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

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

19. árgangur 6. tbl. júní 2020.

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

Oddvitapistill
Ársreikningur Bláskógabyggðar fyrir árið 2019 var samþykktur á síðasta
fundi sveitarstjórnar. Niðurstaðan er nokkuð góð en síðasta ár einkenndist af
miklum fjárfestingum en þær námu um 600 milljónum króna. Rekstrartekjur
A og B hluta voru 1.530.003 milljónir, rekstrargjöld námu 1.375.250
milljónum, afskriftir voru 58.740 milljónir, fjármagnsgjöld 39.257 milljónir og
tekjuskattur nam 8 milljónum. Rekstrarniðurstaðan er því jákvæð um 48,7
milljónir. Skuldahlutfall Bláskógabyggðar um síðustu áramót var 78% og
skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 51,4%. Ný lán voru tekin á árinu að
upphæð 200 milljónum kr. og afborganir langtímalána voru 72,9 milljónir.
Veltufé frá rekstri nam 130 milljónum. Sá málaflokkur sem tekur mest til sín í
rekstri sveitarfélagsins eru fræðslu- og uppeldismál en um 680 milljónir fóru
í þann málaflokk. Laun- og launatengd gjöld sveitarfélagsins voru um 646
milljónir á síðasta ári. Þess má geta að fjöldi starfsmanna hjá Bláskógabyggð
voru 102 í árslok 2019 í 63 stöðugildum. Rekstur sveitarfélagsins er almennt
nokkuð góður en mikilvægt er að gæta aðhalds á öllum sviðum. Þá eru miklir
óvissutímar framundan með hvaða áhrif Covid-19 mun hafa á rekstur
sveitarfélagsins en það er nokkuð ljóst að tekjur munu dragast saman en hve
mikið er vandi að sjá fyrir um.
Sveitarstjórn fylgist vel með stöðunni í efnahagsmálum tengt Covid-19 og
hvernig málin komi til með að þróast. Ljóst er að útsvarstekjur og tekjur úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga munu dragast saman en hversu mikið er ekki

vitað og erfitt er að spá fyrir um slíkt. Sveitarstjórn mun á næsta fundi gera
breytingu á fjárhagsáæltun þar sem gert er ráð fyrir minnkandi tekjum.
Byggðastofnun hefur til að mynda spáð fyrir um að útsvarstekjur í
Bláskógabyggð muni dragast saman um 18% á árinu en við erum ekki að sjá
þessar tölur enn sem komið er. Atvinnuleysi í Bláskógabyggð var 26,3% í apríl
sem skiptist þannig að 8,8% eru án atvinnu og 17,4% eru á hlutabótaleið. Spá
Byggðastofnunar fyrir atvinnuleysi í maí er 24,1%.

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

Sveitarfélagið er nú að auglýsa eftir verktaka til að vinna að gatnagerð í

Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl

nýrri götu í Reykholti. Gatan heitir Brekkuholt og er fyrir sunnan Kistuholt.

8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar

Gatnagerðinni er skipt uppí þrjá áfanga og á að skila fyrsta áfanganum á

á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00

þessu ári. Í skipulagi götunnar er gert ráð fyrir 25 íbúðum sem skiptist í

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

einbýlishús og rað- og parhús. Gert er ráð fyrir að hægt verði að úthluta
lóðum í Brekkuholtinu þegar samningar við verktaka liggja fyrir.
Hreinn Þorkelsson skólastjóri Bláskógaskóla í Reykholti hefur sagt starfi sínu
lausu frá og með 31. júlí nk. Hreinn hefur verið skólastjóri í Reykholti í þrjú
ár en nú hverfur hann til annara starfa. Ég vil þakka Hreini fyrir vel unnin
störf og óska honum velfarnaðar á nýjum vettvangi. Starf skólastjóra við

__________________________________________________

grunnskólann í Reykholti hefur verið auglýst laust til umsóknar.
Eyrún Margrét Stefánsdóttir óskaði á síðasta fundi sveitarstjórnar eftir
lausn frá störfum í sveitarstjórn. Eyrún hefur setið í sveitarstjórn frá árinu
2014 og átt farsælt starf. Ég vil þakka Eyrúnu fyrir góð störf og gott samstarf
í sveitarstjórn og velfarnaðar á nýjum vettvangi. Axel Sæland mun taka sæti

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

Eyrúnar í sveitarstjórn og vil ég bjóða hann velkominn til starfa.

Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Rúlluplast
Terra ætlar að sækja rúlluplast í júní
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
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

*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.

Sumarafleysing á gámasvæðum
Starfmaður óskast við sumarafleysingu á gámasvæðum Bláskógabyggðar.
Starfstími er frá 15. júní til 1. september.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
Bláskógabyggðar

Járningaþjónusta
Tek að mér járningar
upplýsingar í
síma 846-7048.

Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is
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.
Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra í síma: 4803008 eða í tölvupósti:

Athugið

.

Næstu Bláskógafréttir koma út í júlí 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir .
1. júlí 2020.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

heilsueflandi@blaskogabyggð.is

________________________________________________________________

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.

.
Verslum í heimabyggð!
.

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Trjásala

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.

Er með stór tré til sölu!
1.5 -3.0 m
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.

Viðhald & Dráttur

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

_________________________________________________

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

"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.

Hestamannafélagið Trausti

5 min. á næsta gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
Heitt og kalt vatn í boði.

Gröfuþjónusta á staðnum. "

Frá hestamannafélaginu Trausta verður farinn Jónsmessureiðtúr
Simi : 8960071

E-mail : audunn62@gmail.com

laugardaginn 20. júní kl 13:00 frá Miðengi stefnt er einnig að því að fara um
verslunarmannahelgina inn að Skjaldbreið nánar auglýst síðar uppl í síma
899-8405 Kiddi eða 891-7050 Bensi.

Kveðja Félags eldri borgara í Biskupstungum.

Styrkir til félagasamtaka vegna heilsueflandi viðburða

Gleðilegt sumar kæru félagar.
Nú Covid-19 í rénun sem betur fer. Því miður er veiran ekki alveg horfin svo
við þurfum að fara vel og varlega með okkur enn um stund.
Við ætlum að hefja vetrarstarfið með fyrra fallinu í haust og byrja
reglubundið starf í byrjun september og halda þá aðalfundinn. Hann verður
auglýstur síðar þegar ákveðið hefur verið hvenær fundurinn verður haldinn.
Tökum sumrinu fagnandi, þegar það loksins kemur, og sjáumst kát og hress í
haust.
Farið vel með ykkur og hafið það gott.
Kær kveðja,
Elín Siggeirsdóttir.

—————————————————————————————————

Félagasamtök sem taka þátt í að skapa okkar heilsueflandi samfélag með því
að taka að sér verkefni eða vera með viðburð, geta nú sótt um styrk fyrir
utanumhald og framkvæmd. Verkefnin þurfa að styðja við þema ársins í
heilsueflandi samfélagi og ná ekki aðeins til eigin félaga/iðkenda heldur líka
til nærsamfélagsins. Þá bæði fullorðinna og barna.
Til að fá 50 eða 100 þúsund styrk þá þarf verkefnið/námskeiðið að vera með
leiðbeinenda. Til að tryggja góða þátttöku er æskilegt að viðburðir/námskeið,
sem fá styrk, séu auglýstir í fréttabréfi og á samfélagsmiðlum. Í ár eru 200
þúsund í þessum styrktarsjóði.
Styrkupphæðir:
 30 þúsund: utanumhald og framkvæmd viðburða t.d. kvennahlaupið.
Tímalengd viðburðar: 2-3 klst.


50 þúsund fyrir 3-4 klst. viðburð/námskeið með leiðbeinda eða kennslu

 100 þúsund fyrir stærri viðburð: 4-8 klst. yfir 2-3 daga, einnig með
leiðbeinenda eða kennslu.
Þema hvers árs er:
 2019: Hreyfing og útivera

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



2020: Næring



2021: Geðrækt, líðan og félagsleg virkni



2022: Heilbrigðir lifnaðarhættir, öryggi og sjálfbærni

Nánari upplýsingar gefur
Gunnar Gunnarsson
verkefnastjóri
Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð
heilsueflandi@blaskogabyggd.is
Sími: 8925532

Ertu tilbúin/n í góða fjölskyldugöngu?
Í undirbúningi er fella- og fjallgönguverkefnið, sem hefur verið í gangi
síðustu sumur í Bláskógabyggð. Sú nýbreytni verður í ár að sveitarfélögin í
uppsveitunum sameinast um þetta verkefni. Í sumar verður eitt

fjölskylduvænt fell í hverri sveit og síðan ein krefjandi áskorun fyrir þá sem
vilja meira.
Fylgist með á fésbókarsíðu Heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð.
Verkefnið fer af stað 13. Júní.
Verið velkomin upp í sveit!
Kveðja

