
RÉTT INGAVERKSTÆÐ I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is
Ný heiMaSíða - www.joNb.iS

Þjónustuverkstæði
útvegum bílaleigubíla cabas

tjónaskoðun

Ný

MOSFELLINGUR
14. tbl. 9. árg. fimmtudagur 11. nóvember 2010 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í mosfellsbæ, á k jalarnesi og í k jós

eign vikunnar

Stórikriki 2  - nýjar íbúðir

www.fastmos.is

586 8080

selja...
www.fastmos.is

„Hef alltaf sagt að 
vilji er allt sem þarf”

Mosfellingurinn Bylgja Bára Bragadóttir eigandi Grillnestis
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Sigurlaug Þ. 
Ragnarsdóttir

Sigurbjörn 
Svavarsson 

Sigurður G. 
Tómasson

Sigríður Dögg 
Auðunsdóttir

Páll I. Blöndal 
Sigurbjörnsson

Michele 
Rebora

Kristbjörg 
Þórisdóttir

Katrín
Sigurðardóttir

Harald Sigurbjörn 
Holsvik

Jón Jósef 
Bjarnason

Gunnlaugur 
Ólafsson Johnson

Guðmundur 
Jónsson

Elías
Pétursson

Bryndís 
Bjarnarson

Sæunn 
Þorsteinsdóttir

Svanur 
Sigurbjörnsson

Sigvaldi 
Friðgeirsson

Örn Reykdal 
Ingólfsson

Valdís 
Steinarrsdóttir

Valdimar Hergils 
Jóhannesson

Þórir Jökull 
Þorsteinsson

21 Mosfellingur býður sig fram til Stjórnlagaþings laugardaginn 27. nóvember

Vilt þú Mosfelling 
á stjórnlagaþing?

Anna Valdís Íslandsmeistari 
í almennum fimleikum
Anna Valdís Einarsdóttir, fimleikakona úr Aftureldingu, 
varð um helgina Íslandsmeistari í almennum fimleikum 
á Íslandsmeistaramóti sem haldið var í Keflavík. Anna 
Valdís varð stigahæst keppenda í 4. flokki og í öðru sæti 
var vinkona hennar úr Aftureldingu Birta Jónsdóttir. 
Alls komust fimm stúlkur úr Aftureldingu áfram á 
Íslandsmeistaramótið, auk ofangreindra þær Móey 
Pála Rúnarsdóttir, Brynja Hjaltadóttir og Selma Rún 
Jóhannesdóttir. Þessar stúlkur munu allar taka þátt í 
fyrsta hópfimleikamóti vetrarins sem haldið verður á 
Selfossi um næstu helgi.
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Það var líflegt á túnum býlanna í Reykja
hverfinu sumarið 1940. Þar setti setuliðið 
niður tjaldbúðir og voru liðsveitir Kanada
manna í búðunum við SuðurReyki. 
Tjöldin urðu að duga meðan braggahverfin 
voru byggð. Í bókinni Mosfellsbær saga 
byggðar, segir m.a. um samskipti íbúa  við 
hermennina:
„Hermennirnir í Mosfellssveit voru flestir 
ungir að árum og á sumarkvöldum léku þeir 
stundum knattspyrnu við heimamenn. Jón M. 
Guðmundsson á Reykjum segir svo frá: „Þeir 
leikir voru oft sögulegir, því oftast gátum við 
ekki skrapað saman í fullt lið, en við mættum 
alltaf fullskipuðu liði. Það fór í skapið á okkur 
að þeir notuðu innáskiptingar en sú regla var 
okkur framandi.“
Þrátt fyrir fjölmennan erlendan her og mikið 
nábýli við heimamenn urðu ekki mörg 
slys eða óhöpp sem rekja mátti beint til 
hernámsins í Mosfellssveit. Þó gerðist það 
við Brúarland að hermaður skaut Íslending 
í hnéð en hann hafði neitað að nema staðar, 
þrátt fyrir aðvörun hermannsins.“

Umsjón: Birgir D. Sveinsson

www.isfugl.is

Fjöldi Mosfellinga býður sig fram 
til Stjórnlagaþings þann 27. 

nóvember. Mosfellingur gróf upp 
21 frambjóðenda sem skrásettur er 

í bæjarfélaginu. Það er því 
ljúft og skylt að kynna 

sveitunga sína til leiks 
á forsíðu blaðsins að 
þessu sinni. Fylla þarf 
út lista 25 einstaklinga. 
Fyrir okkur er því nóg  

að bæta bara við 
fjórum utanbæjar

mönnum á 
listann. Í 

framboði 
eru 523 

og má finna frekari upplýsingar 
um þá á kosning.is. Að auki er von 
á doðranti inn um lúguna þar sem 
allir verða kynntir sérstaklega.

Hjalti Úrsus er svo sannarlega 
mikill kraftakarl, allavega er 

ennþá ótrúlegur kraftur í honum. Nú 
stendur hann fyrir heimsviðburði 
helgina 19.21. nóvember sem fer að 
sjálfsögðu fram hér í Mosó. Von er á 
stærstu stjörnum heims í vaxtarrækt 
og fitness. Ekki er langt síðan Hjalti 
heiðraði minningu Jón Páls heitins 
með frábærri heimildarmynd. 
Gaman verður að fylgjast með þessu 
nýjasta uppátæki hans.  

Mosfellingar vilja á þingMOSFELLINGUR

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað2

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Skeljatanga 39, sími: 6946426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson
Blaðamaður og ljósmyndari:
Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is
Prentun: Landsprent. 
Dreifing: Íslandspóstur
Upplag: 4000 eintök
Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf.
Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir
Tekið er við aðsendum greinum á netfangið 

mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær ekki 

vera lengri en 500 orð.  Efni og auglýsingar skulu 

berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.
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21 Mosfellingur býður sig fram til Stjórnlagaþings laugardaginn 27. nóvember

Vilt þú Mosfelling 
á stjórnlagaþing?

Anna Valdís Íslandsmeistari 
í almennum fimleikum
Anna Valdís Einarsdóttir, fimleikakona úr Aftureldingu, 
varð um helgina Íslandsmeistari í almennum fimleikum 
á Íslandsmeistaramóti sem haldið var í Keflavík. Anna 
Valdís sigraði mótið, varð stigahæst keppenda í 4. flokki 
og í öðru sæti var vinkona hennar úr Aftureldingu Birta 
Jónsdóttir. Alls komust 5 stúlkur úr Aftureldingu áfram 
á Íslandsmeistaramótið, þær Móey Pála Rúnarsdóttir, 
Brynja Hjaltadóttir og Selma Rún Jóhannesdóttir. Þær 
stóðu sig allar frábærlega á mótinu. Þessar stúlkur 
munu allar taka þátt í fyrsta hópfimleikamóti vetrarins 
sem haldið verður á Selfossi um næstu helgi.
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Vottorð fyrir 
burðarVirkismælingar

Tjaldbúðir 1940. Á miðri myndinni er 
Blómvangur og gróðurhúsin en einnig 
má sjá sumarhúsabyggðina við Varmá.

Hermenn bregða á leik. Fjær sér 
í Sólvelli, Akra og Reykjahvol.

héðan og þaðan
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14. nóvember 
Kvöldguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 20.

21. nóvember
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11.

28. nóvember 1. sd. í aðventu
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 11.
Kvennakórinn Heklurnar syngur

Sunnudagaskólinn er í Lágafellskirkju 
á sunnudögum kl. 13.

TTT 10 til 12 ára starfið er á 
mánudögum kl. 16:30. Allir krakkar 
velkomnir.

Prjónasamvera er í kvöld fimmtudag 
í safnaðarheimilinu kl. 20. 
Gróa Karlsdóttir leiðbeinir með 
rússneskt hekl. Allir velkomnir.

HelgiHald framundan

www.lagafellskirkja.is
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kirkjustarfið

Djössuð heimsreisa á 
Bókasafninu í kvöld 
Mosfellska hljómsveitin Mystur 
heldur tónleika á Bókasafni Mos-
fellsbæjar í kvöld, fimmtudaginn 
11. nóvember kl. 20. Aðgangur 
er ókeypis. Hljómsveitina skipa 
nemendur úr Listaskóla Mosfells-
bæjar sem eru á aldrinum 17-21 árs, 
þau Ásbjörg Jónsdóttir, söngur; Lára 
Björk Bender, píanó og bakraddir; 
Davíð Snær Sveinsson, bassi; 
Elías Marel Þorsteinsson, gítar og 
María Helga Jónsdóttir, þverflauta. 
Mystur flytur jazzað popp og 
tónlistin kemur frá hinum ýmsu 
löndum. Þemað er því heimsreisa 
á huggulegri kvöldstund með ljúfri 
tónlist sem á vel við með góðum 
kaffibolla og dýrindis tertusneið á 
haustkvöldi. Gestir eru hvattir til að
muna eftir góða skapinu og klinki 
fyrir veitingar.

SÓKn Í SÓKn
– lifandi SamfÉlag
Vertu með í sókninni!

Tríó er gamanþáttasería þar sem svartur 
húmor ræður för. Þáttunum má líkja við
þætti eins og The Office, Klovn og Fastir 
liðir eins og venjulega. Þættirnir eru 
að mörgu leyti byggðir á reynslusögum 
úr lífi handritshöfundarins, Gests Vals 
Svanssonar, en þættirnir gerast í heimabæ 
hans, Mosfellsbæ. 

nágrannaerjur í mosfellsbæ
Þema þáttanna eru nágrannaerjur 

og fjalla þeir um nágranna sem búa í 
þriggja íbúða raðhúsi, í einni íbúðinni 
búa mæðgin Friðbert (40) og Sigríður (71)  
ásamt gæludýri þeirra sem er gullfiskur 
og ber nafnið Óliver. Friðbert starfar sem 
blaðburðardrengur hjá Morgunblaðinu 
og hún er ellilífeyrisþegi sem hugsar um 
son sinn eins og barn. Inni á heimili þeirra 

er heimalningur sem er líka besti vinur 
Friðberts en hann heitir Stígur og er stór og 
mikill á velli og starfar einnig sem blaðberi 
hjá Morgunblaðinu. 

Í næstu íbúð býr unga parið Ragnar (35) 
og unnusta hans Íris (23), Ragnar er fast-
eignasali og Íris starfar sem verslunarstjóri 
í einni vinsælustu tískuvöruverslun lands-
ins. Þau eru barnlaus og lifa hátt og hratt, 
stanslausar veislur eru heima hjá þeim 
allar helgar. 

Unga parið flytur inn í raðhúsalengjuna 
í fyrsta þætti og koma strax af stað miklum 
erjum þar sem þau eiga í útistöðum við
Þormóð (51) sem býr í þriðju íbúðinni með
kettinum sínu Stormi sem hann nefndi 
eftir uppáhalds veðurfréttamanni sínum, 
Þormóður starfar sem líksnyrtir og við
krufningar á Landspítalanum. 

Sýndur á laugardagskvöldum á rÚV
Þættirnir verða sex talsins og verða sýnd-

ir á laugardagskvöldum á RÚV í febrúar og 
mars 2011. Aðalleikarar eru Steinn Ármann 
Magnússon, Tinna Hrafnsdóttir, Sveinn 
Geirsson, Þórhallur Sverrisson, Bergur 
Þór Ingólfsson og María Guðmundsdóttir 
en einnig koma fram fjöldi aukaleikara úr 
Mosfellsbæ.

Handrit og leikstjórn er í höndum Gests 
Vals Svanssonar. Aðstoðarleikstjórar eru 
Guðrún Sóley Sigurðardóttir og Óttar 
Ingólfsson. Matthías Hálfdánarson sér um 
kvikmyndatökuna og  Birgir Haraldsson, 
söngvari Gildrunnar, sér um tónlistina. 
Framleiðandi þáttanna fyrir RÚV er 
Clear River Production sem er í eigu 
Arnars Gunnlaugssonar og Gests Vals 
Svanssonar.

Hinir árlegu styrktartónleikar 
Kirkjukórs Lágafellssóknar, Jólaljós 
fara fram í Guðríðarkirkju sunnu-
daginn 21. nóvember kl. 17. 

Að sögn Arnhildar Valgarðsdóttur 
tónlistarstjóra má búast við stór-
skemmtilegum tónleikum þar sem 
spiluð verður létt og falleg tónlist, 
gospel, sálmar í nýjum útsetningum, 
söngleikjatónlist og margt fleira. 

Tónlistarmennirnir gefa allir vinnu sína 
en þeir eru Diddú, Egill Ólafsson, Jógvan 
Hansen, Birgir Haraldsson söngvari 
Gildrunnar, Hanna Björk sópransöngkona 
og Björg Birgisdóttir söngkona. 

Hljóðfæraleikarar verða Greta Salóme 
Stefánsdóttir fiðluleikari, Örn Arnarson 
gítarleikari og Arnhildur Valgarðsdóttir 
píanisti/organisti ásamt Kirkjukór Lága-
fellssóknar og Kór Fríkirkjunnar í Hafnar-
firði.

Miðaverði er stillt í hóf aðeins kr: 
1.500 (ekki tekið við kortum) og allur 
aðgangseyrir rennur óskiptur til Rebekku 
Önnu Allwood í hennar erfiðu og 
kostnaðarsömu endurhæfingu en líf hennar 
breyttist á örskotstundu er hún varð fyrir bíl 
á Vesturlandsvegi árið 2002.  

„Við vonum innilega að sem flestir mæti, 
styrki gott málefni og njóti yndislegs kvölds 
með flottum listamönnum,” segir Arnhildur 
að lokum.

Jólaljós, styrktartónleikar kirkjukórsins fara fram 21. nóv 

Tónleikar til styrktar 
Rebekku Allwood

Rebekka Allwood lenti í hræðilegu slysi á Vestur-
landsvegi árið 2002. Tónleikar til styrktar henni 
verða haldnir í Guðríðarkirkju 21. nóvember.

Jógvan Hansen Diddú Birgir Haraldsson

Söngvar um lífið með 
Þorsteini Eggertssyni
Fimmtudaginn 18. nóvember mætir 
Þorsteinn Eggertsson textaskáld á 
Draumakaffi ásamt Davíð og Stefáni 
óperuídívum. Þorsteinn segir kostu-
legar sögur um tilurð texta sinna 
og Davíð og Stefán syngja lögin 
við undirleik Helga Hannessonar. 
Þessir tónleikar hafa slegið í gegn 
víða um land og núna er komið að
Mosfellsbæ. Tónleikarnir hefjast
kl. 21. Forsala miða er í Draumakaffi 
og er miðaverð kr. 2.500. Á 
myndinni má sjá þá félaga en 
ljósmyndari er Bragi Einarsson.

Mosfellingar í nýjum gamanþætti
Gestur Valur Svansson er handritshöfundar nýrra þátta á RÚV

Gestur Valur Svansson, Matthías 
Hálfdánarson, Guðrún Sóley Sig-
urðardóttir og Óttar Ingólfsson.
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BoltatilBoð 
12“ pizza 
og stór Bjór 
1.790 kr.

Núna geta fótboltaaðdáendur komið 
og horft á boltann í sérútbúnum 45 manna sal.

Bjórinn er á 600 kr. á meðan á leik stendur.

16“ með tveimur áleggstegundum 

og 12“ hvítlauksBrauð, kryddBrauð 

eða margarita á aðeins 2.490 kr.

Leitum að aðila 
sem hefur kunn
áttu og áhuga á 
að byggja upp 

Pókerklúbb fyrir 
Mosfellinga. 

Hafið samband í 
síma: 6181742

Afmæli, bArnAAfmæli, pArtý?
Þá erum við með salinn handa þér, við erum með 45 manna sal fyrir ýmsar uppákomur.

Hafið samband í síma 522-2222.

tilboð: mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga
allar pizzur á matseðli á 1.790 kr.

Mosfellingar í nýjum gamanþætti
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Upplýsingar og skráningar í ferðir og námskeið eru á skrifstofu félagsstarfsins Eirhömrum kl. 13-16, símar 586-8014 og í gsm. 692-0814
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Eldri borgarar

Bæjarstjóri Mosfellsbæjar hélt íbúafund 
um fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2011 
í Hlégarði þann 26. október. Alls mættu 
um 50 íbúar á fundinn auk pólitíkusa og 
starfsmanna sveitarfélagsins. Markmið 
fundarins var  að fá umræðu meðal íbúa um 
leiðir til hagræðingar í rekstri Mosfellsbæjar 
á næsta ári og hugmyndir sem nýst geta við 
gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011 sem nú 
er í gangi.

Lagðar voru fyrir íbúa tvær spurningar: 
Hvar má spara og hvar má ekki spara? Fjöldi 
tillagna barst og hafa þær verið birtar á vef 
Mosfellsbæjar, www.mos.is/ibuafundur. 
Benda má á að fjöldi þeirra tillagna sem hér 
eru birtar eru þegar komnar í framkvæmd, 
margar við hagræðingu á árunum 2009 
og 2010. Birtar verða upplýsingar um 
hvernig unnið hefur verið úr tillögunum 
þegar ákvörðun um það liggur fyrir hjá 
bæjarstjórn. 

Ennþá hægt að senda inn hugmyndir
Viðhorf þátttakenda voru helst í þá áttina 

að hvergi mætti draga úr þjónustu og alls 
ekki á sviði velferðarmála. Spara mætti í 
yfirstjórn en þó án þess að segja upp fólki. 
Til að mynda mætti nýta betur húsnæði 
bæjarins og fækka mætti nefndarfundum, 
hagræða í miðlægri þjónustu. Ýmsar beinar 
hugmyndir um sparnaðarleiðir komu fram, 
svo sem að loka Varmárlaug fyrir almenn-
ingi, að fresta skuli kostnaðarfrekum fram-
kvæmdum sem ekki væru bráðnauðsyn-
legar og að stytta afgreiðslutíma stofnana. 
Einnig komu fram hugmyndir um auknar 
tekjuleiðir, svo sem að taka upp gjald fyrir 
fimm ára börn í leikskóla.

Langir biðlistar voru 
kveikjan að kennslu
Hljómborðsleikarinn Hjörtur 
Howser heldur hljómborðsnám-
skeið í Mosfellsbæ fyrir byrjendur. 
Ástæðuna segir hann öðru fremur 
skort á möguleikum til tónlistar-
náms sökum biðlista tónlistarskól-
anna sem hann segir illviðráðanlegt 
vandamál allstaðar á landinu.
„Oft getur þessi tveggja til þriggja 
ára bið skipt sköpum og viðkom-
andi barn er einfaldlega komið með 
önnur áhugamál þegar loksins kem-
ur að því í biðröðinni,“ segir Hjörtur. 
„Allt sem ég kenni nýtist mjög vel 
í hefðbundnu tónlistarnámi og er að  
flestu leyti byggt á sömu lögmálum 
- þótt með öðrum hætti sé.“
Það voru foreldrar barna í 
Mosfellsbæ sem höfðu samband 
við Hjört til að kanna möguleikana 
á að fá námskeiðiðið í Mosfellsbæ. 
„Viðtökurnar hafa verið mjög góðar,“ 
segir Hjörtur. Námskeiðið stendur 
yfir í 10 vikur, eina klst. á viku. 
Nánari upplýsingar um námskeiðin 
má finna á pantanir.is/htonar.
Hjörtur hefur komið víða við og 
hefur spilað með hljómsveitunum 
Grafík, Kátir Piltar, Vinir Dóra, 
Mezzoforte og Fræblunum auk þess 
að hafa um árabil verið undirleikari 
og tónlistarstjóri hjá Þórhalli 
„Ladda“ Sigurðssyni. 

Íbúafundur var haldinn í Hlégarði þann 26. október um fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar

leitað ráða til að spara

Fólk er áfram hvatt til að senda inn 
hugmyndir að hagræðingu á vef 

bæjarins á mos.is/hugmyndadhagraedingu

Jólabasar og sýning!
Félagsstarf eldri borgara í Mosfellsbæ verður með sölu og sýningu 
á fallegum munum, laugardaginn 27. nóvember 
kl. 12-15 í Listasal Bókasafns Mosfellsbæjar í Kjarna. 

Kl. 14 verður uppboð á fallegu málverki og handprjónaðri 
Öskubusku/prinsessu.  Sjón er sögu ríkari. Kór eldri borgara, 
Vorboðar, syngur nokkur lög. Ágóði af sölu rennur til bágstaddra.

JólaskEmmtun!
Eldri borgarar í Mosfellsbæ og nærsveitum.
skemmtum okkur í Hlégarði 2. des. kl. 19. 
Söngur Vorboða, jólahlaðborð, ferðakynning 
- Jónas Þór kynnir Kanadaferð 2011.
Sönghópurinn Hafmeyjarnar tekur nokkur létt lög 
og leiðir fjöldasöng, og að lokum verður stiginn 
dans. Fjölmennum og tökum með okkur gesti.
Verð aðgöngumiða er 4.900.  Miðasala er á 
skrifstofu félagsstarfsins á Eirhömrum kl. 13-16,
 s. 586-8014 og 692-0814.
ATH:  Geymið auglýsinguna

sparidagar 
á HótEl Örk
Vikuna 6. – 11. febrúar verða sparidagar 
fyrir Mosfellinga á Hótel Örk. Skráning 
er hjá Eyvindi í síma 697-4115.

bíófErð
mEð Hangandi HEndi!
Heimildarmynd um ragnar bjarnason.
Bíóferð verður á þessa mynd þriðjudaginn 
23. nóvember kl. 14. Lagt  af stað frá 
Eirhömrum kl. 13.15. Verð kr. 1.150 aðgöngumiði og 850 kr. akstur 
samtals kr. 2.000. Skráning í síma 586-8014 og 692-0814.
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Íslandsmeistara
treyjur afhentar
Jóhann Guðjónsson kenndur 
við Jako kom færandi hendi á 
Draumakaffi í vikunni. Jóhann færði 
Guðmundi á Draumakaffi áritaða 
búninga Íslandsmeistara Breiða-
bliks sem leika í Jako. „Það er ljóst 
að menn ná árangri í Jako,“ sagði Jói 
um leið og hann afhenti treyjurnar. 
Í handboltanum hinsvegar er FH-
ingum spáð titlinum en þeir leika 
einnig í fatnaði frá Jako.
Draumakaffi hefur skapað sér 
sess sem sportbar þar sem menn 
hittast og horfa á kappleiki. Hægt 
er að hafa tvo leiki í gangi á sama 
tíma. „Hér voru rúmlega 60 manns 
í gærkvöldi að horfa á Liverpool 
þannig það er alltaf nóg um að vera 
hér þegar boltinn rúllar.“  

Þjóðleg sögustund 
Sögufélagsins Steina
Sögufélagið Steini 
á Kjalarnesi 
kynnir þjóðlega 
sögustund, 
með kaffi og 
heimabakstri, 
sem verður haldin 
laugardaginn 20. 
nóvember kl. 16 í 
Klébergsskóla á Kjalarnesi. 
Þema stundarinnar er þjóðskáldið 
Matthías Jochumsson. Þann 11. nóv. 
eru liðin 175 ár frá fæðingardegi 
hans, árið 1835 og 18. nóv. eru liðin 
90 ár frá dánardegi hans árið 1920. 
Hann var prestur á Kjalarnesi árin 
1866 – 1873 og bjó á Móum. 
Þórunn Erla Valdimarsdóttir, 
sagnfræðing og rithöfundur, 
heldur erindi en hún er höfundur  
verðlaunabókarinnar „Upp á 
Sigurhæðir“ um ævi Matthíasar. Þá 
mun Jón Júlíusson leikari lesa upp 
ljóð eftir Matthías og þau Geirlaug 
Þorvaldsdóttir leiklesa úr Skugga-
Sveini. Nemendur úr Klébergsskóla 
flytja tónlistaratriði og sr. Gunnar 
Kristjánsson flytur erindi sitt: 
„Maður á mörkum. Um Móaár 
séra Matthíasar Jochumssonar.“ 
Aðgangseyrir er kr. 1.000 kr.

Endurskinsmerkin 
eru lífsnauðsynleg
Nú þegar svartasta skammdegið 
fer að skella á þykir rétt að minna á 
mikilvægi endurskinsmerkja fyrir 
gangandi vegfar-
endur í umferð-
inni.  Foreldrar 
eru hvattir til að 
setja endurskins-
merki á fatnað 
barna sinna sem 
oftar en ekki eru 
dökkklædd á 
ferð. Þá er ekki síður mikilvægt að 
fullorðnir noti þennan sjálfsagða og 
einfalda öryggisbúnað sér einnig 
til verndar. Lögreglumenn við 
eftirlitsstörf hafa tekið eftir því að 
mörg börn og ekki síður fullorðnir 
eru á ferðinni án endurskinsmerkja, 
með tilheyrandi aukinni hættu á 
umferðarslysum í skammdeginu. 

  -  Fréttir úr bæjarlífinu8

styrktartónleikum Kirkjukórs Lágafellssóknar sem verða í 

Allur ágóði rennur beint til endurhæfingar  

Hestamannafélagið Hörður hefur 
sett á laggirnar sérstaka fræðslunefnd 
fatlaðra. Aðaláherslur nefndarinnar eru að 
skipuleggja og halda utan um námskeið 
sérhönnuð fyrir fólk með fötlun, hreyfi- og 
þroskahömlun. Einnig er hugur á að ná 
til fólks sem er í endurhæfingu. Nefndin 
hefur verið í samstarfi við Hestamennt, 
sem er með margra ára reynslu af vinnu 
með einstaklingum með fötlun og 
hefur skipulagt námskeið og kennslu, 
bæði í formi almennrar reiðkennslu og 
sjúkraþjálfunar. 

Fatlaðir geti stundað reiðmennsku
„Það hefur lengi verið draumur 

Harðarmanna að leggja okkar af mörkum 
til þess að fatlaðir einstaklingar geti 
stundað reiðmennsku og var það eitt af 
markmiðunum þegar ráðist var í hönnun 
reiðhallarinnar sem var vígð í nóvember 
2009,” segir Gyða Árný Helgadóttir, stjórnar-
maður í Herði. „Draumur okkar var að 
þjálfun fatlaðra ætti hér góða aðstöðu og 
er allt fyrirkomulag reiðhallarinnar miðað 
við að svo geti orðið. Það voru settar stórar 

innkeyrsludyr á húsið og ríflegt svæði við 
þær framan við reiðvöllinn sem gefa færi á 
að keyra inn bíla með fatlaða einstaklinga 
en hægt er að aka að sérstakri lyftu til að 
auðvelda praktísku hlutina. Þessi lyfta var 
gjöf frá Jón Levy sem lét smíða hana þegar 
hann átti orðið erfitt með að komast á bak 
vegna MS sjúdóms,” segir Gyða.

Regluleg námskeið
Verið að leggja línurnar fyrir starfið 

sem mun vonandi hefjast eftir áramótin. 
Nefndin hefur hug á að halda úti þessum 
námskeiðum reglulega og jafnvel þróa 
þetta út í sértíma þar sem fólk getur komið 
og brugðið sér á bak undir handleiðslu 
fagfólks á þeirra eigin forsendum. 
Undanfarið hefur verið unnið að því að 
koma út styrtktarbeiðnum til fyrirtækja 
fyrir aðstöðu 4-5 hrossa sérstaklega 
valinna til þessa verkefnis til að hafa í húsi 
í a.m.k. eitt ár til að byrja með. Einnig verða 
styrktarbeiðnir sendar út til að safna fyrir 
sérsmíðuðum hnökkum fyrir einstaklinga 
með fötlun. Vonast er til að einhver mynd 
verði komin á starfið um næstu áramót. 

Lyfta fyrir fatlaða vígð á 
vígsluhátíð reiðhallarinnar  
þann 21. nóvember 2009.

Jólaljós
Kæru Mosfellingar og nágrannar, hlökkum til að sjá ykkur sem flest á 

styrktartónleikum Kirkjukórs Lágafellssóknar sem verða í Guðríðarkirkju 
sunnudaginn 21. nóvember kl. 17:00. Miðverði er  kr. 1.500 

(Athugið að við getum ekki tekið við greiðslum í gegnum kort).

Nokkrir landsþekktir listamenn koma fram t.d. 

 Jógvan  -  Diddú  -  Egill Ólafsson  -  Birgir Haraldsson

Hanna Björk Guðjónsdóttir  -  Örn Arnarson 

Gréta Salome Stefánsdóttir  - Björg Birgisdóttir 

Kirkjukór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði   - Kírkjukór Lágafellssóknar

Stjórnandi: Arnhildur Valgarðsdóttir

Allur ágóði rennur beint til endurhæfingar  
Rebekku Allwood.

Styrktartónleikar í Guðríðarkirkju 
21. nóvember kl. 17:00
Aðgangur kr. 1.500.-

Hestamannafélagið stofnar fræðslunefnd fatlaðra og hyggur á sérsniðin námskeið

Fötluðum tekið fagnandi 

Allur ágóði rennur beint til endurhæfingar  

Þann 1. maí síðastliðinn áttu þeir 
Gildrufélagar Birgir Haraldsson söngvari 
og gítarleikari; Karl Tómasson trommari, 
og Þórhallur Árnason bassaleikari 30 ára 
samstarfsafmæli. Af því tilefni héldu þeir 
afmælistónleika í Hlégarði Mosfellsbæ.

Hljómsveitin Gildr-
an, hefur nú sem 
endranær verið skip-
uð ofangreindum 
ásamt Sigurgeiri 
Sigmundssyni gít-
arleikara sem hefur 
verið samferða þeim 
félögunum síðast-

liðin 20 ár. Á hljómleikunum lék ennfrem-
ur með þeim hljómborðsleikarinn Vignir 
Stefánsson.

Útgáfutónleikar í Austurbæ á föstudag
Gildran var stofnuð árið 1986 og frá 

stofnun hefur hún gefið út sex hljómplöt-
ur: Huldumenn (1987), Hugarfóstur (1988), 
Gildran (1989), Ljósvakaleysingjar (1990), 
Út (1992) og Gildran í 10 ár (1997). Sjöunda 
plata þeirra, Vorkvöld (2010), er fyrsta 

hljómleikaplata þeirra félaga. Á henni er 
ennfremur hljóðversútgáfa af nýjasta lagi 
þeirra „Blátt blátt“ sem er eftir Birgi Har-
aldsson við texta Vigdísar Grímsdóttur. 

Í tilefni af útgáfunni efna Gildrumenn til 
útgáfutónleika þar sem öllu verður til tjald-
að. Tónleikarnir verða föstudagskvöldið 12. 
nóvember í Austurbæ.

Mosfellska rokkhljómsveitin Gildran fagnar nú útkomu nýrrar tónleikaplötu, Vorkvöld 

Gömlu rokkararnir óstöðvandi 

Gildran hélt ógleymanlega 
tónleika í Hlégarði 1. maí sem 
nú eru fáanlegir á geisladiski.



Jólaljós
Kæru Mosfellingar og nágrannar, hlökkum til að sjá ykkur sem flest á 

styrktartónleikum Kirkjukórs Lágafellssóknar sem verða í Guðríðarkirkju 
sunnudaginn 21. nóvember kl. 17:00. Miðverði er  kr. 1.500 

(Athugið að við getum ekki tekið við greiðslum í gegnum kort).

Nokkrir landsþekktir listamenn koma fram t.d. 

 Jógvan  -  Diddú  -  Egill Ólafsson  -  Birgir Haraldsson

Hanna Björk Guðjónsdóttir  -  Örn Arnarson 

Gréta Salome Stefánsdóttir  - Björg Birgisdóttir 

Kirkjukór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði   - Kírkjukór Lágafellssóknar

Stjórnandi: Arnhildur Valgarðsdóttir

Allur ágóði rennur beint til endurhæfingar  
Rebekku Allwood.
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Jólaljós
Kæru Mosfellingar og nágrannar, hlökkum til að sjá ykkur sem flest á 

styrktartónleikum Kirkjukórs Lágafellssóknar sem verða í Guðríðarkirkju 
sunnudaginn 21. nóvember kl. 17:00. Miðverði er  kr. 1.500 

(Athugið að við getum ekki tekið við greiðslum í gegnum kort).

Nokkrir landsþekktir listamenn koma fram t.d. 

 Jógvan  -  Diddú  -  Egill Ólafsson  -  Birgir Haraldsson

Hanna Björk Guðjónsdóttir  -  Örn Arnarson 

Gréta Salome Stefánsdóttir  - Björg Birgisdóttir 

Kirkjukór Fríkirkjunnar í Hafnarfirði   - Kírkjukór Lágafellssóknar

Stjórnandi: Arnhildur Valgarðsdóttir

Allur ágóði rennur beint til endurhæfingar  
Rebekku Allwood.

Styrktartónleikar í Guðríðarkirkju 
21. nóvember kl. 17:00
Aðgangur kr. 1.500.-

Allur ágóði rennur beint til endurhæfingar  
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Búið er að skipa nýtt ungmennaráð fyrir misserið 2010-2011. Ungmennaráðið kom 
saman á sínum fyrsta fundi miðvikudaginn 20. október, kl. 12:30 á bæjarskrifstofum 
Mosfellsbæjar í Kjarna, Þverholti 2.

Um er að ræða umræðu- og samstarfsvettvang ungmenna á aldrinum 13-20 ára 
í Mosfellsbæ og er ráðgefandi um málefni ungs fólks í bæjarfélaginu. Markmið 
ungmennaráðs er að koma tillögum og skoðunum ungmenna til skila til viðeigandi aðila 
í stjórnkerfi bæjarfélagsins og vera sveitarfélaginu til ráðgjafar um málefni ungs fólks, 
auk þess að þjálfa ungmenni í lýðræðislegum vinnubrögðum.

Ungmennaráðið er skipað níu aðalmönnum og níu varamönnum, og koma 
fulltrúarnir frá þremur skólum Varmárskóla, Lágafellsskóla og Framhaldsskólanum 
í  Mosfellsbæ. Ráðið fundar að jafnaði mánaðarlega. Á myndinni má sjá aðalmenn og 
varamenn nýskipaðs ungmennaráðs.

Umræðu- og samstarfsvettvangur 13-20 ára ungmenna

Nýtt ungmennaráð

Fulltrúar í 
ungmennaráði

Frá Varmárskóla
aðalmenn: Steinbjörn Björnsson, 
Heba Lind Halldórsdóttir og Hrönn 
Kjartansdóttir. Varamenn: Viktor 
Bergmann Bjarkason, Signý Björg 
Valgarðsdóttir og Sölvi Þór Sigurðarson

Frá lágaFellsskóla
aðalmenn: Fjóla Hreindís Gunnarsdóttir, 
Elvar Kató Sigurðsson og Hlynur Freyr 
Ómarsson. Varamenn: Emelía Heiða 
Þorsteinsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, 
Lóa Mjöll Kristjánsdóttir.

Frá Framhaldsskólanum 
í mosFellsbæ
aðalmenn: Tinna Sif Guðmundsdóttir, 
Katla Dóra Helgadóttir og Hilmar 
Daði Karvelsson. Varamenn: Helga 
Rúnarsdóttir, Sigríður Lóa Björnsdóttir 
og Rakel Marteinsdóttir.

Bílar vikunnar www.isband.is
www.100bilar.is

Ford F150 CreW Cab 4X4 
PlaTInum, Nýr bíll 2010 módel. 
Þessi bíll er dýrasta týpa og mjög 
hlaðinn aukabúnaði.
lækkað verð 8980 þús kr.
Bíllinn er í salnum hjá okkur.

land rover range rover sport 
hse, árg. 2006, ek 43 þús. km, 
dísel, sjálfsk, Frábært eintak sem 
lítur mjög vel út, Umboðsbíll, 
ásett verð 6990 þús. kr.
Bíllinn er á staðnum.

100 BíLaR | ÞVERHoLTi 6 | SíMi 517 9999 | 100BiLaR@100BiLaR.iS

íSLENSK-BaNDaRíSKa
ÞVERHoLTi 6 | SíMi 534 4433
iSBaND@iSBaND.iS

Í haust kom út hjá Forlaginu 
barnabókin Karnival dýranna sem 
myndlistarkonan og Mosfellingur-
inn Krístín María Ingimarsdóttir 
myndskreytti. Karnival dýranna er 
byggð á samnefndu tónverki eftir 
franska tónskáldið Camille Saint- 
Saëns. Verk þetta hefur kynnt 
klassíska tónlist fyrir ófáum kyn-
slóðum gegnum árin enda hefur það mikið 
verið notað í skólastarfi og tónlistarkennslu 
um allan heim.

Í þessari glæsilegu bók er Karnival dýr-
anna komið í nýjan og fjörugan búning 
með vísum eftir Þórarin Elddjárn auk 
mynda Krístínar Maríu. Á geisladiski sem 

fylgir bókinni flytur kammerhópur 
Sheherazede tónverkið og sögu-
maður er Guðrún Ásmundsdóttir 
leikkona. Umsjón með útgáfunni 
hafði Pamela De Sensi flautuleik-
ari. Bókin hefur fengið afar góðar 
móttökur og situr nú í fjórða sæti á 
metsölulista barnabóka.

útgáfutónleikar í Salnum
Í tilefni af útkomu bókarinnar voru 

haldnir tónleikar í Salnum í Kópavogi. 
Þar mættu trúðar, krakkar fengu grímur 
og andlitsmálningu og myndaðist þar 
sannkölluð karnivalstemming. Sjö valdar 
myndir úr bókinni eru nú til sýnis í 

versluninni Eymundsson við Austurstræti. 
Kristín María hóf nám í Myndlistar- og 
handíðaskóla Íslands en hélt síðan til 
Bandaríkjanna í áfrahaldandi nám í 
myndlist í málaradeild San Francisco Art 
Institute og síðar í kvikmyndadeild við 
sama skóla. Eftir ellefu ára búsetu ytra 
settist hún að í Reykjavík en flutti síðan í 
Mosfellsbæinn og hefur búið hér í tíu ár.

Vinnustofa á Korpúlfsstöðum
Kristín María er með vinnustofu á Korp-

úlfsstöðum og starfar sjálfstætt við grafíska 
hönnun, myndskreytingar, hreyfimynda-
gerð, myndlist og kennslu. Hún hefur tekið 
þátt í mörgum samsýningum innanlands 

og utan og fengið viðurkenningar bæði fyrir 
hreyfimyndagerð og hönnun.

Myndlistarkonan Kristín María og Karnival dýranna á metsölulista barnabóka 

Myndskreytir Karnival dýranna

Fimmtudaginn 18. nóvember 
kl. 21 á Draumakaffi

Söngvar um lífið 
með Þorsteini Eggertssyni

Þorsteinn Eggertsson textaskáld 
ásamt Davíð og Stefáni óperuídívum. 
Þorsteinn segir kostulegar sögur um 
tilurð texta sinna og Davíð og Stefán 
syngja lögin við undirleik Helga 
Hannessonar. 

Tónleikarnir hafa slegið í gegn 
víða um land og núna er komið 
að Mosfellsbæ. 
Forsala miða er í Draumakaffi 
og er miðaverð kr. 2.500.

Hvað er 
að frétta?

Sendu okkur línu á netfangið 
á mosfellingur@mosfellingur.is

Lumar þú á...

gamaLLimYND?

...eða einhverju öðru sem 
   þú vilt deila með okkur?

Lumar þú á...

partýmYND?

Lumar þú á...

fréttamYND?
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Laugardaginn 23. október lagði 85 
manna hópur (kennarar og annað starfs-
fólk Varmárskóla) land undir fót og hélt 
til Boston Ma. Tilgangur fararinnar var að 
kynna okkur skólastarf á þessum slóðum. 

Fyrstu dagana dvöldum við í bænum 
Leominster sem er u.þ.b. 50 km. fjarlægð 
frá Boston. Þaðan fórum við svo í fjórum 
hópum í skólaheimsóknir. 

Við Fitchburg State University stunda 
um 7000 nemendur nám þar af 1100 
hundruð í grunn- og framhaldsskóla og 
eru þeir nemendur í æfingardeild fyrir  
kennaranám skólans. Við fengum góða 
leiðsögn um svæðið en á 90 ha. svæði 
skólans eru 32 byggingar. Hluti hópsins 
sat svo morgunfund með kennaranemum 
og fékk að sitja í með kennslustund með 
þeim. Hinir skoðuðu þann hluta skólans 
þar sem yngri börnum grunnskólans er 
kennt. Að lokum fór svo allur hópurinn 
í fyrirlestrarsal og fékk kynningu á því 
hvernig listnám og bóknám er flettað 
saman á afar skemmtilegan hátt.

Alls staðar vel tekið
Bromfieldskólinn í Harvard er fyrir nem-

endur í 1.–12. bekk . Mikil áhersla er einnig  
lögð á listnám í þessum skóla. Skólinn er í 
tveimur húsum (yngri deild  1.–5. bekkur og 
eldri deild 6.–12. bekkur)  Þarna fengum við 
kynningu á starfi skólans og líka að fylgjast 
með nemendum í kennslustundum.                                                          

Í Hildreth Elementary School í Harvard 

eru nemendur á aldrinum 5–10 ára. Í 
skólanum er áhersla lögð á einstaklings-
miðað nám. Skemmtilegur skóli í fallegu 
umhverfi.

Sérstaka athygli vakti hve nemendur 
skólanna voru ófeimnir við að svara spurn-
ingum okkar og jafnvel að standa upp og 
kynna verkefni sín.

Alls staðar var okkur afar vel tekið. 
Foreldrar og starfsfólk Bromfield skólans 
buðu öllum hópnum til hádegisverðar 
á sunnudeginum 24. okt., sóttu okkur 
á hótelið á einkabílum og að loknum 
málsverði var ekið með okkur um bæinn 
og nágrenni hans.

Söfn og skólar skoðaðir
Á þriðja starfsdegi vorum við komin til 

Boston og skiptist hópurinn þá í nokkra 
hópa. Einn þeirra fór í Josiah Quincy 
Elementary School í Kínahverfi Boston en 
þar eru 70% barnanna af asískum uppruna, 
17% frá S-Ameríku og 11% frá löndum Afríku 
semsé alþjóðlegur leik- og grunnskóli. 
Aðrir fóru á söfn t.d. Vísindasafnið í Boston 
og Þjóðmenningarsafnið sem er í einni 
byggingu Harvardháskólans í Cambridge  
og nokkrir fóru í skoðunarferð um borgina 
á farartæki frá síðari heimstyrjöld sem bæði 
er hægt að aka og sigla.

Hópurinn kom svo heim eftir mjög vel 
heppnaða ferð að morgni 30. okt.

Ferðanefndin

Hjalti „Úrsus“ Árnason hefur staðið í 
ströngu við undirbúning á stórviðburði sem 
fram fer í Íþróttamiðstöðinni að Varmá. 
Hjalti sjálfur er einn mesti afreksmaður 
landsins í kraftlyftingum. Árið 2006 
frumsýndi Hjalti heimildarmyndina sína 
„Þetta er ekkert mál“ þar sem goðsögninni 
Jóni Páli Sigmarssyni var gert hátt undir 
höfði.

Um er að ræða heimsviðburð sem fram 
fer helgina 19.-21. nóvember. Öll stóru 
nöfnin í vaxtarrækt og fitness munu mæta 
á svæðið ásamt sterkustu mönnum heims. 

„Boðið verður uppá afþreyingu og 
íþróttaviðburði alla helgina. Þetta er 
viðburður sem enginn má missa af,“ 
segir Hjalti. Meðal þeirra sem verða í 
Mosó eru vaxtaræktartröllið Jay Cutler og 
fitnessdrottningin Monica Brant. Fjöldi 

annarra íþróttamanna mætir auk þess 
sem vörusýning fer fram. Einnig fer fram 
heimsklassafyrirlestur á Grand hótel 
fyrir íþróttafólk og þjálfara. Fyrirlesarar 
verða Vésteinn Hafsteinsson og Nathan 
Harewood. 

Það verður spennandi að fylgjast með 
herlegheitunum að Varmá þessa helgi.

85 manna hópur starfsfólks úr Varmárskóla kynnti sér skólastarf  í Boston dagana 23.-30. október

Námsferð starfsfólks Varmárskóla

Hjalti Úrsus hefur undirbúið 
þennan stórviðburð í tvö ár 
enda að mörgu að huga.

Heimsviðburður í Mosfellsbæ helgina 19.-21. nóvember  

„Undirbúningurinn 
hefur staðið í tvö ár”

Sharon Chandler myndlistar
kennari tók á móti hópnum og 
skipulagði skólaheimsóknir.

Helmingur hópsins í 
heimsókn í Fitchburg 
State University.
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hettupeySuR

7.990 kR.
128-164

á einstöku
jóLatiLBOði

að eigin vali, polyester eða microfiber
hverri peysu fylgja FRÍaR buxur 

9.490 kR.
small-4xl

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Stuttverkadagskrá fyrir yngstu börnin í Bæjarleikhúsinu 

Frumsýning sunnudaginn 14. nóv. kl. 17:00

2. sýning sunnudaginn 21. nóv. kl. 14:00

3. sýning sunnudaginn 5. des. kl. 14:00

AÐEINS ÞESSAR ÞJRÁR SÝNINGAR

Í sýningunni kynnast gestir 
hinum ýmsu ævintýrapersónum, 
meðal annars prinsessunni á 
bauninni, geitunum þremur
og leikhúsflugunum
Bíu og Finni.

Leikfélag Mosfellssveitar      Miðaverð 1000 krónur 

www.leikmos.is                                      Miðapantanir í síma 566 7788 

Bókmenntahlaðborð
alger veisla

í Bókasafni Mosfellsbæjar miðvikudaginn 
17. nóvember 2010 kl. 20-22

Árni Þórarinsson
Bragi Ólafsson 
Einar Kárason
Gerður Kristný
Halla Gunnarsd. / Guðrún Ögmundsd.
Hugrún Hrönn Kristjánsdóttir

Katrín Jakobsdóttir
bókmenntafræðingur
stýrir umræðum að vanda

Kristján Sturla Bjarnason leikur 
á píanó þar til dagskrá hefst

Kertaljós og veitingar að 
hætti bókasafnsins

Aðgangur ókeypis



Ágæti
hundaeigandi

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Af 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 yfir 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 

  -  Frítt, frjálst og óháð í átta ár14

Náttfataball á Hlaðhömrum
Haldið var náttfataball í leikskólanum 28. október í tilefni af alþjóðlegum bangsadegi. 
Þennan dag mættu börn og kennarar í náttfötum í skólann og höfðu bangsana sína með 
í för eins og sjá má á myndinni.



Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi

JólabJórinn 
er kominn
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Leiðtoganámskeið
Hestamenntar
Spennandi nýjung fyrir börn á aldrinum 10-12 ára!

Hestamennt býður upp á leiðtoganámskeið fyrir krakka sem ætla sér 
stóra hluti í framtíðinni. Um er að ræða öflug námskeið þar sem nemend
ur fá fræðslu og þjálfun í samskiptum, samvinnu, framkomu, stjórnun, 
lestri líkamstjáningar, samfélagslegri ábyrgð og fleiru. Hestamennt 
notar nýjar og spennandi kennsluaðferðir eins og þjálfun með hestum, 
styrkleikatengdar þrautalausnir, viðburðastjórnun og fleiri.

Meðal þess sem við tökum fyrir og vinnum með:
• Samvinna og að vera hluti af liði  • Sjálfstraust  • Hvatning og hrós
• Ábyrgð á sjálfum sér og öðrum  • Styrkleikur og framtíðarsýn
• Að stjórna viðburðum  • Margt fleira!

Helstu markmið námskeiðanna:
• Efla sjálfstraust og gleði  • Auka samskiptafærni
• Efla ábyrgðarkennd  • Efla leiðtogann í hverjum og einum

Kennt er á laugardögum frá 10 til 12, í alls tíu skipti. 
Námskeiðið hefst 27. nóv. og lýkur 12. feb. 2011
Skráning á hestamennt@hestamennt.is
Frekari upplýsingar á hestamennt.is og í símum 897-0160 og 899-6972.

Dagsetningar:
27. nóvember, 

3. desember, 4. desember, 
10. desember, 11. desember, 
17. desember, 18. desember. 

Gunna í Dalsgarði sér um jólaborðið á Kaffihúsinu og Galleríinu á Álafossi. 
Verið velkomin í ómótstæðilega jólaveislu Gunnu.

Jólamarkaður í Kvosinni 
við Kaffihúsið Álafossi  

sunnudaginn 5. desember kl. 12–17. 
Jólamarkaður og jólastemming 

verður allar helgar fram að jólum.

Takmarkaður sætafjöldi 
Borðapantanir í síma 566-8030

Verð á mann 5.500 kr.
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Menu

Sími  552 6666
thaiexpress@thaiexpress.is *

*

OPIÐ:

11:30 - 14:00
17:00 - 21:00
17:00 - 21:00
17:00 - 21:00  

KJARNANUM 
Þverholt 2, Mosfellsbæ

sími: 552 6666
thaiexpress@thaiexpress.is

www.thaiexpress.is

Virka daga

Laugardaga
Sunnudaga



2990kr.

3 rétta
tilboð fyrir 2

5490kr. 

4 rétta
tilboð fyrir 4

1990kr.

2 rétta
tilboð fyrir 1

3 rétta tilboð fyrir 2

4 rétta tilboð fyrir 4 

6 rétta tilboð fyrir 6

2 rétta tilboð fyrir 1

Fjölskyldutilboð Menu
  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

Fyrir átvöglin:
stækkaðu fyrir 
aðeins 510 kr

7990kr.

6 rétta
tilboð fyrir 6

790 kr. aukalega     
með Krupuk 
(rækju�ögur) 

& 2l. gosi

Panang Kjúklingur
Djúpsteiktar Rækjur
Núðlur með kjúkling

Hrísgrjón
súrsæt og mangósósa

Hrísgrjón
súrsæt- og sweet chillísósu

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Fiskur í rauðu karrí
Massaman kjúklingur
Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur
Hrísgrjón
Súrsæt og mangósósa

Panang rautt karrí kjúklingur
Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur
Vorrúllur
Hrísgrjón
Sweet chillí og súrsæt sósa

Djúpsteiktar rækjur með súsætri sósu
Djúpsteiktur �skur sweetchillí eða karrí
Kjúklingur með sataysósu                                     
Panang svínakjöt
Eggjanúðlur með kjúkling
Vorrúllur
Súrsæt- og mangó eða karrí og sweetchillísósa

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Kjúklingur í Massaman
Djúpsteiktar rækjur

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Massaman kjúklingur
Núðlur með kjúkling
Vorrúllur

Kjúklingur í ostrusósu
Núðlur með kjöti

Kjúklingur í ostrusósu
Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur

Panang Kjúklingur
Djúpsteiktar Rækjur
Núðlur með kjúkling

Hrísgrjón
súrsæt og mangósósa

Hrísgrjón
súrsæt- og sweet chillísósu

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Fiskur í rauðu karrí
Massaman kjúklingur
Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur
Hrísgrjón
Súrsæt og mangósósa

Panang rautt karrí kjúklingur
Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur
Vorrúllur
Hrísgrjón
Sweet chillí og súrsæt sósa

Djúpsteiktar rækjur með súsætri sósu
Djúpsteiktur �skur sweetchillí eða karrí
Kjúklingur með sataysósu                                     
Panang svínakjöt
Eggjanúðlur með kjúkling
Vorrúllur
Súrsæt- og mangó eða karrí og sweetchillísósa

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Kjúklingur í Massaman
Djúpsteiktar rækjur

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur

Hrísgrjón
súrsæt-  eða karrísósa

Massaman kjúklingur
Núðlur með kjúkling
Vorrúllur

Kjúklingur í ostrusósu
Núðlur með kjöti

Kjúklingur í ostrusósu
Núðlur með kjúkling
Djúpsteiktar rækjur

6 rétta tilboð fyrir 6

2 rétta tilboð fyrir 1

3 rétta tilboð fyrir 2

4 rétta tilboð fyrir 4 

mac mac

Karríréttir

13.
14.
15.

1390 kr.
1390 kr.
1390 kr.

Bla lad prik   �skur í rauðukarrí
Bla massaman   �skur í hnetukarrí
Bla tod pad num jim    �skur í sweet  chillí

Fiskiréttir

16.
17.
18.

1390 kr.
1090 kr.
1490 kr.

Steikt hrísgrjón með kjúkling eða svínakjöti og grænmeti 
Steikt hrísgrjón með grænmeti                                  
Steikt hrísgrjón kad kha pow

Steikt hrísgrjón*

Núðlur*

*Tilboð alla mánudaga og alla þriðjudaga     —  aðeins 990 kr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panangkurry   rautt karrí
Kengkeowan   grænt karrí
Ganggalai   gult karrí
Massaman   hnetu karrí
Satay    jarðhnetu karrí
Kang ped   rautt kókoskarrí

Steiktar eggjanúðlur með grænmeti
Steiktar hrísgrjónanúðlur með grænmeti
Steiktar eggjanúðlur með kjöti og grænmeti
Steiktar hrísgrjónanúðlur með kjöti og grænmeti
Pad thai núðlur steiktar með chillísósu og hnetukurli

19.
19a.

20.
20a.

21.

1090 kr.
1090 kr.
1390 kr.
1390 kr.
1390 kr.

Wok steiktir réttir „stirfry”
7.
8.
9.
10
10a.
11.
12.

Pad  kha paw          pönnusteikt kjöt með  basillaufum
Pad Namman hoi     pönnusteikt kjöt i kashewhnetusósu
Hoi sin          pönnusteikt kjöt hvítlauks og engfersósu
Sweet chillí         pönnusteikt kjöt  sætri chillísósu
Súrsætt svínakjöt     pönnusteikt kjöt með grænmeti í súrsætri sósu
Mangósósa                pönnusteikt kjöt í  mangósósu & kóriander
Pad ped                  rautt karrí engin kókosmjólk (sterkt)

        m/grænmeti 1390 kr.         
        m/ kjúklingi 1590 kr.
        m/nautakjöti 1790 kr
        m/lambakjöti 1690 kr.

       Hálfur skammtur 1190 kr.

a.
b.
c.
d.

Alla mánudaga eru núðlur af matseðli á 990 kr. 
Alla þriðjudaga eru öll steikt hrísgrjón af matseðli á 990 kr.*

MSG

EXPRESS mánudagar og þriðjudagar



Hlégarðs

Danska borðið                     
Valdir síldarréttir: rauðrófusíld með engifer, 
karrýsíld, hátíðarsíld með dill kartöflum og 
rauðlauk. Bökuð lifrarkæfa með beikoni og 

sveppum. Þrjár tegundir af dönsku smurbrauði 
með: rauðsprettu, remúlaði og steiktum lauk;

reyktum ál og eggjakremi; nautatungu og pipar
rótarrjóma.

Hráa borðið 
Hangikjötstartar á laufabrauði. Nauta carpaccio 
með tabonade. Sítrónumarineruð lúða. Grafinn 
lax með sinnepssósu. Fjórar tegundir af sushi.

Hátíðar borðið
Kalkúnasalat með trönuberjum, hnetum 
og mangó chillysósu. Heitreyktur lax með 

agúrkusósu og ristuðum sesamfræjum. Villi
bráðarpaté með cumberlandsósu, pressaður 

skelfiskur innvafinn í parmaskinku með 
balsamic rauðlaukssultu. Norðlenskt hangikjöt 

eins og það gerist best með öllu tilheyrandi. 
Hreindýrabollur í gráðostasósu. Reykt villigæsa
bringa með ferskri eplasultu, íslenskir jólaostar 

með blönduðum berjum.

Steikta borðið
Purusteik. Innbökuð nautalund Wellington. 
Drottningarskinka. Ristað rótargrænmeti: 

rauðkál með appelsínum og blóðbergi, epla
salat, karamelluhjúpaðar kartöflur, villisveppa

sósa, súrt, sætt, ferskt og fleira.

Sæta borðið
Karamellueplaterta með rjóma, súkkulaðimús, 

kókosís og sætir bitar.

Fyrir einstaklinga og hópa  
Fimm glæsileg jólaborð

Einstök matarupplifun í ævintýralega skreyttu umhverfi

Háholti 2, sími 566 6195 / 892 9411
veislugardur@veislugardur.is

Veislugarður
Veisluþjónustan Hlégarði

Sendum einnig jólaveisluna heim fyrir hópa

Jólaveisla
Lifandi 

dinnertónlist
Borðapantanir í síma 566-6195

Verð per mann: 7.200 kr.

27. nóvember

3. desember

4. desember

10. desember

11. desember
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eRu kOMNiR

Nýju 
BúNiNgaRNiR

haNdBOLta-

5.000 
kR.

tilboð fram að jólum 
treyja og buxur kr. 5.000 

Stærðir 128-5XL og kvenstærðir 34-48



Grill            nesti

hamborgari 
og kÓk

499
kr

beint i bilinn' '
Tilboðið gildir alla daga milli kl. 13-17

50% afsláTTur af nammibarnum
fösTudaga og laugardaga

HáHolt 24 - s. 566-7273

Jólaveisla HáHolti 13-15
sími 578-6699 

verslum í heimabyggð

gerið 
verð-
saman-

burð

starfsmaður

í þjálfun



  -  Viðtal / Mosfellingurinn Bylgja Bára Bragadóttir20

Bylgja Bára tók á móti mér á fallegu 
og hlýlegu heimili sínu við Trölla-
teig. Hún var íklædd silkiblússu og 

síðbuxum og nýkomin heim úr vinnu. Það 
þarf ekki að vera lengi í návist hennar til 
að sjá hversu kraftmikil og drífandi per-
sónuleiki hún er, enda þeysist hún þvert 
og endilangt um landið í söluferðum fyr-
ir Pennann ásamt því að reka Grillnesti 
með eiginmanni sínum Rúnari Braga 
Guðlaugssyni.

„Ég fæddist 21. apríl 1973 í foreldrahús-
um í Grundarfirði. Foreldrar mínir eru þau 
Aldís Höskuldsdóttir og Bragi Þór Magnús-
son sjómaður, en hann lést í nóvember 1977 
er bátur hans fórst rétt norður af Öndverð-
arnesi. Ég á tvö alsystkini, þau Höskuld og 
Brögu Ósk, og fjögur hálfsystkini, þau Árna, 
Ingigerði, Ingibjörgu Dröfn og Ólöfu Dröfn. 
Séra Jón Þorsteinsson var sóknarprestur í 
Grundarfirði á þessum tíma og hann og 
kona hans Sigríður Anna reyndust móður 
okkar og okkur systkinunum afskaplega vel 
eftir að pabbi dó.”

Lærdómsríkur tími
„Æskuminningarnar tengi ég helst við 

þrjá staði, Grundarfjörð, Ísafjörð og Dan-
mörku. Fyrstu árin mín bjó ég í Grundar-
firði og sterkasta æskuminning mín þaðan 
er þegar ég var í sunnudagaskólanum hjá 
sr. Jóni. Ég man hvað ég var spennt yfir að 
komast í kirkjuna og fá Jesúmyndir í bókina 
sem börn söfnuðu í þá daga. Grundarfjörð-
ur er einn af fallegustu stöðum á landinu 
og ég reyni að fara eins oft og ég get vestur, 
enda á ég fullt af frændfólki þar sem mér 
finnst gott að heimsækja. Við fluttum vest-
ur á Ísafjörð þegar ég var níu ára, en þegar 
ég var á þrettánda ári flutti fjölskyldan bú-
ferlum til Danmerkur þar sem við bjuggum 
í tvö og hálft ár. Það var lærdómsríkur tími 
og ég er lánsöm að geta talað dönskuna 
enn eftir öll þessi ár.”

Áhugi minn tengist sölu
„Eftir heimkomuna sótti 

ég nám við Menntaskólann í 
Kópavogi og Iðnskólann í Reykjavík en ég 
fann mig ekki þar svo ég dreif mig í sölu og 
markaðsnám hjá NTV. Þar rann upp fyrir 
mér hvar áhugi minn lá og það er allt sem 
tengist sölu. Ég starfaði hjá Nýherja í rúm 
átta ár en árið 2007 bauðst mér að taka við 
sölustjórastarfi hjá Pennanum þar sem ég 
starfa í dag. 

Á menntaskólaárunum kynnt-
ist ég eiginmanni mínum Rúnari 
Braga Guðlaugssyni en hann 
starfar í dag sem innkaupastjóri 

Fríhafnarinnar. Við eigum tvö börn þau 
Braga Þór sextán ára og Birtu Rut níu ára.”

Okkur var ætlað að búa hér
„Þegar við Rúnar ákváðum að gifta okkur 

árið 2000 þá kom enginn annar prestur til 
greina en sr. Jón Þorsteinsson sóknarprestur 
í Mosfellsbæ. Við giftum okkur svo 26. ágúst 
í Lágafellskirkju og rúmu ári seinna lá leið 
okkar aftur í Mosfellsbæinn til þess að skíra 
dóttur okkar. Eftir þetta var Mosfellsbær 
orðinn stór hluti af minningum okkar. 
Þegar kom að því að stækka við okkur 
húsnæði bauðst okkur að koma og skoða 
fallega íbúð í Mosfellsbænum sem við og 
gerðum. Það var eins og okkur væri ætlað 
að búa hér því við skoðuðum ekki fleiri 
eignir, keyptum þessa og fluttum inn í 
febrúar árið 2006.”

Samdi við sjálfa mig
„Ég hef alltaf verið mikil keppnismann-

eskja, æfði sund í mörg ár bæði hér heima 
og í Danmörku.

Í janúar 2006 sá ég auglýsingu í blaði sem 
átti eftir að breyta lífi mínu mikið. Þetta var 
ferð til Tenerife sem var kölluð „Ný og betri 
kona“ í umsjá Bjargeyjar Aðalsteinsdóttur. 
Þessi ferð var mikil sjálfsskoðunarferð, við 

byrjuðum alla morgna á jóga og svo tók við 
námskeið í Dale Carnegie til þrjú á daginn. 
Í þessari ferð samdi ég við sjálfa mig, ég 
ætlaði að fara út úr þægindahringnum 
og ætlaði að gera allt sem mig hafði alltaf 
langað til að gera.”

Skráði mig í herþjálfun
„Um haustið skráði ég mig í herþjálfun 

hjá Heilsuakademíunni og í spænsku í FB. 
Þegar ég hafði æft herþjálfun í eitt og hálft 
ár ákvað ég að prófa að byrja að lyfta. Ég 
hafði alltaf átt mér draum um að keppa 
í Fitness og í desember 2009 ákvað ég að 
taka þátt í Íslandsmeistaramótinu í Fitn-
ess á Akureyri. Ég æfði stíft alla daga og á 
föstudaginn langa stóð ég upp á sviði að 
keppa í mínu fyrsta móti, þetta var mesti 
og persónulegasti sigur sem ég hef unnið 
í mínu lífi,” segir Bylgja brosandi er hún 
hugsar til baka.

Bílabíó framundan
„Það hafði lengi verið draumur okkar 

hjóna að eignast fyrirtæki og er við kom-
um heim frá Akureyri fjárfestum við hjónin 
í Grillnesti. Við fengum sjoppuna afhenta 
16. apríl og settum stefnuna á að opna á 
sumardaginn fyrsta og með hjálp góðra 
manna tókst það.

Ég hef alltaf sagt að vilji er allt sem þarf  
ef maður ætlar að láta drauma sína rætast 
og ég hvet til dæmis fólk í atvinnuleit til að 
skoða þann möguleika að verða sjálfs síns 
herrar og kaupa sér sitt eigið fyrirtæki.

Við höfum ákveðið að vera með hinar 
ýmsu uppákomur í sjoppunni og í lok 
ágúst s.l. fengum við Fornbílaklúbbinn 
í heimsókn til okkar með um hundrað 
bíla og heppnaðist það einstaklega vel.  
Framundan er bílabíó og ýmislegt annað 
skemmtilegt sem ég vona að bæjarbúar eigi 
eftir að hafa mikla ánægju af.

Við höfum fengið frábærar móttökur frá 
bæjarbúum og erum ákaflega þakklát fyrir 
það. Við erum stolt af því að reka Grillnesti 
sem við gerum með hjálp yndislegra starfs-
manna en án þeirra væri erfitt fyrir okkur 
að sinna daglegum störfum,” segir Bylgja 
Bára að lokum.

Bylgja Bára og Rúnar Bragi í Barcelona.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Vilji er allt sem þarf
Bylgja Bára Bragadóttir sölustjóri og eigandi Grillnestis er ákaflega þakklát bæjarbúum fyrir móttökurnar sem af  er árinu

Á föstudeginum langa stóð 
ég upp á sviði að keppa á 

mínu fyrsta móti, þetta var mesti 
og persónulegasti sigur sem ég 
hef farið í gegnum í mínu lífi.

Nafn: Bylgja Bára Bragadóttir

Fjölskylduhagir: Gift Rúnari Braga. Við 
eigum tvö börn.

Hvað myndi ævisagan þín heita? Vilji 
er allt sem þarf.

Besta bíómyndin: When a man loves a 
woman með Meg Ryan og Andy Garcia,

Lýstu þér í fimm orðum: Ákveðin, 
forvitin, glaðlynd, bjartsýn,drífandi.

Fallegasti staður í Mosfellbæ: 
Skógarlandið á milli Álafossvegar og 
Reykjalundarvegar, það er ótrúlega 
fallegt þar.

Hvert er þitt helsta takmark í lífinu: Að 
lifa lífinu lifandi og halda áfram að takast 
á við ný verkefni.

Hvern myndir þú helst vilja hitta: 
Hillary Clinton, Oprah Winfrey og Jose 
Mourinho þjálfara.

HIN HLIÐIN

Ég dreif mig í sölu og mark
aðsnám hjá NTV, þar rann 

upp fyrir mér hvar áhugi minn lá 
og það er allt sem tengist sölu.

Við fengum sjoppuna 
afhenta 16. apríl og settum 

stefnuna á að opna á sumardag
inn fyrsta og með hjálp góðra 
manna tókst það.

Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni



Bylgja Bára Bragadóttir sölustjóri og eigandi Grillnestis er ákaflega þakklát bæjarbúum fyrir móttökurnar sem af  er árinu



  -  Öflugasti auglýsinga- og fréttamiðill Mosfellsbæjar22

Nú standa yfir æfingar hjá Leikfélagi Mosfellssveitar á stuttverkadagskrá fyrir yngstu 
börnin. Sýningin kallast „Ævintýri gerast enn“ og verður frumsýnd sunnudaginn 14. 
nóvember. Fram koma hinar ýmsu ævintýrapersónur eins og Prinsessan á bauninni, 
Geiturnar þrjár og leikhúsflugurnar Bía og Finnur. Aðeins verða sýndar þrjár sýningar, 
sunnudaginn 14. nóvember kl. 17, sunnudaginn 21. nóvember kl. 14 og sunnudaginn 5. 
desember kl. 14. Miðapantanir eru í síma 566-7788 og miðaverð er aðeins 1.000 krónur.

Barnadagskrá frumsýnd hjá Leikfélagi Mosfellssveitar

Ævintýri gerast enn

Leikfélagið frumsýnir 
á sunnudaginn.

Opið hús í þverhOlti 7
þriðjudagur 16. nóvember:

tékkland Menning, myndir og matur.  Lenka Lipkova, kl. 11. 
Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl 13.

miðvikudagur 17. nóvember:
prjónahópur Kennsla og prjón, kl 13.

með hamingjuna í lúkunum Gamlar broshrukkur geta tekið sig upp!  
Þórhildur Þórhallsdóttir, Þekkingarmiðlun, kl. 13.

Fimmtudagur 18. nóvember: 
meðvirkni Af hverju verðum við meðvirk? 

Percy Stefánsson, Lausnin, kl. 11.
göngu/hjólahópur Gengið eða hjólað út frá Þverholti 7, kl. 13.

þriðjudagur 23. nóvember:
a-tímor Menning, myndir og matur.  

Silja Ingólfsdóttir, svæðisfulltrúi RKÍ, kl. 11. 
Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl 13.

miðvikudagur 24. nóvember:                                 
prjónahópur Kennsla og prjón, kl 13.

að halda dampi Mikilvægi virkni í atvinnuleit, góð ráð!
Valgerður Magnúsdóttir, sálfr., kl. 13.

Fimmtudagur 25. nóvember: 
bingó Veglegir vinningar! kl. 11.

bókaklúbbur Klárum bókina Himnaríki og helvíti, eftir Jón Kalman, kl. 13.

þriðjudagur 30. nóvember:
Chile Menning, myndir og matur.  Umsjón: Francesco, kl. 11. 

Öndun og slökun Eykur orku og einbeitingu, kl 13.

miðvikudagur 1. desember:                                 
prjónahópur Kennsla og prjón, kl 13.

sjálfshjálp/nudd Frískandi nuddæfingar, slökun og vellíðan. 
Guðlaug H. Kristjánsdóttir, kl. 14.

Fimmtudagur 2. desember: 
Ferilskrárgerð Einnig aðstoð við rafrænar umsóknir, kl. 11.

jólaskákmót Hraðskákmót, vinningar, allir velkomnir! kl. 13:30.

Opið: 11-18:30, sun: 12-17

Háholti 13

Úrval 
gjafavöru

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Tilkynning frá 
Yfirkjörstjórn 
Mosfellsbæjar
Auglýsing um kjörstað og aðsetur 
yfirkjörstjórnar Mosfellsbæjar.

Kjörstaður vegna kosninga til Stjórnlagaþings sem fram 
fara þann 27. nóvember 2010 er í Lágafellsskóla við 
Lækjarhlíð og stendur kjörfundur frá kl. 9-22.

Aðsetur yfirkjörstjórnar á kjördag þann 
27. nóvember 2010 verður á sama stað.

Mosfellsbæ 8. nóvember 2010.
Yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar
Þorbjörg Inga Jónsdóttir formaður
Haraldur Sigurðsson
Valur Oddsson
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Jólabærinn 
Mosfellsbær

Tveir jólamarkaðir eru fyrirhugaðir í Mosfellsbæ í ár, 
innimarkaður á torgi í Kjarna og útimarkaður 

í Álafosskvos, og mega íbúar því búast við mikilli 
jólastemmingu í bænum á aðventunni.

Útimarkaðurinn verður haldinn í Álafosskvos á laugardögum  
og sunnudögum kl. 12-17 í desember og eru umsjónarmenn hans  

hjónin Guðlaug Daðadóttir og Gunnar Helgason, eigendur  
Kaffi Álafoss í samvinnu við Jón í Mosskógum. 

Komið verður upp sölubásum í tjaldi á palli við kaffihúsið og mynduð 
verður skemmtileg jólastemming. Á boðstólnum í kaffihúsinu verða 

 veitingar við hæfi sem yljað geta markaðsgestum, svo sem heitt 
súkkulaði, jólaglögg, piparkökur og margt annað gómsætt og 
seðjandi og að sjálfsögðu verður jólatónlist í hávegum höfð. 

Gulla og Gunnar hvetja áhugasama seljendur til að setja sig  
í samband við Jón í Mosskógum í síma 663-6173.

Innimarkaðurinn verður haldinn á föstudögum 
torginu í Kjarna, sem mun fá heitið Torg hins  

himneska friðar á meðan á markaðnum stendur. 
Þar gefst fólki tækifæri á að setja upp sölubása 

án endurgjalds og bjóða varning til sölu.

Þjónustuver Mosfellsbæjar mun hafa umsjón með að úthluta  
 leyfum samkvæmt þar til gerðum reglum um markaðinn. 

Nánari upplýsingar veitir Þjónustuver Mosfellsbæjar 
í s. 525-6700 eða um netfangið mos@mos.is
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Liðveisla
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Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar óskar eftir starfsfólki 
til að sinna liðveislu fyrir fólk með fötlun. Markmið 
liðveislu er að efla viðkomandi til sjálfshjálpar, veita 
 honum/henni persónulegan stuðning og aðstoð sem 
einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun 
t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.  

Liðveisla er bæði fyrir börn og fullorðna og nú bíða 
nokkrir einstaklingar eftir að fá liðveislu við hæfi.  

Um fjölbreytt hlutastörf er að ræða og vinnutíminn er 
sveigjanlegur. Algengast er að liðveisla sé unnin seinnipart 
dags, á kvöldin eða um helgar. Störfin henta því vel fyrir 
námsmenn eða sem aukavinna.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags 
Mosfellsbæjar og Launanefndar sveitarfélaga.  
Áhugasamir hafi samband við Guðnýju Júlíu 
Gústafsdóttur félagsráðgjafa hjá Mosfellsbæ 
í síma 525-6700, (gudny@mos.is).

Taekwondodeild Aftureldingar hefur ráðið til sín Meisam Rafiei, þrefaldan 
heimsmeistara í ólympískum bardaga (sparring), og mun hann taka að sér kennslu 
keppnishópsins. Meisam sem er einungis 24 ára, er kominn til landsins eingöngu 
til að þjálfa og æfa Taekwondo undir leiðsögn landsliðsþjálfara því hann stefnir á 
Ólympíuleikana í London 2012. Landsliðsþjálfarinn er okkur kunnur því hann er einnig 
meistari Taekwondodeildarinnar og kemur því reglulega hingað í Mosfellsbæ. 

Taekwondodeildin ætlar sér stóra hluti
Meisam er í gríðarlegri líkamsþjálfun í svokölluðum Combat Conditioning tímum 

í bardagalistastöðinni Combat gym og svo æfir hann með landsliðinu þess á milli. 
Hann mun verða viðstaddur „Ung & efnileg“-æfingarnar sem landsliðið, í samstarfi 
við Ólympíusambandið, heldur mánaðarlega fyrir krakka á aldrinum 8-12 ára. 
Taekwondodeild Aftureldingar á fjölda iðkenda í U&e sem hafa unnið til gullverðlauna á 
öllum bikarmótum og á Íslandsmótinu sem haldið var í mars.  Deildin fór úr botnsætinu 
í 2. sæti í bikarmótaröðinni á tímabilinu 2009-2010 og ætlar sér alla leið á þessu ári.

Taekwondodeild Aftureldingar ræður Meisam Rafiei 

Þrefaldur heims-
meistari til starfa

Richard Már Jónsson formaður Tae-
kwondodeildarinnar ásamt Meisam 
Rafiei við undirritun samningsins.

Laugardaginn 27. nóvember
kl. 16 á Miðbæjartorginu

• Barnakór Varmárskóla syngur
• Ljósin tendruð
• Jólasveinar koma í heimsókn   
   og dansa í kringum jólatréð

Að dagskrá lokinni mun Kammerkór 
Mosfellsbæjar taka nokkur lög inni 
í Kjarna og selja heitar 
vöfflur og kakó.

Dagskrá fyrir alla fjölskylduna
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Skjalastjóri Mosfellsbæjar
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Íslandsmeistarinn
í svartbeltispróf 
Mosfellingurinn og Íslands-
meistarinn Gísli Gylfason fór í 
svartbeltispróf á dögunum ásamt
sex öðrum iðkendum innan Tae-
kwondo Akademíu Íslands. Gísli 
hefur æft Taekwondo hjá Aftur-
eldingu síðastliðin átta ár, frá sjö ára 
aldri og hefur náð miklum árangri 
bæði innanlands og utan. Gísli er 
í unglingalandsliðinu og er mikil 
fyrirmynd innan deildarinnar bæði 
sem keppandi og iðkandi. Hann 
hefur verið í stífum æfingum fyrir 
prófið frá því í byrjun árs og sú 
vinna skilaði sér um helgina. Hann 
stóð sig vel í öllum hlutum prófsins 
en grunntækni, ólympískur bardagi, 
brot og sjálfsvörn eru helstu atriði 
sem tekin eru fyrir. Framundan eru 
æfingar með unglingalandsliðinu 
og þreföldum heimsmeistara í 
ólympískum bardaga sem staddur 
er á landinu og mun aðstoða 
landsliðsþjálfara við þjálfun 
hópsins. 

Helstu verkefni: 
Skjalastjóri ber ábyrgð á því að farið sé að gild-
andi lögum og reglum um skjalavistun opinberra 
aðila og sveitarfélaga við vörslu og meðhöndlun 
skjala hjá Mosfellsbæ. Hann hefur umsjón með 
skjalasöfnum allra sviða bæjarins og er kerfis-
stjóri skjalavörslukerfis.

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
t.d. á sviði bókasafns- og upplýsingafræði 
með áherslu á skjalastjórnun.
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa 
er kostur.
Mjög góð alhliða tölvukunnátta er skilyrði.
Mjög góð samskiptahæfni.
Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum.

Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2010. 

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og 
fyrri störfum skulu sendar á netfangið mos@mos.
is. Einnig má skila skriflegum umsóknum á skrif-
stofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ. 

Upplýsingar um starfið veitir Stefán Ómar Jóns-
son, framkvæmdastjóri Stjórnsýslusviðs milli 
klukkan 11 og 12  í síma 525-6700.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Karlar jafnt sem konur eru 
hvött til að sækja um starfið.

Laust er til umsóknar starf skjalastjóra á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar

Byggingarvöruverslun í Háholti 14

Allt á góðu
verði

jólApAppírjólAkort

úti- og inniseríur

gluggAskrAutAðventuljós

og mArgt fleirA til jólAnnA

Opið alla daga 
fram að jólum 

kl. 10-19

Byggingavöruverslun 
Mosfellsbæjar
Háholti 14
s. 586 1210 / 897 6158

Ágætu Mosfellingar og nærsveitarmenn

Opnunartímar 
mánudaga til föstudaga 10-18, 

laugardaga 10-16
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Ég undirritaður hef ákveðið að 
bjóða mig fram til Stjórnlagaþings, 
sem fyrirhugað er að halda í vetur. 
Stjórnlagaþing á að gera tillögur 
að nýrri stjórnarskrá fyrir lýðveld-
ið Ísland, þar sem ýmislegt í okkar 
stjórnskipan og skipulagi verði fært 
til betri vegar. Þessar hugmyndir 
hafa komið fram í kjölfar hrunsins 
sem hér varð 2008 en rétt er að taka fram að 
ég  get á engan hátt fallist á það að núver-
andi stjórnarskrá eða einstök atriði hennar 
hafi verið þess valdandi að svo fór sem fór.

Stjórnarskráin sem nú er í gildi  byggir á 
vissum grundvallaratriðum, sem víða eru 
viðtekin í lýðræðisríkjum, þar má nefna 
þrískiptingu valds, sem er í framkvæmdar-
vald, dómsvald og löggjafarvald. Þá er hér 
þingræði, þar sem umboð ríkisstjórnarinn-
ar kemur frá Alþingi, en ríkisstjórn er ekki 
kosin í almennum kosningum eða skipuð 
(af forseta). Rétt er að ræða þetta aðeins. 
Skerpa þarf á skiptingu valdsins, en einkum 
hefur mörgum þótt skipting á milli fram-
kvæmdarvaldsins (ríkisstjórnarinnar) og 
löggjafarvaldsins (alþingis) óljós.

Það má hugsa sér að breyta þessu með 
því að ráðherrar gegni ekki þingstörfum  
meðan þeir eru  ráðherrar. Í þessu sam-
bandi er rétt að geta þess að ráðherrar eru 
oftast valdir úr hópi þingmanna, þótt dæmi 
séu um annað og er ekkert að því, en spyrja 
má, hvers vegna ráðherra þurfi að vera 
þingmaður á meðan hann gegnir störf-
um ráðherra. Við slíkt fyrirkomulag þyrfti 
það að vera regla að ákvarðanir séu bornar 
upp til umræðu og ákvörðunar í ríkisstjórn 
fremur en að ráðherra sé einn að ákveða 
hlutina. Slíkt hlýtur að virka trúverðugra, 
en annars er og tryggir  jafnframt að allar 
ákvarðanir hafi fengið umfjöllun og ekki 
geti verið um einræðistilburði að ræða að 
hálfu einhvers ráðherra. Öllum má því vera 
ljóst hvaða ákvarðanir er verið að taka og 
orki þær tvímælis er hægt að taka þær til 
umræðu á Alþingi eftir nánari reglum.

Embætti forseta Íslands þarf að vera til 
staðar en móta þarf skýrari reglur um hlut-
verk hans en nú eru, a.m.k. þarf að vera 
sameiginlegur skilningur á því hvert hlut-
verk hans er. Hér er ekki og hefur ekki ver-
ið forsetaræði þó svo að stundum sjáist og 

heyrist hugmyndir um annað.
Forsetaræði felur í sér að forseti 

velur fólk í ríkisstjórn og hefur það 
umboð sitt frá honum og engum 
öðrum og hugnast mér ekki þess 
háttar fyrirkomulag og hef ég ekki 
séð  nein haldbær rök fyrir því að 
taka það upp.

Kosninga-og kjördæmaskipan 
þarf að skoða, en mörgum finnst pottur 
brotinn í þeim efnum, enda er kosninga-
réttur til Alþingis ekki jafn eftir kjördæm-
um. Tryggja þarf að kjósendur hafi sem 
jafnastan kosningarétt og kjördæmi verði 
miðuð við eitthvað  sem telja má innan 
skynsamlegra marka og  kjördæmaskipun 
verði þannig að  leitast sé við að uppfylla 
þetta skilyrði.

Allsherjaratkvæðagreiðslur hafa verið 
nokkuð til umræðu undanfarin misseri. 
Það er ekki ljóst hvernig þær á að bera að 
og þarf skýrari reglur um þær. Í sumu mætti 
gera kröfu um að einfaldur meirihluti nægði 
ekki, heldur þyrfti aukinn meirihluta til að 
eitthvað skoðist samþykkt, sérstaklega mál 
sem varða grundvallaratriði þjóðfélagsins 
eða skuldbindingar. Það orkar mjög 
tvímælis ef mjög lítill meirihluti ræður 
úrslitum í atkvæðagreiðslum eins og 
þessum. Kveðið er á um ýmis mannréttindi 
í núverandi stjórnarskrá s.s. málfrelsi, 
ritfrelsi, trúfrelsi og fl. Þessi réttindi 
má í engu skerða, en hafa má í huga að 
nafnlaus skrif um einhvern geta haft þann 
annmarka að enginn veit hvert á að beina 
andmælunum. Þetta er sett fram í ljósi 
þess að eitthvað kveður að slíkum skrifum 
á netmiðlum. Ófrávíkjanlegt verður að vera 
að fólk sem verður fyrir umfjöllun á prenti 
geti varið hendur sínar í ræðu og riti ef það 
telur þess þurfa.

Stjórnarskrá verður að vera skýr og 
auðskilin þar sem réttindi og skyldur allra 
landsmanna eru tryggð, jafn réttur til 
allra hluta sem máli skipta, engin ákvæði 
um sérréttindi einhverjum til handa má 
taka upp, né skerðing á þeim réttindum 
sem kveðið verður á um í væntanlegri 
stjórnarskrá. 

Guðmundur Jónsson, Reykjum Mosfellsbæ 
 Auðkennistala í væntanlegum kosningum 4778

Ný stjórnarskrá

Ágætu Mosfellingar.
Ég heiti Kristbjörg Þórisdóttir og 

er Mosfellingur sem býð mig fram til 
Stjórnlagaþings. Ég er 32 ára kand-
ídatsnemi í sálfræði við Árósarhá-
skóla og er að ljúka námi mínu um 
áramótin. Ég er einnig með diplóma 
gráðu í fötlunarfræðum frá Háskóla 
Íslands. Lengst af hef ég starfað að 
málefnum fatlaðs fólks eða í átta ár, sem 
stuðningsfulltrúi, deildarstjóri og forstöðu-
maður á sambýli fatlaðs fólks. Ég hef tekið 
virkan þátt í félagsstörfum frá 2006 og starf-
aði m.a. í fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar 
2006-2007 sem fulltrúi Framsóknar og er 
núna áheyrnarfulltrúi í sömu nefnd á veg-
um Íbúahreyfingarinnar. Ég hef áhuga á því 
að vinna með fólki, fyrir fólk. Ég hef áhuga 
á manneskjunni í sinni víðtækustu mynd 
og hvernig við getum byggt betra samfélag 
á Íslandi!

Sögulegt tækifæri
Um þessar mundir stendur íslenska 

þjóðin frammi fyrir sögulegu tækifæri. Við 
höfum tækifæri til þess að endurskoða og 
betrumbæta frá grunni þann ramma sem 
sniðinn er um það samfélag sem við viljum 
búa í. Meðal annars í þeirri vinnu sem fór 
fram á þjóðfundi, þeirri umræðu sem á sér 
stað í samfélaginu og með stjórnlagaþingi. 
Vönduð stjórnarskrá leggur grunninn að 
framúrskarandi samfélagi með öflugar 
grunnstoðir. Á Íslandi eiga allir að geta haft 
það gott! Við erum fámenn þjóð sem er rík 
af auðlindum. 

Ég hef að leiðarljósi að fara inn á Stjórn-
lagaþing með opnum huga, með jákvæðni, 
kraft og metnað í farteskinu. Ég mun kynna 
mér málefnin til hlítar, hlusta á umræður 
og rök beggja aðila og móta stefnu mína 
þannig með upplýstum hætti. Ég tel mik-
ilvægt að lesa meginpart af rannsóknar-
skýrslu Alþingis, skýrslu þingmannanefnd-

arinnar, stjórnarskrár annarra 
ríkja og önnur viðeigandi gögn. 
Einnig mun ég hafa niðurstöður 
þjóðfundarins að leiðarljósi.

Áhersluatriði
Ég hef nokkur áhersluatriði: 

Umgjörð um þjóðaratkvæða-
greiðslur og persónukjör til lýð-

ræðisumbóta. Þjóðareign á auðlindum 
okkar og arður af þeim renni til þjóðarinn-
ar. Tryggja það að lykilfyrirtæki samfélags-
ins geti aldrei orðið að meirihluta í eigu 
erlendra eða innlendra kjölfestufjárfesta 
heldur séu ávallt að meirihluta í opinberri 
eigu almennings. Umbætur á starfsemi 
Alþingis, meðal annars að ráðherrar séu 
aldrei þingmenn á sama tíma heldur séu 
skörp skil á milli löggjafarvalds og fram-
kvæmdarvalds, þingmenn geti að mesta 
lagi setið þrjú kjörtímabil en geti svo boðið 
sig fram á ný að öðrum tólf árum liðnum 
og að unnið verði að því að styrkja Alþingi í 
hlutverki sínu sem mikilvæg stofnun sam-
félagsins meðal annars með því að vinnu-
staðurinn verði fjölskylduvænni og styðji 
betur við þingmenn sem manneskjur í 
krefjandi hlutverki sínu. 

Upplýsingar um framboð mitt
Ég hvet þig til þess að kynna þér 

framboð mitt betur en það getur þú 
meðal annars gert með því að fara inn á 
Facebook síðu framboðsins http://www.
facebook.com/home.php?#!/pages/
Kristbjorgu-porisdottur-a-Stjornlagabi
ng/111631408901841 og heimasíðu þess 
http://kristbjorg.wordpress.com/. Þar er 
m.a. að finna hagsmunaskráningu mína. 
Auðkennisnúmerið mitt er 6582. Ég bið um 
stuðning þinn og bið þig um að setja mig 
helst í 1. sætið!

Kristbjörg Þórisdóttir

Kristbjörgu Þórisdóttur 
á Stjórnlagaþing

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Fræðslufundur 
um utanvegaakstur
Umhverfis- og náttúrufræðifélag Mosfellsbæjar og 
Mosfellsbær boða til fræðslufundar um utanvegaakstur 
í Mosfellsbæ fimmtudaginn 18. nóvember næstkomandi 
kl. 17 í Listasal Mosfellsbæjar, Þverholti 2.

Frummælendur: Andrés Arnalds náttúrufræðingur, 
Tómas G. Gíslason umhverfisstjóri Mosfellsbæjar 
og Jakob Þór Guðbjartsson fulltrúi Slóðavina og Motomos.

Að fræðslufundi loknum verður haldinn framhaldsaðalfundur 
Umhverfis- og náttúrufræðifélags Mosfellsbæjar.

Allir velkomnir.

Umhverfis- og náttúrufræðifélag 
Mosfellsbæjar og Mosfellsbær.

Fyrirbyggjum flóð

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Við minnum íbúa á að halda niðurföllum 
hreinum og fjarlægja laufblöð og annað úr þeim 
svo koma megi í veg fyrir flóð af völdum rigningar.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar
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12. nóv Austurbær reykjAvík
13. nóv Höllin vestmAnnAeyjum

Útgáfutónleikar fæst í
grillnesti

KOMINN Á DVD

TROÐFULLUR AF AUKAEFNI:

YFIRLESTUR (COMMENTARY) STEINDA OG BENT

Á BAK VIÐ TJÖLDIN

FÁANLEGUR Í NÆSTU VERSLUN



dk pistill
Já, jeg segi nú bara ekki meira. 

Hundraðþúsund ár sídan madur 

hefur skrifad eitthvad á íslensku. 

Og ennthá lengra sídan madur hef-

ur hrært í einn pistil. For helvede! 

Ástædan er mjög líklega sú ad jeg 

er búinn ad vera hérna í Danmörku 

ad rembast í handbolta sídan í 

ágúst. Og hef slegid í gegn!!! Helt 

vildt. Jeg er ad spila med Aftureld-

ingarlidi sem heitir Odder. Odder 

er 18.000 manna bær rétt fyrir utan 

Århus (Reykjavík, Mosfellsbær) og 

eru bæjarbúar virkilega stoltir af 

handboltalidinu sínu. Rétt eins og 

Mosfellingar. 

Höllin heitir Spektrum(Gryfjan) 

og er idulega thétt setin. Ágætis 

stemming, en jeg veit ekki hvort ad 

madur er bara svona gódu vanur 

úr Mosfellsbænum eda hvad thad 

er, en mér finnst vanta allt púdur á 

pallana. Thad getur verid erfitt ad 

vera gódu vanur. En mér hefur nú 

samt tekist ad rífa stúkuna adeins 

í gang á seinustu leikjum med thví 

ad standa og góla og láta eins og 

fáviti, fulstændig sindsyg! 

Thad er virkilega gaman ad 

fylgjast med okkar mönnum í 

úrvalsdeildinni. Mikid hlakka ég 

til ad taka thátt í baráttunni. Gefa 

mönnum á hann og svona. Thad er 

ekkert fútt í thví ad lúdra Dani af 

thví ad thad vantar allt Egils Malt 

í thá. 

En thad sem ég hlakka líka til er ad 

verda thess heidurs adnjótandi ad 

spila handbolta fyrir framan raud-

målada, snælduvitlausa, skrigende 

og syngende, frodufellandi Mosfell-

inga sem kjósa ad kalla sig Rot-

höggid! Thad er ekki fjallad um leik 

hjá Aftureldingu í midlum landsins 

án thess ad talad sé um Rothögg-

id. Their sem ekki vita betur halda 

jafnvel ad um sé ad ræda thridja 

lidid á vellinum.

Jeg fæ bara ondt i bollerne 

af ad hugsa um thad. 

Hlakka til ad sjá ykkur!

Hilsen Gislason

Þrándur

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfell
ingum ásamt helstu upplýsingum á 
netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Viktor Smári fæddist 25. mars 2010 
kl 12:39 á sjúkrahúsinu á Akranesi. 
Hann vó 4245 gr eða 17 merkur og 
51,5cm. Foreldrar: Eva Dögg Inga-
dóttir og Daníel Stefán Halldórsson.

  -  Heyrst hefur...28

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfell
ingum ásamt helstu upplýsingum á 
netfangið mosfellingur@mosfellingur.is

Díana Bragadóttir, fæddist þann 21. 
júní 2010, hún var 2605 gr. og 48 cm.
Foreldrar eru Aðalheiður Helga-
dóttir og Bragi Þorsteinsson, 
Bugðutanga.

Davíð Logi og Birta Rún fæddust 26. 
ágúst 2010, Davíð var 3310 gr og 50 
cm og Birta var 3170 gr og 48,5 cm. 
Foreldrar þeirra eru Íris Sigurðar-
dóttir og Guðbjartur Kjartansson.

Hrefna Helgadóttir fæddist 9. júní 
2010. 3410 gr. og 53 cm. Foreldrar 
hennar eru Ólöf Ágústa Erlingsdótt-
ir og Helgi Már Karlsson. Systkini 
hennar eru Harpa og Egill.

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Tilkynning um fram
lagningu kjörskrár
Kjörskrá í Mosfellsbæ vegna kosninga 
til Stjórnlagaþings 27. nóvember 2010.

Kjörskrá vegna kosninga til Stjórnlagaþings sem fram 
fara þann 27. nóvember 2010, liggur frammi almenningi 
til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar að Þverholti 2, á 
skrifstofutíma frá kl. 8 – 16, frá og með 17. nóvember 
2010 og til kjördags.

Mosfellsbæ 9. nóvember 2010.
Bæjarritarinn í Mosfellsbæ
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Bílskúrar • svalir • BaðherBergi • stofur • eldhús • verslanir • iðnaðarhúsnæði

verslunina

Steinteppi
& epoxy 
gólfefni

eldhúsið stigann

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

stofan eldhúsiðeldhúsið stigannvinnustaðurinn

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar
Sími: 696 0042

Sá flottasti 
í bænum

ReddaRi ehf

- Parketslípun

- Parket niðurlagnir

- Allt viðhald parkets

- Kem á staðinn  og geri föst verðtilboð.

Upplýsingar í síma 822-0636

Leifur 
Guðjónsson
er stoltur af 
fólki sem að 

gefur ,,td þeir sem eru að 
klippa fólk hjá matarút-
hlutunun og svo til dæmis 
kjötvinnsla sem ætlar að 
gefa 1 tonn af kjötfarsi á 
morgun,,,glæsilegt fram-
tak verst að ég kann ekki 
að klippa ,,,

Mið. 3. nóv.

Íris Hólm fór 
í brúnku-
sprautun í 
gær og vakn-

aði sem blökkumaður!
Mið. 3. nóv.

Hilmar Kr 
Friðþjófsson
Erum í 
nágrenni 

Snæfellsjökuls á leið á 
vestfjarðamið. Ef Þorskur-
inn verður góður við 
okkur gætum við sloppið 
við hugsanlega brælu í 
boði veðurstofu Íslands á 
fimmtudaginn. :)

Sun. 7. nóv.

Ingibjörg 
Ásta Guð-
mundsdóttir
Minnstu 

stóðréttir á landinu voru 
haldnar hátíðlega með 
pompi og pragt í dag. Allt-
af jafn góð og skemmtileg 
hátíð með góðum vinum.
� Sun. 31. okt.

Helena 
Kristins-
dóttir jæja, 
fór á vigtina 

áðan og það eru farin 18 
smjörlíkisstykki frá því 
6. sept eða rúmlega 2 
smjörlíkisstykki á viku 
sem ég er mjög ánægð 
með :)� Mán. 8. nóv.

Helgi Þór
Margra ára 
reynsla í bíló 
kom sér að 

góðum notum þennan 
morguninn !

Mán. 8. nóv.

Matthias M. 
Guðmunds-
son Já mig 
grunaði 

þetta, fyrstu stig UMFA 
í N1 deild 2010..til ham-
ingju strákar, þjálfarar og 
stjórn.......
� Fim. 21. okt.

ALLAR ALMENNAR VIÐGERÐIR

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

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

Fékkstu Endurskoðun?

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

SaluR til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Berglindi í síma 697-5328 eða á kiwanishus.moso@gmail.com

Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

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

ÖKuKennSla 
láruSar GSm 694-7597 - aKamoS@talnet.iS

Gerið verðsamanburð.
Hundaheimur  -  Háholt i  18  -  S ími  551-3040

Opið a l la  v i rk a  daga á  mi l l i  12 :00 t i l  18 :00

Mikið úrval af sérvöru á 
góðu verði

fyrir hunda og ketti.



MOSFELLINGUR
er á...

QPR aðdáandinn tekur við 
búningnum úr höndum 
Helgu, móður Heiðars.

qpr

2.500
kr

Grill            nesti
HáHolt 24 - s. 566-7273

Tilboð
Til Mosfellinga

nýi gildru-
diskurinn 

er koMinn í hús

lalli ljóshraði
fékk áritaða treyju 

frá heiðari helgusyni

Hárstofan Sprey - Háholt 14 - s. 517 6677

Klipping: Katrín sif 
Módel: Björk

  -  Hverjir voru hvar?30
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Þjónusta við mosfellinga             

Við erum nú orðin þjónustuaðili 
fyrir úrVinnslusjóð

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

smá
auglýsingar

Flíspeysa fannst
Þann 26. okt, fann ég  
flíspeysu ljós fjólublá með 
rennilás í hálsinum og 
með tveim vösum. Hún er 
merkt Anna R.
Guðbjörg s. 699-4650 

Leitum að góðri konu
Hjón leita að góðri konu til 
að aðstoða við heimili og 
börn hluta úr degi. Búum í 
Svöluhöfða og börnin eru 
7 og 9 ára. Fyrirkomulag 
ákveðið með viðkomandi. 
Maggi s. 822-5552.

Óska eftir að kaupa bíl
Verðbil 0-200 þúsund
John s. 661-1474.

Til leigu
Til leigu einbýlishús í 
Reykjahverfi, 4-5 svefn-
herbergi, bílskúr og stór 
garður. Sanngjörn leiga. 
Falleg eign á góðum stað.  
hildurpeturs@gmail.com

Smáauglýsingarnar eru 
fríar fyrir einstaklinga 
Sendist á netfangið:
mosfellingur@mosfellingur.is

Kolbrún Rakel Helgadóttir

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

www.youcanworkfromhome.netNýjir viðskiptavinir velkomnir
www.youcanworkfromhome.net

verslum í heimabyggð

Sjúkraþjálfun Mosfellsbæjar
Sonja Riedmann löggiltur sjúkraþjálfari

Eva Marie Björnsson löggiltur sjúkraþjálfari

Nýtt námskeið hefst miðvikudaginn 6. október kl. 19:00
„Lærðu að lifa í þessum heimi án þess  að vera hálfviti„  
Tökum fyrir bókina „Heimurinn er fullur af hálfvitum„ eftir 
Paul Meyer. Þetta er í þriðja sinn sem við förum yfir þessa bók. 
Viðhorf þitt til lífsins gæti gjörbreyst eftir lesturinn.

Skráning  hjá Sonju Riedmann í síma 566-8521 & 566-8520. 
Námskeiðið er ókeypis

Gluggar
Útihurðir

Sérsmíði
...í réttum gæðum

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubill Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Þjálfun eftir 
fæðingu
Nú í mosfellsbæ

Opnunartímar
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 6:30 - 21:30

Helgar: 8:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: kl. 6.15 - 08:00 og 16:00 - 21:00 

Helgar: 9:00 - 18:00.

31Þjónusta við Mosfellinga  -  

frost
pinnarnir
tenórarnir jóhannes freyr 
Baldursson, Íb Göttler og 
sigurður Hansson, félagar 
úr Karlakór Kjalnesinga 
taka að sér söng við öll 
tækifæri s.s. jólahlaðborð, 
árshátíðir afmæli og fl.
Efniskráin er létt og skemmtileg
og ætti að vera við flestra hæfi. 
Jóladagskráin samanstendur af 
sígildum amerískum jólalögum 
t.d. Nat King Cole og Bing Crosby 
í bland við hefðbundin klassísk 
jólalög.

Frekari uppl. í s. 896-9604 (Siggi) 

BÓN BÓN BÓN
Laugard. 13. nóv.kl. 9-
19  tekur meistaraflokkur 
karla í fótboltanum að sér 
að bóna bíla fyrir bæjarbúa 
í áhaldahúsinu á Völuteig. 
Sækjum og sendum. Vönduð 
vinna og gott verð. Uppl. í s. 
663-9704

Verð í Kjarna með söluborð 
föstudaginn 12. nóvember 
frá 11-18, er með handunnar 
vörur úr ull og silki, skreitt 
með roði. Verð einnig 19. 
nóvember á sama tíma. 
Sigga. www.sgtextil.is
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MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Elstu nemendur Lágafellsskóla gerður sér glaðan dag og héldu 
Halloweenball þann 26. október. Um 100 krakkar mættu á ballið 
og að sjálfsögðu voru þau klædd í flotta og frumlega búninga.

Hrekkjavaka í LágafeLLsskóLa

Flugumýri 16d
s. 577-1377
896-9497

www.retthjajoa.is

www.retthjajoa.is

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

www.cafekiddarot.is

pétur pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047 588 55 30

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Háholt 14, 2. hæð

Glæsilegt 279 fm. parhús á tveimur 
hæðum við Kvíslartungu. 80 fm svalir á 
bílskúrsþaki. Skipti á minni eign koma til 
greina. Hagstætt áhvílandi lán. 

V. 37,0 m.

Kvíslartunga

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

Fallegt 202 fm raðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr á rólegum stað við botn
götu. Í húsinu eru 4 svefnh og stór stofur.  
Ný og falleg eldhúsinnrétting. Verönd og 
fallegur garður. Hagstætt verð. Skipti á 
ódýari eign koma til greina.  V. 35,9

Bugðutangi

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

Glæsileg og afar vel skipulögð 95 
fm. íbúð á 3. og efstu hæð með sér 
inngangi. Upptekin loft með innfelldri 
halogenlýsingu. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Sjón er sögu ríkari.  

V. 25,8 m.

Háholt

236,7 fm. einbýli á flottum stað neðst í lokaðri götu við Arkarholt,4 góð svefnherbergi. Stór 
30 fm. sólstofa með heitum potti. 2 baðherbergi, nýlega endurnýjuð. Stór og fallegur garður. 
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.  V. 46,9 m. 

Glæsileg, 122 fm. íbúð á fyrstu hæð í 
vönduðu fjölbýli við Tröllateig. Vönduð 
gólfefni og innréttingar. Lyfta í húsi. 
Bílageymsla. Falleg lóð og umhverfi.  

V. 25,9

Tröllateigur

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.19,9 m.

Skeljatangi

Arkarholt - einbýli á flottum stað í Mosfellsbæ


