Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar

Afsláttur af gatnagerðargjöldum
í Reykholti

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum 9. maí sl. að út árið
Afgreiðslutími
2019 verði eftirtaldar lóðir boðnar
með 50% afslætti af gatnagerðargjöldum:
Reykholt:
Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
Miðholt:
7, 24, 37 ogTónskólinn.
2-12
 01/10-02/10:
Námskeið: Þröstur Eiríksson
Bjarkarbraut:
og 1629.desmeð
 06/10:14
Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
fimmtudagur
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Laugarárs:
 10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
Vesturbyggð:
7
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
Laugarvatn:
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Háholt:
6 og Messa
8
 4,14/10:
í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

Kjölur

Vox Femine syngur í messunni
Nú þegar
er
búið
er að
úthluta
lóðumí íSkálholtsskóla
Miðholti nr. 24, Svartárbotnar
37 og 2-12.
 15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
Umsóknareyðublað
má nálgast halda
á heimasíðu
Bláskógabyggðar,
er hægt að
 15/10: Ferðamálafrömuðir
fund ásamt
staðarkynningu og eins
hádegismat
nálgast
á skrifstofu
 eyðublað
15/10: Heimsókn
tveggjasveitarfélagsins.
ráðherra í Skálholt
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
 15/10: Afhending listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-20/10: 12 spora hópur

Áningastaðir

Bláskógabyggð
___________________________________
 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
Lausar
í Reykholti
Áramótabrennur
verða
á íbúðir
eftirtöldum
stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486 8757 /verða
895við
9500
/ 867 3571
Á næstunni
auglýstar
lausar
til umsóknar
íbúðir íí Skálholtsbúðum
eigu Bláskógabyggðar í
Í
Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
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
Áhugasamir
eru
hvattir
til
að fylgjastundir
meðstjórn
heimasíðu
sveitarfélagsins
og/eða
Á
Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
Símons
Ívarssonar
í
messunni
facebooksíðu
þess,
þar
sem
auglýsingin
verður
birt
og
umsóknarfrestur
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
tilgreindur.
Vatnssalerni

18. árgangur 6. tbl. Júní 2019.

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

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar lokuð frá 8 júlí til og með 2.
ágúst 2019 Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is og
verður honum svarað eins fljótt og hægt er.

Oddvitapistill
Ársreikningur Bláskógabyggðar 2018 var staðfestur af sveitarstjórn 9. maí sl. Helstu
niðurstöður ársreikningsins eru þær (í þús kr.) að rekstrartekjur voru 1.422.708,
rekstrargjöldin námu 1.219.740, afskriftir voru 49.703, fjármagnsgjöld 30.623 og
tekjuskattur nam 12.073. Samstæðan eða A og B hluti skilaði því jákvæðri niðurstöðu uppá
110.569 milljónir.
Tekjur sveitarfélagsins skiptast þannig að útsvar skilar 566.326 milljónum, fasteignaskattur
303.523, lóðarleiga 12.108, jöfnunarsjóður 170.050 og aðrar tekjur (m.a. þjónustutekjur)
370.701. Handbært fé hækkaði um 102 milljónir á síðasti ári og var um síðustu áramótin
321 milljónir. Skuldaviðmið Bláskógabyggðar (skv. reglugerð) var um síðustu áramót 21,3%
og eiginfjárhlutfall 56.2%.
Til að útskýra muninn á A og B hluta í rekstri sveitarfélagsins, þá telst til A hluta starfsemi,
sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Hér er um að ræða aðalsjóð,
en auk hans eignasjóð og þjónustustöð. Til B hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki
sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins, en rekstur þessara fyrirtækja er
fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B hluta starfsemi
sveitarfélagsins eru vatnsveita, Bláskógaveita, leiguíbúðir, félagslegar íbúðir og fráveita.
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 9. maí að veita 50% afslátt út þetta ár af
gatnagerðargjöldum á tíu lóðum í þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins. Um er að ræða götur
sem eru nánast fullbyggðar og vill sveitarstjórn með þessu klára uppbyggingu á viðkomandi
lóðum og um leið ýta undir frekari uppbyggingu í þéttbýlisstöum sveitarfélagsins. Á
heimasíðu sveitarfélagsins er hægt að sjá hvaða lóðir um ræðir. Þess má geta að nú þegar
er búið að úthluta þrem lóðum af þessum tíu sem í boði eru á 50% afslættinum.
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum í byrjun maí sl. forgangsröðun í gatnagerð og
lagningu göngustíga/gangstétta árin 2019 - 2022 í þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins. Með
þessari samþykkt liggur fyrir aðgerðaráætlun sem unnið verður eftir og er markmiðið að
klára að leggja bundið slitlag á allar götur í þéttbýlisstöðunum á tímabilinu. Þær götur, sem
lagt verður bundið slitlag á í sumar, eru Bæjarholt í Laugarási og Sólbraut og Dalbraut í
Reykholti. Þeir göngustígar/gangstéttar sem verða lagðir í sumar er stígur á milli
Héraðsskólans og íþróttahússins á Laugarvatni og gangstétt með Sólbraut í Reykholti og
Bæjarholti í Laugarási.
Nýtt deiliskipulag fyrir Reykholt hefur fengið staðfestingu með auglýsingu í B deild
stjórnartíðinda. Nú er komið í fyrsta sinn nýtt heildardeiliskipulag sem nær yfir allt
Reykholtshverfið eða um 144 hektara. Í öllu skipulagsferlinu var viðhaft mikið og gott
samráð við íbúa og hagaðila enda komu nánast engar formlegar athugasemdir í öllu
kynningar- og auglýsingarferlinu.
Þessa dagana er verið að fara á alla bæi í sveitarfélaginu að kanna áhuga íbúa með að
tengjast ljósleiðarakerfi sveitarfélagsins og eiga samráð við íbúa um hagstæða lagnaleið á
viðkomandi jörð. Viðtökur eru mjög góðar og stefnir í góða þátttöku. Þegar heimsóknum á
bæi líkur og þátttaka og lagnaleið liggur fyrir tekur við lokahönnunarferli og svo útboð strax
í framhaldinu. Opnuð hefur verið heimasíðan www.blaskogaljos.net en á síðunni eru allar
helstu upplýsingar um ljósleiðaraverkefnið.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Fréttir frá æskulýðsstarfi Smára og Loga.
Mikið hefur verið að gerast í æskulýðsstarfinu í vetur. Í febrúar byrjaði
reiðnámskeið sem var haldið í reiðhöllinni á Flúðum, alls tóku 19 krakkar þátt
og kennari var Anna Kristín Friðriksdóttir. Þetta voru 6 skipti og endaði
námskeiðið með glæsilegri og skemmtilegri sýningu, þar sem foreldrar fengu
að sjá hvað krakkarnir höfðu lært í vetur.
Samhliða námskeiðinu var Æska Suðurlands, sem er mótaröð fyrir ungt fólk,
sem hestamannafélög á Suðurlandi standa fyrir. Fyrsta keppnin var haldin á
Flúðum og var keppt í þrígangi, fjórgangi og smala. Önnur keppnin var haldin
á Hellu og þar var keppt í fjórgangi, fimmgangi og hindrunarstökki. Þriðja og
síðasta keppnin var á Selfossi og þar sem keppt var í tölti og fimi. Börnin frá
Loga og Smára stóðu sig öll mjög vel.
Í apríl var svo haldið reiðnámskeið, Hestaskóli á Húsatóftum. Það er
byrjendanámskeið fyrir börn og innifalið var hestur og reiðtygi. Hentar þetta
fyrirkomulag vel fyrir krakka sem eru að stíga sín fyrstu skref í
hestamennskunni. Alls voru þetta fjögur skipti og 16 krakkar sem tóku þátt.
Kennari var Elin Moqvist.
Við viljum líka minna á reiðnámskeið í Hrísholt 10-14 júní. Brokk og Skokk 16
júní. Fjölskylduferð með gistingu í Fossnesi 22. júní.
Læt nokkrar skemmtilegar myndir fylgja með.
Fyrir hönd æskulýðsnefnd Smára og Loga, Elin Moqvist.

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

Til íbúa Torfastaðasóknar
Árlegt vinnukvöld verður í kirkju og
kirkjugarði á Torfastöðum þriðjudaginn
11. júní kl. 20.00.
Hreingerning á kirkju og snyrting á
kirkjugarði. Gott að hafa með tuskur, fötu
og hanska eða verkfæri til að hreinsa upp
úr stéttinni.

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.

Veitingar að verki loknu.

.

Sóknarnefndin

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Flokkunarleiðbeiningar á ensku
*Heildrænt nudd

Rúlluplast
Gámaþjónustan ætlar að sækja
rúlluplast í 18. til 21. júní

Ef þið viljið ekki fá bílinn til ykkar,
vinsamlegast látið vita á
skrifstofuna í síma 480-3000 eða í
tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is
.

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sumaropnunartími
28.maí – 12.ágúst
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21.00
Miðvikudaga 10:00-21.00.
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

Útbúnar hafa verið leiðbeiningar um sorpflokkun ásemensku
og eru þær
sest hafa í líkamann.
aðgengilegar á heimasíðu Bláskógabyggðar. Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Þeir sem vilja fá þær sendar með rafrænumálags.
hætti geta sent tölvupóst á
netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is. Einnig er hægt að fá
leiðbeiningarnar útprentaðar á skrifstofu Bláskógabyggðar.
*Vöðvanudd
Atvinnurekendur, sem hafa enskumælandi starfsfólk,
og
þjónustuaðilar, sem
-fyrir líkamsræktarfólk.
taka á móti erlendum gestum, eru hvattir til að nýta
sérogleiðbeiningarnar
til
Losar
mýkir vöðvana.
að stuðla að réttri flokkun úrgangs.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

*Heilun
-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
Sumaropnunartími

Óskum eftir2.íbúð
leigu
júní –á 15.ágúst
Í Reykholti eða
nágrenni
Opnunartímar
Upplýsingar
síma 847 6138
Mánudaga tilífimmtudaga
10:00 - 21:00
Föstudaga til sunnudaga 10:00 - 18:00

Astrid
Ath. Ekki er veittur aðgangur
Jarðarberjalandi
30 mín fyrir lokun.

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 júlí

Málari getur bætt við sig verkum á

2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. júlí 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

