Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Koma svo!“ er göngu- og skokknámskeið fyrir byrjendur

Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar

Í maí verður í uppsveitunum fjarnámskeið fyrir þá sem vilja byrja að hreyfa sig
Reykholti þar sem þátttakendur fá
reglulega. Við verðum með lokaðaní fésbókarhóp
hvatningu og faglega aðstoð. Vertu með á þínum forsendum, aðalmálið er að mæta
sumrinu í betra formi og með bros á vör.
Afgreiðslutími
Fyrir þá sem vilja áskoranir þá endum við námskeiðið með því að taka þátt í
Miðfellshlaupinu á Flúðum sem er gönguOktóber
og skemmtiskokk til styrktar Ljósinu.
28.des miðvikudagur
opið 18-21
Ljósiðer endurhæfingarog stuðningsmiðstöð
fyrirEiríksson
fólk sem hefur fengið
01/10-02/10: Tónskólinn.
Námskeið: Þröstur
krabbamein
og
aðstandendur
þess.
 06/10: Skálholtsskórinn
æfingabúðir opið 18-21
29.desmeð
fimmtudagur
Nánari
upplýsingar
má
finna
á
fésbókarhópnum:
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00.„Heilsueflandi
Prestur sr. Egill uppsveitir“
Hallgrímsson

 10/10-12/10: NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
Umsjón:
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
 Gunnarsson
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
Gunnar
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
 og
13/10-14/10:
Vox
Femine.
Æfingabúðir
Íþróttaheilsufræðingur
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

Kjölur

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







___________________________________
 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
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
kl. 20:30.

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

Áningastaðir

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

20. árgangur 5. tbl. Maí 2021

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

Hótel rís í Reykholti

Oddvitapistill
Fyrir stuttu síðan kynnti ráðherra ferðamála verkefnið fyrirmyndaáfangastaðir.
Verkefnið kallast Varða og eru fjórir staðir á landinu sem hefja þetta verkefni, þrír þeirra
eru hér í Bláskógabyggð, Þingvallaþjóðgarður, Geysir og Gullfoss. Þeir áfangastaðir sem
um ræðir eru taldir einstakir á lands- og heimsvísu. Náttúrufyrirbæri og/eða
menningarsögulegar minjar eru þeirra meginaðdráttarafl og þeir mynda sérstætt
landslag eða landslagsheildir. Vörður hafa í gegnum tíðina vísað fólki leiðina að
áfangastað, og er þetta heiti skemmtileg vísun þar sem nú er verið að vísa fólki að
fjölmennustu ferðamannastöðum landsins og um leið að stöðum þar sem náttúran er
einstök. Ráðherra kynnti að 700 milljónir verði settar í þessa fjóra staði á næstu þremur
árum. Við í Bláskógabyggð megum vera stolt af því að þrjár af fjórum fyrstu Vörðunum
skuli vera í okkar sveitarfélagi, það sýnir okkur hvað við gegnum mikilvægu hlutverki í
ferðaþjónustu og verndun náttúrunnar á landsvísu.
Það er alltaf fagnaðarefni þegar samgöngubætur eiga sér stað en nú eru endurbætur á
Skeiða- og Hrunamannavegi hafnar og gengur verkið vel. Um er að ræða vegkaflann frá
Gígjarhólskoti og að Kjóastöðum sem er um 4,3 km að lengd. Það var Vörubílafélagið
Mjölnir sem sér um verkið. Áætluð verklok samkvæmt útboðsgögnum eru í júní 2022.
Undanfarin ár hefur Gljásteinn ehf. séð um rekstur eigna Bláskógabyggðar á
Biskupstungnaafrétti. Samningurinn sem verið hefur í gildi rann út um áramót, hann
hefur verið endurnýjaður um tvö ár og gildir út árið 2023. Samningurinn nær m.a. til
eigna sveitarfélagsins í Svartárbotnum og Árbúðum þar sem mikil uppbygging hefur átt
sér stað á síðustu áratugum. Þess má geta að Rarik lagði rafstreng að umræddum
svæðum fyrir stuttu síðan og eru húsin þar hitaðuð upp með rafmagni allt árið um kring.
Sveitarstjórn hefur samþykkt húsnæðisáætlun til næstu fjögurra ára. Húsnæðisáætlanir
eru settar fram til að meta þörfina fyrir hvaða íbúðargerðir og búsetuform hentar í
sveitarfélaginu til skemmri tíma og meta getu samfélgsins til að uppfylla þær.
Skipulagsmál, lóðamál og fleiri þættir fléttast inní húsnæðisáætlunina. Í
húsnæðisáætluninni sem VSÓ ráðgjöf vann fyrir sveitarfélagið kemur fram að gera þurfi
ráð fyrir 25-40 nýjum íbúðum á næstu fjórum árum til að mæta þeirri íbúafjölgun sem
búast megi við á þessu tímabili. Húsnæðisáætlunina er hægt að sjá á
www.blaskogabyggd.is en í áætluninni er ýmis fróðleikur sem gaman er að skoða og
lesa.
Íslenskar Orkurannsóknir hafa hafið vinnu við rannsóknir og öflun gagna vegna öflunar
heits vatns á Laugarvatni og í Reykholti. Á næstu vikum og mánuðum verða sprungur
kortlagðar á loftmyndum og í felti ásamt því að ummerki um jarðhita verði skoðað.
Hitastig í jarðvegi verður mælt ásamt því að unnið verði að gagnasamantekt og
kortagerð. Þegar þessi gagnaöflun liggur fyrir verður hægt að staðsetja vinnsluholur.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Áslaug Alda Þórarinsdóttir hefur verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
Sumarstörf fyrir námsmenn
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Bláskógabyggð auglýsir
eftir námsmönnum, 18 ára og eldri (á árinu) í
Rangárvallasýslu
standa að.
sumarstörf. Störfin
eru hluti af atvinnuátaki
sveitarfélaganna í samvinnu við
Aðalstarfsstöð
þjónustufulltrúans
er á Borg í Grímsnesi.
félagsmálaráðuneytið
og
Vinnumálastofnun,
ætluð
námsmönnum semvarðandi
eru skráðir í
Helstu verkefnin eru að vera í samskiptum við fasteignaeigendur
nám að hausti 2021 eða voru skráðir í nám á vorönn 2021.
seyrulosun og miðlun upplýsinga.
Ráðningartíminn er að hámarki tveir og hálfur mánuður (10 vikur) og skal falla til

Sími:
innan 832-5105
tímabilsins 15. maí til 15. september 2021.
Netfang:
aslaugalda@fludir.is
Störf að umhverfismálum
- 100% störf
Störfin fela í sér vinnu að umhverfismálum, svo sem fegrun og snyrtingu umhverfis,
þar á meðal opinna svæða, stofnanalóða og létt viðhald mannvirkja. Unnið er
víðsvegar um sveitarfélagið.
Hæfniskröfur:
Fæddur árið 2003 eða fyrr.
Háskóla- eða framhaldsskólanemi.
Sjálfstæði og frumkvæði.
Vandvirkni og samviskusemi.
Umsóknir skal senda á netfangið blaskogabyggd@blaskogabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til 16. maí 2021. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Heilsugæslustöðin Laugarási er opin frá kl. 8.00 – 15.00 alla virka daga.
Tímapantanir og bókun í símaviðtal er í síma 432 2770.
Blóðprufur eru tegnar mánudaga - fimmtudaga.

Athugið að bóka þarf tíma í blóðprufur og beiðni frá lækni þarf að liggja
fyrir.
Lyfjaendurnýjun er á heilsuvera.is
__________________________________________________
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
Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________

Klippikort fyrir gámasvæði
Klippikort fyrir árið 2021 eru tilbúin til afhendingar.
Kortin verða afhent á gámasvæðum sveitarfélagsins á hefðbundum opnunartíma.
Sem fyrr þá eru kortin ætluð greiðendum sorpeyðingargjalds. Athugið – eitt kort er
fyrir hverja fasteign sem sorpeyðingargjald er lagt á, líka í þeim tilvikum þar sem
greiðendur sorpeyðingargjalds eru fleiri en einn. Viðtakandi kvittar fyrir móttöku
kortsins.

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

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis
verkefni meðFramkvæmdatraktórsgröfu í uppsveitum
Árn. Er staðsettur í
Starfsmaður
og veitusviðs
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com
Sveitarfélagið
Bláskógabyggð auglýsir stöðu húsvarðar á Framkvæmda- og veitusviði
lausa til umsóknar.
Starfsstöð er í Aratungu, Reykholti. Bláskógabyggð leggur áherslu á
_________________________________________________
að veita góða þjónustu og leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starfið.

Nudd og Heilsustofuna á Laugarvatni býður uppá;
Jákvæð sálfræði (therapy)
Markþjálfun
Heilsunudd, Meðgöngunudd, Svæðameðferð.
Auktu vellíðan þína og styrkleika, á þessum viðkvæmum tímum.
Hjartanlega velkomin.
Katrín Erla S. 862-4809

Trjásala

Við hvetjum einstaklinga óháð kyni til að sækja um starfið.
Er með stór Meginverkefni:
tré til sölu!
1.5 -3.0 m
Verkefni sem snúa að húsvörslu og eftirliti með eignum Bláskógabyggðar.
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Viðhalds- og framkæmdaverkefni sem falla undir Framkvæmda- og
Gröfuþjónusta Auðuns
veitusvið.
S:896 0071 Menntunar og hæfniskröfur:
Email: audunn62@gmail.com
Iðnmenntun sem nýtist starfi
Reynsla
af viðhaldi húsnæðis. Þekking og reynsla af sambærilegum
_________________________________________________
verkefnum.
Stundvísi og reglusemi og færni í mannlegum samskiptum.

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

Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð yfirsýn.
"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Nákvæmni og skilvirkni í starfi.
Þekking á lögum og reglugerðum sem tengjast verksviði starfsmanns.
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. Gröfuþjónusta á staðnum. "
Um er að ræða fullt starf. Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga og
Simi : 8960071
E-mail
viðkomandi
stéttarfélags.
Þarf: audunn62@gmail.com
að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2021 en umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til
sviðsstjóra á netfangið bjarni@blaskogabyggd.is merkt „húsvörður 2021“.

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: seyra@seyra.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 júní 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir 1.

Steinsögun

maí 2021
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

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

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

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

.
.

.

