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Mosfellingurinn Sigrún Þ. Geirsdóttir þroskaþjálfi og sundkona

Ætlar að synda í þriðja 
sinn yfir Ermarsund 16

mynd/raggióla

Stórbætt aðstaða að Varmá • Iðkendum fjölgar í fimleikum, karate og taekwondo

Æfingar hafnar í nýju 
fimleika- og bardagahúsi

laus
strax

Ný viðbygging hefur verið tekin í notkun við íþróttahúsið að Varmá. 
Glæsilegur fimleikasalur auk tveggja bardagasala á efri hæð.  8

iðkendur aftureldingar 
bregða á leik að varmá

Ný viðbygging hefur verið tekin í notkun við íþróttahúsið að Varmá. 
Glæsilegur fimleikasalur auk tveggja bardagasala á efri hæð.  



Þarftu að kaupa eða selja bíl?

100bilar.is og isband.is • Þverholt 6, Mosfellsbæ

Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

FERMINGARDAGUR AÐ LÁGAFELLI 1958
Þessar ágætu ljósmyndir bárust nýlega og eru frá fermingardegi að 
Lágafelli 1958. Fermingarbörnin á myndinni verða 70 ár nú á árinu 
2014. Myndin var ekki nafnsett og það hefur reynst þrautin þyngri að 
hafa upp á nöfnum allra. Einhver þeirra, sem ekki tókst að nafngreina 
kunna að vera úr Smálöndum/Reykjavík en Árbæjar- og Viðeyjarkirkja 
voru undir Lágafellssókn á þessum tíma.
Ef lesendur Mosfellings þekkja fleiri eða leiðréttinga er þörf þá vinsam-
legast hafið samband. (Birgir, sími 5666174 eða birgird@simnet.is)

www.isfugl.is

MOSFELLINGUR
Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson
Ritstjórn: (blaðamenn og ljósmyndarar)
Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is
Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is
Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is
Prentun: Landsprent. Upplag: 4.000 eintök
Dreifing: Íslandspóstur. 
Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf.
Próförk: Ingibjörg Valsdóttir
Tekið er við aðsendum greinum á 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.

Það er ekki langt síðan við sögðum 
frá því á síðum blaðsins að ung 

og efnileg stúlka úr Mosfellsbæ væri 
á leið til Noregs í skóla. Það var hin 

16 ára gamla Brynja Hlíf 
Hjaltadóttir sem ákvað að 
helga líf sitt mótorkross-
íþróttinni og stunda 
nám við íþróttaskóla í 
Setesdal í Noregi. 
Á dögunum bárust 

hinsvegar þær 
hörmulegu fréttir 

að Brynja hafi 
slasast illa við 

æfingar og 
og er sem 

stendur tilfinningalaus fyrir neðan 
mitti. 

Við heyrðum í móður Brynju 
sem segir dóttur sína takast á 

við aðstæðurnar á aðdáunarverðan 
hátt. Hún ætlar sér að sigra í þessari 
baráttu og ganga á ný. Jafnframt 
þakkar hún stuðning og hlýhug sem 
fjölskyldunni hefur verið sýndur á 
þessum erfiðu tímum. 

Stofnaður hefur verið styrktar-
reikningur fyrir Brynju Hlíf og 

fjölskyldu í Arion banka: 315-13- 
301947, kt: 080464-3639.
Stöndum saman!   

Baráttukveðjur til Brynju

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað2

héÐAN oG þAÐAN

Sr. Bjarni Sigurðsson og fermingarbörnin í Lágafellskirkju. Stúlkur frá vinstri: Drífa Pétursdóttir, Laxnesi, Sigurdóra Kristinsdóttir, Melstað, Edda Gísladóttir, Hlíðartúni, Þórunn Sveinbjarnardóttir, 
Sr. Bjarni Sigurðsson, Mosfelli, NN, Stína Gísladóttir, Hlíðartúni, NN, NN, Edda Önfjörð Magnúsdóttir, Laxnesi.
Drengir frá vinstri: Ragnar Þorvaldsson, Smálöndum, NN, Guðjón Bjarnason, Seljabrekku, Sveinn Skúlason, Laxalóni, Friðþjófur Haraldsson, Markholti, Björn Sigurjónsson, Lyngási, Pétur Jónsson, 
Reykjalundi, Þengill Oddsson, Reykjalundi, Ásmundur Gíslason, Arnarholti, NN, NN, Sveinbjörn Benediktsson, Bjargarstöðum, Magnús Sigsteinsson, Blikastöðum, Kristinn Orri Erlendsson, Hlíðartúni.
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www.lagafellskirkja.is

Sunnudagur 26. október
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 11:00
Kirkjukór Lágafellssóknar syngur
Organisti er Arnhildur Valgarðsdóttir
Prestur: Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagur 2. nóvember
Gospelguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 20:00
Gestir: Margrét Pálmadóttir og dóttir 
hennar Matthildur Hafliðadóttir

Kirkjukór Lágafellssóknar
Organisti: Arnhildur, prestur: Sr. Skírnir

Sunnudagur 9. nóvember
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00
Kirkjukór Lágafellssóknar syngur
Organisti er Arnhildur Valgarðsdóttir
Prestur: Sr. Árni Svanur Daníelsson

SunnudagaSkólinn 
er á Sunnudögum 
í lágafellSkirkju kl. 13:00

kirkjustarfið

  -  Bæjarblaðið í Mosfellsbæ64

HelgiHald næStu vikna

Boðið sælgæti af 
ókunnugum manni
Í síðustu viku barst foreldrum 
og forráðamönnum nemenda í 
Lágafellsskóla tilkynning frá skóla-
stjórnendum, þar sem foreldrar 
yngstu barnanna voru hvattir til 
að sækja börnin sín eftir skóla og 
frístund ef kostur væri á. Nemanda 
í Höfðabergi, útibúi skólans við 
Þrastarhöfða, sem var á leið heim 
eftir dvöl í frístund var boðið 
sælgæti af ókunnugum manni sem 
stóð framan við hlið skólans. Barnið 
brást hárrétt við, hljóp í burtu og 
heim til sín þar sem það lét foreldri 
vita. Lögregla var kölluð til og gaf 
barnið lýsingu á atburðinum. Málið 
hefur nú verið upplýst og lögregla 
hefur rætt við viðkomandi og er 
málið í frekari vinnslu. Foreldrar 
eru hvattir til að brýna eftirfarandi 
fyrir börnum sínum að hvorki þiggja 
sælgæti hjá ókunnugum eða fara 
upp í bíl til ókunnugra, og komi 
eitthvað upp þá skuli forða sér og 
hafa strax samband við foreldra 
eða starfsmenn skóla. Einnig er 
gott að reyna að gera sér vel grein 
fyrir aðstæðum svo hægt sé að lýsa 
atvikinu fyrir lögreglu.

Nýr leikskólastjóri
á leikskólanum Hlíð
Ragnheiður Halldórsdóttir hefur 
verið ráðin í starf leikskólastjóra á 
leikskólanum Hlíð í Mosfellsbæ. 
Ragnheiður er 
leikskólakennari 
að mennt og 
hefur auk þess 
lagt stund á 
meistaranám 
í uppeldis- og 
menntunarfræð-
um með áherslu 
á stjórnun. Hún hefur lengi starfað 
sem leikskólastjóri, bæði í Hvera-
gerði og hjá Reykjavíkurborg og 
hefur frá árinu 2011 starfað sem 
leikskólastjóri leikskólans Mið-
borgar sem varð til við sameiningu 
þriggja leikskóla í miðborginni. 
Ragnheiður mun hefja störf á næstu 
vikum. Jóhanna Hermannsdóttir 
sem er flestum kunn fyrir farsælt 
áralangt starf á Hlíð sagði starfi sínu 
lausu í lok sumars.

karen anna 
yngst til að 
sitja bæjar-
stjórnarfund
Karen Anna Sævarsdóttir, 19 ára, er yngsti 
bæjarfulltrúi sem tekið hefur sæti í bæjar-
stjórn Mosfellsbæjar. Karen Anna sat 635. 
fund bæjarstjórnar sem fram fór þann 8. 
október. Karen Anna er framhaldsskóla-
nemi og fimleikaþjálfari og kemur inn 
sem varamaður fyrir Sjálfstæðisflokk.

skrifar nafn sitt 
í sögubækurnar

Sjálfboðaliðar Rauða krossins stóðu vaktina í Lágafellsskóla •Landsæfing og kjötsúpa  

Opnuðu fjöldahjálparmiðstöð

sjálfboðaliðar
að störfum
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fræðast um 
neyðarvarnir

bæjarstjórnin lét 
ekki sitt eftir liggja

yfirkokkurinn og 
yfirverkefnastjórinn

Rauði krossinn á Íslandi stóð fyrir lands-
æfingu sunnudaginn 19. október og bauð 
jafnframt í mat. Alls voru 48 fjöldahjálp-
arstöðvar opnaðar um allt land þar sem 
sjálfboðaliðar stóðu vaktina, rétt eins og um 
alvöru neyðarástand væri að ræða. Klúbbur 
matreiðslumeistara lagði Rauða krossinum 
lið á landsæfingunni með því að reiða fram 
þjóðarréttinn, íslenska kjötsúpu.

Á síðustu vikum hafa Íslendingar verið 
rækilega minntir á kraft óútreiknanlegra 
náttúruafla. Hættan er ætíð til staðar fyrir 

alla sem hér eru staddir, þar sem neyð gæti 
orðið raunin á örskammri stundu. Skapist 
alvöru neyð er mikilvægt fyrir alla að vita 
hvert á að sækja hjálp og hvar er hægt að 
komast í öruggt skjól.

Samstaða í mosfellsbæ
„Jú, þetta var frábær dagur. Yfir 500 sjálf-

boðaliðar Rauða krossins tóku þátt um allt 
land, fræddu gesti um neyðarvarnir, fjölda-
hjálpastöðvar og hvað það gæti sjálft gert 
til að undirbúa sig og sína fjölskyldu fyrir 

mögulegar og ómögulegar hamfarir,“ segir 
Guðjón Svansson verkefnasjóri í neyðar-
vörnum hjá Rauða krossinum.

 „Um 5000 gestir skráðu sig inn á öllu 
landinu. Fjöldahjálparstöðin í Mosfellsbæ 
fékk flesta gesti og framkvæmdin í Lága-
fellsskóla gekk ótrúlega vel. Margir öflugir 
sjálfboðaliðar stóðu sig fantavel, bæjar-
stjórnin kom og tók þátt í að gefa súpu og 
taka á móti gestum. Mikil samstaða var í 
bænum, allir klárir í að vera með. Við get-
um verið stolt sem bæjarfélag.“

fermingarbörn safna 
fyrir Hjálparstarf kirkjunnar
Fimmtudaginn 6. nóvember ganga fermingar-
börn milli 18:00 og 20:00 í hús í Mosfellsbæ og 
safna peningum til styrktar fátækum í Afríku.
Söfnunin er fastur liður í fermingarstarfi á öllu 
Íslandi og í ár leggja fermingarbörn 
úr 64 sóknum átakinu lið.
Börnin safna peningum fyrir vatnsverkefnum 
í þremur löndum í Afríku: Malaví, Úganda og 
Eþíópíu.
Í vikunni áður munu fermingarbörnin fræðast 
um og sjá myndir frá lífi og starfi barna í 
Afríku. Hvetjum við alla til að taka vel á móti 
fermingarbörnunum.

MOSFELLINGUR
kemur næst út 

13. nóvember



Rizzo Express, Urðarholti 2, 270 Mosfellsbæ
Staðsett við Þverholt sem er gatan milli N1 og KFC

www.rizzoexpress.is

Opnunartími
Föstudaga 17-19

Laugardagar 16-19

Vegna fjölda áskorana seljum við
frosnar pizzur í heildsölu!

Núna getur þú fengið alvöru frosnar Rizzo pizzur á frábæru heildsöluverði.
Pizzurnar tekur þú beint úr frystinum og hitar í bakarofninum þínum.

Þær eru í hagstæðum pakkningum sem innihalda 5-20 stk.

Toscana IslandPrima Donna

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

5 stk. Toscana
5 stk. Prima Donna

5 stk. Island

10 stk. Margarita
5 stk. Pepperoni

5 stk. Skinka

Blandaðir kassar af stórum pizzum

18.000 kr. 18.000 kr.

10-15 mín

Hitið við
210°

Margarita Pepperoni Skinka

Stórar
5 stk. 4.500 kr. | 20 stk. 17.000

Litlar
5 stk. 3.500 kr. | 20 stk. 12.000 

Stórar
5 stk. 5.000 kr. | 20 stk. 19.000

Litlar
5 stk. 4.000 kr. | 20 stk. 14.000 

Stórar
5 stk. 5.000 kr. | 20 stk. 19.000

Litlar
5 stk. 4.000 kr. | 20 stk. 14.000 

Ostur og sósa.

Pepperoni, jalapeño, svartar ólívur, sveppir, 
ananas, hvítlaukur, oregano, rjómaostur, ostur og sósa

Beikon, pepperoni, skinka, oregano, 
rjómaostur, ostur og sósa.

Skinka, sveppir, ananas, rjómaostur, 
hvítlaukur, ostur og sósa.

Pepperoni, ostur og sósa. Skinka, ostur og sósa.

Landsæfing og kjötsúpa  

Opnuðu fjöldahjálparmiðstöð
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Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Fram undan í okt. og nóv.

Fimmtudag 23.okt kl. 13:30. 
Brottför frá Eirhömrum. Safnast saman 
í einkabíla. Ókeypis inn á safnið en gott 
kaffihús er á staðnum fyrir þá sem vilja.
Skráning í félagsstarfinu eða í síma 586-8014 
eða 698-0090 eða á elvab@mos.is

Föstudagur 24. okt. 
Félagsvist kl. 13.00  í borðsal. 600 krónur með 
kaffi og meðlæti. Skráning nauðsynleg. Allir 
velkomnir. Endilega fjölmennum, byrjendur 
sérstaklega velkomnir.

Fimmtudagur 30. okt kl. 13:30 í borðsal. 
GAMAN SAMAN. Páll Helgason og glaða 
gengið sér um að skemmta og leikskólabörn 
koma í heimsókn. Aðgangur ókeypis en hægt 
er að kaupa kaffi og meðlæti á 400 kr. í matsal 
eftir skemmtun

miðvikudaginn 5. nóv kl. 14:30 í matsal. 
Vöfflukaffi . Kaffi og vaffla með sultu og rjóma 
kostar 400 kr. Skráning nauðsynleg. Allir 
velkomnir.

Fimmtudagurinn 6. nóv kl 13:30.
KíKT FYRIR HORN. Farið verður í Gerðarsafn í 
Kópavogi,skráning nauðsynleg.

4.-7. nóv SkILtagErÐadagar
Sjá nánar hér til hliðar.

Föstudagur 7. nóv kl. 13:00.  
Félagsvist í borðsal. 600 krónur með kaffi 
og meðlæti. Skráning nauðsynleg. Allir 
velkomnir. Endilega fjölmennum, byrjendur 
sérstaklega velkomnir.

minnum á BaSar
Laugardaginn 15. nóv kl 13:30 á Eirhömrum, 
margt fallegt til sölu á góðu verði.

Langar þig að læra að hekla bjöllur?
Fimmtudagana 16., 23. og 30. okt kl. 13:00 
verður tilsögn í bjölluhekli. 
Mislitar dokkur frá Katia fást 
á staðnum og þá er notuð 
heklunál no 1,75. Velkomið 
að koma með sitt garn og 
heklunál. Skráning á staðnum 
eða í síma 586-8014 eða 698-
0090 eða elvab@mos.is

BaSar HJÁLP!!!
Nú styttist óðum í okkar árlega 
basar og vantar okkur sárlega 
fleiri sokka og vettlinga af 
öllum stærðum og gerðum 

til að selja á basarnum okkar sem verður 
haldinn laugardaginn 15. nóv kl. 13:30. 
Værum við afar þakklát ef þið sæjuð ykkur 
fært að prjóna eða hekla fyrir okkur. Allt garn 
getið þið fengið í handverksstofu ókeypis 
en að sjálfsögðu þiggjum við alla muni enda 
málefnið brýnt, því allur ágóður rennur 
óskiptur til bágstaddra í Mosfellsbæ.

viltu gera falleg skilti?
Skiltagerðadagar dagana 4-7. nóvember.
Hjá okkur í félagsstarfinu getur þú lært að 
gera falleg skilti með flottum textum. Tvær 
stærðir af skiltum er um að ræða, hægt 
er að panta mismunandi texta og mála í 
mismunandi litum.
Verð 20X30. Skilti, texti, málning 1600.
 Verð 30X60. Skilti, texti, málning 3200.
Áhugasamir hafið samband við félagsstarfið 

í síma  586-8014 eða 698-0090 
eða á elvab@mos.is

Frábær sýning JESÚ LItLI  
Miðvikudaginn 3. des. kl 20:00 
í Borgarleikhúsinu. Miðaverð 
4.250 kr. Þeir sem hafa áhuga 
á að koma með á þessa 
bráðskemmtilegu sýningu, 
vinsamlegast skráið ykkur á 
blað eða í síma 586-8014 eða 
698-0090 eða á elvab@mos.
is fyrir 5. nóv. Safnað verður 
saman í einkabíla.

Öll vitum við að Jólaguðspjallið er 
einstaklega fallegt og hátíðlegt, en það er 
ekki síður átakanleg. Trúðarnir láta allt flakka, 
umbúðalaust. Þeim er ekkert óviðkomandi, 
þeir velta við öllum steinum, snúa öllu á hvolf 
og segja allan sannleikann – og ekkert nema 
sannleikann. Jafnvel þótt hann sé grimmur. 
Eða fyndinn. Sýningin hlaut sex tilnefningar 
til Grímunnar, Íslensku leiklistarverðlaunanna 
meðal annars sem sýning ársins. Nú snúa 
trúðarnir aftur og takast á við sjálft Jólaguð-
spjallið. Leikstjórinn Benedikt Erlingsson 
hefur hemil á trúðunum eftir bestu getu og 
söngkonan Kristjana Stefánsdóttir töfrar fram 
himneska tóna með hjálp trúðsins Bellu. 

Jólahlaðborð 21. nóvember í hádeginu.
Eins og undanfarin ár förum við á Hótel 
Reykjavík Natura -SATT veitingastað (gamla 
Hótel Loftleiðir) Verð er 4.900 kr á  hlað-
borðið. Förum frá Eirhömrum 11:20 (eða frá 
Bæjarleikhúsinu). Verð í rútu er aðeins 500 
krónur. Vinsamlegast skráið ykkur á blað eða 
í síma 586-8014 eða 698-0090 eða á elvab@
mos.is fyrir 15. nóv.

- Fréttir úr bæjarlífinu6

í Mosfellsbæ 2014 - Dagana 25. október - 1. nóvember
MENNINGARHAUSTMENNINGARHAUST
DAGSKRÁ
Laugardagur 25.okt
kl.16:00 Tónleikar kvennakórsins Boudoir í Lágafellskirkju

Sunnudagur 26.okt
kl.20:00 Kyrrðartónleikar UniJon í Lágafellskirkju

Mánudagur 27.okt
kl.13:30kl.13:30 Vorboðar kór eldri borgara í Mosfellsbæ með opna æfingu í Kjarna, Þverholti 2.
kl.19:30 - 20:30 Sara Hrund með tónleika í Lágafellslaug

Þriðjudagur 28.okt
kl.19:30 - 22:00 Opin æfing hjá kvennakórnum Heklunum í Varmárskóla

Miðvikudagur 29.okt
kl.20:00 Laxnesskvöld í Lágafellskirkju. Auk kirkjukórsins koma fram söngvararnir

Diddú og Einar Clausen, á fiðlu leikur Matthías Stefánsson og á stokk stíga
aðal Laxness-spekúlantar sveitarinnar, Bjarki Bjarnason rithöfundur
og Sr. Gunnar Kristjánsson prófastur á Reynivöllum.

Fimmtudagur 30.okt
kl.20:00 Jeanne Bøe frá Skien vinabæ Mosfellsbæjar í Noregi, flytur einleikinn Með tröll í hjarta sem byggir á hinum

þekkta Pétri Gaut eftir Henrik Ibsen. Jeanne mun flytja einleikinn á ensku í bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ

FöFöstudagur 31.okt
kl:16:00 - 17:00 Sara Hrund les fyrir börn á jarðhæð í Kjarnanum Þverholti 2.
kl.20:00 Jeanne Bøe frá Skien vinabæ Mosfellsbæjar í Noregi, flytur einleikinn Með tröll í hjarta sem byggir á hinum þekkta

Pétri Gaut eftir Henrik Ibsen. Einleikurinn fer fram á norsku í þjóðleikhúskjallaranum í samstarfi við norska sendiráðið.

Laugardagur 1.nóv
kl.12:30 - 16:30 Ragnheiður Jóhannsdóttir kennir byrjendum að hekla frostrós á Bókasafni Mosfellsbæjar

Skráning fer fram í gegnum netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar veitir þjónustuver Mosfellsbæjar í síma 525-6700.

Aðgangur á viðburði Menningarhausts er ókeypis.

www.mosfellsbaer.is I facebook.com I Þverholt 2 I sími 525 6700

Bjóða upp á ókeypis 
blóðsykurmælingu
Lionsklúbbarnir í Mosfellsbæ bjóða 
upp á ókeypis mælingu og ráðgjöf 
samfara henni í versluninni Krón-
unni í Mosfellsbæ fimmtudaginn 
13. nóvember frá kl. 16.30-18.30. 
Klúbbarnir endurtaka 
leikinn frá síðustu 
tveimur árum og 
hefur þeim verið 
vel tekið í versl-
uninni. Sykursýki 
af tegund 2 er 
vaxandi vandamál 
og hefur algengi hér á 
landi aukist um 50% frá 1967-2002 
og reyndist á árunum 1997-2002 
um 4,7% í aldursflokkinum 45-64 
ára. Ekki er síður athyglisvert að 
fyrir hvern einstakling með þekkta 
sykursýki eru tveir sem vita ekki að 
þeir eru með sjúkdóminn.
Hluti þessara sjúklinga er þegar 
komin með fylgikvilla við greiningu 
og fer hlutfall þeirra vaxandi því 
lengur sem þeir hafa verið með 
sjúkdóminn.

Skólaskrifstofa 
heldur opin hús
Fyrsta opna hús vetrarins hjá Skóla-
skrifstofu Mosfellsbæjar verður 
haldið miðvikudaginn 29. október 
kl. 20. Í vetur verður lögð áhersla 
á hagnýt ráð varðandi uppeldi og 
samskipti við börn og unglinga. Ráð 
sem foreldrar, systkin, amma og afi, 
þjálfarar, kennarar og allir þeir sem 
koma að uppvexti barna og ungl-
inga geta nýtt sér. Að þessu sinni 
mun Erla Björnsdóttir, sálfræðingur, 
fjalla um mikilvægi svefns hjá 
börnum og unglingum, hvernig best 
er að bregðast við svefnvanda og 
gefa góð ráð.

„Hún tekst á við þessar aðstæður á aðdáunarverðan hátt,“ segir Halla móðir Brynju   

brynja Hlíf alvarlega slösuð 
eftir mótorhjólaslys í Noregi
Brynja Hlíf Hjaltadóttir, 16 ára stúlka úr 
Mosfellsbæ, lenti í alvarlegu mótorkross-
slysi í Noregi þriðjudaginn 14. október. 
Foreldar Brynju eru þau Halla Heimis og 
Hjalti Úrsus sem reka líkamsræktarstöðina 
Eldingu. 

Brynja hefur verið ein sú efnilegasta í 
mótorkrossíþróttinni á Íslandi. Hún hóf 
nám í haust í íþróttaskóla í Setesdal í Noregi 
þar sem hún hefur lagt stund á íþróttina. 
Hún var á æfingu í skólanum þegar slysið 
átti sér stað. Þrír hryggjarliðir brotnuðu 
auk annarra meiðsla og sem stendur er hún 
tilfinningalaus fyrir neðan mitti. 

„Mænan fór ekki í sundur og því ætlum 
við að trúa því að Brynja sigri í þessari 
baráttu. Við gerum okkur vel grein fyrir því 
að það er langt uppbyggingartímabil fram 
undan en við höldum fast í vonina um 
bata,“ segir Halla móðir Brynju. 

Búið er að útskrifa Brynju af gjörgæslu 
og áætlað er að flytja hana til Íslands með 
sjúkraflugi eins fljótt og hægt er. Fjöl-
skyldan öll er hjá Brynju og er umönnun á 
sjúkrahúsinu eins og best verður á kosið.

Ætlar sér að ganga á ný
„Brynja er algjör hetja og tekst á við þetta 

á aðdáunarverðan hátt. Læknarnir segja að 
hún sé fyrsti sjúklingurinn sem þeir útskrifa 
af gjörgæslu sem biður um handlóð. Svona 
hugsar hún og það á eftir að hjálpa henni 
mikið í batanum. Hún er baráttujaxl og 
ætlar sér að ganga á ný,“ segir Halla. 

Okkur er það  ómetanlegt í þessum erfiðu 
aðstæðum að finna allan þennan hlýhug, 
styrk og stuðning. Það er erfitt að útskýra 
það þegar maður er í þessum sporum hvað 
það er virkilega mikilvægt að finna þennan 
hlýhug og fyrir Brynju að finna hvað hún 
hefur snert mörg hjörtu. 

Svo verð ég að nefna það hvað kærastinn 
hennar, Guðbjartur Magnússon, sem einnig 
er í mótorkrossinu stendur eins og klettur 
við hlið hennar.“

team Brynja Hlíf #558
Halla segir að fjölskyldan sé öll mjög 

þakklát fyrir þá viðburði sem verið er að 
halda til stuðnings Brynju og fjölskyldu. 
Vinkonur fjölskyldunnar, þær Eva Magn-

úsdóttir og Elín Snorradóttir, hafa stofnað 
facebooksíðuna Team Brynja Hlíf #558 og 
styrktarreikning í hennar nafni. Þær hvetja 
Mosfellinga og aðra vini til að leggja sitt af 
mörkum svo að fjölskyldan geti einbeitt sér 
að bata Brynju án þess að hafa fjárhagsleg-
ar áhyggjur. 

VÍK mun svo standa fyrir styrktarmóti í 
Endúró fyrir Brynju Hlíf laugardaginn 25. 
október í Kópavogi og renna öll keppn-
isgjöld í sjóð til styrktar baráttu Brynju. 
Allar nánari upplýsingar má finna á www.
motocross.is. 

Crossfit Reykjavík hefur ákveðið að sýna 
stuðning í verki og setja saman nýtt stelpu-
WOD sem heitir Brynja og verður það æfing 
dagsins hjá þeim á laugardaginn kemur. 
Jafnframt er tekið á móti frjálsum framlög-
um. Nánari upplýsingar má finna á www.
crossfitreykjavik.is. 

Mosfellingur sendir baráttukveðjur til 
Brynju Hlífar og fjölskyldu og veit það fyrir 
víst að íbúar Mosfellsbæjar senda hlýja 
strauma til þeirra. annaolof@mosfellingur.is

Opnaður hefur verið reikningur í 
Arion banka í Mosfellsbæ. 

315-13-301947, kt: 080464-3639

Styrktarreikningur

Ein sú EfnilEgasta í 
mótorKrossíþróttinni
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í Mosfellsbæ 2014 - Dagana 25. október - 1. nóvember
MENNINGARHAUSTMENNINGARHAUST
DAGSKRÁ
Laugardagur 25.okt
kl.16:00 Tónleikar kvennakórsins Boudoir í Lágafellskirkju

Sunnudagur 26.okt
kl.20:00 Kyrrðartónleikar UniJon í Lágafellskirkju

Mánudagur 27.okt
kl.13:30kl.13:30 Vorboðar kór eldri borgara í Mosfellsbæ með opna æfingu í Kjarna, Þverholti 2.
kl.19:30 - 20:30 Sara Hrund með tónleika í Lágafellslaug

Þriðjudagur 28.okt
kl.19:30 - 22:00 Opin æfing hjá kvennakórnum Heklunum í Varmárskóla

Miðvikudagur 29.okt
kl.20:00 Laxnesskvöld í Lágafellskirkju. Auk kirkjukórsins koma fram söngvararnir

Diddú og Einar Clausen, á fiðlu leikur Matthías Stefánsson og á stokk stíga
aðal Laxness-spekúlantar sveitarinnar, Bjarki Bjarnason rithöfundur
og Sr. Gunnar Kristjánsson prófastur á Reynivöllum.

Fimmtudagur 30.okt
kl.20:00 Jeanne Bøe frá Skien vinabæ Mosfellsbæjar í Noregi, flytur einleikinn Með tröll í hjarta sem byggir á hinum

þekkta Pétri Gaut eftir Henrik Ibsen. Jeanne mun flytja einleikinn á ensku í bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ

FöFöstudagur 31.okt
kl:16:00 - 17:00 Sara Hrund les fyrir börn á jarðhæð í Kjarnanum Þverholti 2.
kl.20:00 Jeanne Bøe frá Skien vinabæ Mosfellsbæjar í Noregi, flytur einleikinn Með tröll í hjarta sem byggir á hinum þekkta

Pétri Gaut eftir Henrik Ibsen. Einleikurinn fer fram á norsku í þjóðleikhúskjallaranum í samstarfi við norska sendiráðið.

Laugardagur 1.nóv
kl.12:30 - 16:30 Ragnheiður Jóhannsdóttir kennir byrjendum að hekla frostrós á Bókasafni Mosfellsbæjar

Skráning fer fram í gegnum netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar veitir þjónustuver Mosfellsbæjar í síma 525-6700.

Aðgangur á viðburði Menningarhausts er ókeypis.

www.mosfellsbaer.is I facebook.com I Þverholt 2 I sími 525 6700www.mosfellsbaer.is  |  facebook.com  |  Þverholt 2  |  sími 525 6700
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Laxnesskvöld í 
Lágafellskirkju 
Miðvikudagskvöldið 29. október kl. 
20 verður Laxnesskvöld Kirkjukórs 
Lágafellssóknar haldið í tengslum 
við Menningarhaust í Mosfellsbæ. 
Þetta er í fjórða sinn sem kórinn 
stendur fyrir slíku kvöldi og er það 
að verða árviss viðburður. Mest 
allt efni dagskrárinnar er helgað 
bókinni Heimsljósi. Auk kirkjukórs-
ins koma fram söngvararnir Diddú 
og Einar Clausen, á fiðlu leikur 
Matthías Stefánsson og á stokk stíga 
aðal Laxness-spekúlantar sveitar-
innar, Bjarki Bjarnason rithöfundur 
og sr. Gunnar Kristjánsson prófastur 
á Reynivöllum. Í lokin heyrum við 
sjálft skáldið syngja Maístjörnuna á 
sinn einstaka hátt og allir taka svo 
undir í tangó-stemmningu.

Lionsklúbburinn Úa 
með vinkvennakvöld 
Eins og undanfarin ár verður vin-
konukvöld Lionsklúbbsins haldið 
með pompi og prakt föstudaginn 
14. nóvember í Hlégarði. Þessi 
skemmtun er aðalfjáröflunarleið 
klúbbsins. Boðið verður upp á 
dýrindis kvöldverð með fordrykk, 
happdrætti með fjölda eigulegra 
vinninga ásamt skemmtiatriðum, 
söng, glensi og gamni. Ágóði af 
skemmtuninni fer í líknarsjóð 
klúbbsins sem úthlutar fjármagni 
til líknarmála á heimaslóðum. Allar 
konur sem vilja styrkja gott málefni 
og skemmta sér saman eina kvöld-
stund eru velkomnar. Áhugasamar 
geta kíkt á facebooksíðu klúbbsins 
eða sett sig í samband við einhverja 
Úu konu.

  -  Bæjarblaðið í Mosfellsbæ8

Ný viðbygging að Varmá •Mikil fjölgun iðkenda •Fleiri og sérhæfðari æfingar  

Stórbætt aðstaða fyrir 
fimleika og bardagaíþróttir

UniJon með kyrrðar-
tónleika í kirkjunni
UniJon bjóða upp á rólega og 
notalega stemningu á Haustmenn-
ingarhátíð Mosfellsbæjar. Þau halda 
kyrrðartónleika í Lágafellskirkju 
sunnudaginn 26. október kl. 20:00. 
Söngvaskáldin Uni og Jón Tryggvi 
eru músíkalst par og kalla sig saman 
UniJon. UniJon voru seinasta vetur 
á tónleikaferð um Evrópu, þar sem 
þau hafa kynnt plötuna sína 
Morning Rain. Uni og Jón Tryggvi 
gáfu bæði út sólóplötur árið 2009, 
en hafa síðan samið og spilað sem 
dúett. Tónlist þeirra er á rólegu, 
þjóðlegu og rómantísku nótunum.

Laugardaginn 8. nóvember verður mikil 
söngskemmtun í íþróttahúsinu að Varmá 
með þátttöku fjögurra kóra. Hugmyndin 
að þessu kóramóti vaknaði fyrir nokkrum 
mánuðum síðan og er ætlunin að gera þetta 
að árlegum viðburði í Mosfellsbæ. 

Karlakórinn Stefnir mun bjóða 3-4 kór-
um að taka þátt í þessu hverju sinni og þeir 
kórar sem taka þátt nú eru: Karlakórinn 
Stefnir undir stjórn Árna Heiðars Karls-
sonar, Kvennakór Akureyrar undir stjórn 
Daníels Þorsteinssonar, Karlakór Kópavogs 
undir stjórn Garðars Cortes, Karlakór Rang-
æinga undir stjórn Guðjóns H. Óskarssonar 
og Karlakórinn Söngbræður í Borgarfirði 
undir stjórn Viðars Guðmundssonar.

Hver kór mun syngur nokkur lög og að 
lokum taka kórarnir nokkur lög saman.

Tónleikarnir hefjast kl. 16:00 laugardag-
inn 8. nóvember, miðasala við innganginn 

og kostar hver miði 2.000 krónur, frítt inn 
fyrir ellilífeyrisþega.

karlakórinn stefnir býður 
til söngveislu í íþróttahúsinu

Karlakórinn Stefnir boðar söngskemmtun fimm kóra undir yfirskriftinni Söngurinn í Mosó  

Stefnir í fjölmennt kóramót

Æfingar eru nú hafnar í nýrri viðbyggingu 
við íþróttahúsið að Varmá. Um er að ræða 
1.260 m2 fimleikasal auk tveggja bardaga-
sala á efri hæð sem eru samtals 450 m2. 
Fimleikasalurinn var formlega tekinn í 
notkun á bæjarhátíðinni Í túninu heima 
og nú hafa bardagasalirnir bæst við.

Ljóst er að nýju salirnar hafa mikla þýð-
ingu fyrir fimleika-, karate- og taekwondo-
deild. Mikil fjölgun hefur átt sér stað í þess-
um deildum og mikil tilhlökkun að hefja 
æfingar í bættri aðstöðu.

„Það er okkar trú að með byggingu þessa 
húss þá séum við að bjóða Mosfellingum 
upp á fyrsta flokks aðstöðu til að iðka fim-
leika og bardagaíþróttir, segir Haraldur 
Sverrisson bæjarstjóri. 

Þetta eru íþróttagreinar í miklum vexti og 
nauðsynlegt er að hlúa að fjölbreytilegri að-
stöðu til hreyfingar í sveitarfélagi sem hefur 
heilsu og heilsueflingu í fyrirrúmi.“

Fimleikadeildin verður samkeppnishæf
Sigrún Huld formaður fimleikadeildar-

innar er ánægð með nýja og bætta aðstöðu. 
„Ljóst er að bærinn gerði sitt allra besta til 
að hér risi glæsilegt fimleikahús sem gefur 
iðkendum Aftureldingar tækifæri til að 
byggja upp öflug keppnislið. 

Í húsinu eru þrjár gryfjur, ein þeirra 
hækkan/lækkanleg, ein svampagryfja og 
tvær púðagryfjur, tvö trampólín, trampólín-
lengja auk þess sem fimleikadeildin keypti 
áhöld fyrir söfnunarfé síðustu ára. 

Í vor voru tæplega 200 iðkendur við 
Fimleikadeildina en í dag eru 300 iðkendur 
skráðir frá tveggja ára aldri til fullorðinna 
og hefur fjölgunin því orðið mjög hröð. 

Hér áður fyrr þurfti Afturelding að fara 

með iðkendur sína í æfingaferðir í önnur 
félög til að komast í gryfjur og veita ið-
kendum tækifæri til að læra nýja tækni og 
stökk. 

Með nýju aðstöðunni er loksins komið 
tækifæri fyrir iðkendur Aftureldingar til 
að láta drauma sína rætast og hægt er að 
efla og styrkja þá um leið og félagið verður 
samkeppnishæft.“ 

Aðstaða karatedeildar stóraukist
Karatedeildin hóf æfingar í nýjum sal á 

dögunum. „Í byrjun mánaðarins fluttu for-
eldrar, iðkendur og þjálfara hjá karatedeild 
Aftureldingar aðstöðu deildarinnar í nýjan 
sal sem loksins var afhentur, segir Andrea 

M. Jónsdóttir formaður karatedeildar. 
Þessi nýja aðstaða er gífurlega þýðingar-

mikil fyrir deildina því skortur hefur verið 
á æfingaaðstöðu. Æfingar hafa farið fram í 
sölum sem henta afar illa og þá hefur deild-
in ekki getað boðið upp á afreksæfingar og 
iðkendur þurft að sækja þær æfingar til 
Reykjavíkur. 

Aðstaðan hefur stóraukist, salurinn er 
stærri en sá gamli og þótt enn vanti svolítið 
upp á að hann sé klár þá er aðstaða til æf-
inga stórbætt og karatedeildin getur boðið 
upp á fleiri og fjölbreyttari æfingar.

Taekwondodeildin með 100 iðkendur
Taekwondodeildin hefur einnig hafið 

starfsemi í nýjum og glæsilegum bardaga-
sal. „Starfsemi deildarinnar hefur vaxið 
gríðarlega undanfarin misseri og hefur 
t.a.m. iðkendafjöldi við deildina tvöfaldast 
borið saman við síðasta vetur, og eru nú um 
100 manns skráðir,“ segir Haukur Skúlason 
formaður deildarinnar  

„Aldur iðkenda er allt frá þriggja ára upp 
í rúmlega fimmtugt, og er óhætt að fullyrða 
að allir geti fundið tíma við sitt hæfi. Tae-
kwondo er skemmtileg fjölskylduíþrótt 
þar sem saman fara styrkur, snerpa, lið-
leiki, jafnvægi og sjálfsöryggi í íþrótt sem 
allir geta lagt stund á og á sama tíma lært 
áhrifaríka sjálfsvörn.

Með nýjum sal er hægt að bjóða upp 
fleiri og sérhæfðari æfingar sem mun 
tryggja sess Aftureldingar sem eins öflug-
asta taekwondofélags Íslands, enda býr 
deildin yfir fjölmörgum Íslands- og bikar-
meisturum auk Norðurlandameistara frá 
síðasta vetri.“

iðkendur úr fimleikum, 
karate og taekwondo

Myndir/RaggiÓla

fimleikakrakkar á flugi



Kaupið 
framleiðslu 

úr heimabyggð

Vistvæn brún egg 
frá Teigi í Mosfellsbæ. 

Bragðgóð, holl og 
frábær í baksturinn.

Brúnegg þessi stóru í grænu Bökkunum



  -  Fréttir úr bæjarlífinu10

Á dögunum afhenti Mosfellsbær 
Skálatúnsheimilinu afmælisgjöf en 
Skálatúnsheimilið hélt upp á 60 ára 
afmæli sitt fyrr á árinu. Þá var ákveðið 
að fá starfsmenn á handverkstæðinu 
Ásgarði til að framleiða húsgögn til að 
hafa fyrir utan vinnustofu heimilisins. 

Húsgögnin eru nú tilbúin og hafa 
verið sett niður á góðum stað sem 
oft er notaður til að njóta sólar á 
góðviðrisdögum. 

Á myndinni hér fyrir ofan má 
sjá þegar húsgögnunum var veitt 
móttaka. 

Á myndinni hér til hliðar má svo 
sjá listaverk sem starfsmenn Ásgarðs 
færðu íbúum fyrr á árinu í tilefni 
afmælisins. Við listaverkið stendur 
Hlynur Steinarsson íbúi í Fögruhlíð.

Skálatúni færðar gjafir
gjöf frá mosfellsbæ

gjöf frá ásgarði

Hefur þú 
smakkað 

laxinn
 í sesam og graslauks-

marineringunni?

Varmárskóli heldur svokallaða þemadaga 
á hverju ári en þá er hið hefðbundna 
skólastarf brotið upp og nemendur vinna 
í ákveðnum verkefnum. Þemað í ár var 
samgöngur, lýðheilsa og lýðræði og stóð 
frá 14.-16. október. 

Fjölmörg skemmtileg og áhugaverð 
verkefni voru á dagskrá, s.s. þróun sam-
göngutækja, hönnun framtíðarfarartækja, 
samgönguratleikur, göngutúrar, hönnun 
þorps, heimsóknir á bæjarskrifstofuna, 

hönnun báta og flugvéla og fræðsla um um-
ferðarmerki og umferðarreglur. Þemadagar 
gefa nemendum einnig færi á að vinna með 
ólíkum hópum þar sem mismunandi ald-
ursárgangar vinna saman. 

Í lok þemadaga var opið hús þar sem 
foreldrar mættu í skólann ásamt börnum 
sínum til að skoða afraksturinn. Mikil 
ánægja ríkti með þemadaga og er ætlun-
in að vinna jafnvel áfram með fjölmörg 
áhugaverð verkefni.

Þemadagar í Varmárskóla

HáHolt 13-15 • sími 578 6699 

opið:
mán-fös 

kl. 10-18:30

veisla á 20 mínútum



Heilsuefling Mosfellsbæjar
Heilsuefling Mosfellsbæjar opnaði 

20. desember 2007 í 150 fm húsnæði 

að Urðarholti 4. 

Upphaflega voru starfsmennirnir tveir 

en starfsemin vatt fljótt upp á sig og eru 

þar nú starfandi fimm sjúkraþjálfarar,  

einn sjúkranuddari ásamt ritara.  Eftir að 

hafa sprengt utan af sér starfsemina var 

húsnæðið stækkað í ágúst síðastliðnum.  

Í Heilsueflingu Mosfellsbæjar fer fram 

öll almenn sjúkraþjálfun en einnig 

hafa sjúkraþjálfararnir að baki ýmsa 

sérhæfingu s.s. nálastungur með og án 

raförvunar,  teipingar og liðlosun.  Einnig 

er mikil reynsla af endurhæfingu  eftir 

slys og aðgerðir, íþróttasjúkraþjálfun, 

sjúkraþjálfun á meðgöngu og allri 

almennri verkjameðferð í stoðkerfi.

Stofan hefur átt í góðu samstarfi við 

Heilsugæsluna og er búin öllum helstu 

tækjum sem nýtast við sjúkraþjálfun 

bæði til bekkjameðferðar og æfinga í sal.  

Þorfinnur sjúkraþjálfari, Elísabet 
sjúkranuddari, Jens sjúkraþjálfari, 
Karin sjúkraþjálfari, Kristín sjúkra-
þjálfari, Annie sjúkraþjálfari og 
Jóna ritari.

Nálastungur á hné með raförvun sem gagnast hafa 
vel sem verkjastilling.   (Bestu þakkir til Óla bónda 
fyrir að lána hné í myndatöku).

Hægt er að panta tíma alla virka daga í síma 5785080.  
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Hver er sinnar gæfu smiðurallir á HestbakáHaldaHússgengið

frændurnir kiddi 
og jón magnús jr.

frænkurnar 
erla og jóna maría 

feðginin keli 
og andrea

ingibjörg á toppnumkalli, stebbi og jóHann óskargunnHildur, kristinn dagur og jóna

Hjalti freyr, ólöf ósk og ingibjörg

rétta nefndinnágrannarnir í sveitinni

áð á Húsatúni með 
reykjaborgina í baksýn

Reykja-
RéttiR
2014
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  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós14

heilsuvin í mosfellsbæ

Íþróttir, sund og 
hollur kostur í Mos-
fellsbæ, hvað er í boði?
Hollt og gott mataræði er fyrstu 
forvarnir. Rannsóknir sýna að 
börn og unglingar fá mikið af 
orku sinni úr viðbættum sykri 
og of lítið af ávöxtum og græn-
meti. 

Hvað er í boði fyrir þá sem 
koma úr sundi og íþróttum í 
Mosfellsbæ? 

Lýðheilsunemar í HÍ gerðu úttekt á 
framboði í íþróttahúsum Mosfellsbæjar 
og báru saman við annað sveitarfélag 
í nágrenninu. Fyrsta ári Heilsueflandi 
samfélags er að ljúka með áherslu á 
næringu, að hollur kostur sé í boði fyrir 
bæjarbúa. 

Óneitanlega var gaman að sjá að 
niðurstaðan sýnir að hér í Mosfells-
bæ er framboð smábita og máltíða 
fjölbreyttara og hollari kostur frekar í 
boði í íþróttamiðstöðvum. Sem dæmi 
má nefna að Íþróttamiðstöðvar bæði í 
Varmá og í Lágafelli hafa ávexti til sölu 
en í nágrannasveitarfélagi voru ávextir 
ekki í boði eftir sund og æfingar.  Lága-
fell kom sérstaklega vel út þar sem þar 
er í boði að fá sér ferskan ávaxtahristing 
(boost) og úrvalið er meira, enda eru 
aðstæður þar góðar. 

Það sem er gott má alltaf 
bæta og þessari úttekt fylgdu 
tillögur til úrbóta. Sem dæmi 
til úrbóta var nefnt að minnka 
aðgengi og úrval á sælgæti og 
sykruðum vörum.  Aðgengi, 
þægindi, auglýsingar og upp-
röðun matvæla hefur mikil 
áhrif á það sem við veljum 

hverju sinni. Í Lágafelli hefur núna allt 
sælgæti verið fjarlægt af sjónsviðinu og 
ávextir eru í körfu á borðinu fyrir framan 
alla. Vatnsdrykkir eru meira áberandi 
og auglýsingar á sykruðum valkosti eru 
ekki fyrir hendi. Einnig var bent á að 
hafa í boði hollari kost í máltíðum eða 
smábita. Forstöðumenn íþróttamann-
virkja í Mosfellsbæ eru einmitt að skoða 
þessar tillögur og eru að bæta aðgengi 
að hollari kosti. 

Það verður gaman að fylgjast með 
niðurstöðum þessarar úttektar á næsta 
ári og sjá hvar við stöndum þá í saman-
burði við aðra og hvort að það sé mæl-
anlegur munur til batnaðar á milli ára 
hjá okkur hér í Mosfellsbæ.

� Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir
Heilsuvin, verkefnastjórn

Heilsueflandi samfélags

heilsu

hornið

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Laus er 100% staða launafulltrúa
á launadeild Mosfellsbæjar

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru staðsettar í Kjarna að 
Þverholti 2 og þar starfa að jafnaði um 45 manns. Bæjarskrif-
stofurnar bjóða upp á hvetjandi starfsumhverfi og setja sér það 
markmið að vera eftirsóknarverður og aðlaðandi vinnustaður 
þar sem atvinna og fjölskylduábyrgð fara vel saman.

Helstu verkefni
Launafulltrúi annast launavinnslu og framkvæmd kjarasamn-
inga undir stjórn deildarstjóra. Hann hefur eftirlit með orlofs- 
og vinnutímamálum starfsmanna, vinnur að undirbúningi 
launaáætlana og annast úrvinnslu upplýsinga úr launabókhaldi. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun áskilin.
• Reynsla af H3 launakerfi æskileg 
• Mjög góð tölvukunnátta áskilin
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum 

Um framtíðarstarf er að ræða og ráðið er í stöðuna frá og með 
1. janúar 2015. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Sigur-
hansdóttir, deildarstjóri launadeildar í síma 525 6700. 

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2014. 
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu sendar til Sigríðar 
Indriðadóttur mannauðsstjóra á netfangið sigriduri@mos.is. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Við hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja um starfið.

Launafulltrúi
hjá Mosfellsbæ

Skjöl Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar eru mikill viskubrunnur um sögu og 
menningu héraðsins. Héraðsskjalasafnið varðveitir gögn frá stofnunum, félögum, 
fyrirtækjum og einstaklingum. Safnið óskar eftir að fá gögn afhent í stað þess að 
þeim sé eytt. Glötuð gögn er glötuð saga. 
Hér fyrir ofan má sjá mynd sem varðveitt er á safninu.

Myndin er líklega frá 1960-1970.
Karlakórinn Stefnir var stofnaður þann 15. janúar 1940 og voru stofnfélagar 

20.  Fyrsta söngskemmtunin var að Brúarlandi í Mosfellssveit 7. febrúar það ár. 
Fyrsti söngstjóri var Oddur Andrésson á Hálsi í Kjós, en síðar tóku við þeir Gunnar 
Sigurgeirsson, Páll Halldórsson, Birgir Halldórsson Lárus Sveinsson sem stjórnaði 
honum í 25 ár, Helgi R. Einarsson, Atli Guðlaugsson, Gunnar Ben og núverandi 
stjórnandi er Árni Heiðar Karlsson. 

Árið 2000 hlaut Karlakórinn Stefnir starfsstyrk til menningarmála og valinn 
„Bæjarlistamaður Mosfellsbæjar“.

Stefnir hafði lengi vel æfingaraðstöðu í Varmárskóla en um áramótin 2001 - 2002 
fékk hann kjallarann í Brúarlandi afhentan til umráða en kórinn hafði verið á 
hrakhólum með eignir sínar eftir að þrengja tók að honum í Varmárskóla. Því miður 
varð kórinn að flytja út úr kjallaranum um áramótin 2007 -2008 en þá var ákveðið að 
nýr framhaldsskóli yrði staðsettur í Brúarlandi á meðan húsnæði fyrir hann væri í 
byggingu. Stefnir æfir nú í Krikaskóla í Mosfellsbæ.

Því miður hafa engin skjöl frá Karlakórnum verið afhent til Héraðsskjalasafnsins.

leynist fjársjóður í þínum fórum?

Karlakórinn Stefnir

Í nógu er að snúast hjá strákunum á dekkjaverkstæðinu enda kominn tími á vetrardekkin. 
Þeir gáfu sér þó tíma fyrir myndatöku þegar ljósmyndara Mosfellings bar að garði. 

mikið að gera á dekkjaverkstæðinu

Líf og fjör á N1 
í LaNgataNga
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Yoga hjá Hoggu

- Nemendur á námskeiði fá frían aðgang í opna tíma
- Ókeypis prufutími í opinn tíma
- Nemendur fá 10% afslátt

Nánari upplýsingar og skráning: 
  Sími: 845-9280 - hogga1@simnet.is           Facebook.com/YogahjaHoggu

Byrjendanámskeið að hefjast 27. og 28. október

Þverholt 2 (í Kjarnanum)

fellsbæ, hvað er í boði?

heilsu

hornið

Jólin nálgast 

Kaffihúsið Álafossi
Jólahlaðborð  með sænsku ívafi í umsjón             Jólahlaðborð með villibráðar ívafi í umsjón 
Mumbi Kihohia  matargerðarsnillings Úlfars Finnbjörnssonar matreiðslumeistara

22. Nóvember – Laugardagur 6. Desember  - Laugardagur
29. Nóvember – Laugardagur 13. Desember -  Laugardagur
Verð á mann kr. 7.500 Verð á mann kr. 9.500

Þorláksmessuskata
Allan daginn, frá hádegi fram á kvöld

Verð á mann kr. 3.300

Borðapantanir í síma 566 8030, netfang kaffihusid@alaborg.is



Sigrún Þuríður Geirsdóttir þroskaþjálfi hefur synt tvisvar sinnum yfir Ermarsundið. 
Hún var sæmd silfurmerki Sundsambands Íslands árið 2013 fyrir að hafa 
lokið tæplega 20 klukkustunda sundi í boðsundssveit.

Sigrún Þuríður byrjaði 
að stunda sjósund árið 
2008. Hún segir það 

besta við sjósundið að allir 
sem það stunda séu þar á sínum forsend-
um og hver og einn sé með það að mark-
miði að sigra sjóinn hverju sinni.

Sigrún hefur synt mörg sund við Ís-
landsstrendur og hefur einnig synt tvisvar 
sinnum yfir Ermarsundið. Hún er hvergi 
hætt því hún stefnir á að synda þar yfir í 
þriðja sinn og þá ein.

„Ég hef alla tíð búið í Mosfellsbæ, um 
fimm ára aldurinn flutti ég í Reykjahverfið 
en þar byggðu foreldrar mínir hús. Ég var 
lánsöm því móðurafi minn bjó hjá okkur 
nánast alla mína barnæsku þannig að ég 
kom aldrei heim að tómu húsi, hann og 
mamma voru ávallt til staðar.

Við krakkarnir í hverfinu vorum góðir 
vinir og lékum okkur mikið úti. Við not-
uðum móann hjá kálgörðunum bak við 
Reykjaveginn mikið. Þar var skautað á 
veturna og tjaldað á sumrin.“  

Sigrún Þuríður er fædd í Reykjavík 3. 
júlí 1972. Foreldrar hennar eru þau Emma 
Ottósdóttir nuddfræðingur og Geir Þor-
steinsson matreiðslumeistari. Sigrún á 
þrjú systkini, Guðnýju, Huldu Guðrúnu og 
Geir Jón. 

Fékk draumavinnuna á Reykjalundi
„Ég gekk í Varmárskóla og átti þar góð 

ár. Ég var einnig nemandi í Tónlistarskóla 
Mosfellssveitar, ég lærði á fiðlu hjá Nönnu 
Jakobsdóttur og líkaði það mjög vel. 

Þegar ég var ellefu ára þá 
langaði mig til þess að fara í 
sumarvinnu. Ég var lengi vel 
búin að  fylgjast með krökk-

unum sem voru að vinna í kálgörðunum 
á bak við húsið mitt. Ég gekk af stað upp 
að Reykjum alveg að springa úr stressi og 
sótti um vinnu. Ég fékk vinnuna, mætti í 
kálgarðinn í 66° gallanum mínum og tók 
upp rófur allt sumarið.  

Næstu sumur fékk ég vinnu í unglinga-
vinnunni á Reykjalundi en svo fékk ég 
draumavinnuna. Það var í eldhúsinu hjá 
pabba en hann starfaði sem yfirmatreiðslu-
maður á Reykjalundi í 34 ár.“

Lífið lék við okkur
„Ég sótti um í Menntaskólanum við 

Hamrahlíð eftir útskrift í Gagnfræðaskóla 
Mosfellsbæjar. Annakerfið hentaði mér illa 
svo ég hætti að tveimur árum liðnum.

Á þessum tíma kynntist ég manninum 
mínum, Jóhannesi Jónssyni stjórnmála-
fræðingi. Við erum búin að vera gift í 
rúmlega 22 ár og saman enn lengur. Elsta 
barnið okkar, Benedikt Geir, fæddist árið 
1993. Þá vorum við Jóhannes nýflutt í okkar 
fyrstu íbúð hér í Mosfellsbænum og lífið lék 
við okkur.“

Draumurinn endaði skyndilega
„Ég ákvað að skella mér í hárgreiðslunám 

og fór í Iðnskólann í Reykjavík. Eftir þrjár 
annir í skólanum komst ég á samning hjá 
meistara en fljótlega kom svo í ljós að ég 
var með mikið ofnæmi fyrir efnunum sem 
notuð eru. Draumur minn um að verða 
hárgreiðslukona endaði skyndilega.”

Útskrifaðist sem þroskaþjálfi
„Í febrúar 1997 fæddist okkur dóttir, 

Ingibjörg Bergrós, og um vorið sótti ég 
um í Þroskaþjálfaskóla Íslands og hóf þar 
nám um haustið. Það gekk vel að samræma 
heimilið og námið. Í miðju námi, árið 

1999, fæddist yngsti 
sonur okkar hann 
Daníel Óskar. Ég 
hélt náminu áfram 
og útskrifaðist sem 
þroskaþjálfi árið 
2001 og starfaði sem 
slíkur í nokkur ár hjá 
Mosfellsbæ. 

Í dag starfa ég í Klettaskóla sem er sér-
skóli fyrir fötluð börn. Þar er yndislegt að 
vinna og ég hlakka til að mæta í vinnuna á 
hverjum degi.“

Eitt það besta sem ég hef gert 
„Árið 2008 byrjaði ég að stunda sjósund 

með Guðnýju systur minni og er það eitt 
það  besta sem ég hef gert fyrir sjálfa mig. 
Ég lagaðist af astma sem varð til þess að ég 
fór að geta hreyft mig meira og mér leið 
betur. Mín reynsla er sú að sjósund er allra 
meina bót og ég mæli hiklaust með því.

Ári síðar fór ég á námskeið með Huldu 
systur minni og þar gerðist eitthvað. Ég 
fór að setja mér markmið í heilsumálum 
en ég var komin í þriggja stafa tölu og það 
hljómaði ekki vel. Ég hef síðan þá gengið á 
fjöll, tekið þátt í tvíþrautum, sundmótum, 
hjólreiðakeppnum og hlaupum.“

Hver og einn með sín markmið
„Félagsskapurinn í kringum sjósundið er 

mjög góður. Þar eru allir á sínum forsend-
um og hver og einn með sín markmið. Það 
getur verið ansi kalt að fara ofan í en þegar 
upp úr er komið er viss sigur í höfn. 

Ég hef synt mörg sund hér á Íslandi eins 
og t.d Viðeyjarsundið og árið 2012 synti ég 
boðsund upp á Akranes.“

Tilbúin til að skila mínu
„Í lok sumars hittumst við nokkrar sjó-

sundskonur og þeirri hugmynd var kastað 
fram að synda saman boðsund yfir Ermar-
sundið. Við vorum búnar að synda mikið 
saman um sumarið og fannst okkur þetta 
frábær hugmynd.

Við nefndum okkur Sækýrnar og það var 
farið af stað að panta bát og við fengum 
pláss sumarið 2013. Ég æfði eins og enginn 
væri morgundagurinn og var tilbúin til að 
skila mínu þegar stóra sundið rann upp.“

Syntu yfir Ermarsundið
„Þetta var mikið ævintýri, ólíkir einstakl-

ingar í hópnum með mismikla sundgetu og 
því var það svo frábær tilfinning þegar við 
kláruðum sundið eftir 19 klukkustundir og 
32 mínútur. Sækýrnar fengu verðlaun fyrir 
þrek, viljastyrk og hugrekki til að vera á 
sundi í þennan tíma. 

Þegar heim var komið var ég enn í skýj-
unum yfir að hafa náð þessum áfanga en 
hugsaði samt að þetta ætlaði ég ekki að 
gera aftur.“ 

Sundið var bæði erfitt og krefjandi
„Um haustið sama ár voru tengdadóttir 

mín, Sædís Rán Sveinsdóttir og vinkona 
mín, Harpa Hrund Berndsen, mjög spennt-
ar að synda þetta sund þannig að ég ákvað 
að bætast í hópinn. Fleiri bættust við og 
úr varð fimm manna sundsveit kvenna 
sem áttu flestar glæstan sundferil að baki. 
Við kölluðum okkur Yfirliðið. Við syntum 
í sumar og sundið var bæði erfitt og krefj-
andi.“

Ýmislegt sem mætir manni í sjónum
Ég spyr Sigrúnu að lokum hvort hún sé 

tilbúin til að fara yfir Ermarsundið í þriðja 
sinn? „Já, mig langar að synda ein yfir 
Ermarsundið og stefni á það. Það reynir 
mikið á að taka þátt í svona sundi, bæði 
andlega og líkamlega, þó aðallega andlega. 
Það er  t.d. ýmislegt sem mætir manni í 
sjónum sem auðveldar manni ekki eins og 
marglyttur, fiskar, stór skip og drasl. Eitt 
skiptið var fullt af höfrungum syndandi 
við bátinn. Það var ekki í boði að hætta við 
heldur þurfti maður að stilla hugann og 
skella sér út í. 

Ég veit ekki alveg hvenær ég fer en ég 
þarf bara að æfa af kappi, þetta hefst víst 
ekki öðruvísi,“ segir þessi harðduglega 
sundkona að lokum.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

HIN HLIÐIN
Hvað borðar þú í morgunmat? Ég 
borða yfirleitt Cheerios eða hafragraut.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Helgufoss í Mosfellsdal.

Hver er besta ákvörðun sem þú hefur 
tekið? Það var að kaupa hund, hann 
Fróða.

Bókin á náttborðinu? 5:2 mataræði.

Hvernig dekrar þú við sjálfa þig? Fæ 
mér Coke og Twix og skelli mér í sjósund.

Óvenjulegasta uppátækið? Að fá mér 
landnámshænur í garðinn.

Hver er besta setning eða orðtak 
sem þú hefur heyrt? Væntingar valda 
vonbrigðum, markmið ganga upp.

Hvað er fegurð? Það sem býr 
innra með fólki.

Fjölskyldan, Benedikt Geir, Sædís Rán, Sigrún, 
Daníel Óskar, Jóhannes og Ingibjörg Bergrós. 

  - Mosfellingurinn Sigrún Þuríður Geirsdóttir16
Myndir úr einkasafni.

Það er  ýmislegt sem mætir 
manni í sjónum sem auð-

veldar manni ekki eins og marg-
lyttur, fiskar, stór skip og drasl.

Sjósund 
er allra 
meina bót

yfirliðið

á ítalíu árið 1980 á fermingardaginn



Myndir úr einkasafni.

yfirliðið

á fermingardaginn

S    ngurinn í MOSÓ 2014

Karlakórinn Söngbræður
Íþróttahúsið að Varmá—laugardaginn 8.nóvember - kl. 16:00 

..

Karlakórinn Söngbræður
Kvennakór Akureyrar
Karlakór Rangæinga 
Karlakór Kópavogs

og gestgjafarnir 

Karlakórinn Stefnir 
Inngangseyrir kr. 2.000 - frítt inn fyrir ellilífeyrisþega.

Hver kór syngur nokkur lög og í lokin syngja allir saman.

www.mosfellingur.is  -  

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Ferðamálafélag Mosfellsbæjar boðar til félagsfundar 
þriðjudaginn 28. október næstkomandi á Bókasafni 
Mosfellsbæjar í Kjarna, Þverholti 2 kl. 16.00.                     

Dagskrá fundar:
1. Margrét Rósa Einarsdóttir formaður stjórnar 
opnar fundinn.
2. Einar Bárðarson forstöðumaður Höfuðborgarstofu 
kynnir verkefnið Reykjavík Loves.     
3. Önnur mál.
Fundarstjóri: Dóra Guðný Gestsdóttir, 
forstöðumaður Gljúfrasteins.

Allir velkomnir.
Stjórnin

Fundur 
Ferðamálafélags 
Mosfellsbæjar

17



  -  Dreift frítt í Mosfellsbæ, á Kjalarnes og í Kjós18

Í tilefni alþjóðlega sjónverndardags Lions 
þann 14. október var haldin kynning í Ráð-
húsi Reykjavíkur á ýmsum verkefnum sem 
Lionsklúbbar tóku þátt í. 

Þar á meðal var Lionsklúbburinn Úa 
í Mosfellsbæ með kynningu á nokkrum 
verkefnum tengd þessum degi.  Má nefna 
blóðsykursmælingar fyrir almenning sem 
hefur verið mældur í nóvember á degi 
sykursjúkra í Krónunni síðustu árin, í 

samvinnu við Lionsklúbb Mosfellsbæjar.  
Lestrarátaksverkefni sem klúbburinn hefur 
verið með síðustu þrjú árin í samvinnu við 
skólana í Mosfellsbæ með áherslu á treg-
læsi og lesblindu.  

Einnig voru tveir fulltrúar úr Lions-
klúbbnum Úu með kynningu á sérverkefni 
fyrir Lions á Íslandi, Lestrarátak Lions og 
umhverfismál.

Frábært tilboðsverð, 

aðeins 10.990.000 kr.

20” álfelgur, loftpúðafjöðrun, lyklalaust aðgengi og ræsing. 
Rafmagnshleri, Xenon og led ljós, panorama, Nappa leðursæti 
með hita og kælingu, hiti í stýri, fjarlægðaskynjarar að framan 
og aftan. Alpine hljómkerfi með 8,4” snertiskjá, 40 GB hörðum 
disk, Bluetooth fyrir símann og tónlistina í símanum þínum. 
Bakkmyndavél, 8 gíra, sjálfskiptur, mjög fullkomið fjórhjóladrif 
með lágu drifi.  V6, 3.6, 290 hö með eyðslu aðeins 10,4 í 
blönduðum akstri og 8,2 í langkeyrslu, Rosalega flottir og 
vel búnir bílar.

17” álfelgur, lyklalaust aðgengi og ræsing. Rafmagnshleri, 
rafdrifnar afturhurðar, 7 manna. Glertopplúga, leðursæti með 
hita, hiti í stýri, fjarlægðaskynjarar að aftan. Stow’n go, Xenon, 
Alpine hljómkerfi með 7” snertiskjá, 40 GB hörðum disk, Blue-
tooth fyrir símann og tónlistina í símanum þínum. Bakkmynda-
vél, Blue Ray DVD spilari með 2 skjám afturí og aukatengi 
möguleikum, HDMI, USB o.fl. V6, 3.6, 290 hö með eyðslu 
aðeins 11,8 í blönduðum akstri og 9,4 á langkeyrslu, 6 gíra 
sjálfskiptur. Rosalega flottir, vel búnir og mjög rúmgóðir bílar.

Jeep Grand Cherokee 
Overland 2014

Chrysler Town 
& Country Limited 2014

Við sérpöntum allar gerðir bíla frá USA og Evrópu 

Bestu lúxus 
jeppakaupin
í dag 

Hin fullkomni 
fjölskyldubíll með 
öllum lúxus 

Frábært tilboðsverð,

aðeins 7.990.000 kr.

Þverholt 6 - 270 Mosfellsbæ - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - isband@isband.is - www.isband.is

Opið alla virka daga frá 10-18  –  LOKAÐ laugardaga

Komdu til okkar og skoðaðu

Opið alla virka daga kl. 10-18 - laugardaga kl. 11-15 - lokað sunnudaga
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Fífa salernispappírinn er einstaklega mjúkur þriggja laga pappír, náttúrulega 
hvíttur, án klórbleikiefna og viðbættra ilmefna. Þú færð Fífu í pakkningu sem 
hentar þér í næstu verslun.

WWW.PAPCO.IS

FIÐURMJÚK FÍFA

3
3ja laga

Sunnudagaskólinn í Lágafellskirkju er á 
sunnudögum kl. 13:00 yfir vetrartímann. 
Þar komum við saman, syngjum og fáum 
fræðslu dagsins bæði í söguformi og í 
formi teiknimyndar.  Í upphafi hverrar 
stundar læra börnin morgunversið  sem 
farið er með í upphafi hverrar samveru:
Nú er ég klæddur og kominn á ról,
Kristur Jesús veri mitt skjól,
í guðsóttanum gefðu mér
að ganga í dag svo líki þér.

Mikilvægt er að kenna börnunum stafróf 
bænarinnar; spenna greipar, lúta höfði, 
og loka augunum.
Þetta gerum við til að einbeita okkur. 
Festa hendur saman til þess að vera ekki 
með þær á hreyfingu.
Lúta höfði til að sýna lotningu og forða 
því að vera með höfuðið á hreyfingu. 
Loka augum til þess að láta umhverfið 

ekki taka athygli okkar.
Söngurinn er tjáning lofgjörðar 
og þakklætis, jafnframt því að geta 
verið bænin okkar.

Foreldrar, afar og ömmur eru hvött  til að 
taka þátt með börnum og barnabörnum.

Sjáumst hress í Sunnudaga-
skólanum í vetur.

SunnudagaSkólinn
í lágafellSkirkju

Alþjóðlegur sjónverndardagur

dagný Og ósk 
í ráðhúsinu

opið hús
Opið húS í SjálfbOðamiðStöð 
rauða krOSSinS í mOSfellSbæ 

á miðvikudögum kl. 13-16

Á þeim tíma er eftirfarandi á dagskránni:

1. prjónahópur
Sjálfboðaliðar RkíMos. prjóna og hekla fyrir hjálparstarf innanlands 
og erlendis. Hópurinn sem kallast föt sem framlag, samanstendur 

af góðu fólki sem hittist reglulega og lætur gott af sér leiða. 
Á staðnum eru prjónar og garn. Velkomið er að taka með sér eigið 

prjónadót. Þeir sem vilja gefa garn í verkefnið vinsamlega hafið 
samband.  Rjúkandi kaffi á könnunni og með því.

Allir eru hjartanlega velkomnir að taka þátt. 
Það er tekið vel á móti þér.

2. Skiptifatamarkaður 
fyrir 12 ára Og yngri

Hvetjum foreldra til að koma með heilleg föt og skó 
sem börnin eru vaxin upp úr og skipta yfir í önnur!  

ókeypis fyrir alla – láttu sjá þig!

3. StarfSmaður á Staðnum
Á sama tíma og prjónahópurinn hittist er starfsmaður okkar 
yfirleitt á staðnum til að veita upplýsingar um starfsemina, 

taka á móti sjálfboðaliðum og ræða við gesti og gangandi um 
hvaðeina sem þeim liggur á hjarta og við kemur Rauða krossinum. 

Ef svo óheppilega vill til að starfsmaðurinn er að vinna úti í bæ, 
þá geta prjónakonurnar leyst úr flestum málum og ef ekki, 

þá komið skilaboðum á framfæri.

Nánari upplýsingar í síma 564-6035 og 898-6065 og á vefsíðu 
deildarinnar www.raudikrossinn.is/page/rki_mosfellsbaejardeild.
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ERT ÞÚ HOLLVINUR
REYKJALUNDAR?

Hringdu í síma 585 2000

Skráðu þig á reykjalundur.is/hollvinur

Sendu tölvupóst á 
reykjalundur@reykjalundur.is

Skráðu þig á Facebook: 
Hollvinasamtök Reykjalundar

Þannig leggur þú þitt lóð á vogarskálarnar

Til staðfestingar er hringt í alla sem skrá sig á netinu.

Þú hefur ýmsar leiðir til að gerast hollvinur

Foreldrafélag Lágafellsskóla stendur fyrir 
fyrirlestri um vináttu barna og unglinga 
þriðjudaginn 28. október kl. 19:30 
í sal Lágafellsskóla.

Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor við 
Háskóla Íslands, fjallar um mikilvægi 
vináttu fyrir börn og unglinga. 

Megináhersla verður lögð á leiðir fyrir 
foreldra til að geta aðstoðað börn sín 
við að eignast vini og halda þeim. 

Vonumst við til að fá marga foreldra 
á fundinn. Það skiptir miklu máli að 
börnunum okkar líði vel og það eru 
til leiðir til þess að bæta líðan þeirra.

Allir foreldrar og forráðamenn eru hvattir til að mæta!

„Það þarf heilt þorp til þess að ala upp barn“
(Gamalt afrískt máltæki)

Stjórn foreldrafélags Lágafellsskóla

FYRIRLESTUR
UM VINÁTTU

Leggjum LögLega

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Vinsamlegast leggjum bílum okkar í merkt bílastæði 
við Íþróttamiðstöðina Varmá. 

Nokkuð hefur borið á því að bílum hefur verið lagt þannig að þeir teppa 
umferð, m.a. þannig að sjúkrabifreiðar komast ekki leiðar sinnar, 
en einnig að bifreiðar teppi gangandi umferð eða skapi slysahættu. 

Ef bílum er lagt ólöglega upp á gangstéttum og við gangstéttarkanta 
getur það varðað sektum og að bílar verði fjarlægðir 
á kostnað eigenda sinna. Við verðum öll í 
sameiningu að tryggja sem best öryggi barna 
og unglinga á svæðinu og draga úr slysahættu.

Átak í bílastæðamálum að Varmá



@i10ofical #pressulið #handball #vestmannaeyjar @vilhjalmurari Skólinn okkar Fmosó í dag

@kristinrey03 Blaklið Aftureldingar eftir sigurleik 
gegn Þrótti Nes 3-0 að Varmá #mosfellingur #blak

@birtajoh @workpromotingicelandandoursecret
”dalinn” #mosfellingur #vntm14 #extremeiceland

@ibbirun Betri hlaupafélaga og fallegri hlaupaleiðir 
er erfitt að finna @thoraros18 #mosfellingur #Ísland

@gullivals Handboltinn byrjaður að rúlla, margir 
sigrar og reynsla í bankann #Mosfellingur #UMFA

@unnurpalmars Yndislegt í Mosfellsbæ - Fallegir 
haustlitir #mosfellingur #mosfellsbær #iceland

@kristinrey03 Brúarland 
#mosfellsbær #mosfellingur

@binnif #autum #mosfellingur

@atli95  Okkur halda engin bönd!  
#afturelding #mosfellingur #toppurinn

@isabelaguilar0403  Fyrir gula hverfið 
#mosfellingur #mosfellingurársins

@mosfellingur  Allt að gerast í Helgafellshverfni?

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram

  - Instagram20
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Hressar fálkaskátastelpur á aldrinum 10 
– 12 ára fóru í útilegu í Lækjarbotnum 11. 
– 12. október. Í skátaútilegum er mikið fjör 
og margt um að vera fyrir unga skáta. Þær 
kepptu í ýmsum skátaleikjum, meðal ann-
ars að búa til fatalínu úr fötunum sínum 
og kasta líflínu. Fastur liður í skátunum er 
að njóta og kanna náttúruna og fóru skáta-
stelpurnar í fjallgöngu á Selfjall. 

Um kvöldið var haldin kvöldvaka með 
skemmtiatriðum og farið í næturleik. Þá 
voru nýliðar boðnir sérstaklega velkomnir 
með því að fara með þá í  helli og þeir vígðir 
sem fálkaskátar. Það er mikið fjör í skátun-
um og útlegur eru hápunkturinn á starfinu 
á hverri önn. 

Skátastarf er mikið ævintýri fyrir alla eins 
og sést á myndunum. 

Laugardaginn 25. október 
kl. 17 verða haldnir kraft-
miklir karlakórstónleikar 
í Guðríðarkirkju. 

Allur ágóði tónleik-
anna mun renna í tón-
listarsjóð kirkjunnar. 
Þar munu koma fram 
Karlakór Kjalnesinga 
ásamt Bjarna Ara og svo 
Stormsveitin með Pétri 
Erni. Stormsveitin er 20 manna þjóðlaga 
rokk-karlakór sem syngur með hljómsveit. 
Á þessum tónleikum mun sjálfur Pétur Örn 
kenndur við Buffið taka lagið með kórn-
um.

Metnaðarfullt rokk og vinsæl lög
Efnisskráin spannar tónlist sem allir 

þekkja, allt frá íslenskum karlakórslög-
um og þjóðlögum til Queen og Metallica í 

metnaðarfullum útsetn-
ingum. Stormsveitin hef-
ur verið starfandi í rúmt 
ár og komið fram á fjölda 
viðburða og fengið mjög 
góðar viðtökur. Þetta er 
klárlega góð skemmtun 
fyrir þá sem hafa áhuga 
á metnaðarfullu rokki 
eins og þeir hafa aldrei 
séð það áður.

Karlakór Kjalnesinga er í hörku formi 
og hefur fengið til liðs við sig Bjarna Ara 
sem mun taka með þeim  sín vinsælustu 
lög. Þetta eru tónleikar sem enginn ætti að 
láta fram hjá sér fara. Guðríðarkirkja er eitt 
besta tónleikahús landsins. Tónleikarn-
ir eru til styrktar tónlistarsjóði kirkjunnar 
og munu allir sem koma fram gefa vinnu 
sína. Verið er að sérsmíða íslenskt orgel og 
er markmiðið að klára það verkefni.

Stormsveitin og Kjalnesingar ásamt góðum gestum  

Stórtónleikar í 
Guðríðarkirkju

Bjarni Ara Pétur Örn

miða er hægt að 
nálgast á midi.is

Farsæld er fyrirtæki rekið af hjúkrunarfræð-
ingunum og mæðgunum Fríðu Hermanns-
dóttur og Hallfríði Eysteinsdóttur. Saman 
hafa þær mikla reynslu af hjúkrun, umönn-
un og þjónustustörfum. Farsæld býður upp 
á heimahjúkrun og aðra þjónustu sem snið-
in er að þörfum hvers og eins. Markmiðið 
er að veita einstaklingsmiðaða, heildræna, 
faglega og persónulega þjónustu.

Eldri borgarar vilja búa sem lengst á eig-
in heimili og því er mikilvægt að þeir geti 
fundið fyrir öryggi og fengið heilsueflandi 
aðstoð í daglegu lífi sem getur stuðlað að 
aukinni virkni og vellíðan.

Þjónustan sem boðið er uppá er marg-
þætt og þar má nefna hjúkrunarmeðferð, 
aðstoð í daglegu lífi, ráðgjöf, viðveru, 

stuðning og félagsskap. 
Nánari upplýsingar á farsaeld.is

Persónuleg heimahjúkrunarþjónusta fyrir aldraða

Fálkaskátar úr Mosverjum 
í útilegu í Lækjabotnum 

Salur 
til leigu

Salur Sjálfstæðisfélags
 Mosfellinga að Háholti 

(Krónuhúsið) leigist út til 
funda og samkvæma. 

Salurinn er um 120 m2 að stærð. 

Bókanir og nánari 

upplýsingar veitir 

Svala Árnadóttir 

í síma 845 1483.



Theodór stýrir 
stelpunum áfram
Meistaraflokksráð kvenna hefur 
gengið frá áframhaldandi samn-
ing við Theodór Sveinjónsson 
sem þjálfara liðsins. Theódór mun 
byggja ofan á þann árangur sem 
náðist síðasta sumar. Liðið varð 
sterkara eftir því sem á mótið leið 
enda fékk Theodór ekki nema 
tveggja mánaða undirbúning fyrir 
mótið, þar sem hann tók við liðinu 
undir lok mars eftir að John Andr-
ews hætti með liðið.
Auk þess að byggja á núverandi liði 
mun Afturelding bæta við sig og 
styrkja með innlendum leikmönn-
um. Það verður því spennandi að sjá 
Tedda fá heilt undirbúningstímabil 
til að búa liðið undir átök næsta 
sumars
Tedda til aðstoðar verður Bill Puck-
ett sem einnig var aðstoðarþjálfari 
síðasta tímabil. Bill þekkir knatt-
spyrnuna út og inn, enda uppalinn í 
mekka boltans á Englandi og kemur 
hann frá Southampton.
Þessu til viðbótar í þjálfarateymi 
liðsins verða styrktarþjálfari, 
sjúkraþjálfari, markmannsþjálfari, 
forvarnarþjálfari o.fl. Afturelding 
endaði í 8. sæti í Pepsi-deild kvenna 
í sumar en stefnir á að festa sig í 
sessi um fyrir ofan miðju.

  -  Íþróttir24

Fulltrúar TM og meistaraflokksráð handbolta karla í Aftureldingu 
hafa skrifað undir samstarfs- og styrktarsamning.

„Rekstur á íþróttaliði í úrvalsdeild í handknattleik er kostnaðar-
samur og því mjög mikilvægt að fyrirtæki og bæjarafélagið styðji 
myndarlega við bakið á íþróttafélögum,“ segir Ásgeir Sveinsson for-
maður meistaraflokksráðs.

„Samningur TM og mfl. karla Aftureldingar kveður m.a. á um 
að merki félagsins verður á skiltum í íþróttahúsi og á búningum 
mfl. karla.

Samningurinn er mikilvægur fyrir deildina og erum við mjög 
stoltir og þakklátir að hafa TM í hópi okkar styrktaraðila.

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans megin viðfangs-
efni félagsins. Það er markmið að viðskiptavinir upplifi í öllum sam-
skiptum sínum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri 
vernd gegn áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður 
á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu og snögga 
úrlausn sinna mála hvort sem er við kaup á tryggingum, við tjón, í 
lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.

Við hvetjum alla stuðningsmenn Aftureldingar og Mosfellinga 
að kynna sér þá þjónustu sem TM hefur upp á að bjóða og þökkum 
TM kærlega fyrir veittan stuðning.“

Arnheiður Leifsdóttir verkefnastjóri í markaðsdeild TM  og Ásgeir Sveinsson 
formaður meistaraflokksráðs Aftureldingar undirrita samninginn.

TM styrkir handboltann í Aftureldingu

Ungir og efnilegir knattspyrnumenn 

Fara á reynslu 
til Svíþjóðar
Hinir ungu og efnilegu knattspyrnumenn Birkir Þór Guð-
mundsson og Elvar Ingi Vignisson fara á næstunni til Svíþjóðar 
á reynslu hjá knattspyrnuliði Hammarby IF sem leikur í næst 
efstu deild þar í landi. 

„Þeir munu æfa með U-19 ára liðinu þeirra og spila æfinga-
leik með U-21 árs liðinu á meðan á dvöl þeirra stendur. Þetta 
er mikill heiður fyrir stákana og verður góð reynsla fyrir þá,“ 
segir Óli Valur Steindórsson formaður meistarflokksráðs karla í 
knattspyrnu. „Það er gaman að sjá hvað félagið hefur á að skipa 
mörgum hæfileikaríkum leikmönnum sem munu án efa ná 
langt í framtíðinni.“ Birkir Þór er fæddur árið 1997 og Elvar Ingi 
árið 1995 og eru þeir báðir uppaldir hjá Aftureldingu. 

Birkir Þór og Elvar ingi

Æskulýðsnefnd hestamannafélagsins Harð-
ar hefur staðið fyrir fjölda viðburða á ár-
inu. Uppskeruhátíð fór fram á dögunum og 
mættu fjölmargir til að gera upp veturinn. 

Margt skemmtilegt hefur verið brallað 
s.s. gistipartý í Harðarbóli, pizzupartý, út-
reiðartúrar, Landsmót hestamanna, Æsk-
an og hesturinn, páskafitness, ýmis vetrar-
mót, keila, hreinsun reiðtygja, stórsýningin 

Hestafjör þar sem gestum í Mosfellsbæ var 
boðið og ýmislegt fleira skemmtilegt. 

Nefndin vill koma á framfæri sérstöku 
þakklæti til fyrirtækja sem hafa stutt við 
starfsemina: Brúnegg, Gæðabakstur, 
Lambhagi, Margrétarhof, Mosfellsbakarí, 
Nói Síríus, SS afurðir, Ístex og fleiri.

Æskulýðsnefndin þakkar fyrir starfið í 
vetur og hlakkar til næsta starfsárs.

Uppskera ungu knapanna

góð hávörn 
hjá stElpunum

Meistaraflokkur kvenna í blaki tók á móti Þrótti R. að Varmá á sunnudaginn og vann 
sannfærandi 3-0. Afturelding hefur unnið alla sína leiki á Íslandsmótinu og er í efsta 
sæti með 12 stig ásam HK. 

Afturelding tekur næst á móti KA að Varmá á föstudag kl. 20 og laugardag kl. 13:15. 

Blakstelpur með fullt hús
Mynd/RaggiÓla
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Kl. 10.00 -11.30 

Opið hús hjá Aftureldingu í nýja fimleika- og bardagahúsinu.  Allir velkomnir í heimsókn að prófa og skoða í leiðinni húsið sem nú er 
komið í fulla notkun. - Fulltrúar fimleikdeildar, karatedeildar og taekwondodeildar taka vel á móti gestum.

Kl. 14.00  

Uppskeruhátíð Aftureldingar fer fram í aðalsal íþróttamiðstöðvarinnar að Varmá kl. 14.00. Veittar verða viðurkenningar fyrir ástundun 
og framfarir ásamt öðrum viðurkenningum. Deildir félagsins tilnefna Íþróttakarl og íþróttakonu hverrar deildar  og úr þeim hópi útnefnir 
aðalstjórn félagsins Íþróttakarl og íþróttakonu Aftureldingar.  – Jökull úr Kaleo kemur við og syngur nokkur flott lög. 

Kaffiveitingar og ávextir í boði deilda að lokinni athöfn.  -  Iðkendur eru hvattir til að mæta í Aftureldingargallanum fyrir myndatöku.

Afturelding - HK
N1 höllin að Varmá

fimmtudagur 23. október kl. 19:30

Fyrirspurnir sendist á netfangið 

badminton@afturelding.is 
eða í síma 848- 9998 (Dagný) 

eða 821-8455 (Brynja)

Langar vinahópinn, 
fjölskylduna 
eða vinnu-
félagana 
að spila 
badminton?

VILTU SPILA 
BADMINTON?

Badmintondeild Aftureldingar er 
með nokkra lausa velli til leigu fyrir áhugasama.

Tímasetning er mánudagskvöld frá 
kl. 21:30-22:45, að Íþróttahúsinu Varmá, salur 3.

Völlurinn kostar 13.000 kr. fram til áramóta.
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Sama og þegið
Suðusúkkulaði, markbollur, lindu-

buff, krembrauð, káá, appollo-
lakkrís, töggur, drakúlabrjóstsykur, 
rifflaðar flögur með salti og pipar, 
skafís með súkkúlaðibitum, southern 
fried kjúklingabitar með brúnu sós-
unni, freyjudraumur, lakkrísrör, kók 
í gleri, pepsi í dós, fanta, smákökur, 
marensterta, gajol (gulur), saltpillur, 
snickers, mars, lionbar, súkkúlaðirús-
ínur. Þetta er listi, ekki tæmandi, yfir 
nammi sem ég hef á einhverjum tíma 
elskað. 

Óstjórnlega. Bókstaflega. Þegar 
ég var tólf ára gat ég ekki fengið 

mér einn bita af suðusúkkúlaði. Einn 
biti varð að einni lengju. Ein lengja 
að tveimur og ein hæð að tveimur. 
Vola! Á örstundu varð einn lítill biti 
að tveimur plötum af suðusúkkúl-
aði. Næsta verkefni var að ganga frá 
umbúðunum þannig að það liti út 
eins og enginn hefði fengið sér suðu-
súkkulaði. Fannst það ganga mjög vel 
á sínum tíma, en er efins núna, þegar 
ég hugsa til baka. Sumt nammi á 
maður alls ekki að fá sér. Við tengjum 
sumt nammi við ákveðnar tilfinn-
ingar og minningar og þær verða svo 
sterkar að það verður erfitt að stýra 
nammiátinu. Ómögulegt eiginlega. 

Maður þarf að taka út þetta minn-
ingar-nammi sem öskrar svona 

hátt á mann. Láta það alveg eiga sig 
og ef maður vill fá sér eitthvað sætt, 
þá frekar fá sér eitthvað sem maður 
hefur engar tengingar við. Tíram-
ísú til dæmis. Hver tengir við það? 
Enginn. Lofa því. Ég er orðinn góður 
í stýra mínu nammiáti, búinn að 
aftengja við allt hér að ofan. Næstum. 
Það eina sem enn kallar á mig eru 
súkkúlaðirúsínurnar. Sé þær stund-
um glansandi fínar, margar saman í 
glerskál. Kalla hátt á mig. Hva‘ fáðu 
þér einn lófa, gamli, svo stopparðu 
bara. Vert‘ ekki svona 
boring, maður. Við 
látum þér líða vel. 
Ég trúi þeim næst-
um, en ætla að 
sigra þær, aftengja 
þær ákveðnum 
minningum og 
leyfa Helga í Góu að 
fá sínar tekjur frá 
öðrum en mér.

HeilSumolar gaua

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

Þessa dagana eru starfsmenn 
Mosfellsbæjar í óða önn að ljúka 
við drög að fjárhagsáætlun en 
hún segir til um í hvaða verk-
efni tekjum bæjarsjóðs og skatt-
peningum íbúa verður varið á 
næsta fjárhagsári. Kjörnir full-
trúar í nefndum og ráðum hafa 
enn ekki fengið að skoða herleg-
heitin en það stendur til að kynna þau í lok 
mánaðar. Annatími er því framundan hjá 
pólitíkusum í Mosfellsbæ.

Íbúahreyfingin hefur haft ýmislegt við 
framkvæmdina á þessu árlega verkefni að 
athuga og telur að lýðræðislegra væri að 
fastanefndir hefðu stefnumarkandi hlut-
verki að gegna og kæmu að vali á verkefn-
um strax í upphafi vinnunnar en ekki þegar 
að því er að mestu lokið eins og nú er.

Fjárhagsáætlun er unnin í umboði bæj-
arráðs og samkvæmt ákvæði í samþykkt um 
stjórn Mosfellsbæjar um verkefni ráðsins, 
gr. 31, hafa embættismenn tillögurétt við 
gerð hennar. Fastanefndir hafa samkvæmt 
sömu samþykkt þó aðeins umsagnarrétt 
um drögin. 

Þegar málið er skoðað er þetta eina 
samþykkt um stjórn sveitarfélags á 
höfuðborgarsvæðinu sem hefur að 
geyma ákvæði þar sem lýðræðislega 
kjörnir fulltrúar eru settir skör lægra 
en embættismenn þegar kemur að 
því að hafa áhrif á hvernig fjármun-
um sveitarfélags er ráðstafað.

Hverju það sætir er í raun stjórn-
sýslulegt rannsóknarefni. Líklegasta skýr-
ingin er þó sú að þeir bæjarfulltrúar meiri-
hlutans sem stóðu að samþykktinni hafi 
verið að útvíkka sitt vald umfram það sem 
þeim bar á kostnað fastanefndanna því eins 
og málum er háttað er bæjarstjóri, og odd-
viti meirihlutans, yfirmaður starfsliðs sveit-
arfélagsins og lýtur það hans stjórn en það 
gera fastanefndirnar ekki. 

Í sveitarfélögum á Norðurlöndum er 
löng hefð fyrir vel skipulagðri og öflugri 
stjórnsýslu þar sem kjörnir fulltrúar sinna 
stefnumörkun og eftirliti með stjórnsýsl-
unni en koma ekki að daglegum rekstri 
og ákvörðunum en þannig er því háttað 
þar sem stjórnsýsla er veik og mörk óljós 
á milli stjórnsýslu og kjörinna fulltrúa. Á 

Íslandi þykir jafnvel sjálfsagt að æðsti yf-
irmaður stjórnsýslunnar sé jafnframt kjör-
inn fulltrúi sem á þá að hafa eftirlit með 
sjálfum sér. Álíka starfshættir áttu stóran 
þátt í Hruninu. Hér er því komið næsta 
stjórnsýslulega úrlausnarefnið, að þessu 
sinni samstarfsverkefni milli löggjafans og 
sveitarfélaganna. 

Það þarf varla að taka fram að öflug 
stjórnsýsla sem setur fram tillögur við gerð 
fjárhagsáætlunar er mikilvæg hverju sveit-
arfélagi en það að fastanefndir hafi lítið 
sem ekkert um verkefnavalið að segja er 
hins vegar umhugsunarefni í samfélagi sem 
kennir sig við lýðræði.

Íslensk stjórnmál einkennast oftar en 
ekki af meirihlutaræði. Við þannig aðstæð-
ur mega sjónarmið minnihlutans sín lítils.

Við í Íbúahreyfingunni segjum að stjórn-
mál eigi að snúast um málefni en ekki 
flokka og fylkingar. Vinnan framundan í 
fjárlagagerðinni verður prófsteinn á hvort 
verður ofan á.

Sigrún Pálsdóttir
bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar

Fjárhagsáætlun - persónur og leikendur

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Áhorfendamet slegið í síðast leik •Frábær byrjun í Olísdeildinni •Leikur við HK í kvöld   

Taplausir eftir sjö umferðir
Afturelding fer vel af stað í Olísdeildinni í 
vetur. Eftir sjö umferðir hefur liðið unnið 
sex leiki og gert eitt jafnttefli. 

Frábær stemning hefur skapast í íþrótta-
húsinu að Varmá og var slegið áhorfenda-
met í síðasta leik gegn Haukum þegar 870 
manns voru í stúkunni.

Í kvöld leika strákarnir gegn HK kl. 
19:30 og fer leikurinn fram í N1 höllinni að 
Varmá. Mosfellingar eru hvattir til að mæta 
í rauðu og styðja strákana.

Jóhann Jóhannsson 
var atkvæðamikill 

gegn haukum

Jóhann gunnar 
einarsson smellur inn 
í lið aftureldingar

M
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leikmenn 7. flokks sáu um að 
leiða leikmenn inn á völlinn

simmi, bryndís og börnin
mættu til að styðJa 

strákarnir kunna að fagna
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SkólaSkrifStofa moSfellSbæjar

Tökum höndum 
saman
Þessa dagana hefur mennta-
málaráðherra farið um landið 
og kynnt Hvítbók mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins 
um umbætur í menntun. Ráð-
herra kom meðal annars í Mos-
fellsbæ og kynnti fyrir bæjarbú-
um hugmyndir sínar. 

Árangur nemenda í lestri er 
áhyggjuefni og skólar í Mosfellsbæ hafa 
orðið varir við slakari árangur nemenda 
í lestri og lesskilningi undanfarin ár. Of 
mörg börn og þá sérstaklega drengir eru 
að útskrifast úr skólum bæjarins án þess 
að geta lesið sér til gagns. 

Maryanne Wolf prófessor og forstöðu-
maður lestrar- og tungumálarannsókn-
arstöðva við Tufts University í Boston 
hélt áhugaverðan fyrirlestur 27. ágúst 
síðastliðinn í Hörpu. Fyrirlesturinn bar 
það skemmtilega nafn „Okkur var aldrei 
ætlað að lesa“. Inntak fyrirlestursins 
var sá að lestur er lærð athöfn sem við 
mannkynið höfum komið okkur upp. 

Taugakerfið okkar var 
upphaflega hann-
að fyrir sjón, mál 
og þekkingaröfl-
un.  Við erum hins-
vegar gríðarlega 
ólík og heilinn 
í okkur vinn-
ur á misjafnan 
hátt. Það er því 
erfitt að steypa 

mannkynið í sama mótið. Þeir 
sem eru með lestrarörðugleika, 
tengja sumir hverjir á annan 
hátt og eru oft skapandi ein-
staklingar. Lestrarfærni get-
ur komið seinna hjá þeim og 
það þarf að hjálpa þeim nem-
endum sérstaklega að tengja 
ákveðnar stöðvar til að færnin 

geti þróast. 
Maryanne kom með gott dæmi að 

það hafi tekið mannkynið tvö þúsund 
ár að þróa ritmálið og innsýn í það en 
börnin okkar fá aðeins tvö þúsund daga 
til að ná þroska fyrir lestrarnám. Skort-
ur á lestrarfærni hefur alvarlegar afleið-
ingar í för með sér. Einstaklingur fylgir 
ekki bekknum eftir, áhugaskortur á sjálf-
stæðum lestri, áhugahvöt nemenda fyrir 
námi minnkar og árangur sömuleiðis. 

Við þurfum að taka höndum sam-
an, heimili, skóli og grenndarsamfélag. 
Eflum lestur nemenda og veitum þeim 
tækifæri til að takast á við krefjandi 

verkefni framtíðar. 
Við í skólunum 

Mosfellsbæjar ætlum 
að gera betur. Ert þú 
með okkur í liði?

Þóranna Rósa 
Ólafsdóttir, 

skólastýra við 
Varmárskóla.

Skóla

hornið



Þjónusta við mosfellinga             

Sjá sölustaði á www.istex.is
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Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

Líkami og sál
Þverholti 11 - s. 566 6307
www.likamiogsal.is

Verið hjartanlega velkomin!

Varmárskóli flaggar Grænfánanum og 
talsvert hefur verið unnið í því að efla 
umhverfisvitund nemenda og bæta 
umgengni þeirra í náttúrunni. Núna á 
dögunum voru þemadagar í skólanum 
og unnið var með samgöngur. Mörg 
athyglisverð verkefni litu dagsins ljós 
og foreldrunum var gefinn kostur á að 
skoða afraksturinn.

En mig langar að tala um annað sem ég vildi 
sjá breytingu á: Sem kennari í Varmárskóla 
blöskrar mér hversu margir foreldrar velja nesti 
handa börnunum sínum hugsunarlaust. Við 
erum að vísu að flokka rusl en mun betra væri 
að börnin kæmi ekki með svona mikið rusl í 
formi umbúða. Óteljandi plastdollur  og litlar 
drykkjarfernur safnast  í hverri viku, flest allt 

sett samviskusamlega í plastpoka þar 
að auki. Það væri svo einfalt mál að láta 
börnin koma í staðinn með margnota 
brúsa undir drykki og góðar samlokur 
og ávexti í nestisboxi. Það þarf bara að-
eins að koma sér upp úr þægindagírn-
um, en það venst. Svona heimatilbúið 
nesti kostar töluvert minna. Auk þess er 
margt sem fólk kaupir í fernum og doll-

um ekki sérlega hollt, sykurblandað sull. Í sum-
um skólum er farið að banna einfaldlega slíkt 
nesti. Heimurinn er að drukkna í plasti og rusli 
en við gætum hjálpað til að stíga skref í rétta átt. 
Margt smátt gerir eitt stórt. 

Komandi kynslóðir munu þakka okkur.

Úrsúla Jünemann

Umbúðarþjóðfélagið

Mosfellsbær býður upp á mörg og fjöl-
breytt útivistarsvæði. Eitt helsta einkenn-
isfjall bæjarins er Úlfarsfell og markar 
það á vissan hátt innkomu í bæinn þegar 
komið er frá höfuðborginni. Úlfarsfell er 
jafnframt eitt aðgengilegasta fjallið á höf-
uðborgarsvæðinu. Það er einnig kjörinn 
inngangur að upplandi Mosfellsbæjar 
og Reykjavíkur sem í æ ríkari mæli nýtur 
vinsælda til margvíslegrar útivistar.

En til þess að Úlfarsfell getið haldið áfram að 
vera gott og vinsælt útivistarfjall þarf alvarlega 
að huga að uppbyggingu og viðhaldi á göngu-
stígum, bílastæðum, vegum og öðrum innviðum, 
jafnframt því að huga að ræktun og umhirðu.

Nýverið hefur verið samþykkt að takmarka 
akstur upp á Úlfarsfell við einn veg og er það 
vel. Sá vegur endar í bílastæði og áningarstað um 
fimmtíu metrum neðan við Hákinn sem er lægri 
toppur fellsins. Þetta er góð leið til að sætta ólík 
sjónarmið og gefa öllum kost á að geta á stuttum 
tíma komist upp og virt fyrir sér óviðjafnanlegt 
útsýnið yfir höfuðborgarsvæðið og Sundin og 
ekki síður til að njóta norðurljósanna. Ekki má 
gleyma að akfær vegur á fjallið er einnig mikil-
væg öryggis- og þjónustuleið. Þetta er hinsveg-
ar ekki nóg, því eftir er að afmá ummerki allra 
þeirra slóða sem verða aflagðir og rækta svæðið 
upp á þann hátt að það þoli aukið álag.

Að mínu mati eru nokkur atriði sem mikilvægt 
er að huga að við það brýna verkefni að byggja 
upp útivistarfjallið Úlfarsfell.

• Í fyrsta lagi þarf að gera heildarskipulag af 
fjallinu og nærumhverfi og gæta þess að tengja 
það vel öðrum útivistarsvæðum, niður að strönd, 
að Hafravatni og upp í baklandið og mynda 
þannig samfellt útivistar- og náttúrusvæði með 
góðu aðgengi fyrir alla. Takmarka þarf uppbygg-
ingu á og við Úlfarsfell sem gæti rýrt gildi þess 
sem útivistarsvæðis.

• Í öðru lagi þarf að bæta aðgengi fólks á fjall-
ið. Bæta þarf aðkomu að svæðinu og gera snyrti-
lega og örugga. Göngustígar eru víða skemmdir, 

hættulegir og byrjaðir að valda um-
hverfisspjöllum og þörf er á að hefja 
strax uppbyggingu á góðum göngu-
stígum. Mikilvægt er að bjóða upp á 
fjölbreyttar og miserfiðar gönguleiðir, 
t.d. væri skemmtilegt að gera hring-
leiðir um fjallið. Með reglulegu millibili 
mætti útbúa áningarstaði, til dæmis þar 
sem gott útsýni er. 

• Í þriðja lagi þarf að huga að uppgræðslu, 
skógrækt og almennri umsjón. Úlfarsfell og allt 
uppland Mosfellsbæjar er kjörið til skógræktar og 
skógur gerir svæðið mun fjölbreyttara og þægi-
legra til útivistar, ekki síst á vetrum. Finna þarf 
gott jafnvægi á milli skógræktar, náttúruvernd-
ar og upplifunar með tilliti til útsýnis. Rekstur 
svæðisins þarf að vera í öruggum höndum, kjörið 
samvinnuverkefni Mosfellsbæjar og Reykjavíkur-
borgar jafnvel með aðkomu skógræktarfélaga og 
skáta og e.t.v. fleiri félagasamtaka. 

Á opnum fundi á vegum Samfylkingarinn-
ar í Mosfellsbæ mánudaginn 6. október kynnti 
undirritaður ofangreindar hugmyndir. Þar flutti 
einnig Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar og formaður umhverfis- og skipulags-
ráðs Reykjavíkur erindi, en þar sem Úlfarsfell er 
í landi Reykjavíkur og Mosfellsbæjar er hér um 
sameiginlega hagsmuni að ræða. Ágætis mæting 
var á fundinn og kom m.a. áhugafólk um útivist 
og hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu. Mikill meiri-
hluti fundarmanna var sammála um að besta 
lausnin væri sú sem nú er unnið að og gengur 
út á að beina umferð í einn endurbættan veg á 
fellið, loka öllum öðrum slóðum og gera ráð fyrir 
bílastæði á toppi þess. Umræður voru um lagfær-
ingu göngustíga, skógrækt en mönnum þótti þó 
mikilvægi að byrgja ekki útsýni af fellinu. Einsýnt 
er að gildi Úlfarsfells sem útivistarsvæðis á eftir 
að aukast í framtíðinni.

Samson Bjarnar Harðarson 
fulltrúi Samfylkingarinnar 

í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar

Útivistarfjallið Úlfarsfell 



Hrafn 
Ingvarsson
Fór í góðan 
bát í „Kaup-

félagssjoppunni” eftir í 
leikinn í gær og bað stúlk-
una að bæta við jalapeno 
ef hún ætti. Haldið þið að 
hún hafi ekki sett jalapeno 
poppers í staðinn og 
viti menn, ég verð bara 
að mæla með þessari 
nýjung...

10. okt

Svanþór 
Einarsson
Það sem 
mér þykir 

mest vænt um í dag fyrir 
utan fjölskyldu og vini og 
Íslenska landsliðið í 
fótbolta er bílakjallarinn 
heima... að keyra út í 
heitum bílnum og horfa á 
nágranna skafa rúðurnar 
með geisladiskahulstri að 
drepast úr kulda... finnst 
mér funny! Sorrymeðmig!

14. okt.

Helga Kristj-
ánsdóttir
Fór í bestu 
fiskbúð 

landsins áðan Fiskbúðin 
Mos og ekki nóg með að 
fá þar eðal fisk, heldur 
fékk ég líka life söng frá 
frábærum afgreiðslumanni 
þar, já svona er þetta í 
sveitinni ;)

10. okt.

Níels 
Reynisson
Frábær helgi 
að baki með 

ýmsum óvæntum uppák-
omum þar sem við hjónin 
héldum uppá 20 árin! 
Get ómögulega toppað 
ástarsöguna hennar Helga 
Lára Bæringsdóttir ....
þú ert stórkostleg og ég 
elska þig!!!

20. okt.

Elísabet 
Jónsdóttir
Var á Ma-
ritafræðslu 

númer tvö á einni viku 
og mikið vildi ég að fleiri 
ábyrgir foreldrar hefðu 
séð sér fært að mæta á 
jafn mikilvæga fræðslu .... 
Í bæði skiptin sko ;)  Það 
er nefnilega alls ekki nóg 
að hafa einu sinni mætt 
því það eru nefnilega 
gríðarlegir tískustraumar 
í þessum efnum eins og 
öllu öðru og alltaf jafn 
mikilvægt að fylgjast 
með ;)

20. okt.
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Hlín Blómahús • Kjarnanum • Mosfellsbæ • Þverholt 2 • Sími: 566 8700
Finndu okkur á facebook.com       Blómabúðin Hlín

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 25.350 kr.

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450

www.malbika.is - sími 864-1220

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is

ARTPRO Prentþjónusta
Háholti 14, 270 Mosfellsbæ  

566 7765 - artpro@artpro.is - www.artpro.is

VIÐ PRENTUM  FYRIR ÞIG

Geymslur - Geymslur
Tökum að okkur að geyma 
hér í Mosfellsbæ og Ásbrú. 

Fellihýsi - tjaldvagn - bíla - fornbíla - 
vatnabáta - mótorhjól - hjólhýsi - kerrur. 

Sími 8671282 - 8637070

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur�rafverktaki

www.bilaorri.is

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Vespu-, bifhjóla-, og bílpróf - s. 777-5200 - akamos@simnet.is

Ökukennsla lárusar

20% afsláttur
fyrir námsmenn, eldri borgara og öryrkja

milli kl. 10-14 alla virka daga
Hárgreiðslustofa Helenu – Stubbalubbar

Barðastaðir 1-3 • 112 rvk • sími: 586 1717 • stubbalubbar.is
Pantaðu tíma á netinu • Stubbalubbar er eina barnastofan á landinu



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

Sindri Þór Stefánsson fæddur 24. 
ágúst, var 50,5 cm og 3665 gr. Foreldr-
ar eru Sigrún Másdóttir og Stefán Þór 
Jónsson, systkini eru Gunnar Ágúst og 
Sara Lind.

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

Ronja Nótt fæddist 22. maí 2014. Hún 
var 13 merkur og 51 cm. Foreldrar 
hennar eru Steinþór Hróar Steinþórs-
son og Sigrún Sigurðardóttir. Fjöl-
skyldan býr í Klapparhlíð. 

Góða súpan og Múla-bollur
Þeba Björt Karlsdóttir deilir með 
okkur uppskrift að þessu sinni.
„Þessi er alltaf kölluð góða 
súpan á mínu heimili.“

• 6 gulrætur
• 1 laukur
• 3 stilkar sellerí
• hálfur blaðlaukur
• 1 rauð paprika
• 3 hvítlauksrif
• 1 dós hakkaðir tómatar
• 1 dós tómatpúrra
• 1/2 dl sweet chili sósa
• 1 lítri rjómi
• 1,5 lítri vatn
• 2-3 tengingar kjúklingakraftur
• 200 gr. rjómaostur
• kjúklingaafgangar eða 2-3 bringur
• olía til steikingar
• smá pipar

• nachos flögur
• sýrður rjómi með graslauk og lauk
• rifinn ostur

Saxið allt grænmeti smátt.
Setjið smá olíu í stóran pott og setjið lauk, 
hvítlauk og blaðlauk út í og látið hitna.  Setjið 
svo restina af grænmetinu út í og steikið í 
smá stund.  Bætið svo við vatni, kjúklinga-
krafti, hökkuðu tómötunum og tómatpúrrunni 
út í og látið suðuna koma upp.  Þá er sweet 

chili sósan og rjómaost-
urinn sett út í og suðan 
látin koma upp.
Á meðan er kjúklingurinn 
skorinn í hæfilega bita 
og steiktur á pönnu með 
smá olíu og svo er hon-
um bætt við í súpuna.
Síðan er rjómanum bætt 
útí og látið krauma í ca. 
10 mín (eða lengur). Að 
síðustu er súpan smökk-
uð til og pipar bætt út í 
eftir smekk.

Ég er oft með þessa súpu þegar ég er með 
veislur, og þá get ég haft hana tilbúna fyrr um 
daginn, þ.e. geri allt tilbúið nema ég bíð með 
að setja kjúklinginn og rjómann út í.

Það er rosalega gott að vera með Múla-bollur 
sem meðlæti með þessari súpu.
• 500 ml. vatn
• 12 dl. hveiti
• 3 tsk. þurrger
• 1 tsk. salt
• 1/2 dl. ólífuolía

Setjið vatn og ger í skál og blandið saman.  
Restin svo sett út í og hnoðað. Látið hefast í 
ca. 40 mín. og bollur mótaðar og settar í 200° 
heitan ofn í ca. 10-15 mín. eða þar til bollurn-
ar eru gulbrúnar.

Þeba Björt skorar á Ástu Kristínu Sigurðardóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði.

Bæjarróni
2014
Jæja nú er komin vetur, skítt með 

haustið því snjórinn er mættur á 

svæðið og styttist í sveinana þrettán. 

En ég ætlaði ekki að skrifa um það 

heldur ætlaði ég að skrifa um nokkuð 

merkilegan félagsskap hér í bæ. Það 

eru reyndar margir slíkir í okkar 

frábæra bæjarfélagi Mosfellsbæ. En 

þessi félagsskapur sem ég er að tala 

um er einn sá skemmtilegasti og 

fegursti að mati undirritaðs og ekki 

bara í Mosó heldur kannski á landinu 

öllu og í heiminum jafnvel. (OK það 

er kannski of djúpt í árinni tekið að 

segja hann sé fegursti hópur fólks í 

heiminum... en áfram með smjörið)  

Það vill svo til að ég er nefnilega 

fullkomlega óhlutdrægur í þessari 

skoðun minni enda er ég í þessum 

félagsskap sjálfur. Ég er nefnilega að 

tala um Bæjarrónafélag Mosfellsbæj-

ar. Ég er búinn að vera meðlimur þar 

síðan sumarið 2008, og er ég þar með 

löggildur bæjarróni og takk fyrir það. 

Eftir að hafa gengið í gegnum margra 

ára þrotlausar æfingar og gríðarlega 

flókið inntökuferli var ég ásamt snill-

ingnum „Kidda Ped“ látinn gangast 

undir inntökupróf sem við tveir róna-

bræður stóðumst með prýði ef mig 

brestur ekki minni. Urðum við frá og 

með þeim degi Bæjarrónar og það 

löggildir með uppáskrifaðan pappír 

því til sönnunar. 
En svo ég komi mér nú að efninu þá 

er komið að árlegum viðburði í daga-

tali okkar Bæjarróna sem við rónar 

bíðum alltaf spenntir eftir. Það er 

hið árlega hrossakjötsát og ekki bara 

hrossakjöt heldur vel saltað í þokka-

bót. Á þessum merka viðburði er 

einnig tilkynnt um hver hlýtur heið-

ursnafnbótina „Bæjarróni ársins“ 

og að þessu sinni verður róni ársins 

2014 valinn. Það er úr merkum hópi 

að velja enda er þessi félagsskapur 

uppfullur af löðrandi snillingum og 

myndarfólki miklu. Þó eru ekki allir 

þar gallalausir eins og gengur og 

gerist því þar eru svartir sauðir inn á 

milli, svo sem menn sem halda með 

Man Utd, og þeir sem setja X við D 

á fjögurra ára fresti (meira að segja 

Man Utd menn sem setja X við D) en 

batnandi mönnum er víst best að lifa. 

Þessi heiður er að sjálfsögðu á pari 

við það að fá Nóbelsverðlaun, þannig 

að það verður fróðlegt að sjá hvern 

dómnefndin velur í ár sem Bæjarróna 

ársins 2014.

Högni snær

  -  Heyrst hefur...28

kliddi.blog.is

Næsta blað kemur út: 
13. Nóvember

Efni og auglýsingar skulu 
berast fyrir kl. 12, 
mánudaginn 10. nóvember.
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auglýsingar

Stúdíóíbúð
Til leigu 42 fm. stúdíóíbúð 
með sérinngangi í Ása-
hverfinu í Mosfellsbæ.
Nánari upplýsinar í síma 
856-5150.

Leikgrind
Til sölu rimlaleikgrind, 
stærð 100x70 cm. Hægt er 
að hækka og lækka botn. 
Verð kr. 15.000. Upplýs-
ingar í síma 698-1572.

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is
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svæðið og styttist í sveinana þrettán. 

heldur ætlaði ég að skrifa um nokkuð 

merkilegan félagsskap hér í bæ. Það 

bara í Mosó heldur kannski á landinu 

heiminum... en áfram með smjörið)  
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síðan sumarið 2008, og er ég þar með 

löggildur bæjarróni og takk fyrir það. 

Eftir að hafa gengið í gegnum margra 

ára þrotlausar æfingar og gríðarlega 
-

undir inntökupróf sem við tveir róna-

brestur ekki minni. Urðum við frá og 

En svo ég komi mér nú að efninu þá 
-

hið árlega hrossakjötsát og ekki bara 
-

2014 valinn. Það er úr merkum hópi 

myndarfólki miklu. Þó eru ekki allir 

gerist því þar eru svartir sauðir inn á 

Man Utd menn sem setja X við D) en 

batnandi mönnum er víst best að lifa. 

við það að fá Nóbelsverðlaun, þannig 

dómnefndin velur í ár sem Bæjarróna 

Þjónustuauglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

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

Högni snær

a
Háholti 14 • 270 Mosfellsbæ • arioddsson@arioddsson.is

Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

www.arioddsson.is

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
Það er alVeG sama
hVað hundurinn
Þinn er GÓður
- ÓKunnuGt fÓlK
Veit Það eKKi

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:30

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: 06:30 - 08.00 og 15:00 - 21:00

Laugard. kl. 09:00-17:00 og sunnud. kl. 09:00-16:00

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Jóni í síma 895-0390 eða á kiwanishus.moso@gmail.com

Útgáfudagar 
framundan

13. nóvember
4. desember

18. desember
Skilafrestur efnis/

auglýsinga er til hádegis 
mánudag fyrir útgáfudag.

mosfellingur@mosfellingur.is
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Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

Aðalpíparinn
pípulagnir  •  nýlagnir 

viðhald  •  ráðgjöf

eyþór Bragi einarsson
löggildur pípulagningameistari

sími 773-6867
adalpiparinn@gmail.com

kliddi.blog.is

Subaru XV 4WD - árg. 2012
Þægileg og háþróuð kennslubifreið
Akstursmat og endurtökupróf

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

á I
nst

ag
ram



	 	   -  Hverjir voru hvar?30

hreinn skjöldur hefst eftir viku á stöð 2
steindi jr. við tökur í gaggó mos

nýtt

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677
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Leikfe lag Mosfellssveitar kynnir so ngleikinn:Leikfe lag Mosfellssveitar kynnir so ngleikinn:  

Næstu sy ningar:Næstu sy ningar:  
Sunnudaginn 26. okt. kl. 16 Sunnudaginn 26. okt. kl. 16 --  UPPSELTUPPSELT  
Laugardaginn 1. no v. kl. 14 Laugardaginn 1. no v. kl. 14 --  Aukasy ning Aukasy ning   
Sunnudaginn 2. no v. kl. 16 Sunnudaginn 2. no v. kl. 16 --  UPPSELTUPPSELT  
Sunnudaginn 9. no v. kl. 16 Sunnudaginn 9. no v. kl. 16 --  Ö rfa  sæti lausÖ rfa  sæti laus  
Sunnudaginn 16. no v. kl. 16Sunnudaginn 16. no v. kl. 16  
Sunnudaginn 23. no v. kl. 16Sunnudaginn 23. no v. kl. 16  
Sunnudaginn 30. no v. kl. 16Sunnudaginn 30. no v. kl. 16  
Sunnudaginn 7. des. kl. 16 Sunnudaginn 7. des. kl. 16 --  Ö rfa  sæti laus Ö rfa  sæti laus   
  

Sy ningar i  Bæjarleikhu sinu Mosfellsbæ  Sy ningar i  Bæjarleikhu sinu Mosfellsbæ    
Miðapantanir i  si ma 566 7788 Miðapantanir i  si ma 566 7788 --  Miðaverð 2500 Kr.Miðaverð 2500 Kr.  
                                                                                                                                                                            Facebook.com/leikmosFacebook.com/leikmos  

  

Vörur frá Nutramino
komar í sölu hjá okkur

TILBOÐ, GILDIR 23. OKTÓBER - 12. NÓVEMBER!

1. Stakur ostborgari með káli, gúrku, osti og sósu 395 kr.
2. Samloka meeð skinku, osti og sósu 350 kr.
3. Pysla og 1/2 L gos 500 kr.

Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9-22, Laugardaga 10-22, Sunnudaga 11-22



MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is586 8080

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

Stemning á pöllunum
Handboltavertíðin fer vel af stað og eru strákarnir í meistara-
flokki taplausir eftir sjö fyrstu umferðirnar. Stuðningur áhorf-
enda helst einnig í hendur við árangurinn inni á vellinum.  

mynd/raggiÓla

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM

Þjónusta við 

Mosfellinga í 24 ár

OPið virka DaGa frá kl. 9-18 • NetfaNG: BerG@BerG.is • www.BerG.is • BerG fasteiGNasala stOfNuð 1989

Fellsás esjugrund

Mjög gott  5 hesta hús við Flögubakka í Mosfellsbæ. Hlaða og góð hnakkageymsla. 
Kaffistofa og snyrting á efri hæð. V. 7,3 m.

Flugubakki

Mjög gott 312 fm. einbýli á útsýnisstað. Á neðri hæð eru tvær íbúðir sem eru leigðar út. Falleg 
efri hæð með góðum innréttingum. Bílskúr með góðri lofthæð. Stór og gróin lóð. V. 59.6 m.

Fallegt 152 fm. einbýli á  vel gróinni  lóð á Kjalarnesi. Gott skipulag, 4 svefnherbergi, 
flott eldhús og stofa. Hellulagt bílaplan. Hagstætt verð. V. 37,5 m.

Erum með 4 flottar og vel staðsettar einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ. 
Innst í Reykjadal, innan við Reyki. Verð frá 10 millj. 

reykjahvoll í Mosfellsbæ


