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Afgreiðslutími
klippikorti fyrir úrgang til afhendingar
á gámasvæðunum.
Klippikort til fyrirtækja gilda fyrir 9 rúmmetra
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 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
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Vatnssalerni

21. árgangur 3. tbl. Mars 2022

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

Gönguskíðabraut í Haukadalsskógi

Oddvitapistill
Febrúarmánuður hefur verið frekar risjóttur að þessu sinni, veðrið hefur
ekki verið mjög hagstætt fyrir okkur flest. Mikið hefur verið um
veðurviðvaranir og færð hefur á köflum spillst með óþægindum fyrir marga.
Talsvert hefur verið um annir hjá þeim sem sinna snjómokstri og þá hefur
töluverður tími sviðsstjóra farið í að skipuleggja snjómokstur og hálkuvarnir.
Við skulum vona að marsmánuður verði betri hvað þetta varðar og að
tíðarfarið verði okkur hagstætt það sem eftir lifir af árinu.
Þessa dagana og vikurnar er verið að skipuleggja framkvæmdir ársins. En
eins og áður hefur komið fram verða nýframkvæmdir hjá sveitarfélaginu
uppá 368 milljónir á þessu ári. Viðhaldsverkefni á fasteignum og umhverfi,
verða einnig töluverð á árinu. Það fer talsverður tími í að skipuleggja og
undirbúa öll þessi viðfangsefni. Nokkur verkefni eru þegar farin í útboð og
búið að semja við verktaka um þau. Önnur stór verkefni eru nú á
lokametrunum í undirbúningi og verða boðin út á næstu dögum og vikum.
Þar má sérstaklega nefna byggingu húss fyrir skrifstofur bygginga- og
skipulagsfulltrúa á Laugarvatni. Á næstu dögum verður boðin út gatnagerð
fyrir Traustatún á Laugarvatni, en sú gata verður lögð fyrir neðan
Héraðsskólann og tengist við hverfið fyrir neðan Menntaskólann. Auk þess
verður boðin út gatnagerð fyrir Borgar- og Tungurima í Reykholti. Þær götur
verða lagðar fyrir vestan Mikakaffi og Bjarnabúð. Allt eru þetta verk sem
kalla á góðan undirbúning áður en lagt er af stað í útboð og framkvæmdir í
beinu framhaldi.
Vinnuhópur sem hefur unnið að endurskoðun deiliskipulagsins í Laugarási
hefur skilað af sér tillögu sem verður lögð fyrir skipulagsnefnd og
sveitarstjórn. Þegar sveitarstjórn hefur farið yfir tillöguna verður hún kynnt
almenningi áður en hún fer í auglýsingu í sex vikur. Þá er mikilvægt að allir
sem hafa hagsmuni eða eru áhugasamir um skipulagsmál í Laugarási skoði
tillöguna vel og komi með formlegar athugasemdir og ábendingar. Tillagan
verður auglýst með áberandi hætti þegar Skipulagsstofnun hefur farið yfir
hana og gefið sitt leyfi til að auglýsa.
Fyrsti fundur nýstofnaðs hestamannafélags í Uppsveitum var haldinn í
Aratungu 3. mars sl. Á fundinum var kosið um nafn á félaginu og var
niðurstaðan að það skyldi heita Hestamannafélagið Jökull. Fram kom á
fundinum að metnaðarfull áform eru hjá félaginu um eflingu hestamennsku í
Uppsveitunum. Ég vil óska félaginu til hamingju með nafnið og þess að það
vaxi og dafni um ókomin ár.

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

Nú þegar heimsfaraldrinum er að ljúka og engar takmarkanir gilda um ferðafrelsi
má búast við að gestum til okkar muni fjölga umtalsvert næstu misseri. Mikilvægt
er að ferðaþjónustan nái sínum fyrri styrk enda mikið hagsmunamál fyrir rekstur
sveitarfélagsins að svo verði. Útsvarstekjur sveitarfélagsins drógust verulega
saman í faraldrinum en ég held að óhætt sé að segja að bjart sé framundan. Það
sem maður óttast helst er að ófriður og stríðsástand í Evrópu geti haft einhver
áhrif en við skulum vona að það fari allt saman vel og við þurfum ekki að hafa
áhyggjur af því.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

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

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2022
Flokkstjóri óskast
Bláskógabyggð óskar eftir að ráða flokksstjóra yfir vinnuskóla
sveitarfélagsins og umhirðu opinna svæða og tilfallandi umhverfisverkefna
sumarið 2022. Aldurstakmark er 20 ár, kröfur eru gerðar um almenn
ökuréttindi og hreint sakavottorð. Starfstími er frá miðjum maí til loka júlí.
Möguleiki er á starfi til 20 ágúst. Starfssvæðið er á Laugarvatni, Laugarási
og í Reykholti. Umsóknarfrestur er til 20 apríl. Umsóknir berist á netfangið
kristofer@blaskogabyggd.is.
Upplýsingar gefur Kristófer í síma 860-4440 og 480- 3000.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vinnuskólinn 2022
Sem fyrr verður vinnuskóli Bláskógabyggðar með vinnustöðvar á tveimur
stöðum, á Laugarvatni annars vegar og í Reykholti hinsvegar. Hann verður
starfræktur frá byrjun júní til loka júlí.
Réttindi til vinnu í vinnuskólanum eru unglingar með lögheimili í
Bláskógabyggð og eru fæddir á árunum 2005, 2006 og 2007. Nemendur
geta sótt um við aðrar deildir sveitarfélagsins, svo sem leikskóla. Í þeim
tilfellum er farið er eftir fimmta og sjötta kafla reglugerðar um vinnu barna
og unglinga varðandi vinnutíma. Umsóknum um starf í vinnuskóla skal skila
eigi síðar en fimmtudag 5 maí nk.
Umsóknareyðublöð um vinnuskólann og aðrar upplýsingar eru aðgengilegar
á heimsíðu sveitarfélagsins. www.blaskogabyggd.is/thjonusta.vinnuskoli.
Nánari upplýsingar um vinnuskólann, svo sem launakjör veitir Kristófer
Tómasson sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs. Netfang:
kristofer@blaskogabyggd.is.

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

_______________________________________________

Á Bæjarholtinu í Laugarási ætla ég að bjóða bílaeigendum upp á bílaþvott og
hreinsun.
Atriðaskrá og verð:
Fólksbílar:
Þrif að innan……………………………………………............
verð kr. 8.000.Þrif að utan, bón ………………………………………..........
verð kr. 9.000.Djúphreinsun (gólf og sæti) ……………………………....
verð kr. 10.000.Alþrif (þrif að innan, utan, bón)………………………....
verð kr. 15.000.Allt innifalið ……………………………………………….........
verð kr. 25.000.Jeppar:
Þrif að innan ……………………………………………………………
verð kr. 10.000.Þrif að utan, bón ……………………………………………………..
verð kr. 11.000.Djúphreinsun (gólf og sæti)………………………………………
verð kr. 12.000.Alþrif (þrif að innan, utan, bón)………………………………… verð kr. 19.000.Allt innifalið …………………………………………………………….
Verð kr. 31.000.Vinsamlegast pantið tíma í uppgefin símanúmer eða á netfangið.
Hlakka til að heyra frá ykkur
Anna Karítas Ómarsdóttir
Bæjarholti 3 Laugarási, 806 Bláskógabyggð
8922965/7727379
annakaritas15@hotmail.com
______________________________________________________________________

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

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
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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
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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

.

