Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi
björgunarsveitarinnar
Reiðnámskeið
í Reykholti

Dagana 11. – 14. ágúst var reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í boð
Hestamannafélagsins Trausta.
Kennari á námskeiðinu var Sólon Mortens
og var námskeiðið haldið í Miðengi en þar
Afgreiðslutími
er bæði hægt að vera inni og úti á reiðvelli, frábær aðstaða fyrir hesta, knapa og
Október
foreldra.
28.des miðvikudagur
opið 18-21

01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Eiríksson
Þátttaka á námskeiðinu var mjög góð eða 23Þröstur
iðkendur
skráðir.
 06/10: Skálholtsskórinn
með
æfingabúðir
Á fimmtudeginum
15. ágúst
var
svo
riðið
með
hópinn
í
Kringlumýri þar sem var
29.des fimmtudagur opið 18-21
grillað,
og Messa
svo gist.
 leikið
07/10:
í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Frábærir
og alveg
ómissandi
hluti
ágústmánaðar
ár
 dagar
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr.hvert.
Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
opið
12-22
F.H. æskulýðsnefndar
Trausta.
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
Guðbjörg
Þóra Jónsdóttir
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10:
Vox
Femine.
Æfingabúðir
Laugarvatni
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum



18. árgangur 9. tbl. September 2019.

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

Söguskilti afhjúpuð við Hvítárbrú

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

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

Hinn 24. ágúst s.l. voru afhjúpuð tvö söguskilti við Hvítárbrú, þar sem sögu
ferjunnar, brúarinnar og Laugaráss eru gerð skil í myndum og texta. Páll M. Skúlason
og Elínborg Sigurðardóttir höfðu forgöngu um verkefnið og lögðu systkinin frá Iðu
og systkinin frá Hveratúni verkefninu lið með fjárframlögum. Skiltin voru gerð í
minningu þeirra Ingólfs Jóhannssonar og Margrétar Guðmundsdóttur á Iðu og
Guðnýjar Pálsdóttur og Skúla Magnússonar í Hveratúni. Að lokinni afhjúpun
skiltanna voru þau færð Bláskógabyggð til umsjónar og varðveislu.

Oddvitapistill

Heimsókn umhverfisráðaherra í Bláskógabyggð
Hornsteinn var lagður að Brúarvirkjun 30. ágúst sl. við hátíðlega athöfn.
Brúarvirkjun er ofarlega í Tungufljóti og mun framleiða 9,9 MWe. Gert er ráð fyrir
að virkjunin, sem er rennslisvirkjun, verði tekin í gagnið fljótlega í byrjun nýs árs,
en það er mun fyrr en áætlanir gerðu ráð fyrir. Hagstæð verðurskilyrði auk fleiri
þátta hafa gert það að verkum að verkið hefur unnist mjög vel. Með tilkomu
virkjunarinnar mun raforkuöryggi á svæðinu aukast verulega, en rafstrengur úr
virkjuninni mun tengjast við spennistöð Rarik í Reykholti. Brúarvirkjun er ein
stærsta einstaka framkvæmd í Bláksógabyggð fyrr og síðar. HS orka er
virkjanaaðilinn, hægt er nálgast frekari upplýsingar um virkjunina á heimasíðu HS
orku, www.hsorka.is.
Umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, ásamt fylgdarliði kom í
heimsókn í Bláskógabyggð um miðjan ágúst. Sveitarstjórn ásamt fleiri aðilum tók á
móti ráðherra við Gullfoss. Þar var farið yfir helstu verkefni umhverfisstofnunar á
staðnum. Þaðan var farið áleiðis að Árbúðum með stoppi á nokkrum stöðum m.a.
landgræðslusvæðum til að sýna þann árangur sem náðst hefur í landræðslu. Í
Árbúðum var farið yfir nokkur mál frá sjónarhóli sveitarstjórnar, þar má m.a.
nefna fyrirhugaðan þjóðgarð á miðhálendinu, friðlýsingu á Geysissvæðinu,
samræmda sorpflokkun á landsvísu, loftlagsmál, rafvæðingu á Kili, landvörslu og
fráveitumál. Tilgangur ferðarinnar var að sýna og útskýra það mikla starf sem
unnið er á hálendinu og tilheyrir Bláskógabyggð.
Ferðafélag Íslands er þessa dagana að ljúka við byggingu hesthúss á Hlöðuvöllum.
Það var árið 2009 sem ferðafélagið keypti Hlöðuvallaskálann af sveitarfélaginu og
skuldbatt sig einnig til þess að á Hlöðuvöllum yrði hesthús, gerði og þess háttar.
Það er því fagnaðarefni að nú skuli hesthúsið vera að klárast með þeirri bættu
aðstöðu sem þarna er að komast í gagnið. Aðstaða fyrir fjallmenn mun verða betri
og þá gefur hesthúsið ýmis tækifæri í ferðaþjónustu og útivist.
Fleiri hesthús eru að rísa á afréttum sveitarfélagsins, en verið er að byggja hesthús
í Fremstaveri. Það eru heimamenn sem eru að byggja húsið í sjálfboðavinnu með
aðstoð frá sveitarfélaginu. Með tilkomu hesthússins mun öll aðstaða breytast og
gefa ýmsa möguleika til nýtingar.
Sveitarstjórn samþykkti fyrir stuttu áskorun á Umhverfisstofnun um að koma fyrir
loftgæðamælum í Bláskógabyggð. Tilefni áskorunarinnar er það mikla magn
jarðefna sem hefur fokið upp af hálendinu í sumar yfir byggðina. Mikil óþægindi
hafa fylgt þessu uppfoki og því er mikilvægt að mælingar sé gerðar og að hægt sé
að gefa út tilkynningar ef mengunin fer yfir ákveðin mörk, svo þeir sem viðkvæmir
eru fyrir, geti gert ráðstafanir ef mælingar sýna að ástandið sé orðið varhugavert.
Uppfokið í sumar er eitt það mesta í manna minnum og því er mikilvægt að vera
tilbúin þegar og ef ástandið verður aftur með sama hætti og í sumar.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra, heimsótti
Bláskógabyggð hinn 21. ágúst. Fulltrúar sveitarfélagsins tóku á móti ráðherra
og starfsmönnum ráðuneytisins í blíðskaparveðri við Gullfoss og var haldið
þaðan inn á Kjöl, undir leiðsögn Guðrúnar S. Magnúsdóttur, fulltrúa í
sveitarstjórn og fjallkóngs, þar sem m.a. voru skoðuð nokkur
landgræðslusvæði. Fundað var í Árbúðum, þar sem staðarhaldarar tóku á
móti hópnum með miklum myndarbrag.
Á fundinum var rætt m.a. um stofnun miðhálendisþjóðgarðs, friðlýsingu
Geysissvæðisins og ræddar hugmyndir um mögulegar breytingar á
fyrirkomulagi landvörslu. Talsverðar umræður urðu um
miðhálendisþjóðgarð, en sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur ítrekað ályktað
um það mál. Einnig var rætt um loftslagsmál og landgræðslu, m.a. um
nauðsyn loftgæðamælinga vegna uppfoks. Loks ræddu fundarmenn um
rafvæðingu sem stendur fyrir dyrum á Kili, nauðsyn þess að ríkið styðji við
fráveituframkvæmdir sveitarfélaga og um samræmda flokkun sorps á
landsvísu.

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 er í gangi fella- og fjallgönguverkefnið “sveitin mín” en búið er að koma fyrir 5
póstkössum á áhugaverðum stöðum á fellum og fjöllum. Þeir staðir sem um ræðir
eru: Álfakirkja við Laugarvatnsvelli, Ármannsfell, Kórinn við Bláfellsháls, Vörðufell
og Svartagil í Haukadal. Verkefninu líkur 30. september en þá verða póstkassarnir
teknir niður. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu Bláskógabyggðar
og á Facebook (Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð). Ég hvet alla sem áhuga
hafa á góðri útivist og vilja efla sál og líkaman að taka þátt í verkefninu.
Laugardaginn 24. ágúst sl. voru afhjúpuð sögu og bæjarskilti í Laugarási.
Söguskiltin eru um Iðuferjuna og sögu Laugaráss. Skiltin eru gerð í minningu Skúla
Magnússonar og Guðnýjar Pálsdóttur í Hveratúni og hjónanna á Iðu þeirra Ingólfs
Jóhannssonar og Margrétar Guðmundsdóttur. Það voru afkomendur þeirra sem
áttu frumkvæðið að gerð söguskiltanna. Þeim eru hér færðar þakkir fyrir
framtakið, en skiltin eru einstaklega vel úr garði gerð og njóta sín vel. Samhliða
söguskiltunum var sett upp bæjarskilti fyrir Laugarás.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

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 október

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.

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.

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

1. október 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
Kennsla
á tæki og
tækni í Þreksal Íþróttamiðstöðvarinnar í Reykholti
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Boðið verður upp á námskeið í haust þar sem kennt verður á helstu tæki og tækni
Bláskógabyggð.
við þjálfun í Þreksalnum.
S:896 0071
Allir sem vilja bæta færni sína við æfingar í þreksal eru velkomnir og mælst er til að
Email : audunn62@gmail.com
14-15 ára unglingar ljúki þessu eða sambærilegu námskeiði áður en þeir byrja að
æfa einir í þreksalnum.
_________________________________________________
Kennt verður á laugardögum kl. 10:30 og verður hver tími í klukkustund. Auk þess
verður fylgst með og leiðbeint á miðvikudögum kl. 18:00.
Trjásala hefst laugardaginn 21. september og verður til miðvikudagsins 16.
Námskeiðið
október. Þjálfari verður Gunnar Gunnarsson íþróttafræðingur og kostar námskeiðið
Er meðkr.
stór tré til sölu!
15.000
1.5 -3.0 m
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
_________________________________________________________________
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Útboð – snjómokstur
Email: audunn62@gmail.com

Bláskógabyggð
óskar eftir tilboði í snjómokstur og hálkuvarnir í
_________________________________________________
þéttbýliskjörnum Bláskógabyggðar, þ.e. Laugarási, Laugarvatni og
Reykholti.

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.

Óskað
er eftir tilboðum
í almennan snjómokstur
í hverjum
"Nýtt
sumarhúsasvæði
í Bláskógabyggð
!

þéttbýliskjarna fyrir sig og verður gerður samningur um
snjómoksturinn til fjögurra ára.

Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.

Útboðsgögn
fást afhent
með mánudeginum
5 min.
á næsta gólfvöll,
10 min.frá
til og
Laugarvatns
( og Fontana), 9.
70 september.
min. frá Reykjavik.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu
Reykholti,
801í Selfoss
fyrir kl. 11:00 áþriðjudaginn
Heitt
og kalt vatn
boði. Gröfuþjónusta
staðnum. " 24. september n.k
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
Simi
: 8960071 E-mail : audunn62@gmail.com
óska.

Nánari upplýsingar gefur Bjarni D. Daníelsson sviðsstjóri
Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar í síma 4803000, eða í
tölvupósti á netfangið bjarni@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

Bláskógabyggð
Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í ræstingu og hreingerningu leikskólans
Álfaborgar í Reykholti. Um er að ræða nýja byggingu, sem verður tekin í
notkun um miðjan október n.k.
Verkefnið felst í ræstingu og hreingerningu leikskólans. Útboðsgögn verða
afhent á rafrænu formi frá og með 9. september 2019. Þeir sem óska eftir
að fá gögnin afhent sendi tölvupóst á asta@blaskogabyggd.is eða hafi
samband í síma 480 3000.
Tilboðum skal skilað til Bláskógabyggðar, Aratungu, Reykholti, fyrir kl. 10
þriðjudaginn 24. september 2019, þar sem þau verða opnuð að viðstöddum
þeim sem þess óska.

Ert þú búin/nn að skrifa í einhverja gestabók?
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. Athugið að þrír af áfangastöðunum eru
nokkuð léttir og fjölskylduvænir. 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:
- Geysir Glíma: 2x pizzaveislu + 2x hádegismatur (4 gjafabréf)
- Friðheimar: súpuhlaðborð og eftirréttur fyrir 2
- Mountainers of Iceland: snjósleðaferð fyrir tvo á Langjökli
- Cave People: leiðsögn fyrir fjölskyldu í Laugarvatnshelli

___________________________________________
ATVINNA
Starf við sorpmóttöku/ Praca na pełny etat / full time job
Starf við sorpmóttöku
Starfmaður óskast við sorpmóttöku á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfið er fullt starf.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 1. október 2019.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is
Praca na pełny etat
Poszukiwany pracownik , praca przy obsludze wysypiska smieci w
Bláskógabyggð.
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440 ,
bjarni@blaskogabyggd.is
Full time job
We are looking for employee to work on community waste station in
Bláskogabyggð. Application deadline is 1. oktober.
More info : Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is
Endilega deilið meðal íbúa.

____________________________________________________________________

Góður árangur Þóroddsstaða hrossa á HM í Berlín
Heimsmeistaramót íslenska hestsins var haldið í Berlín í ágúst s.l. Þar náðu
frábærum árangri tveir hestar frá Þóroddsstöðum. Glúmur frá Þóroddsstöðum varð
heimsmeistari í 250 m. skeiði á tímanum 21,80 sek. Knapi Guðmundur Friðrik
Björgvinsson, en Glúmur á einnig Íslandsmet í 100 m. skeiði 7,08 sek. Þá stóðu
Glódís Sigurðardóttir og Trausti frá Þóroddsstöðum langefst eftir forkeppni í
fimmgangi ungmenna með einkunnina 6,40, en þá brá svo við að
fótaskoðunarmaður mótsins dæmdi þau úr leik vegna gamals örs í innanverðri kinn
hestsins og enginn vegur reyndist að fá þeim dómi hnekkt. Þau fengu svo að keppa í
annarri grein daginn eftir eins og ekkert hefði í skorist og örið sæti á sínum stað.
Það er líka vert að geta þess að drjúgmörg hross sem kepptu á mótinu, eiga ættir að
rekja til Laugarvatns/Þóroddsstaða og má þar nefna Nóa frá Stóra-Hofi, Júlíu frá
Hamarsey og sænskfæddu stóðhestana Kolgrím Grímsson og Náttfara frá
Gunvarbyen. Hestamannafélagið Trausti óskar Þóroddsstaðabændum til hamingju
með þennan glæsilega ræktunarárangur.

60 plús Laugardal.
Eftirfarandi er í gildi fyrir félaga í 60 plús
Laugardal og sumt eingöngu fyrir félaga 67 ára og
eldri.
Göngutúr með Emilíu, eins og í fyrra. Byrjum
23.sept.2019 kl. 16.15 á mánudögum frá Íþróttahúsinu
Laugarvatni.
Hittingur hjá Jónu og Gunnari, eins og í fyrra. Byrjum
25.sept.2019 til með með 4.des.2019
kl.15-17 á miðvikudögum. Kaffisjóður á staðnum.
Hádegismatur í ML yfir skólatíma. Kostar undir þúsund
krónum.
Frítt fyrir 67 plús í íþróttahús og sund. Skoða
opnunartíma.

Tafir vegna fjárrekstra í Biskupstungum.
Föstudaginn 13. september og laugardaginn 14. september má búast við
umferðartöfum á eftirtöldum vegum í Biskupstungum vegna fjárrekstra.
Föstudaginn 13. sept
Biskupstungnabraut F35, milli Gullfoss og Geysis frá kl: 11:30 til 13:30.
Skeiða- og Hrunamannavegur F30, við Gýgjarhól milli kl: 14:00 og 15:30.
Einholtsvegur F358, frá Kjarnholtum að Tungnaréttum frá kl:16:00 fram á kvöld.
Laugardaginn 14. sept
Biskupstungnabraut F35 frá Vatnsleysu að Múla frá kl:13:00 og fram eftir degi.
Einholtsvegur F358 frá Tungnaréttum að Gýgjarhólskoti frá kl:13:00 og fram eftir
degi.

Fjallskilanefnd Biskupstungna

___________________________________________________

Haustfundur verður í október 2019. Nánar auglýst síðar
á facebook og pósti.
Öldungaráð kynnt og stofnað. Fulltrúar valdir á
fundinum.
Helgi oddviti og Ásta sveitastjóra eru gestir.
Erum meðlimir í Gráa hernum.

Fjárréttir í Bláskógabyggð
Tungnaréttir í Biskupstungum eru laugardaginn 14. september kl. 9.00
Laugarvatnsrétt er sunnudaginn 8. september ca kl. 17.00

Stjórnin

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit verður laugardaginn 14. september kl. 15.00
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit verður sunnudaginn 15. september kl. 17.00

___________________________________________________
ÞREKTÍMAR

Þrektímar í íþróttahúsinu í Reykholti undir leiðsögn þjálfara.
Fyrir konur og karla, 18 ára og eldri.
Tímarnir verða á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl 19:30 til 20:30
7 vikna námskeið sem byrjar 17. september
Námskeiðisgjald er 14.000 kr, innifalið gjald í salinn og sund á eftir.
Skráning í síma 693-8942 eða tölvupóst addimar76@gmail.com
ATH takmarkaður fjöldi

Tvennir tímar hefja vetrarstarfið
Þjónusta við aldraða í Bláskógabyggð

Söngsveitin Tvennir tímar, kór eldra fólks í Uppsveitum Árnessýslu, mun hefja
vetrarstarfið fimmtudaginn 19.september. Æft verður einu sinni í viku í
Félagsheimili Hrunamanna á Flúðum frá kl 13.00 til kl. 14.20

Eldri borgarar eiga rétt á almennri þjónustu sem veitt er hjá

Söngstjóri er Stefán Þorleifsson. Markmið kórsins er að efla sönglíf meðal eldra

Velferðarþjónustu Árnesþings í samræmi við lög um félagsþjónustu

fólks og eiga góðar samverustundir. Allir, sem hafa yndi af að syngja, eru hvattir til

sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um málefni aldraðra nr. 125/1991.

að koma og starfa með kórnum og tökum við nýjum félögum fagnandi. Nánari

Velferðarþjónusta Árnesþings hefur starfsstöð í Laugarási, s. 480 1180, sjá

upplýsingar veitir Magnús H Sigurðsson í síma 862-3674.

einnig vefsíðuna www.arnesthing.is. Eldri borgarar geta sótt þar um

félagslega heimaþjónustu, sem m.a. felst í heimilisþrifum og aðstoð við
persónulega umhirðu. Þjónustan er veitt á grundvelli þjónustumats.
Jafnframt geta eldri borgarar óskað eftir félagslegri ráðgjöf.
Eldri borgarar geta keypt mat í mötuneyti Bláskógabyggðar í Aratungu og í
ML á Laugarvatni, á starfstíma mötuneyta. Máltíðirnar eru niðurgreiddar og
greiða eldri borgarar kr. 658 fyrir skammtinn. Miðast það við 60 ára aldur.
Eldri borgarar, sem þörf hafa fyrir að fá heimsendan mat, sækja um slíkt til
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velferðarþjónustunnar í Laugarási.
Eldri borgarar fá frían aðgang að íþróttamannvirkjum Bláskógabyggðar,
sundlaugum og tækjasölum, bæði á Laugarvatni og í Reykholti. Miðað er við

Hreyfiseðillinn og afsláttur í sund og þrek fyrir íbúa Bláskógabyggð.
Hreyfiseðillinn er gefinn út af heimilislækni, sem eitt af þeim meðferðar úrræðum, sem
til eru við ákveðnum lífsstíllssjúkdómum. Eftir það fer viðkomandi í viðtal hjá
Hreyfistjóra (sjúkraþjálfara) sem mun í samráði með viðkomandi gera áætlun um
hreyfingu og eftirfylgni.
Sú nýbreytni verður nú gerð að Hreyfistjórinn mun mæta í heilsugæsluna á Laugarási
og hitta sína skjólstæðinga þar.
Til að styðja við þetta mun nú sveitarfélagið Bláskógabyggð bjóða þeim íbúum
sveitarfélagsins sem fá Hreyfiseðil, að kaupa 3 mánaða kort í þrek og sund með 50%
afslætti. Þetta kort gildir bæði á Laugarvatni og í Reykholti.
Hreyfiseðillinn er tengdur við ákveðna lífsstílsjúkdóma, t.d. hjarta- og æðasjúkdóma,
sykursýki 2, offitu, hækkaður blóðþrýsting, kvíða/depurð og hækkaða blóðfitu. Á
Suðurlandi öllu voru á síðasta ári virkjaðir 75 hreyfiseðlar og meðalaldurinn var 50.
Bæði, það að Hreyfistjórinn komi í heilsugæsluna á Laugarási og 50% afsláttur á 3
mánaða korti í þrek og sund fyrir íbúa Bláskógabyggðar, eru tilraunaverkefni til að

67 ára aldur.
Eldri borgarar geta sótt félagsstarf, sem nýtur stuðnings sveitarfélagsins,
bæði í Reykholti og á Laugarvatni. Sjá nánar í upplýsingum frá Félagi eldri
borgara í Biskupstungum og félaginu 60 plús í Laugardal.
Bláskógabyggð á íbúðir sem ætlaðar eru eldri borgurum. Íbúðirnar eru
staðsettar í Reykholti og á Laugarvatni og eru auglýstar lausar til umsóknar í
fréttabréfi sveitarfélagsins og á heimasíðu þess, þegar við á.
Bláskógabyggð veitir tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum afslátt af
fasteignaskatti og fráveitugjaldi af íbúðarhúsnæði í þeirra eigu. Afslátturinn
er tekjutengdur og nemur 25% til 100% og reiknast sjálfkrafa við álagningu
fasteignagjalda.

