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Sambandsþing sambands ungra framsóknarmanna var haldið helgina 12.-13. september

Ungir framsóknarmenn þinguðu í Mosfellsbæ
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ELDRI BORGARAR

Mosfellsbær tók þátt í samevrópskri samgönguviku 16.-22. september

Vel heppnuð samgönguvika

Leikskólinn Reykjakot hlaut jafnréttisviðurkenningu Mosfellsbæjar 2009

Jafnréttisdagurinn tileinkaður börnum
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Kjarnanum Mosfellsbæ

Sími 552 6666
thaiexpress@thaiexpress.is

...og fyrir þá sem 
borða á staðnum í október :
KAFFI & SÚKKULAÐI-
HÚÐAÐIR ÁVEXTIR Í
EFTIRRÉTT...

opið
virka daga     12:00 - 21:00
Laugardaga  12:00 - 21:00
Sunnudaga   17:00 - 21:00

Skoðið matseðilinn á
www. thaiexpress. is
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4 rétta
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3790kr.
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Hvatt til friðar í heiminum með söng í Kjarna og friðarkertum á Stekkjarflöt

Friðartónleikar Listaskólans

MOSFELLINGUR

FRÁBÆR STUÐNINGUR

Steingrímur Eyfjörð sýnir í Listasal Mosfellsbæjar

Sýningargestunum
boðið í Orgone-box



 

Hvatt til friðar í heiminum með söng í Kjarna og friðarkertum á Stekkjarflöt



Starfsfólk Mosfellsbæjar héldu síðbúna en glæsilega árshátíð í Gullhömrum

Árshátíð starfsmanna bæjarins

BÍLL VIKUNNAR www.isband.is
www.100bilar.is

OPIÐ 
TIL KL.19

ALLA VIRKA DAGA

Starfsfólk Mosfellsbæjar héldu síðbúna en glæsilega árshátíð í Gullhömrum

Árshátíð starfsmanna bæjarins
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YFIR 30 TEGUNDIR Í BORÐINU
FJÖLDI FISKRÉTTA

FÖSTUDAGSFLIPP 
Í FISKBÚÐINNI

(HVAÐ GERA STRÁKARNIR?)

KÍKIÐ Í GLUGGANN!
AUGLÝST SAMDÆGURS

Amma fi skur 
tekur vel á móti 
viðskiptavinum
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Mosfellingur birtir eftirminnilegar myndir úr starfi Ungmennafélagsins

AFTURELDING Í 100
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PIZZUR

V

Safn ari af lífi og sál
Sig fús Tryggvi Blu men stein raf virki hef ur safn að stríðs mun um frá unga 
aldri, í dag á hann orð ið stórt safn af mjög svo óvenju leg um mun um

MOSFELLINGURINN

PIZZUR

30”

MARGARITA m/sósu og osti 970 1390 1680 1990

KRYDDPIZZA m/osti og kryddblöndu 970 1390 1680 1990

SJÁVARRÉTTAPIZZA m/sósu, osti, rækjum, túnfiski og kræklingi 1450 2020 2650 3470

HAWAII m/sósu, osti, skinku og ananas 1240 1790 2360 2920

SOMBRERO m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og pepperoni 1450 2020 2650 3470

HRÓI HÖTTUR m/sósu, osti, skinku, pepperoni, ananas og lauk 1570 2250 2990 3580

BOLOGNESE m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og papriku 1450 2020 2650 3470

MEXICANA m/sósu, osti, kjúklingi, nachos, 

lauk, papriku, rjómaosti og jalapenos 1570 2250 2990 3580

HRÓI FAJITAS m/sósu, osti, kjúklingi, hvítlauk, sveppum og maískorni 1450 2020 2650 3470

GRÆNMETISPIZZA m/sósu, osti, tómötum, sveppum, lauk, ólífum og gráðosti 1570 2250 2990 3580

AMERICANA m/sósu, osti, pepperoni, sveppum og lauk 1450 2020 2650 3470

OSTAVEISLA m/sósu, camembert, gráðosti, parmesan og piparosti 1510 2100 2740 3270

SPECIALE m/sósu, osti, skinku, sveppum, pepperoni og jalapenos 1570 2250 2990 3580

PEPPERONI m/sósu, osti, auka pepperoni, jalapenos, ólífum og grænum pipar 1570 2250 2990 3580

JUVENTUS m/sósu, osti, pepperoni, ananas og sveppum 1450 2020 2650 3470

PIZZA BANANAS m/sósu, osti, pepperoni, banönum og ananas 1450 2020 2650 3470

SUPREME m/sósu, auka osti, nautahakki, skinku,

pepperoni, sveppum, papriku, ananas og lauk 1590 2570 3250 4390

KJÖTVEISLA m/sósu, pepperoni, nautahakki og beikoni 1450 2020 2650 3470

HVÍTLAUKSBRAUÐ m/osti, kryddi og hvítlauksolíu 970 1390 1680 1990

BRAUÐSTANGIR - LÍTILL KR. 550 / STÓR 650

   Grunnverð á pizzu: 970 1390 1680  1990   

Verð á hvert álegg: 190 290 420   510

15” 18”12”9”

18”15”12”9”

1. pepperoni   
2. skinka
3. nautahakk
4. kjúklingapepperoni  
5. beikon

8. paprika
9. laukur
10. ananas
11. tómatar
12. ólífur

15. hvítlaukur
16. jalapenos
17. sólþurrkaðir tómatar
18. maískorn
19. rjómaostur 

22. parmesan
23. camembert
24. auka ostur
25. rækjur
26. túnfiskur

29. chili pipar
30. svartur pipar
31. hvítlaukspipar
32. hvítlaukssalt
33. grænn pipar

   VELJIÐ SJÁLF ÁLEGG

1200/1490 Kr.
Með salati, osti og okkar frábæru Hróa Hattar sósu

1310 Kr.
Með osti, salati, tómötum, súrum gúrkum og BBQ sósu

1420 kr.
Með beikoni, osti, salati, lauk og sósu

HAMBORGARAR
Allir okkar hamborgarar eru bornir fram með frönskum. 
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Uppskeruhátíð Aftureldingar fór fram laugardaginn 26. okt.

Karatedeildin atkvæðamest

 

 

 

Skipulagsþing 
í Mosfellsbæ
Mosfellsbær stendur fyrir skipulagsþingi sem haldið verður í Lágafellsskóla þann 
17. október næstkomandi. Markmiðið er að íbúar fái tækifæri til að taka þátt í 
endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar sem nú stendur yfir.

Nánari upplýsingar má fá á skipulagsgátt á vef Mosfellsbæjar, mos.is/skipulagsgatt.
Dagskrá þingsins verður auglýst nánar á mos.is þegar nær dregur. 
Þá hefur verið stofnað sérstakt netfang vegna verkefnisins sem íbúar eru hvattir til að nýta sér,
adalskipulag@mos.is.

Skipulags- og byggingarnefnd Mosfellsbæjar. VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Afturelding endaði 2. sæti á Reykjavík Open

Hanboltinn byrjar að rúlla
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NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 23. OKT
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Vel heppn uð fram kvæmd á gömlu fal legu húsi

Hver er Hvíti ridd ar inn?End ur skoð un að al skipu lags

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 23. OKTÓBER

ÁGÆTI 
HUNDAEIGANDI

Á L A F O S S

Félagar í MotoMos gera það gott í motocross

Team Mosó eru 
liðameistarar 2009
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Sjálfboðaliðar eru til staðar fyrir þá sem þurfa að halda

Heimsóknavinir Rauða krossins

Nemendur í 3.-10. bekk í Lágafellsskóla tóku þátt í Norrænu skólahlaupi 

Góð þátttaka í skólahlaupi

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 23. OKT

SKILAFRESTUR EFNIS 19. OKT
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Bugðutangi

Leirutangi

Krókabyggð

Lágholt

Skeljatangi

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Kvíslartunga Tröllateigur

Stórikriki Þokkabakki - hesthús

LANGÞRÁÐUR DRAUMUR 
ORÐINN AÐ VERULEIKA

MOSFELLINGUR
Sá flottasti 
í bænum


