Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Sýning verka leikskólabarna úr leikskólanum Álfaborg í tilefni af degi
í Reykholti
leikskólans þann 6. febrúar 2021 sem sett var upp í Aratungu.
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

20. árgangur 2. tbl. feb 2021

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

Bláskógabyggð jafnlaunavottað

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
Klippikort
fyrir gámasvæði
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
fyrir
árið
2021
486 8757
/ 895
9500
/eru
867tilbúin
3571 til afhendingar.
ÍKlippikort
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang:
verðagljasteinn@gljasteinn.is
afhent
sveitarfélagsins á hefðbundum
opnunartíma.
ÍKortin
Reykholti
kl.á gámasvæðum
og flugeldasýningu
Heimasíða:

28/10:www.gljasteinn.is
Messa
í20:30
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson
Sem fyrr þá eru kortin ætluð greiðendum sorpeyðingargjalds. Athugið – eitt kort er

Áningastaðir

Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
fyrir hverja fasteign
sem sorpeyðingargjald er lagt á, líka í þeim tilvikum þar sem
í
messunni
og
flugeldasýninguAðstaða
viðeru
vatnið
kl.
fyrir
20 21:00.
manns
greiðendur sorpeyðingargjalds
fleiri15
en- einn.
Viðtakandi kvittar fyrir móttöku
kortsins.

Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Bláskógabyggð hefur hlotið jafnlaunavottun sem er staðfesting á því að
jafnlaunakerfi sveitarfélagsins samræmist kröfum jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012.
Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og
stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Með innleiðingu jafnlaunastaðals hefur
sveitarfélagið komið sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og
ákvarðanir í launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér
kynbundna mismunun. Faggiltur úttektaraðili vottunarinnar var BSI á Íslandi og fór
lokaúttekt á jafnlaunakerfinu fram 17. nóvember s.l. og var formlegt skírteini um
jafnlaunavottun gefið út þann 1. desember 2020. Undirbúningur hófst í byrjun
þessa árs og unnu fimm sveitarfélög saman í því ferli, þ.e. auk Bláskógabyggðar voru
það Grímsnes- og Grafningshreppur, Flóahreppur, Hrunamannahreppur og Skeiðaog Gnúpverjahreppur. Ráðgjafi frá Strategíu ehf leiddi þá vinnu, m.a. launagreiningu
sem leiddi í ljós að hjá Bláskógabyggð var launamunur 0,6% konum í hag.

Oddvitapistill
Það er óhætt að segja að veður sé með besta móti miðað við árstíma. Það hefur varla
komið snjókorn í vetur og líkur á því að veður verði með sama móti fram í miðjan febrúar.
Kalt hefur verið í veðri og því hefur reynt á öll hitakerfi í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið
hefur því það sem af er vetri lítið þurft að sinna snjómokstri, hefur það komið sér vel fyrir
sveitasjóð. En dæmin sanna að snjó getur kyngt niður og færð spillst með stuttum
fyrirvara en veturinn verður ekki langur úr þessu.

Á fundi sveitarstjórnar 4. febrúar sl var síðustu tveimur lóðunum í Brekkuholti í Reykholti
úthlutað. Það verður að teljast ótrúlega góð viðbrögð að á innan við hálfu ári hefur öllum
ellefu lóðunum nú verið úthlutað. Um er að ræða einbýlishúsalóðir og par- og
raðhúsalóðir. Á þessum lóðum má gera ráð fyrir að byggðar verði um 23-31 íbúðir.
Vegna góðra viðbragða við úthlutun lóða í Reykholti hefur sveitarstjórn samþykkt að hefja
undirbúning við hönnun á gatnagerð sem nær til lóða suðvestað við Bjarnabúð.
Gatnagerðin mun fara meðfram lóðum sem ætluð er til versluna og þaðan inní hverfi sem
er skipulagt með fjölbreyttum íbúðalóðum. Stefnt er að því að vinna við gatnagerð hefjist í
sumar.
Á fundi framkvæmda- og veitunefndar var samþykkt að hefja viðræður við Orkustofnun
um mögulegar leiðir til að afla meira af heitu vatni á Laugarvatni og í Reykholti. Á
Laugarvatni er mikil útfelling í vatninu sem veldur miklum óþægindum fyrir íbúa og
veituna sjálfa. Í Reykholti hefur mikil uppbygging átt sér stað á síðustu árum og fyrirséð er
að sú uppbygging muni halda áfram með aukinni þörf á heitu vatni.
Vegagerðin hefur sett upp hraðahindrun/gangbraut í Laugarási gegnt leiksvæðinu.
Sveitarfélagið hefur í nokkurn tíma óskað eftir því við Vegagerðina að fara í þessar
framkvæmdir því er það fagnaðarefni að verkið skuli vera hafið. Sveitarfélagið mun svo í
sumar ganga frá umhverfinu í kringum framkvæmdina. Það er mikið öryggismál fyrir alla
þá sem búa og fara um Laugarás að þessi hraðahindrun skuli vera komin upp.
Sveitarfélögin fjögur í Uppsveitum hafa undanfarnar vikur verið í sameiginlegri vinnu við
undirbúning að útboði á sorpi en samningar allra sveitarfélaganna við sína
þjónustuverktaka eru að renna út í haust. Sú vinna hefur skilað því að sveitarfélögin fjögur
muna vera með eins sorpflokkun á heimilunum. Það mun ekki hafa áhrif á okkur í
Bláskógabyggð því þau sveitarfélög sem ekki voru með sama kerfi og við mun taka það
upp þ.e.a.s að safna plasti, pappa, lífrænu og almennu sorpi í sér tunnur. Skoðaður var sá
möguleiki að sveitarfélögin myndu öll bjóða út sameiginlega en niðurstaðan var sú að
hvert og eitt sveitarfélag mun bjóða sér út. Útboðin verða á sama tíma og búið er að
samræma ýmislegt á milli sveitarfélaganna sem vonandi mun skila sér í góðri niðurstöðu
þegar útboðin verða opnuð síðar á árinu.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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
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

__________________________________________________

Styrkir til barna á tekjulægri heimilum
Félagsmálaráðuneytið hefur opnað fyrir umsóknir um sérstaka íþrótta- og
tómstundastyrki fyrir börn sem búa á tekjulægri heimilum. Til að kanna hvort
heimilið falli undir viðmið þau sem gilda um styrkinn þarf að fara inn á
www.island.is. Ef viðkomandi fær svar um að réttur til styrks sé fyrir hendi þarf að
fylla út eyðublað sem finna má á heimasíðu Bláskógabyggðar og skila umsókn og
kvittunum fyrir útlögðum kostnaði vegna íþrótta- og tómstundastarfs til
sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar eru á www.island.is og einnig má hafa samband

Kæru íbúar Bláskógarbyggðar ég hef opnað Fótaaðgerðastofu í Miðfell 2a
Hrunamannhrepp. Er með opið virka daga frá 8-16 eða eftir samkomulagi.
Tímapantanir í síma 8676580

í síma 480 3000.

Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

Bókhaldsþjónusta

_______________________________________________

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

Steinsögun

Velkomin í Skálholt
Hótel Skálholt

Tek að mér steinsögun í uppsveitum
Árnessýslu, get sagað allt að 27 cm.
Verð og aðrar upplýsingar veitir Kristján
Valur í síma: 8657158

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

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja frá mörgu fróðlegu um fólk
og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
Gjaldskrá
voru gefin út á sínum tíma,
annað
bindið
hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
fyrir gámasvæði
Bláskógabyggðar
Næring
og
50%
afsláttur
til heilsuþjálfa
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
Fyrir
rúmmetrasamfélag
af úrgangi
sem skilað er áað
gámasvæði
skal
greiða
þær
kr. hvern
Nú er5000
verkefnið
Heilsueflandi
í Bláskógabyggð
byrja á nýju
þema.
5.500
kr.
Greiðendur
sorpeyðingargjalds
fá
klippikort
sem
myndar
á
Nánari
upplýsingar
er hægtogaðnúfátekur
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða í inneign
Fyrsta árið
var það hreyfing
við næring.
Við skorum á félagasamtök
og

.

gámasvæðum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá sorphirðu í Bláskógabyggð fyrir

síma
heilsuþjálfa
480-3000.
hafaUm
samband
og komaog
með
hugmyndir
að verkefnum.fer samkvæmt
áriðað
2020.
flokka úrgangs
gjaldskyldu
á gámasvæðum

.

eftirfarandi
Sveitarstjórnin
hefurtöflu:
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
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.

.

.

Kveðja
til Félags eldriAuðuns
borgara í Biskupstungum.
Gröfuþjónusta
SælTek
öll að
kæru
mérfélagar.
ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.

Ég vona
að þið séuð öll glöð og við góða heilsu.
S:896 0071
Nú er langt liðið á þorra og ennþá samkomubann og kórónasmit í gangi, þar af
Email : audunn62@gmail.com
leiðandi verður ekkert af þorrablóti hjá okkur þetta árið.
Það hefur aðeins verið slakað á í íþróttahúsum landsins og svo er einnig hér í
Reykholti. _________________________________________________
Freydís er tilbúin að byrja með leikfimina á þriðjudögum kl. 16:00 frá og með
2. febrúar.
TrjásalaÞað er nægt pláss í íþróttasalnum og auðvelt að virða 2ja metra
fjarlægð.
ÞaðEr
ermeð
um að
aðsölu!
mæta til að fá smá hreyfingu, sýna sig og sjá aðra.
stórgera
tré til
Þið 1.5
sem-3.0
fenguð
m teygjur lánaðar fyrir síðustu lokun, munið að taka þær með.
Bólusetningar
eru hafnar,
semAlaskaösp
er gott. og
Vonandi
gengur vel að ná að bólusetja
Sitkagreni, Stafafura,
Birki,
örfá Gráelritré.
sem flesta sem allra fyrst svo hægt verði að fara að lifa þokkalega eðlilegu lífi.
Ennþá
þurfum við þó að sýna varkárni og þolinmæði svo þessi frábæri árangur
Gröfuþjónusta Auðuns
sem náðst hefur í baráttunni við Covid-19 verði ekki að engu.
Daginn er heilmikið farið að lengja svo maður fyllist bjartsýni og sér fram á að
getaS:896
farið0071
að hittast áður en mjög langt um líður.
audunn62@gmail.com
ViðEmail:
munum
koma til ykkar skilaboðum þegar þar að kemur.
_________________________________________________
Hafið það sem
allra best.
Kær kveðja,
Elín Siggeirsdóttir.
______________________________________________________________

Reykholt !
"Nýtt sumarhúsasvæði íYoga
Bláskógabyggð
Location: Swimming Pool Reykholt, Gym Hall.
Hours:
Tuesday fromtil19:
30átobesta
20: 30;
Thursday
18: 00 to-19:
00.
Sumarhúsalóðir
sölu
stað
í Laugardalnum,
Bláskógabyggð.
More details on Facebook group Yoga Reykholt.
Or phone
7870954.
5 min.nr
á næsta
gólfvöll, 10 min. til Laugarvatns ( og Fontana), 70 min. frá Reykjavik.
We have started Yoga Classes from last summer for the community in
Blaskogabyggd.
is ended witháastaðnum.
deep meditation.
Heitt og kalt Each
vatn íYoga
boði.Class
Gröfuþjónusta
"
We practice multi style Yoga.
Hatha,
and Yin
Yoga.
In one class we cover full body stretch.
SimiAshtanga
: 8960071
E-mail
: audunn62@gmail.com
Remember, Yoga is a practice what can make you to feel a true connection between
your body, mind and soul. In the end of the meditation each of you have possibility to
talk about your body weaknesses, experience in the past and this way we can work
together on it.
Give a chance to your body, trust your mind and make Yoga a good habit. Namaste

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

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

Bókasafn
Bláskógabyggðar
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.

_________________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í mars 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir 1.
mars 2021
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

Samþykkt

