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
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
31.des
gamlársdagur
opið 10-16
13/10-14/10: Vox
Femine.
Æfingabúðir
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
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

17. árgangur 6. tbl. júní 2018.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Kjölur







___________________________________
 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
 24/10: Fermingarbörn
fráHesthús,
Akranesi
Til íbúa
Torfastaðasóknar
gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10: Fermingarbörn
frá Akranesi
Vinnukvöld verður í kirkju og kirkjugarði á Torfastöðum mánudaginn
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
11. júníkl.
kl. 20.00.
486 8757 / 895við
9500
/ 867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
á kirkju
og snyrting
á kirkjugarði. Gott aðkl.
hafa með tuskur, fötu
ÍHreingerning
Reykholti
kl. í20:30
og flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:www.gljasteinn.is
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00. Prestur sr. Egill 21:00
Hallgrímsson
ogKammerkór
hanska
eða
verkfæri til að hreinsa
upp
úrmeð
stéttinni.
Á Laugarvatni
er Björgunarsveitin
Ingunn
brennu
Mosfellbæjar undir stjórn Símons
Ívarssonar
syngur

Áningastaðir

í messunni við
Veitingar
aðkl.
loknu.
og flugeldasýningu
vatnið
Aðstaða
fyrir 15
- verki
20 21:00.
manns
Hestagerði
og heysala
Sóknarnefndin
Vatnssalerni

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015 – 2027 staðfest.
Föstudaginn 25. maí síðast liðinn var Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027
staðfest og áritað á skrifstofu Bláskógabyggðar. Fulltrúar Skipulagsstofnunar, þær
Hafdís Hafliðadóttir og Guðrún Halla Gunnarsdóttir, komu fyrir hönd stofnunarinnar
og árituðu uppdrætti og greinargerð. Þetta var stór áfangi og þar með lauk vinnu
við heildarendurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Nú er búið að senda
auglýsingu til Stjórnartíðinda þar sem birt verður gildistaka á nýju aðalskipulagi fyrir
Bláskógabyggð.

Oddvitapistill
Föstudaginn 25. maí sl var Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015 – 2027 staðfest og
undirritað af Valtý Valtýssyni, sveitarstjóra Bláskógabyggðar og Hafdísi
Hafliðadóttur og Guðrúnu Höllu Gunnarsdóttur fyrir hönd Skipulagsstofnunnar. Þar
með lauk löngu ferli við heildarendurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem
staðið hefur yfir í nokkur ár. Þetta nýja skipulag leysir af hólmi aðalskipulag gömlu
sveitarfélaganna.
Fyrsta skóflustunga að nýjum leikskóla í Reykholti var tekin 17. maí sl. Það voru
leikskólabörnin á Álfaborg sem tóku fyrstu skóflustunguna. Jarðvinnan er hafin en
byrja þarf á því að færa og endurnýja lagnir sem eru í byggingareitnum. Búið er að
auglýsa 1. áfanga framkvæmda að byggingu skólans en um er að ræða uppsteypu
og allan utanhúsfrágang en þeim áfanga á að ljúka 1. janúar nk. Leikskólinn verður
þriggja deilda og á að rúma 60 börn. Heildarflatarmál hússins er um 560 m2. Gert
er ráð fyrir að húsið verði tekið í notkun haustið 2019.
Kosning til sveitarstjórnar fór fram 26. maí sl. Alls kusu 561 af þeim 677 íbúum sem
voru á kjörskrá, kjörsókn var því um 83% sem verður að teljast viðunandi. Ekki
voru miklar mannabreytingar á sveitarstjórn, af sjö sveitarstjórnarfulltrúm voru sex
sem fengu aftur kosningu, það er því einungis eina mannabreyting í sveitarstjórn.
Síðasti fundur fráfarandi sveitarstjórnar verður fimmtudaginn 6. júní, svo er gert er
ráð fyrir að nýkjörna sveitarstjórnin haldi sinn fyrsta fund mánudaginn 11. júní en
fimmtán dagar verða að líða frá kosningum þar til ný sveitarstjórn má taka til
starfa.
Í lok þessarar viku mun Valtýr Valtýsson láta af störfum sem sveitarstjóri
Bláskógabyggðar. Hann hefur gengt embætti sveitarstjóra frá árinu 2005 eða í um
13 ár. Valtýr hefur verið mjög farsæll í starfi og hefur reynsla hans á
sveitarstjórnarstigninu og fjármálaþekking reynst okkur í Bláskógabyggð mjög vel.
Fjárhagsleg staða Bláskógabyggðar er nú mjög traust og má þakka Valtý fyrir að
svo sé, en hann hefur alltaf lagt mikla áherslu fjármálin séu í lagi, enda sé það
undirstaða alls í starfsemi sveitarfélagsins. Ég vil fyrir hönd Bláskógabyggðar þakka
Valtý fyrir góð og farsæl störf öll þau ár, sem hann hefur gengt sem sveitarstjóri.
Þá vil ég jafnframt óska honum velfarnarðar á nýjum vettvangi.
Nóg í bili og með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

Tónleikar - Barrokkkvöld
Selfosskirkju 14. júní klukkan 20:00
og Skálholtsdómkirkju 15. júní klukkan 20:00
Trompetleikararnir Jóhann Stefánsson og Vilhjálmur Ingi Sigurðarson hafa nokkrum
sinnum komið fram ásamt Jóni Bjarnasyni dómorganista í Skálholti á Skálholtshátíð,
við hátíðarmessur og jóla - og aðventutónleika undanfarin ár.
Upp kom sú frábæra hugmynd að gera aðeins meira á þessum nótum og halda
barrokkkvöld. Skálholtsdómkirkja er frábært hús til að flytja og hlýða á tónlist í ekki
síst barrokktónlist. Það hefur sannast meðal annars með tónlistarhátíðinni
Sumartónleikar í Skálholti sem haldin er í júlímánuði árlega frá árinu 1975.
Orgel og trompetar eru sérstaklega glæsileg hljóðfærasamsetning og er til gríðarlegt
magn af glæsilegri tónlist fyrir þessi hljóðfæri saman.
Á tónleikunum fá þremenningarnir til liðs við sig frábært tónlistarfólk. Það eru
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir mezzosópran, Sigurður Halldórsson sellóleikari ásamt
fleiri frábærum strengjaleikurum.
Á tónleikunum verður eingöngu flutt tónlist frá barrokktímanum. Það er nokkurn
veginn tímabilið frá 1600 til 1750. Barrokktímabilið var gríðarlega spennandi tími í
vestrænni tónlistarsögu og eru verk frá þessum tíma mjög vinsæl enn þann dag í dag.
Frægustu tónskáld tímabilsins eru meðal annarra J. S. Bach, Händel og Vivaldi.
Tónleikarnir eru styrktir af SASS uppbyggingarsjóði suðurlands í flokki
menningarverkefna.
Aðgangseyrir 2500 krónur.

Daggæsla

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júlí Vinsamlegast
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í
síma 480-3000 eða í tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði
hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls verða
auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://
www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu
um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Nuddstofan

Það er mér ánægja að tilkynna ykkur að ég hef opnaðHeildrænt
daggæslulíferni
fyrir börn frá
9 mánaða aldri.
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti
Boðið verður upp á daggæslu frá kl. 8.oo – 16.oo alla virka daga.
Upplýsingar í síma: 611-9255 og/eða tölvupósti: ajajens@gmail.com
*Heildrænt nudd
Kær kveðja, Aja.
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga
sem sest hafa í líkamann.

_________________________________________________
Losar um vöðvabólgu vegna streitu og
álags.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sumaropnunartími
28. maí – 12.ágúst

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21.00
Miðvikudaga 10:00-21.00.
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga 10:00-18:00.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
Nú er ég flutt í Reykholt og
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.

Óskum eftir leiguíbúð
Íþróttahúsið á Laugarvatni
Sumaropnunartími
Óskum eftir
íbúð á leigu
Opnunartímar
Í Reykholti eða
nágrenni

Upplýsingar í síma 847 6138
Mánudaga til fimmtugdaga 10:00 – 21:00

Föstudaga til Sunnudags 10:00 - 18:00
Astrid
Jarðarberjalandi

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á
Laugarvatni er mikið af kurli, sem
allir mega ganga í, sér að
kostnaðarlausu. (gæti breyst)
Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

einfalt að fá tíma.

VIOLA SNYRTISTOFA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Íbúðin er laus til útleigu 1.2.2018 og umsóknarfrestur
er til 22.janúar
2018.
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.

Járningaþjónusta

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tekskulu
að mér
járningar
Eftirfarandi
í boði:
Umsóknir
berast
á skrifstofu Bláskógabyggðar
eða ámeðferðir
netfangið
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
upplýsingar
í
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5a “ Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
síma 846-7048.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.
Sigurjón Sæland

Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
ATVINNA
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi
Biskupstungnamanna í Reykjavík en
Sumarafleysing/
wakacyjna/
Summer
job
þær segja frá
mörgu fróðleguPraca
um fólk
og mannlíf
í Biskupstungum.
Þrjú bindi
voru gefin
út
á
sínum
tíma,
annað
bindið
hefur
ekki
verið
fáanlegt
í
nokkurn
Sumarafleysing
tíma.
Hver bók
kostar 2000
kr. en
efsumarafleysingu
allar þrjár bækunar
eru keyptar í einu kosta
Starfmaður
óskast
við
á gámasvæðum
þær
5000
kr.
Bláskógabyggðar.
Nánari
upplýsingar
er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í
Starfstími
er til 1. september.
Nánari upplýsingar hjá Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs
síma
480-3000.
Bláskógabyggðar
Bjarni Daníelsson s. 860-4440 bjarni@blaskogabyggd.is
Praca wakacyjna
Poszukiwany pracownik na okres wakacyjny do 1 Września 2018 praca przy
obsludze wysypiska smieci w Bláskógabyggð.
Wiecej informacji dostepne u Bjarni Daníelsson tel 860-4440,
bjarni@blaskogabyggd.is
Summer job
We are looking for employee to 1st of September to work on community
waste station in Bláskógabyggð.
More info : Bjarni Daníels tel 860-4440 or bjarni@blaskogabyggd.is
Endilega deilið meðal íbúa.
__________________________________________________
Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
"Nýtt sumarhúsasvæði í Bláskógabyggð !
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 13.00-18.00
Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum, - Bláskógabyggð.
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
menntaskólanema
frá
5 Lestímar
min. á næsta
gólfvöll, 10 min. til mánudaga,
Laugarvatns (þriðjudaga
og Fontana),og
70 fimmtudaga
min. frá Reykjavik.
kl. 17.00-18.00
HeittBókasafnstímar
og kalt vatn í boði.í Bláskógaskóla
Gröfuþjónusta áþriðjudaga
staðnum. " frá kl. 09.00-10.30
Simi : 8960071

E-mail : audunn62@gmail.com

útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
Föstudaga
laugaras@lyfja.is

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

.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í júlí

Málari getur bætt við sig verkum á

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. júlí 2018.
Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

sendið það á
blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu

.

málningarvinna. Geri tilboð ykkur
að kostnaðarlausu.
Meira en 30 ára reynsla.
Arnar s. 7775872

Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-15.00
Þriðjudaga 09.00-12.15 og 13.00-16.00
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
.
Fimmtudaga 09.00-12.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
.
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30
.

Íbúð til leigu
Íbúðin að Torfholti 6a á Laugarvatni er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð sem
eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um húsnæðið
verður hún leigð almennum umsækjanda.
Íbúðin er laus til útleigu 1.7.2018 og umsóknarfrestur er til 21. júní 2018.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Torfholt 6a “
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.

______________________________________________________

Kvennareiðtúr

Ath. Endurnýja þarf eldri umsóknir.

———————————————————
NUDD Í REYKHOLTI.
Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991

Íris Svavarsdóttir nuddari.
__________________________________________________

Ferðin.is
Örfá sæti laus í ævintýraferð um Vietnam og Cambodíu
sem farin verður í nóvember, sjá ferdin.is
Ferdin.is
Margeir

Nú er komið að hinum árlega kvennareiðtúr Loga og Trausta. Að þessu sinni
ætla tungnakonur að sjá um reiðtúrinn og verður hann föstudaginn 15. Júní.
Við ætlum að hittast upp í Hrísholti klukkan 17:30
Endað verður í Einholti þar sem við munum bjóða upp á grill og ískaldan
drykk.

Kosnaður er 2500 krónur, í ár ætlum við að vera með bleikt og blátt
litaþema
Þetta er leið sem allir geta riðið.
Hvetjum við allar konur til að mæta og eiga skemmtilegan dag.
Þátttaka tilkynnist í síðasta lagi miðvikudaginn 13. Júní til:
Freydís sími 699-5038 freyorly@gmail.com
Kveðja Tungnakonur

__________________________________________________

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl
8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar

Leikskólakennari óskast

á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00

Leikskólinn Álfaborg auglýsir eftir leikskólakennara í 100% stöðu frá 7. ágúst 2018.

Sími stöðvarinnar er 432 2770

Leikskólinn er staðsettur í Bláskógaskóla í Reykholti Biskupstungum og starfar í anda

Aðalnúmer HSU 432 2000

Reggio Emilia stefnunnar. Í leikskólanum starfar samstillt, glaðlynt og metnaðarfullt

Sími Neyðarlínu 112

starfsfólk og mikil áhersla er lögð á góðan staðblæ og vellíðan barna. Auk þess er

Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

mikil og góð samvinna á milli leik- og grunnskólans í Reykholti. Ef þú ert glaðlynd/ur

með mikinn metnað, sveigjanleg/ur og með einstaklega góða hæfileika í mannlegum
samskiptum, þá hvetjum við þig til að sækja um.
Fáist ekki leikskólakennari til starsfins er heimilt að ráða annan í stöðuna. Starfið
hentar jafnt körlum sem konum.
Umsóknarfrestur er til 7. júní 2018
Umsóknir sendast á netfangið reginarosa@blaskogabyggd.is

__________________________________________________

Reiðnámskeið Í Hrísholti
Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

Country Taxi
Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Hestamannafélagið Logi stendur fyrir reiðnámskeiði dagana
18. til 22. júní 2018 í Hrísholti. Námskeiðið er opið
öllum hestamönnum. Þetta er kjörið tækifæri til að bæta
kunnáttu sína, læra á reiðhestinn og njóta samvista við
aðra hestamenn. Námskeiðið verur haldið seinni part dags
og stendur fram eftir kvöldi. Nánari tímasetningar ráðast
af fjölda þátttakenda en skipt verður í hópa eftir aldri
og getu. Gjaldið ræðst af þátttöku en því verður stillt í
hóf að venju.
Agnes Hekla Árnadóttir reiðkennari sér um kennsluna .
Skráning er hjá Freydísi Örlygsdóttur sími 6995038 eða
freyorly@gmail.com Hvetjum alla til að skrá sig og mæta.
Firmakeppnin fer síðan fram í framhaldilaugardaginn 23.
Júní.

Gröfuþjónusta Auðuns
Tek að mér ýmis verkefni með traktórsgröfu í uppsveitum Árn. Er staðsettur í
Bláskógabyggð.
S:896 0071
Email : audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Trjásala
Er með stór tré til sölu!
1.5 -3.0 m
Sitkagreni, Stafafura, Birki, Alaskaösp og örfá Gráelritré.
Gröfuþjónusta Auðuns
S:896 0071
Email: audunn62@gmail.com

_________________________________________________

Kæru íbúar Bláskógabyggðar.
Undanfarna mánuði hefur Elísabet Björney Lárusdóttir unnið að greiningu úrgangs í
sveitarfélaginu sem liður í stefnumótun í umhverfismálum fyrir Bláskógabyggð.
Núna hefur framtíðarsýn og aðgerðaráætlun verið mótuð og eru fyrirhugaðar
nokkrar kynningar á þessum þáttum við þá aðila sem málið snerta.
Boðað verður til eftirfarandi samráðsfunda:
Í Aratungu:
11. júní 2018 kl. 20:00 – 21:00
Í grunnskólanum á Laugarvatni:
8. júní 2018 kl: 18:00 – 19:00– Sérstaklega ætlað frístundarbyggðum
Í grunnskólanum á Laugarvatni:
12. júní 2018 kl: 20:00 – 21:00
Með ósk um góða þátttöku,
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar

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 - 801 Selfoss

