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

17. árgangur 10. tbl. október 2018.

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

Kjölur
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 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

Framkvæmdir við leikskóla í Reykholti eru í fullum gangi þessa dagana.
Framkvæmdir við leikskólann hófust í maí með jarðvegsframkvæmdum og færslu á
lögnum sem voru í byggingarreitnum. Talsvert af þessum lögnum voru komnar á
tíma og þurftu endurnýjunar við. Framkvæmdir á fyrsta áfanga hófust í byrjun
september með uppslætti á sökklum. Fyrsti áfangi verksins samanstendur
af uppsteypu, einangrun, klæðningu, glugga- og hurðaísetningu og frágangi á þaki.
Það er fyrirtækið Ari Oddsson ehf. sem sér um þann verkhluta. Þessa dagana er verið
að undirbúa steypu á gólfplötunni og í framhaldinu hefst vinna við uppsteypu
hússins.
Seinni hluti verksins er nú í auglýsingaferli og verða tilboð opnuð 23. október en það
verk samanstendur af innanhúss- og lóðafrágangi. Stefnt er á að fræmkvæmdum
verði lokið og skólinn tekinn í notkun í byrjun ágúst 2019. Nýi leikskólinn verður
um 540 fm2 að stærð, þriggja deilda og á að rúma 60 börn. VA arkitektar hafa séð
um hönnun skólans og Verkís hefur séð um verkfræðihönnun. Í upphafi var lögð
áhersla á að byggingin væri einföld og viðhaldslítil.
Með tilkomu nýs leikskóla er ljóst að um algjöra byltingu verður að ræða fyrir
nemendur og starfsfólk leikskólans Álfaborgar. Eins mun grunnskólinn í Reykholti
aftur fá undir sína, starfsemi þann hluta skólans, sem leikskólinn hefur haft til

Oddvitapistill
Nú þegar halla fer að vetri þarf að huga að snjómokstri, þó við vonum öll að
veturinn verði mildur og góður. Bláskógabyggð og Vegagerðin munu í samstarfi
standa að snjómokstri á héraðsvegum, tengivegum og heimreiðum í
Bláskógabyggð. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur samþykkt að mokað verði
heim að öllum lögbýlum, þar sem föst búseta er. Þessi regla hefur hingað til ekki
verið viðhöfð í Bláskógabyggð, en nú verður breyting á. Með þessari breytingu er
verið að auka þjónustustig og koma til móts við þarfir íbúa sveitarfélagsins.
Útbúnar verða verklagsreglur þar sem fram kemur hvernig staðið verður að
snjómokstri.
Fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2019-2013 hefur verið lög fram á Alþingi. Í
henni kemur fram að Reykjavegur og Skeiða- og Hrunamannavegurinn (frá
Einholtsvegi og að Kjóastöðum) eru á áætlun og eiga báðir að klárast árið 2020.
Samgönguáætlunin á eftir að fá umfjöllun á Alþingi, áður en hún verður afgreidd.
Það er óskandi að engin breyting verði gerð með þessa vegi í meðförum Alþingis
og að þeir komi til framkvæmda sem fyrst.
Á fundi sveitarstjórnar í byrjun september var samþykkt að fara í endurskoðun á
deiliskipulaginu á Laugarvatni. Eftir makaskipti ríkisins og Bláskógabyggðar á landi
innan þéttbýlisins á Laugarvatni, opnast mikil tækifæri með nýtingu á landi þar
sem þéttbýlið er nú alfarið í eigu Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn samþykkti að
skipa vinnuhóp, sem hefur það hlutverk að stýra skipulagsvinnunni. Vinnuhópinn
skipa: Helgi Kjartansson, Eyrún M. Stefánsdóttir og Róbert Aron Pálmason. Fyrir
liggur að ráða skipulagsráðgjafa og í framhaldinu að halda íbúafund þar sem íbúum
gefst kostur á að koma sínum hugmyndum á framfæri.
Framkvæmdir hafa staðið yfir við lagningu göngustíga við Bláskógaskóla á
Laugarvatni. Verið er að auka öryggi nemenda og starfsfólks frá bílaplani og að
skólanum með þessum framkvæmdum. Hluti bílaplansins er nú í eigu
sveitarfélagsins eftir makaskiptin við ríkið. Göngustígar í þéttbýli skipta miklu máli
uppá öryggi gangandi fólks og er hvatning til aukinnar útiveru.
Í lok september var landsfundur Samtaka íslenskra sveitarfélaga haldinn á
Akureyri. Á fundinum fór mesta vinnan í stefnumótun sambandsins til næstu
fjögurra ára. Áhersla á að skipulagsvald sveitarfélaga verði hvergi gefið eftir og
samskipti við ríkið var einna fyrirferðamest í þeirri stefnumótun. Á heimasíðu
sambandsins, www.samband.is, verður hægt að sjá stefnumótunina í heild sinni
þegar stjórn sambandsins hefur yfirfarið hana.
Framundan eru hinir árlegu fundir og ráðstefnur sveitarstjórnarfólks. Má þar m.a.
nefna fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, aðalfund Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
og haustfund Héraðsnefndar Árnesinga. Mikilvægt er að sveitarstjórnarfólk mæti
vel á alla þessa fundi og ráðstefnur til að taka þátt í umræðunni, gæta hagasmuna
sinna sveitarfélaga og mynda tengsl við sveitarstjórnarfólk víðsvegar af að landinu.

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

Opnunartími gámasvæða í Bláskógabyggð hefur verið aukinn talsvert og tók sú
breyting gildi frá og með 1. september sl. Hægt er að sjá opnunartímann á
heimasíðu sveitarfélagsins og hér í blaðinu. Ég hvet íbúa til að kynna sér
opnunartímann vel og nýta sér þá þjónustu sem er í boði.

Sími stöðvarinnar er 432 2770
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

Tilkynning um verðkönnun – snjómokstur í
Bláskógabyggð 2018 - 2021
Vegagerðin og Bláskógabyggð hafa ákveðið að gera verðkönnun fyrir snjómokstur á
héraðsvegum, tengivegum og heimreiðum í Bláskógabyggð 2018– 2021.

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og

Verðkönnunargögn : 1. hefti Verðkönnunargögn, verklýsing og tilboðsskrá fást afhent

dekkjaþjónusta

hjá Vegagerðinni, Breiðumýri 2 á Selfossi.
Um verðkönnunin gilda auk þess eftirtalin rit, sem verða hlutar samnings:

ÍST20:2012 almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir. Reglur um

Country Taxi

vinnusvæði 12. Útg. febrúar 2017 og ÍST30:2012.

Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Fyrirspurnir ásamt óskum um upplýsingar og breytingar skulu berast til Páls
Halldórssonar Vegagerðinni Selfossi, eigi síðar en 16. október 2018.
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi merktu nafni tilboðs til Vegagerðarinnar,
Breiðumýri 2. 800 Selfoss, fyrir klukkan 14:00 þriðjudaginn 23. október 2018,þar sem
þau verða opnuð kl. 14:15 sama dag að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Auglýsing frá söngkór Miðdalskirkju
Nuddstofan
Heildrænt líferni
Söngkór Miðdalskirkju óskar eftirÍþróttamiðstöðinni
áhugasömu söngfólki.
í Reykholti
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.

Söngæfingar verða á fimmtudagskvöldum kl. 19.30
Allir hjartanlega velkomnir. *Heildrænt nudd
Stjórnin. -nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Íþróttamiðstöðin Reykholti.

sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
________________________________________
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.

Daggæsla
Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Vetraropnunartími

Óskum eftir Opnunartímar
íbúð á leigu
Í Reykholti eða nágrenni
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

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.

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
nóvember 2018. Ath. Efni í blaðið þarf
að berast fyrir 1. nóvember 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

_________________________________________________

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

