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 listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-20/10: 12 spora hópur
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Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Ásta Stefánsdóttir

Fjárréttir í Bláskógabyggð

Kjölur

Áningastaðir

___________________________________

 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Athugið
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.
Aðstaða
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 Bláskógafréttir
21/10-26/10:
Breskir
unglingar
á vegum
Næstu
koma
út í september
2020.
Ath. Efni í blaðið þarf að berast
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
fyrir
september 2020.stöðum í
Áramótabrennur
verða
á 1.eftirtöldum
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
sveitarfélaginu.
Ef þiðKyrrðardagar
viljið senda -efni
í Bláskógafréttir sendið það á
 26/10-28/10:
Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Íblaskogabyggd@blaskogabyggd.is
Laugarási
Höfðaveginn
kl.
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
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
símaundir
480-3000
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
stjórn Símons
Ívarssonar
í
messunni
og flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Tungnaréttir í Biskupstungum verða laugardaginn 12. september kl. 9.00
Laugarvatnsrétt verður sunnudaginn 6. september ca kl. 17.00
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit verður laugardaginn 12. september kl. 15.00
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit verður sunnudaginn 13. september kl. 17.00

Oddvitapistill
Það er ósk mín að allir hafi haft það gott í sumar bæði í leik og starfi. Nú er
sumri farið að halla og lífið farið að komast í meiri rútínu hjá flestum. En
Covid óværan er enn að hrekkja okkur og ekki er vitað hvernig haustið og
veturinn kemur til með að vera. Sjálfsagt þurfum við að lifa með veirunni í
vetur með ákveðnum breytingum á okkar lífsháttum. Allar breytingar á
starfsemi sveitarfélagsins eru settar inná heimasíðuna jafnóðum og þær
liggja fyrir. Ekki er vitað á þessari stundu hvernig stafsemi skólanna kemur til
með að verða í skólabyrjun en stjórnendur munu kynna þær ef einhverjar
breytingar verða á eðlilegu skólahaldi.
Það er gaman að segja frá því að búið er að hanna leiksvæði við
grunnskólana á Laugarvatni og í Reykholti. Þá liggur fyrir hönnun á
leiksvæðinu í Laugarási. Búið er að ganga frá samningum við Leiktæki og
sport ehf um kaup á leiktækjum á alla þessa staði að undangengnu útboði.
Um er að ræða fyrri áfanga í endurbótum á þessum leiksvæðum en áætlað
er að fullklára leiksvæðin á næsta ári. Ráðgert er að leiktækin verði sett niður
ásamt fallvarnarlagi í lok september. Það er langþráður draumur að rætast
með endurbótum á þessum leiksvæðum en mikil breyting verður fyrir þá
sem eru að nýta sér þessi svæði.
Talsverðar gatnagerðarframkvæmdir eru í gangi hjá sveitarfélaginu á þessu
sumri. Búið er að setja seinna lag af slitlagi á Sólbraut og Dalbraut í Reykholti
og á Bæjarholt í Laugarási. Verið er að vinna að gatnagerð í Miðholti í
Reykholti þar sem stefnt er að setja slitlag á götuna fyrir veturinn. Gert er
ráð fyrir að gatnaframkvæmdir hefjist við Lyngbraut í Reykholti í haust en
ekki verður lagt slitlag á þá götu fyrr en á næsta ári. Framkvæmdir við
gatnagerð við Lindarskóga munu hefjast fljótlega en ráðgert er á að leggja
slitlag á götuna í haust.
Enginn verktaki skilaði inn tilboði í gatnagerð við nýja götu í Reykholti sem
heitir Brekkuholt eftir útboð í sumarbyrjun. Til stóð að hefja gatnagerð við þá
götu í sumar. Það voru vonbrigði að enginn verktaki skyldi skila inn tilboði í
verkið, því þarf sveitarstjórn að leita annara leiða til að vinna verkið en
eftirspurn er eftir lóðum í Reykholti og því er nauðsynlegt að opna þessa
götu sem fyrst.

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög
Árnessýslu, auk Ásahrepps í
60 plúsí Laugardal
Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð þjónustufulltrúans er á Borg í Grímsnesi.
Helstu
verkefnin
eruLaugardal,
að vera í samskiptum
við fasteignaeigendur
varðandi
Aðalfundur
60plús
haldinn 29. Júní
2020 skorar á sveitastjórnir,
seyrulosun
miðlun upplýsinga.
ráðherra ogog
alþingismenn
Suðurkjördæmis að vinna að því að húsnæði
Háskólans
á
Laugarvatni,
Rannsóknarsetur
Háskóla Íslands, Laugarvatni,
Sími: 832-5105
Lindarbraut,
verði gert að dvalarheimili fyrir aldraða.
Netfang:
aslaugalda@fludir.is
Kveðja
Stjórnin.
Elín Bachmann Haraldsdóttir, formaður. Kt. 181042-2309, netfang:
ellahaddi@simnet.is
Halldóra Guðmundsdóttir, ritari. Kt. 170944-3729. Netfang:
torfholt@live.com.
Theodór Vilmundarson, gjaldkeri. Kt. 170950-2679. Netfang:
theodorv@siminn.is
___________________________________________________________

Opna Gæðingamótið á Flúðum
Dagana 23-26 júlí fór fram Opna Gæðingamótið á Flúðum, en það var haldið af
Loga, Trausta og Smára. Að þessu sinni var mótið í samstarfi við Dýralæknirinn á
Flúðum og Gröfutækni, en auki gáfu Lífland og Límtré sigurvegurum
verðlaun. Mótið var vel sótt og skráningum fer fjölgandi á milli ára. Í ár var mótinu
einnig streymt af Alendis Tv. Að venju hlaut sigurvegarinn í Tölti 100 þúsund krónur
í verðlaun, en að þessu sinni var það Ragnhildur Haraldsdóttir á Úlfi frá Mosfellsbæ
með einkunna 7,78. Í ár bættu styrktaraðilar um betur og gáfu sigurvegaranum í
Skeiði einnig 100 þúsund. krónur. Sigurvegarinn í Skeiðinu var Sæmundur Þ.
Sæmundsson á tímanum 7,51 sek.

Úrslit úr öllum flokkum má finna á heimasíðu Loga : logi.123.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

Vinna við lagningu gangstétta í Reykholti og Laugarási eru hafnar en unnið
er eftir þeirri forgangsröðun sem sveitarstjórn samþykkti árið 2019. Lokið
verður við malbikun göngustíga meðfram Sólbraut og hluta af Miðholti og
Bjarkarbraut í Reykholti. Þá verður lögð gangstétt meðfram Bæjarholti í
Laugarási. Til stóð að leggja göngustíg meðfram Holtsgögu frá Skálholtsvegi
að Slakka í sumar en því þarf að fresta þar sem endurnýja þarf fyrst sjálfa
götuna áður en vinna við göngustíginn hefst, sú vinna mun hefjast í haust.
Áætlað er að því að leggja göngustíginn á næsta ári.
Umhverfisstofnun hefur sett upp loftgæðamæli í Reykholti. Fyrir um ári
síðan ályktaði sveitarstjórn að nauðsynlegt væri að koma upp slíkum mæli í
sveitarfélaginu en síðustu ár og áratugi hafa loftgæði í sveitarfélaginu verið
mjög slæm við vissar aðstæður en engar mælingar hafa verið til staðar.
Mikil loftmengun hefur komið ofanaf hálendinu og þá sérstaklega svæðinu í
kringum Hagavatn. Því er að fagnaðarefni að loftgæðamælir skuli hafa verið
settur upp svo hægt sé fylgjast með loftgæðum. Hægt er fylgjast með
loftgæðamælinum með því að fara inná www.loftgaedi.is og leita að
Reykholti.
Lagning ljósleiðara í sveitarfélaginu gengur vel en fyrsti íbúinn var tengdur
Bláskógaljósi 17. júlí sl. Það var skemmtileg tilviljun að það var elsti íbúi
sveitarfélagsins, Sigurður Þorsteinsson á Heiði en hann er 96 ára gamall.
Áfangar 5 og 8 voru fyrst tilbúnir til tengingar en það eru bæirnir frá Múla
og að Reykholti og svo neðstu bæirnir í Eystri Tungunni. Áfangar 1 og 2 eru
nánast tilbúnir til tengingar en það eru bæirnir í efri hlutanum af Eystri
Tungunni og bæirnir frá Myrkholti og að Múla. Næstu áfangar þar á eftir til
að tengjast eru áfangar 3 og 4 sem eru bæirnir með Hlíðum og við
Reykjaveg og svo bæirnir í Laugardalnum.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

Kveðja til Félags eldri borgara í Biskupstungum.
Kæru félagar.
Vonandi hefur sumarið verið ykkur gott.
Því miður virðist Covid veiran vera komin á kreik á nýjan leik
svo við verðum að vera enn varkárari en áður.
Nú er bara að bíða og sjá hvernig fer og hvað hægt verður að gera
og hvenær.
Ég segi eins og Alma Möller landlæknir sagði á einhverjum
fundinum í vetur „Núna þurfum við að sýna skynsemi,
umburðarlyndi og þolinmæði.“
Við fylgjumst með framvindunni og hittumst þegar rofar til.
Höldum hress inn í ágúst mánuð og verum bjartsýn á framtíðina.
Bestu kveðjur
Elín Siggeirsdóttir
_________________________________________________

þjónustufulltrúi seyruverkefnis

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

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

