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

19. árgangur 1. tbl. janúar 2020.

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

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

Nýárskveðja frá Bláskógabyggð
Við sendum íbúum í Bláskógabyggð, sumarhúsaeigendum, gestum og landsmönnum
öllum okkar bestu óskir um gleðilegt nýtt ár, með þökk fyrir góð samskipti og
samstarf á árinu sem er að líða.
Sveitarstjórn og starfsfólk Bláskógabyggðar
Myndin er úr safni Páls Skúlasonar og sýnir hún Hvítárbrú við Iðu ljósum prýdda.

Oddvitapistill
Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs með góðum þökkum fyrir ánægjuleg
samskipti á árinu sem er liðið. Á seinni fundi sveitarstjórnar í desember var
fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 samþykkt. Mikil vinna liggur að baki
fjárhagsáætlunarinnar hjá sveitarstjórn og öllum stjórnendum sveitarfélagsins,
fyrir það góða starf ber að þakka. Áætlað er að tekjur samstæðunnar (A- og Bhluti) verði um 1,7 milljarður, gjöld samstæðunnar eru áætluð rétt rúmlega 1,5
milljarður. Niðustaðan án fjármagnsliða er áætluð 141.893 milljónir. Að
frádregnum fjármagnsgjöldum, afskriftum og sköttum er rekstrarafgangur
áætlaður 93,6 milljónir fyrir árið 2020.
Gert er ráð fyrir að fjárfestingar nettó verði á árinu samtals 292.050 milljónir.
Stærsta einstaka fjárfestingin verður lagning ljósleiðara um sveitarfélagið en
gert er ráð fyrir 140 milljónum í þá framkvæmd. Aðrar fjárfestingar nettó, eftir
málaflokkum, eru hjá eignasjóði að upphæð 103 millj., hjá Bláskógaveitu fyrir 27
millj., í vatnsveitu fyrir 18 millj. og í fráveitu fyrir 4 millj. Gert er ráð fyrir
lántökum að upphæð 240 milljónum til að standa straum af fjárfestingum og þá
er gert ráð fyrir afborgunum lána að upphæð 90 milljónir á árinu. Áætlað er að
skuldaviðmið sveitarfélagsins verði 51,4% í lok árs 2020 og er það langt undir
lögbundnu hámarki en samkvæmt sveitarstjórnalögum er það 150%. Á
heimasíðu sveitarfélagsins er hægt að sjá fjárhagsáætlunina ásamt greinargerð.
Frá og með 1. febrúar nk. verður gjaldtaka hafin á gámastöðvum
sveitarfélagsins. Mikið sorpmagn berst árlega á gámasvöðvarnar, enda hefur
íbúum og gestum í Bláskógabyggð fjölgað mikið síðustu ár og þá hefur neysla
aukist. Samkvæmt lögum og reglugerðum á þessi málaflokkur að standa undir
sér en það hefur ekki náðst síðustu árin. Til dæmis stefnir í að halli af
málaflokknum verði um 30 milljónir fyrir síðasta ár. Til að ná betri árangri með
reksturinn, flokkun og fleiri atriði verður farið í gjaldtöku. Samhliða þessum
breytingum fá allir fasteignaeigendur, fyrirtæki og lögbýli inneignarkort eða
svokallað klippikort með ákveðinni inneign sem hægt er að nýta á
gámastöðvunum. Þannig fá íbúðar- og sumarhúsaeigendur inneignarkort á
gámastöðvunum fyrir allt að 4,5 rúmmetra á ári. Lögbýli fá inneignarkort fyrir
allt að 9 rúmmetra og þá fá fyrirtæki einnig inneignarkort fyrir allt að 9
rúmmetra. Þegar búið er að fullnýta inneignarkortið á árinu

BAÐSTOFUKVÖLD
Heldur sitt árlega
Baðstofukvöld í Felagsheimili Hrunamanna á Flúðum
föstudagskvöldið 7. febrúar kl. 20:30
Kappkostað er að bjóða upp á skemmtilega og fjölbreytta
dagskrá og að sjálfsögðu býður þessi matglaði kór upp á
veitingar, auk þess sem barinn verður opinn.
Uppsveitafólk er þekkt fyrir að skemmta sér og öðrum og
verður þetta kvöld engin undantekning á því. Setið verður til
borðs og notaleg stemning, gleði og gaman í fyrirrúmi.
Miðaverð er 2500 krónur.

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

__________________________________________________

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 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 15. febrúar 2020 og skal skila umsóknum skriflega til
skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 806 Selfoss, eða senda tölvupóst á netfangið
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is.

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

þurfa viðskiptavinir gámastöðvanna að greiða fyrir afsetningu úrgangs
samkvæmt gjaldskrá, sem er 5.500 kr á rúmmeter. Það er munur á hvort um
einstakling eða rekstraraðila er að ræða, sem er að skila úrgangi, hvort
úrgangurinn er gjaldskyldur eða gjaldfrjáls. Það er of langt mál að telja það allt
saman upp í þessum pistli en þessar upplýsingar eru á öðrum stað hér í
fréttabréfinu. Þessi breyting með gjaldtöku á gámastöðvunum verður kynnt
ítarlega með bréfi sem sent verður til allra fasteignaeigenda ásamt
inneignarkortinu á næstu dögum. Einnig verða upplýsingar aðgengilegar á
heimasíðu Bláskógabyggðar. Mikilvægt er að flokkun verði ávallt góð, það
einfaldar afsetningu á gámastöðvunum og gjaldtökuna. Það er von mín að
þessum breytingum verði vel tekið, góð reynsla er á þeim stöðum á landinu
þar sem þessi útfærsla með gjaldtöku og inneignarkort hefur verið í gangi.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Íþróttamiðstöðin í Reykholti
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

Íþróttahúsið á Laugarvatni
Vetraropnunartími
Mánudaga til fimmtudaga 10:00 – 21:00

Mánudaga til fimmtudaga(Sundlaug
14:00-21:00)
Föstudaga 16:00 - 19:00
Laugardaga Lokað
Sunnudaga 13:00-18:00

lokað

Nuddstofan
Heildrænt
líferni
Starf við sorpmóttöku/ Praca na pełny etat / work on waste
station
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Starf við sorpmóttöku
Starfmaður óskast við sorpmóttöku á gámasvæðum Bláskógabyggðar
aðra hverja
*Heildrænt nudd
helgi.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
sem sest hafa í líkamann.
Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2020.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og

álags.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmdaog veitusviðs Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is

*Vöðvanudd
Praca na pełny etat
Poszukiwany pracownik , praca przy obsludze wysypiska
smieci
w Bláskógabyggð
-fyrir líkamsræktarfólk.
co drugi weekend.
Losar og mýkir vöðvana.
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440
,
Viðbót við teygjurnar.
bjarni@blaskogabyggd.is

Sigurður Frímann Emilsson
Reiðnámskeið
Í janúar ætlar Rósa Birna Þorvaldsdóttir að kenna krökkum sem hafa áhuga á
hestamennsku. Áhersla verður á fimi og tölt. Það þarf að hafa með sér reiðtygi,
hjálma og hesta.
Námskeiðið verður í 4 skipti í reiðhöllinni á Flúðum síðdegis eða á kvöldin
miðvikudaginn 8.jan, miðvikudaginn 15.jan, miðvikudaginn 22.jan og fimmtudaginn
30.jan.

Full
time job
Vélstjóri
og rafvirkjameistari
*Heilun
We are looking for employee to work on community waste station in
-gefur
ró og jafnvægi.
Bláskogabyggð every other weekend. Application deadline is January
20, 2020.
Jafnar starsfemi og samvinnu
s:
692
4649
More
info
: Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is

Netfang: laufhaga12@internet.is

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Kennt verður í 45 mínútur í senn.
Þátttakendum
í litla hópa eftir getu og/eða aldri.
Óskumverður
eftir skipt
leiguíbúð

Járningaþjónusta

Það kostar 10.000 kr að vera með og skráning fer fram á netfanginu
Óskum
eftir íbúð á leigu gott er að komi fram nafn og kennitala og skráningin skili
smarakrakkar@gmail.com,
sér
tímanlega.
Í Reykholti
eða nágrenni

Tek að mér járningar

Upplýsingar í síma 847 6138

Í febrúar hefst svo næsta námskeið sem verður með svipuðu sniði en reiðkennari
verður Klara Sveinbjörnsdóttir og verður þá áhersla á Smala og fjórgang. Það verður
Astrid
á miðvikudögum.

Jarðarberjalandi
kveðja frá Æskulýðsnefnd Loga og Smára

milli orkustöðvanna.

Endilega deilið meðal íbúa.

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

Gjaldskrá

Inn tilBláskógabyggðar
fjalla
fyrir gámasvæði
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum
tíma rúmmetra
gefnar út af
í Reykjavík
en
Fyrir hvern
af Félagi
úrgangiBiskupstungnamanna
sem skilað er á gámasvæði
skal greiða
þær segja
frá mörgu
fróðlegusorpeyðingargjalds
um fólk og mannlíf
í Biskupstungum.
Þrjú
bindiá
5.500
kr. Greiðendur
fá klippikort
sem myndar
inneign
voru gefin
út
á
sínum
tíma,
annað
bindið
hefur
ekki
verið
fáanlegt
í
nokkurn
gámasvæðum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá sorphirðu í Bláskógabyggð fyrir
Næring
50% afsláttur
til heilsuþjálfa
tíma. árið 2020. Um
flokkaog
úrgangs
og gjaldskyldu
á gámasvæðum fer samkvæmt
Hver bók
kostar
2000
kr.
en
ef
allar
þrjár
bækunar
eru keyptar í einu kosta
eftirfarandi töflu:
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 febrúar 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir

1. febrúar 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

Málari

Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í

Málari
getur bætt við sig verkum á svæðinu í vetur. Öll almenn málningarvinna.
Bláskógabyggð.
GeriS:896
tilboð
ykkur að kostnaðarlausu.
0071
Email
audunn62@gmail.com
Meira
en :30
ára reynsla. Arnar s. 7775872

_________________________________________________
________________________________________________________________

Trjásala
Álagningarhlutfall útsvars hjá Bláskógabyggð 2020.
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
ákvað á fundi sínum, þann 12. desember s.l.
Er með stór
tré til sölu!
1.5álagningarhlutfall
-3.0 m
hvert
útsvars skuli vera árið 2020.
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.

Eftirfarandi var bókað þann 12. desember s.l. í fjárhagsáætlun 2020– 2023.
Gröfuþjónusta Auðuns
Útsvar fyrir árið 2020 verði 14,52%.
_________________________________________________________________
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

Þorrablót Bræðratungusóknar

_________________________________________________

verður haldið í Aratungu á bóndadag,
föstudaginn 24. Janúar 2020
verður opnaðí kl
20:00 og borðhald
"Nýtt Húsið
sumarhúsasvæði
Bláskógabyggð
! hefst kl 21:00
Þeim þjóðlega sið verður að sjálfsögðu við haldið að hver kemur með sitt
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað ítrog.
Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
Að borðhaldi loknu mun hljómsveitin Blek og byttur halda uppi fjörinu.
5 min. á næsta
10 min.miðvikudaginn
til Laugarvatns ( og
Fontana),
frátil
Reykjavik.
Miðasala
verðurgólfvöll,
í Bjarnabúð
22.
Janúar70
kl min.
12:00
15:00
Miðaverð 3.500 kr.
Heitt og kalt vatn í boði. Gröfuþjónusta á staðnum. "
Aldurstakmark 18 ár
Engin sjoppa á ballinu.
Simi : 8960071 E-mailAth:
: audunn62@gmail.com

Verið velkomin
Bræðratungusókn

NLP- Markþjálfun - dáleiðsla - sjálfstyrking
Losaðu þig við hindranir, ef eru.
Sjálfstraust og innri styrkur að góðum breytingum.
Katrín Erla markþjálfi og ráðgjafi. Verið velkomin að
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 - 806 Selfoss

