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Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir bæinn sameina kosti þéttbýlis og þess að vera í tengslum við náttúruna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fallegar lóðir á 
einstökum stað

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir

Mosfellsbær er nú að úthluta fimmtán 
nýjum lóðum sem liggja við Súlu-

höfða. Lóðirnar henta fjölskyldu-
fólki sérlega vel, en þær eru 
nálægt bæði þjónustu- og úti-
vistarsvæðum og bjóða upp á 
mjög fallegt útsýni.  ➛2



Bæjarráð Mosfellsbæjar hefur 
samþykkt úthlutunarskil-
mála fyrir lóðir við Súluhöfða 

í Mosfellsbæ. Lóðirnar eru ætlaðar 
fyrir einbýlishús og þær lóðir sem 
eru fyrir neðan götu liggja að sjó 
með óskert útsýni yfir voginn og 
flóann. Einungis einstaklingum 
er heimilt að sækja um lóðirnar 
en þeir geta hins vegar gert tilboð 
í f leiri en eina lóð. Hver aðili getur 
eingöngu fengið úthlutaða eina 
lóð.

„Lóðirnar eru á fyrrverandi 
æfingasvæði og aðstöðu golf-
klúbbs Mosfellsbæjar, sem er nú 
búið að færa á nýjan stað og við 
það myndaðist pláss fyrir þessar 
lóðir,“ segir Haraldur Sverrisson, 
bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

„Lóðirnar eru alls 19, en við 
erum að úthluta 15 núna. Þessir 
lóðir eru við golfvöll, alveg við 
Leirvog og bjóða upp á virkilega 
fallegt og í raun einstakt útsýni 
yfir Esjuna og sundin blá,“ segir 
Haraldur. „Það eru ekki margar 
lóðir með svona frábæra stað-
setningu og fallegt útsýni á höfuð-
borgarsvæðinu. Það verður heldur 
ekki byggt neitt fyrir framan 
lóðirnar, þannig að útsýnið mun 
ekki spillast.“

Stutt í allt en samt fyrir utan
„Lóðirnar eru eins og áður sagði 
alveg við Leirvog, sem er eitt fjöl-
sóttasta útivistarsvæðið á höfuð-
borgarsvæðinu,“ segir Haraldur. 
„Þar er örstutt í náttúruna og hægt 
að njóta fuglalífs, reiðstíga, hjóla-
stíga og golfvallar. Um leið er stutt 
í alla þjónustu, skóla og miðbæ 
Mosfellsbæjar. Þannig að um er 
að ræða útsýnislóðir í útjaðri 
bæjarins, en samt með þjónustu 
rétt hjá.“

Frestur til mánaðamóta
„Úthlutunarferlið er nú í fullum 
gangi en tilboð í lóðir verða að 
berast Mosfellsbæ eigi síðar en 
31. október næstkomandi,“ segir 
Haraldur. „Við ákváðum að fara 
þá leið í þetta sinn að setja lág-
marksverð á lóðirnar en þær verða 

Lóðirnar eru á fyrrverandi æfingasvæði og aðstöðu golfklúbbs Mosfellsbæjar og bjóða upp á fallegt og einstakt útsýni yfir Esjuna og sundin blá, sem er vandfundið á höfuðborgarsvæðinu.

Það er allt 
tilbúið fyrir 
uppbyggingu 
á svæðinu, en 
tilboð í lóðirnar 
þurfa að berast 
fyrir mánaða-
mót. MYNDIR/
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

svo seldar þeim sem bjóða hæsta 
verðið. Við höfum ekki farið þessa 
leið áður en við gerðum það í þessu 
tilfelli af því að okkur fannst rétt 
að allt raunvirði lóðanna skili sér 
til samfélagsins. Yfirleitt setjum 

við fast verð og svo er dregið um 
hver fær lóðina.

Lóðirnar henta fyrst og fremst 
vel fyrir fjölskyldufólk,“ segir 
Haraldur. „Á þeim verða tiltölu-
lega stór einbýlishús, öll á einni 
hæð.“

Bæjarfélag í hröðum vexti
„Mosfellsbær stækkar hratt og 
hefur íbúum fjölgað um allt 
að 1.000 manns á ári og mikil 
uppbygging stendur yfir,“ segir 
Haraldur. „Við erum að byggja 
skóla og nýtt fjölnota íþrótta-
hús verður tekið í notkun í lok 
mánaðarins. Almennt á sér því 

stað mikil uppbygging og fram-
þróun í Mosfellsbæ.

Samkvæmt könnunum er Mos-
fellsbær líka eitt af þeim sveitar-
félögum sem er hvað best að búa 
í og það er mikil eftirspurn eftir 

húsnæði hér,“ segir Haraldur. „Fólk 
sækist eftir að búa hér af ýmsum 
ástæðum, en þær sem skipta 
líklega mestu er að hér er í raun 
um að ræða sveit í borg, við erum 
steinsnar frá miðbæ Reykjavíkur 
en samt svo nálægt náttúrunni. 
Búseta í Mosfellsbæ sameinar 
marga kosti þess að búa í þétt-
býli en njóta þess samt að vera í 
tengslum við náttúruna.“

Tilboð í lóðir skulu berast Mos-
fellsbæ eigi síðar en 31. október. 
Þau verða móttekin rafrænt á 
íbúagátt Mosfellsbæjar.

Mosfellsbær stækk-
ar hratt og hefur 

íbúum fjölgað um allt að 
1.000 manns á ári.

Lóðirnar henta 
fyrst og fremst vel 

fyrir fjölskyldufólk, á 
þeim verða tiltölulega 
stór einbýlishús, öll á 
einni hæð.
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Snyrtistofan Hafblik
Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Það er hægt að fjarlægja háræðaskemmdirnar
Viltu græja þetta fyrir jólin ?

Ef þú byrjar meðferð í byrjun september þá verður ferlinu 

lokið tímanlega fyrir jólin. Það þarf yfirleitt 3 meðferðir til 

að loka skemmdu háræðunum endanlega. 4 vikur þurfa 

að líða milli meðferða. 

Besta gjöfin til þín sjálfs

Með því að loka skemmdu háræðunum léttist á öllu kerf-

inu og eyðileggingarferlið stöðvast þannig núverandi 

skemmdir verði ekki enn meiri og enn meira áberandi. 

Þetta dregur úr líkum að fá nýjar háræðaskemmdir.

Við meðhöndlum rósroða og skemmdir eftir rósroða með 

mjög góðum árangri. Guðrún eigandi Snyrtistofunnar 

Hafbliks hefur sjálf þjáðst af rósroða í tvo áratugi og hefur 

mikla reynslu af því að  meðhöndla hann.

Snyrtistofan Hafblik sérhæfir sig einnig í langtíma viðgerðarmeðferðum á 

andliti þar sem húð er markvisst byggð upp á 100% náttúrulegan hátt án 

inngripa nála eða skurðhnífa. Þetta er margþætt viðgerðarmeðferð þar sem 

notuð er m.a. örtækni með stofnfrumuhvata. Það gerir það af verkum að 

starfsemi og frumuendjurnýjun húðar er stórefld með því að koma stofn-

frumuhvötum, kollageni, elastíni og vítamínum djúpt ofan í órofna húðina 

með nýjustu hágæða örtækni og fráhrindikrafti súrefnis. 

Raunveruleg viðgerð á húð fæst einungis með langtíma markvissum viðgerðarmeðferðum þar sem upp-

byggingin á sér stað yfir nokkrar vikur á hnitmiðaðan hátt. Húðin þín og starfsemi hennar verður miklu sterk-

ari, unglegri og heilbrigðari eftir meðferðarkúrinn og heldur áfram að vinna á þessum aukna hraða í fleiri 

mánuði á eftir.

Við höfum með þessum aðgerðum náð undraverðum árangri sem við erum stollt af og viljum 

koma á framfæri til allra þeirra sem vilja njóta og með sanni eldast með reisn.

Fyrir Eftir

Náttúruleg viðgerðarmeðferð með stofnfrumuhvötum frá USA



Bílar 
Farartæki

Nýr Ford Connect Tourneo 7 
manna. Sjálfskiptur. Diesel. 
Titanium typa með glerþaki ofl. 
Bíll sem hægt er að leggja sæti 
niður og sofa í bílnum. Verð aðeins: 
4.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 1569

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Nudd

HEILSUNUDD.
Heilnudd eða partanudd 
Afslappandi umhverfi 
Er í Grafarvogi 
Sími 8633375

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, 

 Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Skólabraut 2
170 SELTJARNARNES

Glæsileg og mikið uppgerð efri sérhæð og ris með bílskúr 

í tvíbýlishúsi. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi, baði, 

skrifstofu og að hluta í svefnherbergi. Góð staðsetning á 

hornlóð með stórum garði. Stutt í alla þjónustu.

STÆRÐ: 170 fm SÉRHÆÐ       HERB: 5

79.900.000 OPIÐ HÚS    15. OKT  18:00 – 18:30

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is

Gastro
stálbakkar

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


