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

18. árgangur 7. tbl. Júlí 2019.

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

Kjölur







___________________________________
 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

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
Heilbrigðseftirlit Suðurlands hefur hafið verkefnið Hreint Suðurland sem er
hreinsunarátak á lóðum og lendum í umdæminu. Átakið er áskorun til lóðarhafa,
íbúa og landeigenda á Suðurlandi, að þeir gangi í það að hreinsa af lóðum sínum
og lendum, allt það sem getur valdið ónæði, mengun eða lýti á umhverfinu.
Jafnframt verður hægt að krefjast lagfæringa og viðgerða á lóðum, girðingum og
mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir, auk þess sem heimilt er að láta fjarlægja
númerslausar bifreiðar og bílflök og sambærilega hluti að undangenginni viðvörun,
á kostnað eigenda. Íbúar í Bláskógabyggð eru hvattir til huga að sínum lóðum og
lendum svo ekki þurfi að koma til óþægilegra aðgerða frá Heilbrigðiseftirliti
Suðurlands. Á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, www.hsl.is, eru
upplýsingar um átakið og þau lög og reglugerðir sem unnið er eftir. Íbúum er bent
á gámasvæði sveitarfélagsins en ef íbúar óska eftir að fá gáma heim til sín er hægt
að hafa samband við Bjarna Daníelsson, sviðsstjóra, en hann veitir allar frekari
upplýsingar um það, síminn hjá Bjarna er 860-4440 og netfangið er:
bjarni@blaskogabyggd.is.
Þær framkvæmdir sem ráðast á í á þessu ári eru flestar hafnar eða eru í þann veg
að hefjast. Góð veðurskilyrði hafa hjálpað til enda veðurblíðan með eindæmum
góð það sem af er sumri.
Bygging leikskólans í Reykholti gengur vel, ekki er hægt að segja með nákvæmum
hætti hvenær verkinu lýkur og hægt verður að hefja starfsemina í nýjum
húsakynnum. Ef allt gengur upp ætti að vera hægt að flyja starfsemi leikskólans
Álfaborgar í nýja húsnæðinu í byrjun október.
Ungmennafélag Íslands hefur tekið við Íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni og hafið
starfsemi. Þeim endurbótum sem ráðgert var að fara í á þessu ári er við það að
ljúka. Húsnæðið hefur tekið miklum breytingum og er allt hið glæsilegasta.
Framkvæmdir við gatnagerð og göngustíga eru ýmist hafnar eða við það að
hefjast. Eins og greint var frá í síðasta pistli liggur fyrir forgangsröðun í þeim
efnum, en í þeirri upptalningu láðist að nefna að klára á göngustíg með malbiki frá
Bjarnabúð og að Íþróttamiðstöðinni í Reykholti á þessu ári.
Breytingum á Öspinni á Laugarvanti miðar vel áfram, en taka á skólastjórahúsið
undir starfsemi skólans. Fara þarf í talsverðar breytingar á húsnæðinu svo
aðstaðan verði viðunandi. Vonast er til að framkvæmdum verði að mestu lokið
þegar skólahald hefst í haust.
Gert verður við þakgluggann á grunnskólanum í Reykholti í sumar. Þakglugginn
hefur lekið í mörg ár þrátt fyrir tilraunir til að koma í veg fyrir lekann. Nú verður
farið í mun umfangsmeiri viðgerð sem vonandi skilar þeim árangri að komist
verður í veg fyrir lekann.
Mörg verkefni eru í gangi tengd hitaveitu, kaldavatnsveitu og fráveitu auk annara
viðhaldsverkefna.

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

Nú liggur fyrir úrskurður Kærunefndar útboðsmála er varðar Reykjaveginn. Búið var að
bjóða út framkvæmdir við veginn og lágu niðurstöður fyrir, en sá aðili sem átti
næstlægsta boð kærði þá ákvörðun Vegagerðarinnar að taka lægsta tilboðinu.
Kærunefndin úrskurði að Vegagerðinni væri óheimilt að semja við þann aðila sem skilaði
inn lægsta tilboðinu þar sem viðkomandi stæðist ekki útboðsskilmála. Nú ætti ekkert að
vera því til fyrirstöðu að Vegagerðin semji við þann verktaka sem er með hagstæðasta
tilboðið og stenst alla útboðsskilmála. Framkvæmdir ættu því að geta hafist sem fyrst og
þar með að sjá fyrir endann á langri bið eftir uppbyggðum Reykjavegi.
Undirbúningi vegna lagningar ljósleiðara miðar vel áfram. Dreifibréf með upplýsingum
um verkið var dreift inná öll heimili í sveitarfélaginu fyrir stuttu. Þar komu m.a. fram
upplýsingar er snerta íbúa í þéttbýliskjörnunum sem ég vil biðja þá um að skoða vel.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Aðstoðarmatráður
Aðstoðarmatráður óskast til framtíðarstarfa í mötuneyti Aratungu sem m.a. þjónar
nemendum og starfsmönnum leikskólans Álfaborgar og Bláskógaskóla í Reykholti.
Bláskógabyggð leitar að jákvæðum og dugandi einstaklingi á líflegan og
skemmtilegan vinnustað. Við hvetjum jafnt konur sem karla að sækja um starfið.

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

Meginverkefni:
Aðstoð við matseld
Umsjón með frágangi og þrif í eldhúsi.
Menntunar og hæfniskröfur:
Reynsla af starfi í eldhúsi æskileg
Góð færni í mannlegum samskiptum.
Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 6. ágúst 2019.
Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2019 en umsóknir og fyrirspurnir skulu berast
til sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins í
Aratungu Reykholti 801 Selfoss.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Flokkunarleiðbeiningar á ensku
*Heildrænt nudd

Rúlluplast
Gámaþjónustan ætlar að sækja
rúlluplast í ágúst

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.

Málari
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.

Málari getur bætt við sig verkum á

Járningaþjónusta

svæðinu í vetur. Öll almenn
málningarvinna. Geri tilboð ykkur
að kostnaðarlausu.

Tek að mér járningar
upplýsingar í

Meira en 30 ára reynsla.

síma 846-7048.

Arnar s. 7775872

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.

.

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í ágúst 2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir 1.
ágúst 2019.

Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu 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.

til leigu áí staðnum.
Reykholti
Heitt og kalt vatn í boði.Íbúðir
Gröfuþjónusta
"
Bláskógabyggð auglýsir lausar til umsóknar tvær leiguíbúðir í Reykholti. Eldri
Simi : 8960071

E-mail : audunn62@gmail.com

borgarar hafa forgang um leigu íbúðanna.

Umsóknarfrestur rennur út fimmtudaginn 8. ágúst n.k. Umsóknum má skila á
netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is.

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

Tilkynning 1
Hestamannafélagið Trausti
Trausti og Smári í samstarfi við Landstólpa halda opið gæðingamót á Flúðum dagana 19-21
júlí n.k. Mótið er opið öllum en er jafnframt félagsmót Trausta.
Flokkar eru eftirfarandi:
A-Flokkur.
B-flokkur.
A-flokkur áhugamenn.
B-flokkur áhugamenn.
Ungmenni.
Unglingar.
Börn.
100 metra skeið.
Tölt 17 ára og yngri.
Tölt 17 ára og eldri.
Skráningargjaldið fyrir fullorðna er 4500kr.
Skráningargjald fyrir Tölt T7 17 ára og yngri er 4500kr.
Skráningargjald fyrir ungmenni, unglinga og börn er 3500kr.
Skráning fer fram inn á Sportfeng og hefst 11. júli og lýkur 14. júlí.
Tilkynning 2
Stjórn Trausta vill þakka Sigríði Þorbjörnsdóttir frá Miðengi, Sigrúnu Elfu Gunnarsdóttir frá
Miðengi, Sigríði K. Oddsdóttir frá Snæfoksstöðum og Rögnu Björnsdóttir frá Stangarlæk 1
kærlega fyrir undirbúning og framkvæmd Kvennareiðtúrs Trausta og Loga sem farinn var
21.júní s.l. 35 konur mættu í reiðtúrinn og þótti hann að öllu leyti hin mesta
skemmtun. Ljóst er að þessi viðburður hestamannafélagsins er orðinn einn sá stærsti sem
félagið stendur fyrir ásamt Hestamannafélaginu Loga.
Kærar þakkir allar sem ein fyrir frábært starf og góða þátttöku.
Stjórn Trausta.
Tilkynning 3
Stjórn Trausta vill þakka Kristni á Ketilvöllum og Benedikt á Miðengi fyrir undirbúning og
framkvæmd hins árlega Jónsmessu reiðtúrs sem farinn var 22.júní s.l. Rúmlega 20 manns
tóku þátt að þessu sinni en farið vera sem leið lá frá Ketilvöllum og í Efsta-Dal. Tilbaka var
svo riðin hin svokallaði Kóngsvegur í fylgd Hálfdáns Örlygssonar og Guðbjörgu Geirsdóttir.
Hafið þakkir fyrir kæru félagar, svona viðburðir styrkja félagsandann.
Stjórn Trausta.
Tilkynning 4
Hið árlega reiðnámsskeið fyrir börn og unglinga verður haldið s.k.v. venju í ágúst. Við gerum
ráð fyrir að námsskeiðið hefjist sunnudaginn 11. ágúst. Í lok vikunnar verður svo riðið í
Kringlumýri þar sem krakkarnir gista eina nótt. Námskeiðið verður auglýst betur á
samfélagssmiðlum þegar nær dregur.
Stjórn Trausta.
Tilkynning 5
Vallamótið verður haldið laugardaginn 17 ágúst. Keppt verður í hefðbundnum greinum
Vallamóts, gæðingakeppni barna, unglinga og ungmenna ásamt hinum sívinsæla smala,
yngri og eldri flokkur. Einnig verður firmakeppni (Tölt T7). Einnig verður boðið uppá
kappreiðar sé áhugi félagsfólks fyrir því. Nánar auglýst síðar.
Stjórn Trausta.

