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 10. tbl. Október 2019.

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

Kjölur







___________________________________
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
"Leikdeild
Bisk.
auglýsir:
 20/10-21/10:Umf.
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
og
góð aðstaða
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
-leikárið
aðí Skálholtsdómkirkju
hefjast.
 21.10:er
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kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
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með?
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jól og
gott
nýtt
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fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Við Tökum fagnandi á móti
nýju
áhugafólki
sem vill starfa
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn
Akranesi gerði, heysala
í skemmtilegum
hópi. fráHesthús,
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum
stöðum í
25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
-Við byrjum
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nóvember en þá ætlar
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Upplýsingar
í símum:
leikhópurinn
aðKyrrðardagar
hittast - íSystrasamfélagið
Aratungu og kynnast
Ólafi Jens
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í
Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.
Sigurðssyni
nýráðnum
leikstjóra.
Við ætlum
að lesa yfir

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
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setja
upp og
Í
Reykholti
kl.
og flugeldasýningu
21:00
Heimasíða:
leikverk
28/10:www.gljasteinn.is
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í20:30
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur
sr. kl.
Egill
Hallgrímsson

Áningastaðir

hafa
gaman Kammerkór
saman.
Á
Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
Frekari upplýsingar
er að finna á www.umfbisk.is.
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala

Heiða 6169389, Krissi
8967003, Eyrún 8659289"
Vatnssalerni

Íbúafundur
Þriðjudaginn 8. október n.k. kl. 17 stendur Bláskógabyggð fyrir opnum
íbúafundi þar sem Gerður G. Óskarsdóttir mun kynna niðurstöður
kortlagningar á viðhorfum og væntingum um skipan unglingastigs grunnskóla
í Bláskógabyggð. Að kynningu lokinni gefst fundarmönnum kostur á að taka
þátt í umræðum um málefnið. Skýrsla Gerðar er aðgengileg á vef
Bláskógabyggðar, www.blaskogabyggd.is.
Fundurinn verður haldinn í Efstadal og verður boðið upp á veitingar í hléi.

Oddvitapistill
Vegurinn í gegnum þjóðgarðinn á Þingvöllum var opnaður formlega 16. september sl.
eftir miklar endurbætur. Framkvæmdir stóðu yfir með hléum frá því í júní 2018.
Umferðaröryggi hefur aukist mikið eftir endurbæturnar en vegurinn var farinn að láta á
sjá áður en famkvæmdir hófust. Allur frágangur hjá verktakanum í kringum vegstæðið er
til mikils sóma, en sérstaklega var vandað til verks, enda um viðkvæmt svæði að ræða.
Hámarkshraði í gegnum þjóðgaðinn verður 50 km á klst og fyrirhugað er að setja
myndavélar sem mæla meðalhraða ökutækja, sem um veginn fara.
Næstu daga hefjast framkvæmdir við Reykjaveginn. Vegagerðin bauð veginn út fyrir

nokkru og eftir athugasemdir við útboðið var niðurstaðan sú að semja við Þjótanda. Það
er mikið fagnaðarefni að loksins skuli framkvæmdir hefjast eftir áratuga baráttu fyrir
endurbótum á veginum. Verklok eru á vordögum 2021 en meginþungi verksins verður
unninn árið 2020.
Niðurstöður útboðs á lagningu ljósleiðara í Bláskógabyggð liggja fyrir. Fimm aðilar buðu í
verkið og var niðustaðan eftirfarandi: SH leiðarinn ehf bauð 210 milljónir, Þjótandi ehf
232 milljónir, Jón Ingileifsson ehf 247 milljónir, BD vélar og Ketilbjörn 296 milljónir og
Austfirskir verktakar HF 363 milljónir. Kostnaðaráætlun hljóðaði uppá 265 milljónir.

Síðustu daga hefur yfirferð tilboða staðið yfir og ákveðið hefur verið að ganga til
samninga við lægstbjóðanda. Þegar búið er að ganga frá samningum við verktaka verður
verkið kynnt með ítarlegum hætti þar á meðal áfangaskiptingu svo fátt eitt sé nefnt.
Framkvæmdum við leikskólann í Reykholti fer brátt að ljúka. Framkvæmdir eru á áætlun
en HK verktakar sem séð hafa um innanhúss- og lóðarfrágang eiga að skila verkinu 15.
október nk. Gert er ráð fyrir vígslu fljótlega eftir að verktaki hefur skilað verkinu af sér og
flutningur átt sér stað. Vígslan verður auglýst með dreifibréfi þegar vígsludagur liggur
fyrir.
Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 19. september sl. að auglýsa 11 íbúðahúsalóðir,
12 iðnaðarlóðir, 3 verslunar- og þjónustulóðir, 3 hesthúsalóðir og 2 garðyrkjulóðir lausar
til úthlutunar. Listi yfir þessar lóðir er hér í fréttabréfinu ásamt lista yfir þær lóðir sem
eru með 50 % afslætti af gatnagerðargjöldum fram að áramótum. Fleiri lóðir munu
bætast við í Reykholti fljótlega þegar hönnum við nýja götu lýkur sem heitir Brekkuholt
og er fyrir sunnan Kistuholtið. Þá munu einnig fleiri lóðir verða lausar á Laugarvatni
þegar deiliskipulagsvinnu og hönnun gatna þar lýkur.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

.
.

Fjölþætt heilsuefling Leið að farsælum efri árum

Miðvikudaginn 30. október kl. 17:00 verður Janus Guðlaugsson, doktor í íþrótta- og
*Heildrænt nudd
heilsufræðum, með fyrirlestur í félagsheimilinu á Flúðum um heilsueflingu eldri
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
borgara.

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
.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

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

sem sest hafa í líkamann.
Losar
um vöðvabólgueldri
vegnaaldurshópa
streitu og
Janus hefur lokið meistara- og doktorsnámi á sviði
heilsueflingar
og
álags.
eins verið með tveggja ára heilsueflingarverkefni fyrir eldri aldurshópa í

Reykjanesbæ og Hafnarfirði. Verkefnið er einnig að fara af stað í Vestmanneyjum.
*Vöðvanudd
Þó að fyrirlesturinn fjalli um eldri borgara þá á hann við-fyrir
munlíkamsræktarfólk.
stærri markhóp þar
Losar
og mýkir
vöðvana.er iðkuð
sem vöðvarýrnun getur byrjað um og eftir fertugt. Ef lítil
regluleg
hreyfing
viðvöðvamassa.
teygjurnar.
fram til sjötugs þá geta sumir hafa misst tæplega 50% afViðbót
sínum
Nægur

vöðvastyrkurFrímann
er ekki aðeins
mikilvægur til geta framkvæmt dagleg störf, heldur líka
Sigurður
Emilsson
fyrir
almenn
lífsgæði.
Vélstjóri og rafvirkjameistari
*Heilun
Verið
velkomin!
s: 692
4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

-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 nóvember 2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

fyrir 1. nóvember 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
Bláskógabyggð
Heilsueflandi samfélag
Rólegt rölt. Haust 2019
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Markmið:
Bláskógabyggð.
Göngum
S:896
0071 til að efla þrekið
Í tækin
til að efla styrkinn
Email
: audunn62@gmail.com
Teygjum til að auka liðleikann
Saman
fyrir félagsskapinn
_________________________________________________

Trjásala í Biskupstungum:
Dagskráin
Reykholti: fyrir þá sem mæta í tímanna og eru 60+, 67+ eða öryrki, þá eru
Er með stór tré til sölu!
(inni)tímarnir þeim að kostnaðarlausu. Þetta er tilraunaverkefni fram að
1.5 -3.0 m
áramótum.
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
_________________________________________________________________
Kl. 11:00 þriðjudaga og föstudaga. (fyrsti tíminn þriðjudaginn 8.
október)
Gröfuþjónusta
Auðuns
Mæting við íþróttahúsið og göngum eins og hópurinn ræður við í u.þ.b.
30 mínútur. Svo lengist tíminn við þjálfunina.
S:896 0071
Email:
audunn62@gmail.com
Endum
á að fara í íþróttahúsið og gerum léttar teygjur.
Þegar veður og færð versnar göngum við inni í íþróttahúsinu.
_________________________________________________
.
Kl. 11:00 mánudaga og miðvikudaga.
Tækjasalur í íþróttahúsinu. Æfingar og teygjur aðlagaðar að hverjum og
einum eftir 3 leiðbeiningatíma hjá Gunnari á þriðjudögum kl.11:00.
"Nýtt (ATH.
sumarhúsasvæði
í Bláskógabyggð
!
göngudagur sem
flyst inn). Fyrsti tíminn
verður 15. október.
Gunnar, íþrótta- og heilsufræðingur, mun síðan fylgja hópnum eftir
með þvítilaðsölu
mæta
fyrsta
í hverjum
mánuði.
Sumarhúsalóðir
á besta
staðmánudag
í Laugardalnum,
- Bláskógabyggð.
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.

Laugarási: Öllum að kostnaðarlausu. Verið velkomin/n

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.

Viðhald & Dráttur

Gröfuþjónusta á staðnum. "

Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.

Kl. 17:00 miðvikudaga. Laugarás mæting við torgið á móti leikvellinum.
Simi : 8960071
E-mail : audunn62@gmail.com
Gengið í Laugarási.
Tíminn gæti breyst þegar líður á veturinn.

Dekkjaþjónusta.

Heitt og kalt vatn í boði.

ATH! Hreyfing/þjálfun tvisvar í viku er viðhald, en þrisvar í viku er bæting.
Hreyfifélagar, verið velkomnir !

Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss

Félag eldri borgara í Biskupstungum.
Við byrjuðum vetrarstarfið fimmtudaginn 26.september
Fyrirkomulagið er þannig að við hittumst í Bergholti, aðstöðu eldri
borgara í Kistuholti 3, á fimmtudögum klukkan 2 þar sem við
spjöllum saman, spilum, föndrum, gerum handavinnu, drekkum
saman kaffi og bara það sem okkur dettur í hug.
Fyrsta fimmtudag í mánuði höfum við aðeins meira við og fáum
einhvern til að halda fyrir okkur fyrirlestur, myndasýningu eða
hvað annað sem á fjörur okkar rekur til tilbreytinga. Þá gerum við
aðeins meira við okkur í kaffinu.
Á þriðjudögum kl. 16:30 er leikfimi í íþróttahúsinu undir styrkri
stjórn Freydísar Örlygsdóttur. Eftir leikfimina er farið í sund og
heitu pottana.
Það er að fara af stað átak í verkefninu Heilsueflandi samfélag
með eldri borgara og öryrkja sérstaklega í huga. Fyrirkomulagið
er auglýst hér í blaðinu.
Eldri borgarar 67 ára og eldri fá frían aðgang að sundlauginni og
tækjasal í íþróttahúsinu.
Þeir sem orðnir eru 60 ára geta keypt sér mat í mötuneytinu í
Aratungu á krónur 658 máltíðina
Útbúið hefur verið félagskort sem gefur félögum afslátt í ýmsum
verslunum og í ýmis konar þjónustu.
Kvenfélag Biskupstungna býður eldri borgurum í Biskupstungum í
dagsferð til Vestmannaeyja fimmtudaginn 3. október næst
komandi.
Kynnið ykkur þjónustu við aldraða í Bláskógabyggð sem birtist í
síðasta blaði Bláskógabyggðar.
Félagið er að einn af stofnaðilum í Málshöfðunarsjóði Gráa
hersins.

Lausar lóðir í þéttbýlisstöðum Bláskógabyggðar
Sveitarstjórn samþykki á fundi sínum 19. september sl. að auglýsa eftirtaldar lóðir lausar til
umsóknar:

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
styðja við notkun hreyfiseðilsins í Bláskógabyggð
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Afsláttur af gatnagerðargjöldum
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum 9. maí s.l. að út árið 2019
verði ákveðnar íbúaðalóðir boðnar með 50% afslætti af gatnagerðargjöldum.
Hér er listi yfir þær íbúaðalóðir sem eftir eru með 50% afslætti.

Laugarvatn
Háholt 4, 6 og 8
Reykholt
Bjarkarbraut 14 og 16
Miðholt 7
Laugarás
Vesturbyggð 7

íbúðarhúsalóðir:
Laugarás
Vesturbyggð 7 (einbýlishúsalóð)
Bæjarholt 4, 6, og 10 (einbýlishúsalóðir)
Austurbyggð 9 (einbýlishúsalóð)
Laugarvatn
Háholt 4, 6 og 8 (einbýlishúsalóðir)
Reykholt
Miðholt 7 (einbýlishúsalóð)
Bjarkarbraut 14 og 16 (einbýlishúsalóðir)
Iðnaðarlóðir:
Reykholt
Vegholt 1a, 3, 3a, 4, 5, 5a, 7 og 7a.
Laugarás
Laugarás 10, 12 og 14.
Laugarvatn
Lindarskógur 5b.
Verslunar- og þjónustulóðir:
Reykholt
Skólavegur 6, 8 og 10.
Hesthúsalóðir:
Reykholt
Logaholt 3, 5 og 6.
Garðyrkjulóðir
Laugarás
Ferjuvegur 3 og 5

