Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fjárréttir
í Bláskógabyggð
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: StjórnTafir
Skálholt.
Fundur
vegna
fjárrekstra í Biskupstungum.
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
 15/10:
Heimsókn
tveggja
í Skálholt12. september má búast við
Föstudaginn
11.
september
ográðherra
laugardaginn
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns

15/10:
Afhending
listaverks
eftir
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
umferðartöfum á eftirtöldum vegum
í Biskupstungum
Vatnssalerni
og sturta vegna fjárrekstra.
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-20/10:
Föstudaginn
11. sept12 spora hópur










Kjölur

Áningastaðir

___________________________________

 19/10-21/10: A.A.-konur
Skálholtsbúðum
Biskupstungnabraut
F35, milli íGullfoss
og Geysis frá kl: 11:30 til 13:30.
Árbúðir

20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
Þorsteinsson
Skeiðaog
Hrunamannavegur
F30,
við
Gýgjarhól
milli kl: 14:00
og 15:30.
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
Ágætu
íbúar
og
gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum frá London.
Einholtsvegur
 matseldar
20/10-21/10:
F358,
frá
Fermingarbörn
Kjarnholtum
að Tungnaréttum
Sr. Sigurði Arnarssyni
frá kl:16:00 fram á
kvöld. 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
Laugardaginn
12.Gleðileg
sept
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Vatnssalerni og sturta
Biskupstungnabraut
F35 frá frá
Vatnsleysu
að Múla
frá kl:13:00 og fram eftir degi.
 24/10: Fermingarbörn
Akranesi gerði,
Hesthús,
heysala
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum
í
Einholtsvegur
frá Tungnaréttum
frá kl:13:00
og fram
 25/10:F358
Fermingarbörn
frá Akranesi að Gýgjarhólskoti
sveitarfélaginu.
eftirUpplýsingar
degi.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
í símum:
Fremstaver
486 8757 / 895
9500
/ 867 3571
Í
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl. 20:30.
Fjallskilanefnd
Biskupstungna.

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

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 9. tbl. september 2020.

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

Framkvæmdir í Reykholti

Oddvitapistill
Það er ótrúlegt hvað ein lítil covidveira getur haft mikil áhrif á alla
heimsbyggðina. Við í þessari sveit erum ekkert undanskilin þeim áhrifum.
Eftir að seinni bylgjan fór af stað og hertar sóttvarnaraðgerðir tóku gildi
hefur landslagið í ferðaþjónustunni breyst umtalsvert. Í samtölum mínum við
ferðaþjónustuna leit haustið og veturinn nokkuð vel út miðað við aðstæður,

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
Bókhaldsþjónusta
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög
í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Rangárvallasýslu standa að.
Tek að mér bókhald
fyrir einstaklinga
fyrirtæki.
Aðalstarfsstöð
þjónustufulltrúans
er á og
Borg
í Grímsnesi.
Ingibjörg Óskarsdóttir
Helstu verkefnin eru að vera í samskiptum við fasteignaeigendur varðandi
Vatnsleysu
seyrulosun
s. 695 4255og miðlun upplýsinga.
Sími: 832-5105
Netfang: aslaugalda@fludir.is

en það breyttist allt í einni svipan. Ljóst má vera að áhrifin hér í sveit eru

mjög mikil og erfiður tími framundan hjá ferðaþjónustuaðilum, en ég er þess
fullviss að þessi faraldur mun ganga yfir og það mun birta til áður en við
vitum af. Með þeirri metnaðarfullu uppbyggingu sem átt hefur sér stað í
ferðaþjónustu hér í sveit, getum við með stuttum fyrirvara tekið á móti
fjölda fólks með miklum sóma.
Ríkisstjórnin fundaði með fulltrúum allra sveitarfélaga á Suðurlandi um
miðjan ágúst sl. Á fundinum gafst sveitarfélögunum tækifæri til að koma
sínum áherslum á framfæri við ríkisstjórnina með beinum hætti. Eins og
gefur að skilja var sjónum beint að áhrifum covid og þeim áhrifum sem
veiran hefur haft á Suðurland og þá sérstaklega á ferðaþjónustuna. Þau
málefni, sem ég lagði áherslu á fyrir hönd Bláskógabyggðar, voru staða
ferðaþjónustunnar, landbúnaðarmál, samgöngur, þjóðgarður á
miðhálendinu, endurgreiðsla vsk af fráveituframkvæmdum, jöfnun
raforkuverðs, hjúkrunarheimili og málefni lögreglunnar í Uppsveitum.
Mikil uppbygging er þessa dagana að eiga sér stað í byggingu gróðurhúsa í

Athugið

Reykholti. Þrjár garðyrkjustöðvar eru að stækka sín gróðurhús umtalsvert.
Þessar stöðvar eru Friðheimar, Gufuhlíð og Espiflöt. Eftir að þessar stækkanir
verða komnar í gagnið verða stærstu tómata-, gúrku- og
blómagarðyrkjustöðvar landsins staðsettar í Reykholti. Þessar miklu
framkvæmdir hafa vakið talsverða athygli, enda ekki á hverjum degi sem slík
uppbygging á sér stað í landbúnaðinum. Með þessum metnaðarfullu
framkvæmdum verður vagga garðyrkjunnar enn betur fest í sessi í Reykholti.

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

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl

Sveitarstjórn hefur samþykkt að auglýsa breytingu á deiliskipulaginu á

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

Laugarvatni. Helsta áherslan í deiliskipulagsvinnunni var lögð á svæði sem

á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00

við fengum í makaskiptum við ríkið fyrir stuttu. Á því svæði er nú verið að

Sími stöðvarinnar er 432 2770

gera ráð fyrir íbúabyggð og verslunar - og þjónustulóðum. Eins er verið að

Aðalnúmer HSU 432 2000

gera talsverðar breytingar á íbúabyggðinni fyrir sunnan Menntaskólann. Ég

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

__________________________________________________

hvet þá sem láta sig skipulagsmál á Laugarvatni varða að skoða

auglýsinguna vel. Auglýsingin verður fljótlega aðgengileg á heimasíðu
sveitarfélagsins.
Fjallferðir og réttir verða með breyttu sniði þetta árið vegna covid 19.
Sveitarstjórn hefur staðfest tillögur fjallskilanefnda Laugardals og
Biskupstungna að breyttri tilhögun fjallferða og rétta þetta haustið vegna
covid 19. Fjallskilanefndirnar hafa tekið mið af þeim reglum sem gilda og

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

þeim tilmælum, sem gefin hafa verið út á vegum almannavarna. Á
heimasíðu sveitarfélagsins er hægt að sjá þær reglur sem gilda í réttum og
fjallferðum þetta haustið. Ef slakað verður á þeim samkomutakmörkunum
sem gilda áður en göngur og réttir fara fram geta þau tilmæli sem
fjallskilanefndirnar hafa gefið út breytst, slíkar breytingar verða tilkynntar á
miðlum sveitarfélgsins.
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

ATH! Breyttur opnunartími
Frá 7. sept 2020
útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
mánudaga - fimmtudaga
kl 10.00 - 16.00
Föstudaga
Kl 10.00 - 13.00
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.
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

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

þjónustufulltrúi seyruverkefnis
Áslaug Alda Þórarinsdóttir er 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

