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
Ráðning skólastjóra Bláskógaskóla Reykholti
 10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
hefur
samþykkt
að ráða Láru Bergljótu
 10/10-14/10:
ZEN-hópur með
námskeið
í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið
10-16Lára Bergljót hefur
Jónsdóttur
í stöðu skólastjóra
Reykholti.
 13/10-14/10:
Vox Femine.Bláskógaskóla
Æfingabúðir
13/10:
Evrópskur samstarfhópur
í öldrunarmálum
gegntstöðu
aðstoðarskólastjóra
Bláskógaskóla
Reykholti frá árinu 2017 og
 sem
14/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju
11:00.
PresturÞrjár
sr. Egill
Hallgrímsson.
starfað
grunnskólakennari
í 18 ár kl.
þar
á undan.
umsóknir
bárust um
Vox Femine syngur í messunni
skólastjórastöðuna. Ráðningin tekur gildi 1. ágúst n.k.
 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 listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
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
Athugið
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
Næstu Bláskógafréttir koma út í Vatnssalerni
ágúst 2020. og
Ath.
Efni í blaðið þarf að berast fyrir
sturta
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á 1.eftirtöldum
stöðum í
ágúst 2020.
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Ef9500
þiðKyrrðardagar
viljið
senda -efni
í Bláskógafréttir sendiðFremstaver
það á
486 8757 / 895við
/ 867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
hafið
samband
á skrifstofu
Bláskógabyggðar í
Íblaskogabyggd@blaskogabyggd.is
Reykholti
kl. í20:30
ogeða
flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur
sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

19. árgangur 7. tbl. júlí 2020.

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

Kjölur

Áningastaðir

Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
stjórn Símons
Ívarssonar
símaundir
480-3000
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar lokuð frá 6 júlí til og með
3. ágúst 2020 Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is og
verður honum svarað eins fljótt og hægt er.

Pistill sveitarstjóra
Sveitarstjórn hefur gengið frá ráðningu á nýjum skólastjóra í Bláskógaskóla
Reykholti og var ákveðið að ráða Láru Bergljótu Jónsdóttur til starfa. Lára Bergljót
hefur gegnt stöðu aðstoðarskólastjóra síðan 2017 og verið afar farsæl í því starfi.
Hún hefur einnig mikla reynslu af kennslu og stundar nú diplómanám í stjórnun
menntastofnana. Ég býð Láru velkomna í stjórnendahóp Bláskógabyggðar og hlakka
til samstarfsins. Lára tekur við stöðunni 1. ágúst n.k. þegar Hreinn Þorkelsson lætur
af störfum og vil ég þakka honum fyrir góð störf að skólamálum. Staða
aðstoðarskólastjóra hefur verið auglýst laus til umsóknar og verður einnig ráðið í
hana frá 1. ágúst, eða síðar eftir samkomulagi.
Sveitarfélagið tekur nú þátt í verkefni með Byggðastofnun og Samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem unnið er að því að skilgreina stöðu þeirra
sveitarfélaga sem áætlað er að verði fyrir einna mestu tekjufalli vegna Covid 19 og
gera tillögur að úrræðum sem koma þessum sveitarfélögum að notum. Atvinnuleysi
í Bláskógabyggð, að meðtöldum þeim sem eru á svokallaðri hlutabótaleið, var rétt
yfir 20% í maí, sem er lítið eitt lægra heldur en spár gerðu ráð fyrir. Sveitarfélagið
fékk úthlutað fjórum sumarstörfum fyrir námsmenn á aldrinum 18-25 ára, sem liður
í aðgerðum stjórnvalda til að auka framboð af störfum fyrir þann hóp. Ráðir hefur
verið í þrjú starfanna, en fleiri umsóknir bárust ekki.
Auglýst var eftir tilboðum í gatnagerð í Brekkuholti í Reykholti og stóð til að opna
tilboð hinn 16. júní s.l. Engin tilboð bárust fyrir tilskilinn tíma og verður það að
teljast fremur óvenjulegt. Sveitarstjórn hefur því falið oddvita og sveitarstjóra að
kanna áhuga á byggingarlóðum á svæðinu og semja við verktaka um einstaka
verkþætti ef nægur áhugi reynist á lóðum. Auglýsing verður birt á heimasíðu
sveitarfélagsins.

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

Kynningarfundur fyrirtækja sem sinna fjarskiptaþjónustu var haldinn í Aratungu sl.

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

mánudag, en nú styttist í að fyrstu hús verði tengd við ljósleiðara. Fundurinn var
vel sóttur. Þeir sem ekki höfðu tök á að mæta geta haft samband við
fjarskiptafyrirtæki og fengið frá þeim verðtilboð. Á næstunni verða sendir út
reikningar fyrir tengigjaldi ljósleiðara til þeirra sem sótt hafa um tengingu. Á

á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00

umsóknareyðublaði merktu umsækjendur við hvort þeir vildu greiða tengigjaldið í

Sími stöðvarinnar er 432 2770

einni greiðslu eða skipta henni á allt að 8 mánuði og verður tekið tillit til slíkra óska

Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

við útsendingu greiðsluseðla.
Á þjóðhátíðardaginn, 17. júní sl., friðlýsti umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi
Guðbrandsson, Geysi og Geysisssvæðið í Haukadal. Fjölmargir hverir og laugar eru
á friðlýsta svæðinu, auk þess sem þar eru menningarminjar, m.a. svokallaðir

__________________________________________________

konungssteinar. Ánægjulegt er að þetta verkefni skuli vera í höfn og væntir
Bláskógabyggð þess að nú verði haldið áfram uppbyggingu innan svæðisins sem

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

m.a. miðar að því að bæta aðgengi og stuðla að verndun og varðveislu þess.
Sumarkveðja,
Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri

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

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:
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

_________________________________________________
Fella- og fjallgönguverkefni:

Trjásala Uppsveitir, sem er samstarfsverkefni sveitarfélaganna í
Heilsueflandi
uppsveitum Árnessýslu, er með fella- og fjallgönguverkefni í gangi til að hvetja
stór
til sölu!
íbúaErogmeð
gesti
tiltré
ganga
5 fell í uppsveitunum. Fellin eru öll aðgengileg og
1.5 -3.0 m
leiðirnar stikaðar þar sem þörf er og ættu flestir að finna sér fjall eða fell við
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
hæfi. Upp á hverju felli er póstkassi og gestabók. Ætlar þú að ganga á 2 eða 3
fell íGröfuþjónusta
sumar? Verkefnið
er í gangi til 13. september.
Auðuns
Fellin
eru:0071
S:896
· Laugarfell
á Geysisvæðinu
Email: audunn62@gmail.com
· Stöðulfell í Skeiða- og Gnúpverjahreppi
_________________________________________________
· Mosfell í Grímsnesi
· Byrgi Fjalla-Eyvindar í Skipholtsfjalli í Hrunamannahreppi
· Bláfell á Biskupstungnaafrétti
Við "bjóðum
upp á gönguferðir með
leiðsögn á fjögur! fell í sumar
Nýtt sumarhúsasvæði
í Bláskógabyggð
· 14 Júlí. Byrgi Fjalla-Eyvindar: Lagt af stað frá Jötu kl 17.30
· 21Sumarhúsalóðir
Júlí. Stöðulfell:tilLagt
bænum
Stöðulfelli- Bláskógabyggð.
kl 17.30
söluafá stað
bestafrá
stað
í Laugardalnum,
· 11. ágúst. Mosfell: Lagt af stað frá Mosfellskirkju kl 17.30
· 225Ágúst.
Lagt af 10
stað
frátilbílastæði
á Bláfellshálsinum
11 frá Reykjavik.
min. áBláfell:
næsta gólfvöll,
min.
Laugarvatns
( og Fontana), 70klmin.
Heitt og
kalt til
vatn
boði.dagana
Gröfuþjónusta
á staðnum.
"
Hvetjum
ykkur
aðí taka
frá og ganga
með okkur
Frekari upplýsingar inn á sveitir.is, undir Heilsueflandi Uppsveitir, og einnig
Simi : 8960071 E-mail : audunn62@gmail.com
Instagramreikningum og facebooksíðunni @uppsveitir

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

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

Þægindaverslun í þínu nágrenni
Grænmeti úr héraði og úrval af vörum fyrir bílinn.
Erum með allar tegundir af gasáfyllingum.
Opið 9-20
Verið velkomin
______________________________________________________________

Bjarnabúð leitar að starfskrafti

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

Við erum að leita að einstaklingi með framúrskarandi hæfileika í
mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára,
enskumælandi, með reynslu á atvinnumarkaði ásamt því að geta sýnt
sjálfstæð vinnubrögð. Vinnutími er samkomulagsatriði.
Áhugasamir hafi samband við Kristinn í síma 896-7003
Bjarnabúð is looking for an employee.
We seek an individual with outstanding comunication skills. You need to be
older than 25 yeras old, englishspeeking, have work experience and be able
to work independently. Flexible hours possible
Please contact Kristinn 896-7003

