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
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10:
Vox
Femine.
Æfingabúðir
Bláskógabyggð
hvetur
fjölskyldur
til
að
nýta
aðventuna
til notalegra
aðgengi vegna snjómkosturs.

13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
samverustunda
fjölskyldunni. þurfar lóðarhafar að halda gróðri innan
Minnt er á að skv.með
byggingarreglugerð
 14/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
lóðarmarka.
lóðarhafi
því ekkiaðra
er heimilt
að fjarlægja
þann hluta
er truflun
eða
Það
þarf
ekkiSinni
mikið
til að gleðja
og skapa
skemmtilegar
stundir
sem skilja

20. árgangur 12. tbl. Desember 2021

Opnunartími skrifstofu
Bláskógabyggðar um
hátíðarnar:

Kjölur

Vox Femine syngur í messunni

óprýði
kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.
eftir
sigveldur
ljúfaráminningar.
 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 listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og sturta
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-20/10:
12 spora hópur
Ágætu íbúar og gestir Bláskógabyggðar
___________________________________
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
Árbúðir
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
Gleðileg
jól
og
gott
nýtt
ár.
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
Áramótabrennur
verða
eftirtöldum
stöðum í
Gleðileg
jólá og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
sveitarfélaginu.
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi gerði, heysala
Í
Laugarási
við
Höfðaveginn
kl. 20:30.stöðum í
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
Í Reykholti
viðKyrrðardagar
Vegholt -kl.
20:30 og flugeldasýningu
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
kl.Laugarási
21:00.
486
8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í
Höfðaveginn
kl. 20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Á Reykholti
Laugarvatni
Björgunarsveitin
IngunnEgill
með
brennu
Í
kl.er
og flugeldasýningu
21:00
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
í20:30
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Hallgrímsson

23. desember
24. desember
25. desember
26. desember
27. desember
28. desember
29. desember
30. desember
31. desember
Gleðileg jól

Áningastaðir

ogLaugarvatni
flugeldasýningu
á malarvellinum
við sundlaugina
kl. 21:30
Á
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir stjórn Símons
Ívarssonar
í messunni við vatnið kl. 21:00.
og flugeldasýningu
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

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

Jólakveðja
Óskum íbúum Bláskógabyggðar
og öllum viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla.
Með ósk um gott og farsælt nýtt ár.
Þökkum liðið ár.
Sveitarstjórn og starfsfólk
Bláskógabyggðar.

LOKAÐ
LOKAÐ
LOKAÐ
LOKAÐ
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
8.30 - 16.00
LOKAÐ

Oddvitapistill
Fjárhagsáætlun Bláskógabyggða fyrir árið 2022 verður samþykkt á fundi
sveitarstjórnar 9. des nk. En á þeim fundi mun sveitarstjórn taka fyrir seinni
umræðu um fjárhagsáætlunina ásamt þriggja ára áætlun þ.e.a.s. fyrir árið
2023-2025. Eins og áður hefur komið fram í mínum skrifum eru miklar
áskoranir hjá sveitarstjórn að ná rekstrinum réttu megin við strikið. Í næsta
pistli verður farið yfir helstu helstu lykiltölur fjárhagsáætlunarinnar.
Um áramót er gott að líta yfir öxl og gera árið upp. Heimsfaraldurinn hefur
haft mikil áhrif á okkur öll á árinu og óþarfi að tíunda það allt hér, enda
þekkjum við áhrifin mjög vel. Enginn veit fyrir víst hvenær við komumst út úr
þessum faraldri og lífið kemst aftur í sínar föstu skorður, við skulum vona að
það verði sem allra fyrst. Faraldurinn hefur haft umtalsverð áhrif á rekstur
sveitarfélagsins, en tekjur hafa orðið minni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það
er óskandi að við förum að komast útúr þessu ástandi með upprisu
ferðaþjónustunnar. Margt hefur verið framkvæmt á árinu og má þar m.a.
nefna lagningu ljósleiðarans um dreifbýlið, gatnaframkvæmdir,
fráveituframkvæmdir, lagningu göngustíga, uppbyggingu leiksvæða við
grunnskólana okkar. Viðhaldi á eigum sveitarfélagsins var einnig vel sinnt á
árinu sem er að líða. Þannig að þrátt fyrir heimsfaraldurinn og minni tekjur
sveitarfélagsins hefur árið verið okkur gott og gjöfult.

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

________________________________________

Fréttatilkynning

Á komandi ári verður haldið áfram að byggju upp innviði í ört vaxandi
sveitarfélagi. Fara þarf í gatnagerð enda er mikil ásókn í lóðir hjá okkur.
Hefjast þarf handa við að gera nýjar götur bæði í Reykholti og á Laugarvatni.
Í framhaldi af gatnagerðinni verður lóðum úthlutað. Þessa dagana er verið
að auglýsa útboð á 1. áfanga á endurnýjun fráveitunnar á Laugarvatni. Tilboð
verða opnuð fyrir jól og verkið unnið á næsta ári. Í Reykholti verður
hreinsistöð sett niður sem mun taka við öllu skólpi í vestur hluta hverfisins. Í
næsta pistli mun ég segja meira frá nýframkvæmdum og viðhaldsmálum
næsta árs þegar fjárhagsáætlun liggur fyrir.

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.

Vinna við endurskoðun deiliskipulags Laugarás er á góðu róli. Áætlað er að
halda íbúafund 12. janúar nk. Þar verður vinna endurskoðunarinnar kynnt
áður en tillagan verður auglýst. Íbúafundurinn verður betur auglýstur í
næstu Bláskógatíðindum.

Frekari upplýsingar hjá Magnúsi Sig. sími 8623674 eða öðrum kórfélögum.

Við í Tvennum tímum viljum hvetja alla sem hafa yndi af söng að koma með
og taka þátt í góðum félagsskap.

Stjórnin.

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.

Tilboð í snjómokstur á héraðs- og tengivegum og heimreiðum voru opnuð
um miðjan nóv. Eitt tilboð barst í hvorn verkhluta sem boðinn var út.
Snjómokstur í Laugardal (vesturhluti) mun Hermann Geir Karlsson sjá um
og snjómokstri í Biskupstungum (austurhluti) munu ÓA vinnuvélar sinna.
Umsjón með snjómokstri fyrir hönd Bláskógabyggðar er í höndum
Kristófers A. Tómassonar, sviðsstjóra. Snjómokstur í þéttbýlisstöðunum er í
höndum sömu verktaka og sinnt hafa stöðunum síðustu tvö ár. Á
Laugarvatni eru það Ásvélar, Ketilbjörn í Reykholti og Jón Ágúst Gunnarsson
í Laugarási.
Nú þegar aðventan gengur í garð skartar vetrarríkið sínu fegursta hér í
Bláskógabyggð og birtan í ljósaskiptunum er engu lík. Jólaljósin njóta sín vel
umvafin mjúkri snjóhulu og það er farið að gæta eftirvæntingar í andlitum
barnanna enda styttist í jólafríið í skólunum og jólahátíðin gengur senn í
garð. Það er ósk mín kæru íbúar Bláskógabyggðar að komandi jólahátíð færi
ykkur gleði og frið og góðar stundir með ykkar fjölskyldujólakúlu. Þegar
daginn fer að lengja og sólin tekur að hækka á ný kemur nýtt ár með nýjum
tækifærum og ég er þess fullviss að það verður okkur öllum gjöfult og gott.
Með góðri jóla- og nýárskveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
_________________________________________________________________

_______________________________________

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í janúar 2022. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir

Steinsögun

1. janúar 2022
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.

Kvenfélag Biskupstungna
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

Kæru sveitungar og aðrir velunnarar.
Sendum ykkur öllum hugheilar óskir um gleðileg jól, gott og gæfuríkt komandi ár.
Hjartans þakkir fyrir stuðninginn á liðnu ári.

Ungmennafélag Biskupstungna
Ungmennafélag Biskupstungna óskar félagsmönnum sínum og íbúum
Bláskógabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Um leið þökkum við fyrir
árið sem er að líða.

Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________

Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á komandi
ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

Hestamannafélagið Logi
Óskar öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum stuðning og gott samstarf á liðnu ári.

Bláskógaveita
Óskum viðskiptavinum okkar og sveitungum, gleðilegra jóla og farsældar á komandi
ári. Þökkum viðskiptin á árinu.

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
Hólabúðinni Laugardalshólum erum við með nauta- og lambakjöt, saltað hrossakjöt,
Er með stór tré til sölu!
hrossabjúgu, ferskt grænmeti ásamt ýmsum hannyrðum til sölu. Verið hjartanlega
1.5 -3.0 m
velkomin.
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Erum á facebook undir Laugardalshólar.
Opnunartími verslunar er
Gröfuþjónusta Auðuns
Mán-miðvikudag
Lokað
fimtudag
13-17
S:896 0071
Föstudag
13-18
Email: audunn62@gmail.com
Laugardag
12-17
Sunnudag
Lokað
_________________________________________________
Það er velkomið að hringja til kl 18 í síma 8931281/8948081 ef komið er á lokunartíma.

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 !

Stuðningsfulltrúi óskast

Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.

Reykholtsskóli Bláskógabyggð óskar eftir stuðningsfulltrúa til starfa í 100%
stöðu.
Starfið felur í sér að aðstoða nemendur við nám og önnur fjölbreytt
verkefni sem til falla í skólastarfi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í
janúar 2022.
Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð.
Umsóknir sendist á Láru B. Jónsdóttur, skólastjóra, sem veitir einnig nánari
upplýsingar. Netfangið er lbj@reykholtsskoli.is og símanúmerið 480 3020 .
Umsóknarfrestur er til 26. nóvember 2021.

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

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

.

Gjaldskrá
fyrir gámasvæði Bláskógabyggðar

Á Bæjarholtinu í Laugarási ætla ég að bjóða bílaeigendum upp á
bílaþvott og hreinsun.
Lindarskógur 7, 840 Laugarvatn
Sími: 7926200
Netfang: ingunn@landsbjorg.is
www.ingunn-sar.is

Atriðaskrá og verð:
Fólksbílar:
Þrif að innan……………………………………………............
Þrif að utan, bón ………………………………………..........
Djúphreinsun (gólf og sæti) ……………………………....
Alþrif (þrif að innan, utan, bón)………………………....
Allt innifalið ……………………………………………….........

verð kr. 8.000.verð kr. 9.000.verð kr. 10.000.verð kr. 15.000.verð kr. 25.000._________________________________________________________

Jeppar:
Þrif að innan ……………………………………………………………
Þrif að utan, bón ……………………………………………………..
Djúphreinsun (gólf og sæti)………………………………………
Alþrif (þrif að innan, utan, bón)…………………………………
Allt innifalið …………………………………………………………….

verð kr. 10.000.verð kr. 11.000.verð kr. 12.000.verð kr. 19.000.Verð kr. 31.000.-

Kveðja til félaga í Félagi eldri borgara í Biskupstungum.
Kæru félagar.

Vinsamlegast pantið tíma í uppgefin símanúmer eða á netfangið.
Hlakka til að heyra frá ykkur

Nú er komin aðventa.
Ég óska ykkur gleðilegrar aðventu, jólahátíðar og áramóta með þakklæti fyrir
allar góðu stundirnar sem við höfum átt saman á árinu sem senn er á enda.
Vonandi náum við að losna undan Corona veirunni sem fyrst og getum um
frjálst höfuð strokið að nýju.

Anna Karítas Ómarsdóttir
Bæjarholti 3 Laugarási, 806 Bláskógabyggð
8922965/7727379
annakaritas15@hotmail.com

Síðasta samvera okkar á árinu verður 16. desember í Bergholti.

Hittumst síðan aftur 6. janúar á splunkunýju ári 2022. ✨
Eigið góðar stundir.
Elín Siggeirsdóttir, formaður

