Flugeldasala Björgunarsveitarinnar
Biskups
Næring
Í vetur höldum við áfram
með næringu
sem þema í Heilsueflandi samfélagi. Þennan
Fer fram
í húsi björgunarsveitarinnar
mánuðinn leggjum við áherslu á heilkorn, enda hefur það ýmis jákvæð áhrif á heilsu
okkar.
í Reykholti
Heilkorn er mikilvægur hluti af hollu mataræði enda góð uppspretta B-vítamína, Evítamíns, magnesíums og trefja sem eru nauðsynlegar fyrir heilbrigða meltingu. Neysla
heilkornavara tengist minni líkum á sykursýki
Afgreiðslutími
af tegund 2, hjarta- og æðasjúkdómum og
þyngdaraukningu. Þá tengist neysla á trefjaríkum mat úr jurtaríkinu minni líkum á
Október
krabbameini í ristli.
28.des miðvikudagur
opið 18-21

01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þröstur Eiríksson
Hvernig má auka :
06/10:
æfingabúðir
• Velja brauð
eðaSkálholtsskórinn
aðrar matvörur
úr
heilkorni
að minnsta
kosti tvisvar á dag.
29.desmeð
fimmtudagur
opið 18-21
• Nota heilkorn
í
bakstur
og
grauta,
t.d.
rúg,
bygg,
heilhveiti,
grófmalað
spelt eða hafra.
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr.
Egill Hallgrímsson
• Nota bygg,
hýðishrísgrjón
og heilkornapasta
semopið
meðlæti
fínunninna
vara.
10/10-12/10:
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.
Umsjón:
sr.í stað
Sigrún
Óskarsdóttir
30.des
föstudagur
12-22
• Velja kornvörur
sem
eru
merktar
með
Skráargatinu.
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
______________________________________________________

gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
Spáð
í bollan
 13/10: Evrópskur samstarfhópur
í öldrunarmálum
 14/10:
kl. 11:00.
sr. Egill
Á þessum
skrítnuMessa
tímumí Skálholtsdómkirkju
er mikilvægt að huga
vel að Prestur
heilsu sinni
og Hallgrímsson.
skorum við á fólk að

Kjölur

Voxhvað
Femine
vera meðvitað um
þaðsyngur
setur íí messunni
heilsubollan sinn (líkama okkar). Líkami okkar er eins
 sem
15/10-19/10:
skólahópur
í Skálholtsskóla
og bolli
við fyllum áBreskur
og vonum
að við holdum
góðri heilsu. Svartárbotnar
Það gæti verið einhverjar
sprungur,
misstórar,
þarSkálholt.
sem er Fundur
leki sem hefur áhrif á okkar heilsu. Þessar sprungur geta
 15/10:
Stjórn
verið vegna
álags,Ferðamálafrömuðir
andleg eða líkamleg,
sem
 15/10:
halda
fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
hefur neikvæð
áhrif
á
heilsu
okkar.
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Þess vegna er mikilvægt að vera
meðvituð
Aðstaða
fyrirum
40 – 50 manns

15/10: Afhending listaverks eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
hvað við setjum í heilsubollan okkarVatnssalerni
og minnka og sturta
Hesthús, gerði, heysala
 hefur
19/10-20/10:
spora
hópur
það sem
neikvæð12
áhrif
á heilsu
okkar.
___________________________________

Áningastaðir

 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
fer 20/10-21/10:
Námskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Hvað
í heilsubollann
þinn?
Gaseldunaráhöld
og
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
það ganga!
Gleðileg
jólLátum
og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Vatnssalerni
sturta
Það ergott24/10:
fyrir líkama
og sál aðfrá
fara
út að ganga.og
Ekki
bara fyrir líkamann heldur líka fyrir
Fermingarbörn
Akranesi
Hesthús,
gerði, heysala
okkar
andlegu
líðan.
Okkur
líður
betur
og
við
fáum
meiri
og lífsgæði
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum orku
stöðum
í aukast. Ef
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
gengið er í náttúrulegu umhverfi þá sýna rannsóknir að það hefur betri áhrif á líkama og
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Upplýsingar
íganga
símum:
Fremstaver
sál heldur
en að
áKyrrðardagar
malbiki
eða-áSystrasamfélagið
göngubretti. Hugum að sóttvörnum
en bjóðum
486 8757
/ 895
9500
/ 867 3571
Í
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl.
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
öðrum
með í gljasteinn@gljasteinn.is
göngutúr, hvort sem er vini, maka eða fjölskyldumeðlimum, t.d gæti
Netfang:
Í
Reykholti
kl. í20:30
ogánægður
flugeldasýningu
Heimasíða:
www.gljasteinn.is
 28/10:
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl.með
11:00.
Prestur
sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson
hundurinn
eða kötturinn
veið mjög
stuttan
göngutúr.

Á
Laugarvatni
Ingunn
með
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir stjórn
Ívarssonar
Skorum
líka á aðra
að er
geraBjörgunarsveitin
hið
sama og þannig
höfumSímons
við jákvæð
áhrifsyngur
áhrif
á samfélagið í
í
messunni
kringum
okkur.
og
flugeldasýningu
við vatnið
Aðstaða
fyrir 15 kl.
- 20 21:00.
manns
Hestagerði og heysala

Vatnssalerni
Látum
það ganga! 

19. árgangur 11. tbl. nóvember 2020.

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

Haust á Þingvöllum

Oddvitapistill
Það er óhætt að segja að Covid-19 snerti alla landsmenn með einum eða öðrum
hætti, svo vægt sé til orða tekið. Við hér í Bláskógabyggð förum ekki varhluta af því.
Eftir hertar sóttvarnaraðgerðir sem tóku gildi um mánaðarmótin okt/nóv er m.a.
nánast öll starfsemi sveitarfélagsins með breyttum hætti. Reynt er eftir fremsta
megni að veita eins góða þjónustu og hægt er miðað við þær reglur sem eru í gildi.
Upplýsingar um þjónustu sveitarfélgsins er að finna á heimasíðu og facebooksíðu,
þá er hægt að hafa samband við skrifstofuna til að fá upplýsingar. Það er farið að
merkja þreytu í þjóðfélaginu út af þessum alheimsfaraldri, enn þónokkuð í land, en
við vitum fyrir víst að þetta tekur allt enda, það skulum við hafa sem ljósið í
myrkrinu. Lítið hefur verið um smit í okkar sveitarfélagi, við skulum því halda áfram
að fara varlega og gæta vel að sóttvörnum, svo veiran breiðist ekki út um okkar
samfélag með öllum þeim afleiðingum sem hún getur haft bæði beint og óbeint á líf
okkar allra. Mikilvægt er að þjóðinni takist vel við að ná veirunni niður í þessum
aðgerðum sem nú standa yfir, svo við getum haft eins eðlileg jól og áramót og hægt
er.
Í sumar og haust var unnið að lagningu göngustíga og lokafrágangi á götum í öllum
þéttbýlisstöðum Bláskógabyggðar. Mikil breyting verður á allri götumynd við slíkar
framkvæmdir. Umferðaröryggi eykst umtalsvert ásamt því að allt ryk og önnur
óþægindi hverfa þegar malargötum er lokað þar sem það á við. Árið 2019 samþykkt
sveitarstjórn forgangsröðun í gatnagerð og lagninu göngustíga, sem unnið hefur
verið eftir síðan þá. Mikilvægt er að halda áfram að vinna eftir þeirri forgangsröðun,
svo frágangi gatna og uppbyggingu göngustíga ljúki á allra næstu árum.
Eins og áður hefur komið fram er lagning ljósleiðara um sveitarfélagið á
lokametrunum. Allir íbúar sem hafa sótt um ljósleiðara ættu að vera búnir að fá
hann inn í hús til sín í síðasta lagi 25. nóv. en þá eru verklok eftir samkomulag við
verktaka.
Gatnagerð við nýja götu í Reykholti, Brekkuholt, er hafin og gengur vel. Úthlutun
lóða í götunni hefur farið vel af stað. Það stefnir í að eftir fund sveitarstjórnar þann
5. nóv. nk. verði aðeins tvær lóðir lausar til úthlutnar af þeim 11 lóðum sem eru við
götuna.
Vinna við umhverfið í kringum hverinn á Laugarvatni er í gangi þessa dagana.
Bláskógabyggð fékk styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til verksins.
Leggja á göngustíg, sem fer niður fyrir hverinn, setja á upp söguskilti, girðing í
kringum hverinn verður endurnýjuð ásamt fleiri þáttum. Mikil bylting verður fyrir
íbúa og gesti með bættu aðgengi við hverasvæðið ásamt því að öryggi eykst með
þessari framkvæmd.

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög
í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Steinsögun
Rangárvallasýslu standa að.
Aðalstarfsstöð
þjónustufulltrúans
er á Borg
í Grímsnesi.
Tek að mér steinsögun
í uppsveitum
Árnessýslu,
get sagað allt að 27 cm.
Helstu
verkefnin
eru
að
vera
í
samskiptum
við
Verð og aðrar upplýsingar veitir Kristján Valur ífasteignaeigendur
síma: 8657158 varðandi
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Sími: 832-5105
Netfang: aslaugalda@fludir.is

__________________________________________________________

Atvinna
Óska eftir vinnu, skoða allt. Silke Leyk, Skyggnir, 846
Flúðir, S: 8439172"

__________________________________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í desember 2020. Ath. Efni í blaðið þarf að berast
fyrir 1. desember 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
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

Þessa dagana er vinna við endurnýjun leiktækja í gangi á lóðum grunnskólanna og
á leiksvæðinu í Laugarási. Þetta er tveggja ára verkefni sem stefnt er á að verði
lokið á næsta ári. Mikil bylting verður fyrir grunnskólana að fá þessi leiktæki en
talsvert hefur vantað uppá að leiksvæðin við skólana séu viðunandi.
Á síðasta ári tók Bláskógabyggð yfir rekstur og viðhald á ljósastaurum í öllum
þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins. Rarik átti alla ljósastaura og þjónustaði þá, en nú
er Bláskógabyggð tekin við þeim rekstri. Í haust hefur staðið yfir endurnýjun á
kúplum sem eru úr sér gengnir. Led kúplar eru settir í staðinn en
heildarendurnýjun mun taka nokkur ár.

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

Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

__________________________________________________

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og dekkjaþjónusta

Bókhaldsþjónusta
Tek að mér bókhald fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Ingibjörg Óskarsdóttir
Vatnsleysu
s. 695 4255

Velkomin í Skálholt
Hótel Skálholt
Veitingahúsið er opið í hádeginu alla virka daga og bíður upp á venjulegan
heimilismat. Einnig er hægt að panta af matseðli, tekið er á móti hópum í
mat eða kaffi alla daga sé þess óskað. Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg í
síma 899 3093, 486 8870 eða á netfangið hotelskalholt@skalholt.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
ATH! Breyttur opnunartími
Frá 7/9 2020
OPIÐ
mánudaga - fimmtudaga
kl 10.00 - 16.00
Föstudaga
Kl 10.00 - 13.00
laugaras@lyfja.is

Verslum í heimabyggð!

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
.

Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.

.

Gröfuþjónusta Auðuns
Til eldri borgara félaga í Biskupstungum.
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Sæl Bláskógabyggð.
verið þið kæru félagar.
S:896 0071
Email
: audunn62@gmail.com
Ég vil
byrja
að minnast tveggja fyrrum formanna okkar félags þeirra Sigurðar

Þorsteinssonar á Heiði og Fríðar Pétursdóttur sem lengst af bjó í Laugargerði í
_________________________________________________
Laugarási, sem létust í október og voru jarðsett 23. október. Við erum þakklát
fyrir samveru þeirra og störf í þágu félagsins.
Trjásalaþeirra eru sendar innilegar samúðarkveðjur.
Fjölskyldum

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!

Það1.5
er ekkert
lát á Covid smitum svo við verðum enn um sinn að sýna varkárni,
-3.0 m
skynsemi
og þolinmæði
í þessari
baráttu.
Ég sé
því miður ekki fram á að við
Sitkagreni,
Stafafura, Birki,
Alaskaösp
og örfá
Gráelritré.
getum hittst enn um sinn. Vonandi verður ástandið betra í desember og við
fáum
tækifæri til að
hittast, halda aðalfund og gera okkur smá dagamun.
Gröfuþjónusta
Auðuns
En þangað til, reynum að gera okkur eitthvað til tilbreytingar og vera dugleg að
0071 við okkar fólk, hreyfa okkur aðeins, passa upp á svefn og
veraS:896
í sambandi
Email: audunn62@gmail.com
mataræði.
Við munum sigra. Við erum öll almannavarnir.
_________________________________________________
Hafið það sem allra best.
Góðar stundir.
Kær kveðja,
Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Elín "Siggeirsdóttir
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

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

Hestamannafélagið Logi

Finnum þessar bækur
Ég segi nú stundum, að án sögunnar, værum við ekki að spígspora um þessa
jörð. Það fólk sem ól okkur af sér á líka sína sögu og þar fram eftir götunum,
langt inn í fortíðina. Okkur ber skylda til að halda frásögnum af verkum og lífi
þess til haga, eftir föngum.
Undanfarin ár hef ég verið að taka saman ýmsar upplýsingar um Laugarás og
er búinn að koma upp vef sem kallast laugaras.is, sem geymir það sem ég hef
tekið saman um þennan þéttbýliskjarna, sem á sér stutta, en sérstaka sögu.
Hluti af þessari samantekt á að vera nokkurskonar saga
Laugaráslæknishéraðs, sem áður kallaðist Grímsneslæknishérað, en þar
sem uppsveitamenn virðast hafa komið sér hjá því að vera mikið á síðum
dagblaða, þarf að treysta á þau gögn sem hafa orðið til innan svæðisins, til
dæmis fundargerðabækur.
Erindi mitt við þig er þetta:
Mig vantar enn bækur sem ná yfir tímabilið frá 1920 – 1935; það vantar
fimmtán mikilvæg ár inn í þessa sögu. Gögn frá þessum tíma hefur mér ekki
tekist að finna, utan fundargerðabóka hreppsnefndar Biskupstungnahrepps
og Sýslunefndar Árnessýslu. Þar fyrir utan er um að ræða glefsur úr öðrum
bókum sem tengjast uppsveitunum, sem héraðsskjalasafnið geymir.
Þú ert kannski afkomandi einhverra þeirra forystumanna sem komu við sögu
á þessum tíma og hugsanlega geymir fjölskylda þín einhver gögn sem þeir
létu eftir sig, þar sem ein til tvær litlar fundargerðabækur gætu leynst. Ert þú
til í að leita þessi gögn uppi, eða láta okkur vita hvar líklegt er að þau sé að
finna? Elsta bókin sem við höfum er ekki nema 11x17 cm að stærð (sjá
meðfylgjandi mynd), svo hér er líklega ekki um að ræða stórar eða miklar
bækur. Mögulega bara eina bók.
Það getur verið, að fundargerðir oddvitanna á þessum tíma, hafi verið
skráðar í fundargerðabók einhverrar hreppsnefndarinnar, en því miður eru
þær einnig ófundnar, utan fundargerðabóka Biskupstungnahrepps frá
þessum tíma. Í þeim er ekki mikið fjallað um læknishéraðið.
Til fróðleiks læt ég hér fylgja nöfn forystumanna úr hreppunum sem komu að
læknishéraðinu á árunum 1920-1935. Þeir eru sannarlega fleiri, en þessar
upplýsingar eru úr fundargerðabókum sýslunefndar Árnessýslu,
Biskupstungnahrepps og oddvitanefndar. Kannski kveikir það í þér

Kæru félagar, á síðasta aðalfundi félagsins var samþykkt að
tilnefna tvo aðila til setu í nefnd sem á að skoða kosti og
galla sameiningar hestamannafélaganna í uppsveitum
Árnessýslu. Nefnd þessari er ætlað að kynna samantekt á
vinnu nefndarinnar til stjórna félaganna sem svo mundu
leggja það fyrir aðalfund 2021 til samþykktar.
Fulltrúar Loga í nefndinni eru Kristín Sigríður Magnúsdóttir
og Gústaf Loftsson formaður Loga.

Nú hefur þessi nefnd hafið vinnu við óvenjulegar aðstæður.
Þær aðstæður í þjóðfélaginu gerir vinnu nefndarinnar ekki
einfalda að því leyti að það er ekki hægt að kalla saman
almennann félagsfund til að ræða sameiningarmál eins og
okkur þætti best. Það er í því samhengi sem okkur í nefndina
langar að nota mátt facebook og annarra miðla eftir því sem
við á og leggja fyrir nokkur málefni sem við teljum að þurfi
að ræða innan félagsins. Við reiknum með að leggja fyrir
ykkur nokkur málefni á viku eftir því hvernig gengur. Við
ætlum svo að ljúka þessari vinnu um miðjan nóvember eða svo.
Málefnin sem okkur langar að séu rædd eru eftirfarandi:
Gamlar og nýjar hefðir
Nefndir
Vallarmál/keppnishald
Reiðvegamál
Æskulýðsmál
Fræðslumál
Reiðhöll
Um leið og við hvetjum til gagnsamra og opinna umræðna þá
hlökkum við til að sjá hvað ykkur finnst skipta máli í þessu
samhengi og sem flest sjónarmið komi fram. Allar hugmyndir
og skoðanir eru velkomnar. Svo endilega takið þátt á
Logasíðunni á facebook, í tölvupósti eða hvernig sem er.
Kveðja Kristín og Gústi

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

Biskupstungnahreppur
Sr. Eiríkur Þ. Stefánsson, Torfastöðum
Jörundur Brynjólfsson, Múla og Skálholti
Einar Jörundur Helgason, Holtakotum
Jóhann Kr. Ólafsson, Kjóastöðum
Guðjón Rögnvaldsson, Tjörn
Skúli Gunnlaugsson, Bræðratungu.
Hrunamannahreppur
Ágúst Helgason, Birtingaholti
Helgi Ágústsson, Syðra Seli

Gnúpverjahreppur
Sr. Ólafur Briem, Stóra Núpi
Páll Stefánsson, Ásólfssöðum

Bókasafn Bláskógabyggðar
Bláskógaskóla Reykholti
Opnunartímar
Opið er fyrir almenning á þriðjudögum kl. 17-19
Fyrir börn og starfsmenn skólans er aðgengi að safninu einnig á
skólatíma.
Bókasafnið heldur úti útibúi í Íþróttamiðstöðinni í Reykholti og
þar sem hægt er að taka að láni úrval bóka, leggja inn pantanir
og skila af sér lesefni.

Athugið að vegna nýjustu viðbragða almannavarna við Covid 30. október
2020 þá hefur verið ákveðið að takmarka öll samskipti almennings að
bókasafninu við opnunartímann á þriðjudögum kl. 17-19.
Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

Grímsneshreppur
Gunnlaugur Þorsteinsson, Kiðjabergi
Magnús Jónsson Klausturhólum
Sr. Guðmundur Einarsson, Mosfelli
Laugardalshreppur
Böðvar Magnússon. Laugarvatni
Teitur Eyjólfsson, Eyvindartungu
Skeiðahreppur
Guðmundur Lýðsson, Fjalli
Brynjólfur Bjarnason, Framnesi
Eiríkur Jónsson, Vorsabæ
Ef þér skyldi takast að grafa upp þessa gömlu bók (eða bækur), eða ef þú gætir
veitt einhverjar upplýsingar um hvar hana gæti verið að finna, bið ég þig að hafa
samband við eitthvert þeirra sem hér eru tilgreind:
Páll M. Skúlason netf. pallsku@gmail.com s. 8989152
Þorsteinn Tryggvi Másson netf. thorsteinn@heradsskjalasafn.is s. 4821259
Helga Kjartansson netf. oddviti@blaskogabyggd.is s.4803000
Með fyrirfram þökk.
Páll M Skúlason

Breyting á þjónustu vegna COVID-19
2. nóvember 2020
Takmarkanir á starfsemi Bláskógabyggðar taka mið af auglýsingu ráðherra sem
gildir frá miðnætti 30. október 2020.
Eftirfarandi breytingar tóku þá gildi
varðandi starfsemi Bláskógabyggðar og þjónustu sveitarfélagsins vegna COVID19.
Skrifstofa:
Skrifstofa sveitarfélagsins er með hefðbundinn afgreiðslutíma. Gætt skal að því
að virða fjarlægðarmörk (2ja metra reglu). Hvatt er til þess að hafa samband við
skrifstofuna með tölvupósti eða í gegnum síma, fremur en að koma á staðinn.
Bláskógaveita:
Starfsemi er hefðbundin að öðru leyti en því að starfsmenn sinna ekki álestrum og
mælaskiptum inni á heimilum. Gætt skal að því að virða fjarlægðarmörk (2ja
metra reglu).
Bókasafn:
Bókasafnið í Bláskógaskóla, Reykholti, er lokað á skólatíma, en opið á
hefðbundnum opnunartíma utan skólatíma.
Bókasafn Menntaskólans á Laugarvatni er lokað.

Félagsheimilið Aratunga:
Lokað er fyrir útleigu á Aratungu.
Félagsmiðstöð:
Félagsmiðstöðin Zetor verður lokuð.
Gámasvæði:
Afgreiðslutími er hefðbundinn. Gætt skal að því að virða fjarlægðarmörk og vera
með grímu ef ekki er unnt að virða 2ja metra reglu. Regla um fjöldatakmarkanir
(10 manns) gildir á gámasvæðum.

Íþróttamiðstöðvarnar í Reykholti og á Laugarvatni:
Sundlaugar og íþróttahús eru lokuð.
Mötuneyti Aratungu:
Lokað er fyrir aðgang kostgangara að mötuneyti og gildir það einnig um gesti á
stofnunum sveitarfélagsins.
Lokað er fyrir aðgang eldri borgara að mötuneyti, en þeir geta sótt mat á staðinn
til að taka með heim, eða fengið mat sendan heim. Mötuneyti starfar með
hefðbundnum hætti fyrir grunn- og leikskóla.

Matur fyrir eldri borgara á Laugarvatni:
Enn sem komið er geta eldri borgarar á Laugarvatni ekki komið í mötuneyti ML,
þar sem ýmsar takmarkanir gilda.
Skólastarf í Bláskógabyggð:
Leikskólar starfa með hefðbundnum hætti þar sem takmarkanir á samkomuhaldi
gilda ekki fyrir börn fædd 2015 og síðar. Takmarkanir gilda hvað varðar starfsfólk
og foreldra.
Breytingar þær sem verða á starfi grunnskóla munu skólastjórnendur kynna hvor í
sínum skóla.
Velferðarþjónusta Árnesþings – afgreiðsla meðan neyðarástand
almannavarna stendur yfir
Ekki er hægt að koma í viðtal á skrifstofu meðan neyðarástand almannavarna
stendur yfir. Þjónusta er veitt gegnum síma og tölvupóst eða fjarfundabúnað þegar
við á.
Uppsveitir s. 480-1180
Barnavernd - Tilkynningum um barnavernd skal beina á netfangið
barnavernd@arnesthing.is eða í síma 483-4000. Utan hefðbundins
dagvinnutíma er hringt í síma 112 ef tilkynning er þess eðlis að bregðast þurfi
við henni tafarlaust.
Heimaþjónusta – sími 480-1180. Netfang sigrun@laugaras.is
Fjárhagsaðstoð og húsnæðisstuðningur – vinsamlega hringið í 480-1180 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

Almennt um stofnanir sveitarfélagsins:
Leitast verður við að hafa fjarfundi í stað funda á staðnum og ekki verða haldnir
fundir á staðnum með utanaðkomandi aðilum. Takmarka skal eins og hægt er
ferðir starfsmanna á milli stofnana, en þar sem það er nauðsynlegt verði
grímuskylda (dæmi starfsmaður sem sækir mat í mötuneyti, starfsmaður sem
sinnir nauðsynlegu viðhaldi o.þ.h.). Heimsóknum utanaðkomandi aðila (s.s.
eftirlit, viðhald, þjónusta) verður frestað ef unnt er, en ef nauðsynlegt reynist að fá
utanaðkomandi aðila inn á stofnun þá er grímuskylda og skal þess gætt að
viðkomandi aðili hitti sem fæsta starfsmenn, nemendur eða aðra notendur
þjónustu. Í þeim tilvikum þar sem verktakar sinna ræstingum utan opnunartíma er
ekki grímuskylda.

