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 11. tbl. nóvember 2019.

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

Nýtt húsnæði leikskólans Álfaborgar vígt

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

Nýtt húsnæði leikskólans Álfaborgar var vígt 18. október. sl. Fjöldi fólks var viðstatt
vígsluna og vakti leikskólalóðin mikla athygli unga fólksins.

Oddvitapistill
Það var mikill hátíðisdagur 18. október sl. þegar nýtt húsnæði leikskólans
Álfaborgar í Reykholti var vígt við hátíðlega athöfn. Fjölmenni var við vígsluna og var
sérstaklega gaman að sjá ungu kynslóðina njóta leikskólalóðarinnar, enda er hún
mjög vel heppnuð og vel úr garði gerð. Leikskólinn er þriggja deilda og á að getað
tekið við 60 nemendum. Þess má geta að nú eru um 35 nemendur í skólanum. Með
tilkomu leikskólans breytist öll aðstaða fyrir nemendur og starfsfólk til hins betra frá
því sem verið hefur. Þess má geta að hljóðvist skólans er mjög vel heppnuð og á
eftir að skila sér í betri líðan þeirra sem starfa í húsnæðinu. Leikskólinn er um 560
fm2 að grunnfleti. Framkvæmdatími verksins var um eitt og hálft ár og var verkinu
skipt upp í þrjá verkþætti. Um jarðvinnuna sáu BD vélar, uppsteypa og
utanhúsfrágangur var í höndum Ara Oddssonar ehf og það voru svo HK verktakar
sem sáu um innanhúss- og lóðarfrágang. Hönnun hússins var í höndum VA arkitekta
og Verkís sá um verkfræðihlutann. Endanlegur kostnaður liggur ekki fyrir en áætla
má að hann endi í um 480 milljónum.
Nú styttist í að framkvæmdir við lagningu ljósleiðara í sveitarfélaginu hefjist. Verið
er að ganga frá endanlegri áfangaskiptingu þessa dagana. Þá er ljósleiðaraefni að
berast í hús frá birgjum. Búið er að ganga frá ráðningu Gunnars Skaptasonar um að
sjá um verkeftirlit og vera fulltrúi verkkaupa á verkstað. Þá mun hann sjá um
samskipti við ábúendur og landeigendur. Ég vil minna á heimasíðu Bláskógaljóss en
þar eru settar inn helstu upplýsingar um verkið, slóðin er: www.blaskogaljos.net
Fyrir stuttu voru opnuð tilboð í snjómokstur í þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins. Búið
er að ganga frá samningum við þá sem lægstu tilboðin áttu í hvern þéttbýlisstað
fyrir sig. Um snjómokstur á Laugarvatni munu Ásvélar ehf. sjá um. Ketilbjörn efh.
sér um snjómokstur í Reykholti og Hrosshagi ehf mun sjá um Laugarás.
Þessa dagana er vinna við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins í fullum gangi. Mikil vinna
er hjá öllum stjórnendum sveitarfélagsins við að reikna áætluð laun og þjónustu- og
vörukaup auk margra fleiri þátta. Þá á sveitarstjórn eftir að fara vel yfir fjárfestingar
og gjaldskrár næsta árs. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum þarf sveitarstjórn að taka
fjárhagsáætlun fyrir á tveim sveitarstjórnarfundum, svo hún teljist samþykkt með
réttum hætti.

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

.
.

Tillaga til þingsályktunar um um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga
fyrir árin 2019–2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019–2023 liggur nú fyrir Alþingi.
Í þingsályktuninni er m.a. lagt fram að lágmarksíbúafjöldi verði 250 frá almennum
sveitarstjórnarkosningum árið 2022, en 1.000 frá almennum
sveitarstjórnarkosningum árið 2026. Talsverð umræða hefur verið um þessa tillögu
í þjóðfélaginu, en búast má við að hún verði samþykkt á Alþingi. Ef þessi tillaga
verður samþykkt þurfa amk. sveitarfélögin í kringum okkur að bregðast við í
síðasta lagi árið 2026. Bláskógabyggð, sem er yfir 1000 íbúa markinu, þarf einnig
að gera upp hug sinn hvort taka eigi þátt í viðræðum um sameiningu sveitarfélaga
eða ekki.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Rúlluplast
Gámaþjónustan ætlar að sækja
rúlluplast í desember

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

*Heildrænt nudd
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

Jólamarkaður
Jólamarkaður Kvenfélags Laugdæla
verður laugardaginn 30. nóvember kl
14.00 í húsnæði Háskóla Íslands á

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Laugarvatni. Lítið söluborð kostar 1.500
kr og stórt borð 3.000 kr.
Pantanir fyrir söluborð berist til Lindu

Sigurður Frímann Emilsson

lindadoggsnae@gmail.com s. 868 2384

Vélstjóri og rafvirkjameistari

Eða Guðnýjar ketilvellir@simnet.is s.

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

848 7758

*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
Hreyfiseðillinn og afsláttur í sund og þrek fyrir íbúa í Bláskógabyggð .
tíma.
Hver
bók kostar
2000 út
kr.afen
ef allar þrjár
bækunar
erumeðferðar
keyptar í úrræðum,
einu kostasem
Hreyfiseðillinn
er gefinn
heimilislækni,
sem
eitt af þeim
þær
5000
kr.
til eru
við ákveðnum
lífsstíllssjúkdómum. Eftir það fer viðkomandi í viðtal hjá
Nánari
upplýsingar
er hægt
aðmun
fá áí skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í um
Hreyfistjóra
(sjúkraþjálfara),
sem
samráði með
viðkomandi gera áætlun
hreyfingu og eftirfylgni.

síma
480-3000.
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, hækkaðan 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
________________________________________________________________

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 desember 2019. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

fyrir 1. desember 2019.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í

Leikdeild Umf.Bisk auglýsir:
Bókasafn Menntaskólans
að Laugarvatni er opið sem hér segir:
-Leikárið
er að hefjast.
-Vilt
þú 09.00-12.15
vera með? og 13.00-17.00
Mánudaga
Við
tökum
fagnandi á
nýju áhugafólki sem vill
Þriðjudaga 10.30-12.15
og móti
13.00-17.00
starfa
í skemmtilegum
hópi.
Miðvikudaga
13.00-18.00
-Við
byrjum
helgina
22.-24.
nóv, föstudag frá kl
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
20:00-22:30, laugardag og sunnudag frá kl 10-17. Þá
Lestímar
menntaskólanema
og fimmtudaga
frá
ætlar
leikhópurinn
að mánudaga,
hittast þriðjudaga
og kynnast
Ólafi Jens
17.00-18.00 Við ætlum að lesa
Sigurðssyni nýráðnum kl.
leikstjóra.
yfir
Bókasafnstímar
þau leikverk
í Bláskógaskóla
sem við höfum
þriðjudaga
augastað
frá kl. 09.00-10.30
á að setja
upp og hafa gaman saman.
(Frekari upplýsingar er að finna á www.umfbisk.is.)

síma 480-3000

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
Fréttir af æskulýðstarfi
Email: audunn62@gmail.com

Föstudaginn 8. nóv. verður kynningarfundur
_________________________________________________
æskulýðsstarfs
hestamannafélaganna Loga og Smára.
Bjóðum alla velkomna, sem áhuga hafa, í reiðhöllina á
Flúðum kl. 19.00 til að fá smá kynningu á því sem við
höfum verið að fást við og það sem er verið að hugsa
um "að
á næstu mánuðum.
Nýttgera
sumarhúsasvæði
í Bláskógabyggð !
Eftir að við höfum talað saman og gefið tækifæri á að
spyrja og hafa áhrif á starfið ætlar Klara
Sumarhúsalóðir til sölu á reiðkennari
besta stað í Laugardalnum,
- Bláskógabyggð.
Sveinbjörnsdóttir
að vera
með smá atriði.
Við bjóðum upp á drykki og eitthvað sætt og salt á
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
meðan.
Eigum góða kvöldstund saman í fínu höllinni okkar.
Heitt og kalt vatn í boði.

Gröfuþjónusta á staðnum. "

Föstudaginn 15. nóv. förum við í hina árlegu haustferð
Simi : 8960071 E-mail : audunn62@gmail.com
Loga og Smára með langferðabíl. Ferðinni er heitið
austur fyrir Þjórsá. Heimsóttir verða hestamenn og
snædd pizza. Takið daginn frá.
Æskulýðsnefnd Loga og Smára

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
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

___________________________________________________________

Frá félagi eldri borgara í Biskupstungum.
Vetrarstarf eldri borgara hófst fimmtudaginn 26.september með
því að heiðra Sigurð Þorsteinsson 95 ára og Sigurjón Kristinsson
85 ára.
Kvenfélagið bauð eldri borgurum í dagsferð á Eyrarbakka og
Þorlákshöfn 3. október, sem tókst með ágætum og var vel sótt.
Við þökkum kvenfélaginu kærlega fyrir.
Eldri borgurum var boðið upp á flensusprautu í Bergholti 17.
október og þáðu það tæplega 30 manns.
Eins og undanfarin ár er hittst í Bergholti/Haraldarholti, aðstöðu
eldri borgara í Kistuholti 3, á fimmtudögum klukkan 14:00 þar
sem gert er ýmislegt sér til skemmtunar.
Fyrsta fimmtudag í mánuði er haft aðeins meira við með því að fá
einhvern til að halda fyrir okkur fyrirlestur, myndasýningu eða
hvað annað til tilbreytinga. Eins er meira haft við í kaffinu.
Fimmtudaginn 7. nóvember kemur Pétur Skarphéðinsson fyrrum
heimilislæknir og heilsar upp á okkur.
Rétt er að minna á leikfimina sem endar á botsía á þriðjudögum kl.
16:30 í íþróttahúsinu undir styrkri stjórn Freydísar Örlygsdóttur.
Eftir leikfimina er farið í sund og heitu pottana.
Átakið „Heilsueflandi samfélag“ með eldri borgurum og öryrkjum
er í fullum gangi. Fleiri mættu þó notfæra sér þetta.
Dagskráin er þannig að á mánudögum og miðvikudögum kl.
11:00 eru æfingar í tækjasal.
Gunnar Gunnarsson kemur einu sinni í mánuði og fer yfir
æfingarnar.
Á þriðjudögum og föstudögum er ganga. Gengið er úti meðan
veður og færð leyfir annars inni í íþróttasal.
Hittumst hress og kát í nóvember.
Elín Siggeirsdóttir,
formaður Félags eldri borgara í Biskupstungum.

Íbúðir til leigu
Bláskógabyggð auglýsir til úthlutunar tvær leiguíbúðir að Kistuholti 5,
Reykholti. Um er að ræða íbúðir fyrir eldri borgara með lögheimili í
Bláskógabyggð. Íbúðirnar eru hvor um sig 43,8 fermetrar að stærð, alrými

Bjarnabúð óskar eftir starfskrafti

þar sem er svefnkrókur, stofa og eldhús, auk baðherbergis. Sameiginleg
setustofa fyrir íbúa að Kistuholti 5 er framan við íbúðirnar. Önnur íbúðin
verður laus til afhendingar 1. febrúar n.k., en hin er laus strax.
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2019 og skal skila umsóknum skriflega
til skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 806 Selfoss, eða senda tölvupóst á
netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is.

________________________________________________________________

Afsláttur af gatnagerðargjöldum
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum 9. maí s.l. að út árið 2019
verði ákveðnar íbúðalóðir 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

Við óskum eftir starfskrafti í 100% starf eða eftir samkomulagi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir hafi samband við Kristinn í síma 896-7003
Bjarnabúð in Reykholt is looking for a employee.
The person is wanted as soon as possible.
Please contact Kristinn 896-7003

