Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Sumarafleysing
í Reykholti
Starfmaður óskast við sumarafleysingu á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfstími erAfgreiðslutími
frá 1. maí til 1. september.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra
Framkvæmda- og veitusviðs
Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
Bláskógabyggðar
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið:
Þröstur Eiríksson
Bjarni Daníelsson
s. 806-4440með
bjarni@blaskogabyggd.is
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.des 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
apríl
til júní 2019
 10/10-14/10:Sorphirðudagar
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.

Kjölur

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







___________________________________
 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 / 895
9500
/ 867um
3571úrgangsmál
Bæklingur
og endurvinnslu
Í Laugarási
við
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
Með
því
að
smella
fara
inná
heimasíðu
Bláskógabyggðar
undirsyngur
sorpmál má
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
í messunni við vatnið
og
nálgast
flugeldasýningu
nýjan flokkunarbækling
sveitarfélagsins,
Aðstaða fyrir
15 kl.
- 20 21:00.
mannsslóðin er https://
Hestagerði
og
heysala
www.blaskogabyggd.is/thjonusta/sorpmal/
Vatnssalerni

Áningastaðir

18. árgangur 4. tbl. Apríl 2019.

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

Nýbygging leikskólans Álfaborgar

Oddvitapistill
Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar, skrifaði undir samning við
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og fjarskiptasjóð þann 22. mars sl. um
styrki til lagningar ljósleiðara í Bláskógabyggð. Sveitarfélagið fær tæpar 133
milljónir í svokallaðri samvinnuleið, þar sem hægt verður hægt að tengja allt að
230 styrkhæfa staði í sveitarfélaginu. Þá fær sveitarfélagið einnig 14 milljónir í
svokallaðan byggðastyrk. Styrkirnir verða greiddir til sveitarfélagsins til ársins 2021
þegar verkefninu Ísland ljóstengt lýkur. Þá verður búið að ljúka lagningu ljósleiðara
til yfir 90% styrkhæfðra staða í dreifbýli á öllu landinu. Undirbúningur verkefnisins,
þar með talið hönnun, er á lokametrunum, sveitarstjórn mun á næsta dögum taka
ákvörðun um gjaldskrá, útboð og alla þá þætti sem þurfa að liggja fyrir áður en
verkefnið hefst. Íbúum verður kynnt staða verkefnisins á íbúafundi, með
kynningarefni, sem sent verður á öll heimili og þá verða allar upplýsingar
aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins þegar þær liggja fyrir.
Viðbót við félagsaðstöðu eldri borgara í Bergholti í Reykholti var opnuð með
formlegum hætti 26. mars sl. Eins og áður hefur komið fram gaf Haraldur
Kristjánsson í Einiholti sveitarfélaginu 10 milljónir króna til aðstöðusköpunar til
handa eldri borgurum Bergholtinu. Rýmið, sem um ræðir, eru rúmir 65 fm. Með
tilkomu þessa rýmis mun aðstaða fyrir eldri borgara aukast og aðstaðan vera öll til
fyrirmyndar. Á næstu misserum þarf að fara yfir útfærslu á þeirri starfsemi, sem
þarna kemur til með að vera, með eldri borgurum. Þá þarf að finna gott nafn á
rýmið. Ég vil óska eldri borgurum til hamingju með aðstöðuna og þakka Haraldi
Kristjánssyni kærlega fyrir góðan hug til samfélagsins alls.
Endurbætur á Íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni standa yfir af fullum krafti þessa
dagana og ganga vel. En eins og fram kom í síðasta pistli hefur verið gerður
samningur við UMFÍ um leigu húsnæðisins til að starfrækja ungmennabúðir UMFÍ.
Gert er ráð fyrir að UMFÍ taki við húsnæðinu frá og með 1. Júní og hefji starfsemi
strax í kjölfarið.
Ég vil þakka íbúum Bláskógabyggðar fyrir góðar viðtökur á lífrænni flokkun/söfnun.
Innleiðingin hefur farið vel af stað og hefur mikil ánægja verið með þessa
breytingu á sorpflokkun í sveitarfélaginu. Leiðbeiningar um flokkunina og fleiri
upplýsingar eru inná heimasíðu Bláskógabyggðar. Þá vil ég minna íbúa á að flokka
gler og málma sér og koma þeim á gámastöðvarnar, í þar til gerða gáma. Sorpstöð
suðurlands hefur náð samkomulagi við sorpsamlögin á vestur- og norðurlandi um
urðun á úrgangi frá suðurlandi. Sorp frá Bláskógabyggð fer því í urðun að
Stekkjavík við Blönduós og að Fíflholti á Mýrum. Útflutningur á sorpi verður því
ekki að veruleika að svo stöddu.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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.

_______________________________________________________

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2019
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 20. maí til 31. júlí. Starfssvæðið er á
Laugarvatni, Laugarási og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl
n.k. og skulu umsóknir berist á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar
gefur Bjarni í síma 860-4440.

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

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Nú er loksins komið aftur að hinum sívinsælu kótilettukvöldum.
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Kótilettukvöld.

24. apríl, síðasta vetrardag.
25. apríl, sumardaginn fyrsta *Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
26. apríl, föstudagskvöld.

Rúlluplast

sem sest hafa í líkamann.

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

Hlaðborð kl. 19:00 –Losar
21:00
um vöðvabólgu vegna streitu og
Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
13.ágúst – 26.maí

Gamaldags kótilettur í raspi meðálags.
soðnum kartöflum,
grænum baunum, rauðkáli og rabbarbarasultu.

*Vöðvanudd
Sama verð og síðast, 3.200 kr.
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Borðapantanir í síma 774 7440
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

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
á skírdag,
þann 18. apríl
milli orkustöðvanna.

Fyrsta trúbadorakvöld
Við Faxa verður haldið
Netfang:
laufhaga12@internet.is
Hjalli trúbador mun sjá um að halda uppi stemningunni.
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
missa af þessu!
Uppsetningar og viðgerðirEkki
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.

Fundarboð
Aðalfundur Félags eldri borgara í Biskupstungum verður haldinn í Aratungu
fimmtudaginn 11. apríl 2019 kl. 14.oo
Venjuleg aðalfundarstörf
Formaður á að ganga úr stjórn og býðst undan endurkjöri.
Stjórnin

.
.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í maí

Málari getur bætt við sig verkum á

2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. maí 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

Opið hús Árnesi!
Selásbyggingar ehf. eru núna að byggja raðhús 3×90 fermetrar íbúðir í
Bugðugerði 3 Árnesi Skeiða-og Gnúpverjahr. Opið hús veðrur 12. apríl frá
klukkan 15-19.
Allir velkomnir að skoða framkvæmdir.
Hákon Páll Gunnlaugsson

Selásbyggingar ehf.
Reisum með reisn!
_______________________________________________________

Útboð á slætti
Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í verkið „Sláttur og hirðing í
Laugarási og Reykholti“.
Samningstímabil þessa útboðs er frá 15. maí 2019 til 15. september 2021.
Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum er ríflega 70.000 m2.
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðjudeginum 2.
apríl. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Bjarna
D. Daníelsson, sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar í
síma 480 3000, eða með tölvupósti á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is og
gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin
send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, Reykholti, 801
Selfoss fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 23. apríl en þá verða þau opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
______________________________________________________

Sumarvinna
Fyrir hressan ungling (starfsmann) frá 15 júni til 1 ágúst.
Vinnutími frá 10 - 16
Þarf að geta unnið bæði í gróðurhúsi og við þrif á herbergjum.
Gerum vel við góðan starfsmann.
Árbakki sími 8668378.
______________________________________________________

Innanhúss golfkennsla: SNAG
Stefnt er að því að hafa golfkennslu í íþróttahúsinu á Laugarvatni sunnudaginn 28.
Apríl kl. 14:00-16:00. Þetta er háð því að þátttaka verði næg og er fólk beðið um að
skrá áhuga sinn gegnum fésbókarsíðu Heilsueflandi samfélags eða með því að
hringja í síma: 4803000. Leiðbeinendur verða Hörður Bergsteinsson og Gunnar
Gunnarsson. Þátttökugjald er: 1.000 kr.
Kennt verður með svokölluðu SNAG (Starting New at Golf) sem er frábært
kennslukerfi fyrir börn og fólk á öllum aldri, og hvaða getustig sem er. Þeir sem
vilja vita meira um SNAG geta séð vídeó á fésbókarsíðunni: „Heilsueflandi samfélag
í Bláskógabyggð“.
Í maí er síðan stefnt að því að hafa opið fyrir SNAG golf í 1 klst á hverjum
sunnudegi í íþróttahúsinu á Laugarvatni. Síðar í sumar þá geta þeir sem hafa
áhuga mætt á opin dag hjá Golfklúbbnum Dalbúa (Miðdal) og fengið leiðbeiningar
um hvernig megi yfirfæra innanhúss færni út á golfvöllinn.

