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Saga Mosfellsbæjar kemur út
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EIGN VIKUNNAR

Akurholt - 233 m2 einbýlishús
233,4 m2 einbýlishús á einni hæð, þar af 63,7 m2 bílskúr. Verð kr. 41,8 m.

Sjá nánar

á bls. 3

Ritun sögu Mosfellsbæjar er nú nýlokið, bókin
sem ber nafnið Mosfellsbær saga byggðar í 1100
ár er rituð af Bjarka Bjarnasyni og Magnúsi Guðmundssyni. Í bókinni gera þeir Bjarki og Magnús ýtarlega grein fyrir landbúnaðarsamfélaginu sem ríkti í sveitarfélaginu um aldir og þeim
stórstígu breytingum sem hafa orðið í sveitinni á
20. öld. Ritun bókarinna hefur staðið yﬁr undanfarin ár og segja þeir Bjarki og Magnús íbúa hafa
verið duglega að lána myndir og gefa gagnlegar
upplýsingar. Þessi bók er skyldu eign allra Mosfellinga sérlega líﬂega og skemmtilega skrifuð.
Bókina príða um 700 ljósmyndir, nýjar og gamlar. Laugardaginn 3. desember verður haldin
útgáfuhátíð í Kjarnanum og eru allir velkomnir,
þar munu höfundar bókarinnar árita hana og
lesnir verða kaﬂar úr bókinni. Verkið sem er 500
bls er geﬁð út af Pjaxa ehf. Í næsta tbl Mosfellings
verður ýtarlegt viðtal við höfundana.

Nú verða sagðar fréttir...
Ágætu Mosfellingar
Það er mér mikill heiður
að fá að setjast í ritstjórastól Mosfellings og
rita þennan fyrsta leiðara
minn. Mosfellingur hefur
síðustu árin fært ykkur
líﬂegar og skemmtilegar
fréttir úr sveitinni og er
tvímælalaust stærsta og
umtalaðasta blað okkar
Mosfellinga.
Síðastliðið
ár hef ég lagt mitt af mörkum í
blaðaútgáfu og séð til þess, ásamt
Steinþóri H. Steinþórssyni, að sprell
og grín haﬁ borist inn um lúgu hér í
270. Nú eru hins vegar breyttir tímar og áhugasvið mitt á bæjarfrétt-

um hefur víkkað og því mun
ég takast spenntur á við
þetta nýja verkefni.
Kalli hverfur hins vegar
ekki, hann mun verða mér
innan handar áfram ásamt
því að við munum reka saman fyrirtækið Mosfellingur
ehf. Kalli mun láta að sér
kveða í bæjarpólitíkinni
og þar með ekki koma
nálægt pólitískum skrifum
í Mosfellingi framvegis en honum,
rétt eins og öllum öðrum bæjarbúum, er velkomið að senda greinar í blaðið og koma sjónarmiðum

LEIÐARI

sínum á framfæri. Ég efast ekki um
að hann verði duglegur við það
enda veit hann manna best í gegnum hvaða miðil er hægt að ná til
ﬂestra hér í bæ.
Mosfellingur mun halda úti líﬂegri og
málefnalegri umræðu um bæjarmál allan ársins hring og eru bæjarbúar hvattir
til þess að taka þátt í henni og hjálpast
við að gera bæinn okkar enn betri.
Engu máli skiptir hvort þú heitir
Ragnheiður Ríkharðsdóttir eða Jón
Jónsson. Þínar skoðanir skipta máli!
Talsverðar breytingar hafa verið
gerðar á blaðinu og vona ég að þær
leggist vel í bæjarbúa. Efnistök verða
fjölbreyttari og allir eiga að geta
fundið eitthvað við sitt hæﬁ. Mosfell-

ing eiga menn að geta lesið framvegis
jafnt í vinnu, heima upp í sófa eða á
klósettinu. Lesendur verða nú sem
endranær, allt frá ungbörnum upp í
ellismelli.
Ég hef fengið gott fólk með mér í
lið. Auk Kalla mun Ágúst B. Linn sitja
með okkur í ritsjórn. Ásgeir Jónsson,
ásamt öðru skólafólki, mun sjá til
þess að slúðurþyrst ungmenni fái eitthvað fyrir sinn snúð. Þeir sem
áður voru, munu halda áfram
auk þess sem Margrét Lára
Höskuldsdóttir verður auglýsingastjóri. Þetta er góður og samstilltur hópur sem eﬂaust á eftir að fá enn
ﬂeiri í lið með sér og þar á meðal þig
lesandi góður. Láttu okkur vita ef þú
hefur eitthvað fram að færa - netfangið
er mosfellingur@mosfellingur.is
Mosfellingur er fyrir ykkur.
Hilmar Gunnarsson

Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU...
...þegar þessi mynd frá Tjaldanesi í Mosfellsdal var tekin.
„Myndin er tekin á stríðsárunum,
sem sést á því að það eru hjólför
á túninu. Þar man ég eftir hermannatjöldum í einhvern tíma, en
hermennirnir fengu túnið til afnota fyrir íþróttaiðkanir eins og hafnarbolta og ﬂeira” sagði Hulda Jakobsdóttir þegar Mosfellingur fékk hjá
henni þessa gömlu mynd.
Á þessum árum átti Ungmennafélagið Afturelding Tjaldanes. Þar
voru haldin íþróttamót og að
ógleymdum dansleikjunum sem
voru haldnir á danspallinum sem
sést á myndinni. Stefán Þorláksson
í Reykjahlíð keypti síðan Tjaldanesið
og þegar hann féll frá var það selt og
þar var byggt heimili fyrir þroskahefta
drengi en því var lokað á síðasta ári.

MOSFELLINGUR

mosfellingur@mosfellingur.is
Útgefandi: Mosfellingur ehf.
Álafossvegi 18, s. 694-6426 og 897-7664.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Hilmar Gunnarsson
Ritstjórn: Hilmar Gunnarsson, Karl
Tómasson og Ágúst Bernhardsson.
Blaðamenn: Ásgeir Jónsson,
Hanna Símonardóttir, Margrét Lára
og Örn Franzson
Auglýsingastjóri:
Margrét Lára Höskuldsdóttir
auglysingar@mosfellingur.is
Umbrot og hönnun:
Mosfellingur ehf.
Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir
Prentun: Prentmet, prentað í 3000
eintökum og dreift frítt inn á öll
heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ,
Kjalarnes og Kjós

Böærnnuinm
íb

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 8. DES
Efni og auglýsingar þurfa
að berast fyrir 5. des
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Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni

HEILRÆÐI
Lóu
Kristrún
Sigursteinsdóttir
skoraði
á Eygló Svövu
Gunnarsdóttur
að koma
með næsta
heilræði.

Heilræði mitt er:
Vertu vingjarnlegur við
þá, sem þú mætir á leið þinni upp.
Þú hittir þá aftur á leiðinni niður.

Málsháttur minn er:
Sum mistök eru alltof skemmtileg til að
gera þau bara einu sinni.

árdeild og Egill Sverrir
Systkinin Emma Íren 5 ára í Varm á daginn voru í
nu
Hön
u
ömm
hjá
f
allta
er
1 árs sem
sögðust hlakka mikið
Bymos að skoða jólaljósin. Þau
svo fallegt og gaman.
til jólanna því þá væri alltaf

Hjartans mál:
Að ljúka þeim verkefnum sem ég byrja á!
Lóa skorar á vinkonu sína Auði Eiríksdóttur
á Laugarbóli II að sitja fyrir næst

5 ára afmæli Belló
Laugardaginn
5. nóvember
fagnaði Hrefna
Vestmann 5 ára
afmæli fyrirtækis
síns hárgreiðslustofunnar Belló.
Vegna tilefnisins bauð
Hrefna vinum,
kunningjum og
viðskiptavinum
stofunnar til glæsilegrar veislu
sem haldin var á stofunni að
Háholti 14. Fjöldi manns fagnaði
tímamótunum með Hrefnu og
sagðist hún alsæl með daginn.

Daður og deit
hjá STAMOS
Starfsmannafélag Mosfellsbæjar hélt námsskeið
fyrir stafsmenn sína í
Varmárskóla þann 17.
nóvember. Það var leikkonan góðkunna Helga
Braga sem fjallaði þar
um samskipti kynjanna
og lagði áherslu á daður
og deit. Helga sýndi
mannskapnum hvernig á
að haga sér við hin ýmsu
tilefni, t.d. á samkomum
og á skemmtistöðum. Um 30
konur mættu á námsskeiðið og
að sögn Helgu Haraldsdóttur
hjá starfsmannafélaginu tókst
kvöldið ljómandi vel. Hún sagði
einnig að nú myndu konurnar
prófa aðferðir Helgu Braga í sínu
daglega líﬁ. Það er eftirtektarvert
að enginn karlmaður mætti á
kvöldið. Þurfa þeir ekki að læra
svona hluti líka?

Áhyggjur vegna
framkvæmda
Hestamenn hafa áhyggjur af
fyrirhuguðum framkvæmdum á
Blikastaðanesi. Vegna malarnáms og gerðar nýja golfvallarins verða þar miklar framkvæmdir. Á þessum slóðum er
vinsæl reiðleið
og stjórn Harðar
hefur sent
bæjaryﬁrvöldum bréf þar
sem þeir óttast
að leiðin muni
lokast eða jafnvel verði hættuleg
vegna sprenginga og annars
hávaða. Bæjarstjórn hefur tekið
vel í málið og hefur ákveðið að
koma til móts við hestamennina. Nokkur atriði hafa verið
fest á blað til að tryggja öryggi
hestamanna þar á ferð. Þar má
til dæmis nefna að sprengingar
verða ekki leyfðar á svæðinu
frá 1.maí til 15. ágúst og byggð
verður mön til þess að skilja að
akveg og reiðstíg þar sem þeir
liggja samsíða.
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Guðjón Halldórsson er ósáttur við fyrirhugaðar framkvæmdir við Sundabraut

Sorpurðun í Álfsnesi
Guðjón Halldórsson, íbúi á Fitjum á Kjalarnesi, hafði samband við
Mosfelling og vildi koma á framfæri óánægju sinni með áætlanir
Reykjavíkurborgar er varða hina
umtöluðu Sundabraut og urðunarstað
Sorpu í Álfsnesi. Til stendur að leggja
Sundabrautina í gegnum Álfsnesið
en þar er fyrir urðunarstaður Sorpu.
Fyrst átti að leggja Sundabrautina
yﬁr sorpfjallið en nú er talið að það sé
ekki hægt. Þess vegna hafa menn sett
fram nýtt aðal- og deiliskipulag fyrir
svæðið sem gerir ráð fyrir færslu og
stækkun urðunarstaðarins.

Sjónmengun

Með því að færa urðunarstað
Sorpu mun rísa nýtt sorpfjall austan við núverandi urðunarstað sem
er 15m til 20m hærri en núverandi
urðun og áður fyrirhugaðar áætlanir
gerðu ráð fyrir. Þar með mun það
verða enn sýnilegra í sjónlínu til Esjunar allt frá Korpúlfsstöðum, Blikastaðalandi og Mosfellsbæ, og víðar
með tilheyrandi sjónmengun. „Allar
þessar tilfæringar eru gerðar til þess
að hægt verði að urða rusl þarna til
ársins 2014. Ef ekki verður samþykkt
að færa urðunarstaðinn verður hann
fullnýttur árið 2008/2009 og menn
verða þá að leita að nýjum lausnum
eða stöðum til urðunar. Lykilatriðið
er í dag að menn segi nei við þessum
aðalskipulagsbreytingum og neyði
þannig fram nýja hugsun og nýja
lausn á þessum sorpmálum” sagði
Guðjón. Samkvæmt skipulagningu
á Sundabrautinni á hún að vera til í
kringum 2010/2011 en það gerist ekki
ef urðun á sorpi á að vera þarna til
2014 að mati Guðjóns.
„Svo getur maður spurt sig pólitískt, hvaða ráðherra ætlar svo að
keyra fyrstur um Sundabrautina í
gegnum opna öskuhaugana á meðan
urðun á sér enn stað?”segir Guðjón
og telur mikilvægt að menn kynni sér
málið og taki afstöðu.

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

Séð að Úlfarsfelli

Skandall

„Fyrir mér þá er þetta skandall
af því að ég er líka að horfa á það að
vegurinn kemur ekki 2010 og þá höldum við áfram að fá alla þessa þungaumferð í gegnum Mosfellsbæinn. Til
dæmis á milli 6 til 8 þúsund bílar af
sorpi sem fara í urðun í Álfsnes á ári
hverju og allir vöruﬂutningar út á
land og inn til Reykjavíkur fara í gegnum hringtorgin í Mosó. Við þurfum að segja nei, gera athugasemd.
Þetta passar ekki saman að tala um
að leggja Sundabaut sem fyrst og að
á sama tíma byggja upp sorphauga

„...svo getur maður
spurt sig bara pólitískt,
hvaða ráðherra ætlar
svo að keyra fyrstur
Sundabrautina í gegnum opna öskuhaugana á meðan urðun á
sér enn stað...”.
og auka sorpmagnið til urðunar á
Álfsnesi og vera svo í bullandi vandræðum með alla umferðina sem fer
hér í gegn. Það fór nú einn trukkurinn
hérna á hliðina um daginn til dæmis”
sagði Guðjón. Hann segir einnig að
lítil sem engin kynning sé á þessum
áformum Reykjavíkurborgar og
Sorpu bs. og að almenningur viti
lítið um þessar breytingar. „Fyrst og
fremst er ég ósáttur við þessa breytingu vegna sjónmengunar, aukinnar
umferðar og það að halda því að fólki
að það sé að koma einhver Sundabraut alla leið þegar menn vita og
eru á sama tíma að „ákveða” að hún
kemur ekki fyrr en eftir 2014 vegna
urðunarstaðarins. Mér ﬁnnst ekkert
sérstaklega líklegt að aðalakvegurinn
til og frá Reykjavík norður í land fyrir
alla sem þar fara um, ferðamenn og
aðra, verði í gegnum ruslahauga.

Kynnið ykkur skipulagið

„Land og fasteignir með ströndinni
og í Mosfellsbæ sem horﬁr mót norðri
og vestri er t.d. selt út á útsýni sem þar
er í dag en breytist mjög til hins verra
ef þetta gengur eftir”. segir Guðjón og
hvetur alla þá sem hafa hagsmuna að
gæta, að gera athugasemdir með því
að senda tölvupóst á skipulag@rvk.is
fyrir 7. desember, safna jafnvel undirskriftum og kynna sér málið. Einnig
er hægt að sjá tillögu um Álfsnesið á
skipbygg.is. undir skipulagsmál, mál
í kynningu.
agust@mosfellingur.is

Leikskólar Mosfellsbæjar
Vísindakeppni í
Varmárskóla
Vísindafélag Varmárskóla
mun standa fyrir vísindakeppni
þar sem nemendur skólans
munu hanna og útfæra sitt eigið
vísindaverkefni. Kynningarfundur var haldinn miðvikudaginn
23. nóvember síðastliðinn.
Keppnin er fyrir alla nemendur
í 7-10 bekk í Varmárskóla. Nemendur fá frjálsar hendur í vali á
verki en þó þarf það að tengjast
vísindum á einhvern hátt. Vegleg
verðlaun eru í boði fyrir sigurvegara. Síðasti skiladagur fyrir
verkefnin verður í vikunni 23.27. janúar. Sýning verður síðan
haldin á verkum keppninnar og
sigurvegari verður tilkynntur.
Það er vonandi að sem ﬂestir
nemendur fari nú að grúska og
smíða verkefni fyrir keppnina.
Eðlisfræðikennarinn Kjartan
Geir Kristinsson hefur haft veg
og vanda af þessari skemmtilegu
keppni í eldri deild Varmárskóla.

Mannabreytingar
hjá Framsókn
Á aðalfundi Framsóknarfélags Mosfellsbæjar tilkynntu
bæjarfulltrúarnir Þröstur Karlsson og Bryndís
Bjarnason að
þau komi ekki
til með að gefa
kost á sér til
endurkjörs í
sveitastjórnarkosningum
nú í vor. Þröstur
hefur nú verið
bæjarfulltrúi í
12 ár en Bryndís í 4 ár. Þá sagði
Bryndís einnig af sér sem formaður félagsins og Helga
Jóhannesdóttir var kjörin í
hennar stað. Nú virðist sem
línur séu að skýrast hvað varðar
lista ﬂokka fyrir kosningar og
spennandi átök framundan í
pólitíkinni.

Í Mosfellsbæ eru starfræktir fjórir
leikskólar, Hlaðhamrar, sem er þeirra
elstur, verður 30 ára á næsta ári; því
næst Hlíð sem fagnaði 20 ára afmæli
sínu í september s.l.; þá Reykjakot, liðlega 10 ára gamall og sá nýjasti er Hulduberg sem hefur verið
starfræktur í 6 ár. Börnin í leikskólunum eru á haustdögum 458 og ﬂest
þeirra eru í 8-9 tíma vistun eða 86%
barnanna. Þeim fjölgaði um 30 frá
haustinu 2004 og er það vegna þess
að ﬂeiri eru núna í leikskóladeild
Reykjakots í Varmárskóla og stofnuð
var leikskóladeild frá Huldubergi við
Lágafellsskóla. Í þessum deildum eru
5 ára börn og samstarf er milli leik- og
grunnskólanna um þessa starfsemi.
Vel hefur tekist til í þessu samstarﬁ
og hafa bæði skólastigin notið góðs af
þekkingu og reynslu hvors annars.

Foreldrakannanir

Foreldrakannanir voru gerðar
í öllum leikskólunum á vordögum
eins og vanalega en að þessu sinni
voru spurningarnar sem lagðar voru
fyrir foreldra eins í öllum skólunum.
Þátttaka var mjög góð, milli 70 – 80%,
sem er mjög gott. Niðurstöður foreldrakannananna voru mjög jákvæðar

og foreldrar almennt
jákvæðir og ánægðir með
leikskólana. Könnunin
er á heimasíðu Mosfellsbæjar, www.mos.is og
má lesa allar niðurstöður
þar. Gagnsemi foreldrakannana er mikil fyrir
leikskólana. Þar koma
fram ábendingar um það sem betur
má fara í starfinu og eru þær vel
nýttar.

Starfsmannahald

Starfsmannahald hefur verið með
erﬁðara móti nú á haustdögum en
oft áður í sumum leikskólunum. Þó
hefur ekki komið til þess að deildum
haﬁ verið lokað og börnin send heim
eins og við heyrum af fréttum að
víða haﬁ verið gert. Í stað þess hefur
starfsfólk lagt á sig aukna vinnu og
hliðrað til í skipulaginu til að mæta
þessum vanda. Í þessu liggur styrkur
stjórnenda og starfsmanna þessara
þjónustustofnana sem verður seint
fullmetinn. Veikindi hafa einnig herjað nokkuð á börn og starfsfólk það
sem af er hausti sem hefur þyngt
róðurinn nokkuð. Það sér þó vonandi
fyrir endann á veikindunum og von-

andi verður aðventan okkur öllum
ánægjuleg og ekki síst börnunum
sem núna, eins og áður, bíða spennt
eftir öllu er tengist jólunum.

Framundan

Verið er að byggja við leikskólann
Hulduberg og munu bætast við 44 rými
þegar viðbyggingin verður tilbúin en
það er á áætlun í febrúar. Foreldrum
allra 2ja ára barna (2ja ára á árinu) og
eldri hefur verið boðið leikskólapláss
fyrir börn sín og því eru engin börn
núna á biðlista. Börnin sem verða 2ja
ára á árinu 2006 eru þess vegna þau
næstu sem fá leikskólapláss. Þó eru
alltaf ﬂeiri að ﬂytjast í bæinn okkar
og nokkuð um það að eldri leikskólabörn bætist í hópinn.
Gunnhildur Sæmundsdóttir
Leikskólafulltrúi

Eignarhald í Íþróttamiðstöðinni við Lækjarhlíð
Í 4. tbl Varmár, málgagni sjálfstæðismanna, var mikið fjallað um
afstöðu minnihlutans í bæjarstjórn
til eignarhalds á Íþróttamistöðinni
og stóru orðin ekki spöruð. Því er
nauðsynlegt að koma til skila til bæjarbúa afstöðu minnihlutans sem fólst
í bókun hans í bæjarstjórn. Bókunin
var eftirfarandi:

sveitarfélasins til tuga ára í að mæta
síbreytilegum þörfum íbúanna á
þjónustu með samningum sem
þessum. Því telja fulltrúar B og G lista
að hagsmunum bæjarins og íbúanna
sé betur borgið til lengri tíma litið
með því að bæjarfélagið eigi og reki
Íþróttamiðstöðina.”

„Bókun bæjarfulltrúa B og G lista.
Í samanburði með núvirðisgreiningu
á valkostum við eignarhald og rekstur
Íþróttamiðstöðvarinnar við Lækjarhlíð sem unnin var af KPMG, kemur
fram að mismunur þessara kosta
er lítill eða um 5,3 milljónir á ári út
samningstímann á mannvirki sem
kostar fullbúið um 800 milljónir. Ekki
er á það hættandi fyrir svo lítinn ávinning að binda hendur og frjálsræði

Sjálfstæðismenn lögðu ofurkapp
á að þessi niðurstaða fengist þ.e. að
bæjarfélagið væri leigjandi að Íþróttamiðstöðinni sem væri í eigu annarra
aðila og borga 3 milljarða í leigu á
þessum 30 árum sem bæjarfélagið
hefur skuldbundið sig til. Er það eitthvað annað sem veldur í ljósi þess
hve ávinningurinn er lítill ef nokkur
til lengri tíma litið? Jú þessar skuldbindingar sjást ekki í reikningum

Maður verður ekki hissa

Jónas
Sigurðsson
Skrifar um Íþróttamiðstöðina í
Lækjarhlíð

bæjarfélagsins, verður aðeins getið í
greinargerð með ársreikningum. Því
geta sjálfstæðismenn stært sig af því
að þeir séu að lækka skuldir bæjarins
samkvæmt reikningum þegar þeir eru
í raun að hækka skuldbindingar hans
úr um 500 þúsund kr. á hvern bæjarbúa í 600 þúsund. Maður verður ekki
hissa.
Jónas Sigurðsson
bæjarfulltrúi

Læknisstofa

Viðgerðir og framleiðsla reiðtygja

Hef ﬂutt læknisstofu mína úr
miðbæ Reykjavíkur í miðbæ
Mosfellsbæjar. Viðtalsbeiðnum
er veitt móttaka á netfanginu:
laralla@mmedia.is

þ.m.t. hnakkdýnur,
hnakktöskur,
járningasvuntur
og skálmar,

Lára Halla Maack
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Þverholti 2 - Sími: 566 7450

Ávarp bæjarstjóra

Þorri og Matthildur með tónleika

Ófærar
gönguleiðir

Talsvert virðist bera á því
að bílstjórara leggi ökutækjum
sínum upp á gangstéttir með
þeirri hættu sem af því stafar. Í
haust mátti litlu muna að barn
hefði lent fyrir bíl þegar það
þurfti að ganga út á akbrautina
í einu slíku tilfelli. Það eikur
einnig mjög á hættuna þegar garðeigendur klippa ekki
greinar sem skaga langt inn á
gönguleiðir.Myndin hér fyrir
ofan ætti að tala sínu máli.

Glæsilegir tónleikar
í listasalnum
Söngvarinn Þorvaldur Þorvaldsson og píanóleikarinn Matthildur Anna Gísladóttir héldu tónleika í
Listasalnum sunnudaginn 13. nóvember. Þar ﬂuttu
þau velvalin lög frá Norðurlöndunum. Tónleikarnir
þóttu mjög vel heppnaðir og hæﬁleikar Þorvalds
miklir enda á hann þá ekki langt að sækja. Faðir hans,
Þorvaldur Halldórsson, hefur lengi vel skemmt landanum með fögrum söng sínum. Þorvaldur yngri er í
dag við nám í Listaháskóla Íslands og mun eﬂaust láta
mikið að sér kveða á komandi árum.

Þorvaldur þandi vel
þjálfuð raddböndin

Óþolandi
skemmdarverk
Sunnudaginn 20. nóvember
var brotist inn í Bobcat vinnuvél
Leifs Guðjónssonar. Vélin var
staðsett í hesthúsahverﬁnu.
Þjófarnir stálu slökkvitæki úr
vélinni ásamt útvarpsheyrnartólum og unnu skemmdarverk
á vélinni. Að sögn Leifs er þetta
með öllu óþolandi að menn
skuli þurfa að gera svona hluti.
Leifur telur að þarna haﬁ ekki
verið á ferð krakkar vegna stórra
skófara sem voru allt í kringum
vélina. Leifur heitir 20. þúsund
krónum á þann sem
upplýsir málið.

Braut rúðu á Esso

Aðfaranótt laugardagins 19.
nóvember var á ferðinni ölvaður
einstaklingur við afgreiðslustöð Esso. Hann vildi komast inn
en stöðin var
lokuð. Reiddist
þá maðurinn
og braut rúðu
í hurð hússins.
Athæﬁ hans
náðist á öryggismyndavélar
og hafðist því
uppá honum
morguninn
eftir. Það er
greinilegt að markaðurinn fyrir
nætursölu er enn til staðar í
bæjarfélaginu ef marka má viðbrögð þessa manns er hann kom
að luktum dyrunum.

8

Þorri og Matthildur
ljómuðu eftir glæsta
frammistöðu

Söngelskir feðgar,
ánægðir eftir tónleikana

Fimm stúlkur úr Mosfellsbæ taka þátt í söngleiknum Annie

Þakklátar fyrir að fá svo stórt tækifæri
Söngleikurinn Annie var frumsýndur 17. júlí síðastliðinn í Austurbæ. Söngleikurinn hefur fengið
frábæra dóma í fjölmiðlum og góðar
viðtökur hjá áhorfendum. Mosfellingur átti spjall við Hreindísi Ylvu
Garðarsdóttir en hún ásamt fjórum
öðrum stúlkum úr Mosfellsbæ tekur
þátt í sýningunni.
Hvernig kom til að þið fenguð
hlutverk í Annie?
„Við fórum allar í prufur í desember í fyrra (2004) sem voru svona
útsláttarprufur þar sem hópurinn
minnkaði alltaf, eins og í Idol, og við
komumst alltaf lengra og lengra áfram
og vorum nú mest hissa á því sjálfar
sérstaklega vegna þess hve margir
krakkar sóttu um eða hátt í 300 börn
á öllum aldri. Á endanum var eftir um
30 manna hópur og við vorum í þeim
hópi og því komnar inn”.
Um hvað fjallar Annie?
„Söngleikurinn fjallar um 11 ára
munaðarlausa stúlku í New York
sem sér alltaf björtu hliðarnar á öllu
og ævintýri hennar í New York eftir
að hagir hennar breytast skyndilega
og hun eyðir spennandi tíma í New
York með milljarðamæringnum
Daníel Óliver. Inn í söguna spinnast
Frú Karítas; skelﬁlega ráðskonan á
munaðarleysingjahælinu og Kútur
bróðir hennar og kærastan hans, Lilla
Hilton, sem stígur ekki beint í vitið,
auk fjölda skemmtilegra persóna sem
leiknar eru bæði af fullorðnum og
börnum. Á hverri sýningu er líka ﬂutt
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Hreindís Ylfa 16 ára, Lára Guðrún
15 ára, Stefanía 13 ára, María 12
ára og Sara Katrín 7 ára.

lifandi tónlist undir stjórn Mosfellingsins Óskars Einarssonar. Þeir sem
vilja vita hvernig sagan endar verða
einfaldlega að koma í Austurbæ.”
Er ekki gaman að leika með
atvinnuleikurum?
“Jú, það er frábært tækifæri. Það
eru margir frábærir leikarar í söngleiknum m.a. Hinrik
Ólafsson,
Brynja Valdís Gísladóttir, Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Backman og
Bryndís Petra Bragadóttir. Okkur

ﬁnnst öllum að þetta sé búið að vera
æðislega skemmtilegt æﬁnga- og sýningaferli og erum rosalega þakklátar
fyrir að hafa fengið þetta tækifæri til
að vinna með atvinnuleikurum að
alvöru sýningu. Við erum líka búnar
að eignast frábæra vini sem við munum eﬂaust eiga ævilangt. Við viljum
nota tækifærið og þakka mótleikurum og samstarfsmönnum í Annie
fyrir yndislegt samstarf. Við elskum
ykkur öll út af líﬁnu.
Nánari upplýsingar um söngleikinn má ﬁnna á www.annie.is

Ljósmynd: Sig. G

Tíminn flýgur!

Í maí var Skógræktarfélag Mosfellsbæjar 50 ára. Stefna félagsins er að
klæða öll fell sveitarinnar skógi. Það
er komið nokkuð á veg þar sem sjá má
skóg frá landamerkjum Reykjavíkur í
Hamrahlíð að Skarhólum, í Lágafelli,
Akrahlíð, Mosfelli, Helgafelli allt að
Nóngili í Helgadal og mikið hefur
verið gróðursett í Þormóðsdal.
Stuðningsaðilar að þessu verki eru
einstaklingar, bæjarfélagið og ríkið.
Landgræðslusjóður og Pokasjóður

hafa stutt okkur dyggilega. Einnig má
geta þess að félagsgjöldin eru mikilvæg í rekstrinum.
Á 75 ára afmælisdegi Skógræktarfélags Íslands, 27. júní síðastliðinn, gróðursetti Guðrún Hafsteinsdóttir fyrrverandi formaður
milljónustu plöntuna í Hamrahlíð en
þar er aðalsvæði okkar. Við höfðum
þetta sérvalið birki sem Guðrún sáði
og ól upp en einhver aumkunarverð
sál tók þetta tré og skilaði því ekki af-

tur þrátt fyrir tilmæli.
Í landi Meltúns er uppeldisreitur
og á vorin geymslustaður fyrir landgræðsluskógaplöntur sem fermingarbörn í vinnuskólanum gróðursetja.
Bærinn borgar þeim og ﬂokkstjórum
laun en Skógræktarfélagið sér um
verkstjórn. Í sumar voru gróðursettar
tæplega 50.000 plöntur af birki, greni,
furu og lerki í Þormóðsdal, Varmalandi, Lágafelli og Hamrahlíð.
Skógræktarfélagið á sjötta part í
Fossá í Hvalﬁrði á móti Kjalarnesi,
Kjós og Kópavogi. Þar er mikil skógrækt og jólatrjáasala. Í Brynjudal
höfum við reit til jólatrjáaræktunar.
Aðaltekjulind félagsins er að selja
jólatré og ﬁnnst okkur að jólin séu
komin þegar við förum í skóginn til
þess. Öll sú vinna er sjálfboðastarf,
skátarnir hjálpa einnig til þá daga sem
jólatrjáasalan er og hafa fengið afnot
af sumabústað félagsins við Hafravatn í staðinn. Jóatrjáasala verður í
Hamrahlíð þetta ár eins og venjulega
síðustu helgar fyrir jól. Nýir félagar
geta skráð sig á heimasíðu félagsins:
www.skogmos.net
Stjórn Skógræktarfélags
Mosfellsbæjar

Þjónusta
í Mosfellsbæ
Aristó hárstofa
Háholti 14.
Sími: 566 - 8989.
Hársnyrtistofan Belló
Háholti 14.
Sími: 586 - 8989.
Bylgja Matthíasdóttir Lcph
Hómópati bylgjam@bakkar.is
www.lifslind.is S:586-8883
Bæjardekk
Langatanga 1a.
Sími: 566 - 8188.
Innrömmun ESS
Þverholti 5.
Opið 12 - 18 virka daga
Sími: 566 - 7625
Saumastofa Jónu
Háholti 14.
Gluggatjalda viðgerðir
og breytingar. Sími: 565 - 9222.
Bílapartar ehf
Grænumýri 3 Sími 587-7659
bilapartar@bilapartar.is
www.bilapartar.is
Herbalife Mosfellsbæ
Shapeworks – NouriFusion
Berglind & Kjartan.
Sími: 551-2099
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Sögukornið
Sögu
kornið
Karlakórinn
Stefnir á Landsmóti
Karlakórinn Stefnir var
fulltrúi okkar Mosfellinga á
sjöunda landsmóti Sambands
Íslenskra Karlakóra (SÍK). Mótið
var haldið í Hafnarﬁrði laugardaginn 29. október. Karlakórinn
kom fram á tveimur stöðum
þennan dag. Fyrst voru þeir
með dagskrá í íþróttahúsinu við
Strandgötu og þá í Hásölum.
Svo var endað á veigamiklum
samsöng allra kóranna við
undirleik Sinfóníuhljómsveitar
Íslands. Góð aðsókn var á mótið
og Stefnismenn voru ánægðir
með hvernig til tókst. Þá segjast
félagsmenn strax vera farnir að
hlakka til næsta landsmóts.

Nýtt fyrirtæki í
Mosfellsbæ
Rammar,
hurða- og gluggasmiðja er nýtt
fyrirtæki í Mosfellsbæ staðsett í
Flugumýri 14.
Það er með
umboð fyrir álprófíla frá
Reynaers Aluminium í Belgíu,
sem er einn af viðurkenndustu
framleiðendum álprófíla í
heiminum. Fyrirtækið hefur yﬁr
að ráða tæknilega fullkomnum
vélum og getur boðið upp á
úrval af gluggum og hurðum áli.
Einnig ýmiskonar sérsmíði svo
sem svalalokanir, heilu glerveggina, gróðurskála og ﬂeira, í
ýmsum litum.
Reiknað er með að framleiðsla hefjist um næstu áramót.
Til að byrja með eru starfsmenn þess fjórir en verður
fjölgað með vorinu. Eigendur
Ramma eru Guðbjörn Sigvaldason, Auður Gunnarsdóttir og
Gunnar Magnússon.

Veistu
svarið

?

Sumarheimili Hvítabandsins
að Brúarlandi 1925
Sumarið 1922 byrjaði Mosfellshreppur að byggja stórt og
veglegt barnaskólahús að Brúarlandi með tilstyrk frá ríkinu. Húsið
stendur enn og hefur gegnt ótal
hlutverkum á liðnum áratugum.
Grunnﬂötur þess var upphaﬂega
13,5 x 9,76 metrar, auk 7 x 4 metra
útbyggingar, en í fyrsta áfanga var
aðeins hálfniðurgraﬁn jarðhæðin
byggð. Þar var stór salur sem lengi
var notaður til leikﬁmikennslu og
sem samkomusalur fyrir byggðarlagið. Kennsla hófst í þessum sal 5.
desember en það dróst í nokkur ár
að ljúka við bygginguna og ráðgerð
sundlaug við hana varð aldrei að
veruleika. Lokið var við efri hæðir
hússins í árslok 1929 þar sem voru
skólastofur, íbúð fyrir skólastjóra
eða kennara og heimavistir fyrir allt
að 30 börn. Rafmagn til ljósa fékkst
frá Álafossi og heitt vatn var leitt frá
hver í Reykjalandi sem hreppurinn
hafði nýlega keypt. Í húsinu var
því baðherbergi en slíkum munaði
áttu Íslendingar þá almennt ekki að
venjast. Kostaði byggingin um 80
þúsund krónur með hitalögninni.
Eins og fram hefur komið var
Brúarland bæði skóli og samkomuhús í fyrstu en oft var það
nýtt til annarra hluta. Svo var t.d.
árið 1925 en þá var haldin þar
iðnsýning sem vakti verðskuldaða
athygli og um sumarið var rekið
þar heimili fyrir börn úr Reykjavík
sem nauðsynlegt þótti að koma
í gott sveitaloft. Iðnsýningin var

Gömul skólastofa í
Brúarlandshúsinu.

opnuð 17. júní en það var Ungmennafélagið Afturelding sem
hafði undirbúið hana. Alls konar
handavinna var sýnd, tóvinna sem
unnin hafði verið í sveitinni og Álafossefni af nýjustu gerð til fataframleiðslu. Heimilin sem áttu muni á
sýningunni voru 28.
Sumarheimilið að Brúarlandi
árið 1925 var á vegum Hvítabandsins og var starfrækt í rúma
tvo mánuði, júlí, ágúst og fyrstu
vikuna í september. Oddfellowreglan hjálpaði Hvítabandinu á ýmsan
máta, lánaði t.d. rúmföt og áhöld
frá sumarheimili sem reglan hafði
áður starfrækt í Borgarﬁrði. Einnig
gaf fyrirtækið Kveldúlfur heimilinu
eitt tonn af kolum og 100 pund af
saltﬁski. Börnin sem dvöldust á
sumarheimilinu voru 26 en auk
þeirra voru þar tveir fullorðnir karl-

Fræðsluferð
til Helsingör

Hvenær hlaut Mosfellsbær
kaupstaðarréttindi?

Hvað heitir fyrirliði meistaraﬂokks Aftureldingar í handbolta?
Hvað heitir stjórnandi
Karlakórsins Stefnis?
Svör: 1. 9. ágúst 1987, 2. Hilmar
Stefánsson 3. Atli Guðlaugsson
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Friðrik G. Olgeirsson

rifjar upp gamla tíma úr sveitinni

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

ar og kom annar þeirra af sjúkrahúsi. Gjald á hvert barn var 60
krónur en fátækir aðstandendur
þurftu ekki að borga. Börnunum
leið vel, þyngdust um 2–11 pund,
mest þau sem veiklulegust voru við
komuna. Samtímaheimild greinir
svo frá að þau börn sem veik komu
haﬁ verið orðin heil heilsu um
haustið, svo góð voru áhrif sveitaloftsins á Reykjavíkurbörnin. Forstöðukona heimilisins var Sigurbjörg Þorláksdóttir, kennslukona,
systir Magnúsar á Blikastöðum,
dr. Bjargar og Jóns forsætisráðherra. Tveimur árum seinna var
hún í framboði í alþingiskosningum, þá eina konan á lista í öllu
landinu!
Friðrik G. Olgeirsson
sagnfræðingur

Föstudaginn 11. nóvember síðastliðin fór tækni- og
umhverﬁssvið Mosfellsbæjar í heimsókn til áhaldahúss og garðyrkjudeildar í
Helsingör í Danmörku.
Bæjarverkfræðingur og
garðyrkjustjóri tóku á móti
hópnum og fóru í gegnum
strukturinn hjá Helsingör
varðandi þessa málaﬂokka. Áhaldahús þeirra
var skoðað, vélar, tæki og
búnaður. Ennfremur var
móttökustöð fyrir sorp
skoðuð. Að endingu var
drukkið kaﬃ í Marienlyst
slot og garðurinn í kringum
höllina skoðaður.
Myndin hér til hliðar
er af hópnum fyrir utan
höllina eftir vel heppnaða
helgarferð til Danmerkur.

Mosfellingur
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Helga Lilja er 22 ára ævintýramanneskja sem sinnir nú sjálboðaliðastarfi í Afríku

Gamall draumur að rætast
Nýr dýralæknir
Eins og ﬂestir vita hefur
Þórunn Þórarinsdóttir dýralæknir rekið smádýraspítala
í Kjarnanum. Stofan er búin
skurðstofu, röntgen og öðrum
rannsóknartækjum. Þar er
einnig smádýraverslun með
allt fyrir gæludýrið. Nýlega tók
Hrund Ýr Óladóttir til starfa
en hún útskrifaðist frá dýrlæknaháskólanum í Noregi árið
2003. Að sögn Þórunnar hefur
ráðning Hrundar í för með sér
aukna þjónustu fyrir dýrafólk
í bæjarfélaginu. Stofan verður
opin frá kl. 9-18 alla virka daga
frá og með 1. desember og eru
tímapantanir í síma: 566-5066.
Neyðarvakt er einnig allan
sólarhringinn. Á myndinni er
Hrund ýr með tíkina Bríet en
hún er af tegundinni Briard.

Mótel Áslákur að
taka á sig mynd
Nú er mótel-hótelið við Áslák
farið að taka á sig mynd. Þak er
komið á húsið og að sögn Alla
Rúts, eiganda og fyrrverandi
skemmtikrafts, verður húsið
orðið fokhelt um áramótin. Þá
er stefnt að opnun næsta sumar.
Allt gengur samkvæmt áætlun
og Alli hlakkar til þess að leigja
út fyrstu herbergin.

Pétur poppari í
jólabókaﬂóðinu
Nýverið kom út
bók um tónlistarmanninn farsæla
Pétur W. Kristjánsson en hann lést
á síðasta ári langt
fyrir aldur fram.
Pétur var mikill
og náinn vinur
félaganna í Gildrunni og í bókinni
er sérstakur kaﬂi um Gildruna
og samstarf þeirra félaga og
vináttu. Pétur tróð margoft
upp með Gildrunni í hálft ár
ﬂuttu þeir félagar mjög vinsæla
dagskrá á Hótel Íslandi.
Bókin er skrifuð af Kristjáni
Hreinssyni og geﬁn út af
Bókaútgáfunni Hólum.
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Mosfellingurinn Helga Lilja Aðalsteinsdóttir fór á haustdögum til
Afríku að vinna við hjálparstörf. Hún hafði samband við dönsku
hjálparsamtökin Mellemfolkeligt Samvirke og í gegnum þau var
ákveðið að Helga skyldi halda til Kenya. Áður en lagt var af stað
til Afríku fór hún til Danmerkur þar sem haldin voru námskeið
fyrir verðandi hjálparliða.
Mosfellingur tók tal af Helgu áður
en hún lagði af stað í ævintýrið. „Ég
veit eiginlega ekki hvað ég er að fara út
í - sennilega verð ég að kenna skólabörnum” sagði Helga rétt fyrir brottför. Af hverju hjálparstarf í Afríku?
„Þetta er bara gamall draumur sem er
að rætast”.
Ferðalagið byrjaði brösuglega því
að Helga ﬂaug fyrst til Danmerkur og
frá Danmörku til London. Frá London ﬂaug hún svo til Nairoby í Kenya.
Vegna misskilnings fór hún ekki beint
frá Íslandi til London. Flugið til Nairoby tók níu tíma og þar var 25 stiga
hiti að kveldi til þegar hún steig niður
á fast land.
Nú hefur Helga verið úti í rúma tvo
mánuði. Heimili hennar er rétt fyrir
utan Nairoby og þar er annað stærsta
fátæktarhverﬁ í Afríku og heitir Kiebera. Þar búa á milli 800. þús.-1 milljón
manns og um 95% fólksins er atvinnulaust. Meirihluti þeirra liﬁr á um einum dollara á dag sem er í kringum 60
krónur. Ástandið þarna er því vægast
sagt hörmulegt. En Helga sagði að
það haﬁ ekki verið eins átakanlegt og
hún átti von á þegar hún gekk um götur Kiebera. „Fólkið var svo vingjarnlegt, það brosti til okkar, stoppaði og
spjallaði, vildi vita hvaðan við kæmum og hvernig líﬁð væri í löndum
okkar. Krakkarnir voru líka yndisleg,
þau komu hlaupandi og vildu fá að
taka í höndina á okkur svo kölluðu
þau til skiptis „mzungu” sem þýðir
hvíti maður og sögðu ”how are you?””
Fótboltaáhugamenn spyrja síðan
hvaðan hún sé og hvort hún þekki
Eið Smára. Helga segir að skrítið sé að
ganga í gegnum þetta svæði þar sem
að við hliðina á hverﬁnu er hús fyrrverandi forseta landsins. Það er
risavilla og rétt hjá henni er ﬁmm
stjörnu golfvöllur og beggja gæta
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„... hvernig fólk getur
notið lífsins og eytt
peningum sínum með
sveltandi börn fyrir
augunum er langt fyrir
utan minn skilning...”

Blettatígur í góðum höndum.
orðið þeirrar gæfu aðnjótandiHelga hefur
kynnast villtri náttúru Afríku. að fá að

óaðgengilegra. Rigningin er mjög
mikil og stendur yﬁr í einn til tvo tíma
á dag. „Við erum oftast rafmagnslausar. Við sitjum bara við kertaljós
seinnipartinn og hlustum á rigninguna á þakinu og mér líður alltaf eins
og í útilegu.” Fyrir brottför hafði Helga
miklar áhyggjur af salernisaðstæðum
í Kenya en líﬁð venst í Afríku. Klósettin eru oft bara holur í jörðinni.

Sjálfboðastarﬁð

Börnin í Nairoby að skoða myndir af sér.
Spennandi og nýstárleg tækni í augum
munaðarlausu götubarnanna.
vopnaðir verðir. „Hvernig fólk
getur notið lífsins og eytt peningum sínum með sveltandi börn
fyrir augunum er langt fyrir ofan
minn skilning”.

Engin sturta

Heimili Helgu er fábrotið og þar
býr hún ásamt 22 ára gamalli stúlku
frá Suður-Kóreu. Þær hafa þar sitthvort herbergið og svo er smá eldhúsaðstaða. Af öryggisástæðum gistir
allaf einn heimamaður hjá stelpunum. Ekki er hægt að stökkva í sturtu
þarna eins og hér heima. Venjuleg
sturtuferð hjá Helgu samanstendur
af vatni í vaskafati og bolla sem ausu.
Þá þvær hún öll föt sín í höndunum.
Rafmagn er af mjög skornum skammti, eingöngu aðgengilegt hluta
úr degi og stöku sinnum er rennandi vatn. Núna er regntímabilið byrjað í Kenya og þá er rafmagnið enn

Helga er að kenna ensku og félagsfræði fyrir börn á aldrinum 11-15 ára.
Skólinn er búinn til úr hálfgerðum
álbröggum í miðju hverﬁ Kiebera.
Kennslan fer fram á morgnana frá kl.
8 til 12.30. Sambýlingur hennar og
önnur stelpa frá Þýskalandi, eru líka
að kenna með henni. Eftir hádegi fara
svo stelpurnar að heimsækja hóp innfæddra kvenna sem allar eru smitaðar af alnæmi. „Ég verð samt að viðurkenna að ég sé ekki alveg hvaða gagn
við erum að gera með þessum heimsóknum en konurnar virðast nú samt
alveg hæstánægðar með að hafa
okkur í heimsókn og spjalla”

Hreinlætisaðstaðan er ekki ýkja mikil. Hér
sjáum við sturtuna hennar Helgu.

u og skoðar þriðja heiminn

Smásagan

Hér gefst lesendum kostur á að senda inn smásögu undir dulnefni.
Um áramótin fer dómnefnd skipuð valinkunnu fólki, sem kynnt er hér að
neðan, yﬁr sögurnar og velur þá bestu. Verðlaun verða glæsileg og verða
kynnt bráðlega. Athugið að sögurnar mega ekki vera lengri en 400 orð.
Hin týpíska verslunargata í Kiebera.

Framandi lifnaðarhættir

Líﬁð í Kenya er ólíkt því sem við
eigum að venjast á Íslandi. Maturinn er frábrugðinn íslenskri matargerð og Kenyabúar sjóða næstum allt sem þeir láta ofan í sig. Hin
dæmigerða máltíð samanstendur af
hálfgerðri kjötsúpu með kartöﬂum og
soðnu grænmeti. Þá sjóða þeir einnig ávexti og kjúklingurinn er soðinn
með klóm og öllu tilheyrandi. Þó eru
til veitingastaðir sem bjóða upp á
vestræna matargerð.
Í Afríku er frekar ódýrt að lifa og
til dæmis er kókﬂaskan á 15 kr. íslenskar. Maturinn á veitingastöðum er
ekki kostnaðarsamur en pizzan kostar um 200 kr. Samt sem áður eru allar
munaðarvörur, svo sem hreinlætisvörur og sælgæti, á svipuðu verði
og á Íslandi. Þá er frekar skrýtið að
fá sér bjór á barnum þar sem þú ert
spurð(ur) hvort þú viljir hann heitan
eða kaldan. Innfæddir eru hrifnari af
bjórnum heitum!

„Við erum oftast
rafmagnslausar. Við
sitjum bara við kertaljós seinnipartinn og
hlustum á rigninguna
á þakinu og mér líður
alltaf eins og í útilegu.”
Helga hefur ferðast heilmikið nú
þegar í Kenya á milli þess sem hún
sinnir sjálfboðastörfum. Stuttu eftir
komuna fór hún í safaríferð út í náttúruna. Þar hitti hún alvöru frumbyggja sem eru af Messai-ættﬂokknum. Þessi ættﬂokkur er einn sá
þekktasti í Kenya og hefur náð að halda menningu sinni og lífstíl þrátt fyrir
innrás vestrænnar menningar í þriðja
heiminn. Í ferðinni sáust öll þessi
villtu dýr sem við hin sjáum eingöngu í sjónvarpinu. Ljón, fílar, gíraffar og antilópur voru þar út um allt.
Helga hefur einnig heimsótt heimili danska rithöfundarins Karenar
Blixen sem bjó í Afríku um árabil.
Enn sem komið er stefnir Helga á
að koma heim í mars en það er ennþá óákveðið. Helga er ekkert að láta
það truﬂa sig og segir bara ”Hakuna
matata” að hætti inn-fæddra sem
þýðir einfaldlega engar áhyggjur.
Mosfellingur þakkar Helgu fyrir að fá
að skyggnast inní líf hennar í Afríku,
og vildi að ﬂeiri væru eins
og hún, þá væri heimurinn
betri.
Gústi Linn
skyggnist inn í ævintýri
Helgu Lilju í Afríku

Honda 1968
Þarna stóð hún, rauð, fjögurragíra, fjórgengis, glæsileg, ótrúleg. Allir
draumar höfðu ræst. Þetta var nú eitthvað annað en tvígengis nusurnar
sem ekkert komust áfram. Nú skyldi tækið tekið til kostanna. Létt fótstig og
í gang. Brunað út götu, niður Hlégarðsbrekkuna og upp Ullarnesbrekkuna.
Við ﬂugum áfram. Upp og yﬁr Ásana og upp í Dal. Þvílíkt og annað eins.
Draumur. En allt í einu steinn á veginum. Út í skurð. Sólin var komin vel
á loft. Rennblautur fyrir utan veg. Hundur kemur snuðrandi. Síðan heyri ég að einhver segir „U, ah, ungi maður, þér blæðir.“ „Ha, já” umla ég,
„smávegis.” „Aha, það var talsverð ferð á þér rétt hér á undan!” „Já.” „Aha,
mér sýnist að þú verðir að staulast hér upp á veg og koma með mér heim.
Heldurðu að þú sért brotinn?” „Nei það held ég ekki.” „U, aha, komdu hérna með mér.” Ég staulaðist upp á veg og þá áttaði ég mig á því að ég var
staddur við Gljúfrastein, hús skáldsins og þetta var skáldið sjálft að tala við
mig. Ég haltraði með honum og hundinum. „Það blæðir talsvert, aha” „Já,
smávegis.” „Komdu hérna inn í eldhús og við skulum binda um fótinn.”
Buxurnar voru rifnar í tættlur. „U, ah, Auður mín, myndurðu ekki vilja lappa upp á þennann dreng, hann var að ﬂýta sér um of og lennti utan vegar.
Ah kannski má bjóða þér upp á svolítið malt og kex ? Auður mín áttu ekki
malt og kex handa drengnum? Hverra manna eruð þér ungi maður?” Ég
sagði honum það. „Ah, u, já það er ekki ónýtt að vera af þeirri ætt. Humm
en hvað ætlarðu að gera við mótorhjólið?” „Ég fæ pabba með mér í kvöld
til þess að sækja hjólið.” „Er þetta alveg nýtt hjól? Já, ég notaði fermingarpeningana mína til þess að kaupa það, þetta er Honda frá Japan,” sagði
ég um leið og ég fékk mér sopa af maltinu. „A, ha, frá Japan. Það er langt að
komið!” „Já en þetta eru bestu hjólin” sagði ég. „A, hum, nú er það?”
Nú tók ég eftir hversu sárið á löppinni var í raun ljótt. „A, ha, ungi drengur, nú er þetta komið til bráðabirgða en þú verður svo að fara til Friðriks
læknis til þess að gera að þessu sári.”
Þannig endaði fyrsta ferðin á nýja hjólinu.
Gormur

Dómnefndina skipa:

Helgi
Guðmundur
Guðný
Einarsson
Pétursson Halldórsdóttir
Tónlistarmaður
Formaður
Kvikmyndaog tónlistarmenningargerðarkona
kennari
málanefndar

Höskuldur
Þráinsson
Prófessor

Ragnheiður
Ríkharðsdóttir
Bæjarstjóri

Samfylkingin í Mosfellsbæ
boðar til félagsfundar miðvikudaginn
30. nóvember n.k. kl.20.30 í Hlégarði.
Á fundinum verður fjallað um bæjarmálin, tekin
ákvörðun um fyrirkomulag á uppstillingu framboðslista Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor og kosning kjörnefndar.
Mætum og tökum þátt í mótun kosningabaráttunnar.
Nýir félagar velkomnir.

ORÐIÐ ER LAUST...
Hér gefst lesendum kostur á að
láta skoðanir sínar í ljós. Netfangið
er mosfellingur@simnet.is

Fáránlegur krókur

Ég er íbúi í Túnunum og sæki
vinnu til Reykjavíkur á hverjum degi. Mér þykir það alveg
furðulegt að eftir þessar gatnaframkvæmdir
er ætlast til að
við í Túnunum
keyrum alla leið
uppá hringtorg
við Langatanga
til þess eins að
komast áleiðis
til Reykjavíkur.
Búið er að setja
eyju við gatnamótin inn í hverﬁð
og loka okkur þannig inni. Ég skil
það svo sem að slys gera ekki boð
á undan sér en ég veit til þess að
margir taka U-beygjuna strax og
komið er út fyrir eyjuna og það
er mjög slæm þróun. Það þarf að
ﬁnna einhverja lausn á þessu!!!
Íbúi í Hlíðatúnshverﬁ

Úthlutunarreglur
til skammar
Nú get ég sem Mosfellingur
ekki orða bundist í sambandi við
úthlutunarreglur í Krikahverﬁ.
Mér þykir fáránlegt að við sem
erum búin að búa hér í sveitarfélaginu í tugi ára fáum engan forgang á nýjar lóðir. Við skattborgarar til Mosfellsbæjar til margra ára
ættum að eiga meiri möguleika á
íbúð heldur en Jón og Gunna úr
Reykjavík. Annað er ósanngjarnt!!!
Ekki nóg með þessa mismununun þá voru tugir manns búnir
að sækja um parhús með tilskilið
greiðslumat í höndunum en svo
kemur á daginn að það er hækkað
um 15 milljónir. Er ekki hægt að
hafa svona hluti á hreinu frá byrjun. Það á allavega eftir að koma
í ljós hverjir fá og hverjir ekki.
Vonandi að skandalarnir verði
ekki ﬂeiri við þessa úthlutun.
Baldur

Stjórnin.

agust@mosfellingur.is
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Líf og fjör í
bæjarleikhúsinu
Leikfélag Mosfellssveitar
frumsýndi fjóra einþáttunga
föstudaginn 11. nóvember.
Heimamenn voru allsráðandi
í þessari sýningu þar sem að
höfundar efnis og leikstjórar
koma öll úr sveitinni. Lárus H.
Jónsson samdi einþáttungana
„Það verður að stoppa þennan
mann“ og „Einn dag í einu“ en
Pétur R. Pétursson samdi „Húð
og hitt“ og „Það er frítt að tala
í GSM hjá Guði“. Leikstjórarnir
voru þau Harpa Svavarsdóttir,
Ólafur Haraldsson og Ólöf A.
Þórðardóttir. Einþáttungarnir hafa vakið athygli vegna
frumleika og fengið ágætisdóma
Myndirnar að neðan sýna
líﬁð í leikhúsinu

Flamencotónleikar
Símonar
Sunnudaginn 13. nóvember síðastliðinn
hélt gítarleikarinn Símon H. Ívarsson ﬂamenco-tónleika í bænum. Tónleikarnir voru
haldnir í Þrúðvangi í Álafosskvos. Símon er
bæjarlistamaður Mosfellsbæjar í ár. Símon
hefur meðal annars sérhæft sig í ﬂamencotónlist og þessir tónleikar voru tileinkaðir
þeirri tónlistarstefnu. Símon sýndi snilldartakta á gítarnum og myndaði suðræna
stemmningu við logandi kertaljós og notarleg
heit. Góð mæting var á tónleikana sem
heppnuðust mjög vel og fagrir tónar umléku
Bæjarlistarmaðurinn tók
hugfangna tónleikagesti.
sig vel út með gítarinn

Straumhörð Varmáin
rennur í gegnum
Þrúðvang

Jólastemmning á Hlaðhömrum
Hinn árlegi jólabasar Félagsstarfs
eldri borgara var haldinn á dvalarheimili aldraða á Hlaðhömrum
laugardaginn 19. nóvember. Ýmsar
jólavörur og varningur voru til sölu
og þar var einnig kaﬃhlaðborð.
Gestir og gangandi snæddu dýrindis
kræsingum ásamt því að hlusta á
fallegan söng Vorboðana, kórs eldri
borgara. Margt var um manninn og
skemmti fólk sér konunglega.

Vorboðarnir í nóvember

Stelpurnar í eldhúsinu

Fjórir ættliðir komnir sam

an

Hlaðborðið klikkar aldrei

Lukkupokar voru til sölu
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Glaðbeittir gestir
og vistmenn

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Skólaliðar óskast til starfa
Annars vegar er um að ræða gæslu í skólabíl
og ræstingu í 60 – 80% starfshlutfall.
Hins vegar í ræstingu, gæslu og aðstoð við
nemendur í 60 – 80% starfshlutfall. Til greina
kemur að ráða í ræstingu síðdegis.
Laun skv. kjarasamningi LN og Stamos.
Upplýsingar gefa Jóhanna Magnúsdóttir,
skólastjóri í síma 525-9200 eða 896-8230
og Sigríður Johnsen skólastjóri í síma 896-8210.
Umsóknum skal skilað á skrifstofu
skólans eða senda í tölvupósti á
netföngin johannam@lagafellsskoli.is
eða sigridur@lagafellsskoli.is

Aðalfundur
Litir:

Aðalfundur Vinstri grænna í Mosfellsbæ
verður haldinn að Urðarholti 4
þann 29. nóvember kl. 19.30
Grænn: pantone 356cvu
Rau•ur: pantone 485cvu

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Komandi sveitarstjórnarkosningar.
3. Önnur mál.
Stjórnin

Eldri borgarar!
Miðasala á jólaskemmtunina í Hlégarði
1. des. stendur yﬁr.
M.a. á dagskrá: Rithöfundur á reisu! Í boði Bókasafnsins í
Mosfellsbæ verður Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur
með umfjöllun um bók sína
Reisubók Guðríðar, í máli og myndum.
Glæsilegt jólahlaðborð.
Vorboðar kór eldri borgara syngur.
Hljómsveit leikur fyrir dansi.
Miðaverð kr. 3.700.
Mætum og tökum með okkur gesti.
Miðasala er hjá Svanhildi í Dvalarh.
Hlaðhömrum. Kl. 13-16.
Sími 5868014 og GSM 6920814.

Óskum bæjarbúum gleðilegra jóla

Blóm gleðja

Hlín
Blómahús
Háholt 18
566 8700
Mosfellingur
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Stærsta blakmót Íslandssögunnar
Knapar ársins úr
röðum Harðar
Hestamenn Mosfellsbæjar
halda áfram að safna að sér
verðlaunum. Á uppskeruhátíð
hestamanna 12. nóvember
síðastliðinn var Sigurður Sigurðarson valinn knapi ársins og
þá var Sigurður Straumfjörð
einnig valinn efnilegasti
knapinn. Þeir félagar stóðu sig
vel í sumar á heimsmeistaramótinu í Nörrköping í Svíþjóð.
Sigurður Straumfjörð varð
heimsmeistari í 100 m skeiði
ungmenna og knapi ársins fékk
meðal annars heimsmeistaratitilinn fyrir sigur í fjórgangi.
Uppgangur hjá Hestamannafélaginu Herði heldur áfram og
tvímælalaust glæstur árangur
hjá strákunum.

Valli genginn til
liðs við Stjörnuna

Þorvaldur Árnason
knattspyrnumaður hefur
ákveðið að skipta um lið fyrir
komandi tímabil. Hann hefur
nú yﬁrgeﬁð Aftureldingu og er kominn
í Stjörnuna í
Garðabænum.
Þorvaldur var með
betri mönn-um
okkar í sumar
og endaði sem
markahæsti leikmaður 2.
deildar. Þorvaldur gerði þriggja
ára samning við Stjörnuna og að
hans sögn var aðalmálið að spila
í sterkari deild. Stjarnan vann
sig upp um deild og verður því í
1. deild í sumar. Þetta er klárlega
mikill missir fyrir Aftureldingu
og verður hans sárt saknað.

Geir Rúnar þjálfar
Hvíta Riddarann
Geir Rúnar Birgisson hefur
verið ráðinn þjálfari 3. deildarliðs Hvíta Riddarans. Geir Rúnar
hefur verið í herbúðum Riddaranna síðastliðin ár en spilaði
áður lengi vel með Aftureldingu.
Geir tekur við góðu búi af
Ásbirni Jónssyni en hann hefur
stýrt liðinu síðustu
árin með góðum
árangri. „Markmiðið er sett á 2.
deild að ári”
segir Geir
Rúnar fullur
tilhlökkunar fyrir
komandi
tímabil.
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Stærsta Íslandsmót yngri ﬂokka
í blaki sem haldið hefur verið, var
haldið að Varmá helgina 12.-13. nóv.
s.l. og sá blakeild Aftureldingar alfarið um mótið. Á mótið mættu um 350
börn og unglingar á aldrinum 6-18
ára og foreldrar og þjálfarar hafa líklega verið hátt á annað hundrað. Íslandsbanki í Mosfellsbæ styrkti mótið
á mjög veglegan hátt og gaf öllum
keppendum glæsileg baðhandklæði
að móti loknu. Þetta mót er fyrri hluti
Íslandsmótsins en seinni hlutinn fer
fram á Akureyri helgina eftir páska.
Samanlögð úrslit ráða því hverjir
verða krýndir Íslandsmeistarar í hverjum ﬂokki.

Gríðarleg aukning

Í apríl 2003 hélt Afturelding
seinni hluta Íslandsmótsins þann
vetur og til gamans má geta þess að
á því móti voru 21 lið frá 5 félögum
en á þessu móti voru 56 lið frá 11
félögum ásamt yngsta hópnum sem
eru 6-9 ára gömul börn sem spiluðu
sem gestir á mótinu, og voru það 6 lið
frá 4 félögum. Á þessu má sjá að það
er gríðarleg aukning í krakkablaki á
landsvísu enda mjög skemmtileg
íþrótt sem allir geta stundað því hún
er sniðin að þroska og getu hvers aldurshóps og það þarf ekki marga til
að búa til lið því það eru 4 á vellinum
í einu.

Keppendur komu víða að

Mótið gekk mjög vel. Þeir þátttakendur sem komu lengst að komu frá
Neskaupstað eftir 12 tíma rútuferð.
Foreldrafélag blakdeildarinnar sá alfarið um mat og gistingu þátttakenda
og þótti til mikillar fyrirmyndar, en
kvennadeildin sá um mótið sjálft og
dómgæslu ásamt dyggri aðstoð fyrrverandi bæjarstjóra Mosfellsbæjar
Jóhanns Sigurjónssonar. Mótið byrjaði á tæknifundi kl. 8 á laugardegi
og kl. 9 byrjaði keppnin. Spilað var á
11 völlum samtímis og getur ekkert
íþróttahús á landinu boðið upp á slíkt
enda var talað um það að þetta mót
ætti alltaf að halda í Mosfellsbæ því
aðstaðan væri svo frábær. Húsið býður
upp á að spilað sé á 14 krakkablaksvöllum og 3 stórum völlum samtímis.

Fjögur lið frá Aftureldingu

Á laugardagskvöldið var kvöldvaka í eldri deild Varmárskóla, þar sem

Úrsúla ásamt glöðum
blakbörnum

a afhendir
íður útibússtjóri Íslandsbank u
góð
keppendur gistu og diskótek á eft- Sigr
Guðrúnu Kristínu handklæðin
ir. Á sunnudegi var byrjað að spila
kl. 8.30 og lauk síðasta leik um kl. 14
en þá voru mótsslit og úrslit mótsins
kunngjörð. Afturelding sendi 4 lið á
mótið og 2 lið í yngsta aldurshópinn
og stóðu þau sig öll með mikilli prýði.
Öll liðin höfðu færst upp um deild frá
því í fyrra og voru því á yngra ári í sinStrákarnir slöppuðu
ni deild. Þrátt fyrir það þá náði annað
af á milli leikja
drengjaliðið í 4.ﬂ. 2.sæti í deildinni og
er það frábær árangur. Yngsti hópurinn okkar tók síðan 1. og 3. sæti svo
framtíðin er björt fyrir Aftureldingarblakara.

Dómsgæslan var í öruggum
höndum, Jóhann fyrrverandi
bæjarstóri er hægra megin.

Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
NAMO ehf. - Þverholti 2 Kjarna
S. 566 7310 og 896 0131

Fax: 566 7241
namo@namo.is

Meistaraflokkur
kvenna endurvakinn
Meistaraﬂokkur
kvenna
í
knattspyrnu hefur nú verið endurvakinn eftir rúmlega sex ára hlé.
Liðið er eingöngu skipað stúlkum úr
Mosfellsbænum og eru í kringum 20
stelpur að mæta á æﬁngar. Meistaraﬂokkur og 2. ﬂokkur eru samtvinnaðir
og þjálfari liðsins er Bjarki Már Sverrisson. Stelpurnar munu líklega spila
í 1. deild í sumar en þó hefur komið
til tals að bæta við nýrri deild vegna
mikillar fjölgunar liða í kvennaknattspyrnunni. Samkvæmt Halli Birgissyni, formanni meistaraﬂokksráðs
kvennaknattspyrnu
Aftureldingar,
kemur til greina að fá stúlkur að láni
frá öðrum liðum til þess að styrkja
hópinn en vill þó ennfremur að þær
sem voru hér áður fyrr í boltanum taki
nú fram skóna, mæti á æﬁngar og taki
þátt í þessari uppbyggingu. Útiæﬁngar hjá ﬂokknum eru á mándögum
kl. 20.30-21.30 og á föstudögum kl.
17.30-18.30 og inni æﬁngar eru á
þriðjudögum kl. 21.30-22.30 og miðvikudögum kl. 19.30-20.30. Hallur vill
hvetja allar stelpur sem hafa áhuga að
vera óhræddar við að mæta á æﬁngar
og allar eru velkomnar.

Ísland – Noregur
að Varmá
Landsleikur í handknattleik
að Varmá
Laugardaginn 26.
nóvember kl. 16:15.
Stund á milli stríða

Hvað gerist?

Skorar Guðjón Valur 12 mörk
Rífur Einar Hólmgeirs
marknetið með þrumuﬂeyg.
Nú er tækifæri fyrir Mosfellinga að
mæta og sýna „strákunum okkar”
í landsliðinu stuðning.
ÁFRAM ÍSLAND

Bjarki Már þjálfari stappar
stálinu í stelpurnar

Munið: Afturelding - Haukar
laugardaginn 3. des kl. 16.15

Íþróttir - Mosfellingur
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Heillandi færeyskir
tónar í Hlégarði

Jólavörurnar
komnar
Opnunartími:
Mán-fös: 12-18
Lau: 11-15
Laugarvegi 33
Sími: 544 4991 (Mos)
544 4990 (Rvk)

Þar sem
ölið er
kneifað

Færeyska söngkonan Eivör
Pálsdóttir kom í bæinn föstudagskvöldið 18. nóvember og hélt stórkostlega tónleika. Það var Tónlistarfélag Mosfellsbæjar sem stóð fyrir
þessum frábæra atburði sem seint
rennur tónleikagestum úr minni.
Seiðandi töfrar og undurfögur rödd
Eivarar dáleiddu mannskapinn yﬁr í
heillandi heim hennar. Eivör spjallaði
svo við gesti eftir tónleikana og áritaði
geisladisk sinn fyrir ánægða aðdáendur.

Bjarki Bjarna, Björn
Þráinn og Sigurður Ingi
Snorrason

Eivör áritaði geislaplötu
sína fyrir tónleikagesti

Auglýsingastjóri Mosfellings er Margrét Lára Höskuldsdóttir

auglysingar@mosfellingur.is
Næsta blað kemur
út 8. desember

Í eldhúsinu

hjá Daða Þór

MOSFELLINGUR
mælir með...
...heimasíðu á
netinu undir
slóðinni www.
gljufrasteinn.is
Þar er að
ﬁnna ýmsan
fróðleik um
Nóbelsskáldið
okkar og hans
heimahaga.
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Ýsa með spaghetti og osti
500 g ýsuﬂök
salt
pipar
karrý
3 msk tómatsósa
21/2 dl riﬁnn ostur 45%
1/2 pk. spaghetti
smjör
brauðmylsna

Mosfellingur - Bæjarmál og aðsendar greinar

Sjóðið spaghetti í léttsöltu vatni og kælið. Roðﬂettið ýsuﬂökin og raðið í smurt eldfast mót. Kryddið með salti, pipar, karrý og tómatsósu. Raðið spaghetti yﬁr ﬁskinn, síðan
osti og brauðmylsnu. Setjið nokkra smjörbita ofan á. Bakið við 200-220°C í 30-40 mín.
Þessi uppskrift var mjög vinsæl hjá dönskum vinum okkar og líka hjá krökkunum því
þeim ﬁnnst spaghetti svo gott. Ég lét ﬁskinn vera ofan á spaghettíinu en þetta er alveg
frjálst val. Það er hægt að nota hvaða ﬁsk sem er í þessa uppskrift og hef ég prufað, löngu, þork og ýsu! Verði ykkur að góðu.Mig langar að benda á heimasíðu Rannsóknastofu
Fiskiðnaðarins www.rf.is þar sem ég sótti mér margar uppskriftir og man ég sérstaklega
eftir einni með „Steiktum saltﬁsk með ristuðum furuhnetum”

Arnar Harðarson Íslands

eina von !

Bugsy Malone

Táningafræðarinn!!!

Stjórnendur Lágafellsskóla
vildu koma á framfæri þökkum til
eftirfarandi einstæklinga og fyrirtæka: Davíð
Þór Jónsson,
Flokkunnardeild Rauða
krossins,
Margt Smátt,
Barnamenningarsjóður,
Mosfellsbær
og Leikfélag Mosfellssveitar.
Sjálfsögður fá einstakar þakkir
leikarar og aðrir sem komu að
gerð sýnarinnar.
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En það sem skiptir auðvitað máli er að
Mosfellingar styðji við bakið á sínu fólki
og kjósi hann Arnar í kvöld. Keppnin er
sýnd beint á Skjá 1 kl. 22...
símanúmerið til að kjósa
A r Jónsson
nar
Ásgeir „Slææ"
Spjallaði við Arnar um
þátttökuna í Herra Ísland
asgeir@mosfellingur.is

Ætli hann viti
hver ég er?

Undirritaðir hvetja alla
til þess að fara og sjá þessa
stórskemmtilegu sýningu
og fer hver að verða síðastur að panta miða. En það
hefur verið uppselt á allar
sýningar til þessa. Næstu
sýningar eru sunnudaginn
27. nóv. kl. 20 og mánudaginn 28. nóv kl.20.

Gísli og Sjonni

Fyrirkomulag keppninnar er með breyttu sniði
þetta árið þar sem að það er ekki dómnefnd sem
ræður úrslitum heldur er það símakosning. Símakosning hófst líka tveimur vikum fyrir
keppnina. Persónulega ﬁnnst mér þetta
ekkert sérstaklega heillandi fyrirkomulag
og þá aðallega vegna þess hversu löngu fyrir keppnina kosningin hefst. En aftur á móti
verður kannski léttara yﬁr og bara skemmtilegra fyrir strákana...

900-3002

Á haustdögum tóku sig saman
65 ungar hetjur sem allar stefndu
á frægð og frama.
Ætlunin var
að setja á svið
leikrit og fyrir
valinu varð
söngleikurinn
Bugsy Malone
undir stjórn
Trausta og
Gerðar. Í ljós
kom að úrvalið
af leikurum og söngvörum var
gríðarlegt og baráttan um hvert
hlutverk hörð. Æft var að kappi
allan óktóber mánuð og fram til
frumsýningardags sem var 19.
nóvember.
Á frumsýningunni var stemningin rafmögnuð þrátt fyrir að
rafmagnið haﬁ slegið út í fyrsta
söngatriðinu. Mikið var um dýrðir
í sýningunni og ljóst er að margir
hæﬁleikaríkir söngvarar og leikarar eru hér ferð.
Sjálfan Bugsy lék Leó Jóhannsson í níunda bekk, Samma feita
lék Katrín Ósk í níunda bekk og
Blousy lék María í sjöunda bekk.

Eins og fólk veit þá er keppnin um Herra Ísland í kvöld og auðvitað er fallegasti maður kvöldsins Mosfellingur, Arnar Harðarson.
Kappinn kíkti á mig í hádeginu á mánudaginn. Við fengum okkur
próteinsjeik og ræddum málin. Arnar segir að uppáhaldsliturinn
sinn sé rauður og að hann trúi á heimsfrið og...nei, bara að fíﬂast,
ég nennti ekki að taka enn eitt svona sterialiskt viðtal við greyið
kallinn...þannig að við ákváðum að spjalla bara aðeins og leika af
ﬁngrum fram...Arnar er 23 ára og ólst upp í Mosó en býr núna í
Grafarholti. Hann vinnur sem sölumaður hjá Nóa Síríus. Arnar spilar fótbolta með stórveldinu Hvíta Riddaranum (ekki bara lið heldur lífstíll). Kappinn á kærustu, hina undurfögru Hafnarfjarðarmær
Ölmu Rún. Við ræddum um keppnina og afhverju hann væri að taka þátt
og svona en það kom bara út eins og öll önnur viðtöl sem eru tekin
við einhvern sem tekur þátt í svona keppni. Hvað getur maður
sagt? Ég meina auðvitað fer maður bara í svona dæmi til að klára
það og ekkert annað enda var Arnar á þeim skónum. Arnar var
bara ánægður með undirbúninginn hingað til og sagði það hafa
komið sér nett á óvart hversu góðir félagar þeir væru allir. Reyndar væri þetta búið að vera þvílík vinna en að allir hefðu bara
gott að því að læra að styrkja framkomu sína. Arnar er
svo að fara til Austuríkis eftir rúmlega viku þar
sem hann ætlar að vinna á skíðahóteli í Ölpunum í nokkra mánuði. Ég spurði Arnar hvernig
það myndi ganga upp ef hann ynni í kvöld. En
hann brosti þá bara og sagði að það yrði að koma
í ljós...

Er ég nokkuð
orðinn of gamall
fyrir landsliðið?

er 900-3002 og kostar símtal-

TCnano
Það er aldeilis að
rætast úr þessum
kjúklingum

Lesið af vörum

Mosfellingur - Unga fólkið

Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari
mætti í stúkuna að Varmá til að fylgjast
með ungu leikmönnunum okkar

varnarefni fást
hjá BYMOS
sími 5861210

Pælingar

Gir t í brók og opnað bók
Hvað heldurðu maður! Haldiði ekki að kallinn sé bara
kominn með pistil í Mosfelling. Össösöss... Ég ætla bara
að byrja á því að óska Hilmari til hamingju með nýja
starﬁð og vona að honum gangi sem best að gera Mosfelling líﬂegri og skemmtilegri með Kalla Tomm og ég hef
svosem enga trú á öðru fyrst hann er kominn með menn
á borð við Ágúst Linn og Ásgeir Jónsson til liðs við sig.
Ég er líka mjög þakklátur fyrir að fá að taka þátt í þessu
og með svona stórskotalið bak við pennana er fátt sem
stöðvar þetta blað, en alla vegana...
Nú fer að styttast í jólapróf hjá ﬂestum menntskælingum og ekki seinna vænna en að girða sig í brók, fara
að glugga í bók, mæta eins og maður og vera ekki alltaf
að þessu djöv... slugsi. Ef mér skjátlast ekki þá eru fullt
af krökkum í sama pakka og ég. Heimalærdómurinn í
algeru lágmarki og heimavinnudagbókin jafnvel ennþá
í plastinu, mætingin... Tja, hún hefur allavega oft verið
betri, og maður standandi í bókainnkaupum allt helv...
skólaárið. Hver hefur ekki heyrt þetta: „Já, þú hefur
ekkert að gera hér í tíma ef þú ert ekki með námsgögn.”
En sama hversu illa gengur fær pabbinn alltaf að heyra
þegar hann spyr hvernig manni gangi í skólanum: „Bara
ágætlega sko...” og svo hugsar maður með sjálfum sér
að næst þegar hann spyr, verði maður kominn á skrið.
En þetta er bara bransinn, þetta er harður bransi og
það lofaði okkur enginn að þetta yrði auðvelt. Nei, nei,
auðvitað rúllar maður þessum prófum upp, “No problem
for John boblem” eins og enskurinn myndi orða það.
Langbest er líka að frumlesa bara allt fyrir próﬁn. Síðan
mætir maður bara slakur í próﬁn og neglir þetta.

TVÍFARAR RARAFÍVT

www. paacart.com

Péturs

Björn á Reykjalundi
og Þorsteinn Pálsson

En þangað til næst “Be cool, stay in school”
Hinn margrómaði, fjallmyndalegi, yndislegi, sæti
og skemmtilegi Þrándur Gíslason aka. Þrándsinn

Unga fólkið - Mosfellingur
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Spurning til
bæjarbúa

kan komin
80 ´s og glys tís um st æl
ikl
m
eð
af tur m

Eru ekk i allir í stuði?

!!

Nonni og Folda
í afmæli

Ólína

Ertu farin(n) að
huga að jólum?

Hverjir voru hvar

Gömlu góðu vinkonurnar

Gamli góði Mundur
með heit telskaða

Einhver týndur??
halló?!! HAA!

Taumlaus gleði á reu
nio
hinum flotta ´74 árg n hjá
angi

Hver er með
hverjum?

Er búið að loka barnum?

Steinþór

Nei... ekki ennþá en er á leið
til Vínar, þá fer allt að rúlla.

dansa !
Kominn tími til að

Sætar saman stelpurnar

Kobbi kopar, Ragna, Helena
og Hr. Mosó í góðum gír

Anna og Elín Dís
fallast í faðma

Hörður

já, ætli það ekki bara??

Pizzameistarinn, stórskytt an
og kjarnakóngurinn

Fjólan
blóms trar

Fuglatóbí víðs fjarri!!
Hvað er í gangi??

Guðbjörg bræddi fólk með
fallegu brosi í Idol

Flottir í tauinu

Ja, svona bæði og.......
Fjallmyndarlegir

Sólborg og
Brynhildur

Matti og Ása á
boltaballinu

flottir feðgar á fljúgandi ferð
á boltaballi

Hollívúdd?? ha
neiii Mosó!!

Rafmögnuð stemmnig !!!

Lettinn og dalsbúinn
tilbúnir í að trylla kvenfólkið

Já, pínulítið

Grétar

Verðandi
súpermódel??

Uppstilling
dauðans!!

Atli

Nei, ég er ekki alveg
byrjaður...styttist þó í það.

já, já...auðvitað maður!
annað væri vitleysa
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Beta og Erna....
Jahérna....

Mosfellingur - Mannlíﬁð

Stelpurnar að kynnast

FLOTTASTIR
LOFTUR ÞÓR OG
GUNNI STEINÞÓRS
GERÐU ÞAÐ GOTT

Í FITNESS

r

Bestu pizzurnar

í bænum

ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR

GLERTÆKNI ehf.
Völuteigur 3
Sími: 566 8888

Þ
Gatnagerð hafin í
Krikahverfinu

að var sannarlega handagangur í öskjunni í þjónustuverinu þegar umsóknum vegna
lóða í Krikahverﬁ var skilað inn. Til
úthlutunar eru lóðir fyrir tæplega
200 íbúðir en umsækjendur virðast
umtalsvert ﬂeiri ef marka má fjöldann
sem streymdi í þjónustuverið síðasta
skiladag en fjöldi umsækjenda lá
ekki ljós fyrir þegar blaðið fór í prentun. Gert er ráð fyrir að áætlana-,
skipulags- og byggingarkostnaður
íbúðarhúsnæðis, ásamt vegagerð og
ﬂeira, sem tengist framkvæmdinni,
muni nema um átta milljörðum króna.
Uppbygging Krikahverﬁs mun leiða
til fólksfjölgunar í bæjarfélaginu sem
nemur 8%. Á stærri myndinni má sjá
að framkvæmdir eru hafnar og á þeirri
minni hamaganginn í þjónustuverinu
og röðina sem náði út á torg.

Ljósmynd: Hilmar

Sími:

588 55 30

Netfang: berg@berg.is • www.berg.is

Opið virka daga frá kl. 9-18

Sigrún Stella Einarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
GSM: 824 0610

Pétur Pétursson
Löggiltur fasteignasali
GSM: 897 0047

Lágholt

Leirutangi

Nýtt í sölu. Afar glæsileg og mikið
endurnýjuð 224 fm einbýlishús með 30
fm bílskúr á eftirsóttum stað í Mosfellsbæ.
Eignin er með góðum innréttingum og
gólfefnum. Rúmgott eldhús með nýrri
og fallegri innréttingu. 4. góð parketlögð
svefnherbergi. Gullfalleg arinn stofa.
Sér sjónvarpsstofa. Garður í góðri rækt
með garðskála og heitum potti. Þetta
er eign fyrir vandláta. V. 41,5 m.

Nýkomin í sölu falleg 92,5 fm. íbúð á
jarðhæð með sér inngangi við
Leirutanga í Mosfellsbæ. Flísar á stofu.
Útgegnt í sér garð úr stofu. Hellulögð
verönd. Fallegt eldhús með góðri
eldhúsinnréttingu. Flísar á baði. Sér
þvottahús. Tvö svefnherbergi.
Mjög barnavænt umhverfi.
V. 18,2 m.

Efstu-Reykir

Víðiteigur - raðhús

Nýkomið í einkasölu mjög fallegt og
vel byggt tveggja hæða einbýli í útjaðri
byggðar í Mosfellsbæ. Stórt land sem
er vel gróið,skógur og afar fallegt
umhverfi. Heitur pottur og sólpallur.
Frábært útsýni.
Örstutt í fallegar gönguleiðir.
Sjón er sögu ríkari.

Vorum að fá í sölu mjög skemmtilegt
99 fm.raðhús við Víðiteig. Góð gólfefni.
Beykiparket. Flísar á baði. Opin og björt
stofa með útgengi í stóran og vel gróin
garð sem snýr í suður.Gróðurhús í garði.
Tvö góð svefnherbergi.Stigi á efra loft.
Á efra lofti er ca. 20 fm. herbergi með
flísumá gólfi. Getur nýst sem
svefnherbergi, tómstundarými eða
sjónvarpsherbergi. Eignin stendur við
gróna götu. Næg bílastæði.

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

mosfellingur@mosfellingur.is - www.mosfellingur.is

