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Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
í Reykholti
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Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
Afgreiðslutími
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið:
Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
28-desember
14-20
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00.
Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur opið 12-22
29-desember
16-20
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
13/10-14/10: Vox
Femine.
Æfingabúðir
30-desember
16-22
13/10: Evrópskur samstarfhópur
í öldrunarmálum
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
31-desember
10-16
Vox Femine syngur
í messunni
15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
Svartárbotnar
15/10: Stjórn Skálholt.
Fundur18-20 -Þrettándinn
6-janúar
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn
tveggjastarf
ráðherra
í Skálholt
Styðjið
Björgunarsveitanna
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 12. tbl. desember 2019.

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

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

Kjölur







___________________________________
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
 ___________________________________
20/10-21/10:og
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
íbúar og gestir
Bláskógabyggðar
 21.10:Ágætu
Messa í Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól
og
gott
nýtt
ár.
20 - Náttúruferða
25 manns
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
Vatnssalerni
og
sturta
Gleðilegfrá
jól
og gott
nýtt
ár.
 24/10: Fermingarbörn
Akranesi
Hesthús,
gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
Áramótabrennur
verða á- Systrasamfélagið
eftirtöldum stöðum
í
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486
8757
/
895
9500
/
867
3571
Í
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl.
20:30.
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kammerkór Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
Í Reykholti
kl.
og flugeldasýningu
Laugarási
við
kl.
20:30.
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa Höfðaveginn
í20:30
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

23. desember LOKAÐ
24. desember LOKAÐ
25. desember LOKAÐ
26. desember LOKAÐ
27. desember 8.30 - 12.30
30. desember 8.30 - 16.00
31. desember LOKAÐ
Gleðileg jól

Áningastaðir

Á
Laugarvatni
Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
stjórnog
Símons
Ívarssonar
Í Reykholti
viðerVegholt
kl. undir
20:30
flugeldasýningu
í
messunni
og
við vatnið
kl. flugeldasýningu
21:00.
Aðstaða
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði
og
heysala
Á Laugarvatni er Björgunarsveitin
Ingunn með brennu
Vatnssalerni
og flugeldasýningu við vatnið kl. 21:30.

Jólakveðja
Óskum íbúum Bláskógabyggðar
og öllum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla.
Með ósk um gott og farsælt nýtt ár.
Þökkum liðið ár.
Sveitarstjórn og starfsfólk skrifstofu
Bláskógabyggðar.

Oddvitapistill
Síðari umræða um fjárhagsáætlun 2020 verður tekin fyrir á næsta
sveitarstjórnarfundi, 12. desember n.k. Ljóst er að fræðslumál taka til sín stærstan
hluta tekna sveitarfélagsins. Stærsta einstaka framkvæmd sveitarfélagsins á næsta
ári er lagning ljósleiðarakerfis um sveitarfélagið, en eins og áður hefur komið fram
mun lagningu kerfisins ljúka síðla árs 2020. Þegar fjárhagsáætlun hefur verið
samþykkt mun ég segja frá helstu lykiltölum.
Í tengslum við fjárhagsáætlunarvinnuna hefur mikil vinna farið í að skoða sorpmálin
en það stefnir í gríðarlega mikinn halla á þeim málaflokki á þessu ári. Bregðast þarf
við þeirri þróun að málaflokkurinn skili halla ár eftir ár, en samkvæmt lögum eiga
þær tekjur sem innheimtar eru vegna sorpmála að standa undir öllum kostnaði sem
til fellur er tengist sorpmálum. Það verða því breytingar í sorpmálunum um
áramótin og verða þær kynntar með ítarlegum hætti þegar þær liggja endanlega
fyrir en sveitarstjórn mun fara yfir þenna málaflokk á fundi sínum 12. des nk.
Vegagerðin fyrirhugar að bjóða út endurbætur á veginum frá Gýgjarholtskoti og að
Kjóastöðum í lok árs. Vegurinn heitir Skeiða- og Hrunamannavegur en ástand hans
hefur verið skelfilegt undanfarin ár, Það er því mikið fagnaðarefni að loksins skuli
fara að sjást fyrir endann á vegabótum á þessum vegi. Þess má til gamans geta að
vegurinn liggur í gegnum fjögur sveitarfélög.
Þau sex sveitarfélög sem standa að hirðingu og meðhöndlun á seyru hafa ákveðið
að ráða til sín þjónustufulltrúa sem á að sjá um öll samskipti á milli sveitarfélganna
við eigendur rotþróanna. Þó vel gangi að hirða seyruna eru gríðarlega margar
rotþrær sem illa gengur að þjónusta og þá eru hundruðir þróa sem ekki er hægt að
sinna vegna ýmissa ástæðna. Það er einna helst í eldri sumarhúsahverfum sem
vandræðin hafa verið hvað mest. Sveitarfélögin, sem standa að verkefninu, vilja að
þjónustan verði sem best og þá er mikilvægt að getað þjónustað allar þrær eins og
lög og reglur gera ráð fyrir.
Árið sem er að líða hefur verið mikið framkvæmdaár hjá sveitarfélaginu, stórar og
miklar framkvæmdir hafa átt sem stað á árinu. Bygging leikskólans í Reykholti var
stærsta einstaka framkvæmdin en önnur viðhaldsverkefni tóku talsvert til sín, eins
og endurbætur íþróttamiðstöðvarinnar á Laugarvatni auk gatnagerðar svo fá eitt sé
nefnt. Allar þessar framkvæmdir hafa að sjálfsögðu tekið talsvert til sín í fjármunum
en staða sveitarfélagsins var sterk fyrir og gat tekist á við þessi stóru útgöld.

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

Kæru sveitungar, um leið og ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar gleðiríkrar
jólahátíðar þakka ég ykkur öllum fyrir ánægjuleg samskipti á árinu sem er
að líða. Ég lít björtum augum til ársins 2020 og hlakka til þeirra verkefna
sem bíða úrlausnar í Bláskógabyggð á komandi ári.
Með jóla- og áramótakveðju,

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

Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

Íþróttahúsið á Laugarvatni
Málari

Vetraropnunartími
Mánudaga til fimmtudaga 10:00 – 21:00

Málari getur bætt við sig verkum á
svæðinu í vetur. Öll almenn

málningarvinna. Geri tilboð ykkur
að kostnaðarlausu.
Meira en 30 ára reynsla.
Arnar s. 7775872

.

Mánudaga til fimmtudaga(Sundlaug
14:00-21:00)
Föstudaga 16:00 - 19:00
Laugardaga Lokað
Sunnudaga 13:00-18:00
Opnunartími um jól og áramót
23. des – 10:00-18:00
24. des – Lokað
25. des – Lokað
26. des – Lokað
27. des – 10:00-18:00
28. des – Lokað
29. des – 13:00-18:00
30. des – 10:00-18:00
31. des – Lokað
1. jan - Lokað

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Leikfimi fyrir konur í Brautarholti.
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Nýtt 6 vikna námskeið byrjar 7 janúar 2020 og verður tvisvar í viku; á
*Heildrænt nudd
þriðjudögum og á fimmtudögum frá kl. 19-20. Fjölbreyttir og skemmtilegir
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
tímar. Námskeiðið kostar 9.000:- með húsaleigu – einnig er hægt að taka
sem sest hafa í líkamann.
hálft námskeið og kostar það þá 5000:-.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Þjálfari er Elin Moqvist, hóptíma og foamflex
kennari - Allar velkomnar.
álags.
Workouts for women in Brautarholt.
A new 6 week course starts january 7th 2020 and will
be twice a week; on
*Vöðvanudd
Tuesdays and Thursdays from. 19-20. Varied and fun
The course costs
-fyrirtimes.
líkamsræktarfólk.
9,000:- with the house rent – you can also take half
a
course
and it costs
Losar og mýkir vöðvana.
5,000:-.
Viðbót við teygjurnar.
Coach isEmilsson
Elin Moqvist – Everybody is welcome.
Sigurður Frímann

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.

Óskum eftir leiguíbúð
Óskum eftir íbúð á leigu

Járningaþjónusta
Rúlluplast

Í Reykholti eða nágrenni
Gámaþjónustan ætlar að sækja rúlluplast í desember
Upplýsingar í síma 847 6138
Ef þið viljið ekki fá bílinn til ykkar, vinsamlegast látið vita á skrifstofuna í síma
Astrid
480-3000 eða í tölvupósti á gudrunh@blaskogabyggd.is
Jarðarberjalandi

Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.
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
Næring og 50% afsláttur til heilsuþjálfa
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær
kr. Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð að byrja á nýju þema.
Nú er5000
verkefnið
Nánari
upplýsingar
er hægtogaðnúfátekur
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í
Fyrsta árið var það hreyfing
við næring.
Við skorum á félagasamtök
og
síma
heilsuþjálfa
480-3000.
að hafa samband og koma með hugmyndir að verkefnum.
Sveitarstjórnin hefur samþykkt að heilsuþjálfar, sem hafa hugmyndir að
námskeiðum, sem eru í anda Landlæknisembættisins, geti fengið 50% afslátt á leigu
á salarkynnum. Á það við, hvort sem er, fyrirlestararsal, íþróttahús eða sundlaug.

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.

Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra í síma: 4803008 eða í tölvupósti:
heilsueflandi@blaskogabyggð.is

________________________________________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í janúar 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir

1. janúar 2020.
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
Frá S:896
Félagi0071
eldri borgara í Biskupstungum.
Email: audunn62@gmail.com
Sæl verið þið og gleðilega aðventu og jólahátíð.

_________________________________________________

Dagskráin framundan hjá okkur er:
Fimmtudaginn 5.12. er okkur boðið í Faxa kl. 14:00 í boði hjónanna á Heiði, þeim
Brynjari Sigurðssyni og Mörtu Gísladóttur.
"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Fimmtudaginn 12.12. kl 13:30 er okkur boðið í vöfflukaffi í nýja
leikskólann. Leikskólinn fékk inni hjá okkur í Bergholti meðan nýji skólinn var reistur.
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
Fimmtudaginn 19.12. verður síðasti fundur okkar fyrir jól og þá gerum við okkur smá
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
dagamun og verðum í jólaskapi. Aldrei að vita nema við bjóðum upp á smá glögg eða
annað þess háttar í tilefni dagsins.
Heitt og kalt vatn í boði. Gröfuþjónusta á staðnum. "
Hlökkum til að sjá ykkur sem flest.
Simi : 8960071 E-mail : audunn62@gmail.com
Kveðja
Elín Siggeirsdóttir, formaður

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

Fréttir af æskulýðsstarfi Loga og Smára
Námskeiðin verða nokkur á næsta ári. Öll námskeiðin verða
einstaklingsmiðuð en við leggjum áherslu á mismunandi hluti í hvert sinn.
Námskeið framundan:
Jan: 8.15.22.30.

fimi og tölt, kennari Rósa Birna

Feb: 5.12.19.26

Smali og fjórgangur, kennari Klara Sveinbjörns

Mars: 4.11.18.25

hindrunarstökk og fimmgangur, kennari Anna Kristín

Minnum á æsku Suðurlands, það er sameininleg mótaröð sem
hestamannafélögin á Suðurlandi standa fyrir. Mótin verða 1. mars á Selfossi,
___________________________________________________________________

15. mars á Flúðum og 29. mars á Hellu, nánar auglýst síðar.
Apríl: 1.8.15,22

mynsturreið og trek sem endar á sýningu. Kennari

Anna Kristín

Íbúðir til leigu

Apríl: Byrjendanámskeið á Húsatóftum, kennari Elin
Maí: Undirbúningur fyrir landsmót

Bláskógabyggð auglýsir til úthlutunar tvær leiguíbúðir að Kistuholti 5,

Júní: Námskeið í Hrísholti

Reykholti. Um er að ræða íbúðir fyrir eldri borgara með lögheimili í

Júlí: námskeið í Hrísholti, kennari Kristín

Bláskógabyggð. Íbúðirnar eru hvor um sig 43,8 fermetrar að stærð, alrými

Öll námskeið og viðburðir verða svo auglýst nánar þegar nær dregur. Ef

þar sem er svefnkrókur, stofa og eldhús, auk baðherbergis. Sameiginleg

einhverjar spurningar koma upp endilega hafa samband

setustofa fyrir íbúa að Kistuholti 5 er framan við íbúðirnar. Önnur íbúðin

smarakrakkar@gmail.com

verður laus til afhendingar 1. febrúar n.k., en hin er laus strax.
Umsóknarfrestur er til 6. janúar 2020 og skal skila umsóknum skriflega til
skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 806 Selfoss, eða senda tölvupóst á
netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is.

Jólakveðja stjórnin.

Kvenfélag Biskupstungna
Kæru sveitungar og aðrir velunnarar.
Sendum ykkur öllum hugheilar óskir um gleðileg jól, gott og gæfuríkt komandi ár.
Hjartans þakkir fyrir stuðninginn á liðnu ári.

Ungmennafélag Biskupstungna
Ungmennafélag Biskupstungna óskar félagsmönnum sínum og íbúum
Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Um leið þökkum við fyrir
árið sem er að líða.

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á komandi
ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

Hestamannafélagið Logi
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum stuðning og gott samstarf á liðnu ári.

Íþróttamiðstöðin í Reykholti

Bláskógaveita

Vetraropnun 26. ágúst 2019 – 22. maí 2020. Mánudaga 14:00 – 20:00 Þriðjudaga
14:00 – 22:00 Miðvikudaga 14:00 – 20:00 Fimmtudaga 14:00 – 22:00 Föstudaga
13:00 – 17:00 Laugardaga 10:00 – 18:00 Sunnudaga lokað

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á komandi
ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

