Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
í Reykholti
Starf forstöðumanns íþróttamannvirkja í Reykholti laust til umsóknar.
Bláskógabyggð leitar að jákvæðum
og dugandi einstaklingi á líflegan og
Afgreiðslutími
skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um
Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
starfið.
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
 06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
forstöðumanns
felastkl.m.a.
í: Prestur sr. Egill Hallgrímsson
 Verkefni
07/10: Messa
í Skálholtsdómkirkju
11:00.

10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
föstudagur
12-22
Stjórnun og ábyrgð á30.des
daglegri
starfsemi,opið
fjárhagsáætlunum
 og10/10-14/10:
ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
rekstri íþróttamannvirkja.
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
Að hafa umsjón með viðhaldi og rekstri tækja og búnaðar.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Ráðningum afleysingafólks.
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

Kjölur

Vox Femine syngur í messunni
 15/10-19/10:
Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
Menntunar
og hæfniskröfur:
Svartárbotnar

15/10:
Stjórn
Skálholt.
Fundur
Uppfylli skilyrði sem fram koma í reglugerð nr. 814/2010 um
 hollustuhætti
15/10: Ferðamálafrömuðir
fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
á sund- oghalda
baðstöðum.
 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Búi yfir skipulags- og stjórnunarfærni.
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
 15/10: Afhending listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og sturta
Hafi
þjónustulund,
færni
í
mannlegum
samskiptum
og reynslu af því að
Hesthús, gerði,
heysala
 19/10-20/10: 12 spora hópur

Áningastaðir

___________________________________
og unglinga.
 umgangast
19/10-21/10:börn
A.A.-konur
í Skálholtsbúðum
Árbúðir
Sé
í
starfi
sínu
hvetjandi
og
góðtilÞorsteinsson
fyrirmynd.

20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
Hafi
hreint
sakavottorð.
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 að
21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
Um er
ræða fullt
starf.
Laun
og
starfskjör
Vatnssalerni og sturta samkvæmt kjarasamningi
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
sveitarfélaga og viðkomandi
stéttarfélags.
Þarf að stöðum
geta hafið ístörf sem fyrst.
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2019 en umsóknir og fyrirspurnir
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
skulu
„Atvinnuumsókn“
til sviðsstjóra Fremstaver
á netfangið
486merktar
8757 / 895
9500
/ 867 3571 og berast
Í
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
bjarni@blaskogabyggd.is
eða
á
skrifstofu
sveitarfélagsins
í Aratungu Reykholti
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
801Laugarvatni
Selfoss. Öllum
umsóknum
verður
svarað
ákvörðun
ráðningu
Á
er Björgunarsveitin
Ingunn
meðum
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir
stjórnþegar
Símons
Ívarssonar
syngur
hefur
verið tekin.
í messunni við vatnið kl. 21:00.
og
flugeldasýningu
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

18. árgangur 1. tbl. Janúar 2019.

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

Oddvitapistill
Ég vil byrja á því að óska ykkur kæru íbúar gleðilegs árs með þökk fyrir gott
samstarf á liðnu ári.
Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir árið 2019 var samþykkt á fundi
sveitarstjórnar 13. des. sl. Mikil vinna liggur að baki
fjárhagsáætlunarvinnunni, hjá öllum þeim aðilum, sem að henni koma. Ég
vil þakka sveitarstjórn og stjórnendum stofnana fyrir sína vinnu og gott
samstarf. Áætlað er að heildartekjur samstæðunnar (A og B hluta) verði um
1,5 milljarður og að gjöldin verði um 1,4 milljarðar. Niðurstaða án
fjármagnsliða verður um 121 milljón, en að teknu tilliti til fjármagnsgjalda,
afskrifta og skatta, verður niðurstaðan jákvæð um 79,4 milljónir króna á
þessu ári.
Þeir málaflokkar, sem taka mest til sín í rekstrinum eru: Fræðslumál 660
milljónir, sameiginlegur kostnaður 111 milljónir, æskulýðs- og íþróttamál 82
milljónir, félagsþjónustan 63 milljónir, skipulags- og byggingamál 49
milljónir, umferðar- og samgöngumál 45 milljónir, bruna- og
almannavarnarmál 40 milljónir, umhverfismál 25 milljónir og menningamál
24 milljónir.
Fjárfestingar ársins eru áætlaðar 488,3 milljónir króna. Eignasjóður mun
fjárfesta fyrir 406,5 milljónir, í fráveitu er áætlað að fjárfesta fyrir 5
milljónir, Bláskógaveita fyrir 21,2 milljónir, vatnsveitan fyrir 15,8 milljónir og
áætlað er að fjárfesta fyrir 40 milljónir í lagninu ljósleiðara á árinu. Helstu
fjárfestingar á árinu hjá eignasjóði eru bygging leikskóla í Reykholti, en
áætlaður kostnaður ársins verði 338 milljónir, þá eru settar 15 milljónir í
Öspina á Laugarvatni er stefnt er að því aðbreyta íbúðarhúsinu í
kennslurými fyrir Bláskógaskóla á Laugarvatni. Þá eru settar 16,5 milljónir í
byggingu húss yfir sameiginlega starfsemi 6 sveitarfélaga í seyruverkefninu
á Flúðum. Þá er gert ráð fyrir 15 milljónum í viðhaldi á götum (klæðning) og
9 milljónir eru settar í uppbyggingu á göngustígum. Gert er ráð fyrir
fjármunum í hönnun og gatnagerð í nýja götu í Reykholti, endurnýjun á þak
áhaldahússins og byggingu hesthúss við Fremstaver.
Gert er ráð fyrir að taka ný lán að upphæð 200 milljónir á árinu vegna
byggingu leikskólans. Áætlað er að skuldahlutfall Bláskógabyggðar verði í
árslok 2019 38,4%. Í sveitarstjórnarlögum segir um skuldahlutfall að
heildarskuldir eigi ekki að vera hærri en 150% af reglulegum tekjum.

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

Miklar líkur eru á að Sorpa hætti nú í janúarmánuði að taka við sorpi frá
sveitarfélögum á suðurlandi til urðunar. Það er of langt mál að rekja alla þá
sögu hér, en nú stefnir allt í að að ákveðnum kaflaskilum sé komið. Það er búið
að funda með Gámaþjónustunni, sem sér um sorphirðu í okkar sveitarfélagi.
Gámaþjónustan mun áfram taka við okkar sorpi og sjá um að koma því í
afsetningu en þá með öðrum leiðum en verið hefur. Ljóst er að það stefnir í
miklar breytingar í sorpmálum hver svo sem niðurstaðan verður, en í þessu máli
þarf að vinna hratt og vel.
Bestu nýárskveðjur,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Æskulýðsstarf Smára og Loga 2019
Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

Country Taxi er nú hættur störfum.
Við óskum öllum gleðilegs nýs árs
og þökkum viðskiptin á liðnum
árum.
Kær kveðja
Halldór og Jóhanna

.
.

Æskulýðsnefndin hefur lagt drög að starfsemi ársins. Hestamannafélögin
Smári og Logi eru búin að sameina æskulýðsnefndirnar. Hér á eftir er
upptalning á því helsta, sem í boði verður, en hver og einn viðburður verður
svo auglýstur nánar á facebooksíðum Smára, logakrakka, smárakrakka og á
heimasíðu Smára.
Febrúar: Fræðslu og skemmtikvöld.
Feb-mars/apríl: Reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í reiðhöllinni á Flúðum.
Mars: Suðurlandsdeild æskunnar. Keppt verður í barna, unglinga og
ungmennaflokk. Frekari upplýsingar koma innan skamms.
Apríl: Hestaskóli fyrir byrjendur á Húsatóftum 2.
Júní: Reiðnámskeið í Hrísholti og brokk og skokk.
Júlí/ágúst: fjölskyldureiðtúr.
Fræðslu og skemmtiferð um haustið.

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.

Rúlluplast
Samkvæmt dagatali um hirðingu á
rúlluplasti ætlar Gámaþjónustan að
sækja rúlluplast 6. 7. og 8. febrúar
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

*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
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.

Kynningarfundur vegna breytingar á deiliskipulagi
Boðað er til kynningarfundar vegna breytinga á deiliskipulagi þéttbýlisins á
Laugarvatni, sem snýr að því að kvöð um aðgengi meðfram strönd
Laugarvatns verði felld niður innan lóðarinnar Hverabrautar 1, og stígur
færður vestur fyrir Hverabraut 1, þar sem fyrirhugað er að opna
ferðamannastaðinn á móti vatninu. Athugasemdafrestur vegna breytinganna
er til 30. janúar 2019.
.
Kynningarfundurinn verður haldinn miðvikudaginn 16. janúar kl. 16.00 í
Íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni.
.
Bláskógabyggð

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í febrúar

Málari getur bætt við sig verkum á

2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. febrúar 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
Breyting
verður á opnunartíma
Íþróttamannvirkja á Laugarvatni frá
og með sunnudeginum 6. Janúar 2019.

Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
Ath.S:896
Breyttur
0071opnunartími Íþróttamannvirkja á Laugarvatni
Helgaropnun
verður færð frá laugardögum yfir á sunnudaga í vetur. Áfram
Email : audunn62@gmail.com

verður opið á laugardögum í Reykholti og því getum við með stolti sagt að það
sé hægt að sækja
þjónustu íþróttamannvirkja bláskógabyggðar alla daga
_________________________________________________
vikunnar. Minnum á að allir miðar og áskriftir gilda jafnt í öll íþróttamannvirki
Bláskógabyggðar.
Trjásala
Opið verður sem hér segir:
Er með stór
tré til sölu! 10:00 – 21:00 (Sundlaug 14:00-21:00)
Mánudaga
til Fimmtudaga
1.5 -3.0 16:00-19:00
m
Föstudaga
Sitkagreni,
Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Laugardaga Lokað
Sunnudaga 13:00-19:00
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

Markmið Heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð er, að gera holla valið að auðvelda
valinu, og þess vegna verður boðið uppá heilsufarsmælingar ásamt örnámskeiði í tækjasal
og sundhitting, þar sem boðið er uppá einfaldar áætlanir, sem skila árangri. Heilbrigði
snýst um andlega, líkamlega og félagslega vellíðan, en ekki eingöngu það að vera laus við
sjúkdóma. Verkefnið Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð vill auðvelda fólki á öllum
aldri til að taka heilsusamlegar ákvarðanir og lifa heilbrigðu lífi.
Heilsufarsmælingar: sunnudaginn 13. Janúar, ókeypis og engar tímapantanir
Laugarvatn, íþróttahús: kl. 10-12
Reykholt, íþróttahús: kl. 15-17
Á staðnum verður einning í boði:
10 miðar í tækjasal/sund á 25% afslætti: tilboð gildir bara daginn sem
heilsufarsmælingarnar standa yfir. Sunnudaginn 13. Janúar: Laugarvatn Kl. 10-12
og Reykholt kl. 15-17
Verð: 6.375 kr. í stað 8.500 kr.
Ertu yngri eða eldri en þinn lífaldur?
Með hjálp forrits gefst þér kostur á að áætla þinn líffræðilegan aldur. Ertu kannski
yngri eða eldri en þú heldur? Óháð niðurstöðum gefst öllum kost á að lækka sinn
líffræðilegan aldur með því að taka þátt í 7 vikna æfingaáætlun sem er nokkuð
einföld að framkvæma. Tekur þú þátt í „Lífshlaupinu“?

__________________________________________________________________

Prufa innanhús-golf: verkefnið Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð hefur keypt inn
tvö SNAG golfsett, eitt fyrir hvort íþróttahús. Golfsettið passar jafnt börnum sem
fullorðnum.
Í framhaldi af mælingunum verður boðið uppá:
Örnámskeið í notkun tækjasals og farið í gegnum einfalt æfingaprógram
Á Laugarvatni þriðjudaginn 15. janúar kl. 16:30
Í Reykholti fimmtudaginn 17. janúar kl. 16:30
Sundhittingur: þar verður farið í gegnum einfalt sundprógram sem þú getur valið hvort
sé 150, 250 eða 500 metra langt.
Í Reykholti: Þriðjudaginn 15. janúar kl. 19:30
Á Laugarvatni: fimmtudaginn 17. janúar kl. 19:30 (ef framkvæmdum
er lokið)
Lífshlaupið: Við skorum á alla að taka þátt í heilsu- og hvatningsverkefni ÍSÍ,
„Lífshlaupið“, en það byrjar í febrúar. Með því að taka þátt, þá bæði getur þú
unnið glæsilegan vinning fyrir þig og þína, og um leið lækkað líffræðilegan aldur
þinn. Myndaleikur: Þú tekur þátt með því að taka mynd af þér við æfingar/
heilsurækt og merkja hana #lífshlaupið, og setja hana inn á fésbókarhóp
heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð. Tökum þátt og hvetjum hvort annað
áfram.
Aðrar upplýsingar má finna á fésbókarhópi Heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð.

