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

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

20. árgangur 11. tbl. Nóvember 2021

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

Nýja leiksvæðið í Reykholti

Oddvitapistill
Þessa dagana stendur yfir vinna við fjárhagsáætlun 2022 og árin 2023-2025
á fullum krafti. Sveitarstjórn hefur í mörg horn að líta við gerð
fjárhagsáætlunar en áætlunin er unnin í góðri samvinnu við stjórnendur
stofnana. Á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem haldin var fyrir stuttu kom
fram að rekstur sveitarfélaga yrði þungur á árinu 2022 og erfitt yrði fyrir
mörg sveitarfélög að ná endum saman í rekstrinum. Í samtali við stjórnendur
sveitarfélaga á Suðurlandi er ljóst að gæta þarf mikils aðhalds til að ná
endum saman, og á það einnig við hjá Bláskógabyggð. Í allri þeirri
uppbyggingu sem hefur átt sér stað og framundan er þarf sveitarfélagið að
halda áfram að byggja upp sína innviði, s.s. gatnagerð og fráveitu svo fátt eitt
sé nefnt. Slíkar framkvæmdir eru dýrar og kalla á lántöku. Það er því ljóst að
mikil áskorun er hjá sveitarstjórn við vinnu fjárhagsáætlunar. Fyrri umræða
um fjárhagsáætlun fer fram í fyrstu viku af nóvember en seinni umræðu þarf
að vera lokið fyrir 15. des.

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 er opið alla daga frá kl. 10-16 og á kvöldin ef pantað
er fyrir hópa.
Nánari upplýsingar veita Gunnhildur og Bjarki í síma 486 8870 / 845 5866
eða á netfangið hotelskalholt@skalholt.is
Verið velkomin í Skálholt

Samráðsgátt stjórnvalda er vefur þar sem er að finna áform um
lagasetningar, drög að lagafrumvörpum og reglugerðum, skjöl um
stefnumótun og fleira. Almenningur og fleiri aðilar eins og t.d sveitarfélög
geta þarna komið fram með ábendingar og eða athugasemdir. Sveitarfélagið
fær oft formlegt erindi frá ráðuneytum og opinberum stofnunum um að
veita umsögn um ýmis mál. Þá kemur oft fyrir að ekki er sent út formlega til
sveitarfélaganna að veita umsagnir en þá er mikilvægt að fylgjast vel með
samráðgáttinni og veita þar umsögn um mál sem geta haft mikil áhrif. Ég
hvet alla sem áhuga hafa á að kynna sér vel samráðagáttina, hægt er að vera
í áskrift og fá senda tilkynningu um þau mál sem viðkomandi hefur áhuga á.
Þá er hægt að sjá allar umsagnir sem veittar eru á vefnum.
Nú er verið að bjóða út snjómokstur og hálkuvarnir í sveitarfélaginu þ.e.a.s. í
dreifbýlinu. Útboðinu er skipt upp í tvo hluta austur og vestur. Bæði útboðin
eru til þriggja ára. Hægt er að bjóða í annað hvort verkið eða í bæði.
Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu Bláskógabyggðar, einnig er hægt að setja
sig í samband við Kristófer Tómasson, sviðsstjóra, og fá gögnin send í
tölvupósti. Tilboðum þarf svo að skila 11. nóv. eins og fram kemur í
auglýsingu sem m.a. er á heimasíðu Bláskógabyggðar.

________________________________________

Fréttatilkynning
Söngsveitin Tvennir tímar, er blandaður kór eldra fólks í uppsveitum
Árnessýslu. Söngstjóri er Stefán Þorleifsson, Stefán er listamaður og
gleðigjafi og yngir okkur upp sem tökum þátt.
Æfingar eru einu sinni í viku, á miðvikudögum kl.13.00-14.30 í Félagsheimili
Hrunamanna á Flúðum.
Við í Tvennum tímum viljum hvetja alla sem hafa yndi af söng að koma með
og taka þátt í góðum félagsskap.
Frekari upplýsingar hjá Magnúsi Sig. sími 8623674 eða öðrum kórfélögum.
Stjórnin.

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
__________________________________________________

Menningarmálanefnd Bláskógabyggðar mun standa fyrir bókakynningum í
Skálholti 20. nóv. nk. Kynntar verða og lesið uppúr bókum sem ættu að
höfða til allra aldurshópa. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu og
facebooksíðu Bláskógabyggðar. Allir bókaunnendur eru hvattir til að mæta í
Skálholt og kynna sér þær bækur sem kynntar verða.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
_____________________________________________________________________

Kveðja frá Stjórninni til 60 plús í Laugardal.

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

Vetrarstarfið er hafið.

Hlakka til að sjá ykkur

Kl. 13-14 mán.-fim.er opið í sund fyrir 60 plús
Laugardal.frítt fyrir 67 ára og eldri. Frítt kaffi í
pottinn.

Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________

Matur er í M.L. eins og áður.

Þriðjudaga og fimmtudaga erum við með Emilíu
íþróttafræðinginn, úti á þriðjudögum og inni á
fimmtudögum kl. 16.15 Íþróttahúsinu.
Miðvikudaga kl. 15-17 hittumst við í Háskólahúsinu,
kaffi á könnunni, vatn og te, allt í boði 60 plús
Laugardal.
Haustfundur verður í nóv. Ekki búið að ákveða
dagsetningu. Látum vita síðar.
Jólahlaðborð verður í des. Auglýsum síðar þegar allt
verður komið á hreint.
MJÖG ÁRÍÐANDI: vinsamlegast þeir sem ekki eru búin að
greiða árs gjald 2021 greiði inná reikn.0152-15-380147
kt. 590515-2130 kr. 2000 á mann.
Kveðja
Stjórnin.

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með
traktórsgröfu -í uppsveitum
Snjómokstur
útboð Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Bláskógabyggð óskar eftir tilboði í snjómokstur og hálkuvarnir í dreifbýli í
Email : audunn62@gmail.com

Bláskógabyggð. Um er að ræða tvö útboð, austurhluta (Biskupstungur) og
vesturhluta _________________________________________________
(Laugardalur og nágrenni) og taka bæði útboðin til þriggja ára.
Útboðsgögn fást afhent frá og með föstudeginum 29. október n.k. á skrifstofu
Bláskógabyggðar, eða með því að senda tölvupóst á netfangið
Trjásala
kristofer@blaskogabyggd.is.
Tilboðum
skal tré
skila
á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, Reykholti, 806
Er með stór
til sölu!
Selfoss,
fyrir
1.5 -3.0
m kl. 09:00 fimmtudaginn 11. nóvember n.k vegna vesturhluta og
fyrirSitkagreni,
kl. 09:15Stafafura,
þann sama
vegna og
austurhluta,
en þá verða þau opnuð að
Birki,dag
Alaskaösp
örfá Gráelritré.
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Gröfuþjónusta
Auðuns
Nánari
upplýsingar
gefur Kristófer A. Tómasson, sviðsstjóri Framkvæmda- og
veitusviðs Bláskógabyggðar í síma 480 3000, eða í tölvupósti á netfangið
S:896 0071
kristofer@blaskogabyggd.is.
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

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

"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
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
Næstu Bláskógafréttir koma út í desember 2021. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

Steinsögun

fyrir 1. desember 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

.

Ljósadagurinn á Laugarvatni 2021
Hinn árlegi ljósadagur á Laugarvatni verður eins og
venjulega haldinn hátíðlegur laugardaginn fyrir fyrsta
sunnudag í aðventu – þann 28. nóvember.
Dagskrá
14:00 - Jólamarkaður í HÍ og vöfflukaffi Kvenfélags
Laugdæla
17:00 – Ljósin tendruð á jólatré Lions í Bjarnalundi,
söngur og Grýla og Leppalúði í skóginum
17:45 – Kertafleyting á Laugarvatni, Fontana býður upp
á heitt kakó og piparkökur
Pantið borð á thorameldal@gmail.com eða í síma s.
7817554 (lítið borð 1500 kr., stórt borð 3000 kr.)
Laugdælingar – skreytum umhverfi okkar fyrir þennan
merkisdag, lýsum upp skammdegið og bjóðum alla
velkomna á Laugarvatn í hátíðarskapi.

Gjaldskrá
fyrir gámasvæði Bláskógabyggðar

Fréttir af sameiningarvinnu hestamannafélaga í uppsveitum

Í fyrri umferð verður kosning um öll nöfnin fimm sem tilnefnd verða en í seinni

Í sumar voru haldnir aðalfundir hestamannafélaganna Loga, Smára og Trausta þar
sem samþykkt var að sameina skildi hestamannafélögin í eitt félag. Þann 1. júlí
síðastliðinn hittust stjórnir félaganna þriggja á Geysi þar sem að stofnfundur
félagsins var haldinn. Félögin tilnefndu sjö manna starfsstjórn sem skal sitja fram að
fyrsta aðalfundi sem fram á að fara í janúar 2022.

umferð verður kosið um þau tvö nöfn sem flest atkvæði hlutu í fyrri umferð

Í starfsstjórn sitja:

skilað á tölvupóstfangið starfsstjorn@gmail.com ekki seinna en 20. desember.

Birgir Leó Ólafsson, Stangarlæk

kosninganna. Fyrir seinni umferð kosninga verður ekki gefin upp atkvæðafjöldi
nafna úr fyrri umferð.
Við óskum eftir þinni þátttöku í vali á nafni nýs Hestamannafélags og skal tillögum

Sameinaða félagið hefur nú þegar haldið tvo viðburði sem voru báðir gríðarlega vel

Bragi Viðar Gunnarsson, Túnsbergi

sóttir. Farið var í félagsreiðtúr í sumar, riðið var um Þingvelli undir leiðsögn Einars

Guðrún S. Magnúsdóttir, Bræðratungu

Á. Sæmundssen þjóðgarðsvarðar. Á haustmánuðum hélt svo félagið vinnusýningu

Ólafur Gunnarsson, Helgastöðum

með Benedikt Líndal tamningameistara.

Ragnheiður Eggertsdóttir, Borg

Fleiri viðburðir eru á döfinni og má þar fyrst nefna skemmtikvöld sem haldið verður

Ragnhildur Stefanía Eyþórsdóttir, Flúðum
Svavar Jón Bjarnason, Reykholti
Verkefni starfstjórnar fram að aðalfundi eru nokkur en helst má þar nefna:

þann 12. nóvember í Aratungu og hefst kl. 20. Fjölbreytt dagskrá verður, meðal
annars “pubquiz” með veglegum verðlaunum fyrir vinningslið kvöldsins. Dagskráin
verður nánar kynnt þegar nær dregur.
Einstaka nefndir hafa nú þegar tekið til starfa og hefur æskulýðsnefnd þegar komið

Nafn á nýtt félag.

saman og hafið skipulagningu æskulýðsstarfsins. Aðrar nefndir munu taka til starfa

Semja og leggja fram lög fyrir nýtt félag

núna á haustmánuðum og í vetur.

Ákveða hvaða nefndir eiga að vera starfandi og finna áhugasamt fólk í þær.
Ganga frá aðild nýja félagsins að Landsambandi Hestamannafélaga, Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands og Héraðssambandið Skarphéðinn.
Eins og áður kom fram þarf að finna nafn á nýja félagið. Í sameiningarviðræðum
félaganna var ákveðið að nöfn gömlu félaganna þriggja koma ekki til greina sem
nafn sameinaðs félags. Ákveðið hefur verið að efna til nafnasamkeppni og óskar
starfsstjórnin eftir tillögum að nýju nafni frá félagsmönnum hestamannafélaganna
og öðrum íbúum á svæðinu. Frestur til að skila inn tillögu að nafni er til 20.
desember 2021. Starfsstjórnin mun velja fimm nöfn úr innsendum nafnatillögum
og verður síðan nafnakosning á aðalfundi sameinaðs félags í janúar 2022.
Kosningin verður í tveimur umferðum.

Það er von og ósk starfsnefndar að sem mest þátttaka fáist í starf og undirbúning
fyrir aðalfund nýs félags. Það er mikill hugur og væntingar í félagsmönnum fyrir
nýju hestamannafélagi og sameinaður þróttur gömlu félagana ætti að gefa enn
frekari tækifæri til að halda úti öflugu félagsstarfi nýs hestamannafélags.
Með bestu kveðjum,
Starfsstjórn Hestamannafélags Uppsveita

