Bláskógabyggðar  
er opin frá kl. 8,30-16.00 

mánud. - fimmtud. 

Föstud. frá 8,30-12,30 

Símatími frá 8,30 –12.30  

Mánud. - föstud. 

Sími:486-8808 

 

    
   

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Björgunarsveit 
Biskupstungna  

Kynnir  

Á mánudagskvöldum kl: 20:00 er 
vinnukvöld.  Þar hittumst við og 

förum yfir mál líðandi 
stundar,gerum við tæki og tól, 

tökum til, og æfum okkur. 

Heitt á könnunni  

Allir Velkomnir 

Hurðalausnir ehf 
og þér standa allar dyr opnar 

 
 
Bílskúrs og 
iðnaðarhurða-       
þjónusta                  
Uppsetning,                    
viðhald og 
viðgerðir                     
Reynsla og  
góð þjónusta                      

hurdalausnir 
@gmail.com 

Magnús Vignir  sími  894-2380      

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

                                                                                                                              

Flúðaleið ehf 

 
Brottför frá Flúðum alla virka daga: 7:00-9:00 

Brottför frá Reykjavík alla virka daga:  

12:00 frá Landflutningum Kjalarvogi og  

13:00 frá Flytjanda Klettagörðum 

Brottför frá Selfossi alla virka daga: 14:00  

  

Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693 

netfang: fludaleid@simnet.is    

 

Símar hjá bílstjórum: 

892-2370 Pálmar. 

892-2371 Snævar. 

892-2372 Bjössi. 

                                                           Með von um gott samstarf   

                                                                Starfsfólk Flúðaleiðar 

 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Til sölu 
 

Frábær gjafavara. Er með til sölu 

brjóstagjafapúða og lopapeysur fyrir 

léttvínsflöskur. Endilega hafið 

samband í síma 864-4798. 

Ragnheiður í Efsta-Dal 

 
 
 

 
  
  

 

  Athugið 

 
 

Næstu Bláskógafréttir koma út í 

byrjun maí. 

Ef þið viljið senda efni í  

Bláskógafréttir sendið það á 

sigurros@blaskogabyggd.is eða 

hafið samband á skrifstofu 

Bláskógabyggðar í síma 486-8808. 

 
 
 

 

  og yoga teygjur. 
Stinnur rass og sléttur magi! 

Á nýju ári í salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og 

 kl 17.30 mánudaga og miðvikudaga. 

   
 

   

Fyrsti tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,  

láttu samt vita af þér svo það sé til bolti fyrir þig. 

 styrkir allan líkamann og 

gerir vöðvana langa og fallega.  

Liðkar og styrkir hrygg og mjaðmir og allt stoðkerfið. 

Þjálfar djúpvöðva og losar líkamann við óþarfa fitu og keppi.  

Stuðlar að réttari og betri líkamsstöðu.. 

 

 

 

 

 

 

 Hver og einn vinnur samkvæmt sinni getu.  

Áhrifin koma mjög fljótt í ljós. 

 

Skráning í síma 861-7888 

Júlíana Magnúsdóttir leiðbeinandi í  

  
 

 

          Atvinnuþróunarfélag Suðurlands vekur athygli  

                        á neðangreindri styrkumsókn: 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

tónlistarsjóði til verkefna sem efnt verður til á tímabilinu júní til ársloka 

2010. Næst verður auglýst eftir umsóknum í október 2010 vegna verkefna á 

fyrri hluta árs 2011 .  Hlutverk tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og 

stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun þeirra. 

Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og 

kynningardeild.  

Starfsfólk Atvinnuþróunarfélags Suðurlands getur aðstoðað áhugasama 

aðila við gerð umsókna. 

Frekari upplýsingar fást með að fara á  slóðina  http://sudur.is/

frett/2010/04/14/styrkir_ur_tonlistarsjodi_-_umsoknarfrestur_til_17__mai_ 

 

 

Bláskógabyggð 
 

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2010 

 

Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða. 

Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 25. maí til 31. júlí. Starfssvæðið er 

á Laugarvatni og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl n.k. og 

skulu umsóknir berist á skrifstofu Bláskógabyggðar, merktar Vinnuskóli 

Bláskógabyggðar. Upplýsingar gefur Halldór í síma 860-4440. 

 
 

Þjónustu- og framkvæmdasvið 

 Bláskógabyggðar 

 

mailto:fludaleid@simnet.is
http://sudur.is/frett/2010/04/14/styrkir_ur_tonlistarsjodi_-_umsoknarfrestur_til_17__mai
http://sudur.is/frett/2010/04/14/styrkir_ur_tonlistarsjodi_-_umsoknarfrestur_til_17__mai


Vöruflutningar 

Reykjavík—Árnessýsla 

Vörumóttaka Skútuvogi 13 

Sími: 533 2211 
 

VÖNDULL ehf 

FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í  

ÁRNESSÝSLU. 

Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til 

föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl. 

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum. 

Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar 

                                856 1581 Stefán 

  

 Fermingabörn dagskrá Skálholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Rúlluplast  
 
 

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í byrjun  júní 

2010. Vinsamlegast látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-

8808 eða í tölvupósti á elsa@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. 

  

 
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

  

Vinnustofan Rósin 
 

Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum 

stærðum ásamt peysum. Vélprjónaðar buxur, 

glervörur, kerti, sápur og margt fleira.  

Tek pantanir. 

Opið eftir samkomulagi 

Frekari upplýsingar í  

síma 8659300 

Rósa, Austurhlíð(timburhúsið) 

 

  

 

Markaðstorg. 

 

Til leigu húsnæði til sölu 

á  handverki , grænmeti eða annarri 

bændamarkaðsvöru. 

Leigist í dagsleigu . 

Umsóknir og pantanir sendist á 

garn@garn.is 

 
 
 

  

 Starfskraftur. 
 

Óskum að ráða til afgreiðslustarfa í 

nýja verslun með prjónagarn og 

ullarvörur. 

Viðkomandi þarf að kunna skil á 

prjónaskap og hafa 

tungumálakunnáttu . 

Umsóknir ásamt starfsferilskrá 

sendist á garn@garn.is 

 

Vetramót Loga 

 

Þriðja og síðasta vetramót Loga og 

Trausta verður haldið í Hrísholti 

laugardaginn 24.apríl kl:14:00 

Sem fyrr verður keppt í fjórum flokkum. 

Barna-unglinga-unghrossa og 

fullorðinsflokkum. 

Hvetjum sem flesta til að mæta og eiga 

saman góðan dag í Hrísholti. 

Kaffi og kruðerí í boði félaganna. 

Fylgist með á heimasíðunni 

hestamannafelagidlogi.bloggar.is 

  

  Vetramótanefnd Loga   

  

 

Vinnustofan Rósin 
 
 

Lopapeysur, prjónavesti, 

ullarsokkar í öllum 

stærðum ásamt peysum. 

Vélprjónaðar buxur, 

glervörur, kerti, sápur  

og margt fleira.  

Tek pantanir. 

Opið eftir samkomulagi 

Frekari upplýsingar í  

síma 8659300 

Rósa, Austurhlíð

(timburhúsið) 

  

mailto:garn@garn.is
mailto:garn@garn.is


 

 Fyrirlestur um klæðnað og búningagerð  

á Hótel Heklu sunnudaginn 18. apríl kl. 13:00. 
 

Hverju klæddust hetjurnar til forna;  Gaukur á Stöng,  Þuríður á 

Steinastöðum, Gunnar á Hlíðarenda, Hallgerður o.fl.  Nú gefst einstakt  

tækifæri til að fræðast. 

Kristina Berman hefur um árabil starfað við búningagerð og textilvinnu 

fyrir söfn og sýningar.  Hún mun fjalla um endurgerð fatnaðar, snið, efni, 

liti, klæðnað eftir stéttum o.s.frv.    

Í framhaldi af fyrirlestrinum verða upplýsingar aðgengilegar þeim sem hafa 

áhuga á að vinna klæðnað.    

Áhugasamir skrái þátttöku:  asborg@ismennt.is  sími  898 1957 

 

 

 

 

 
  
 

   
 

  Árshátíð  
 

Hestamannafélagsins 

Loga, kvenfélagsins og 

leikdeildar U.M.F.Bisk.  

Verður haldin í Aratungu 

20.mars nk. 

 

 
 

 

 Nudd 

   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í símum  866-

9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

Áslaug Magnúsdóttir á Króki 

 

  

 

 

  Handverks og sögusýning  

Iðufelli, Laugarási 

Hótel Hvítá 

 
Um Hvítasunnuhelgina 21.- 24. maí verður haldin umfangsmikil handverks- og 

sögusýning á Hótel Hvítá.  Á sýningunni verður eins og nafnið gefur til kynna 

ýmis konar handverk ásamt sýningu á gömlum munum.    

Handverksfólki gefst nú kostur á að bóka bás til að sýna og selja vörur sínar.  

Opnunartímar sýningarinnar verður sem hér segir. 

Sýningin opnar föstudaginn 21. maí kl. 15:00 - kl. 20:00. 

Laugardag, sunnudag og mánudag er opið kl. 12:00 - 19:00. 

Athugið að þetta er  sölusýning og kjörinn vettvangur fyrir allt handverksfólk að 

koma saman og selja vöru sína.  Áhugasamir hafi samband við Snæbjörn 

Magnússon, á Hótel Hvítá sími 486 1300,  netfang hotelhvita@simnet.is  

Sjá nánari upplýsingar og teikningar af sýningarsvæði á http://hotelhvita.123.is 

 

   

Tónlist 
 

Vantar þig tónlist í 

brúðkaupið, afmælið eða á 
árshátíðina?  

Tek að mér söng við ýmis 
tækifæri. Allskonar tónlist. 

Hef margra 

ára reynslu. Píanó eða 
gítarundirleikur.  

Hafið samband í síma: 
8417688 

eða á 
valgerdur76@hotmail.com. 

 

Valgerður Jónsdóttir, 
söngkona og 

tónmenntakennari, 
Laugarvatni. 

 

 Nudd 
   

Býð upp á nuddtíma 

 upplýsingar í síma 866-9981 

Hef lokið námskeiðum í 

klassísku vöðvanuddi  

og  svæðanuddi. 

 

Áslaug Magnúsdóttir  

á Króki 

Sumarbústaðaferð Kvenfélagsins í Biskupstungum 

verður farin um næstu helgi, 16.-18. Apríl. 

Í félaginu eru hressar konur á öllum aldri og núna stendur til að 

slaka á saman, eða njóta lífsins saman áður en annir (og 

ferðalög) sumarsins skella á okkur. 

Nýjar konur alltaf  velkomnar í hópinn. 

Þær sem ekki hafa þegar tilkynnt um þátttöku geri það í 

s.8611915 eða 893 8913. 

mailto:asborg@ismennt.is
mailto:hotelhvita@simnet.is
http://hotelhvita.123.is/


   

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pottalok                 Beislur í gripahús           Girðingastaurar  

 

 

 

 

 

Ruslatunnu festingar               Hliðgrindur í ýmsum stærðum 

 

Og margt fleira    -  Haraldur Rúnar  gsm : 8934362  

 

 Tónleikar 
 

Kór Grunnskóla Bláskógabyggðar 

fagnar sumarkomunni með tónleikum í Skálholtskirkju  

á sumardaginn fyrsta þann 22.apríl kl.14. 

Kórinn syngur ýmis sumarlög í bland við önnur lög undir stjórn 

Valgerðar Jónsdóttur tónmenntakennara. Um undirleik sjá Jón 

Bjarnason organisti og Þórður Sævarsson gítarleikari.  

Í kórnum eru nemendur úr 1.-6. bekk í Reykholti og  

1.-8. bekk á Laugarvatni.  

Við æfum í þremur hópum en sameinum krafta okkar af þessu tilefni. 

 

Komið og fagnið sumrinu með okkur- 

allir velkomnir. 

Aðgangur er ókeypis en tekið er á móti frjálsum framlögum sem renna í 

nýstofnaðan ferðasjóð kórsins. 

  

                                                  
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  
Myndin er tekin á útiæfingu yngri deildar kórsins á útisviðinu við Laugarvatn. 

 

 

Ágæti eigandi frístundahúsnæðis í Bláskógabyggð! 
 

Hér að neðan er annars vegar skýring á því þjónustugjaldi sem greitt er vegna sorps frá 
frístundahúsum og hins vegar mögluegar lausnir við sorphirðu frá þeim. 
 

Hvert er þjónustugjaldið sem frístundahúsaeigandi greiðir til sveitarfélagsins? 
 

Þjónustugjöld sveitarfélagsins um meðhöndlun úrgangs sem snúa að fasteignaeigendum eru 
tvennskonar, sorphirðugjald og sorpeyðingargjald. Í gjaldskrá sveitarfélagsins eru þessi þjónustugjöld 
skilgreind þannig: 
 

Sorphirðugjald. Innheimta skal sorphirðugjald af öllu íbúðarhúsnæði í Bláskógabyggð samkvæmt 
eftirfarandi álagsgrunni. Sorphirðugjaldið er samsetning af kostnaði við leigu og losun á Grátunnu og 
Blátunnu og miðast við stærð þeirra íláta og losunartíðni hjá viðkomandi íbúðarhúsnæði.  
 

Sorpeyðingargjald. Innheimta skal sorpeyðingargjald af öllu húsnæði í Bláskógabyggð, 
íbúðarhúsnæði, frístundarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Sorpeyðingargjaldið  skal vera í samræmi við 
áætlað magn heimilisúrgangs, annað en garðaúrgangur, timbur og spilliefni, sem til fellur hjá 
viðkomandi húsnæði á ársgrunni ásamt umsýslukostnaði vegna þess.  
 

Fasteignir sem skilgreindar eru sem íbúðarhúsnæði í Bláskógabyggð greiða í ár kr. 27.116.- í 
þjónustugjöld fyrir sorphirðu og sorpeyðingu. Frístundarhúsnæði (sumarhús) greiðir kr. 5.596.- sem 
þjónustugjald fyrir sorpeyðingu. Frístundarhúsnæði getur jafnframt fengið sorphirðuþjónustu 
samanber 5. gr. samþykktar nr. 37/2010 um meðhöndlun úrgangs í Bláskógabyggð: 
 

„Húsráðanda frístundahúss er ekki skylt að hafa grunneiningu íláta en getur óskað eftir því. 
Samkomulag um slíka grunneiningu er á milli húsráðanda frístundahúsnæðisins og þjónustuverktaka. 
Stærð grunneininga er 240 l blátunna og 240 l grátunna. Húsráðendum frístundahúsa er heimilt að 
sameinast um ílát. Í þessi ílát má aðeins setja heimilisúrgang, annan en garðaúrgang, timbur og 
spilliefni. Sé fyrirséð að ílátin yfirfyllist getur húsráðandi óskað eftir stærri eða fleiri ílátum. Einnig 
getur hann farið með umframmagn heimilisúrgangs á söfnunarstöð sveitarfélagsins. Húsráðandi 
frístundahúss sem ekki hefur grunneiningu íláta, skal skila heimilisúrgangi á söfnunarstöð 
sveitarfélagsins.  
Staðsetning íláta má að hámarki vera 200 m frá söfnunarleið söfnunartækis. Aðgengi að ílátum skal 
henta söfnunartækjum og skal húsráðandi gæta þess að ílát séu hrein, vel við haldið og að ekki sé 
hætta á að þau fjúki. Festingar íláta mega ekki hamla losun þeirra. Gott aðgengi skal vera að 
ílátunum og moka skal snjó frá þeim ef þörf krefur vegna söfnunar.  
Öðrum úrgangi frá frístundahúsnæði skal skila á söfnunarstöð sveitarfélagsins eða semja við 
þjónustuverktaka um ílát og þjónustu fyrir slíkan úrgang.“ 
 

Hvernig getur frístundahús leyst sorphirðu sína? 
 

Ef opnunartími gámastöðva sveitarfélagsins henta ekki þá er hægt að kaupa sorphirðuþjónustu 
af þjónustuaðila sveitarfélagsins. Sími svæðisstjóra þjónustuaðilans er 660-2882 og 
söluskrifstofu 535-2510. 
 

Eða gera eins og hjón úr Hafnafirði sem eiga bústað hér í Biskupstungunum og hafa leyst 
sorphirðumál bústaðarins á einfaldan hátt.  Þessi hjón eru flestar helgar í bústaðnum 
sínum og stóran hluta sumarsins. Þau eru með tvær sorptunnur (sem að  þau eiga sjálf) 
við bústaðinn sinn og flokka í þær eftir flokkunarreglum sveitarfélagsins. Einu sinni í viku, 
á laugardögum, taka þau ruslið með sér á gámastöðina sem næst er um leið og þau fara í 
búðina (eða sinna öðrum erindum). Í þeirra huga er þetta ekki vandamál, þau greiða bara 
sorpeyðingargjaldið og spara sér sorphirðugjaldið. 

 

Bláskógabyggð 9. apríl 2010, 
með kveðju, 

Halldór Karl Hermannsson, sviðsstjóri 
Þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar. 


