Snyrtum trjágróður
á lóðamörkum!
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
Bláskógabyggð
hvetur
lóðarhafa
til
að
klippa
tré
sín
svo
þau hindri hvorki för
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
vegfarenda,
hylji
umferðarskilti
né
dragi
úr
götulýsingu.
Einnig þarf að huga að
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
aðgengi vegna snjómkosturs.
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
Minnt er á að skv. byggingarreglugerð þurfar lóðarhafar að halda gróðri innan
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
lóðarmarka. Sinni lóðarhafi því ekki er heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða

20. árgangur 7. tbl. Júlí 2021

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

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

óprýði veldur á kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.







___________________________________
 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

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar lokuð frá 5 júlí til og með
2. ágúst 2021. Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is og
verður honum svarað eins fljótt og hægt er.

Pistill sveitarstjóra
Gengið hefur verið frá ráðningu Kristófers A. Tómassonar í starf sviðsstjóra
framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar. Kristófer er menntaður sem
viðskiptafræðingur, húsasmíðameistari og búfræðingur og hefur mikla
reynslu af stjórnunarstörfum og störfum innan stjórnsýslunnar.
Pálmi G. Kragh hefur látið af störfum sem húsvörður í Aratungu og eru
honum færðar þakkir fyrir vel unnin störf í gegnum tíðina. Í hans stað hefur
verið ráðinn Erlendur Óli Sigurðsson. Þá hefur Pawel Chucla verið ráðinn í
stað Ralfs Trylla á gámasvæði sveitarfélagsins. Við bjóðum nýja starfsmenn
velkomna í starfsmannahóp sveitarfélagsins.
Samið hefur verið við verktaka um málningarvinnu við íþróttahúsið á
Laugarvatni og grunnskólann í Reykholti og verður unnið að þeim verkefnum
nú í sumar. Þá verður haldið áfram með framkvæmdir við leiksvæði
grunnskólanna á Laugarvatni og í Reykholti, auk leiksvæðisins í Laugarási og
stefnt er að því að fullbúin leiksvæði verði tekin í notkun í ágúst.
Vel gekk að ráða ungmenni til starfa í vinnuskóla sveitarfélagsins og hafa þau
tekið til hendinni á ýmsum stöðum í sveitarfélaginu, sinnt fegrun og viðhaldi
opinna svæða og hugað að umhverfi stofnana. Vinnuskólinn verður
starfræktur út júlí.
Samið hefur verið við Larsen hönnun og ráðgjöf ehf um hönnun húsnæðis
fyrir starfsemi skipulags- og byggingarfulltrúa, UTU, á Laugarvatni. Unnið
verður að hönnun hússins í samráði við fulltrúa sveitarfélagsins og UTU.
Verktækni á Flúðum mun annast frágang götunnar Brekkuholts í Reykholti,
þ.e. yfirborðsfrágang og veitulagnir og munu framkvæmdir hefjast
síðsumars. Fjölmörg önnur verkefni á sviði veitna og gatnagerðar eru í gangi
og er m.a. nýlokið fráveitulögn þar sem gatan Tungurimi mun koma í
Reykholti og þar með tengingu á nýju hóteli við Skólaveg við fráveitukerfi
sveitarfélagsins.
Nýtt deiliskipulag fyrir Laugarvatn hefur tekið gildi og stendur nú yfir vinna
við hönnun gatna og veitna á Laugarvatni vegna áforma um gatnagerð skv.
nýju skipulagi. Verkfæðistofan Efla annast þann þátt fyrir sveitarfélagið .

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.

Veitingahúsið Skálholt

Sími: 832-5105
Netfang: aslaugalda@fludir.is

Veitingahúsið Skálholt hefur opnað nýjan matseðil.
Opið er frá kl. 10 til 16 alla daga og á kvöldin ef pantað er
fyrir hópa.
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg eða Bjarki
í síma 486 8870, 899 3093 eða á netfangið
hotelskalholt@skalholt.is

Verið Velkomin í Skálholt

________________________________________

Í vegkantinum fyrir ofan hringtorgið á Laugarvatni er mikið af sjálfsáðri furu.
Ef þessi tré fá að vaxa og dafna næstu árin verður þarna orðinn stór skógur
sem mun skyggja á útsýni vegfarenda. Ef íbúa langar að sækja sér furu að þá
er velkomið að stinga þessi tré upp, en mikilvægt er að ganga vel um svæðið.

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 teknar mánudaga - fimmtudaga.
Athugið að bóka þarf tíma í blóðprufur og beiðni frá lækni þarf að liggja
fyrir.
Lyfjaendurnýjun er á heilsuvera.is
__________________________________________________
Kæru íbúar Bláskógabyggðar ég hef opnað Fótaaðgerðastofu í Miðfell 2a
Hrunamannhrepp. Er með opið virka daga frá 8-16 eða eftir samkomulagi.
Tímapantanir í síma 8676580

Í upphafði ársins birti Bláskógabyggð auglýsingu þar sem markaðsaðilum á
sviði fjarskipta var gefinn kostur á að upplýsa um áform sín um lagningu
ljósleiðara í Reykholti, á Laugarvatni og í Laugarási. Í framhaldinu gerði Míla
grein fyrir sínum áformum um lagningu ljósleiðara.
Á síðasta sveitarstjórnarfundi var lögð fram staðfesting Mílu um áform
fyrirtækisins um að leggja ljósleiðara í Reykholti og á Laugarvatni á árinu
2021, um er að ræða 35 staðföng í Reykholti og 58 á Laugarvatni. Lokið
verði við lagningu ljósleiðara í Reykholt og Laugarvatn á árunum 2022 og
2023. Innheimt verður 100.000 kr. stofngjald á hvert staðfang hjá
húsráðanda. Í ljósi þess að Míla hyggst ekki leggja ljósleiðara í Laugarás, og
þar sem önnur fjarskiptafyrirtæki svöruðu ekki auglýsingu sveitarstjórnar
þar að lútandi, fól sveitarstjórn oddvita og sveitarstjóra að hefja
undirbúning lagningar Bláskógaljóss á ljósleiðara í Laugarás.

Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________
Gæðingamótið á Flúðum
Opna gæðingamótið á Flúðum verður haldið dagana 22-25 Júlí
næstkomandi. Mótið verður með svipuðu sniði og fyrri ár þar sem keppt
verður í öllum helstu flokkum gæðingakeppninnar ásamt því að keppt
verður tölti T3 og T7. Einnig verður keppt í 100m flugskeiði.
Opna gæðingamótið á Flúðum er opið fyrir keppendur allra
hestamannafélaganna í landinu en er einnig félagsmót Loga, Smára og
Trausta. Því hvetjum við heimafólk að taka þátt í þeim greinum sem í boði
eru.
Mótið verður auglýst nánar á samfélagsmiðlum og í héraðsblöðum þegar
nær dregur.
Mótanefnd Loga, Smára og Trausta.

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com

_________________________________________________

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
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: 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 ágúst 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir 1.

Steinsögun

ágúst 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

Gjaldskrá
fyrir gámasvæði Bláskógabyggðar

.

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

.

