Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Lindy hop dansnámskeið í uppsveitunum

í Reykholti

Eftir rúma viku verður danshátíð í félagsheimilinu á Flúðum, Lindy on Ice langar að
bjóða heimamönnum upp á byrjendanámskeið í Lindy hop. Það yrði þá 3x 1.5 tíma
Afgreiðslutími
námskeið: 9. feb. (sunnudag, Aratungu),
15. feb. (laugardag, Aratungu) og 23. feb.
(sunnudag, Flúðum), með þeim fyrirvara að að minnsta kosti 10 manns taki þátt.
Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21

01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þröstur
Eiríksson
Kostnaður er 15. þúsund kr., innifalið eru böllin
á danshátíðinni:
13., 14. og 15. feb:
Lindyon 06/10:
Ice Skálholtsskórinn
með
æfingabúðir
29.des fimmtudagur opið 18-21
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Nánari upplýsingar um danshátíðina: https://www.facebook.com/lindyonice/
 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
Skráning
námskeiðiðVox
berist
til: gamlársdagur
heilsueflandi@fludir.is
og þá fyrir kl. 22
31.des
opið 10-16
 á13/10-14/10:
Femine.
Æfingabúðir
föstudagskvöldið 7. febrúar.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
____________________________________________________________
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

Kjölur

Vox Femine syngur í messunni
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
Svartárbotnar
Aðalfundir
Ungmennafélags
Biskupstungna; aðaldeildar, leikdeildar og
 15/10:
Stjórn Skálholt. Fundur
íþróttadeildar.
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
Fundirnir
verða haldnir
í kaffisalnum
í Aratungu
fimmtudaginn 27. febrúar nk. og
 15/10:
Heimsókn
tveggja ráðherra
í Skálholt
Aðstaða
fyrir
40
–
50
manns
hefjast
20:00.Afhending listaverks eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
 kl 15/10:
Vatnssalerni og sturta
Byrjað verður
á fundi íþróttadeildar
og fundir
leikdeildar
Hesthús,
gerði,
heysala og aðaldeildar verða svo í
19/10-20/10:
12 spora hópur

Áningastaðir

___________________________________
kjölfarið.
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Á fundunum fara fram venjuleg aðalfundarstörf. Á aðalfundi íþróttadeildar
Árbúðir verður
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
íþróttamaður
og
íþróttakona
félagsins
útnefnd.
Á
fundi
aðaldeildar
verður lögð fram
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
matseldar
í öllum
húsum

20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
tillaga að uppfærðum lögum félagsins sem fólk er hvatt til að kynna sér á heimasíðu
 umfbisk.is
21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
félagsins
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns

Breskir
unglingar
áaðaldeild
vegum
Það vantar21/10-26/10:
fólk til starfa
fyrirAðstaða
félagið,
í
vantar
okkur ritara og varamenn og í
Vatnssalerni og sturta

24/10:
Fermingarbörn
frá
Akranesi
íþróttadeild vantar varamenn. Núverandi
félagsins gefur kost á sér eitt ár í
Hesthús, formaður
gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum
í hugsað sér að
frá Akranesi
viðbót en 25/10:
þá vill Fermingarbörn
hann hætta.
Það
væri
alveg kjörið fyrirstöðum
þann sem gæti
sveitarfélaginu.
takaUpplýsingar
að
embættið
að
koma inn -í Systrasamfélagið
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eða varamaður til
 sér
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Fremstaver
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3571
Í
Laugarási
við
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20:30.
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á þessu ári
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Við bendum
á að þetta er
 26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
þægileg
innivinna
sem
krefst
ekki
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hvetjum
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til að gefa kost á
Í
Reykholti
kl.
20:30
og
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Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
sér.
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
Félagar
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í
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Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
Með von um góða þátttöku.

19. árgangur 2. tbl. febrúar 2020.

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

Oddvitapistill
Mikil umræða á sér stað í þjóðfélaginu um þá hugmynd að stofna þjóðgarð á
miðhálendinu. Ráðherra umhverfismála hefur kynnt drög að frumvarpi um stofnun
þjóðgarðs í samráðsgátt stjórnvalda. Vel yfir 250 manns komu á kynningarfund, sem
ráðherra hélt í Aratungu, þar sem drögin voru kynnt. Góðar umræður áttu sér stað í
lok fundar og var meirihluti þeirra sem tóku til máls með efasemdir um stofnun
garðsins. Bláskógabyggð hefur látið málið til sín taka frá upphafi og hefur gert
miklar athugasemdir við stofnun garðsins og þá hugmyndafræði sem þar liggur að
baki. Eitt það atriði sem Bláskógabyggð hefur gert alvarlegar athugasemdir við er
stjórnfyrirkomulagið, en eins og það er hugsað er verið að skerða skipulagsvald
sveitarfélaga, og þar með sveitarstjórnarstigið. Gert er ráð fyrir að öll sjö
sveitarfélögin í Árnes- og Rangárvallarsýslu eigi að skipa fimm fulltrúa í níu manna
umdæmisráð. Það verða því amk tvö sveitarfélög sem ekki fá menn í stjórn, sem
verður að teljast mjög sérstakt. Hina fjóra fulltrúana eiga umhverfissamtök,
útivistarsamtök, bændasamtökin og fulltrúi ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu.
Þessir fjórir fulltrúar, sem koma frá þessum aðilum, hafa ekki lýðræðislegt umboð á
bak við sig eins og fulltrúar sveitarfélaganna. Umdæmisráðin eiga svo að vinna
stjórnurnar- og verndaráætlun, en þar eru allar megin línur lagðar með starfsemi
þjóðgarðsins. Sveitarstjórnir allra sveitarfélaganna eru svo bundnar af stjórnunarog verndaráætlun og ber skylda til að setja þær inn í sínar skipulagsáætlanir eins og
aðalskipulag. Með þessu stjórnfyrirkomulagi á umdæmisráðunum er alvarlega
gengið á skipulagsvald sveitarfélaga, sem sveitarfélög geta engan veginn sætt sig
við. Þetta er eitt þeirra atriða sem sveitarfélagið hefur gert athugasemdir við, en
þau eru fleiri, sem ekki gefst ráðrúm til að rekja hér. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar
samþykkti fyrir stuttu síðan að óska eftir því að þingmenn Suðurkjördæmis komi á
opinn íbúafund til að ræða og fara yfir þær hugmyndir að stofna þjóðgarð á
miðhálendinu. Ég trúi ekki öðru en að þingmenn kjördæmisins verði við þessari ósk
og mæti á fund til að ræða við íbúa. Fundurinn verður auglýstur um leið og
tímasetning liggur fyrir.
Nú í vikunni fá fasteignaeigendur í Bláskógabyggð sem greiða sorpeyðingargjald
sent inneignarkort, sem hægt er að nota á gámsvæðum sveitarfélagsins. Gjaldtaka á
gámasvæðunum hefst í þessari viku. Með inneignarkortinu fylgir bréf, þar sem
breytingin er kynnt, ásamt upplýsingum um hvaða úrgangur er gjaldfrjáls og
gjaldskyldur, bréfin má einnig nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins, ásamt gjaldskrá
fyrir gámasvæði. Ef einhverjar spurningar vakna með þessar breytingar sem er
verið að innleiða er bent á að hafa samband við skrifstofu Bláskógabyggðar eða
senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is.

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

Um áramótin fjárfesti sveitarfélagið í vinnubifreið fyrir framkvæmda- og
veitusviðið. Með tilkomu bifreiðarinnar verður aðstaða starfsmanna betri,
verkfæri og efni verður aðgengilegra til að sinna þeim verkefnum sem verið er að
vinna að hverju sinni í eignum sveitarfélagsins.
Í haust var byggður körfuboltavöllur við Bláskógaskóla á Laugarvatni. Völlurinn er
hinn glæsilegasti með góðu upphituðu yfirborði. Völlinn er því hægt að nota allan
ársins hring. Ungmennafélag Laugdæla styrkti framkvæmdina rausnarlega og vil ég
nota tækifærið og þakka félaginu fyrir góðan hug til samfélagsins. Þau ykkar sem
ekki hafa séð völlinn hvet ég til að fara og skoða hann.
Sveitarfélögin fjögur í Uppsveitum hafa hafið samstarf um sameiginlegan
starfsmann til að sjá um Heilsueflandi samfélag hjá öllum sveitarfélögunum.
Gunnar Kristinn Gunnarsson, sem hefur séð um verkefnið fyrir Bláskógabyggð mun
því vinna fyrir öll sveitarfélögin að þessu verkefni. Búið er að ganga frá samningi til
eins árs um þetta samstarf.
Lionsklúbburinn Geysir kom færandi hendi í Aratungu fyrir stuttu síðan og færði
félagsheimilinu að gjöf hjartastuðtæki, sem búið er að koma fyrir í mötuneytinu.
Það er ómetanlegt hvað félagasamtökin í sveitinni bera góðan hug til
sveitarfélagsins, það er okkur öllum dýrmætt. Lionsklúbbnum Geysi vil ég þakka
fyrir rausnarlega gjöf.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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
Rúlluplast
Terra ætlar að sækja rúlluplast í febrúar
.
.

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
Veðrið hefur leikið okkur eldri borgara grátt
eins og aðra landsmenn.
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti
Kveðja frá Eldri borgurum í Bláskógabyggð.

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
lokað

Íþróttahúsið á Laugarvatni
Vetraropnunartími

Haldin var okkar fyrstu samverustund á nýja árinu 19. janúar eftir
mánaðarhlé.
*Heildrænt nudd

-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

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

Við höldum okkar striki og hittumst í Bergholti hvern
fimmtudag kl.14 – 16 í
sem sest hafa í líkamann.
spjalli, spili og öðru sem okkur dettur í hug.
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
Næsta fimmtudag 6.febrúar ætlar Konráð Ásgrímsson
að segja okkur frá og
álags.
sýna okkur myndir frá ferð hans til Moldóvu í nóvember.
Leikfimin á þriðjudögum kl. 16:30 heldur áfram undir stjórn Freydísar
Örlygsdóttur. Eftir leikfimina er farið í botsía, innigolf,*Vöðvanudd
endað í sundi og
-fyrir líkamsræktarfólk.
heitum potti eins og hver vill.
Unnið er að því að koma upp betri og fjölbreyttari aðstöðu
fyrirvöðvana.
Losar og mýkir
tómstundastarf í Haraldarholti.
Viðbót við teygjurnar.
Allar
tillögurFrímann
að tómstundagamni
Sigurður
Emilssoneru vel þegnar og um að gera að vera með.
Námskeið
í notkun
spjaldtölva og jafnvel snjallsíma er áætlað
Vélstjóri og
rafvirkjameistari
*Heiluní nánustu
framtíð.

s:
Ég692
hvet 4649
alla 60 ára og eldri að koma

-gefur ró og jafnvægi.
starsfemi og samvinnu
og kynna sérJafnar
starfið
og slást í hópinn.
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Kveðja,
Allar
alhliða viðgerðir,
þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Elín Siggeirsdóttir
formaður.
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Óskum eftir leiguíbúð
Óskum eftir íbúð á leigu
Í Reykholti eða nágrenni
Upplýsingar í síma 847 6138
Astrid
Jarðarberjalandi

Járningaþjónusta
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

Gjaldskrá

Inn tilBláskógabyggðar
fjalla
fyrir gámasvæði
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
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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 mars 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir

1. mars 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
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

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.

"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
Heitt og kalt vatn í boði.
Simi : 8960071

Gröfuþjónusta á staðnum. "

E-mail : audunn62@gmail.com

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

