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 8. tbl. Ágúst 2019.

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

Fjárréttir í Bláskógabyggð

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

Tungnaréttir í Biskupstungum eru laugardaginn 14. september kl. 9.00
Laugarvatnsrétt er sunnudaginn 8. september ca kl. 17.00
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit verður laugardaginn 14. september kl. 15.00
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit verður sunnudaginn 15. september kl. 17.00

Oddvitapistill
Þann 1. ágúst sl. skrifaði Vegagerðin undir verksamning við Þjótanda ehf.
um endurbyggingu Reykjavegar. Í verkinu felst m.a. breikkun vegarins,
ræsagerð, lagning klæðningar og bygging nýrrar brúar yfir Fullsæl. Með
undirritun þessa samnings er lokið langri og strangri baráttu fyrir
endurbyggingu vegarins, sem er búið að taka yfir 20 ár. Með endurbyggingu
Reykjavegar mun tenging um sveitarfélagið gjörbreytast og ferðatími
styttast, en það sem mestu máli skiptir er að fá öruggan og traustan veg.
Tilboð Þjótanda í verkið nam 577 milljónum króna. Verkið mun hefjast í
september nk. og vera að mestu unnið á árinu 2020 en verklok eru haustið
2021.
Það er óhætt að segja að mikil uppbygging eigi sér stað í sveitarfélaginu um
þessar mundir bæði hjá hinu opinbera svo ekki sé talað um hjá einkaðilum
og fyrirtækjum. Búið er að opna glæsilegt hótel á Geysi og bygging
Brúarvirkjunar er í fullum gangi og áætlað er að taka virkjunina í notkun í
byrjun næsta árs. Þetta eru langstærstu framkvæmdirnar í sveitarfélaginu.
Hægt væri að telja upp mun fleiri dæmi um þá gríðarmiklu uppbyggingu
sem á sér stað hjá einkaðaðilum og fyrirtækjum víðsvegar um
sveitarfélagið. Öll þessi uppbygging sem á sér stað í Bláskógabyggð er mjög
metnaðarfull og á eftir að efla og styrkja okkar sveitarfélag og gera það enn
sterkara sem áhugaverðan búsetukost og einnig til frekari uppbygginar. Það
er gaman að sjá hve fjölbreytt uppbygging á sér stað hjá einkaaðilum, sem
m.a. tengist ferðaþjónustu og landbúnaði. Vegagerðin hefur staðið í miklum
framkvæmdum í sveitarfélaginu og margt er framundan. Endurbætur á
veginum í gegnum Þjóðgarðinn eru á lokametrunum, endurbætur á
Laugarvatnsvegi standa yfir og munu ljúka á næsta ári. Uppbygging
Reykjavegar er að fara af stað og þá er fyrirhugað að bjóða út í haust
endurbætur á Skeiða- og Hrunamannavegi þ.e.a.s. á veginum frá
Gýgjarhólskoti að Kjóastöðum. Vegagerðin mun svo í ágúst/september
leggja ræsi/undirgöng undir Biskupstungnabraut gegnt hesthúsahverfinu í
Reykholti. Rarik er að hefja lagningu rafstrengs norður Kjöl eins og áður
hefur komið fram. Þá eru miklar framkvæmdir hjá sveitarfélaginu á þessu
ári, en áætlanir gera ráð fyrir um 500 milljónum í framkvæmdir. Á þessari
upptalningu hér að ofan sést hve mikil uppbygging og framkvæmdir eiga sér
stað í sveitarfélaginu og hve mikill metnaður er í gangi.

Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð
Stefnt er að útboði á lagningu ljósleiðara í sveitarfélaginu um miðjan ágúst
og að framkvæmdir hefjist í september. Þeir sem hafa áhuga á tengingu en
hafa ekki enn sótt um eru hvattir til að skila inn umsókn sem allra fyrst.
Eyðublað má nálgast á slóðinni www.blaskogaljos.net.

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

Undirbúningur við lagningu ljósleiðara í sveitarfélaginu gengur vel. Auglýst
verður eftir tilboðum í verkið um miðjan ágúst en þessa dagana er verið að
vinna útboðsgögn og ganga frá lokahönnun á lagnaleiðum eftir að þátttaka lá
fyrir. Efla verkfræðistofa mun vinna útboðsgögn fyrir sveitarfélagið. Það ætti
að liggja fyrir í byrjun september hvaða verktaki mun vinna verkið. Ef einhver
á eftir að sækja um tenginu er mikilvægt að gera það sem allra fyrst. Nánari
upplýsingar um ljósleiðaraverkefnið er að finna á heimasíðu Bláskógaljóss,
www.blaskogaljos.net.

Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Skógardagur - Afmæli

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

Árið 1989 hófum við bændur á 3 jörðum í
Biskupstungum skipulagða skógrækt. Það er í
Hrosshaga, á Spóastöðum og á Galtalæk.
Fyrir 30 árum var kaldara veðurfar og fyrstu árin
urðu ýmis konar áföll. En nú er skógurinn löngu
vaxinn okkur yfir höfuð.
Þar sem landið er hvað frjósamast þá jafnast
vöxturinn á við það sem best gerist á svipaðri
breiddargráðu í Skandinavíu. Þannig að við þurfum
engu að kvíða með timburframleiðsluna til lengri
tíma litið. Það er jafnvel búið að grisja
lítilsháttar á öllum jörðunum.
Til að sýna ykkur árangur þessara 30 ára, langar
okkur, skógarbændur á þessum 3 jörðum, að bjóða
sveitungum og öðrum gestum í heimsókn til okkar
laugardaginn 24. ágúst kl 2-5.
Mæting er á Svefnholti, í malargryfju, u.þ.b. 1 km
neðan við afleggjarann heim að Hrosshaga. Safnast
verður í bíla og ekið um skógana í Hrosshaga og á
Spóastöðum. Síðan verður göngutúr um skóginn í
Hrosshaga og boðið í ketilkaffi og léttar veitingar.
Hægt að aka, fyrir þá sem ekki treysta sér til að
ganga.

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
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
.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
Byrjar 12. ágúst
Hægt er að nálgast hann á heimasíðu
Bláskógabyggðar
Slóðin er
https://www.blaskogabyggd.is/
thjonusta/ithrottamidstodin-ireykholti/

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
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
Vetraropnunartími

Óskum eftirByrjar
íbúð á12.
leigu
ágúst
Í Hægt
Reykholti
nágrenni
er aðeða
nálgast
hann á heimasíðu
Bláskógabyggðar
Upplýsingar
í síma 847 6138
Slóðin er

Astrid
https://www.blaskogabyggd.is/
thjonusta/ithrottamidstodin-iJarðarberjalandi
reykholti/

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 september 2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. september 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 hefur verið framlengdur og rennur út mánudaginn 19. 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

Á að koma sér í gönguform fyrir haustið?
Við minnum á fella- og fjallaverkefnið „Sveitin mín“. Nánari upplýsingar um
fell og fjöll, sem eru með póstkassa og gestabók, má finna á fésbókarhópi
verkefnisins: Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð. Verkefnið er í gangi
fram til 30. september og í ár eins og í fyrra eru það fyrirtæki í sveitinni sem
munu gefa heppnu göngufólki glæsilega vinninga. Fyrirtækin eru Friðheimar,
Cave People, Mountaineers of Iceland og Geysir Glíma.

____________________________________________________________________

Flokkunarleiðbeiningar á ensku
Útbúnar hafa verið leiðbeiningar um sorpflokkun á ensku og eru þær
aðgengilegar á heimasíðu Bláskógabyggðar.
Þeir sem vilja fá þær sendar með rafrænum hætti geta sent tölvupóst á
netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is. Einnig er hægt að fá
leiðbeiningarnar útprentaðar á skrifstofu Bláskógabyggðar.
Atvinnurekendur, sem hafa enskumælandi starfsfólk, og þjónustuaðilar, sem
taka á móti erlendum gestum, eru hvattir til að nýta sér leiðbeiningarnar til
að stuðla að réttri flokkun úrgangs.

