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Kjölur

 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
Svartárbotnar
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Áningastaðir

Ef um slíkt er að ræða er bent á að hafa samband við skrifstofu Bláskógabyggðar í
Á
Laugarvatni
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21. árgangur 4. tbl. Apríl 2022

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

Oddvitapistill
Bláskógabyggð hefur skrifað undir viljayfirlýsingu um að kanna þann möguleika að
koma á fót Grænum auðlindagarði. Þeir sem eru aðilar að viljayfirlýsingunni eru
garðyrkjustöðvarnar Gufuhlíð, Friðheimar og Espiflöt ásamt Orkídeu. Orkídea er
samstarfsverkefni um nýsköpun á Suðurlandi á vegum Landsvirkjunar, Samtaka
sunnlenskra sveitafélaga, Landbúnaðarháskóla Íslands og sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra. Markmið Orkídeu er að auka verðmætasköpun og greiða veg
orkutengdra tækifæra, einkum á sviði matvælaframleiðslu og líftækni, með
sjálfbærni að leiðarljósi. Grænn auðlindagarður nær yfir ákvæðið svæði með
fyrirtækjum þar sem fyrirtækin leitast við að ná fram betri nýtni auðlinda, hreinni
framleiðslu, stuðla að samlífi fyrirtækja, draga úr loftslagsbreytingum og mengun
ásamt því að fylgja félagslegum stöðlum, samnýta innviði, fella starfsemi sína að
þeirri atvinnustarfsemi sem fyrir er og öðlast betri stýringu á áhættu. Grænn
auðlindagarður er liður í því að byggja upp hringrásarkerfi í framleiðslu, sem byggist
á því að lágmarka úrgang og hámarka nýtingu auðlinda. Jafnframt gefa
auðlindagarðar, grænir sem aðrir, færi á sameiginlegum innkaupum orku og
þjónustu sem gæti verið hagfelld fyrir einstök fyrirtæki garðsins.
Gerður hefur verið samstarfssamningur við Geysisholt ehf um endurbætur á
bragganum við Sandá. Geysisholt mun sjá um og kosta allt viðhald á bragganum sem
er farinn að láta verulega á sjá. Geysisholt mun nýta braggann fyrir sína starfsemi en
þess má geta að ákvæði er í samningnum um að fjallmenn hafi afnot af bragganum á
hverju hausti. Samningurinn er til tíu ára og í lok samningstímans eru allar
endurbætur og uppbygging sem átt hefur sér stað eign Bláskógabyggðar. Þess má
geta að bragginn er gamall herbraggi sem reistur var í Reykholti en fluttur uppfyrir
Sandá skömmu eftir árið 1960. Það verður áhugavert að sjá hvernig endurbæturnar
muni tiltakast en það hefur ekki alltaf gengið vel hjá sveitarfélögum að gera upp
gamla bragga.
Eins og fram kom í síðast pistli eru miklar framkvæmdir fyrirhugaðar á þessu ári.
Mörg verk hafa verið að koma úr útboði og önnur eru í ferli. Búið er að bjóða út og
semja við Fögrusteina um 1. áfanga endurnýjunar fráveitunnar á Laugarvatni og
gatnagerð í tenglsum við byggingu nýs hús fyrir embætti skipulags- og
byggingafulltrúa. Þessa dagana er verið að fara yfir niðurstöður útboða á
endurbótum á leikskólalóðinni á Laugarvatni, endurnýjun íþróttagólfsins í
íþróttahúsinu á Laugarvatni og gatnagerð í Traustatúni. Þá eru verið að auglýsa
útboð á gatnagerð Borgar- og Tungurima í Reykholti en útboðsfrestur er til 13. apríl
nk.
Endurnýjaðir hafa verið samningar Bláskógabyggðar við Björgunarsveitina Ingunni og
Björgunarsveit Biskupstungna. Samningarnir eru til þriggja ára og fela þeir í sér
rekstrarstyrk til sveitanna m.a. til ungmennastarfs og reksturs fasteigna félaganna.

Aðalfundurhefur
hestamannafélagsins
Jökuls
Áslaug Fyrsti
Alda Þórarinsdóttir
verið ráðinn sem þjónustufulltrúi
seyruverkefnis, sem sex sveitarfélög í Árnessýslu, auk Ásahrepps í
Fyrsti Aðalfundur hestamannafélagsins Jökuls fór fram 3. mars. Á fundinum fór
Rangárvallasýslu
standa
að. Fyrst var kosið um öll nöfnin sjö, sem starfsstjórn
fram kosning á nafni
félagsins.
Aðalstarfsstöð
þjónustufulltrúans
á Borg í Grímsnesi.
hafði tilnefnt, Frigg,
HestamannafélagerUppsveita,
Jökull, Kjölur, Krapi, Skör og
Helstu
verkefnin
eru
að
vera
í
samskiptum
fasteignaeigendur
varðandi
Þrenning. Í seinni umferð var kosið um þau tvövið
nöfn
sem flest atkvæði hlutu
í fyrri
seyrulosun
og miðlun
upplýsinga.
umferð, en það
voru nöfnin
Jökull og Kjölur. Kosningin fór þannig að nafnið Jökull

Veitingahúsið Skálholt

hlaut flest
atkvæði.
Sími:
832-5105
Guðni Halldórsson formaður LH og Hákon Hákonarson gjaldkeri LH komu á fundinn
Netfang: aslaugalda@fludir.is
og færðu félaginu góðar gjafir í tilefni dagsins, hestvænan búnað fyrir
hindrunarstökk og brokkspírur sem eiga eftir að nýtast vel í starfi félagsins og
sérstaklega æskulýðsstarfinu.

Veitingahúsið Skálholt er opið alla daga frá kl. 10-16 og á kvöldin ef pantað

Kosning stjórnar fór þannig að Bragi Viðar Gunnarsson, Túnsbergi var kjörinn
er fyrir hópa.
formaður, aðrir stjórnarmenn sem voru kjörnir:
NánariGunnarsson,
upplýsingarHelgastöðum
veita Gunnhildur
og Bjarki í síma 486 8870 / 845 5866
Ólafur
gjaldkeri
eða á netfangið
hotelskalholt@skalholt.is
Svavar
Jón Bjarnason,
Reykholti ritari
Ragnheiður Eggertsdóttir, Borg meðstjórnandi
Verið velkomin
í Skálholt
Ragnhildur
Stefanía
Eyþórsdóttir, Flúðum meðstjórnandi
________________________________________________________________
Vilborg
Ástráðsdóttir, Skarði meðstjórnandi
Vilborg
Hrund Jónsdóttir, Böðmóðsstöðum meðstjórnandi
Ökukennsla

B-réttindi
ogvar
kerrupróf
Mikil
ánægja
á fundinum með að nýtt og sameinað hestamannafélag í
María Carmen
Magnúsdóttir
uppsveitum
Árnessýslu
væri loksins orðið að veruleika og að sameiningin myndi
lyfta
grettistaki í félagsstarfi hestamanna á svæðinu.
Laugarvatni
Sími
895 1978
Að
lokum
var sameiningarnefnd og starfsstjórn sem starfað hefur frá því síðasta
Tölvupóstfang
emmcemm@gmail.com
sumar
þökkuð góð
störf.
___________________________________________________

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

Þá munu sveitirnar m.a. taka að sér umsjón með flugeldasýningum um áramót og
gæslu í Tungnaréttum. Sveitarfélagið er stolt af að gera samninga við
björgunarsveitirnar sem sinna öflugu starfi.
Með góðri kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar
______________________________________________________________

seyrulosun og miðlun upplýsinga.

Ökukennsla

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.

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

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

_______________________________________

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

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 2006, 2007 og 2008. 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 Heilsustofan 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.

Aðalfundur Veiðifélag Hvítárvatns
Verður haldinn í Skálanum Myrkholti föstudaginn 22 apríl
kl.20,30

Viðhald
& Dráttur
Venjuleg aðalfundastörf
kosning
nýrrar stjórnar.
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.

Núverandi formaður gefur
ekki kost á sér til endurkjörs
Dekkjaþjónusta.

Olíuskipti
á öllum
farartækjum og
vinnuvélum.
Guðmundur
Sigurðsson
formaður
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
____________________________________________
Hrosshagi - 806 Selfoss

Kemur ekki vor að liðnum vetri?”
"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

Vörðukórinn lýkur vetrarstarfi sínu með tónleikum í Skálholti
miðvikudagskvöldið 13. apríl n.k. kl 20:00.
Fjölbreytt dagskrá með verkum eftir Bob Chilcott, Hildigunni Rúnarsdóttur,
Þorkel Sigurbjörnsson, Loft S. Loftsson, Jón Lindarskógur
Ásgeirsson ofl.
kærleikur, ást
7,Von,
840 Laugarvatn
og friður.
Sími: 7926200
Netfang: ingunn@landsbjorg.is
Stjórnandi kórsins er sem fyrr Eyrún Jónasdóttir og undirleikari Arnhildur
www.ingunn-sar.is
Valgarðsdóttir. Sérstakir gestir Vörðukórsins á tónleikunum eru Kristrún
Steingrímsdóttir og Joel Durksen.
Aðgangseyri kr 3000, ókeypis fyrir 12 ára og yngri.
Hlökkum til að sjá ykkur og njóta góðrar tónlistar í aðdraganda páska
Vörðukórinn

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

.

