Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram
í húsi björgunarsveitarinnar
Tilkynningar
vegna COVID-19
í Reykholti

Á heimasíðu Bláskógabyggðar má finna allar tilkynningar sem sveitarfélagið
hefur sent frá sér varðandi kórónaveiruna, COVID-19, og áhrif hennar á
Afgreiðslutími
starfsemi og þjónustu sveitarfélagsins. Tilkynningarnar birtast á fréttasíðu, auk
Október
28.des
miðvikudagur
18-21
þess sem þeim er safnað
saman
undir einumopið
tengli.
Íbúar eru hvattir til að
 01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
fylgjast
heimasíðunni,
facebooksíðu
sveitarfélagsins og nýta sér
 með
06/10:
Skálholtsskórinn
æfingabúðir
29.desmeð
fimmtudagur
opið 18-21
upplýsingar
sem
birtast
á www.covid.is.
 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
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
 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
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

19. árgangur 4. tbl. apríl 2020.

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

Þingvellir

Oddvitapistill
Það er óhætt að segja að við séum að upplifa tíma í þjóðfélaginu sem okkur
gat ekki órað fyrir, fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það var nánast öllu kippt
úr sambandi á einu augabragði og afleiðingarnar eru strax orðnar skelfilegar.
Við í Bláskógabyggð höfum ekki farið varhluta af afleiðingum COVID-19.
Ferðaþjónustan, sem er stærsta atvinnugreinin í sveitarfélaginu, hefur orðið
fyrir gríðarlegum áföllum. Það hefur átt sér stað forsendubrestur hjá
ferðaþjónustunni og hafa ferðaþjónustufyrirtæki þurft að segja upp fólki.
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar, með að koma til móts við fyrirtæki með að greiða
hluta af launum, hafa og munu hjálpa mikið til.
Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu sveitarfélagsins eftir að
almannavarnir lýstu yfir hættuástandi og samkomubann var sett á. Skólarnir
okkar hafa þurft að skera verulega niður opnunartíma til að getað farið eftir
leiðbeiningum yfirvalda til að hefta útbreiðslu veirunnar. Stjórnendur og
starfsfólk skólastofnana hafa staðið sig mjög vel á þessum erfiðu tímum og
eiga hrós skilið fyrir góð og fagleg vinnubrögð. Eins eiga foreldra hrós skilið
fyrir góðan skilning á þessum erfiðu tímum þegar þjónustuna varð að skera
niður nánast fyrirvaralaust.
Sveitarstjórn hefur nú þegar samþykkt nokkrar aðgerðir til að koma til móts
við fyrirtæki og einstaklinga í sveitarfélaginu. Samþykkt hefur verið að
eindögum fasteignagjalda í mars, apríl, maí og júní hjá rekstraraðilum sem
hafa orðið fyrir verulegu tekjutapi vegna áhrifa COVID-19 verði frestað
þannig að gjöld fyrir þessa fjóra mánuði komi til greiðslu síðar. Þá verða
leikskólagjöld og gjöld fyrir frístund með breyttu sniði þann tíma sem þetta
ástand varir, stjórnendur hafa kynnt þessar breytingar fyrir þeim sem nýta
þessa þjónustu.
Ríkisstjórnin hefur kynnt aðgerðapakka til að koma hjólum atvinnulífsins eins
mikið af stað og hægt er og óskað eftir ábendingum og tillögum frá
sveitarfélögunum. Af hálfu Bláskógabyggðar var lögð áhersla á að fara í
samgöngubætur og í aðgerðir á ferðamannastöðum sem eru í umsjón
ríkisins svo þessir innviðir séu í stakk búnir til að taka við fjölda ferðamanna
þegar ástandið verður komið í samt lag. Þá var líka lagt til við ríkið að sinna
viðhaldi á eigum ríkisins í sveitarfélaginu.

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
seyruverkefnis sem sex sveitarfélög í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð þjónustufulltrúans er á Borg í Grímsnesi.
Helstu verkefnin eru að vera í samskiptum við fasteignaeigendur varðandi
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Sími: 832-5105
Netfang: aslaugalda@fludir.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

__________________________________________________
Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

.
.

_________________________________________________
Sælir kæru eldri borgara í Biskupstungum.
Vona að þið séuð öll við góða heilsu og vanhagi ekki um neitt.
Það eru allir að gera sitt besta til að létta okkur lífið. Þar má nefna ýmsar
uppákomur í sjónvarpi og útvarpi. Sjónvarpað er allan daginn ýmiskonar
efni sem hægt er að stytta sér stundir við.
Svo er rétt að benda ykkur á að á Rás 1 kl. 9:45 er morgunleikfimi, mjög létt
og hressandi og hentar flest öllum.
Verst að við erum ekki öll komin með spjaldtölvur og gætum þá dundað
okkur við þær. Bætum úr því þegar rofar til.
Við hlýðum Víði og verum heima þar til hann segir að við megum annað.
Hafið það gott og gleðilega páska.
Kær kveðja
Elín Siggeirsdóttir.

Ljóst er að tekjur sveitarfélagsins verða lægri á þessu ári en áætlanir gerðu
ráð fyrir vegna minni umsvifa í ferðaþjónustu og þar með lægri
útsvarstekjum. Þrátt fyrir að tekjur verði minni en gert var ráð fyrir í
fjárhagsáætlun mun sveitarfélagið ekki draga úr fjárfestingum og viðhaldi
eigna. Í áætlun þessa árs var m.a. gert ráð fyrir fjárfestingum að upphæð
292 milljónum króna.
Á þessum tímum hefur það sannast hversu mikilvægt það er að hér sé
tryggt fæðuöryggi. Við sem þjóð eigum að hafa það sem metnað að
framleiða sem mest af okkar matvælum sjálf. Það er ekki gott að vera
öðrum háð með matvæli og helstu nauðsynjar til landsins. Nú er
heimsfaraldur sem hefur haft gríðarleg áhrif á allan heiminn, því miður er
þetta sennilega ekki síðasti faraldurinn eða váin sem mun herja á
mannkynið. Við eigum í því uppbyggingarskeiði sem framundan er að efla
og styrkja íslenskan landbúnað, svo fæðuöryggi okkar sé tryggt. Ég vil í
þessu samhengi nota tækifærið og óska bændunum á Espiflöt til hamingju
með landbúnaðarverðlaunin sem þau fengu afhent á Búnaðarþinginu sem
haldið var fyrir stuttu.
Við vitum það öll að við munum komast út úr þeim hremmingum sem við
erum í þessa dagana. Það eru erfiðir mánuðir framundan í ferðaþjónustu
hér í sveit en ég er þess fullviss að við munum komast út úr þessu ástandi
sterkari. Ég heyri á ferðaþjónustuaðilum að þeir eru ekki að gefast upp, þeir
ætla að nýta tímann sem gefst til að byggja upp og bæta og vera tilbúin
þegar hjólin fara að snúast aftur.
Við þurfum öll að standa saman á þessum erfiðu tímum og fara í gegnum
þessa erfiðu tíma samstíga, þannig komumst við í gegnum þennan ólgusjó
mun sterkari og öflugri.

Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

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

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

Gjöld vegna leikskóla og frístundar

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

Vegna áhrifa COVID-19 á skipulag leikskóla og frístundar hefur sveitarstjórn
samþykkt að gjöld vegna leikskóla og frístundar verði ekki innheimt með
hefðbundum hætti.
Ekki verður innheimt fyrir frístund þá daga sem lokað er.

Járningaþjónusta

Ekki verður innheimt fyrir leikskóla þegar börn eru heima vegna veikinda,
sóttkvíar eða ákvörðunar foreldra, enda séu fjarvistir vegna þessa ávallt í
heilum vikum.

Tek að mér járningar

Ekki verður innheimt fyrir þann tíma á leikskólum sem þjónusta er skert.
Reikningar verða ekki sendir út 1. apríl, heldur verður innheimt eftir á í apríl,
maí og júní skv. framangeindum reglum. Inneign sem myndast vegna mars
verður nýtt til frádráttar síðar.

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

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
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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

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

á salarkynnum. Á það við, hvort sem er, fyrirlestararsal, íþróttahús eða sundlaug.
Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra í síma: 4803008 eða í tölvupósti:
heilsueflandi@blaskogabyggð.is

________________________________________________________________

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

1. maí 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.

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.

Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

"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

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2020
Frestun fasteignagjalda hjá rekstraraðilum
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu opinna svæða.
Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 20. maí til 31. júlí. Starfssvæðið er á
Laugarvatni, Laugarási og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl
n.k. og skulu umsóknir berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar Vinnuskóli Bláskógabyggðar. Upplýsingar
gefur Bjarni í síma 860-4440.
Framkvæmda- og veitusvið
Bláskógabyggðar
—————————————————————————————————

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur samþykkt að eindögum fasteignagjalda í
mars, apríl, maí og júní hjá rekstraraðilum sem hafa orðið fyrir verulegu
tekjutapi vegna áhrifa COVID-19 verði frestað þannig að gjöld fyrir þessa
fjóra mánuði komi til greiðslu síðar. Við mat á því hvort um verulegt tekjutap
sé að ræða sé horft til þeirra skilgreininga sem ríkið mun beita við slíkar
ákvarðanir. Á næstu þremur mánuðum verði metið hvort gera þurfi frekari
breytingar og einnig verði á þeim tíma ákveðið með hvaða hætti fyrirtækin
geta greitt hina frestuðu gjalddaga.
Umsókn um frestun skal eiga sér stað í gegnum þar til gerða þjónustugátt.
Sveitarstjórn hvetur Samband íslenskra sveitarfélaga og ríkisstjórn til að
vinna í sameiningu hratt og vel að gerð þjónustugáttar svo fyrirtækin þurfi
einungis að sækja um frestun gjalda á einum stað, sama hvort um er að ræða
gjöld til ríkis eða sveitarfélaga.
Greiðsluseðlar vegna apríl 2020 verða sendir út með hefðbundnum hætti.
Rekstraraðilar sem telja rekstur sinn falla undir skilyrði um verulegt tekjutap
þurfa að sækja um á vefgátt ríkisstjórnarinnar um leið og það stendur til boða.
Eindagi á fasteignagjöldum í mars verður færður til 30. apríl þar sem umrædd
vefgátt er ekki tilbúin.
—————————————————————————————————

Við höfum opnað verslun í Laugardalshólum og erum við með nauta- og
lambakjöt ásamt ýmsum hannyrðum til sölu. Verið hjartanlega velkomin.
Erum á facebook undir Laugardalshólar.
Opnunartími verslunar er
Mán-fimtudag 13-18
Föstudag
13-21
Laugardag og
Sunnudag
13-17
Heiða Björg sími
8931281
Jóhann Gunnar sími 8948081

Sumarafleysing á gámasvæðum
Starfmaður óskast við sumarafleysingu á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfstími er frá 1 maí til 1 september.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is

Breyting á þjónustu vegna COVID-19
31. mars 2020
Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á starfsemi Bláskógabyggðar og
þjónustu sveitarfélagsins vegna útbreiðslu COVID-19 og takmarkana á
samkomuhaldi. Breytingar geta orðið á þessari áætlun með skömmum
fyrirvara. Íbúar eru hvattir til að fylgjast með tilkynningum á heimasíðu
sveitarfélagsins.

Skrifstofa:
Skrifstofa sveitarfélagsins er lokuð almenningi. Starfsfólk sinnir vinnu heima
eða á skrifstofunni eftir ákveðnu skipulagi. Svarað er í síma 480 3000 og
senda má erindi á netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is, auk þess sem
netföng starfsmanna eru aðgengileg á heimasíðunni www.blaskogabyggd.is .
Bláskógaveita:
Starfsmenn sinna ekki mælaskiptum
bilanaþjónustu og rekstri veitna.

og álestri.

Starfsmenn

sinna

Bókasafn:
Bókasafn Bláskógabyggðar í Bláskógaskóla er lokað.
Bókasafn Menntaskólans á Laugarvatni er lokað.
Félagsheimilið Aratunga:
Lokað er fyrir útleigu á Aratungu.

Velferðarþjónusta Árnesþings – afgreiðsla meðan samkomubann
stendur yfir:
Almennt gildir að áhersla er lögð á samskipti í gegnum síma. Ekki er hægt að
koma í viðtal á skrifstofum meðan þetta ástand varir.
Barnavernd- Tilkynningum um barnavernd skal beina á netfangið
barnavernd@arnesthing.is eða í síma 480-1180. Utan hefðbundins
dagvinnutíma er hringt í síma 112 ef tilkynning er þess eðlis að bregðast þurfi
við henni tafarlaust.

Heimaþjónusta – síma 480-1180. Netfang sigrun@laugaras.is
Fjárhagsaðstoð og húsnæðisstuðningur – vinsamlega hringið í 483-4000 eða
sendið tölvupóst á netfangið sigurjon@arnesthing.is
Málefni fatlaðs fólks - áhersla er lögð á samskipti í gegnum síma eða
tölvupóst. Sími 483-4000, netfang arna@arnesthing.is
Unnið er eftir forgangslista varðandi heimaþjónustu. Notendur heimaþjónustu
frá tilkynningar frá heimaþjónustunni varðandi fyrirkomulag.
Félagsmiðstöð:
Félagsmiðstöð er lokuð.
Gámasvæði:
Opnunartími er óbreyttur. Óheimilt er að skila flokkuðum
endurvinnsluúrgangi frá heimilum sem eru í sóttkví eða eingangrun á
gámasvæði. Allur úrgangur frá heimilum í sóttkví eða einangrun skal fara í
óflokkað sorp (almennan úrgang).

Íþróttamiðstöðvarnar í Reykholti og á Laugarvatni:
Sundlaugar, íþróttahús og líkamsrækt eru lokuð.
Íþróttaæfingar liggja niðri.
Mötuneyti Aratungu:
Lokað er fyrir aðgang kostgangara að mötuneyti.
Lokað er fyrir aðgang eldri borgara að mötuneyti, en þeim gefinn kostur á að
fá heimsendan mat.
Mötuneyti sinnir takmarkaðri þjónustu við grunn- og leikskóla. Starfsmenn
skóla og skrifstofu hafa ekki aðgengi að mötuneytinu.
Matur fyrir eldri borgara á Laugarvatni:
Ekki er matur fyrir eldri borgara þar sem mötuneyti ML hefur lokað.
Skólastarf í Bláskógabyggð:
Skólastjórnendur vinna áætlanir um starfsemi leik- og grunnskóla fyrir hverja
viku fyrir sig á meðan takmarkanir gilda og kynna þær.

