Snyrtum trjágróður
á lóðamörkum!
Flugeldasala
Björgunarsveitarinnar
Biskups

Klippikort fyrir árið 2022 eru tilbúin til afgreiðslu.

Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar
Kortunum er úthlutað á gámasvæðum sveitarfélagsins.
í Reykholti
Gámasvæði í sveitarfélaginu eru þrjú.
Við Lindarskóga á Laugarvatni, Við Vegholt
vestan Reykholtshverfis og við Heiðarbæ í Þingvallasveit.
Eigendur íbúðar- og frístundahúsa, lögbýla og fyrirtækja í sveitarfélaginu eiga rétt á
Afgreiðslutími
klippikorti fyrir úrgang til afhendingar
á gámasvæðunum.
Klippikort til fyrirtækja gilda fyrir 9 rúmmetra
af úrgangi/sorpi.
Október
28.des
miðvikudagur
opið 18-21
Klippikort
til eigenda lögbýla,
íbúðarog frístundahúsa
gilda fyrir 3,5 rúmmetra.
 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
Klippikort
sem gefin
voru út árið
2021
og fyrr
féllu
úr gildi um nýliðin áramót.
 24/10:
Fermingarbörn
fráHesthús,
Akranesi
gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á
eftirtöldum
stöðum í
Gjald fyrir25/10:
hvernFermingarbörn
rúmmeter
af úrgangi
er
6.000
kr.
frá Akranesi
Úrgang
sem
skilað
er
á
gámasvæðin
ber
að
flokka.
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
Uppgröft
frá /jarðvegsframkvæmdum
afsetja
á sérstökum svæðum sem til þess
486 8757
895við
9500
/ 867 3571 skalkl.
Í
Laugarási
Höfðaveginn
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang:
eruReykholti
ætluð. gljasteinn@gljasteinn.is
Í
kl. í20:30
og flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson

Áningastaðir

Ef um slíkt er að ræða er bent á að hafa samband við skrifstofu Bláskógabyggðar í
Á
Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
með syngur
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
síma 480-3000 íeða
860-4440
messunni
og
flugeldasýninguAðstaða
við vatnið
fyrir
15 kl.
- 20 21:00.
manns
Sími umsjónarmanns gámasvæða
er
842-2040
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

21. árgangur 1. tbl. Janúar 2022

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

Nýárskveðja frá Bláskógabyggð
Við sendum íbúum í Bláskógabyggð, sumarhúsaeigendum, gestum og landsmönnum
öllum okkar bestu óskir um gleðilegt nýtt ár, með þökk fyrir góð samskipti og
samstarf á árinu sem er að líða.
Sveitarstjórn og starfsfólk Bláskógabyggðar

____________________________________________
Kynningarfundur vegna deiliskipulags Laugaráss
Vinna við breytingar á deiliskipulagi Laugaráss er nú á lokametrunum.
Kynningarfundur vegna skipulagstillögunnar verður haldinn miðvikudaginn 12.
janúar n.k. kl. 17 og verður um fjarfund að ræða. Slóð inn á fundinn verður á
heimasíðu sveitarfélagsins (í tilkynningu um fundinn á forsíðu) og verður fundurinn
haldinn á Teams.
Skipulagsráðgjafar sveitarfélagsins munu kynna tillöguna og munu þeir, ásamt
starfshópi sveitarfélagsins, svara fyrirspurnum og taka við athugasemdum.
Skipulagsuppdráttur verður settur inn á heimasíðu sveitarfélagsins fyrir næstu
helgi. Íbúar, fasteignaeigendur og þeir sem hafa áhuga á skipulagsmálum eru
hvattir til að taka þátt í fundinum.

Oddvitapistill
Ég óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs með góðri þökk fyrir það liðna. Það er
óskandi að nýja árið verði okkur öllum gott og gæfuríkt.
Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir árið 2022 var samþykkt á fundi
sveitarstjórnar þann 9. des. sl. Tekjur samstæðunnar (a og b hluti) eru
áætlaðar 1.919.089 milljónir og gjöldin 1.701.675 milljónir. Afskriftir eru
áætlaðar 103 milljónir og fjármagnskostnaður nettó er áætlaður 82,1.
Heildarniðurstaða samstæðunnar er því jákvæð um 31,7 milljónir. Ef við
skoðum helstu málaflokkana að þá fara rúmar 860 milljónir í fræðslumál,
129 milljónir í sameiginlegan kostnað, 122 milljónir í æskulýðs- og
íþróttamál, 83 milljónir í félagsþjónustuna, 62 milljónir í skipulags- og
byggingamál, 52 milljónir í umferðar- og samgöngumál og 46 milljónir í
bruna- og almannavarnarmál.
Á árinu 2022 er gert ráð fyrir fjárfestingum uppá 368,5 milljónir. Stærsta
einstaka framkvæmdin er bygging nýs húsnæðis fyrir skipulags- og
byggingafulltrúaembættið á Laugarvatni. Húsnæðið á Dalbraut 12 verður selt
til að mæta kostnaði við byggingu nýs húss. Gert er ráð fyrir gatnagerð í
nýjum götum bæði á Laugarvatni og Reykholti. Þá verður haldið áfram með
endurnýjun á götum og göngustígum samkvæmt forgangsröðun
sveitarstjórnar. Farið verður í endurbætur á íþóttahúsinu á Laugarvatni,
Reykholtsskóla og íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni. Talsverðar
fráveituframkvæmdir verða í Reykholti og á Laugarvatni en sett verður niður
hreinsistöð í Reykholti og endurnýjun (1. áfangi) á fráveitukerfinu á
Laugarvatni hefst. Áætlað er Bláskógaljós hefji lagningu ljósleiðara í
Laugarási þar sem fjarskipatafélög sýndu lagningu ljósleiðara þar ekki áhuga.
Þá verða talsverðar framkvæmdir hjá Bláskógaveitu og vatnsveitunni.
Það eru tveir málaflokkar sem eiga að standa undir sér með
þjónustugjöldum, en gera það ekki. Það eru sorphirða og sorpeyðing og
fráveitan. Gert er ráð fyrir að greiða þurfi með sorpinu um 30 milljónir á
árinu. Ástæður hallareksturs á þessum málaflokki má m.a. rekja til aukins
opnunartíma og stöðugilda, aukningar á sorpi, flókinnar afsetningar m.a.
með flutningi á sorpi til annara landa. Miklar áskoranir eru framundan til að
ná betri árangri í þessum málaflokki hjá okkur eins og hjá öllum
sveitarfélögum í landinu. Þá er gert ráð fyrir að borga þurfi með fráveitunni
um 23 milljónir á árinu. Óhjákvæmilegt var því að hækka þjónustugjöld
þessara tveggja málaflokka á milli ára.

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
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.

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

Gert er ráð fyrir lántökum uppá 250 milljónir og eldri lán greidd niður um
96 milljónir. Þar sem samdráttur er í tekjum sveitarfélagsins þarf að fara í
meiri lántökur en upphaflega var gert ráð fyrir. Það er óskandi tekjur verði
farnar að aukast á árinu 2023. Áætlað er að skuldaviðmið verði í lok árs
73,6% en lögboðið hámark er 150% samkvæmt sveitarstjórnarlögum.
Fjárhagsáætlun árins er hægt að nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins.
Sveitarstjórn hefur samþykkt að endurnýja íþróttagólfið í íþróttahúsinu á
Laugarvatni á árinu. Íþróttagólfið er farið að láta verulega á sjá og er m.a.
öll dempun farin. Samþykkt var að setja parketgólf í húsið þar sem það var
talið hentugra með tillit til þeirra nýtingar sem í húsinu er. Einnig eru
væntingar um að æfingahópar sæki í auknu mæli í að koma í æfingabúðir á
Laugarvatn með tilkomu parketgólfsins.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti 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.

Ökukennsla
B-réttindi og kerrupróf
María Carmen Magnúsdóttir
Laugarvatni
Sími 895 1978
Tölvupóstfang emmcemm@gmail.com

___________________________________________________

_______________________________________

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

Steinsögun

1. febrúar 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.

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
Hlakka til að sjá ykkur
Kær kveðja Adda Sigga löggildur fótaaðgerðafræðingur

_______________________________________________

Bragginn studio hefur staðið að námskeiðaseríu sem heitir „Art of food“. Bjarki Sól og
Erna Elínbjörg hafa staðið að þessari seríu en eru núna komin í samstarf við Hótel
Skálholt, en Bjarki ásamt frænku sinni Gunnhildi eru þar nýir eigendur og sjá nú um
alla gistingu og veitingar á staðnum. Markmiðið með námskeiðaseríunni er að fá
helstu matarsérfræðinga heims hingað til landsins til að kenna okkur listir sínar. „Við
höfum lagt áherslu á að fá fólk sem er færast á sínu sviði í matargeiranum sem hefur
reynslu í kennslu og leggjum við upp úr því að þetta sé fólk sem brennur fyrir að miðla
sinni sérþekkingu“ segir Bjarki um kennarana sem eru að koma.
Núna í febrúar er von á Sandor Katz sem er vel þekktur um allann heim fyrir
súrkálsgerð og allir sem að hafa sökkt sér í þau fræði ættu að þekkja. Einnig er von á
Meridith Leigh þann 14. maí næstkomandi, en hún hefur rannsakað vinnslu á kjöti
með sértaka áherlsu á gerjun. Bjarki segir að margt af því besta sem við leggjum okkur
til munns daglega eru gerjaðar vörur eins og vín, bjór, ostar, pylsur, harðfiskur, brauð
og súrkál. Hann vill með þessum námskeiðum gera fólki kleyft, oft með einföldum
hætti, að auka lífsgæði sín þegar kemur að vinnslu á íslensku hráefni. Námskeiðin eru
ætluð öllum þeim sem hafa áhuga á auknum gæðum á íslensku hráefni og hægt er að
næla sér í sæti á námskeiðin á heimasíðu Braggans sem er www.bragginnstudio.is
Þið megið endilega vera í sambandi ef þið viljið meiri upplýsingar og eða koma í
heimsókn til okkar og sjá hvað við erum að gera.

__________________________________________________________

Svavar Knútur söngskáld heldur tónleika í Hótel Skálholti laugardaginn, 15. janúar
næstkomandi kl. 20. Dagskráin verður hress gusa af frumsömdu efni og sígildum
íslenskum sönglögum, í bland við sögur og spjall að hætti trúbadorsins sem segir
stórskemmtilega frá og er alltaf með húmorinn í lagi. Miðasala á tónleikana er á tix.is.
Tryggðu þér miða sem fyrst þar sem að miðafjöldinn er takmarkaður. Veitingahúsið
Skálholt verður með gómsætan kvöldmat kl. 18 og einnig er hægt að panta gistingu á
hótelinu fyrir þá sem vilja dekra við sig enn frekar. Hafið samband í síma 4868870
Hlökkum til að sjá ykkur öll!

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 !
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

Lindarskógur 7, 840 Laugarvatn
Sími: 7926200
Netfang: ingunn@landsbjorg.is
www.ingunn-sar.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
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Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
Fyrir
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af úrgangi
sem skilað er áað
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greiða
þær
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Nú er5000
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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

.

