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9. tbl. 9. árg. miðvikudagur 16. júní 2010. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi og í Kjós

MOSFELLINGUR
Sjálfstæðisflokkur og VG

Í nýafstöðnum sveitarstjórnakosn ing
um hlaut Sjálfstæðisfl okkurinn hreinan 
meirihluta eða fjóra full  trúa af sjö í 
bæjarstjórn og bættu við sig einum 
manni. Þrátt fyrir það hefur fl okkurinn 
óskað eftir áframhaldandi samstarfi  
við Vinstri hreyfi nguna grænt framboð. 
Hafa þessir tveir fl okkar orðið sammála 
um að halda samstarfi  sínu áfram á 
kjörtímabilinu 20102014.
Á myndinni má sjá kjörna fulltrúa fl okk
anna beggja eftir að talið hafi  verið upp 
úr kjörkössunum. Frá vinstri: Hafsteinn 
Pálsson, Bryndís Haraldsdóttir, Harald
ur Sverrisson bæjarstjóri, Herdís Sigur
jónsdóttir formaður bæjarráðs og Karl 
Tómas son forseti bæjarstjórnar. Fyrsti 
fundur nýrrar bæjarstjórnar er í 
dag, miðvikudaginn 16. júní. 4

Kjarna • Þverholt i  2  • 270 Mosfel l sbær • S .  586 8080 
Einar Pál l  Kjærnested,  lögg .fasteignasal i  • www.fastmos. i s ,  www.eignamidlun. is

586 8080

selja...

eigN VikuNNAr

Blikahöfði

ÁfraMHaLDaNDi 
saMstarf

Mynd/Magnús Már



Árið 1942 voru reistar spítalabúðir 
í landi SuðurReykja, þar sem 
Reykja lundur er í dag. Spítalinn hóf 
starfsemi með 250 sjúkrarúmum í 
októbermánuði, en hafði rými fyrir 
550 sjúklinga í neyðartilvikum. Álafoss 
Hospital var aðeins starfræktur í eitt 
ár en starfsemin þá fl utt í Helgafell 
Hospital vegna fækkunar í herliðinu.
Reykjabændur, þeir Bjarni Ásgeirsson 
og Guðmundur Jónsson, voru 
leigusalar lóðarinnar til hersins. Flestir 
braggarnir voru fl jótlega fjarlægðir 
en S.Í.B.S. keypti lóðina og hóf 
starfsemi sína m.a. í þeim sem eftir 
stóðu og voru í notkun fram á sjöunda 
áratuginn.
Mynd er fengin að láni frá Reykjalundi. 
Texti: Stuðst við ritgerð Friðþórs Eydal, 
Hersetan í Mosfellssveit 1940-1944.

Umsjón: Birgir D. Sveinsson

HÉðAN Og ÞAðAN

www.isfugl.is

Ítarlega er farið yfi r úrslit 
kosninga í Mosfellingi að 

þessu sinni. Glænýjar fréttir af 
nýrri bæjarstjórn í Mosfellsbæ 
og hreppsnefnd Kjósarhrepps. 

Sjálfstæðisfl okkur og 
Vinstri græn ætla 
að starfa saman í 
Mosfellsbæ þrátt fyrir 
hreinan meirihluta 

Sjálfstæðisfl okks. 
Tímarnir breytast 

og mennirnir 
með. 

Til stóð að 
auka vægi 
minni
hlutans 

í stjórn sveitarfélagsins en ekki 
náðist samkomulag við hina nýju 
Íbúahreyfi ngu.   

Glæsilegt göngu kort fylgir 
nú með Mos fellingi og er 

fólk hvatt til að kippa því úr 
opnu blaðsins og geyma og að 
sjálfsögðu að nýta sér þær frábæru 
gönguleiðir sem í boði eru um 
fellin hér í kringum Mosfellsbæ

Mosfellingur fer nú í sumarfrí 
og snýr aftur um miðjan 

ágúst þegar bæjarhátíðin okkar, 
Í túninu heima, nálgast. Hátíðin 
fer fram dagana 27.29. ágúst.
Takið helgina frá!

Tímarnir breytast...MOSFELLINGUR
Útgefandi: Mosfellingur ehf. 
Skeljatanga 39, sími: 6946426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Hilmar Gunnarsson
Blaðamaður: Ruth Örnólfsdóttir
ruth@mosfellingur.is
Prentun: Oddi Upplag: 4000 eintök
Umbrot og hönnun: Mosfellingur
Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir

Tekið er við aðsendum greinum á netfangið 
mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær 
ekki vera lengri en 500 orð.

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri 
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V. 38,5 m.

Vel skipulagt 159,6 m2 einbýlishús á einni
hæð á  1.316,6 m2 lóð með góðu útsýni 
við Kvíslartungu 44 í Mosfellsbæ. Húsið 
stendur á stórri og fallegri endalóð í litlum
botnlanga  - mjög stórt bílaplan, skjólgóður
trjágróður er í norðri og austri og mikil möl
er í lóðinn og hún því viðhaldslítil.

Silungatjörn - 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu 112,7 m2 sumarhús í 
landi Miðdals, rétt við Silungatjörn í 
Mosfellsbæ. Um er að ræða tvílyft 
sumarhús á steyptum kjallara á fallegum
og friðsælum stað rétt við Reykjavik. 
Húsið stendur á 8.832 m2 eignarlóð.

V.21,9 m.
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trjágróður er í norðri og austri og mikil möl
er í lóðinn og hún því viðhaldslítil.
V. 38,5 m.

Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær

V. 59,0 m.

Vel skipulagt 320,5 m2 einbýlis/tvíbýlishús
við Stórakrika í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
í 214,8 m2 íbúð auk 47,3 m2 bílskúr á 
aðalhæðinni og 58,4 m2 4ra herbergja 
íbúð á neðri hæðinni (íbúðin er ca. 30 m2
stærri)

Vel skipulagt 320,5 m2 einbýlis/tvíbýlishús
við Stórakrika í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
í 214,8 m2 íbúð auk 47,3 m2 bílskúr á 
aðalhæðinni og 58,4 m2 4ra herbergja 
íbúð á neðri hæðinni (íbúðin er ca. 30 m2
stærri)
V. 59,0 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær

V. 36,9 m.

Mjög fallegt 142,4 fm parhús á tveimur 
hæðum, með innbyggðum bílskúr við 
Aðaltún í Mosfellsbæ.  Á jarðhæð er 
eldhús, stofa, baðherbergi, vinnuherbergi
og forstofa. Á 2. hæð er sjónvarpshol og 
þrjú svefnherbergi.  Rúmgóður bílskúr og 
stórt hellulagt bílaplan.  Stór vesturgarður
með fallegu útsýni.
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V. 36,9 m.

Aðaltún - 270 Mosfellsbær

V. 31,9 m.

Mjög glæsileg 140,1 m2 5 herbergja íbúð á
2. hæð í litlu fjórbýlishúsi við Þrastarhöfða
í Mosfellsbæ. Rúmgóð og fallega innréttuð
íbúð með fjórum rúmgóðum 
svefnherbergjum. Frábær staðsetning! 
Stutt í grunn- og leikskóla, sund, World 
Class og á golfvöllinn.
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Þrastarhöfði - 270 Mosfellsbær

V. 28,9 m.

Glæsileg 122,8 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjórbýlishúsi við Tröllateig 19 í 
Mosfellsbæ.  Íbúðin er mjög rúmgóð og 
björt.  Þrjú góð svefnherbergi og  stór 
geymsla sem hægt er nýta sem herbergi. 
Skipti möguleg á dýrara sérbýli 
(raðhús, parhús eða einbýlishús) fyrir 
ca. 45-50 millj. í Reykjavík.
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V. 28,9 m.

Tröllateigur - 270 Mosfellsbær

V. 24,5 m.

Falleg og rúmgóð 121,9 fm, 3ja herbergja 
íbúð á 3. hæð ásamt bílastæði í 
bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi við 
Tröllateig í Mosfellsbæ. Vönduð og fallega
innréttuð íbúð með fallegu útsýni til 
suðvesturs.

Falleg og rúmgóð 121,9 fm, 3ja herbergja 
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Tröllateig í Mosfellsbæ. Vönduð og fallega
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suðvesturs.
V. 24,5 m.

Tröllateigur - 270 Mosfellsbær

V. 16,9 m.

Falleg 2ja herbergja 64,9 m2 íbúð með 
sérinngangi og timburverönd á jarðhæð í 
þriggja hæða fjölbýli við Klapparhlíð í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, gang
rúmgott svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir 
7,2 m2 sérgeymsla.  Mjög stutt er í 
grunnskóla, leikskóla, sundlaug og World
Class, sem og á golfvöll Mosfellsbæjar.
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V. 16,9 m.

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær

V. 18,9 m.

Ný og glæsileg 87,1 m2 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð í 3ja hæða lyftuhúsi með 
bílakjallara við Stórakrika 2. Íbúðin skiptist
í forstofu, hol, góða stofu, eldhús með 
eikar innréttingu, flísalagt baðherbergi með
baðkari, tengi er fyrir þvottavél á baði. 
Rúmgott hjónaherbergi með fataskáp.
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Stórikriki - 270 Mosfellsbær

V. 23,9 m.

352,6 m2 einbýlishús í byggingu á stórri 
hornlóð við Stórakrika 41 í Mosfellsbæ. 
Húsið er byggingu í dag og selst í 
núverandi ástandi.  Búið er að steypa 
botnplötu 1. og 2. hæðar, auk þess sem 
búið er að steypa upp bílskúr.
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Stórikriki 41 - 270 Mosfellsbær
125 til 135 m2 atvinnuhúsnæði með 
millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík.  Ca. 
100 m2 vinnslusalur með vélslípuðu gólfi 
og ca. 30 m2 milliloft með stálstiga og 
stálhandriði.
Bilið er með góðri innkeyrsluhurð, mikil 
lofthæð og þriggja fasa rafmagn. Snyrting
með salerni og handlaug er í rýminu auk 
skolvasks.
Verð frá 12 til 12,9 m.
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Verð frá 12 til 12,9 m.

Lækjarmelur  - 116 Reykjavík

V. 25,9 m.

Fallegt 88,0 m2 einbýlishús á 3.000 m2 
útsýnislóð rétt við Meðalfellsvatn í Kjósinni.
Húsið skipist í forstofu, tvö góð herbergi 
með kojum, hjónaherbergi, baðherbergi 
með sturtu, eldhús og stofu.  Stór verönd 
er við húsið að sunnan og vestanverðu og
lóðin er gróin og falleg.  Mjög mikið útsýni
er frá húsinu.
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V. 25,9 m.

Hjarðarholt - Meðalfellsvatn

V. 15,0 m.

Mjög vel staðsettur 75,1 m2 
sumarbústaður við Eyjafell undir hlíð 
innanvert rétt við Meðalfellsvatn. Húsið 
stendur á gróinni 2.250 m2 eignarlóð með
fallegu útsýni. Stórar verandir eru í 
kringum húsið með heitum pott.

Mjög vel staðsettur 75,1 m2 
sumarbústaður við Eyjafell undir hlíð 
innanvert rétt við Meðalfellsvatn. Húsið 
stendur á gróinni 2.250 m2 eignarlóð með
fallegu útsýni. Stórar verandir eru í 
kringum húsið með heitum pott.
V. 15,0 m.

Eyjafell - Meðalfellsvatn

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • fax 586 8081 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali

586 8080

selja... Sími: 586 8080
www.fastmos.is



  -  Fréttir úr bæjarlífinu4

KirKjustarfið
Þjóðhátíðardagur 17. júní
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 11. Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagurinn 20. júní
Kvöldguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju kl. 20.
Sr. Kjartan Jónsson

Sunnudagurinn 27. júní
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju 
kl. 11.
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagurinn 4. júlí
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 11. Sr. María Ágústsdóttir

Sunnudagurinn 11. júlí
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 11. Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagurinn 18. júlí
Göngumessa frá Lágafelli
Nánar auglýst á heimasíðu kirkjunnar

Sunnudagurinn 25. júlí
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju 
kl. 11. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagurinn 1. ágúst
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 11. Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagurinn 8. ágúst
Kvöldguðsþjónusta í 
Lágafellskirkju kl. 20.
Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagurinn 15. ágúst
Kvöldguðsþjónusta í 
Lágafellskirkju kl. 20.
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

www.lagafellskirkja.is

www.lagafellskirkja.is
Helgihald framundan

Lögreglustöðin 
flytur frá Völuteigi
Lögreglan hefur flutt starfsemi 
sína frá Völuteigi 8 í Mosfellsbæ 
að Krókhálsi 5 í Reykjavík. 
Frá því breyting var gerð í 
löggæslumálum höfuðborgar
svæðisins þann 1. maí 2009 
hefur starfsemi lögreglustöðvar 
4, sem annast löggæslu í 
Árbæjar, Selás, Grafarvogs,
Grafarholts, Grundarhverfi,
Mosfellsbæ og Kjósarsýslu,
verið á tveimur stöðum. Á
Völuteigi hefur rannsóknardeild 
stöðvarinnar haft aðsetur en 
að Krókhálsi hefur sólarhrings
löggæslan verið til húsa.
Nú flyst starfsemin öll á sama 
stað. Eins og kunnugt er stendur 
til að lögreglan og slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins flytji í 
húsnæði við Skarhólabraut.

Moso Mongo Mem
ory Mix í Listasal
Í Listasal Mosfellsbæjar 
stendur yfir sýning Snorra 
Ásmundssonar, Moso Mongo 
Memory Mix. Snorri hefur verið 
í samræðum við samfélagið,
lífið og dauðann í verkum 
sínum og í þessari sýningu ætlar 
hann að varpa fram hinni stóru 
spurningu. Snorri ætlar að koma 
á óvart og vill ekkert gefa upp 
hvað sýningin hefur uppá að 
bjóða að öðru leyti. Sýningin 
stendur til 3. júlí og er opin á 
afgreiðslutíma Bókasafnsins.

MosBus fór í sína fyrstu ferð þriðjudaginn 1. júní.  Það 
var Haraldur Sverrisson bæjarstjóri sem fór í fyrstu ferðina 
ásamt góðum gestum. MosBus er ókeypis ferðamanna
og afþreyingarstrætó og sá fyrsti hér á landi. Búið er að 
setja upp sérstakar stoppistöðvar í bænum, Mosfellsdal 
og við Esjustofu sem tekur einnig þátt í verkefninu.  

Fjórar ferðir á dag í sumar
MosBus fer fjórar ferðir á dag og hentar því vel til 

þess að njóta alls þess besta sem bærinn hefur upp á 
að bjóða. Þá hefur það einnig vakið athygli hversu vel 
ferðaþjónustuaðilar standa saman að því að bjóða upp 
á þessa lausn fyrir ferðamenn. Strætóinn hefur farið 
vel af stað og ferðamenn farnir að nýta sér þjónustuna. 
Bæjarbúar eru einnig hvattir til þess að skella sér í 
ævintýraferð og bjóða með sér gestum.  

Mos-Bus er fyrsti ferðamanna- og afþreyingarstrætó í umferð hér á landi

Ókeypis ferðamannastrætó

Frá fyrstu ferð Mos-Bus. Albert Rútsson Hótel Laxnesi, Haraldur 
Sverrisson bæjarstjóri, Björn Þráinn sviðsstjóri fræðslu- og menn-
ingarsviðs ásamt Gerðu og Guðmundi Arnari í Álafossbúðinni.

Í nýafstöðnum sveitarstjórna
kosningum hlaut Sjálfstæðis
flokkurinn í Mosfellsbæ 49.8% 
atkvæða og fjóra fulltrúa af sjö. 
Vinstrihreyfingin  grænt framboð 
hlaut 11,7% og einn fulltrúa. 
Flokkarnir störfuðu saman í meiri
hluta á síðasta kjörtímabili.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
því einn hreinan meirihluta í 
bæjarstjórn en hefur þrátt fyrir 
það óskað eftir áframhaldandi 
samstarfi  við Vinstrihreyfinguna 
grænt framboð. „Samstarf síðustu 
fjögurra ára hefur reynst vel og hefur 
einkennst af trausti og samhug og 
eru niðurstöður kosninganna skýr 
skilaboð um ánægju íbúa,“ segir 
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.

Öll framboð vinni saman
„Þjóðfélagsumræðan undanfarin 

misseri hefur í auknum mæli 
beinst að lýðræðisumbótum hvers 
konar. Rætt hefur verið um völd 
og ábyrgð kjörinna fulltrúa og rétt 
íbúa til að taka þátt í ákvörðunum 
og mikilvægi þess að ná samstöðu 
um málefni samfélagsins.  Af þeim 
sökum vill Sjálfstæðisflokkurinn 
mynda sem breiðasta samstöðu 
um stjórn sveitarfélagsins og 
lagði til að öll framboð ynnu 

saman að veigamiklum málum 
á tímabilinu. Tvö mál yrðu sett 
í sérstakan forgang í samvinnu 
framboðanna á árinu 2010, annars 
vegar að móta lýðræðisstefnu og 
reglur um íbúakosningar og hins 
vegar að standa saman að gerð 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011“,
segir í tilkynningu frá nýjum 
meirihluta. 

Minnihluta boðið aukið vægi 
Þeim flokkum sem munu eiga 

minnihluta í bæjarstjórn, Samfylk
ingu og Íbúahreyfingunni, var einnig 
boðið að koma að stjórn sveitar
félagsins með mun áhrifameiri hætti 
en atkvæðamagn þeirra gerir þeim 
kleift. „Þetta var gert til að gefa mætti 
öllum framboðum aukið tækifæri á 
embættum og setu í nefndum og ekki 
myndi fara fram hlutfallskosning 
um setu í nefndum og ráðum. 
Samfylkingin tók jákvætt í þessar 
hugmyndir og lýstu yfir stuðningi 
sínum við þær. Íbúahreyfingin 
hafði hinsvegar aðrar hugmyndir  
um samvinnu af þessu tagi og var 
ekki reiðubúin að vinna samkvæmt 
þessum hugmyndum og því verður 
ekki hægt að gera samkomulag um 
þverpólitíska samvinnu að þessu 
sinni,“ segir Haraldur.

Haraldur áfram bæjarstjóri
Sjálfstæðismenn og Vinstri

hreyfingin grænt framboð hafa skipt 
með sér verkum og verður Haraldur 
Sverrisson oddviti sjálfstæðis
manna bæjarstjóri. Í upphafi 
verður Karl Tómasson oddviti VG 
forseti bæjarstjórnar og Herdís 
Sigurjónsdóttir, sem er í öðru sæti 
á lista sjálfstæðismanna formaður 
bæjarráðs. Flokkarnir hafa gert með 
sér áherslu og samstarfssamning.

Sjálfstæðismenn og Vinstri-græn í áframhaldandi meirihlutasamstarfi

traust samstarf og ánægðir íbúar

Hjónin Haraldur Sverrisson bæjarstjóri 
og Ragnheiður Gunnarsdóttir ganga til 
kosninga laugardaginn 29. maí.
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  -  Fréttir úr bæjarlífi nu6

ELDri BOrGarar
kanada, 
Winnipeg! 
Ferðafélagar, fundur  verður í 
Safnaðarheimilinu Þverholti 3, 
mánudaginn 5. júlí kl. 19.30. 
Ath: Síðasti fundur fyrir brottför.

Handverksstofan 
á eirhömrum
er opin í sumar kl. 13-16. Sími 5868014

Upplýsingar  og skráningar í ferðir og námskeið eru á skrifstofu félagsstarfsins Eirhömrum kl. 13-16, símar 5868014 og í gsm. 6920814

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðis-
manna. Flokkurinn nær hreinum meirihluti, fj órir menn.

13:4011:4911:05
Jónas Sigurðsson oddviti Samfylkingarinnar í essinu 
sínu. Flokkur hans tapar helmings fylgi frá árinu 2006.

Marteinn Magnússon oddviti framsóknarmanna greiðir 
atkvæði sitt. Flokkurinn nær ekki manni inn í bæjarstjórn.

Karl Tómasson forseti bæjarstjórnar og oddviti Vinstri 
grænna á kjörstað. VG heldur sínum manni í bæjarstjórn.

Birta Jóhannesdóttir úr Íbúahreyfi ngunni. Þau ná manni 
inn og eru nærst stærsta stjórnmálafl ið í Mosfellsbæ.

Á myndunum má sjá fulltrúa flokkanna greiða atkvæði á kjörstað laugardaginn 29. maí 2010

aðeins 68% kjörsókn í Mosfellsbæ

14:40 15:39

Sjálfstæðisflokkurinn nær hreinum 
meirihluta, fjórum bæjarfulltrúum

 Íbúahreyfingin er orðin nærst 
stærsta stjórnmálaafl í Mosfellsbæ

Vinstri græn halda sínum manni
Samfylkingin geldur afhroð
Framsóknarflokkurinn þurrkast út

49,8% 12,1% 11,2%

11,7% = 15,2%

Formenn nefnda í nýjum meirihluta 
Sjálfstæðisfl okks og Vinstri grænna:
Skipulags- og byggingarnefnd: 
Bryndís Haraldsdóttir (D)
Fræðslunefnd: Hafsteinn Pálsson (D)
Fjölskyldunefnd: Kolbrún Þorsteinsdóttir (D)
Umhver� snefnd: Bjarki Bjarnason (V)
Íþrótta- og tómstundanefnd:
Th eodór Kristjánsson (D)
Menningarmálanefnd:
Bryndís Brynjarsdóttir (V)
Þróunar- og ferðamálanefnd:
Rúnar Bragi Guðlaugsson (D)

19,7% 40,8%
Á-listi 

Listi nýs afls 
á nýrri öld

29 atkvæði

K-listi 
Listi kröftugra 
Kjósarmanna
60 atkvæði

Z-listi 
Framfara -

listinn
58 atkvæði

39,5%

Hanna búninga 
og farða leikara
Nú býður Leikfélag Mosfells
sveitar uppá þá nýbreytni að 
halda búninga og förðunar
námskeið fyrir 1418 ára. 
Námskeiðið fer fram í júlí og 
ágúst. Á námskeiðinu verður 
farið í helstu undirstöðuatriði í 
leikhúsförðun og búningagerð. 
Nemendur læra m.a. helstu 
skyggingar í almennri förðun og 
leikhúsförðun, að búa til skegg, 
hárkollur og skalla og að búa til 
og sauma eftir sniði. Lagt verður 
uppúr því að hugsa út fyrir 
ramman – skapa það sem aldrei 
hefur verið gert áður. Auk þess 
hanna nemendur búninga og 
leikgervi fyrir sýninguna Lísa í 
Undralandi sem sett verður upp 
með 1316 ára hóp Leikgleði. 
Nemendur munu einnig sjá 
um förðun og hárgreiðslu fyrir 
sýningar. Kennari er Eva Björg 
Harðardóttir. Skráning á www.
leikgledi.tk

94% kjörsókn í Kjósarhreppi - Guðmundur Davíðsson frá Miðdal oddviti 

Ný hreppsnefnd tekin til starfa

Guðmundur 
Davíðsson (K)

Sigurbjörn 
Hjaltason (Z)

Guðný 
Ívarsdóttir (K)

Rebekka 
Kristjánsdóttir (Z)

Þórarinn 
Jónsson (Á)

Upplýsingar  og skráningar í ferðir og námskeið eru á skrifstofu félagsstarfsins Eirhömrum kl. 13-16, símar 5868014 og í gsm. 6920814

Nýkjörin hreppsnefnd Kjósar
hrepps kom saman mánudags kvöld
ið 14. júní og skipti með sér verkum. 
Fimm manns skipa nefndina af 
þremur listum. Sam staða var um 
að Guðmundur Davíðsson frá 
Miðdal yrði oddviti og tekur hann 
við af Sigurbirni Hjaltasyni en 
Guðmundur er oddviti Klista, lista 
Kröftugra Kjósarmanna. Varaoddviti 
var kjörinn Rebekka Kristjánsdóttir 
(Z). Guðný Ívarsdóttir (K) verður 
starfandi framkvæmdastjóri og mun 
sjá um daglegan rekstur í samstarfi  
við oddvita.

„Fyrsti fundur hreppsnefndar 
lofar mjög góðu um framhaldið.  
Hreppsnefnd ætlar að vinna saman 
að góðum málum enda mjög 
svipaðar áherslur framboðanna. 
Stefnt er að því að taka upp 
aðalskipulagið og áfram unnið að 

könnun á möguleikum að lagningu 
hitaveitu. Hreppurinn stendur 
nokkuð sterkur fjárhagslega og ekki 
eru uppi hugmyndir um sameiningu 
við önnur sveitarfélög heldur er vilji 
til þess að standa vörð um eigið 
sjálfstæði. Upplýs ingavefurinn www.
kjos.is verður áfram á sínum stað þar 
sem skilaboðum og fréttum er komið 
til Kjósverja,“ segir Guðmundur.

Gríðarleg kjörsókn var í Kjósinni 
eða tæp 94%. Guðmundur segir fólk 
almennt meðvitað um framgang 
sveitarinnar og telur fólk nýta vel 
sinn lýðræðslega kosningarétt.

Á kjörskrá: 159 - Kjörsókn: 149 (94%)
Auð atkvæði: 2 - Ógild atkvæði: 0

Ný hreppsnefnd í Kjós  - 7

„Kátt í Kjós“ verður haldið 
laugardaginn 17. júlí. Fjölbreytt 

dagskrá verður að vanda þar sem 
ma. bændur bjóða heim auk vinsæls 
sveita markaðar í Félagsgarði.
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17. júní
í Mosfellsbæhátíðarhöld

Sundmót
Sunddeild Aftureldingar heldur sitt 

árlega innanfélagsmót í Varmárlaug.

Að sundmótinu loknu verða leikir 

og fjör við laugina.

Kl. 10 

Hátíðarguðsþjónusta 
í Lágafellskirkju
Skátar standa heiðursvörð
Sr. Skírnir Garðarson leiðir 
guðsþjónustuna. Organisti: 
Guðmundur Ómar Óskarsson
Kirkjukór Lágafellssóknar
Allir hjartanlega velkomnir

Kl. 11

Hátíðardagskrá 
á Miðbæjartorginu
Hátíð sett og fáni dreginn að húni
Ávarp fjallkonu 
Hátíðarræða
Kammerkór Mosfellsbæjar syngur 
Skátafélagið Mosverjar leiðir 
skrúðgöngu að Hlégarði

Kl. 13 

Fjölskyldudagskrá
við Hlégarð
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar 
tekur á móti skrúðgöngunni
Kynnar: Tímon og Púmba 
Börn frá Reykjakoti syngja
Fíasól og félagar
Mjallhvít og dvergarnir
Leikfélag Mosfellssveitar
Tik Tok skinka
Sirkus Íslands
Grísirnir þrír
Töframaðurinn Einar
Karatesýning frá Aftureldingu

Kl. 14-16

Allir hjartanlega velkomnir

Fjölskyldudagskrá

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar 
tekur á móti skrúðgöngunni

Karatesýning frá Aftureldingu

Sterkasti maður Íslands
Keppt um titilinn Sterkasti maður 

Íslands á Hlégarðstúninu.

Kl. 16

ANDLITSMÁLUN
SÖLUTJÖLD

SKÁTALEIKIR OG ÞRAUTIR

KAFFISALA Í HLÉGARÐI
TRÚÐAR OG ALLSKYNS KYNJAVERUR

PYLSUSALA, HAMBORGARAR OG FL.

HOPPUKASTALI

Útitónleikar 
við Hlégarð
Retro Stefson
Mosfellskir listamenn:
María Ólafsdóttir
Mystur
St. Peter the Leader

Kl. 19:30-22:00 
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Verslunartækni er innflutnings
og söluaðili á vörum fyrir verslanir,
vöruhús, veitingafyrirtæki og 
þjónustufyrirtæki. Fyrirtækið er 
með umboð fyrir tugi vörumerkja 
sem sum hver hafa verið leiðandi á 
markaðnum til fjölda ára en einnig í 
samstarfi við íslenska framleiðendur 
um sölu á þeirra vörum.

Heildarlausnir fyrir verslanir
Verslunartækni fagnar nú í júní 20 

ára afmæli en framkvæmdastjóri og 
eigandi er Sigurður Hinrik Teitsson. 
Saga fyrirtækisins nær þó töluvert 
lengra aftur í tímann hjá þessu 
rótgróna fyrirtæki. Starfsemin er 
á fjórum stöðum og þar á meðal í 
Flugumýri 28 í Mosfellsbæ. Þar er 
lager fyrirtækisins og verkstæði. 
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  -  Blaðinu er dreift frítt í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós10
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í framkvæmdunum með 
Vegagerðinni til að flýta fyrir 
verkinu og auka öryggi veg
farenda. „Hljóðmengunin 
minnkar mikið auk þess 
sem umferðaröryggið eykst 
til muna,“ segir Bjarni Sv. 
Guðmundsson í Leirvogstungu. 
Á nyrðri brúnni er einnig 
göngubrú sem gangandi jafnt 
sem hjólandi geta nýtt sér. 
Vorverkin eru í fullum gangi í 
Leirvogstungu þar sem unnið er 
að gróðursetningu og lagningu 
gangstétta. „Hér eru mörg börn 
og nú erum við að gera þetta 
vistvænna fyrir fjölskyldufólkið,“
segir Bjarni.

Smíða borpramma
á Tungumelum
Verktakafyrirtækið Ístak hefur 
nú lokið smíði á sérútbúnum 
borpramma í járnsmiðju sinni 
á Tungumelum. Borpramminn 
er systurskip Þryms, sem var 
smíðaður á sama stað í lok 
síðasta árs og hefur unnið að 
dýpkunarverkefnum í Stamsund 
og Andenes við Lofoten í norður 
Noregi. Pramminn sem er 21,1
m á lengd og 12 m á breidd 
verður notaður í dýpkunar
verkefni í Måløy á vesturströnd 
Norgs. Hann var sendur út í 
síðustu viku. Þetta munu vera 
þau tvö nýsmíðaverkefni á 
stálskipum, sem unnið hefur 
verið á Íslandi sl. rúm 10 ár.

Jón Jóhannsson garðyrkjumaður á 
Mosskógum lætur ekki deigan síga í 
kreppunni. Undanfarin ár hefur 
hann byggt upp glæsilegt tjaldsvæði 
að Mosskógum í Mosfellsdal. 

Tjaldssvæðið hefur notið mikilla 
vinsælda enda aðeins 5 km frá 
miðbæ Mosfellsbæjar. Jón hefur nú 
með hjálp góðra dalbúa komið upp 
„tjaldhóteli“ eins og hann orðar það. 
Reist hafa verið tvö tjöld í skóginum 
sem standa uppi allt sumarið og 
hægt er að leigja. Eitt fjögurra manna 
og eitt tveggja manna. Annað kemur 
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Tjaldhótel rís á Mosskógum

Mosfellingar una sér vel í rótgrónu fyrirtæki sem fagnar nú tímamótum 

20 ára afmæli Verslunartækni

Sigurður Hinrik Teitsson, framkvæmda-
stjóri og eigandi Verslunartækni.

Starfsmenn Verslunartækni 
fagna 20 ára afmæli í júní.

Tjaldbóndinn
á Mosskógum.

Það væsir ekki um 
gestina á hótelinu.

Dalbúarnir við tjöldin tvö 
sem eflaust á eftir að fjölga.

Gleðidagar – ungur nemur, gamall temur

Kjósarsýsludeild Rauða krossins heldur ókeypis námskeið í sumar 
fyrir börn. Námskeiðið „Gleðidagar – ungur nemur, gamall temur“ 
verður dagana 12. júlí- 16. júlí, frá 9-16, Þverholti 7, Mosfellsbæ.

Námskeiðið er haldið í samvinnu við Öldrunarráð Íslands og mark-
mið verkefnisins er að tengja saman yngri og eldri kynslóðir og að 
miðla gömlum gildum og þekkingu frá hinum eldri til hinna yngri.

Leiðbeinendur á námskeiðinu verða að mestu eldri borgarar og er 
hverjum frjálst að miðla því sem hann vill til ungu kynslóðarinnar. 

Dagskráin er ákaflega ölbreytt. Boðið verður m.a. upp á hnúta-
bindingar, sögur frá gamla tímanum, umhvers- og náttúrufræðslu, 

útileiki, fuglaskoðun, og heimsóknir á hin ýmsu söfn.

Námskeiðið er fyrir börn á aldrinum 7-12 ára og hægt 
er að skrá sig á www.raudikrossinn.is/kjos eða með 

því að senda póst á netfangið lovisa@redcross.is.

Áhugasamir geta haft samband og fengið frekari upplýsingar 
hjá Lovísu Arnardóttir, s. 869-1994, netfang: lovisa@redcross.is, 

eða hjá eða hjá Kjósarsýsludeild, s. 898-6065.

ÓkeypiS SuMArNáMSkeið
Fyrir 7-12 árA krAkkA

Nefndin óskar hér með eftir tilnefningum eða ábend-
ingum frá Mosfellingum um einstakling eða samtök 
listamanna í Mosfellsbæ, sem til greina koma að bera 
sæmdarheitið bæjarlistamaður ársins 2010.
Einungis einstaklingar, sem búsettir eru í Mosfellsbæ 
og hópar og samtök, sem starfa í bæjarfélaginu koma til 
greina. Þá er það skilyrði að tilnefndir einstaklingar eða 
hópar hafi verið virkir í listgrein sinni.  

Ábendingar þurfa að hafa borist Menningarmálanefnd 
í síðasta lagi 26. júlí 2010 og skulu sendast á:
Menningarsvið
Bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbær
eða með tölvupósti á mos@mos.is

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir ábendingu um bæjarlistamann 
Mosfellsbæjar 2010. Bæjarlistamanni er jafnframt veittur menningarstyrkur og 
verður útnefning tilkynnt í tengslum við bæjarhátíðina „Í túninu heima” í ár.

Bæjarlistamaður 
Mosfellsbæjar 2010

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

www.mosfellingur.is  -  11
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Háholti 13-15
(milli Krónunnar og Mosfellsbakarís) Sími: 578-6699

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Að gefnu tilefni skal hundaeigendum bent 
á samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ, 
(sjá reglugerð á www.mos.is/stjórnsýsla/samþykktirogreglur)

4. gr - Almennt um skyldur hundaeigenda:
Hundur skal aldrei ganga laus á almannafæri heldur vera 
í taumi í fylgd með aðila sem hefur fullt vald yfi r honum. 
Á almannafæri er hundaeiganda skylt að fjarlægja saur 
eftir hund sinn/hunda sína á tryggilegan hátt.

Fylgst er sérstaklega með lausagöngu 
hunda og þeir hundar fjarlægðir 
sem nást lausir á almannafæri.

Dýraeftirlit Mosfellsbæjar 

Ágæti
hundaeigandi

Komið og fáið ráðleggingar fyrir sumarið

SUMARIÐ ER KOMIÐ!ALLIR ÚT AÐ GRILLA!

Skólaslit í Varmárskóla
Varmárskóla var slitið með sannkallaðri gleðihátíð 7. júní. Í stað hefðbund-
inna skólaslita komu nemendur, starfsfólk og foreldrar saman og skemmtu 
sér í blíðskaparveðri. Þar var t.d. boðið upp á hjólarallý, sápukúlu keppni, 
pokahlaup, andlitsmálun, krítarlist, skák� mi, boltaleiki og fjársjóðsleit. 
Spákonur komu og spáðu í framtíð gesta og allir gátu fengið að grilla 
brauð í útieldhúsinu. Þar var einnig farið í ratleiki og stígvélakast. Yngri 
kórmeðlimir skólakórs Varmárskóla sungu lög úr Kardemommubænum. 
Lögreglan var á staðnum tilbúin að skoða hjól og Rauði krossinn kynnti 
starfsemi sína og skyndihjálp. Hægt var að kaupa grillaðar pylsur og 
sykurfroðu (candy � os). Að þessu loknu fór fram afhending einkunna.
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VINSÆLU GRILLSPJÓTIN 
ERU KOMIN Í BORÐIÐ

OPIÐ:
MÁN-FIM 10-19

FÖS 11:30-19 www.mosfellingur.is -

Grill            nesti
HÁHOLT 24 - 270 MOSFELLSBÆR

Viltu taka þátt?
Bæjarhátíðin Í túninu heima verður 
haldin dagana 27. - 29. ágúst n.k. 
Ef þú vilt taka þátt í bæjarhátíðinni á einhvern hátt þá endilega 
hafðu samband við undirbúningsnefnd sem allra fyrst. Hátíðin 
verðu með svipuðu sniði og undanfarin ár. Allir sem hafa upp á eitt-
hvað skemmtilegt að bjóða eru hvattir til að taka þátt í hátíðinni. 

Áhugasamir hafi  samband við Daða Þór Einarsson sem fyrst.
e-mail: dadithor@internet.is - s. 6639225

Ef þú vilt taka þátt í bæjarhátíðinni á einhvern hátt þá endilega 

27. - 29. ágúst
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TAKIÐ HELGINA FRÁ!
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  -  Kosningar í Mosfellsbæ 201014

11,2% 49,8% 12,1% 11,7%
B-listi 

Framsóknarflokks
410 atkvæði

D-listi 
Sjálfstæðisflokks
1.822 atkvæði

S-listi 
Samfylkingar
441 atkvæði

V-listi 
Vinstri-grænna
428 atkvæði

M-listi 
Íbúahreyfingarinnar

556 atkvæði

16
,2

%

47
,5

%

15,2% 24
,2

%

12
,1

%

Hanna Bjartmars 
Arnarsdóttir

Marteinn 
Magnússon

Bryndís 
Haraldsdóttir

Jón Jósef
Bjarnason

KOSNINGAÚRSLIT Í MOSFELLSBÆ 2010

Bryndís og Hafsteinn verða 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisfl okks.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir og 
Sigurður Borgar Guðmundsson.

Efsti maður Íbúahreyfi ngarinnar 
Jón Jósef og Emilía Helga.

Nýstúdentarnir Ólafía, Hall-
gerður og Þyrí á kosningavakt.

Frambjóðendurnir Eva Magnús-
dóttir og Haraldur Haraldsson.

Fylgst með gangi mála á kosn-
ingavöku Samfylkingarinnar.

Marteinn Magnússon og hans 
fólk í Framsókn hittist í Háholti.

Bryndís Bjarnarson á milli Dal-
búanna á kosningavaöku.

Ragnheiður Gunnarsdóttir og 
Salóme Þorkelsdóttir í Hlégarði.

Gengið til kosninga með fj öl-
skyldunni á útskriftardeginum.

Þóra, Valdimar og Þóra fyrir 
utan Áslák á kosninganótt.

Vinstri grænir fyrir utan Drauma-
kaffi   þegar fyrstu tölur bárust.

Elísabet Kristjánsdóttir og Sigur-
laug Ragnarsdóttir af lista VG.

Bongóblíða á kjörstað en kosið 
var í Lágafellsskóla að vanda.

Flottir stúdentar, Örn Ingi Bjarka-
son og Sigurjón Gunnlaugsson.

Á kjörskrá: 5.793
Kjörsókn: 3.939 (68%)
Auð atkvæði: 268
Ógild atkvæði: 14
Næsti maður inn:
Marteinn Magnússon (B) 
4,5% - 19 atkvæði

Fjögur efstu á lista Íbúahreyfi ngarinnar. Jón Jósef Bjarnason, Birta Jóhannesdóttir, 
Þórður Björn Sigurðsson og Hildur Margrétardóttir sátt fyrir utan Cafe Kidda Rót.

Mismikil stemming hjá flokkunum þegar tölur bárust

Kosningavökur 
úti um allan bæ

NÝ Í BÆJARSTJÓRN Á LEIÐ ÚR BÆJARSTJÓRN Kosningar 2010        2006

Kosið var í sex kjördeildum í Lágafellsskóla. Ásgeir og Yrja ganga frá kjörstað.

Haraldur og Hafsteinn sigri hrósandi.Beðið átekta eftir lokatölum í Hlégarði.
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Hanna Bjartmars 
Arnarsdóttir

Marteinn 
Magnússon

Bryndís 
Haraldsdóttir

Jón Jósef
Bjarnason

KOSNINGAÚRSLIT Í MOSFELLSBÆ 2010

Bryndís og Hafsteinn verða 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisfl okks.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir og 
Sigurður Borgar Guðmundsson.

Efsti maður Íbúahreyfi ngarinnar 
Jón Jósef og Emilía Helga.

Nýstúdentarnir Ólafía, Hall-
gerður og Þyrí á kosningavakt.

Frambjóðendurnir Eva Magnús-
dóttir og Haraldur Haraldsson.

Fylgst með gangi mála á kosn-
ingavöku Samfylkingarinnar.

Marteinn Magnússon og hans 
fólk í Framsókn hittist í Háholti.

Bryndís Bjarnarson á milli Dal-
búanna á kosningavaöku.

Ragnheiður Gunnarsdóttir og 
Salóme Þorkelsdóttir í Hlégarði.

Gengið til kosninga með fj öl-
skyldunni á útskriftardeginum.

Þóra, Valdimar og Þóra fyrir 
utan Áslák á kosninganótt.

Vinstri grænir fyrir utan Drauma-
kaffi   þegar fyrstu tölur bárust.

Elísabet Kristjánsdóttir og Sigur-
laug Ragnarsdóttir af lista VG.

Bongóblíða á kjörstað en kosið 
var í Lágafellsskóla að vanda.

Flottir stúdentar, Örn Ingi Bjarka-
son og Sigurjón Gunnlaugsson.

Á kjörskrá: 5.793
Kjörsókn: 3.939 (68%)
Auð atkvæði: 268
Ógild atkvæði: 14
Næsti maður inn:
Marteinn Magnússon (B) 
4,5% - 19 atkvæði

Fjögur efstu á lista Íbúahreyfi ngarinnar. Jón Jósef Bjarnason, Birta Jóhannesdóttir, 
Þórður Björn Sigurðsson og Hildur Margrétardóttir sátt fyrir utan Cafe Kidda Rót.

Mismikil stemming hjá flokkunum þegar tölur bárust

Kosningavökur 
úti um allan bæ

NÝ Í BÆJARSTJÓRN Á LEIÐ ÚR BÆJARSTJÓRN Kosningar 2010        2006

Kosið var í sex kjördeildum í Lágafellsskóla. Ásgeir og Yrja ganga frá kjörstað.

Haraldur og Hafsteinn sigri hrósandi.Beðið átekta eftir lokatölum í Hlégarði.

Fjögur efstu á lista Íbúahreyfingarinnar. Jón Jósef Bjarnason, Birta Jóhannesdóttir, 
Þórður Björn Sigurðsson og Hildur Margrétardóttir sátt fyrir utan Cafe Kidda Rót.
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Jak ob Smári er gull 
af manni, vin ur vina 
sinna og ein fald lega 

besti bassa leik ar i á Ís-
landi. Það sem ger ir hann svona 
góð an er með fædd ur hæ�  leiki 
hans til þess að � nna mel ód íuna í 
öll um lög um sem hann spil ar líkt 
og högg mynda lista mað ur sem sér 
mót í�  ð í grjót inu áð ur en hann byrj-
ar að vinna það,” seg ir Bubbi Mort-
hens er ég bið hann um að lýsa vini 
sín um Jak obi í stuttu máli.

Jak ob Smári fædd ist á Akra nesi 
12. júní 1964. For eldr ar hans eru 
Mar ía Jak obs dótt ir mat ráðs kona og 
Magn ús Þor steins son bif reiða stjóri 
en þau eru bæði lát in. Hann er 
yngst ur fjög urra systk ina þeirra Sig-
ur björns Helga, Þor steins og Haf dís-
ar. „Ég � utti til Reykja vík ur fjög urra 
ára gam all, nán ar til tek ið í Breið holt-
ið. Þar ólst ég upp og bjó  þang að til 
ég var tví tug ur. Ég gekk í Breið holts-
skóla og klár aði grunn skól ann í 
Hóla brekku skóla. Ég tók eina önn í 
Fjöl braut í Breið holti í ra�  ðn en tók 
mér svo frí frá námi sem stend ur 
enn,” seg ir Jak ob bros andi.

Tappi Tí karr ass fyrsta 
al vöru band ið

„Mig dreymdi um að 
verða tón list ar mað ur og 

byrj aði að spila á bassa ár ið 1979. 
Ég vann í ung linga vinn unni og safn-
aði mér þann ig fyr ir mínu fyrsta 
hljóð færi. Fyrsta hljóm sveit in mín 
hét Jam 80 og var stofn uð ár ið 1980. 
Það band þró að ist síð an y�  r í ann að 
band sem hét Tappi Tí karr ass og var 
sú hljóm sveit fyrsta al vöru band ið 
má segja. Á þess um tíma kynnt ist ég 
fólki sem ég átti eft ir að vinna með 
seinna eins og Eyj ól�  Jó hanns syni í 
SSSól, Ey þóri Arn alds í Todmo bile 
og Guð mundi Gunn ars syni Mos fell-
ingi sem spil aði með mér og Bubba 
Mort hens í Das Kapi tal. Tappi Tí karr-
ass starf aði frá ár un um 1981-1983 
og Björk Guð munds dótt ir var söng-
kona bands ins.”

 Bassa leik ar inn hans Bubba
„Ár ið 1984 hafði Bubbi Mort hens 

sam band við mig og vildi fá mig og 
Guð mund tromm ara með sér í nýtt 
band sem hann var að stofna, það 
band fékk nafn ið Das Kapi tal. Ég 
hafði ver ið mik ill að dá andi Bubba, 
sér stak lega þeg ar hann var í Ut an-
garðs mönn um, þann ig að þetta 
var mik il upp hefð fyr ir mig. Síð an 

þá höf um við Bubbi spil að mik ið 
sam an, ég hef eig in lega eytt stór um 
hluta af ævi minni í að vera bassa-
leik ar inn hans Bubba.”

Erfa tón list ar áhug ann
„Ég eign að ist mitt fyrsta barn ár ið 

1995 með Ás laugu Ma ack Pét urs-
dótt ur. Það var dreng ur og hann 
heit ir Jök ull Smári og er í Haga-
skóla og spil ar körfu bolta með 
KR. Við eign uð umst ann an son 
ár ið 1997 sem heit ir Lár us og er 
að byrja í gagn fræða skóla í haust. 
Hann ætl ar að verða tón list ar mað-
ur og er það reynd ar nú þeg ar. Er 
að læra á bassa og er í hljóm sveit 
sem heit ir G-moll. Við Ás laug slit-
um sam vist ir ár ið 1998.”

Gifti sig inn í Mos fell inga  -
sam fé lag ið

„Ár ið 1999 kynnt ist ég eig in konu 
minni, Rögnu Sveins björns dótt ur 
við skipta stjóra á aug lýs inga stof unni 
Fí ton. Við vor um ná grann ar í mið-
bæ Reykja vík ur og kynnt umst bara 
svona y�  r göt una,” seg ir Jak ob og 
bros ir. Ár ið 2002 � utt um við á æsku-
stöðv ar henn ar í Mos fells bæ. Hún 
er nefni lega al in hér upp bless un in 
og gekk í Varm ár skóla þar sem ég 
starfa í dag. Það má eig in lega segja 
að ég ha�  gift mig inn í Mos fell inga-
sam fé lag ið. Við gift um okk ur 16. 
apr íl 2005, en ári áð ur eign uð umst 
við son, Ara sem er að byrja í Varm-
ár skóla í haust. Það lít ur út fyr ir að 
þar sé enn einn verð andi bassa leik-
ar inn kom inn í fjöl skyld una. Með 
Rögnu eign að ist ég stjúp dótt ur, hún 
heit ir Sonja Líf Svav ars dótt ir og er 
að læra hár greiðslu í Iðn skól an um 
í Reykja vík.”

Bassa jól
„Ár ið 2003 gaf ég út sól óplötu sem 

heit ir Bassa jól. Hún inni held ur klass-
ísk jóla lög ein göngu spil uð á bassa. 
Hug mynd in að þess ari plötu varð 
til ár ið 1995, bak sviðs í fé lags heim il-
inu á Bol ungar vík þar sem ég var að 
spila. Hún varð síð an að veru leika 
og óhætt að full yrða að plata þar 
sem bass inn er í að al hlut verki býð ur 
upp á að hlusta á lög in út frá öðr um 
og af slapp aðri for send um.”

Á heima í tón list inni
„Í dag starfa ég sem tón list ar mað-

ur og kenn ari. Ég kenni á bassa og 
gít ar í Gít ar skóla Ís lands og svo er 
ég í hálfu star�  sem tón mennta kenn-
ari í Varm ár skóla. Ég spila líka með 
SSSól og Láru Rún ars dótt ur söng-
konu. Ég er líka í einni hress ustu 
dans hljóm sveit lands ins sem heit ir 
Dans hljóm sveit in log andi skó sól ar. 
Villi nagl bít ur er söngv ari í þeirri 
sveit og við spil um gam al dags rokk. 
Einn ig spila ég tölu vert  með hin um 
ýmsu tón list ar mönn um inn á plöt-
ur og á tón leik um. Ég hef reynt fyr ir 
mér í alls kon ar störf um, en komst 
að því á end an um að ég á heima í 
tón list inni og hvergi ann ars stað ar.”

  -  Viðtal / Mosfellingurinn Jakob Smári Magnússon20

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

um að verða

Jak ob Smári Magn ús son tón list ar mað ur og kenn ari hef ur í gegn um tíð ina spil að með hin um ýmsu 
hljóm sveit um og tón list ar mönn um, en þekkt ast ur er hann fyr ir að vera bassa leik ar inn hans Bubba

„Ég eign að ist mitt fyrsta barn ár ið 

Mynd ir: Ruth Örnólfs, Sveinn Speight og úr einka safni.

Mæðgurnar Sonja Líf og Ragna.Synirnir Lárus, Jökull Smári og Ari.

um að verðaum að verða
Dreymdi

tónlistarmaður



um að verða

Mynd ir: Ruth Örnólfs, Sveinn Speight og úr einka safni.

tónlistarmaður

GEYMIÐAUGLÝSINGUNA!

SUMARTORG Á FÖSTUDÖGUM 
Miðbæjartorginu kl. 16. 

25. júní  kl. 16. 
Vísindasýningin ,,Tilraunalandið” frá Norræna húsinu kemur á torgið. 

Fróðleg og skemmtileg sýning fyrir jafnt unga sem aldna! 

2. júlí kl. 16. 
Brúðubíllinn skemmtir börnunum. Komið með teppi til að sitja á. 

9. júlí kl. 16. 
Markaður á torginu. Mosfellingum gefst kostur á að selja 

gamla muni, fatnað, handverk o.fl . sér að kostnaðarlausu. 

Skráning á margtumadver@gmail.com. Sölubásar frá fyrirtækjum bæjarins. 

Steindi Jr. sér um happdrætti og uppboð á spennandi munum. 

Ágóðinn rennur til góðgerðarmála í Mosfellsbæ. 

Mætum og sköpum lífl ega stemmingu!

16. júlí kl. 16. 
Íþróttafélagið Afturelding og skátafélagið Mosverjar

sjá um leiki og þrautir á torginu. 

23. júlí kl. 16. 
Listaviðburðir á torgi með listamönnum í Mosfellsbæ. 

Götuleikhús, skopmyndateikning, tónlist og leikir.

MARGT UM AÐ VERA Á MIÐVIKUDÖGUM 
Frítt er inn á alla viðburði

23. júní kl. 21. 
Jónsmessuganga undir leiðsögn Bjarka Bjarnasonar. Lagt af stað frá 

Álafosskvos kl. 21 og gengið niður í Leiruvog. Staldrað verður við á ýmsum 

stöðum og þjóðsögur úr Mosfellssveit lesnar. Þegar niður í Leiruvog er 

komið, uppúr 22:30, verður þar tendrað Jónsmessubál.

30. júní kl. 21. 
Bíókvöld í Bæjarleikhúsinu. Ítalska óskarsverðlaunamyndin 

Paradísarbíóið frá árinu 1990 sýnd á tjaldi. Mynd sem allir verða að sjá.

7. júlí kl. 16:30 
Hjólreiðatúr fjölskyldunnar. Halla Karen Kristjánsdóttir

leiðir hópinn frá Lágafellslaug upp í Reykjalundarskóg.

Leikir og fjör á túninu, komið með eitthvað á grillið! 

14. júlí kl. 20. 
Tónleikar á Bókasafninu. Mosfellskir fl ytjendur 

og vinir leika létta sumarklassík. 

21. júlí kl. 16:30 
Ratleikur á Stekkjarfl öt. Veglegir vinningar í boði fyrir besta liðið. 

Komið með eitthvað á grillið!

FYLGIST MEÐ Á WWW.MOS.IS/BROSANDIBAER

Allirvelkomnir

Margt um að vera
í sumar í Mosfellsbæ
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Bílar vikunnar www.isband.is
www.100bilar.is

Dodge DAKODA ST 4X2
Nýr bíll, sjálfsk, til í 
nokkrum litum og tveimur 
stærðum, Geislaspilari, 
Tengi fyrir MP3/iPOD, 
Loftkæling. Verð frá aðeins 
1999 þús. kr án VSK.

FORD F150 CREW CAB 
4X4 PLATINUM, Nýr bíll 
2010 módel. Þessi bíll 
er dýrasta týpa og mjög 
hlaðinn aukabúnaði.
Verð 9890 þús kr. Bíllinn 
er í salnum hjá okkur.

ÍsLeNsk-BaNDarÍska | ÞVerhOLTi 6 | sÍMi 534 4433 | isBaND@isBaND.is

100 manns hlupu ýmist þrjá, fimm eða sjö tinda

Krefjandi hlaupaleiðir
7 tindahlaupið fór fram laugar

daginn 5. júní. Hlaupið var ræst kl 
10:00. 83 hlauparar hlupu af stað frá 
Lágafellslaug. 26 hlauparar stefndu 
á 7 tinda, 15 stefndu á 5 tinda og 42 
ætluðu sér á 3 tinda. Hlaupaleiðin 
er mjög krefjandi því ekki er mikið 
um stíga heldur er hlaupið um 
vegleysur og fjöll og stokkið á milli 
þúfa. Björgunarsveitin Kyndill og 
Skátarnir sáu um framkvæmdina og 
var umgjörð mótsins þeim til mikils 
sóma.  Leiðin var vel merkt auk þess 
sem drykkjarstöðvar voru víðsvegar 
með orku og drykki.

Í karlaflokki í 7 tindunum var 
það Kristján Sigurðsson sem sigraði 
á tímanum 03:59:07, næstir voru 
Sigurður Þórisson og Benedikt 
Jónsson. Hjákonunum sigraði 
Hólmfríður Vala Svavarsdóttir á 
04:23:25, þá komu Ólafía Kvaran og 
Jónína Gunnarsdóttir næstar.

Í 5 tindunum sigraði Guðbjörg 
M. Björsdóttir í kvennaflokki og það 
voru aðeins tveir karlar á undan 
henni. Kristján, Hólmfríður Vala 
og Guðbjörg eru öll úr Mosfellsbæ 
og því vel að sigrinum komin á 
heimavelli.

Að loknu hlaupi. Svava Rán, Sigrún 
Erlendsdóttir, Hólmfríður Vala og 
Guðbjörg M. Björnsdóttir
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Þverholti 11, 270 Mosfellsbær - Sími 561 0244

Gsm 6924000, 6973500 - fax 5610240 - rbs@centrum.is

Gunnar Haraldsson, hagfræðingur
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
löggiltur leigumiðlari

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi 
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

opnunartími:
Mánud. – föstud. kl. 11-22
Laugardaga kl. 12-20
Sunnudaga  kl. 12-20

Þverholti 5 - Sími: 566-8110

erUm með tilboð í GAnGi!
nýir eigendur - nýjar perur 

Vertu velkominn, við tökum vel á móti þér

ljÓSAbekkir
StUrtUr

GÓðAr HúðVÖrUr

nUDDkAr

GUFUbAð

 Þarftu að breyta eða bæta, utandyra sem innan?
Tökum að okkur nýsmíði, sérsmíði, viðhaldsvinnu og  endurbætur.

Álafossvegur 27 - s. 586-8356 (verkstæði) - fax 586-8357 
s. 894-0006 (Gunnar)  - ishamar@ishamar.is

Þann 11. júní fór hópur 13 og 14 ára stráka úr Aftureldingu til Gautaborgar 
að hitta þar jafnaldra sína úr íþróttafélaginu Såvedalen. Sænsku strákarnir 
komu hingað í heimsókn í apríl 2009 í eftirminnilega heimsókn og léku 
nokkra leiki við jafnaldra sína hér og kynntust þeim vel. Einnig mynduðust 
góð kynni á milli foreldra og þjálfara sem voru okkur afar þakklátir fyrir 
alla þá aðstoð sem þeir fengu og var það ákveðið að heimsækja liðið til 
Gautaborgar.
Drengirnir leituðu til Ungmennafélags Íslands og hlutu styrk frá Evrópu 
unga fólksins. Þeir gistu í skóla sem er við glæsilegt íþróttasvæði og tóku 
þátt í ýmsum leikjum tengdum útiveru og fengu m. a. að kynnast betur 
sænskri menningu og því sem jafnaldrar þeirra í Svíþjóð hafa uppá að 
bjóða og munu þeir efl aust koma heim reynslunni ríkari eftir dvölina.

Afturelding – framkvæmdastjóri
Aðalstjórn Ungmennafélagsins Aftureldingar óskar 
eftir að ráða framkvæmdastjóra í fullt starf.

Við leitum að einstaklingi með framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum, viðskipta-
/rekstrarmenntun eða sambærilega menntun 
auk brennandi áhuga á íþróttum. Viðkomandi 
þyrfti að geta hafi ð störf sem fyrst.

Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutíma því starfi nu 
getur fylgt erill utan dagvinnutíma.

Helstu verkefni 
• Utanumhald og eftirlit með rekstri félagsins. 
• Þjónusta við iðkendur og stjórnir deilda. 
• Umsjón með launakeyrslum.
• Verkefnastjórnun í átaksverkefnum félagsins. 
• Samskipti við önnur íþróttafélög og bæjaryfi rvöld. 
• Ritstjórn vefsíðu og FELIX félagakerfi sins.
• Eftirlit og yfi rsýn með fjáröfl unum félagsins.
• Undirbúningur funda og annarra viðburða á vegum félagsins.

Þekking - hæfni 
• Góð þekking á rekstri og fjárreiðum, gerð fjárhagsáætlana, 
  bókhaldi og gerð ársreikninga.

• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði.
• Þekking og reynsla af íþróttamálum.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfi ð. 
Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2010. 
Umsóknir sendist á netfangið: umfa@afturelding.is 

Upplýsingar um starfi ð gefa Gyða Árný Helgadóttir, umfa@afturelding.is  
s. 566 7089 eða Jón Pálsson, jon@ans.is. 

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað. 

UMF A
100 ÁRA

1909-2009

A
F T U R E LDI

N
G

13 og 14 ára strákar hitta jafnaldra í Såvedalen

Ævintýraferð til Svíþjóðar
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komu hingað í heimsókn í apríl 2009 í eftirminnilega heimsókn og léku 
nokkra leiki við jafnaldra sína hér og kynntust þeim vel. Einnig mynduðust 
góð kynni á milli foreldra og þjálfara sem voru okkur afar þakklátir fyrir 
alla þá aðstoð sem þeir fengu og var það ákveðið að heimsækja liðið til 
Gautaborgar.
Drengirnir leituðu til Ungmennafélags Íslands og hlutu styrk frá Evrópu 
unga fólksins. Þeir gistu í skóla sem er við glæsilegt íþróttasvæði og tóku 
þátt í ýmsum leikjum tengdum útiveru og fengu m. a. að kynnast betur 
sænskri menningu og því sem jafnaldrar þeirra í Svíþjóð hafa uppá að 
bjóða og munu þeir efl aust koma heim reynslunni ríkari eftir dvölina.

Afturelding – framkvæmdastjóri
Aðalstjórn Ungmennafélagsins Aftureldingar óskar 
eftir að ráða framkvæmdastjóra í fullt starf.

Við leitum að einstaklingi með framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum, viðskipta-
/rekstrarmenntun eða sambærilega menntun 
auk brennandi áhuga á íþróttum. Viðkomandi 
þyrfti að geta hafi ð störf sem fyrst.

Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutíma því starfi nu 
getur fylgt erill utan dagvinnutíma.

Helstu verkefni 
• Utanumhald og eftirlit með rekstri félagsins. 
• Þjónusta við iðkendur og stjórnir deilda. 
• Umsjón með launakeyrslum.
• Verkefnastjórnun í átaksverkefnum félagsins. 
• Samskipti við önnur íþróttafélög og bæjaryfi rvöld. 
• Ritstjórn vefsíðu og FELIX félagakerfi sins.
• Eftirlit og yfi rsýn með fjáröfl unum félagsins.
• Undirbúningur funda og annarra viðburða á vegum félagsins.

Þekking - hæfni 
• Góð þekking á rekstri og fjárreiðum, gerð fjárhagsáætlana, 
  bókhaldi og gerð ársreikninga.

• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði.
• Þekking og reynsla af íþróttamálum.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg. 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfi ð. 
Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2010. 
Umsóknir sendist á netfangið: umfa@afturelding.is 

Upplýsingar um starfi ð gefa Gyða Árný Helgadóttir, umfa@afturelding.is  
s. 566 7089 eða Jón Pálsson, jon@ans.is. 

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað. 
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13 og 14 ára strákar hitta jafnaldra í Såvedalen

Ævintýraferð til Svíþjóðar



HARÐAR   FRÉTTIR»
Fréttabréf Hestamannafélagsins Harðar - Kemur nú út á síðum Mosfellings nokkrum sinnum á ári

  -  hestamannafélagið hörður - FrÉTTaBrÉF24

Hestapestin hefur 
herjað á allan hesta

stofninn frá því í mars og 
sér ekki enn fyrir endann á 
þessu hvimleiða fyrirbæri. 
Okkur hefur verið ráðlagt 
að gefa hestunum frí ef 
við verðum vör við að hor 
komi úr nösum þeirra, 
enda dæmi um að hestar sem eru 
mikið í notkun fái verulega slæmar 
sýkingar í kjölfarið þó það gerist 
ekki alltaf. Einnig þurfum við að 
hafa auga með hestunum eftir 
að þeim er sleppt, það eru dæmi 
um að hestum hafi  slegið niður 
og orðið illa veikir í haganum, 
sérstaklega ef veður er kallt. 

Allt mótahald liggur niðri og 
mun að öllum líkindum liggja 

niðri í allt sumar. Landsmóti hefur 
verið frestað um ár og öll mót í 
Herði hafa verið blásin af.  Það 
er þó ekki svo að félagslífi ð hafi  
lagst af, síður en svo. Við tókum á 
móti Fáki og Gusti að venju og var 
óvenju vel mætt í ár. Við fögnum 
þessu þar sem svo fámennt var 
fyrir tveim árum að við höfðum 
áhyggjur af því að þetta væri að 
leggjast af.

Kirkjureiðin var sérlega hátíðleg 
að þessu sinni þar sem einn 

félagsmanna, Súsanna Katarína 
Guðmundsdóttir fermdist, en það 

hefur ekki gerst síðan Saga 
Guðmundsdóttir fermdist 
þegar við endurvöktum 
kirkjureiðina fyrir um fi mm 
árum síðan. Vel var mætt af 
ríðandi mönnum, en þeir 
sem áttu veika hesta komu 
keyrandi að þessu sinni.

Kynjareiðin var farin í lok 
maí og var riðið að réttinni 

við Helgadal. Það var furðu vel 
mætt, þrátt fyrir pest, kosningar 
og Eurovision, eða um 70 manns. 
Grillvagninn sá um matinn og svo 
var setið við söng og gítarspil fram 
á kvöld.

Við munum taka til hendinni í 
sumar á Harðarsvæðinu, en 

Mosfellsbær sér okkur  fyrir átta 
röskum stálpuðum strákum og yfi r 
20 unglingum sem vinna munu 
að viðhaldi og fegrun svæðisins í 
sumar.

Dagskráin hefur öll riðlast eða 
lagst af vegna pestarinnar, 

en þó eru tveir viðburðir eftir, en 
það er Jónsmessureiðin á Þingvöll 
þann 18.20. júní og Kvennareið 
á Kjalarnes til Völlu sem vonandi 
verður farin nú í júní.

Með bestu kveðju 
Guðjón Magnússon formaður

Harpa Sigríður Bjarnadóttir hafnaði á dög-
unum í 1. sæti í fj órgangi á Lífl andsmótinu.

Mæðgurnar Súsanna Katarína Guð-
mundsdóttir og Súsanna Ólafsdóttir fyrir 
utan Mosfellskirkju á fermingardaginn.

Myndir/bsg

Lókal band Harðar tekur lagið í Kynjareiðinni. Tóti í Dalsgarði á hestinum, Guðjón Magnússon og Hákon Hákonarson. Um 70 manns tóku þátt í reiðinni og skemmtu sér konunglega.
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WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

• nýlagnir • viðgerðir
• endurnýjun á raflögnum
• hönnun og uppsetning á öryggiskerfum 
• síma og tölvulagnir 

Löggiltur rafverktaki

Kaffihúsið

á Álafossi

Þökkum 
Mosfellingum 
fyrir góðar 
móttökur

Álafossvegur 27 - sími 566 8030

Opið til 
kl. 22 
öll kvöld

Sendum Mosfellingum kærar kveðjur með 
þakklæti fyrir þann mikla stuðning sem okkur 
var sýndur í sveitarstjórnakosningunum 29. maí. 

Frambjóðendur Sjálfstæðisfl okksins

Við munum vinna 
af heilum hug fyrir 
bæjarbúa alla

Harpa Sigríður Bjarnadóttir hafnaði á dög-
unum í 1. sæti í fj órgangi á Lífl andsmótinu.

Myndir/bsg

Lókal band Harðar tekur lagið í Kynjareiðinni. Tóti í Dalsgarði á hestinum, Guðjón Magnússon og Hákon Hákonarson. Um 70 manns tóku þátt í reiðinni og skemmtu sér konunglega.

Íbúa hreyfi  ng in í Mos
fells bæ þakk ar stuðn ing inn 
sem fram boð ið fékk í sveit
ar stjórn a kosn ing um. Einn 
full trúi er nú í bæj ar stjórn 
og Íbúa hreyfi  ng in er ann
að stærsta stjórn mála afl 
ið í Mos fells bæ, að eins um 
mán uði eft ir að stofn að var 
til fram boðs ins. At hygli vek ur að 
kjör sókn í Mos fells bæ var að eins 
68%. Því hvíl ir meiri hluta vald ið í 
bæj ar stjórn á at kvæð um 31% kosn
inga bærs fólks. Íbúa hreyfi  ng in lít
ur á það sem sitt helsta verk efni að 
virkja íbúa Mos fells bæj ar til þátt töku 

í mót un sam fé lags ins og býð
ur alla sem áhuga hafa á lýð
ræð is um bót um, jafn rétti og 
jöfn uði til sam starfs.

Ein af áhersl um Íbúa hreyf
ing ar innr í Mos fells bæ er að 
skip að verði í nefnd ir á fag leg
um for sendum. Íbúa hreyfi  ng
in hyggst á næst unni aug lýsa 

þau nefnd ar sæti sem falla í henn ar 
skaut. Við hvetj um áhuga sama til að 
fylgj ast með heima síðu okk ar www.
ibua hreyfi  ng in.is 

F.h. Íbúa hreyfi  ng ar inn ar í Mos fells bæ
Birta Jó hann es dótt ir

Íbúa hreyf ing in þakk ar 
stuðn ing inn og aug lýs ir 
störf í nefnd um

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 



Skólahljómsveit Mosfellsbæjar hefur troðið upp á 
ýmsum stöðum á Vestfjörðum að undanförnu. Hljóm
sveitin hélt til á Flateyri og Suðureyri um Sjómanna
dagshelgina og lék þar við góðar mótttökur. Á mánudag 
tók hún lagið á Þingeyri við Elliheimilið á staðnum.

Hljómsveitin lét það ekki duga og fór hún út í 

Vigur á þriðjudeginum og spilaði fyrir ábúendur og 
gesti og komst stjórnandi sveitarinnar svo að orði að 
hljómsveitin væri sennilega sú fyrsta til að blása til 
tónleika þar. Hljómsveitina skipar ungt tónlistarfólk, alls 
23 einstaklingar. Hljómsveitin tróð einnig óvænt upp á 
Silfurtorgi á Ísafi rði.

  -  aðsendar greinar26
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Lifandi tónlist á pallinum í kvöld

Alltaf
nýsmurt

miðvikudaginn 16. júní frá kl. 21:00
ÞRÍR Á PALLI

Biggi 
Haralds

Hilmar 
Gunnars

Kalli 
Tomm

VELKOMIN Í ÁLAFOSSKVOS

Álafossvegur 27
sími 566 8030

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar í sex daga ferðalagi um Vestfirðina

Máluðu Vestfirðina græna

Skólahljómsveitin við þyrlu 
Landhelgisgæslunnar á 
Sjómannadag á Flateyri.

Við skoð un á árs reikn ingi 
Mos fells bæj ar 2009 kem ur í 
ljós að sveit ar fé lag ið hef ur 
tek ist á hend ur sjálf skuld ar
ábyrgð vegna 246 millj óna 
króna láns sem Helga fells
bygg ing ar ehf. tóku á ár inu 
2009. Á móti sjálf skuld ar
ábyrgð inni hef ur sveit ar fé
lag ið tek ið trygg ingu í formi veða í 
til tekn um lóð um í Helga fells hverfi .  

En hvern ig gerð ist það að Mos
fells bær varð ábyrg ur fyr ir skuld um 
einka fyr ir tæk is? Í svari bæj ar stjóra 
við fyr ir spurn und ir rit aðs kem ur 
fram að í sam ræmi við samn ing 
milli Mos fells bæj ar og Helga fells
bygg inga ehf. á fé lag ið að greiða til 
Mos fells bæj ar fast gjald, 700 þús
und krón ur, fyr ir hverja skipu lagða 

íbúð ar lóð eða íbúð í fjöl býl
is húsi. Þó varð að sam komu
lagi við fyrsta upp gjör fé lags
ins til Mos fells bæj ar vegna 
seldra íbúða 2007 í Helga
fells landi sem fram fór sum
ar ið 2008, að fé lag ið greiddi 
upp hæð ina 240 millj ón ir 
króna með þrem ur víxl um. 

Sem bak trygg ingu fyr ir greiðslu víxl
anna var Mos fells bæ sett að veði lóð
ir og fast eign Helga fells bygg inga ehf.  
Að mati Helga fells bygg inga ehf. var 
verð mæti veð anna á þess um tíma 
áætl að um 388 millj ón ir króna.  

Til ein föld un ar mætti segja að til 
að geta stað ið við um samd ar greiðsl
ur til bæj ar ins hafi  Helga fells bygg ing
ar ehf. tek ið lán sem bær inn gekkst 
í ábyrgð fyr ir. Í stað inn tók bær inn 

veð í lóð um og fast eign Helga fells
bygg inga. Í ljósi þess hversu mik ið 
verð fall hef ur átt sér stað á fast eigna
mark aði má velta fyr ir sér hvort 
veð in standi und ir um rædd um lán
um. Ekk ert mat hef ur far ið fram á 
verð mæti veð anna frá því samn ing ur
inn var gerð ur á sín um tíma og mat á 
veð un um hef ur aldr ei ver ið unn ið af 
óháð um að ila.

Að sama skapi verð ur vart hjá því 
kom ist að leiða hug ann að því hvort 
sú nýja hug mynda fræði sem þá ver
andi for mað ur bæj ar ráðs og skipu
lags og bygg ing ar nefnd ar, Har ald
ur Sverr is son, kynnti til sög unn ar í 
grein inni „Upp bygg ing íbúð ar hverfa 
ný hug mynda fræði í Mos fells bæ“ sem 
birt ist í Morg un blað inu þann 7. maí 
2006, hafi  reynst jafn áhættu laus og 

full yrt var: „Með þessu móti er tryggt 
að fjár magn fylg ir frá land eig end um 
til að standa und ir upp bygg ingu á 
nauð syn legri þjón ustu í hverf un um 
og sá kostn að ur lend ir ekki á íbú um 
sveit ar fé lags ins. Auk þess frí ar bæj ar
fé lag ið sig þeirri miklu áhættu sem 
fylg ir upp kaup um. [...] Sú leið sem 
hér hef ur ver ið kynnt um upp bygg
ingu íbúða hverfa í Mos fells bæ hef ur 
vak ið mikla at hygli. Ljóst er að hér 
er um nýja hug mynda fræði að ræða 
sem önn ur sveit ar fé lög munu vafa
laust nýta sér.“

Get ur ver ið að fjár hag ur inn sé 
ekki jafn traust ur í Mos fells bæ og 
sum ir vilja meina?

Þórð ur Björn Sig urðs son, vara bæj ar full-
trúi Íbúa hreyfi  ng ar inn ar í Mos fells bæ

Mos fells bær í ábyrgð fyr ir skuld um einka fyr ir tæk is

LUMAR ÞÚ Á...

FRÉTTAMYND?

sendu okkur línu á netfangið 
á mosfellingur@mosfellingur.is

LUMAR ÞÚ Á...

PARTÝMYND?
LUMAR ÞÚ Á...

LUMAR ÞÚ Á...

GAMALLIMYND?
LUMAR ÞÚ Á...

...eða einhverju öðru sem 
   þú vilt deila með okkur?
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Kolbrún Rakel Helgadóttir

kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

www.youcanworkfromhome.netNýjir viðskiptavinir velkomnir
www.youcanworkfromhome.net
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www.gudni.is - gudni@gudni.is
Háholti 14 - 270 Mosfellsbæ - GSM - 897-7738

VefsíðuR - RÁÐGJÖF - ÖLL STAFRÆN Útlitshönnun
AUGLÝSINGAR - NAFNSPJÖLD - ljósmyndun - UMBROT

stafræn útlitshönnun


Stífluþjónusta, 
endurlögn, 
dren og skolplagnir 
Sími: 856-4480

Pípulagningaþjónusta 
staðsett í Mosfellsbæ 
Sími: 856-4481

Jósúa verktakar ehf.

Nú þegar veðrið er skap
legt flest alla daga hafa marg
ir tekið hjólið sitt úr geymslu. 
Að vísu eru ekki allir það 
miklir harðjaxlar að leggja 
á sig hjólreiðaferð til Reykja
víkur. En ég get sagt af eig
in reynslu að leiðin styttist 
með hverjum degi og maður 
kemst ótrúlega fljótt í form. Að hjóla 
ferðirnar sínar innanbæjar er hins 
vegar virkilega létt mál. Flest allt er 
í tveggja kílometra radíus. Það tek
ur ekki nema 6 – 7 mínútur að hjóla 
þetta og það á þægilegum hraða. Ef 
við segjum að menn hjóli 5 km á dag 
í staðinn fyrir að  nota bílinn og gera 
það fimm sinnum á viku þá eru það 
25 km. Venjulegur fólksbíll notar 
kannski átta lítra af bensíni í innan
bæjarakstri, sumir meira og einhverj
ir ef til vill minna. Bensínlítrinn er 
kominn upp í 200 kr. Þá sparar mað
ur milli 600 og 700 krónur á viku, 
það er milli 3000 og 4000 kr. á mán
uði. Á hálfu ári eru það um eða yfir 

en 25.000 kr. Að hjóla er auk 
þess góð dagleg líkamsrækt 
og gaman. 

Sumar leiðir er gott að 
hjóla í Mosfellsbænum og 
margt hefur breyst til hins 
betra. En sumt verður að 
bæta:

1. Engar hjólreiðaleiðir 
liggja úr Mosfellsbænum í Grafar
holt, Úlfarsárshverfi og Árbæ.

2. Til fallegasta útivistarsvæðis 
Mosfellinga, Hamrahlíðarskógur, er 
ennþá ógerandi að fara á hjóli. 

3. Sumstaðar eru gang og hjólreið
arbrautir orðnar ansi lúnar og grjót 
stendur upp úr. Það má vera allt í 
lagi fyrir gangandi fólk en er hættu
legt fyrir þá sem eru á hjóli eða línu
skautum.

Með von um að hjólreiðar verði 
viðurkenndar sem samgöngumáti 
og að sem flestir noti sumartímann 
til þess að hjóla sem oftast.

Úrsúla Jünemann

Hjólum meira

&

Verið Velkomin

Hm tilboð í júní
Háholti 23 Mosfellsbæ     5668500     texture@texture.is

Þjónustu-auglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is
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staðsett í Mosfellsbæ 
Sími: 856-4481

Jósúa verktakar ehf.

Nú þegar veðrið er skap
legt flest alla daga hafa marg
ir tekið hjólið sitt úr geymslu. 
Að vísu eru ekki allir það 
miklir harðjaxlar að leggja 
á sig hjólreiðaferð til Reykja
víkur. En ég get sagt af eig
in reynslu að leiðin styttist 
með hverjum degi og maður 
kemst ótrúlega fljótt í form. Að hjóla 
ferðirnar sínar innanbæjar er hins 
vegar virkilega létt mál. Flest allt er 
í tveggja kílometra radíus. Það tek
ur ekki nema 6 – 7 mínútur að hjóla 
þetta og það á þægilegum hraða. Ef 
við segjum að menn hjóli 5 km á dag 
í staðinn fyrir að  nota bílinn og gera 
það fimm sinnum á viku þá eru það 
25 km. Venjulegur fólksbíll notar 
kannski átta lítra af bensíni í innan
bæjarakstri, sumir meira og einhverj
ir ef til vill minna. Bensínlítrinn er 
kominn upp í 200 kr. Þá sparar mað
ur milli 600 og 700 krónur á viku, 
það er milli 3000 og 4000 kr. á mán
uði. Á hálfu ári eru það um eða yfir 

en 25.000 kr. Að hjóla er auk 
þess góð dagleg líkamsrækt 
og gaman. 

Sumar leiðir er gott að 
hjóla í Mosfellsbænum og 
margt hefur breyst til hins 
betra. En sumt verður að 
bæta:

1. Engar hjólreiðaleiðir 
liggja úr Mosfellsbænum í Grafar
holt, Úlfarsárshverfi og Árbæ.

2. Til fallegasta útivistarsvæðis 
Mosfellinga, Hamrahlíðarskógur, er 
ennþá ógerandi að fara á hjóli. 

3. Sumstaðar eru gang og hjólreið
arbrautir orðnar ansi lúnar og grjót 
stendur upp úr. Það má vera allt í 
lagi fyrir gangandi fólk en er hættu
legt fyrir þá sem eru á hjóli eða línu
skautum.

Með von um að hjólreiðar verði 
viðurkenndar sem samgöngumáti 
og að sem flestir noti sumartímann 
til þess að hjóla sem oftast.

Úrsúla Jünemann

Hjólum meira

&

Verið Velkomin

Hm tilboð í júní
Háholti 23 Mosfellsbæ     5668500     texture@texture.is

Þjónustu-auglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is



Suðræn kjúklingaveisla

  -  Léttmeti28

Þóranna rósa Ólafsdóttir skólastýra 
við Varmárskóla gefur okkur upp 
uppskrift að þessu sinni. „Þar 
sem grilltíminn er að ganga í 
garð þá langar mig til að deila 
uppskrift úr uppáhaldsblaðinu mínu, 
Gestgjafanum.“ 

suðræn kjúklingaveisla með litríku 
salati og fylltum paprikum (fyrir 6)
1,2 kg kjúklingabringur 
1 dós kókosmjólk
5 cm bútur af engifer, rifinn smátt
2 hvítlauksgeirar, saxaðir
2 lime, safinn pressaður
2 msk púðursykur
1 msk milt karríduft
1-2 msk sojasósa eða 

worchestersósa
2 dl. matreiðslurjómi
Grillpinnar

Leggið grillpinnana í bleyti, 
ef notaðir eru trépinnar. skerið 
kjúklinginn í 1-2 cm breiðar ræmur 
eftir endilangri bringunni. Opnið 
kókosmjólkurdósina og hrærið 
innihaldið saman. hellið helminginum 
af innihaldinu í skál en geymið hinn 
helminginn í kæli. saxið engifer og 
hvítlauk saman við kókosmjólkina í 
skálinni, pressið limesafa samanvið, 
púðursykri, karrídufti og 1 msk 
sojasósu/worchestersósu. setjið 
kjúlingabringurnar út í og veltið 
þeim upp úr blöndunni. Látið þær 

marinerast í blöndunni í kæli í a.m.k. 
eina klst. 
Þræðið hverja kjúklingaræmu um sig 
upp á tein og grillið við góðan hita í 
3-4 mín á hverri hlið. skerið góðan 
topp af vatnsmelónu og leggið sárið á 
disk og stingið spjótunum í. Í kringum 
melónuna er raðað úrvali af ávöxtum 
og klettasalati. Berið fram með sósu, 
fylltum paprikum og sólskinsbrosi!
Sósa:
setjið marineringuna í pott ásamt 
afganginn af kókosmjólkinni, hitið að 
suðu og látið malla í 10 mínútur.

Rolling Stones heiðrunarsveit 
Íslands, Stóns, mun halda heljarinnar 
tónleika til heiðurs stærstu rokk
hljómsveit mannkynssögunnar í 
Hlégarði föstudaginn 25. júní. Flutt 
verða öll helstu lög Rolling Stones frá 
yfi r 40 ára starfsferli sveitarinnar.

Mosfellingarnir Bjarni og Bjössi 
úr hljómsveitinni Mínus fara fyrir 
hljómsveitinni en hún er einnig 
skipuð meðlimum úr Motion Boys, 
EGÓ og Esju. „Okkur hefur alltaf 
langað að spila í Hlégarði, enda eitt 
fl ottasta samkomuhús á Íslandi, 
við erum Mosfellingar og langar 
að halda ball í okkar heimabæ,“ 
segir Bjössi. Stóns var stofnuð fyrir 
tveimur árum síðan, „þetta byrjaði 
bara í einhverju gríni í partýjum 
þegar ég tók Mick Jagger og fólki 

fannst það rosa fyndið. Svo stakk 
Bjarni upp á því að gera eitthvað 
með þetta og við völdum með okkur 
nokkra félaga í verkefnið,“ segir 
Bjössi.

Sérstakir kynnar kvöldsins verða 
þeir Dóri DNA og Steindi Jr. en 
auk þess koma fram góðir gestir. 
Sir Honky Tonk sér um upphitun á 
dansgólfi nu. 

„Þetta verður eiginlega bara 
skemmtikvöld þar sem fólk kemur og 
sleppir fram af sér beislinu. Við erum  
klæddir upp, tölum ensku og tökum 
alla frasana” segir Bjössi. Stóns hefur 
komið fram nokkrum sinnum við 
góðar undirtektir og er umtalað að 
strákarnir séu komnir með vottorð 
frá sýslumanninum á Selfossi sem 
er mikill Stones aðdáandi.

Mosfellingarnir Bjössi og Bjarni spila í heimabyggð

Stóns í Hlégarði

marinerast í blöndunni í kæli í a.m.k. marinerast í blöndunni í kæli í a.m.k. marinerast í blöndunni í kæli í a.m.k. 

Háholt 14
S. 517 6677

Klipping: Katrín Sif 
Módel: Heiðrún

Neglur 
á 4.500 kr. út júní



Bílskúrar • svalir • BaðherBergi • stofur • eldhús • verslanir • iðnaðarhúsnæði

verslunina

Steinteppi
& epoxy 
gólfefni

eldhúsið stigann

sími 864 6600 | www.steinteppi.is | steinteppi@steinteppi.is

Sendið okkur myndir af nýjum Mos fell-
ingum ásamt helstu upplýsingum á 
netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Vignir Óli fæddist 5. mars 2010, 
hann var 3250 gr og 48,5 cm. 
Foreldrar hans heita Lína S. 
Hreiðarsdóttir og Gunnlaugur 
Bragason. Hann á tvo bræður, 
Logi Freyr 5 ára og Gabríel 
Arnar 10 ára.

www.mosfellingur.is  -  29

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar
Sími: 696 0042
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Kaffi  - og veitingahús - Háholti 14 - S. 586 8040

eldhúsið stigannSTOFAN ELDHÚSIÐ VINNUSTAÐURINN

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi 
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

VÖRUBILL Þ.B. 
klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

ALLAR ALMENNAR VIÐGERÐIR

• Bremsur
• Demparar
• Blettun & Málun
• Smáréttingar
• Smurþjónusta

Völuteigur 11, 270 Mosfellsbær
Sími: 565-5333 & GSM: 856-0226

Fékkstu Endurskoðun?

REDDARI EHF

- Parketslípun

- Parket niðurlagnir

- Allt viðhald parkets

- Kem á staðinn 
og  geri föst 
verðtilboð.

Upplýsingar
í síma 822-0636

REDDARI EHF

Meðfylgjandi er mynd af tveimur 
strákum sem héldu tombólu til 
styrktar Rauða krossinum og 
söfnuðu 2.531 kr. Þeir heita Alex 
Adam Gunnlaugsson og Almar 
Freyr Jóhannesson.

HLUTAVELTA

Systurnar Sylvía Gló og Ingrid 
Lin Chan Óskarsdætur sóttu nám-
skeiðið Mannúð og menning hjá 
Kjósarsýsludeild og færðu Rauða 
krossinum 1000 kr. að gjöf.

Sendið okkur myndir af nýjum Mos fell ing-
um ásamt helstu upplýsingum á netfangið 
mosfellingur@mosfellingur.is
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30 -  Unga fólkið

uMFuSÁRLEGT UPPGJÖR

BRESKA BULLU 
RÉTTLÆTIÐ
Breska bullu réttlætið

við borgum ykkur o� ætið.

Þið viljið vondar aðfarir

við sendum ykkur hamfarir.

Eyjafjallajökullinn

borgar vaxtastuðulinn.

Á réttláta sem rangláta

nú rignir ösku á Bretana 

Siggi Gúst

Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - 31Unga fólkið  -

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi 
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

VIÐ ERUM NÚ ORÐIN ÞJÓNUSTUAÐILI 
FYRIR ÚRVINNSLUSJÓÐ

Þú getur komið með bílinn til okkar og fengið skilagrein 
fyrir 15.000 króna úrvinnslugjaldi.

Kenni á bíl, 
bifhjól eða 
skellinöðru!

Fáið tilboð, kenni 
allan  daginn 
annast einnig 
ökumat og upprifjun 
fyrir eldri borgara

Lárus Wöhler 
löggiltur ökukennari

er með mótor-
hjólahermi, 
frábært fyrir 
byrjendur

GSM 694-7597 - AKAMOS@TALNET.IS

ÖKUKENNSLA 
LÁRUSAR

SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA

Íbúð óskast
Traust og reglusöm kona óskar 
eftir 2ja herbergja íbúð í Mos
fellsbæ. Skilvísum greiðslum 
heitið. Uppl. í síma: 8695425.

Sími fannst
Svartur og hvítur Nokia GSM 
sími fannst í Tröllateignum 
nýverið.  Eigandi hafi  samband í 
síma 6993903.

Íbúð óskast til leigu
Erum hjón með eitt barn og 
óskum við eftir 23 herb. íbúð 
til langtímaleigu, greiðslugeta 
okkar er 7585.000kr á mánuði. 
S: 8688409 / 8995119

Tapaður sími
Bleikur Samsung samlokusími 
tapaðist  líklega á leiðinni 
Hulduhlíð  Þrastarhöfði
(yfi r Lágafellsskólaleiksvæðið) 
Finnandi vinsamlegast hafi ð 
samband í síma 8980189

Íbúð óskast
Óska eftir íbúð á leigu í Klapp
arhlíð, uppl í síma 6987154.

Vantar íbúð til leigu
Óska eftir snyrtilegri 23 her
bergja íbúð fyrir reyklausan og 
reglusaman einstakling sem 
fyrst. S. 6932825.

Húsnæði á Álafossi til leigu
Til leigu 120 fm húsnæði á 
Álafossi. Hentar sem íbúð og 
vinnustofa eða  atvinnurými 
fyrir verslun eða léttan iðnað.
Upplýsingar í síma 6997818.

Smáauglýsingar sendist á: 
mosfellingur@mosfellingur.is

TIL SÖLU
Eyrnalokkar úr Eyjafjallajökli:

Handsmíðaðir úr bræddu 

hrauni með silfurfestingu. 

Allar uppl á www.trskart.is
og í síma 7770611

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT Í ÁGÚST

GLEÐILEGT SUMAR
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MOSFELLINGUR

Til sölu afar glæsileg 91 fm. þriggja 
herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð 
í fallegu fjölbýlishúsi. Eignin er öll hin 
vandaðasta. Parket og flísar á gólfum. 
Útgengt úr stofu og herbergi á stórar 
suðursvalir. Sér inngangur. V. 20,6 m.

Fálkahöfði

Mjög vel staðsett 185 fm. einbýli við 
Súluhöfða í Mosfellsbæ. Gott skipulag. 
4 góð herbergi, rúmgóð stofa. 2 
baðherbergi.Eftir er að klára lóð. 
Rúmgóður bílskúr.

Súluhöfði

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

588 55 30
Afar glæsileg 159 fm. eign á efstu hæð 
í þessu vandaða fjölbýli við Stórakrika. 
Eignin er með 24 fm. bílskúr og góðu 
her bergi inn af honum. Flottar innrétt ing-
ar,stórar svalir og fallegt útsýni til Esjunnar. 
Hiti í gólfi á baðherbergi. V. 30,5 m.

Stórikriki

85 fm. 3ja. herbergja íbúð 
á 2. hæð í fallegu fjölbýli við 
Skeljatanga. Parket á gólfum. 
Tvö góðsvefnherbegi. Góðar 
svalir í suður. Fallegur garður.  
V. 20,7 m.

Skeljatangi

Glæsilegt 220 fm. parhús á tveimur 
hæðum á góðum stað í Mosó. 
Flottar innréttingar og gott skipulag. 
Glæsilegur garður með garðhúsi og 
góð aðkoma að húsi.

krókabyggð
Glæsilegt og frábærlega staðsett 
280 fm. einbýli eft í Áslandinu. 4 góð 
svefnherbergi. 2 stofur og flott tómstunda-
herbergi. Stór sérhannað nuddpotur. Stór 
lóð 1600 fm. Mörg bílastæði. Rúmgóður 
bílskúr og gróðurhús. 

Ásland

Hagstæð áhvílandi lán Falleg 143 fm 
enda íbúð á 1. hæð með sér inngangi og 
stæði í lokaðri bílageymslu. Stór verönd 
með skjólveggjum. Þrjú svefnh. Íbúðin 
er öll hin vandaðasta með góðum inn-
réttingum, tækjum og gólfefnum. V. 25 m.

rauðamýri
Vandað og glæsilegt 230 fm. 
staðsteypt einbýli á fallegum 
stað í grónu hverfi.  Afhendist 
í núverandi ástandi. Foklhelt-
rúmlega.  Flott verð. V. 26 m. 

brattahlíð

Flugumýri 16d
s. 577-1377 / 896-9497

www.retthjajoa.is

SKEMMTILEGUR SKÓGARDAGUR
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar hélt skógardag á laugar-
daginn í tilefni 80 ára afmælis Skógræktarfélags Íslands. 
Listaverk leikskólabarna voru til sýnis víðsvegar um 
Hamrahlíðina. Rauðhetta kom í heimsókn og vinkona 
Hróa Hattar söng með börnunum við eldstæðið. Þrátt fyrir 
rigningu var skemmtileg stemming í skóginum þennan dag. 

Cafe Kidda Rót
Háholti 13-15 > Sími: 552-8002

www.cafekiddarot.is

í HÁHolt 14erUm FlUtt
í moSFellSbÆ

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Mynd/Fríða

Grill            nesti
HÁHOLT 24 - 270 MOSFELLSBÆR

FJÓRFALDUR 
Á LAUGARDAGINN

Aðsendar greinar  - 33

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi 
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

• nýlagnir • viðgerðir
• endurnýjun á raflögnum
• hönnun og uppsetning á öryggiskerfum 
• síma og tölvulagnir 

Löggiltur rafverktaki

Flugumýri 16d
s. 577-1377 / 896-9497

www.retthjajoa.is

Dúettinn Hljómur hefur misst 31 kg á 14 vikum

62 smjörstykkjum léttari
Átakið hjá Gústa og Hilmari hefur gengið vel 

og eru drengirnir nú léttari, stinnari, sterkari, 
fallegri og ekki síst enn skemmtilegri en fyrir 
átak. En eins og alltaf þegar menn ná árangri í 

einhverju fylgir því agi og vinna. Félagarnir 
hafa lagað mataræðið sitt með því að 
fjölga máltíðunum sínum og huga að 
innihaldi þess sem þeir leggja sér til 
munns. Æfi ngarnar hafa verið fjölbreyttar 

þar sem áhersla hefur þó verið á styrktarþjálfun þar sem 
hjartsláttur er hár í gegnum alla æfi nguna o.þ.a. eru það mjög 

orkuferkar æfi ngar.

Hér koma helstu niðurstöður 
eftir 14 vikna æfi ngar:

Gústi 
fyrir            eftir
105,9 kg        89.9 kg (þyngd)
33%        24% (fi ta)
115 cm    103 cm (magaummál)

Hilmar
fyrir eftir
110,2 kg 95,2 kg (þyngd)
28%        20% (fi ta)
108 cm 96 cm (magaummál)

Samtals hafa drengirnir losað sig við 31 kíló, 17% af fi tu og 24 cm af 
magaummáli. Sem sagt frábær árangur hjá þessum einstaklega kátu 
og vinalegu Mosfellingum.

Ég þakkar Hljómnum fyrir ánægjulega samvinnu og vonast til að 
sjá þá félaga áfram ræktinni.

Elías Níelsson, íþróttafræðingur 
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Kaffihúsið
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Þökkum 
Mosfellingum 
fyrir góðar 
móttökur

Álafossvegur 27 - sími 566 8030

Opið til 
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