Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Verkfallsboðun FOSS

í Reykholti

FOSS, stéttarfélag, hefur samþykkt að boða til verkfalls. Verkfallsaðgerðir
munu hefjast mánudaginn 9. mars n.k., takist samningar ekki fyrir þann tíma.
Komi til verkfalls mun það hafaAfgreiðslutími
mikil áhrif á starfsemi sveitarfélagsins, enda er
talsverður fjöldi starfsmanna þess félagar í FOSS. Verkföll hafa verið boðuð 9.
og 10. mars, 17. og 18.28.des
mars, 24.
og Október
26. marsopið
og 31.
mars og 1. apríl, náist ekki
miðvikudagur
18-21
samningar.
Íbúar eruTónskólinn.
hvattir til Námskeið:
að fylgjast
með Eiríksson
tilkynningum á heimasíðu
 01/10-02/10:
Þröstur
sveitarfélagsins
og á facebook.
 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
Framsókn
boðar
til
opins
fundar
í
Aratungu
í
Reykholti
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðummiðvikudaginn 11.
mars kl. 20.00.
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
Sigurður
Ingi, Evrópskur
Líneik Anna
og Þórarinn
Ingi taka á móti gestum.
 13/10:
samstarfhópur
í öldrunarmálum
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Verið öll hjartanlega velkomin!

19. árgangur 3. tbl. mars 2020.

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

Heimsókn forsætisráðherra

Kjölur

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







___________________________________
 19/10-21/10: 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

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, átti fund með fulltrúum úr
sveitarstjórnum Uppsveita sl. mánudag í Aratungu. Aðalumræðuefni
fundarins var fyrirhugaður þjóðgarður á miðhálendi Íslands. Einnig var rætt
um samgöngumál og sameiningar sveitarfélaga. Fundurinn var góður og
málefnalegur þar sem fundarmenn fóru vel yfir málin og skiptust á
skoðunum um þessi málefni.

Oddvitapistill
Sveitarfélagið hefur látið útbúa kort sem sýnir hvernig fyrirhugaður
þjóðgarður á miðhálendinu mun liggja um sveitarfélagið. Eins og fram hefur
komið í frumvarpsdrögum um þjóðgarðinn verða þjóðlendur sem liggja að
miðhálendinu gerðar að þjóðgarði. Ef þjóðgarðahugmyndir ganga eftir mun
garðurinn taka yfir 212.665 ha lands innan Bláskógabyggðar eða 64,4% af
landi innan okkar sveitarfélagamarka. Þá má geta þess til gamans að
Þingvallaþjóðgarður er 22.800 ha. Kortið af fyrirhuguðum þjóðgarði má sjá á
heima síðu sveitarfélagisins slóðin er https://www.blaskogabyggd.is/wp-content/
uploads/2020/03/Halendistjodgardur_200224.pdf

Mikil umræða er þessa dagana í þjóðfélaginu um Kórónaveiruna (covid-19).
Heilbrigðisyfirvöld um allan heim eru uggandi yfir útbreiðslu veirunnar, enda
geta þeir sem smitast veikst alvarlega. Í ljósi þessa hefur embætti
ríkislögreglustjóra lýst yfir hættustigi almannavarna í samráði við
sóttvarnalækni og embætti landlæknis vegna Covid-19. Góðar og gagnlegar
upplýsingar eru á vef landlæknis um Covid-19, þar ættu allir að getað fundið
þær upplýsingar sem þá vanhagar um. Stjórnendur sveitarfélagsins hafa farið
yfir stöðu mála komi upp smit í stofnunum sveitarfélagsins.
Viðbragðsáætlanir fyrir stofnanir sveitarfélagsins eru til og verður unnið eftir
þeim ef á þarf að halda. Komi til aðgerða, sem kalla á stór inngrip, verður
unnið eftir fyrirmælum Landlæknisembættis og sóttvarnalæknis.
Þau sveitarfélög sem standa sameiginlega að söfnun og meðhöndlun á seyru
hafa ráðið þjónustufulltrúa til að halda utan um verkefnið. Áslaug Alda
Þórarinsdóttir hefur verið ráðin í starfið. Hennar helstu verkefni verða að
halda utan um verkefnið í heild sinni, koma upplýsingum til fasteignaeigenda
ef illa gengur að losa rotþróna hjá viðkomandi, taka við ábendingum og öllu
því sem betur má fara í tengslum við tæmingu, sinna fræðslu og koma
almennum og sértækum upplýsingum til eigenda rotþróa. Þá er hluti
starfsins að sjá um skráningu í gagnagrunn enda er mikilvægt að allar
upplýsingar séu tiltækar þegar á þarf að halda svo þjónustan verði góð og
hnökralaus.

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

.
.

Sveitarstjórn hefur samþykkt að stofnuð verði framkvæmda- og veitunefnd.
Hingað til hefur ekki verið starfrækt framkvæmdanefnd en veitunefnd
hefur verið starfandi. Með auknum nýframkvæmdum og
viðhaldsverkefnum hjá sveitarfélaginu er mikilvægt að starfrækt sé
framkvæmdanefnd sem heldur utan um framkvæmdir, í nánu samstarfi við
sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs. Með að stofnuð verði nefnd sem
haldi utan um framkvæmdir og veitumál ætti yfirsýn og samlegð í þessum
málaflokki að aukast.
Framkvæmdir við lagningu ljósleiðarans eru aðeins farnar af stað. Veðurfar
hefur ekki verið með besta móti síðustu vikur og mánuði enda um hávetur
að ræða. En með hækkandi sól mun framkvæmdahraði aukast jafnt og þétt.
Framkvæmdir við tengimiðjuna sem staðsett er í Aratungu eru komnar
langt á veg. Í næsta fréttabréfi verður farið yfir áfangaskiptingu
verkefnisins.
Félagar í FOSS, stéttarfélagi, hafa samþykkt að boða til verkfalls 9. og 10.
mars n.k. Náist ekki samningar fyrir þann tíma mun verða röskun á ýmsum
þáttum í starfsemi sveitarfélagsins. Tilkynningar verða birtar á heimasíðu
sveitarfélagsins og facebook og eru íbúar hvattir til að fylgjast með.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Rúlluplast
Gámaþjónustan ætlar að sækja rúlluplast í apríl
Ef þið viljið ekki fá bílinn til ykkar, vinsamlegast látið vita á skrifstofuna í
síma 480-3000 eða í tölvupósti á gudrunh@blaskogabyggd.is
.

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

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Íþróttahúsið á Laugarvatni

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

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

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

lokað

Sigurður Frímann Emilsson
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
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
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 apríl 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir

1. apríl 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

Aðalfundur Björgunarsveitar Biskupstungna.
Aðalfundurinn verður haldin í húsi sveitarinnar
að Bjarkarbraut 2 í Reykholti,
Laugardaginn 21.mars.
Fundur hefst kl 16:30.

Skýrsla formanns, reikningar síðasta árs,
kosningar í stjórn, inntaka nýrra félaga
og önnur mál
Nýir félagar velkomnir.
Stjórn Björgunarsveitar Biskupstungna.

