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
Úrgangur
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 til þess eru
486 8757
895við
9500
/ 867 3571 skalkl.
Í
Laugarási
Höfðaveginn
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
ætluð.
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

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. febrúar 2022

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

Laugarás Hvítá

Oddvitapistill
Bláskógabyggð er að setja af stað vinnu sem miðar að því að efla öryggi og velferð
barna. Nokkur undirbúningsvinna hefur þegar átt sér stað. Á fundi sveitarstjórnar
mánudaginn 17. janúar sl, var samþykkt að ráðast í sérstakt verkefni um forvarnir og
fræðslu og m.a. horft til stefnu ríkisstjórnarinnar um aukna farsæld barna. Þannig
verður t.d. horft til aðgerðaáætlunar sem samþykkt var af Alþingi og tekur til forvarna
meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundu ofbeldi og áreitni, en auk
þess verður horft til ofbeldis almennt, af hvaða tagi sem það er. Vinnan mun taka til
allra stofnana sveitarfélagsins og félagasamtaka, sem hafa með þjónustu við börn og
ungmenni að gera, auk foreldrastarfs og fræðslu fyrir foreldra barna. Verkefnið verður
m.a. unnið með þeim félagasamtökum sem hafa samninga við sveitarfélagið um barnaog ungmennastarf. Þá mun Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings einnig koma að
vinnunni. Fyrsti liðurinn í þessu verkefni var fræðslufyrirlestur sem haldinn var 18. jan
sl. fyrir foreldra leik- og grunnskólabarna í Bláskógabyggð. Barnaheilla sá um
fyrirlesturinn sem hét „5 skref til verndar börnum“. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill
að umhverfi barna og ungmenna í sveitarfélaginu verði tryggt og er þetta verkefni einn
liður í því.
Þar sem íbúar á Laugarvatni eru orðnir fleiri en 200 verður breyting á gjaldskrá Rarik.
Laugarvatn mun þá færast úr dreifbýlisgjaldskrá yfir í þéttbýlisgjaldskrá. Þessi breyting
tók gildi um áramót. Það er fagnaðarefni fyrir íbúa, fyrirtæki og stofnanir að þessi
gjaldskrárbreyting eigi sér stað, enda um mikið hagsmunamál að ræða. Samkvæmt
upplýsingum frá Rarik er álestri af orkumælum að ljúka, þegar þeirri vinnu líkur verður
taxtinn leiðréttur afturvirkt miðað við síðustu áramót.
Búið er að ganga frá verksamningi við Fögrusteina ehf. um 1. áfanga endurnýjunar
fráveitunnar á Laugarvatni. Svæðið sem er í 1. áfanga eru húsin á milli Bjarkarbrautar og
Lindarbrautar. Verkið felur í sér endurnýjun á fráveitu- og kaldavatnslögnum. Íbúar eiga
að hafa fengið bréf um að til standi að fara í endurnýjunina. Gott samstarf þarf að eiga
sér stað á milli íbúa, verktakans og verkkaupa þar sem unnið er í grónu og uppbyggðu
hverfi. Fögrusteinar áætla að hefja verkið um páska en því á svo að vera lokið í október.
Það er gleðilegt að endurnýjun fráveitunnar á Laugarvatni skuli vera að hefjast en
heildarverkið er mjög umfangsmikið því er nauðsynlegt að skipta því uppí nokkra
áfanga.
Vinnan við endurskoðun deiliskipulagsins í Laugarási gengur vel. Haldinn var
kynningarfundur 12. janúar sl, þátttaka á fundinum var góð og góðar umræður fóru
fram um þau gögn sem kynnt voru. Gert er ráð fyrir að óskað verði eftir heimild
Skipulagsstofnunar til að auglýsa tillöguna í mars. Ef íbúar eða þeir aðilar sem áhuga
hafa á skipulagsmálum í Laugarási vilja leggja fram einhverjar hugmyndir, ábendingar
eða þess háttar, er mikilvægt að fá þær sem allra fyrst. Hægt er að koma þeim m.a. til
undirritaðs.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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
________________________________________________________________

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

___________________________________________________

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

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 mars 2022. Ath. Efni í blaðið þarf að berast fyrir
1. mars 2022
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
síma 480-3000

Heilsufar, andleg líðan og tíminn.
Í þeim áreitum og ringulreið upplýsingasamfélags okkar, er gott að fara inná við
og íhuga eigin líðan. Það getur verið auðvelt að detta inní ótta og ofurspennu sem
veldur ójafnvægi og orkutapi. Hraðinn sem við lifum og allt það sem við krefjumst
af okkur í daglegum verkefnum sem samfélag okkar stýrir, gæti verið spurningin
um “ hverju get ég breytt ? Ef við frestum og gerum ekki neitt, getur illa farið.
Svefnvenjur og djúpsvefn; Slæmur svefn skaðar andlega og líkamlega heilsu og
getur haft miður góðar afleiðingar. Þá er vert að taka málin í eigin hendur og gera
breytingar. Svefninn endurnýjar, hreinsar og hleður inn orku fyrir næsta dag sem
okkur er nauðsynlegt.
Best er að temja sér sama svefntíma, fara yfir daginn og þakka fyrir einhver 3
atriði. Setja sér það að vakna frískur og fagna næsta degi í þakklæti. Nota
slökunaræfingar sem koma ró á huga og líkama, taka 10-20 mínútur í æfinguna.
Síðar verður það ósjálfráð venja fyrir svefninn.
Tíminn er það eina sem við raun höfum að ráða yfir, hvernig verjum við honum ?
Gefðu þér tíma í sjálfsrækt á hverjum degi, eitthvað sem gleður þig um leið. Tíminn
er þitt val að brjóta upp í einingar dagsins, hvað - hvenær hentar fyrir þig ! Það er
enginn rammi á því hvað þú velur þér að gera.
Bara að einhver regla sé viðhöfð.
Orkan er dýrmæt auðlynd að næra. Heilnæm fæða, hreyfing og lífsgleði í
ferðalaginu hér á jörð. Ræktaðu og uppskerðu það sem þú óskar, “tíminn á
augabragði er orðinn að minningu. Njótum, elskum og lifum.
Ég óska ykkur Gleðilegs árs og friðar 2022
Katrín Erla Kjartansdóttir
NLP Markþjálfun/heilun & Heilsunudd
Laugarvatni

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

_______________________________________________

Kæru sveitungar.
Við, nemendur í 10. bekk Reykholtsskóla, ætlum í útskriftarferð í vor og
stefnum á fjáröflun í því skyni.
Einn liðurinn í fjáröfluinni er að safna dósum og flöskum, því óskum við
eftir því að fá dósir og flöskur gefins í ferðasjóðinn okkar.
Á næstunni verðum við á ferðinni, um Tungurnar, seinnipart dags og
yrðum afskaplega þakklát ef þið sjáið ykkur fært að styrkja okkur.
Bestu kveðjur og þakkir, nemendur 10.bekkjar

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
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

.

