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Fallegt og vel skipulagt 221,7 m2 parhús á tveimur hæðum.
Stórt hellulagt bílaplan. Timburverönd í suðvesturátt. Svalir í 
suðurátt með fallegu útsýni. Gott skipulag og fallegar innrétt-
ingar. Fjögur svefnherbergi og þrjú baðherbergi eru í húsinu. 
 V. 139,5 m.

Litlikriki - fallegt parhús
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Varmárskóli fagnar 60 ára afmæli • Fjöldi gesta og gjafa í tilefni tímamótanna  

Afmælishátíð Varmárskóla
Haldið var upp á 60 ára starfsafmæli Varmárskóla fimmtu-
daginn 29. september. Dagskrá var á sal þar sem farið var 
stuttlega yfir skólasöguna, samfélagsbreytingar og breytt 
viðfangsefni skólastarfs framtíðarinnar. 

„Skólar þurfa nú að búa börn undir samfélag sem enginn 
veit hvernig verður og þá þarf að leggja áherslu á að nemend-
ur geti þroskað með sér seiglu, ábyrgð og samfélagsvitund 

ásamt sjálfsþekkingu og færni í að takast á við verkefni líðandi 
stundar,“ segir Jóna Benediktsdóttir skólastjóri.  

Skólinn fékk góðar gjafir í afmælisgjöf, laserskera og forrit-
anleg vélmenni sem munu hjálpa nemendum að undirbúa sig 
fyrir samfélagið sem bíður þeirra. Fjöldi nemenda, foreldra 
og annarra gesta heimsótti skólann í tilefni dagsins, spjallaði 
um skólastarfið og skoðaði verkefni nemenda.

afmælisdagskrá í 
hátíðarsal skólans

laust 
strax

Mynd/Hilmar
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Mosfellingurinn Örlygur Richter fyrrverandi skólastjóri

Ungt fólk hefur 
alltaf heillað mig 24
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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.

Mosfellingur á 20 ára afmæli. Það 
er gaman að fagna tímamótum 

og líta um öxl. Tölublöð Mosfellings 
frá árinu 2002 má finna á Tímarit.is.  

Þar er hreinlega 
hægt að gleyma sér 
við það að fletta í 
gömlum blöðum. Í 
fyrstu tölublöðum 

Mosfellings 2002 
mátti finna 

skemmtilegar 
auglýsingar sem 
lýsa tíðarandan-
um vel. Þá voru 
Mosfellingar 
um 6.300, eða 

um helmingi færri en þeir eru í dag. 
Þá var mikið líf í Kjarna og auglýs-
ingar birtust frá kaffihúsi, fatabúð, 
tryggingafélagi, ritfangaverslun, 
sportvöruverslun, skartgripabúð, 
hárgreiðslustofu og matvöruverslun. 
Þá voru reyndar líka í bæjarfélaginu 
lögreglustöð, pósthús og bankar. 
Síðan eru liðin 20 ár. Magnað. 

Frá upphafi útgáfu Mosfellings 
hefur auglýsingaverð verið það 

sama í blaðinu. Í 20 ár, pælið í því. 
Við ætlum að halda því óbreyttu til 
áramóta og taka þá stöðuna, sem fer 
að verða óhjákvæmilegt, þó ekki væri 
nema á 20 ára fresti. 

Bæjarblað frá 2002

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

www.isfugl.is
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Í þá gömlu góðu...

NemeNdur Varmárskóla skólaárið 1964-1965

Nemendur Varmárskóla skólaárið 1964-1965. 
Mynd: Ragnar Lárusson. Vinnsla: Birna Mjöll
Talið er efst frá vinstri:
1. Bjarni Snæbjörn Jónsson, Reykjum
2. Hróbjartur Óskarsson, Hlíðartúni
3. Magnús Benediktsson, Mosfelli
4. Níels Hermannsson, Helgastöðum
5. Birgir Pedersen, Ásulundi
6. Stefán Ómar Jónsson, Steinum
7. Ólafur Þór Ólafsson, Hlíðartúni
8. Birgir Aðalsteinsson, Korpúlfsstöðum
9. Jón Jóhannsson, Dalsgarði
10. Georg Magnússson, Vinjum
11. Björn Heimir Sigurbjörnsson, Reykjahlíð
12. Halldór Vignir Frímannsson, Blómsturvöllum
13. Svafar Gestsson, Úlfarsá
14. Guðmundur Bjarnason, Mosfelli
15. Einar Þórir Magnússon, Reykjabraut
16. Pétur Haukur Ólafsson, Ökrum
17. Kjartan Þórðarson, Dælustöð
18. Sigurður Andrésson, Álafossi/Sandgerði
19. Sturlaugur Tómasson, Markholti 4
20. Guðmundur Jónsson, Suður-Reykjum
21. Óli Þór Ólafsson?, Hlíðartúni  
22. Hafsteinn Jónsson, Reykjadal
23. X
24. Sveinn Val Sigvaldason, Skólabraut 3
25. Valgeir Guðmundsson, Markholti 2
26. Þorsteinn Pétursson, Dallandi 

27. Páll Magnússon, Hvarfi
28. Guðjón Þorbjörnsson, Korpúlfsstöðum
29. Laust Krüger Ottsen, Álafossi
30. Ríkharður Pétursson, Dallandi
31. Aðalsteinn Aðalsteinsson, Korpúlfsstöðum
32. Jón Gunnar Benediktsson, Bjargarstöðum
33. Þorkell Jóelsson, Reykjahlíð
34. Thor Thors, Lágafelli
35. Þórður Hauksson, Reykjalundi
36. Bjarki Bjarnason, Mosfelli
37. Ómar Örnfjörð Magnússon, Selholti
38. Bjarni Ásgeir Jónsson, Suður-Reykjum
39. Erling Pedersen, Ásulundi
40. X
41. Guðmundur H. Guðmundsson, Þormóðsdal
42. Unnur Jónsdóttir, Helgafelli
43. Ragnheiður Ragnarsdóttir, Reykjavöllum
44. Helga Jörundardóttir, Litlalandi
45. Bryndís Einarsdóttir, Reykjadal
46. Ásdís Frímannsdóttir, Blómsturvöllum
47. Guðný Margrét Ólafsdóttir, Hamrafelli
48. Guðlaug Sigurðardóttir, Reykjadal
49. Sigríður Jóhannsdóttir, Dalsgarði
50. Sigrún Þórarinsdóttir, Markholti 4
51. Guðrún Önfjörð Magnúsdóttir, Selholti
52. Kristín Gylfadóttir, Eyrarhvammi
53. Jóna María Eiríksdóttir, Reykjalundi
54. Guðný Björg Þorgeirsdóttir, Varmadal
55. Hrafnhildur Hreinsson, Markholti 6

56. Þóranna Halldórsdóttir, Ösp
57. Sigurjón Ásbjörnsson, Álafossi
58. Bjarki Jónsson, Árvangi
59. Árni Guðnason, Álafossi
60. Jens Indriðason, Víðigerði
61. Gunnlaugur Jón Hreinsson, Laugabóli
62. Jón Sveinbjörn Haraldsson, Markholti
63. X
64. Diðrik Ásgeirsson, Suður-Reykjum
65. Guðni Þór Guðmundsson, Þormóðsdal
66. Pétur Thors, Lágafelli
67. X
68. Rósa Árnadóttir?, Árbakka   
69. Rósa Ragnarsdóttir, Reykjavöllum
70. Úlfhildur Guðmundsdóttir, Dælustöð
71. Vigdís Sveinsdóttir?, Bjargi 
72. Sigríður Sveinsdóttir, Bjargi
73. Helga Jónsdóttir, Suður-Reykjum?
74. Dóróthea Lárus-/Lorensdóttir, Hlíðartúni
75. Hlíf Hreiðarsdóttir, Hlíðartúni
76. Kristín Óskarsdóttir, Hlíðartúni
77. Hanna Erlendsdóttir, Hömrum
78. Margrét Þóra Baldursdóttir, Þórsmörk
79. Sjöfn Benjamínsdóttir?, Álafossi
80. X
81. Áslaug Höskuldsdóttir, Dælustöð
82. Þorsteinn Kristinsson, Melstað
83. Ólöf Helga Þór?, Blómvangi
84. Guðrún Indriðadóttir, Víðigerði
85. Hafdís Hreiðarsdóttir, Fjallabaki?
86. Þóra Gylfadóttir, Eyrarhvammi
87. Svanhildur Árnadóttir, Litlu-Blómvöllum
88. Anna Guðrún (Systa) Guðnad.,  Álafossi
89. X
90. Herdís Hermannsdóttir?, Helgastöðum
91. Arndís Jóhannsdóttir?, Dalsgarði
92. Sigurlaug Óskarsdóttir, Garði  
93. X
94. Hulda Sveinsdóttir, Reykjahlíð
95. Svanhvít Hreinsdóttir, Laugabóli
96. Elsa Hákonardóttir, Mosfellsdal

97. Ingunn Egilsdóttir?, Hlíðartúni
98. Ástríður Jóhannsdóttir, Lyngási
99. Sigríður Pétursdóttir (Síta)?, Markholti nr.?
100. X
101. Jóhanna Hermannsdóttir, Helgastöðum
102. María Titia Ásgeirsdóttir, Suður-Reykjum
103. Anna B. Gísladóttir, Reykjahlíð
104. Ingvar Hreinsson, Markholti 6
105. Marteinn Stefánsson, Litlagerði
106. Lorens Lárusson, Hlíðartúni
107. X
108. Andrés Thors, Lágafelli
109. Pétur Heimir Guðmundsson Garði
110. X,  111. X,  112. X
113. Allan, 1954   
114. Lárus Halldórsson, Ösp
115. Ágúst Tómasson?, Eik  
116. X
117. X
118. Ármann Óskar Gunnarsson, Stekkjargili
119. Sigurbjartur Ág. Guðmundsson, Lyngási
120. Guðmundur Þórðarson, Reykjaborg
121. Helgi Ásgeirsson, Reykjum
122. X
123. Þórarinn Sveinsson,  Láguhlíð 
124. Kristján Ingi Jónsson, Reykjum
125. Steinar Jónsson, Steinum
126. Magnús Tumi Magnússon, Hvarfi
127. Kristinn Hannesson, Hlíðartúni
128. Valdimar Stefánsson (Bóbó), Litlagerði
129. X
130. Torfi Axelsson, Ekru
131. X
132. Smári Baldursson, Þórsmörk
133. Hafdís Hannesdóttir, Lágafelli
134. Unnur Pétursdóttir, Markholti 12
135. Regína Úlfarsdóttir, Rein
136. X
137. Anna Guðmundsdóttir, Reykjalundi
138. María Guðmundsdóttir, Þormóðsdal  
  

Varmárskóli 60 ára
Ljósmyndin sem hér fylgir var birt í Mosfellingi 16. desember 2010 og fylgdu þá 
væntingar um að reynt yrði að nafnsetja hana. Hér er gerð tilraun til þess. Dagbækur 
skólans komu að góðu gagni. Þó tókst ekki að tengja nöfn og mynd allra nemenda. 
Undirritaður naut dyggrar aðstoðar Helgu Jónsdóttur frá Reykjum o.fl. við verkefnið, 
sem var bráðskemmtilegt og vakti góðar minningar frá fyrstu árum skólastarfs í 
Varmárskóla. Athugasemdir og ábendingar eru vel þegnar og myndin mun birtast á 
www.mosfellingur.is þar sem nafnalistinn verður uppfærður eftir þörfum. 
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Fallegt og vel skipulagt 236,7 m2, 6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr og skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, tvö baðherbergi, tvö eldhús, 
tvær stofur/borðstofur og bílskúr. Hægt er að útbúa tvö herbergi á neðri hæðinni í staðinn 
fyrir eldhús og stofu. Einnig er hægt að bæta við herbergi í stofunni.	 V.	136,9	m.

voGaTunGa 107 - EndaraðhúS

 fálKahöfði 2
Björt 104,6 m2 endaíbúð með 
glæsilegu útsýni á efstu hæð með 
sérinngangi af opnum svalagangi, 
ásamt 29,2 m2 endabílskúr. Eignin 
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, 
eldhús, stofu/borðstofu, geymslu og 
bílskúr.  V.	79,0	m.

 bliKahöfði 1
Falleg 84,6 m2 íbúð með fallegu útsýni 
á 2. hæð, ásamt 29,2 m2 endabílskúr. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
sjónvarpshol, eldhús, stofu/borðstofu, 
geymslu og bílskúr.
	
	 	 V.	69,9	m.

 brúarfljóT 2
127,5 m2 iðnaðarbil með stórri inn-
keyrsluhurð. Eignin er skráð 190,2 m2, 
gólfflötur 127,5 m2 og milliloft 62,7 
m2. Milliloft hefur ekki verið sett upp 
en gatnagerðargjöld hafa verið greidd 
af 190,2 m2. Eignin skiptist í stóran 
vinnusal, kaffistofu og baðherbergi.
	 V.	59,9	m.

 Klapparhlíð 6
Bjart og fallegt 168,5 m2 raðhús á 
tveimur hæðum. Fallegt útsýni. Hús með 
möguleika á 4 svefnherbergjum (eru í 
dag 3 svefnherbergi + sjónvarpshol). 

	 V.	114,9	m.

 GErpluSTræTi 37
Björt og vel skipulögð 114,7 m2, 
4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi, ásamt bílstæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottaherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. Úr stofu er gengið 
út á 36 m2 sérafnotareit. Sérgeymsla í 
sameign. V.	74,9	m.

 Spóahöfði 18
79,4 m2 íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í tvíbýlishúsi. Eignin skiptist 
í forstofu, baðherbergi, þvottaherbergi, 
eldhús, stofu, svefnherbergi og 
geymslu.

	 	 	 V.	54,9	m.

 bjarKarholT 9
54,2 m2, 2ja herbergja nýleg íbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu

 
	 V.	54,9	m.

 dESjaMýri 1
Gott 205,2 m2 atvinnuhúsnæði 
(endabil) á tveimur hæðum. Eignin er 
skráð 205,2 m2, þar af vinnusalur á 
jarðhæð 157,5 m2 og milliloft 47,7 
m2. Lóð er afgirt með símahliði. Gott 
athafnasvæði/bílstæði á lóð. Tvær 
innkeyrsluhurðir eru á bilinu og mikil 
lofthæð.  V.	83,9	m.

 dESjaMýri 7
44,4 m2 geymsluhúsnæði (endabil) á 
afgirtu svæði. Gott stórt geymsluloft. 
Epoxý á gólfi. Rafdrifinn bílskúrshurða-
opnari. Engin vsk-kvöð er á eigninni. 
Um er að ræða endabil og er því gott 
pláss.
	 	 V.	23,9	m.

 foSSaTunGa 39
164,4 m2 einbýlishús á einni hæð. 
Þetta er góður kostur fyrir laghenta. 
Einnig fylgir eigninni byggingareitur 
sem gefur mikla möguleika. 

	 V.	85,0	m.

Vel skipulagt raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Eignin er vel skipulögð og skiptist í þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, þvottahús, eldhús, stofu og bílskúr. Gólfhiti, mikil 
lofthæð og innfelld lýsing sem gerir eignina bjarta og skemmtilega. V.	129,9	m.

laxaTunGa 155 - raðhúS

laus fljótlega

lauS 
STrax

laust fljótlega

laust fljótlega

laust fljótlega

Með	bílskúr

Með	bílskúr
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sunnudagur 9. október
Kl. 13: Bíó og popp sunnudagaskóli  
í Lágafellskirkju.
Kl. 20: Kvöldguðsþjónusta í Lágafells-
kirkju.

sunnudagur 16. október
Kl. 11: Guðsþjónusta í Lágafellskirkju.
Kl. 13: Sunnudagaskóli Lágafellskirkju.

sunnudagur 23. október
Kl. 11: Guðsþjónusta í Lágafellskirkju.

Kl. 13: Sunnudagaskóli  
í Lágafellskirkju.

gaman saman  
- samverur eldri borgara
Lágafellssókn verður í vetur í samstarfi 
með félagsstarfi eldri borgara í Mos-
fellsbæ sem verður til skiptis hjá okkur í 
safnaðarheimilinu og á Eirhömrum.  
Fyrsta samveran verður fimmtudaginn 
6. október kl. 14 í safnaðarheimili Lága-
fellssóknar, Þverholti 3, 3. hæð. Næst 

13. október á sama stað og eftir það til 
skiptis við Eirhamra. Öflug haustannar-
dagskrá er í smíðum og verður auglýst 
á famos.is og lagafellskirkja.is.

Barnakór lágafellssóknar – skráning 
á heimasíðu en velkomið að mæta í 
prufutíma (sjá auglýsingu)
Foreldramorgnar (sjá auglýsingu)
Nánari upplýsingar á www.lagafells-
kirkja.is & endilega fylgdu okkur á samfé-
lagsmiðlunum facebook & instagram.

Emma Sóley heiðurs-
gestur á lokaleik
Emma Sóley Níelsdóttir leikmaður 
5. flokks í knattspyrnu var heiðurs-
 gestur á lokaleik Aftureldingar 
í Lengjudeildinni. Emma lenti í 
alvarlegu rafmagnshjólaslysi og lá 
inni á gjörgæslu í fimm daga og síð-
an á Barnaspítalanum í þrjár vikur. 
Knattspyrnudeildin afhenti henni 
árita Kaleo-treyju frá meistaraflokk-
um félagsins. Emma Sóley fagnaði 
10 ára afmæli sínu í vikunni og er 
óðum að ná fyrri styrk. 

Keltnesk helgistund 
haldin á Kjalarnesi
Sunnudaginn 9. október kl. 13 verð-
ur helgistund við keltneska útialt-
arið á Kjalarnesi, í landi Esjubergs. 
Helgistundina leiða sr. María Rut 
Baldursdóttir og sagnfræðingurinn 
dr. Rosemary 
Power. Í predikun 
dr. Power felast 
hugleiðingar 
um sólkrossinn, 
umhverfisspill-
ingu og von. 
Sögufélagið 
Steini á Kjalar-
nesi stendur fyrir atburðinum. Dr. 
Rosemary Power hefur rannsakað 
og ritað um tengsl norrænna manna 
og gelískra svæða, einkum um sögu 
Iona eyjarinnar helgu í Skotlandi. 
Samkvæmt elstu ritheimildum 
Íslendinga er talið að vestrænir 
menn hafi reist fyrstu kirkju 
landsins á Kjalarnesi um 900. Beygt 
er af þjóðveginum við gönguleið á 
Kerhólakamb og allir velkomnir. 

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðherra undirritaði á 
Degi íslenskrar náttúru friðlýsingu Blika-
staðakróar-Leiruvogs. Friðlýsingin er unnin 
í samstarfi ráðuneytisins, Umhverfisstofn-
unar, Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar. 

Blikastaðakró-Leiruvogur liggur á mörk-
um Reykjavíkur og Mosfellsbæjar og er 
hið friðlýsta svæði 5,26 km2 að stærð. Það 
hefur hátt verndargildi sem felst einkum 
í  grunnsævi, víðáttumiklum leirum og 
miklum sjávarfitjum. Svæðið er mikilvægur 
viðkomustaður farfugla.

vinsælt útivistarsvæði
Fjörusvæðin einkennast af fjölbreyttum 

vistgerðum, leirum, þangfjörum, kræk-
lingaáreyrum og sandfjörum sem eru 
lífauðugar og laða að fjölbreytt fuglalíf. 
Leirurnar eru meðal fárra óraskaðra leira 
á höfuðborgarsvæðinu, en í leirusetinu 
er ríkulegt samfélag sjávarhryggleysingja 
m.a. ýmis skeldýr og burstaormar, þ.m.t. 
hinn sjaldgæfi risaskeri. Þá er þar að finna 
sjávarfitjar sem eru með hátt verndargildi 
og sjaldgæfar plöntutegundir.

Einnig eru landselir tíðir gestir á svæð-

inu, sem er mikilvægt og vinsælt útivistar-
svæði með tilkomumikið útsýni.

Áningarstaður margra fuglategunda
Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar og Tómas 

G. Gíslason umhverfisstjóri leiddu verk-
 efnið fyrir hönd bæjarsins. „Þetta er stór 
áfangi í verndun þessa fallega svæðis sem 
er áningarstaður margra fuglategunda og 
býr yfir fjölbreyttu dýralífi,“ segir Tómas.

Svæðið er á náttúruminjaskrá og á skrá 
yfir alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði, en 
aðliggjandi er friðlandið Varmárósar sem 
friðlýst var árið 1980 og stækkað verulega 
vorið 2021.

Viðstödd undirskriftina voru, auk 
ráðherra og ráðuneytisstjóra, fulltrúar 
sveitarstjórna Mosfellsbæjar og Reykja-
víkurborgar, auk starfsmanna ráðuneytis, 
Umhverfisstofnunar og borgarinnar.

Föstudaginn 24. september var nýrri 
menntastefnu Mosfellsbæjar sem ber heitið 
Heimurinn er okkar, ýtt úr vör.

Dagurinn var sameiginlegur fræðslu-
 dagur allra þeirra tæplega fimm hundruð 
starfsmanna sem vinna í skóla- og frí-
 stundastarfi og heyra undir fræðslu- og 
frístundasvið.

Menntastefnan var kynnt og sagt frá 
þeirri aðferðafræði sem notuð var við 
mótun hennar. Stefnan er afrakstur samtals 
innan skólasamfélagsins; börn, foreldrar, 
starfsfólk, kjörnir fulltrúar og íbúar, allir 
eiga sinn hlut í mótunarferlinu.

dagur sem markar upphafið
Farið var yfir fyrstu aðgerðaáætlun 

menntastefnunnar ásamt því að kynna þá 
vinnu sem á sér stað í Farsældarhringnum 
með samþættingu á þjónustu fyrir börn.

Bergur Ebbi framtíðarfræðingur endaði 
dagskrána um hádegi með því að taka alla 
með sér í áhugavert ferðalag sem ekki sér 
fyrir endann á. 

Eftir hádegi tók við verkefnavinna 

alls starfsfólks í skóla- og frístundastarfi 
og tengdist hún aðgerðaáætlun vegna 
menntastefnu.

„Þetta var áhugaverður dagur sem tókst 

vel og markar upphaf að hugmyndavinnu 
og verkefnum undir hatti menntastefnu 
Mosfellsbæjar,“ segir Linda Udengård fram-
kvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs.

Stórum áfanga fagnað á Degi íslenskrar náttúru • 5,26 ferkílómetra svæði í Leiruvogi  

Blikastaðakró friðlýst

frá undirritun við leiruvog

Menntastefnan Heimurinn er okkar • Fræðsludagur starfsfólks skóla- og frístundastarfs  

Ný menntastefna kynnt á 
fræðsludegi Mosfellsbæjar
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fræðsludagur í íþróttahúsinu að varmá



HVAÐ NÆRÐU AÐ GERA Á FIMM MÍNÚTUM?
Það tekur Fiat 500e aðeins fimm mínútur í hraðhleðslu að ná 50km akstursdrægni. Fiat 500e sameinar gæði 
og tímalausa ítalska hönnun sem hentar vel fyrir þá sem þurfa að komast örugglega á milli staða innanbæjar. 

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR

JEEP® WRANGLER PLUG-IN HYBRID

FIAT 500e MEÐ 3+1 HURÐUM OG ALLT AÐ 433 KM DRÆGNI

35”, 37” OG 40” BREYTINGAPAKKAR Í BOÐI

PLUG-IN HYBRID

ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF OG NÝ ÆVINTÝRI MEÐ JEEP®
Jeep® Wrangler Rubicon, goðsögnin rafmagnaða, hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað gildi sitt við íslenskar aðstæður. 
Þessi kraftmikli jeppi er nú fáanlegur sem Plug-In Hybrid með einstökum drifbúnaði og hlaðinn tækninýjungum. Alvöru fjórhjóladrif fyrir 
ferðir sem krefjast alvöru jeppa. 35“, 37“ og 40“ breytingapakkar í boði fyrir þá sem vita nákvæmlega hvernig búnað þarf í íslensk ævintýri.

EIGUM BÍLA TIL 
AFHENDINGAR STRAX!

ÞVERHOLT 6  •  270 MOSFELLSBÆR  •  S. 5902300  •  ISBAND.IS
OPIÐ VIRKA DAGA  10-18  •  LAUGARDAGA  10-16



Fyrsta tölublað Mosfellings kom út 13. septem-
 ber 2002 og var 8 blaðsíður. Blaðið hefur farið 
upp í 64 síður þegar mest lætur í kringum jól, 
kosningar og bæjarhátíðina Í túninu heima. 

 Bæjarblaðið Mosfellingur hóf  göngu sína fyrir 20 árum • Frítt, frjálst og óháð alla tíð   

BæjarBlað 
í tvo áratugi

  - Bæjarblaðið Mosfellingur 20 ára6

Bæjarblaðið Mosfellingur var stofnað haustið 2002 og fagnar því 
um þessar mundir 20 ára afmæli. Blaðið kemur út á þriggja vikna 
fresti og er dreift frítt í öll hús í Mosfellsbæ.

Mosfellingur er frítt, frjálst og óháð bæjarblað sem flytur jákvæð-
ar og skemmtilegar fréttir af því helsta 
sem gerist í Mosfellsbæ. 

Stofnandi blaðsins er Karl  
Tómasson og stýrði hann 
blaðinu fyrstu þrjú árin. Frá 
árinu 2005 hefur blaðið verið 
í umsjá Hilmars Gunnarssonar 
sem ritstýrt hefur blaðinu í 17 
ár. 

Skemmtilegast að fá viðbrögð
„Blaðið hefur vaxið jafnt og þétt í 

gegnum tíðina og ávallt vegið þungt 
í menningarlífi og allri umræðu í 
sveitarfélaginu,“ segir Hilmar 
Gunnarsson ritstjóri Mos-
fellings. Blaðið leysti fljótt 
af hólmi þau pólitísku blöð 
sem gefin voru út, hvert í 
sínu horni.

„Skemmtilegast hefur 
verið að fá viðbrögð bæjar-
búa sem virðast njóta þess að fá fréttir úr heimabyggð beint í æð. 
Gallup gerði könnun á lestri blaðsins fyrir skömmu og kom þar 
bersýnilega í ljós sá áhugi sem Mosfellingar hafa á nærsamfélaginu 
en 90% bæjarbúa lesa blaðið. Það er virkilega ánægjulegt að sjá 
það svart á hvítu.“ 

Rekstur sem grundvallast af auglýsingatekjum
„Ég vil nota tækifærið og þakka því góða fólki sem hefur tekið 

þátt í þessari vegferð með okkur og þeim fyrirtækjum sem auglýsa 
í blaðinu og gera það að verkum að hægt er að halda úti bæjarblaði 
í Mosfellsbæ. 

Mosfellingur er rekinn eingöngu af auglýsingatekjum. Karl Tóm-

asson á þakkir skildar fyrir sinn drifkraft í blaðaútgáfu og fyrir að 
treysta mér fyrir framhaldinu. 

Á síðustu árum höfum við auk prentmiðilsins haldið úti öflugu 
upplýsingaflæði til bæjarbúa í gegnum Facebook, Instagram og 

heimasíðu blaðsins. Það nýjasta er svo 
Mosfellingur í beinni, sem hóf göngu 

sína á Instagram fyrir kosningar. 
Samfélagsmiðlar koma og fara 

en prentað eintak Mosfellings 
viljum við halda í sem allra 
lengst.“ 

Blað allra Mosfellinga
„Eftir nokkurra ára stúss í 

blaðamennsku með heiðurs-
mönnunum, Gylfa Guðjóns-

syni og Helga Sigurðssyni og 
síðar á hinum pólitíska vett-

vangi sem ritstjóri Sveitunga, 
sem var málgagn vinstri manna, 

ákvað ég að stofna mitt eigið blað, 
Mosfelling,“ segir Karl Tómas-

son.
„Lína mín var fljót að finna 

nafn á blaðið og kom með 
margar góðar hugmyndir 

að föstum liðum í blaðinu sem ég gleðst mikið yfir að eru sumir 
enn á sínum stað, 20 árum síðar. Ég gleðst innilega yfir þessum 
tímamótum og óska Hilmari Gunnarssyni og aðstandendum öllum 
til hamingju.“ 

Blað allra Mosfellinga
„Þegar ég stofnaði Mosfelling var alltaf ljóst að blaðið ætti að 

vera allra Mosfellinga, óháð öllum pólitískum flokkadráttum. Það 
gekk upp og er blaðið sannarlega allra. 

Þegar ég tók svo slaginn á hinum pólitíska vettvangi í Mosfellsbæ 
gerði ég mér grein fyrir að á sama tíma gat ég ekki verið eigandi og 
ritstjóri slíks málgagns. 

Minn helsti aðstoðarmaður og vinur kom strax upp í hugann 
sem arftaki minn og ég var alltaf viss um að betri mann gæti ég 
ekki fengið. Hilmar minn, nokkur persónuleg orð til þín kæri vin-
ur. Þú ert engum líkur, fagmaður fram í fingurgóma, alltaf boðinn 
og búinn og gerir allt svo vel. Til hamingju með besta og flottasta 
bæjarblað á landinu,“ segir Karl Tómasson. 

Fólkið á bakvið Mosfelling í dag, Raggi Óla, 
Hilmar, Helga Dögg, Anna Ólöf, Ruth Örnólfs  
og Ingibjörg Vals. Mynd tekin um jólin 2018.

Ritstjóraskipti haustið 2005. Hilmar Gunnarsson tekur við keflinu af Karli Tómassyni stofnanda blaðsins. 

Mosfellingur hefur skrifað söguna, nánast frá 
aldamótum bæði í fréttum og fréttaljósmyndum.
Á myndinni að ofan má sjá allt á floti í mars 2015. 

Bæjarblaðið Mosfellingur hefur staðið fyrir 
valinu á Mosfellingi ársins frá árinu 2005. Hér er 
ljósmyndarinn Raggi Óla að mynda Mosfelling 
ársins 2015, Sigrúnu Þ. Geirsdóttur. 

Á heimasíðunni www.mosfellingur.is birtast 
helstu fréttir úr blaðinu hverju sinni. 

fjör á árshátíð mosfellings árið 2010

Forsíða Mosfellings, eins og hann lítur út í dag, 
árið 2022. Blaðinu er dreift frítt í öll hús í Mosfells-
bæ á þriggja vikna fresti. 

MOSFELLINGUR

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is
www.jonb.iS

Bílaleiga 
á staðnum

Þjónustuverkstæði

skiptum um framrúður

11. tbl. 21. árg. fimmtudagur 15. september 2022 • Dreift frítt inn á öll heimili í mosfellsbæ • vefútgáfa: www.mosfellingur.is

Kjarna • Þverholti 2 • 270 mosfellsbær • s. 586 8080
svanþór einarsson • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

eign vikunnar www.fastmos.is

Fallegt 144,2 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús, forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, bílskúr og geymslu.  
Hellulagt bílaplan og fallegur garður með timburverönd og 
heitum potti í suðvesturátt. V. 89,9 m.

Dalatangi - raðhús

Fylgstu 
með okkur
á Facebook

Hyrjarhöfða 2
S. 558 0888

www. redder.is

bæjarlistamennirnir 2022 
voru útnefndir í túninu heima

mynd/raggiÓla

Bæjarlistamenn 
mosfellsBæjar

Eva Björg, Sigrún og Agnes Wild stofnuðu leikhópinn Miðnætti



Mosfellingur er frítt, frjálst og óháð 
bæjarblað sem gefið hefur verið út 

frá árinu 2002. 

Mosfellingur kemur út að jafnaði á 
þriggja vikna fresti og er dreift frítt í 

öll hús í Mosfellsbæ. 

Stofnandi Mosfellings er Karl 
Tómasson og ritstýrði hann blaðinu 

fyrstu þrjú árin. Frá árinu 2005 hefur 
Hilmar Gunnarsson stýrt blaðinu og rekið 
fyrirtækið Mosfellingur ehf. 

Samkvæmt lestrarmælingum Gallup 
lesa 90% bæjarbúa Mosfelling. 

Mest hefur lesturinn farið upp í 96% hjá 
íbúum á aldrinum 55 ára og eldri.   

Í ritstjórn Mosfellings sitja Anna 
Ólöf Sveinbjörnsdóttir, Ragnar Þór 

Ólason og Ruth Örnólfsdóttir auk Hilmars 
Gunnarssonar ritstjóra og ábyrgðarmanns.

Heimasíðan www.mosfellingur.is 
var tekin í notkun árið 2015 en þar 

birtast helstu fréttir úr blaðinu.  

Rekstur Mosfellings grundvallast á 
auglýsingatekjum og þannig hefur 

blaðið verið rekið í 20 ár. 

Auglýsingaverð í Mosfellingi hefur 
haldist óbreytt frá stofnun blaðsins 

árið 2002 og verður þannig út afmælis-
árið 2022. 

Fasteignasala Mosfellsbæjar, Berg, 
Mosfellsbakarí og Réttingaverk-

stæði Jóns B. eru fyrirtæki sem auglýst 
hafa í hverju tölublaði frá upphafi. Þá 
hefur Mosfellsbær iðulega auglýst það 
sem er á döfinni í bæjarfélaginu 

Mosfellingur nýtur ekki opinbers 
rekstrarstuðning. 

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi 
eru ekki aðeins að vekja athygli á 

sér og sinni þjónustu heldur um leið að 
stuðla að því að hægt sé að halda úti 
öflugu bæjarblaði.

Ungmennafélagið Afturelding hefur 
dreift Mosfellingi í hús frá árinu 

2020, eftir að Íslandspóstur hætti að 
dreifa fjölpósti.

Öll tölublöð Mosfellings frá upphafi 
eru aðgengileg á timarit.is en það er 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabóka-
safn sem rekur vefinn.

Bæjarblaðið Mosfellingur hefur 
staðið fyrir valinu á Mosfellingi 

ársins frá árinu 2005. 

Hægt er að finna Mosfelling á 
samfélagsmiðlunum Facebook og 

Instagram. 

Mosfellingur hefur alltaf lagt áherslu 
á verslun í heimabyggð.

„Heyrst hefur“ dálkurinn í blaðinu er 
líklega sá mest lesni í gegnum árin. 

Mosfellingur í beinni er nýjasta 
afurð Mosfellings en 10 útsendingar 

hafa farið fram á Instagram þar sem 
pólitíkusar hafa aðallega verið teknir fyrir.

um mosfellingÁ 20 ára afmæli Mosfellsbæjar safnaði Mosfellingur saman 
öllum bæjarstjórum Mosfellsbæjar í myndatöku. 

Fornleifauppgröftur á Hrísbrú hefur oft verið í fréttum.

Meistaraflokkur kvenna í fótbolta í fyrsta skipti í efstu deild. 

Fyrsta keppnislið Mosfellsbæjar í spurningakeppninni Útsvar.  

Sagt frá óreglufólki sem hafðist við á lofti Varmárskóla 2006. 

Eftirminnilegar myndir úr starfi Aftureldingar á 100 ára afmæli. 

Í blíðu og stríðu. Meistaraflokkur kvenna í blaki hefur oftar en ekki sankað að sér bikurum. 
Hestamenn stóðu saman þegar hesthús Lillu brann til kaldra kola árið 2010.  

Skipulagsmál geta verið umdeild. Mótmælt var í Álafosskvos þegar tengibraut í Helgafells-
hverfi fór í framkvæmd. Oft hefur verið lofað breytingum á sorpmálum í Álfsnesi. 

Mosfellingi er fátt óviðkomandi. Blaðið hefur sagt fréttir í öllum stærðargráðum í tvo áratugi. 

Mosfellingurinn er veglegt viðtal sem birtist í hverju blaði við áhugaverða Mosfellinga þá 
stundina. Til gamans má geta að Ruth Örnólfsdóttir hefur tekið 250 viðtöl fyrir blaðið.  

MOSFELLINGUR

Margir fastir liðir hafa skipað sér sess í blaðinu í gegnum árin. 
Birgir D. Sveinsson hefur rifjað upp gamla tíma og séð um 
dálkinn „Í þá gömlu góðu“. Guðjón Svansson skrifar heilsumola 
í hvert blað og eys úr viskubrunni sínum með hvetjandi hætti. 
Þá birtist jafnan fjöldi aðsendra greina, pistlar frá ungu fólki, 
spurning dagsins, Í eldhúsinu, Heyrst hefur og ýmislegt fleira ...

Stiklað á stóru síðustu 20 árin  -  7

Mosfellingur efndi til söfnunar fyrir Rebekku Allwood sem 
lenti í bílslysi á Vesturlandsvegi. Safnað var fyrir æfingahjóli. 
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Samkomulag um byggingu framhaldsskóla í Mosfellsbæ.  
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Jónas Sigurðsson formaður 
s. 666 1040 jonass@islandia.is

Jóhanna B. Magnúsdóttir varaformaður 
s. 899 0378 hanna@smart.is

Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri 
s. 863 3359 margretjako@gmail.com

Kristbjörg Steingrímsdóttir ritari 
s. 898 3947 krist2910@gmail.com

Þorsteinn Birgisson meðstjórnandi 
s. 898 8578 thorsteinn.birgis@gmail.com

Guðrún K. Hafsteinsdóttir 1. varamaður
 s. 892 9112 gunnasjana@simnet.is

Áshildur Þorsteinsdóttir 2. varamaður
s. 896 7518 asath52@gmail.com

StJÓrn FaMoS

Eldri borgarar  •  þjónustumiðstöðin eirhömrum  •  fram undan í starfinu

Skrifstofa félagsstarfsins er opin 
alla virka daga kl. 13–16. Sími félags-
starfsins er 586-8014. Forstöðumaður 
félagsstarfs eldri borgara í Mosfellsbæ  
er Elva Björg Pálsdóttir tómstunda-  
og félagsmálafræðingur, s: 698-0090. 
Skrifstofa FaMos á Eirhömrum  
er opin alla fimmtudaga frá kl. 15–16.

FélaG aldraðra 
í Mosfellsbæ og nágrenni
famos@famos.is 
www.famos.is

  - Fréttir úr bæjarlífinu8

oPIð HÚS MENNINGARKVÖLD
Fyrsta Opna húsið/menningarkvöld 
vetrarins verður í Hlégarði mánu-
daginn 10. október klukkan 20:00. Þar 
munu Davíð okkar Ólafsson, Stefán 
Íslandi og Helgi Már Hannesson 
skemmta okkur með söng og gaman-
málum eins og þeim er einum lagið. 
Kaffinefndin verður með sitt rómaða  
kaffihlaðborð að venju.  Aðgangseyrir 
er kr. 1.500 (posi er ekki á staðnum).

októberfest
Í borðsal Eirhamra. 11. október kl. 
15:00-17:00. Léttar veitingar í föstu 
og fljótandi formi og lifandi tónlist. 
Komum saman og gerum okkur 
glaðan dag. Skráning er hafin á blaði 

í félagsstarfinu, elvab@mos.is eða í 
síma 698 0090. Aðgangseyrir 1.500 
krónur og greiðist fyrir 10. okt. 

námskeið í vef-og tæknilæsi 
Félagsmála- og vinnumarkaðsráðu-
neytið hefur ákveðið að fara í átak 
varðandi kennslu í tölvulæsi fyrir eldri 
borgara. Um er að ræða sérsniðna 
kennslu sem hjálpar fólki um allt land 
að nýta sér rafræna þjónustu og sam-
skipti á netinu með það að markmiði 
að draga úr félagslegri einangrun, 
læra að njóta afþreyingar á netinu 
og auka notkun á þjónustusíðum. 
Markmiðið er að kenna fólki notkun 
rafrænna skilríkja og á vefsíður, 
notkun tölvupósta, heimabanka, 
netverslun og ýmis fræðsla um sam-
félagsmiðla og efnisveitur. Promennt 
sér um þessi námskeið. Námskeiðin 
eru haldin í 4 skipti, í tvo tíma í senn í 
borðsal Eirhamra mánud. og mið. eða 
þriðj. og fimmtud. kl. 13:00-15:00. Um 
er að ræða tvö aðskilin námskeið 
annars vegar fyrir þá sem eiga APPLE 
síma og tölvur og hins vegar fyrir 
ANDROID (t.d. Samsung og LG símar). 
Hámark 6 þátttakendur á hvert 
námskeið. Skráning á elvab@mos.is 
eða í síma 6980090. Námskeiðið er 
ókeypis.

BaSar 2022
19. nóvember á Hlaðhömrum 2
Nú styttist óðum í okkar árlega basar 

og vantar okkur alltaf fleiri sokka 
og vettlinga af öllum stærðum og 
gerðum til að selja. Allt garn getið þið 
fengið í handverksstofu ókeypis en 
að sjálfsögðu þiggjum við alla muni, 
sultur og bakkelsi. Saman vinnum við 
með kærleika. Kærleikskveðja.

af stað, aftur og aftur!
Aðilar frá félögunum Landsbyggðin 
lifi og Norræna félagið munu kynna 
frábært samfélagsverkefni sem 
kallast  „Af stað, aftur og aftur“ 
þriðjudaginn 13. október 2022 á 3. hæð 
safnaðarheimilisins Þverholti 3 kl. 
14:00. Kynntar verða ýmsar leiðir sem 
hægt er að fara til að njóta lífsins enn 
betur. Allir hjartanlega velkomnir.

GaMan SaMan
Fimmtudaginn 20. október kl 13:30 í 
borðsal Eirhamra. Helgi R. Einarsson 
skemmtir og fær til sín frábæra 
krakka frá Helgafellskóla. Kaffi selt í 
matsal eftir skemmtun á 500 krónur. 

Útsaumsklúbbur stofnaður.
Hefur þú gaman af að sauma út og 
langar í smá félagsskap? Endilega 
vertu með okkur þar sem við getum 
saumað út, applikerað og margt 
fleira og aldrei að vita hvað bætist 
við. Eitthvað efni er á staðnum en 
auðvitað er best að koma með sitt 
eigið. Ef þú hefur áhuga, endilega 
hafðu samband á elvab@mos.is eða í 

síma 586-8014/698-0090.
Minnum á að það er félagsvist spiluð 
alla föstudaga í borðsal Eirhamra 
kl. 13:00. Aðgangur ókeypis og 
allir velkomnir. Gönguhópur fer alla 
miðvikudaga frá Fellinu/ Varmá kl. 
13:00. Frábær félagsskapur.

TAKK FYRIR
MÓTTÖKURNAR

Opið í HáHOlti 13-15 alla daga til kl. 20:30 

Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar var haldinn 
hátíðlegur í Hlégarði þann 22. september. 
Málefni dagsins var jafnrétti á vinnumark-
 aði út frá ólíkum aldurshópum.

Á dagskránni voru fjölbreytt erindi frá 
fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum 
sem hafa aðkomu að og reynslu af vinnu-
 markaðnum úr ólíkum áttum.

Nýr bæjarstjóri Mosfellsbæjar, Regína 
Ásvaldsdóttir, opnaði jafnréttisdaginn með 
því að ávarpa gesti og bjóða þá velkomna.

Fundarstýra var Brynhildur Heiðar- og 

Ómarsdóttir en hún er formaður stéttar-
 félagsins Fræðagarðs í BHM og sérlegur 
ráðgjafi Kvenréttindafélags Íslands. Í lok 
dagskrár benti hún réttilega á að „við náum 
aldrei jafnrétti fyrr en við verðum öll jöfn“.

Upptaka af viðburðinum verður aðgengi-
 leg á vef Mosfellsbæjar í næstu viku.

Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar er haldinn 
árlega til heiðurs Helgu J. Magnúsdóttur en 
hún var fyrst kvenna oddviti í sveitarfélag-
 inu og lét sig varða málefni kvenna með 
ýmsum hætti í sínum störfum.

Fjölbreytt erindi í Hlégarði • Upptaka aðgengileg á Mos.is  

Jafnréttisdagurinn 
haldinn í mosfellsbæ

Rætt um jafnRétti
á vinnumaRkaði

Ásta Kristín nýr  
formaður Kyndils
Aðalfundur Björgunarsveitarinnar 
Kyndils í Mosfellsbæ  var haldinn á 
dögunum. Vel var mætt á fundinn 
af félögum sveitarinnar og farið var 
farið yfir líðandi starfsár ásamt því 
að kosið var í stjórn sveitarinnar. 
Breytingar urðu á stjórninni sem 
hér segir: Formaður: Ásta Kristín 
Sigurðardóttir. Varaformaður: 
Sveinn Engilbert Óskarsson. Ritari: 
Guðmundur Vignir Þórðarson. 
Meðstjórnendur: Bent Helgason og 
Hrannar Sigurðsson. Varastjórn-
endur: Ingibjörg Lára F. Óskars-
dóttir og Hlynur Heimisson. Kyndill 
vill koma á framfæri þökkum til 
fráfarandi stjórnarmeðlima fyrir 
gott og óeigingjarnt starf í þágu 
sveitarinnar.

MOSFELLINGUR

Hvað Er  
að frétta?

sEndu okkur línu...

mosfellingur@mosfellingur.is

Plássið, ástarþríhyrn-
ingar og Bandaríkin
Haukur Ingvarsson og Jenna Sciuto 
munu halda erindi um Sölku 
Völku í stofunni á Gljúfrasteini 
sunnudaginn 9. október kl. 15. Til 
umfjöllunar verður meðal annars 
plássið og samskipti kynjanna 
auk þess sem Salka Valka verður 
sett í samhengi við bandarískar 
bókmenntir. Haukur mun fjalla um 
„Plássið hennar Sölku“ og tengja 
við smábæjarbyltinguna í banda-
rískum bókmenntum. Erindi Jennu 
Sciuto verður flutt á ensku og ber 
yfirskriftina „Gender Dynamics and 
Love Triangles in Halldór Laxness’s 
Salka Valka and William Faulkner’s 
Sanctuary“. Jón Karl Helgason stýrir 
umræðum að loknum erindum. 
Frítt er inn á viðburðinn. Fyrir-
lesturinn er haldinn í samstarfi 
Gljúfrasteins, The Nordic Faulkner 
Studies Network og Bókmennta- og 
listfræðistofnunar Háskóla Íslands.   
90 ár eru liðin frá útgáfu Sölku 
Völku en hún kom út í tveimur 
hlutum á árunum 1931–1932. Fyrri 
bókin, Þú vínviður hreini, kom 
fyrst út árið 1931 og seinni bókin, 
Fuglinn í fjörunni, á afmælisdegi 
Halldórs Laxness 23. apríl 1932. 
Tímamótunum er fagnað með 
ýmsum hætti á árinu, bæði á 
Gljúfrasteini og víðar.



TAKK FYRIR
MÓTTÖKURNAR

Opið í HáHOlti 13-15 alla daga til kl. 20:30 



  - Afmælishátíð í Varmárskóla10

Laus störf 
í Mosfellsbæ
Öll laus störf hjá Mosfellsbæ 
og stofnunum má sjá og sækja 
um á ráðningarvef bæjarins: 
www.mos.is/storfOpið í ÞverhOlti 5

13-18 mán-fös., 11-14 laugardaga
Það er næs að hafa á prjónunum

60 ára afmæli
varmárskóla

foreldrafélagið gaf 
glæsilega afmælisgjöf

góðir gestir sem hafa 
starfað í kringum skólann

tekið við gjöf frá mosfellsbæ

birgir d. sveinsson fyrrum skólastjóri 
og jóna benediktsdóttir núverandi skólastjóri
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Ostóber er genginn í garð og hann færir ykkur ost og gleði. Í samstar� við MS
bjóðum við upp á tvær nýjar og ostalega góðar pizzur á matseðli, aðeins í Ostóber.

FÁFNIR
Fanney, nautahakk, beikon.

Fanney 
Keimur af béarnaise,
fennel og fáfnisgrasi.

FRÚ DOMINO'S
Ítölsk ostablanda, rjómaostur, 

hvítlaukssósa og sveppir.

Ítölsk ostablanda
Ítalskar kryddjurtir, 

cayenne-pipar og chili.

Dominos.is I Domino's app I 58 12345



  - Bókasafn og Listasalur12

Föstudaginn 14. október kl. 16-18 opnar Eygló Harðardóttir 
sýningu sína Í stærra samhengi í Listasal Mosfellsbæjar.

Eygló hefur starfað sem myndlistarmaður í áratugi og haldið 
ótal einka- og samsýningar um land allt sem og erlendis. Hún 
hefur einnig kennt myndlist og verið hluti af ýmsum listrænum 
verkefnum. Inntak sýningarinnar Í stærra samhengi er hvernig 

bókverk hafa áhrif á gerð listaverka og listaverk áhrif á gerð 
bókverka. 

Í verkum Eyglóar gegnir sköpunarferlið lykilhlutverki og rík 
áhersla er á innblásturinn sem kemur frá efniviðnum sjálfum. 
Sýningin Í stærra samhengi er opin á afgreiðslutíma bókasafns-
ins til 11. nóvember.

Listasalur Mosfellsbæjar

Í stærra samhengi

Sögustund  
 

í Bókasafni Mosfellsbæjar 
 

 
 
 
Allir velkomnir! 

Í tilefni af Bangsadeginum ætlum 
við að lesa bókina Bangsi litli í    
skóginum eftir Benjamin Chaud. 
 
Í skóginum er allt með kyrrum 
kjörum. Bangsa litla leiðist alveg 
hræðilega. Enginn nennir að leika 
við hann, enginn syngur fyrir hann 
bangsasöngva, enginn klórar 
honum á bakinu… og að lokum 
getur Bangsi litli ekki meir. Hann 
ákveður að hætta að vera björn og 
verða krakki! 
 
Eftir sögustundina verður gestum 
boðið að taka þátt í spennandi 
bangsaleit í bókasafninu. 

Öll velkomin! 

 
Fimmtudaginn 27. október kl. 16:45 

Vetrarfrí  
 

í Bókasafni Mosfellsbæjar 
 

 

 

 

 
 

MÁNUDAGUR 24. OKTÓBER 
 SVAKALEGA SÖGUSMIÐJAN KL. 13-15 

Langar þig að búa til spennandi, fyndna eða hrollvekjandi hrekkjavökusögu? 
Lærðu að skrifa og teikna sögur í Svakalegu sögusmiðjunni. Smiðjustjórar eru 
Eva Rún Þorgeirsdóttir rithöfundur og Blær Guðmundsdóttir rithöfundur og 

teiknari. Aldursviðmið: 9-12 ára. Takmörkuð pláss og skráning því             
nauðsynleg með því að senda póst á evadogg@mos.is  

 

þRIÐJUDAGUR 25. OKTÓBER 
SPILAVINIR KL. 13-15 

Spilavinir koma með úrval stórskemmtilegra borðspila fyrir                          
spilaþyrsta krakka. Spilastundin fer fram í fjölnotasal safnsins. 



Elskaru ís? 
Huppa leitar af verslunarstjóra

Huppa er að koma í Mosfellsbæ og er að leita að kátum 
og drífandi verslunarstjóra í 70-100% starf

Ef þú elskar ís, hefur gaman að mannlegum samskiptum 
og vilt hvetja okkar frábæra starfsfólk áfram sendu þá inn umsókn !

Helstu verkefni
·Umsjón með verslun
·Vaktarplön og pantanir
·Afgreiðsla

Hæfniskröfur
·Framúrskarandi samskiptahæfni
·Frumkvæði
·Skipulagshæfni
·Sjálfstæð vinnubrögð
·18 ára og eldri

Sendið umsókn með ferilskrá á thorunn@isbudhuppu.is
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðargögn

FMOS og Félagsmiðstöðin Ból í samvinnu við 
ÍSÍ #beactive bjóða foreldrum og öllum sem 
vilja á fyrirlestur með Dr. Erlu Björnsdóttur, 
stofnanda Betri svefns

Þriðjudaginn 11. október 
kl: 19:30 í FMoS

Fjallað verður um mikilvægi svefns  
og áhrif góðs nætursvefns  á lífsstíl,  
heilsu, líðan og árangur

Öll velkomin!

Svefn er 
gulls ígildi

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG / hönnunarstaðlar

GRAFÍSK HÖNNUN / HREYFIMYNDAGERÐ / MYNDSKREYTINGAR

sími 898 4796 / stinamaja@atarna.is

Bæjarblað í 20 ár  -  13



  - Sauðfjárréttir í Mosfellsdal14
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Laugardaginn 15. október á milli kl. 11:00 og 13:00 verður haldinn 
opinn félagsfundur í Skátaheimili Mosverja í Álafosskvosinni.

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknar og 
innviðaráðherra verður á staðnum, bæjarfulltrúarnir fara yfir það 
helsta í bæjarmálunum. Boðið verður upp á Framsóknarsúpu.

Þar verða einnig valdir fulltrúar á Kjördæmisþing KFSV 
22. október 2022 sem fram fer í Kópavogi.

Framsókn Mosfellsbæ

SÚPA,VIÐ & SIGURÐUR INGI
Opinn félagsfundur Framsóknar í Mosfellsbæ

Hittumst, skiptumst á skoðunum 
og gleðjumst!

Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða   440-1318
Fellsmúla    440-1322 
Réttarhálsi   440-1326
Ægisíðu     440-1320
Klettagörðum 440-1365

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394
Réttarhvammi Akureyri  440-1433

Opið
mán–fös    kl. 08-18 
laugardaga  kl. 09-13
www.n1.is 

 Notaðu 
N1 kortið

Alla leið 
á öruggari
dekkjum
Pantaðu tíma 
í dekkjaskipti
á n1.is

ALLA LEIÐ

Michelin X-ICE North 4
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin 
eru ný eða ekin 10.000 km.

Betri aksturseiginleikar í samanburði við 
helstu samkeppnisaðila.

Hámarksgrip með sérhönnuðu mynstri 
fyrir hverja stærð.

Einstök ending.

Lágmarks hljóðmengun.

Michelin X-ICE Snow
Nýjasti meðlimurinn í vetrardekkjalínu Michelin.

Aukið grip í hálku, snjó og slabbi.

Endingargott grip út líftímann.

Einstakir akstureiginleikar og þægindi 
við erfiðustu aðstæður.

Allir bestu eiginleikarnir 
– Michelin Total Performance.

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast 
eftir því sem dekkið slitnar.

Endingargott grip út líftímann.

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir.
hámarksgrip.

Henta vel
undir rafbíla

Jón Rafn 
Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

• Mjög traustur aðili óskar eftir 
4ra herbergja íbúð eða sérbýli

• Meðmæli og góðar greiðslur tryggðar

• Fastur samningur til 3-4 ára í boði

• Ótímabundinn samningur 
kemur einnig til greina

HAFIÐ SAMBAND
við Jón Rafn í síma 695 5520

Mosfellsbær
langtímaleiga

569  7000 |  Lágmúla 4 |  miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

www.mosfellingur.is  -  15



PÍANÓBAR
KARLAKÓR  KJALNESINGA  GEFUR  TÓNINN

SYNGDU  MEÐ  FRÁ  KL.  22:00

FÖSTUDAGINN  7. OKTÓBER  BREYTUM  VIÐ  BARION   Í  

ION

SING
A

 LONG

STEBBI 
OG  EYFI

TÓNLEIKAR
LAUGARDAGINN  15. OKTÓBER 

MIÐASALA  Á  BARION.IS/BOKA   (3.900 KR.)

STEFÁN  HILMARSSON  OG  EYJÓLFUR  KRISTJÁNSSON

BINGÓSTJÓRI: HILMAR MOSFELLINGUR
TRYGGÐU ÞÉR SÆTI Á BARION.IS/BOKA

GLÆSILEGIR VINNINGAR - AÐ ANDVIRÐI 500.000 KR. 
FIMMTUDAGINN  20. OKTÓBER KL. 21

fram undan á

Þverholti 1    |    270 Mosfellsbæ    |    s. 787-7000     |    www.barion.is    |    barion@barion.is 

	 	 Boltinn í beinni - fylgstu með á Facebook og Instagram

7.	okt.	 barion	verður	píanóbar
  Föstudagskvöldið 7. október breytum við Barion í PíanóBar með aðstoð Karla-
  kórs Kjalnesinga. Frá kl. 22:00 verður sest við píanóið og allir geta tekið undir,
	 	 hver	með	sínu	nefi.	Frítt	inn.	
 
15.	okt.	 tónleikar með steBBa og eyfa
  Eins og þeir eru langir til, þá bjóða kapparnir upp á góða blöndu af ljúfmeti   
	 	 og	ærslum.	Þótt	þessir	kettir	séu	kunnir	að	vönduðum	söng	og	geri	jafnan	flest	
  rétt, þá eru allar líkur á því að þeir geri allt vitlaust þegar líða tekur á kvöldið. 
  Forsala á barion.is/boka. Miðaverð: 3.900 kr. Tónleikarnir hefjast kl. 21:00.

20.	okt.	 risa-bingó	fullorðna	fólksins
	 	 Barion-BINGÓ	fimmtudaginn	20.	október	kl.	21.	Glæsilegir	vinningar	að	vanda	
  og bingóstjóri Hilmar Mosfellingur. Tryggðu þér sæti í forsölu á Barion.is/boka

24.	okt.	 krakkabíó	í	vetrarfríinu
  Í vetrarfríinu bjóðum við öllum hressum krökkum frítt í bíó á Barion  
  mánudaginn 24. október kl. 15. Boðið verður upp á popp og safa.  

29.	okt.	 alexander	mikli	-	lifandi	tónlist
  Trúbadorinn Alexander mikli verður á Barion laugardagskvöldið 29. október 
  kl. 23-01. Partýstemning á sviðinu og óskalög úr sal.  

4.	nóv	 snjórinn	fellur	á	barion
  Föstudagskvöldið 4. nóv kl. 20:59 gerir jólabjórinn innreið sína í Mosfellsbæ. 
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Þann 23. september var opnaður nýr Smass 
hamborgarastaður í Háholti í Mosfellsbæ. 

Þetta er fjórði staðurinn sem við opnum 
á tæpum tveimur árum. „Við erum nokkrir 
félagar úr Vesturbænum sem opnuðum 
fyrsta staðinn fyrir tæpum tveimur árum. 

Við höfum fengið frábærar viðtökur og 
þar sem yfirkokkurinn okkar, hann Magn-
ús Jökull, er Mosfellingur lá beinast við að 
opna næsta stað í Mosó,“ segir Guðmundur 
Óskar, einn af eigendum Smass.

Sérstakt bragð af Smass borgurum
„Okkur fannst vanta þennan stíl af 

hamborgurum á íslenskan markað, smass 
hamborgarastíllinn er í raun elsta leiðin 
til að gera hamborgara og hefur verið 
mjög vinsæl að undanförnu, sérstaklega 
í Bandaríkjunum. Þú tekur tvær kúlur í 
staðinn fyrir eitt buff og þrýstir þeim fast 
á sjóðheita pönnu til að brúna kjötið og 

fá þetta góða bragð. Við bjóðum upp á 
nokkar týpur af borgurum og hefðbundið 
meðlæti, það er líka hægt að fá hjá okkur 
bæði vegan og ketó útgáfur af hamborgur-
um,“ segir Guðmundur og er himinlifandi 
yfir móttökunum hjá Mosfellingum á fyrstu 
dögunum.

Alvöruhamborgarar
„Fljótlega eftir opnun á fyrsta staðnum 

okkar þá gekk Magnús til liðs við okkur 
sem yfirkokkur en hann er lærður mat-
reiðslumeistari. Það er hann sem masterar 
uppskriftirnar og ferlana í framleiðslunni 
hjá okkur og sér um að allt fari rétt fram. 
Hann var búinn að tala lengi um að það 
vantaði alvöruhamborgara í Mosó,“ segir 
Guðmundur að lokum og hlær. 

Staðurinn er opinn alla daga kl. 10:30-
20:00 og mun á næstunni líka bjóða upp á 
netpantanir og heimsendingu.

mosfellingurinn magnús 
jökull á smass í háholti

Frábærar viðtökur í Mosfellsbæ • Fjórði Smass-staðurinn  

Smass opnar ham-
borgarastað í Háholti

Bingó
stjóri
hilmar Gunnarsson

kl. 21:00
20. október

f i m m t u d a g s k v ö l d i ð

Forsala haFin á Barion.is/Boka
GlæsileGir vinninGar
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Skipulagslýsing 
vegna stækkunar 
á Hömrum
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur 
samþykkt að kynna og auglýsa 
lýsingu vegna deiliskipulagsbreytingar 
við hjúkrunarheimilið Hamra að 
Langatanga skv. 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagslýsingin kynnir áætlaða breytingu á 
byggingarreit lóðarinnar þar sem fyrirhugað er 
að stækka hjúkrunarheimilið til norðurs í átt 
að Skeiðholti. Markmið breytingar er að aðlaga 
byggingarreit að 2.860 fermetra fyrirhugaðri 
viðbyggingu í samræmi við undirritaða samninga 
Mosfellsbæjar og Framkvæmdasýslu Ríkiseigna. 
Lýsingin fjallar því um helstu markmið og ferli 
deiliskipulagsbreytingarinnar en breytingin sjálf 
og uppdrættir verða kynntir sérstaklega síðar.

Umsagnafrestur er frá 6. október 
til og með 24. október 2022.

Gögn eru aðgengileg á vef Mosfellsbæjar, 
mos.is/skipulagsauglysingar og á Upplýsinga-
torgi, Þverholti 2 svo þau sem vilja geta kynnt 
sér tillögur og gert við þær athugasemdir. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar ásamt helstu 
upplýsingum og kennitölu sendanda. Senda skal 
þær skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 
270 Mosfellsbær, eða í tölvupósti á 
skipulag@mos.is

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

Karlar í sKúrum mosfellsbæ

Námskeið í útskurði
Námskeiðið hefst fimmtudaginn 13. október og  

er kennt einu sinni í viku á fimmtudögum frá 16:00 
til 19:00 í fjórar vikur, alls 12 kennslustundir. 

Væntanlega verður síðan framhaldsnámskeið.
Námskeiðsgjald er kr. 12.000,- og er efni og lán á verkfærum 

innifalið. Konur eru velkomnar á námskeiðið.

Skráning skal berast í síðasta lagi mánudaginn 10. október.
Kennari verður Páll Steinþórsson og tekur hann við skráningum í síma 898-3693 

eða tölvupóstfang pallst@simnet.is. Námskeiðið fer fram í húsnæði Karlar í skúrum 
Mosfellsbæ að Skálahlíð 7A, Litlahlíð, Mosfellsbæ.

Föstudagur 7. október
kl. 17:30
Heimsókn á alþingi þar sem bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður  
tekur á móti okkur og síðan verður borðað á barion kl. 19:30. 
mikilvægt er að tilkynna þátttöku á netfang eso@satti.is  
eða pall.lindal@gmail.com eða í skilaboðum.

Laugardagur 8. október
kl. 11:00
laugardagsfundur í félagsheimilinu í Kjarna. Gestur fundarins verður Ás-
laug arna sigurbjörnsdóttir, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 
Hún  segir okkur frá þeirri vinnu og þeim verkefnum  
sem fram undan eru.
Heitt á könnunni og allir velkomnir!

HLökkum tiL að Sjá ykkur.
 Sjálfstæðisfélag Mosfellinga
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Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.

Örlygur Richter var sæmdur 
heiðursmerki hinnar íslensku 
fálkaorðu fyrir störf á vettvangi 

félags- og skólamála við hátíðlega athöfn 
á Bessastöðum þann 17. júní sl.

Örlygur hefur starfað lengi við stjórn-
unarstörf, hann segir að í upphafi hafi 
það verið áskorun en hann hafi alla tíð 
reynt að vera sá leiðtogi sem ekki skipar 
fyrir, heldur sá sem kann að hlusta.

Örlygur er fæddur á Holtsgötu 41 í 
Reykjavík 7. september 1944. Foreldrar 
hans eru Margrét Hjaltested Richter hús-
móðir og Ulrigh Richter afgreiðslustjóri hjá 
Flugfélagi Íslands.  

Örlygur á tvö systkini, Sigurð H. Richter 
 náttúrufræðing f. 1943 og Mörtu Hildi 
Richter bókasafnsfræðing f. 1949.

Ræktaði páfagauka í risinu
„Ég er alinn upp í Hlíðunum í Reykjavík, 

þetta var frábært hverfi og mikið af strákum 
á mínum aldri og ég eignaðist marga vini. 
Á þessum árum var maður í fótbolta og í 
skátunum.

Pabbi  hafði alltaf mikinn áhuga á dýrum 
og í risinu ræktaði hann m.a. páfagauka. 
En þar var líka fullt af öðrum dýrum allt frá 
gullhömstrum til hettumáfs. Þarna glímdi 
maður við að kenna páfagaukum að sitja á 
putta og öxl og gera alls kyns kúnstir, mér 
fannst þetta æðislegt,“ segir Örlygur og 
brosir.

Leynifélagið Hrói höttur
„Í Hlíðunum hófst félagsstarf mitt ef svo 

má segja þegar við Baldur Marinósson og 
Steindór Hálfdánarson vinir mínir stofn-
uðum á barnaskólaaldri leynifélagið „Hróa 
hött“ og við tók smíði á trésverðum, skjöld-
um og bogum. Því fylgdu svo fundahöld í 
geymslu uppi á lofti hjá Baldri. Á loftinu 
bjó líka amma Baldurs og hún kenndi mér 
að prjóna.  

Ég virkaði víst dálítið ábyrgur og hafði 
gott lag á börnum, svo sumar mömmurnar 
í götunni báðu mig stundum um að passa, 
ég hafði gaman af því.“

Félagsstarfið á næstu grösum
„Ég byrjaði í Ísaksskóla, fór 

þaðan í æfingadeild Kennara-
skólans og svo í Gagnfræðaskóla Austur-
bæjar. Mér fannst skemmtilegt í skólanum 
og á enn góða vini frá þessum tíma.

Í gaggó var maður orðinn unglingur, 
gekk í svörtum gallabuxum með hvítum 
saum, bússum og vatteraðri mittisúlpu. 
Félagsstarfið var alltaf á næstu grösum og 
ég komst í ritstjórn skólablaðsins Blyssins 
þar sem ég var seigur að teikna.

Á sumrin með skólagöngunni vorum við 
fjölskyldan mikið uppi í sumarbústaðnum 
okkar við Reynisvatn, plöntuðum trjám og 
fórum í útreiðartúra.“

Langaði að starfa með unglingum
„Ég lauk stúdentsprófi frá Menntaskól-

anum í Reykjavík 1964. Á árunum 1967-
1971 starfaði ég í hálfu starfi sem fram-
kvæmdastjóri Skátasambands Reykjavíkur. 

Næst kom stutt stans í Háskóla 
Íslands, nám í Kennaraskólan-
um þaðan sem ég útskrifaðist 
sem kennari 1968. Ég hafði 

nefnilega fundið út að mig langaði til að 
vinna með unglingum. 

Utan þessa hafði ég mikinn áhuga á alls 
kyns myndlist og var svo heppinn að fá 
tilsögn hjá Halldóri Péturssyni teiknara og 
listmálara. 

Á sumrin starfaði ég hjá Flugfélagi Ís-
lands og það var virkilega gaman að kynn-
ast þeim geira.“

Fannst þetta spennandi verkefni
Eftir útskrift úr Kennaraskólanum hóf 

Örlygur störf sem kennari við Álftamýra-
skóla þar sem hann starfaði í áratug. Við 
tók yfirkennarastaða í Ölduselsskóla og síð-
ar skólastjórastaða í Fellaskóla 1985-2000.  
Frá árunum 2001-2014 starfaði Örlygur sem 
fjármálastjóri. 

Í yfir 20 ár starfaði hann við skrautrit-
un skjala o.þ.h. ásamt því 
að teikna grínmyndir af 
útskriftarnemum ýmissa 
skóla. 

„Ég hef alltaf haft áhuga 
á fólki og ekki síður lífinu 
sjálfu. Ástæða þess að ég 
vildi starfa með unglingum í 
skóla var að mér fannst það 
spennandi verkefni. Að fá 
tækifæri til að kenna þeim 
á lífið í gegnum almenna 
kennslu og ekki síður í 
gegnum félagsstörf. 

Ungt fólk er nefnilega 
svo hugmyndaríkt. Ef þú 
færð góða hugmynd þá er 
næst að kanna sjálfur hvort 

hægt sé að framkvæma hana. Nú ef hún 
gengur svo ekki upp, þá er bara að fá 
aðra góða hugmynd. Svo er líka gaman 
að rökræða við ungt fólk, það skilur svo 
vel rökrétta niðurstöðu.“

Að fara í stjórnunarstörf var áskorun
„Það sem stendur upp úr frá ferlinum er 

að ég hef borið gæfu til að eiga góða félaga, 
frábært samstarfsfólk og skemmtilega 
nemendur. Að fara í stjórnunarstörf var 
áskorun, ég hef alla tíð reynt að vera leið-
togi, ekki sá sem skipar fyrir, heldur sá sem 
kann að hlusta. Fá hópinn til að rökræða 
og finna með honum bestu lausnina og 
framkvæma hana.

Að fá fálkaorðuna fyrir störf á vettvangi 
félags- og skólamála bendir vonandi til 
þess að ég hafi gert eitthvert gagn,“ segir 
Örlygur og brosir.

Höfum gaman af að ferðast 
Eiginkona Örlygs er Helga Richter fv. 

aðstoðarskólastjóri og fv. bæjarfulltrúi í 
Mosfellsbæ. Börn þeirra eru Aðalsteinn f. 
1974 og Rannveig f. 1978.

„Við hjónin höfum haft mjög gaman af 
því að ferðast, við leigðum stundum bíl 
í Kaupmannahöfn og ókum suður alla 
Evrópu og sváfum í tjaldi eða gistum á 
hótelum.

Í seinni tíð höfum við verið að fara í golf-
ferðir og loks tóku Kanarí og Tenerife við, 

líklega ræður aldurinn þar nokkru. 
Við skjótumst líka með börnunum okkar 

og fjölskyldum þeirra í ferðir erlendis.“

Hef sinnt alls kyns félagsstarfi
„Félagsstörf hafa alltaf átt stóran part í 

mínu lífi, konan mín segir gjarnan að ég sé 
félagsmálafíkill,“ segir Örlygur og hlær. Ég 
hef verið í alls kyns félagsstarfi, m.a Odd-
fellowreglunni, Rotaryhreyfingunni, Skarp-
héðingafélaginu og Skátahreyfingunni.

Á skátaskemmtunum í gamla daga lærði 
ég ýmislegt m.a um leikstjórn og að stjórna 
stórum skemmtunum sem kom sér vel við 
að efla félagslíf nemenda í grunnskólum og 
eins í félögum sem ég hef komið nálægt.“

Settu upp á annan tug revía 
„Í Karlakórnum Stefni urðu líka til á sín-

um tíma tvær hljómsveitir af praktískum 
ástæðum. Þessar hljómsveitir spiluðu á 
skemmtunum hjá kórnum og víða á suð-
vesturhorni landsins. Þetta var skemmti-
legur tími, þarna spiluðu með mér Grímur 
Grímsson, Hans Þór Jensson, Kristján 
Finnsson, Páll Helgason og fleiri. 

Þegar þurfti að afla peninga vegna ut-
anferða kórsins þá fórum við kórfélagarnir 
í það að halda skemmtikvöld. Þar gat ég 
orðið að örlitlu liði með uppsetningu 
skemmtiatriða og stjórnun skemmtana 
ásamt mörgum frábærum félögum. 

Kórinn setti upp á annan tug revía og 
skemmtikvöld með balli á eftir. Þessar 
skemmtanir voru vel sóttar og við skemmt-
um okkur jafn vel og gestirnir,“ segir Örlyg-
ur og glottir að síðustu.

Ég útskrifaðist sem kennari, 
ég hafði nefnilega fundið út 

að mig langaði til að vinna með 
unglingum.

Fjölskyldan jólin 2021, Örlygur, Helga, Rannveig og Aðalsteinn.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Ungt fólk hefur alltaf heillað mig
HIN HLIÐIN

Bestu kaup sem þú hefur gert?  
Gamall Trabant.

Hvað hefur haft mest áhrif á líf þitt? 
Góð sambúð við forstjóra heimilisins.

Draumaborgin? Glasgow.

Hver kom þér síðast á óvart og  
hvernig? Ungur nemandi sem fór 
skrifstofuvillt og spurði mig hissa  
„Ert þú hjúkrunarKONAN?“

Bókin á náttborðinu? Erró.

Hvað myndi ævisaga þín heita?  
Ekki er öll vitleysan eins.

Hvaða hlutur er þér kærastur? 
Hringurinn sem hún amma mín lét smíða 
handa mér úr gömlum gullpeningum.

Hvað heillar þig í fari fólks?  
Hreinskilni.

Örlygur Richter fyrrverandi skólastjóri var sæmdur heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu

við afhendingu fálkaorðunnar

í noregi 1963 7 ára
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KARAOKE
PÍLUKAST
KEILA

GÆ
SANIR / STEGGJANIR

AFMÆ
LI

OPNUM FYRR Á FÖSTUDÖGUM

KEILA, MATUR, DRYKKUR OG ALLTAF GOTT VEÐUR

STARFSMANNA
DJAMM
HÓPEFLIÐ HEFST OG ENDAR Á EINUM
OG SAMA STAÐNUM
Hvar er betra að þjappa 
hópnum saman en í góðu veðri 
innandyra hjá okkur þar sem 
allt er á einum stað.

HAPPY HOUR á barnum og
RÚTA Í BÆINN alla föstudaga 
og laugardaga.

FÁÐU TILBOÐ FRÁ OKKUR FYRIR ÞINN HÓP Á
KEILUHOLLIN@KEILUHOLLIN.IS
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ÚTIVISTAR-
REGLURNAR*

Á skólatíma 1. september til 1. maí
12 ára börn og yngri 
mega lengst vera úti til kl. 20 

13 – 16 ára börn mega 
lengst vera úti til kl. 22

1. maí til 1. september 

12 ára börn og yngri 
mega lengst vera úti til kl. 22

13 – 16 ára börn mega 
lengst vera úti til kl. 24

*Skv. 92 gr. laga nr. 80/2002

www.samanhopurinn.is

FORELDRAR VERUM SAMTAKA!
Foreldrum er heimilt að stytta þennan tíma en ekki lengja. Bregða má út af reglu-
num þegar börn eru í fylgd með fullorðnum og börn 13-16 ára eru á heimleið frá 
viðurkenndri skóla,- íþrótta- eða æskulýðssamkonu. Aldur miðast við fæðingarár.

FORELDRAR VERUM SAMTAKA!

www.samanhopurinn.is

Foreldrum er heimilt að stytta þennan tíma en ekki lengja. Bregða má út af reglu-
FORELDRAR VERUM SAMTAKA!

Dagana 22.-23. september sóttu tólf fulltrú-
ar Mosfellsbæjar vinabæjaráðstefnu í Skien 
í Noregi. 

Í hópnum voru fjögur ungmenni ásamt 
hópstjóra sem tóku þátt í ungmennaverk-
efni samhliða ráðstefnunni. Það voru þau 
Arnór Orri Atlason, Haukur Helgi Högna-
son, Eyrún Birna Bragadóttir og Birta Líf 
Rúnarsdóttir. Þau fóru ásamt hópstjóranum 
Ásdísi Reynisdóttur starfsmanni félagsmið-
stöðvarinnar Bóls. 

Ungmennin gistu í Skien Fritidspark í 
boði Skien og nutu þar alls þess sem garð-
urinn hefur upp á að bjóða í samvistum við 
ungmenni frá öllum vinabæjunum. 

Spiluðu með sinfóníuhljómsveit Skien
Þá voru tveir þátttakendur í menning-

arverkefninu NART sem einnig er haldið 
samhliða ráðstefnunni og að þessu sinni 
voru það Vigdís Másdóttir víóluleikari og 
kennari og Sigurjón Alexandersson gítar-
leikari og rytmískur kennari sem tóku þátt 
fyrir hönd Mosfellsbæjar. 

Allir þátttakendur í menningarverkefn-
inu sátu hluta erinda ráðstefnunnar auk 
þess sem þau æfðu og spiluðu með sinfón-
íuhljómsveit Skien á tónleikum í Ibsenhús-
inu í Skien á lokakvöldi ráðstefnunnar við 
góðar undirtektir. 

Ráðstefnuna sjálfa sátu þrír kjörnir full-
trúar, þau Anna Sigríður Guðnadóttir forseti 
bæjarstjórnar, Ásgeir Sveinsson bæjarfull-
trúi og Hrafnhildur Gísladóttir formaður 
menningar- og nýsköpunarnefndar. 

Ásamt þeim voru tveir starfsmenn, þau 
Arnar Jónsson forstöðumaður þjónustu- 
og samskiptadeildar og Hugrún Ósk Ólafs-
dóttir verkefnastjóri og ritari vinabæjasam-
starfsins. 

Unnið að málefnum ungmenna
Þema ráðstefnunnar að þessu sinni var 

merkingarbær þátttaka ungmenna og fengu 
ráðstefnugestir kynningu á því hvernig 
Skien og Norðmenn vinna að málefnum 
ungmenna. 

Má þar nefna verkefni eins og Ungdata 
sem er könnun sem hefur verið gerð á 
landsvísu í Noregi til að fylgjast með líðan 
ungmenna og hvernig þau nýta frítíma sinn, 
verkefni sem heitir Barrierfri fritid þar sem 

Tólf  fulltrúar Mosfellsbæjar sóttu ráðstefnu í Noregi                              • Tilheyrum elstu vinabæjarkeðju á Norðurlöndunum  

Vinabæjaráðstefna     í Skien í Noregi

eyrún birna, birta líf, 
arnór orri og haukur helgi 

vinabæirnir eru samtals fimm

Góður svefn í íslenskum 
ullarfaðmi eykur vellíðan

Íslenskar ullarsængur 
Fáanlegar á Lopidraumur.is 



Styrktarfélagið Gleym mér ei er félag sem 
er til staðar fyrir þau sem verða fyrir missi 
á meðgöngu eða stuttu eftir fæðingu, þar 
sem lítil ljós eru varðveitt og lifa áfram í 
minningu. 

Mosfellingurinn Pálína Georgsdóttir 
situr í stjórn félagsins og einnig í stjórn 
Sorgarmiðstöðvar sem hefur það hlutverk 
að styðja við syrgjendur, starfsemin lýtur 
fyrst og fremst að stuðningi, ráðgjöf, upp-
lýsingaþjónustu og fræðslu en Sorgarmið-
stöð er öllum opin.

„15. október er alþjóðlegur dagur tileink-
aður missi á meðgöngu og barnsmissi  til 
að minnast þeirra barna sem látist hafa á 
meðgöngu, í fæðingu eða stuttu eftir fæð-
ingu. Víða um heim eru haldnar minning-
arstundir til að heiðra minningu þeirra. 

Þennan dag stendur Gleym mér ei fyrir 
minningarstund í Nauthól kl. 14. Tilgang-
urinn með því að halda minningarstundir 

15. október hvert ár er að styðja við for-
eldra og aðra aðstandendur í sorginni en 
jafnframt að skapa umfjöllun um málefnið 
sem áður fyrr virtist ekki mega ræða um,“ 
segir Pálína.

Styrktarfélagið Gleym mér ei • Styðja við syrgjendur  

Halda minningarstund 
þann 15. október

Pálína georgsdóttir

Tólf  fulltrúar Mosfellsbæjar sóttu ráðstefnu í Noregi                              • Tilheyrum elstu vinabæjarkeðju á Norðurlöndunum  

Vinabæjaráðstefna     í Skien í Noregi

unnið er að því að gefa öllum ungmennum 
tækifæri á að taka þátt í frístundastarfi, auk 
þess sem nýútgefin bók „Alone together, 
together apart“ um líf ungmenna á tímum 
covid í vinabæjunum fimm var kynnt til 
sögunnar. 

Þrjú ungmenni frá Mosfellsbæ eiga texta 
í bókinni, þau Ari Jakobsson, Ástrós Hind 
Rúnarsdóttir og Kristín María Eysteins-
dóttir. Bókina má nú finna á Bókasafni 
Mosfellsbæjar fyrir áhugasama. 

Vinabæir Mosfellsbæjar eru Skien í Noregi, 
Uddevalla í Svíþjóð, Loimaa í Finnlandi 
og Thisted í Danmörku og er keðjan elsta 
vinabæjakeðja á Norðurlöndunum.

vinabæir mosfellsbæjar

arnar, vigdís, sigurjón, hrafnhildur, 
ásgeir, hugrún og anna sigríður
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Leikmenn framlengja við Aftureldingu
Penninn hefur verið á lofti hjá meist-
araflokki karla í fótbolta undanfarnar 
vikur en nokkrir leikmenn hafa 
framlengt samninga sína við 
félagið. Elmar Kári Enesson Cogic 
og Gunnar Bergmann Sigmarsson, 
sem voru í lykilhlutverki hjá 
Aftureldingu á nýliðnu tímabili, 
skrifuðu báðir undir nýja samninga. 
Elmar gerði samning út árið 2024 og 
Gunnar út árið 2025. Hinn 16 ára gamli 

Sindri Sigurjónsson gerði einnig samning 
út 2025 en þrátt fyrir ungan aldur kom 

hann við sögu í sex leikjum í 
Lengjudeildinni í sumar og skoraði 
sitt fyrsta mark í sigurleik gegn 

Vestra í Mjólkurbikarnum. Mark-
vörðurinn Birkir Haraldsson skrifaði 
undir samning út 2024 en þessi átján 

ára gamli leikmaður var öflugur í liði 
Hvíta Riddarans sem fór í undanúrslit í 4. 
deildinni í sumar. 

Alvar Logi Helgason náði 
ótrúlegum bætingum á NM í 
Svíþjóð á dögunum. Hann tók 
270 kg í réttstöðulyftu og varð 
7. á NM í ár. Hann keppir fyrir 
Lyftingafélag Mosfellsbæjar.  
Hér er greinilega maður 
framtíðarinnar á ferðinni.

Alvar Logi bætti 
sig mikið í Svíþjóð

Fyrir síðast heimaleik Aftureldingar í Bestu-
deildinni var Sigrún Gunndís Harðardóttir 
heiðruð fyrir að hafa leikið 100 leiki fyrir 
félagið. 

Sigrún spilaði sinn fyrsta leik með Aftur-
eldingu árið 2017 og hefur verið í algjöru 

lykilhlutverki í vörn liðsins undanfarin 
ár. Það var Erla Eiríksdóttir, formaður 
knattspyrnudeildar, sem færði Sigrúnu 
viðurkenningu í tilefni þess. Afturelding 
fer niður í Lengjudeildina eftir tímabilið, 
eftir eitt ár í þeirri Bestu.  

sigrún og erla á 
malbikinu að varmá

Heiðruð fyrir 100 leiki
UMFA & Pálsson buðu á fyrsta heimaleik 
vetrarins í Olís-deildinni. 

Blásið var í hoppukastala og frillaðir 
hamborgarar. Rothöggið tók vel við sér í 

stúkunni og umgjörðin með besta móti. 
Afturelding fer til Hafnafjarðar á laugar-

daginn og leikur gegn Haukum. Leikurinn 
verður sýndur í beinni á Stöð 2 Sport kl. 18.

pálssynirnir guðmundur, 
sigurður og guðbjörn

&Pálsson bauð á fyrsta leik



verslum í heimabyggð
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Aukaljós á bíla og báta.
Toppgrindur, fjöðrun, dráttarspil, ferðavörur o.fl.

Völuteig 21, Mosfellsbæ
s. 517-2900
www.drif.is - drif@drif.is

Smiðjuvegi 60 (rauð gata) Kópavogi - Sími 557 2540

Passamyndir
Við bjóðum upp á myndatöku 

fyrir vegabréf, ökuskírteini, ferilskrár, 
starfsmannaskírteini og fleira, 

bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Leirvogstunga 27, 270 Mosfellsbæ, sími: 864 6600

Gólfefna lausnir 
fyrir heimili 
og fyrirtæki

www.bmarkan.is
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Skólar eru grunnstoðir í okkar samfé-
lagi. Þeir gegna mörgum hlutverkum 
þó að meginmarkmiðið sé að sjálfsögðu 
að mennta börnin okkar í þeim grunn-
greinum sem skilgreindar hafa verið í 
aðalnámsskrá. 

Menntun og fræðsla fer þó fram 
víða annars staðar en í skólastofum 
og jafnframt fer ýmislegt annað fram 
í skólastofunum en eingöngu kennsla 
í fögum. Það þarf nefnilega þorp til að 
ala upp barn en það orðatiltæki lifir enn 
góðu lífi þó að þorpið okkar sé orðið að 
fullvaxta bæ.  

Fræðslumálin eru umfangsmikill 
málaflokkur í öllu tilliti. Um 66% af 
rekstrarfé bæjarins fer til fræðslu- og 
frístundamála. Langmestur fjöldi 
starfsmanna tilheyrir sviðinu og flestar fasteign-
ir bæjarins tilheyra skólum og leikskólum.   

Við getum verið og eigum að vera stolt af því 
skólasamfélagi sem fyrirfinnst í Mosfellsbæ. Hér 
er fjölbreytni í skólastarfi. Leik- og grunnskólar 
bæjarins leitast við að efla nýsköpun í sínu starfi 
og taka þátt í ýmsum þróunarverkefnum. Við 
eigum frábært fagfólk og reynda stjórnendur. 
Einnig er mikilvægt að eiga öflug foreldrafélög 
sem láta sig starfið varða og láta gott af sér leiða. 
Í vetur verður unnið að gerð aðgerðaáætlunar 
með nýrri menntastefnu sem er ætlað að styðja 
við starfið og efla það enn frekar. Auk þess 
verður lögð mikil áhersla á innleiðingu far-
sældarlaganna með það að markmiði að bæta 
þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra.  

Til hamingju Varmárskóli 
Bæjarfulltrúar fengu send gullfalleg hand-

skrifuð boðskort í afmæli Varmárskóla á dög-
unum. Skólinn skipar sérstakan sess í skólasam-
félaginu okkar þar sem hann er elsti starfandi 
skólinn og þar stunduðu flestir fullorðnir Mos-
fellingar sína skólagöngu. 

Það er skemmtilegt að velta fyrir sér þeim 

breytingum sem orðið hafa á kennslu-
háttum á líftíma skólans. En það er efni 
í aðra grein. Við óskum Varmárskóla 
innilega til hamingju með 60 ára af-
mælið og hlökkum til að fylgjast áfram 
með og taka þátt í þróun skólastarfs 
þar.    

Áskoranir Kvíslarskóla 
Eins og flestir vita hefur verið unnið 

mikið starf við lagfæringar á Kvíslar-
skóla á síðustu mánuðum. Allir eru 
sammála um að verkefnið er stórt og 
kom óvænt upp en ekkert annað er 
hægt að gera en að snúa bökum saman 
og leysa þetta. 

Stjórnendur, kennarar og annað 
starfsfólk skólans hafa sýnt af sér 

einstaka þrautseigju og gengið lausnamiðuð 
til sinna starfa á síðustu vikum. Þau sem hafa 
farið í framkvæmdir þekkja það vel að það get-
ur verið erfitt að áætla umfangið í upphafi. Sú 
hefur einnig verið raunin í þessu verkefni. Það 
er að sjálfsögðu ósk allra sem hlut eiga að máli 
að skólastarf geta farið í eðlilegt horf sem allra 
fyrst og frekara rask verði í lágmarki. 

Það er þó mikilvægt að taka fram að verkefnið 
verður klárað með sómasamlegum og metnað-
arfullum hætti og við verklok, sem verða líklega 
ekki fyrr en seint á skólaárinu, munu nemendur 
og starfsfólk taka til starfa í stórendurbættu og 
nútímalegu húsnæði með nýjum búnaði.  

Við höfum nýverið tekið sæti í fræðslunefnd 
Mosfellsbæjar og sitjum þar ásamt öðru góðu 
fólki. Nefndin er metnaðarfull og hefur sett sér 
starfsáætlun sem er aðgengileg fyrir alla á vef 
Mosfellsbæjar. 

Aldís Stefánsdóttir, 
formaður fræðslunefndar og bæjarfulltrúi 

Sævar Birgisson, 
varaformaður fræðslunefndar og bæjarfulltrúi 

Skólarnir okkar

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Þverholti 3
Sími: 566-6612
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Guðjón 
Svansson 
gudjon@kettlebells.is

HausTiÐ
Október er kominn. Það þýðir 

að haustið er formlega komið. 
September er ekki haustmánuður 
eins og allir ættu nú að vita. 
September er síðsumarmánuður og 
sömuleiðis mikill afmælismánuður, 
en margir góðir eiga afmæli í sept-
ember, eðlilega kannski, „julehygg-
en“ er þarna níu mánuðum áður.

Haustið er tíminn til að kafa ofan 
í sálina. Næra hugann, lesa 

góðar bækur – ég er sjálfur að lesa 
sjálfsævisögu Bruce Springsteen 
þessa dagana, hún fer virkilega vel 
af stað, bók sem ég hlakka til að lesa 
fyrir svefninn -  og hlusta á góðar 
plötur, heilar plötur, ekki bara lag 
og lag. Ég er einmitt að hlusta á 
plöturnar hans Bruce frænda míns 
samhliða því að lesa bókina hans. 
Mjög áhugaverð tvenna – ég passa 
mig á því að fara ekki fram úr sjálfum 
mér, hlusta bara á þær plötur sem ég 
er búinn að lesa um. 

Bruce er magnaður karakter. 
Hann fékk ekkert upp í hend-

urnar og þurfti að leggja mikið á sig 
til að ná frama í tónlistinni. Hann 
var nægjusamur, auðmjúkur og 
duglegur. Gafst aldrei upp og lét 
engan segja sér að hann væri ekki 
nógu góður til þess að geta lifað af 
tónlistinni. Eitt sumarið bjó hann á 
strönd í Jersey með brimbrettatöff-
urum. Sveif um öldurnar á daginn, 
æfði sig á gítarinn seinni partinn og 
spilaði á hinum og þessum stöðum á 
kvöldin. Svaf svo undir berum himni 
ásamt hinum brettagaurunum á 
nóttunni. 

Það færir mér hugarró að lesa um 
Bruce og að hlusta á tónlistina 

hans samhliða. Hjálpar mér að flæða 
inn í haustið og gera mig kláran í að 
tækla lægðirnar sem eru fram und-
an. Ég er meiri vor og sumar maður, 
en hef samt lúmskt 
gaman af haustinu 
og vetrinum. 
Það er ákveðin 
upphafsorka sem 
fylgir þessu tíma-
bili sem er fram 
undan. Orka sem 
fylgir okkur inn í 
veturinn. Njótum 
haustsins!

Dagana 22. og 23. september fór 
fram vinabæjarráðstefna í Noregi. 
Mosfellsbær er eins og kunnugt er 
í vinabæjarkeðju með bæjunum 
Thisted í Danmörku, Loimaa í Finn-
landi, Uddevalla í Svíþjóð og Skien 
í Noregi en þar fór ráðstefnan fram 
að þessu sinni. 

Ekki þarf að hafa um það mörg 
orð að samstarf og samband við 
erlenda vinabæi getur verið mjög 
gagnlegt og lærdómsríkt. Þema dag-
anna að þessu sinni var merking-
arbær þátttaka ungs fólks, eða eins 
og yfirskriftin hljóðaði: Meaningful 
young participation. Með samtali og 
samstarfi getum við speglað okkur 
og okkar verkefni í þeim verkefnum 
sem vinabæir okkar standa að og lært ým-
islegt. Allir bæirnir kynntu hvað þeir væru 
að gera í málefnum ungs fólks, hvað varðar 
þátttöku bæði í sveitarstjórnarmálum og í 
eflandi félagsstarfi. Þá voru góðar kynning-
ar á valdeflandi ungmennastarfi á landsvísu 
í Noregi s.s. Alle med, sem einmitt einblínir 

á mikilvægi þátttöku í uppbyggi-
legu frístundastarfi fyrir öll börn 
án tillits til efnahags foreldra. Það 
er nefnilega staðreynd að börn í 
fátækt hafa ekki sama aðgang að 
samfélaginu og önnur börn og 
mikilvægt að haga uppbyggingu 
frístundastarfs þannig að öll geti 
verið með. Mosfellsbær vinnur 
nú að innleiðingu verkefnisins 
Barnvænt samfélag sem í stórum 
dráttum gengur einmitt út á að 
umfaðma öll börn og ungmenni 
og efla til þátttöku í samfélaginu 
í samræmi við Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. 

Raddir ungmenna
Allir vinabæirnir hafa innan sinna vé-

banda s.k. ungmennaráð. Umfjöllun um 
hlutverk ráðanna var okkur áminning um 
að leggja meiri áherslu á samtal við okkar 
ungmennaráð og skoða nánar hvernig við 
getum eflt þátttöku þess í lýðræðislegri 
umræðu og ákvarðanatöku.

Á ráðstefnunni í Skien var fagnað útkomu 
bókar sem inniheldur skrif ungmenna frá 
öllum vinabæjunum fimm um upplifun 
ungs fólks af COVID19 faraldrinum. Bókin 
ber heitið Alone together, together apart 
sem vísar t.d. til fjarkennslu,  fjarfunda og 
fjarsamskipta sem urðu nýr raunveruleiki 
okkar allra og ekki síst ungs fólks á tíma 
faraldursins. Í bókina skrifa þrjú mosfellsk 
ungmenni og verða þeirra skrif eflaust inn-
legg í rannsóknir framtíðarinnar á upplifun 
ungs fólks af lífi í faraldri. 

Í mosfellsku sendinefndinni voru einmitt 
fjögur mosfellsk ungmenni sem tóku þátt í 
ungmennastarfi ráðstefnunnar ásamt ungu 
fólki frá hinum bæjunum. Erlent samstarf 
er mikilvægt. Með norrænu samstarfi fáum 
við glugga inn í önnur samfélög sem eru 
svipuð okkar og við getum speglað okkur í, 
lært af og myndað tengsl sem nýtast okkur 
við að byggja upp og bæta okkar samfélag.

Anna Sigríður Guðnadóttir, forseti bæjarstjórnar
Hrafnhildur Gísladóttir, formaður 

menningarmálanefndar

Kære nordiske venner!

Það er gott og vinsælt að búa í 
Mosfellsbæ, íbúar hafa verið með 
þeim ánægðustu á landinu undan-
farin ár samkvæmt könnunum og í 
gangi hefur verið mikil uppbygging 
innviða og viðhalds og endurnýjun 
eigna auk þess sem þjónusta við 
bæjarbúa er alltaf að aukast.  

Mosfellsbær stendur vel fjár-
hagslega, þökk sé ábyrgri fjárhagsstjórn 
undanfarinna ára og þrátt fyrir mikið tekju-
fall vegna Covid var ákveðið samhljóða af 
fyrrverandi bæjarstjórn að halda áfram að 
vinna eftir gildandi framkvæmdaáætlun við 
uppbyggingu innviða eins og t.d. að klára 
Helgafellskóla og halda áfram viðamikilli 
endurnýjun og viðhaldi á öðrum fasteign-
um Mosfellsbæjar. 

Þessi sama bæjarstjórn ákvað einnig að  
auka þjónustu við íbúa eins og áætlanir 
gerðu ráð fyrir. Álögur á íbúa hafa verið 
lækkaðar á líðandi kjörtímabili m.a. fast-
eignaskattar á íbúðar- og atvinnuhúsnæði,  
auk þess sem álögur á barnafólk voru lækk-
aðar verulega. 

Þetta voru að mínu mati réttar og góðar 
ákvarðanir og það þurfti sterkan samheld-
inn meirihluta og pólitískan kjark til þess 
að koma þessu í framkvæmd. Í Mosfellsbæ 
sem er ört stækkandi sveitarfélag hafa verið 
framkvæmdir upp á u.þ.b. tvo til þrjá millj-
arða árlega undanfarin ár m.a. í uppbygg-
ingu innviða og viðhaldi fasteigna sveitarfé-
lagsins. Hluti af þeim kostnaði hefur komið 
með aukinni lántöku auk fjármagns úr eigin 

rekstri sveitarfélagsins. Það er því 
eðlilegt að skuldir sveitarfélagsins 
hafi aukist tímabundið.

Niðurstaða 6 mánaða  
uppgjörs 2022

Árshlutareikningur Mosfellsbæj-
ar fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2022 
sýna að almennur rekstur gekk vel 

og var í samræmi við þau markmið um 
þjónustu við íbúa sem sett voru.

Skatttekjur fyrstu 6 mánuði ársins eru 
hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það end-
urspeglar áframhaldandi hraðari viðsnún-
ing atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldurs-
ins. Kostnaður er í takti við áætlanir með 
litlum frávikum.

Rekstur málaflokka gekk vel og er í 
góðu samræmi við fjárhagsáætlun. Þá var 
áfram mikið framkvæmt á tímabilinu og 
þá sérstaklega í viðhaldi og endurbótum 
fasteigna sveitarfélagsins.

Há verðbólga gerir það að verkum að 
útkoma fyrstu 6 mánaða ársins er lakari 
hjá Mosfellsbæ en áætlanir gerðu ráð fyrir 
vegna aukins fjármagnskostnaðar, og er sú 
staða uppi hjá flestum sveitarfélögum á 
landinu um þessar mundir.

Íbúum í Mosfellsbæ fjölgar áfram en 
traustur daglegur rekstur á fyrri hluta ársins 
og sterk fjárhagsstaða þrátt fyrir tímabund-
in ytri áföll gera samfélaginu kleift að veita 
íbúum góða þjónustu sem hefur verið að 
aukast og mun vonandi gera áfram. 

Tekjur af lóðaúthlutun
Fram undan er úthlutun lóða í 5. og 6. 

áfanga Helgafellshverfis og á Hamraborg-
arsvæði. Um er að ræða lóðir á landi í eigu 
Mosfellsbæjar og er heildarfjöldi um 250 
íbúðareiningar, mest sérbýlislóðir undir 
einbýli, par- og raðhús. 

Ráðgert var af fyrri meirihluta að úthluta 
lóðum úr 5. áfanga Helgafells strax eftir 
kosningar en tafir hafa orðið á því en nú er 
búið að leysa þau dómsmál sem ollu þeim 
töfum með fullnaðarsigri Mosfellsbæjar. 
Það ætti því ekkert að vera til fyrirstöðu 
fyrir nýjan meirihluta að úthluta lóðum þar 
fyrir lok þessa árs. 

Úthlutun og sala á lóðum á þessum áð-
urnefndu svæðum mun tryggja Mosfells-
bæ mörg hundruð milljóna króna tekjur á 
hverju ári á næstu 2-3 árum og er það mjög 
jákvætt fyrir fjárhag bæjarins.

Það er góð vöggugjöf fyrir nýjan meiri-
hluta að fá þessar miklu lóðatekjur á næstu 
misserum og munu þær ásamt öðrum 
tekjum sem eru að aukast á hverju ári með 
stækkun bæjarfélagsins klárlega skipta 
miklu í þeirri áætlun sem er í gildi frá fyrri 
meirihluta að greiða hratt niður skuldir 
á næstu árum. Það ætti að tryggja að nýr 
meirihluti getur haldið áfram á sömu braut 
og undanfarin ár að auka þjónustu við íbúa, 
lækka álögur og tryggja að það verði áfram 
best að búa í Mosfellsbæ.

Ásgeir Sveinsson. Bæjarfulltrúi.
Oddviti D-lista í Mosfellsbæ.

Fjárhagur og lóðaúthlutun í Mosfellsbæ

Minnum á AA fund í Hlégarði 
alla mánudaga kl. 21:00

Verið VelkoMin!



Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is
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Fagleg og vönduð vinnubrögð.
Erum byrjaðir að bóka sólpalla fyrir sumarið. 

Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu!

779-9760 Sumarliði  / Gísli 779-9761

Öll almenn smíði

Flugumýri 2   -   Sími 566-6216

Dagbjört 
Vatnsdal 
Brynjars-
dóttir

Það er ekki alltaf sól og 
blíða í útikennslunni… en 
það er allt í lagi ef maður 
klæðir sig rétt!
� 29.�sept.�

Birna Kristín 
Jónsdóttir
Stór dagur í 
mínu lífi í dag, 

en fyrir 30 árum síðan var 
minn fyrsti starfsdagur í 
Seðlabankanum og í dag 
var minn síðasti  
Þessi 30 ár hafa verið 
góð og ég fengið að vinna 
við ýmis störf með fullt 
af frábæru fólki. Ég mun 
pottþétt sakna bankans 
enda verið mjög stór hluti af 
mínu lífi ansi lengi. En lífið 
heldur áfram og ný tækifæri 
á nýjum stað, en ég mun 
hefja störf hjá Símanum 
seinna í september.
Lífið er núna - munið að 
njóta 
� 9.�sept.��

Guðmundur 
Hreinsson
Það sagt að 
kúltúr Breta 

sé að fara á pöbbinn og 
okkar Íslendinga að fara 
í sund. Ég legg til að við 
Íslendingar sameinum 
þessa tvo menningarpósta 
og setjum bjórdælur í heitu 
pottana.� 3.�okt.

Höskuldur 
Þráinsson
Loksins!
Nú er verið 

að sýna hina frábæru mynd 
„Karlakórinn Hekla” í 
sjónvarpinu. Þegar myndin 
var sýnd í kvikmyndahúsum 
kom ekki nógu skýrt  fram 
að myndin fjallar í raun 
um Karlakórinn Stefni 
og byggir á að verulegu 
leyti á utanlandsferð 
kórsins til Danmerkur og 
Noregs 1989. Ýmsar senur 
í myndinni eru úr þeirri 
ferð. Félagar úr Karlakór 
Reykjavíkur voru fengnir til 
að leika Karlakórinn Stefni í 
ferðinni, Siggi Sigurjóns lék 
Björn Björgvinsson aðstoð-
arstjórnanda Stefnis o.s.frv. 
Nú sé ég að RÚV hefur 
loksins viðurkennt þetta (og 
Duna kvikmyndagerðarkona 
væntanlega líka) með því 
að setja lógó Stefnis inn á 
auglýsinguna fyrir myndina. 
Ef þið eruð ekki að horfa 
á myndina núna skuluð 
þið endilega horfa á hana 
á morgun og svo aftur og 
aftur. Góða skemmtun!
� 1.�okt

Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum s.s 
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum, 
timburverki, gróðursetningu, trjáklippingum.

Garðmenn leggja áherslu á fagleg vinnu-
brögð, vandvirkni og skjóta þjónustu.

Sími 893 5788

STILKUR.IS  |  UGLUGaTa 31  |  SímI 696-6566

Þ U R R K U Ð  B L Ó M
&  S K R E Y T I N G A R

STILKUR.IS  |  UGLUGaTa 31  |  SímI 696-6566

S T I L K U R
Þ U R R K U Ð  B L Ó M
&  S K R E Y T I N G A R

Opnunartími 
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 22.00

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: 06.30-21:30

Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Öll almenn vörubíla- og kranaþjónusta 
• Grabbi, grjótkló og fl. 

• Útvega öll jarðefni.  

• Traktor og sturtuvagn 
í ýmis verkefni eða leigu. 

• Sláttuþjónusta og fl.

Bj Verk ehf. 
Björn s: 892-3042

Sérhæfum 
okkur í 

uppsetningu á 

innréttingum

koverktakar@gmail.com



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

Iðunn Elísabet Fossdal fæddist 30. 
júní 2022 á 27 ára afmælisdegi móður 
sinnar. Móðir er Tara Björk Gunnars-
dóttir starfar á Geðsviði LSH og faðir 
er Sigurður Smári Fossdal dagskrár-

stjóri í Hlaðgerðarkoti Mosfellsdal. 
Iðunn var skírð af Sr. Arndísi Linn úr 

Lágafellssókn þann 18. september.

83
DAGAR 
TIL JÓLA
Þá er komið að því enn einu sinni. Hvað 

haldið þið ... það eru að koma jól.

Eða svona þar um bil. Manni finnst nú 

bara jólin vera handan við hornið enda 

jólaskrautið að verða uppselt í Costco 

og ekki lengur hægt að fá miða á neina 

jólatónleika.

Það er alltaf gaman á tónleikum en 

mér finnst nú stundum full mikið af því 

góða. 

Ég bíð bara eftir því að Skálmöld eða 

Une Misére skelli í góða jólaskemmtun, 

ég væri frekar til í að sjá svoleiðis heldur 

en margt sem er á boðstólum.

Áður en við vitum af erum við farin 

að moka snjó og farin að hlakka til 

páskanna.

En einn hlutur í einu, jólin. Það er nú 

alltaf sniðugt að vera tímanlega í þessu 

og ekki gera allt á síðustu stundu. Eða 

það segi ég við sjálfan mig á hverju ári 

en gleymi því alltaf. 
Það kemur nú að því einhvern tímann 

að ég fari að eigin ráðum og girði mig í 

brók, en ekki í ár.

Ég er nú einn af þeim sem er mikið 

jólabarn og ég elska allt sem er í kring-

um jólin, ljósin, hefðirnar og skrautið. 

Mér finnst alltaf erfitt þegar á að breyta 

út af vananum og hef ekki mikinn húm-

or fyrir slíku. En ég er vissulega opinn 

fyrir því ef hugmyndin er rétt matreidd 

fyrir mig.

Hver veit hvað framtíðin ber í skauti 

sér og hvað mun gerast því þegar þetta 

er skrifað eru heilir 83 dagar til jóla og 

ég er allur að peppast upp.

83 dagar eru ekki neitt og bráðum 

koma blessuð jólin.

HÖGNI SNÆR

  -  Heyrst hefur...28

Í eldhúsinu

Sæunn og Geir skora á Sigdór Sölva og Elínu Ósk að deila næstu uppskrift í Mosfellingi

Sæunn Björk og Geir Þórir deila með 
okkur uppskrift að þessu sinni. „Þessi 
uppskrift varð bara óvart til hjá okkur 
þegar Geira langaði að elda eitthvað 
gott á meðan ég var á leiðinni heim úr 
vinnunni og varð svo í framhaldinu ein 
af okkar uppáhalds uppskriftum.“

Hakk & kartó ! 
• 500 gr nautahakk
• 300 gr Jamie Oliver pastasósa
   með tómötum og basilíku
• 1 rauð paprika
• 1 græn paprika
• 1/2 til 1 rauðlaukur
• Fersk steinselja
• 1/2 lítri rjómi 

Aðferð: 
Steikið hakk á pönnu þar til fulleldað, 
bætið svo við papriku, rauðlauk, steinselju 
og pastasósu - hrærið þetta saman þangað 
til þetta er aðeins búið að hitna. Síðan er 
bætt við 1/2 lítra af rjóma og látið malla í 
smá stund á meðan kartöflumúsin er gerð.

Okkur finnst svo lang best að nota pakka-
mús með nóg af sykri. Því næst er ekkert 
annað eftir en að borða og njóta! 

Verði ykkur að góðu!

Hakkréttur
hjá Sæunni og geira

heyrSt hefur...
...að verið sé að undirbúa að setja upp 

ærslabelg við Arnarhöfða, í vestari 
hluta Mosfellsbæjar. 

...að fasteignafélagið Eik sé hætt 
við kaupin á garðyrkjustöðinni 
Lambhaga í Mosfellsdal. 

...að Alzheimersamtökin hafi gleymt 
að láta Mosfellsbæ vita af nýja 
átakinu sínu á höfuðborgarsvæðinu 
með fjólubláu bekkina.

...að stelpunum í handboltanum sé 
spáð beint aftur upp í Olís-deildina  
á tímabilinu. 

...að Maggi.net og Anna séu að fara 
gifta sig um helgina. 

...að upptökur á nýrri íslenskri 
kvikmynd standi nú yfir í Sigurplast-
húsinu við Völuteig.  

...að Bryndís Haralds bjóði sig fram til 
ritara Sjálfstæðisflokksins. 

...að íþróttavöruverslunin JAKO, sem 
Afturelding skiptir við, sé að fara 
flytja nær Mosfellsbæ, á Hálsana. 

...að yfir 50 umsóknir hafi borist um að 
fá að sýna í Listasalnum á næsta ári. 

...að Dominos sé að að fara stækka yfir 
í bilið þar sem Bymos og Nærvera 
voru. 

...að Barion verði breytt í píanóbar á 
föstudagskvöldið þar sem Karlakór 
Kjalnesinga mun gefa tóninn í sing-
a-long fram eftir nóttu. 

...að vantað hafi helming fulltrúa í 
bæjarstjórn Mosfellsbæjar á síðasta 
fundi vegna landsþings Sambands 
íslenskra sveitarfélaga á Akureyri. 

...að Greta Salóme eigi von á sínu 
fyrsta barni í desember. 

...að enginn hafi hlotið jafnréttisviður-
kenningu Mosfellsbæjar í ár. 

...að sérsveitin sé búin að vera töluvert 
að störfum í Mosfellsbæ að undan-
förnu, m.a. vegna hryðjuverkaógnar.

...að Lágafellslaug sé í 3. sæti yfir 
uppáhaldssundlaugar landsmanna.

...að Mosfellingurinn Stefanía Svavars 
ásamt Bó eigi vinsælasta lagið á 
Bylgjulistanum, Allt sem ég vil. 

...að Iðunn Ómars verði fimmtug um 
helgina. 

...að Lionsklúbburinn Úa hafi hafið 
vetrarstarfið af fullum krafti og 
fundi fyrsta mánudag í mánuði. 

...að Sara Lind og Viktor eigi von á 
dóttur. 

...að 13 nýir meðlimir hafi staðist 
raddpróf hjá Karlakór Kjalnesinga.

...að handboltastelpurnar spili sinn 
fyrsta heimaleik í Grillinu við ÍR á 
föstudaginn kl. 19:30.

...að Diddú sé að fara halda tónleika í 
Eldborg 4. desember í tilefni þess að 
25 ár eru liðin frá útgáfu plötunnar 
„Jólastjarna“.

...að Stebbi og Eyfi verði með tónleika 
á Barion laugardaginn 15. október.

...að Dóra Wild hafi orðið sextug í 
vikunni. 

  mosfellingur@mosfellingur.is

StarfSfólk 
óSkaSt
Barion Mosó leitar  

að skeMMtilegu 
og Metnaðarfullu  
starfsfólki í sal

Áhugasamir hafi samband í gegnum netfangið karen@barion.is



NÆsti 
MosfelliNgur 

keMur út

27. okt.
Blaðinu er dreift frítt 
í öll hús í Mosfellsbæ. 

Skilafrestur efnis/auglýsinga er til 
hádegis á mánudegi fyrir útgáfudag.

mosfellingur@mosfellingur.is

MOSFELLINGUR

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is
www.jonb.iS

Bílaleiga 
á staðnum

Þjónustuverkstæði

skiptum um framrúður

11. tbl. 21. árg. fimmtudagur 15. september 2022 • Dreift frítt inn á öll heimili í mosfellsbæ • vefútgáfa: www.mosfellingur.is

Kjarna • Þverholti 2 • 270 mosfellsbær • s. 586 8080
svanþór einarsson • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

eign vikunnar www.fastmos.is

Fallegt 144,2 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús, forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, bílskúr og geymslu.  
Hellulagt bílaplan og fallegur garður með timburverönd og 
heitum potti í suðvesturátt. V. 89,9 m.

Dalatangi - raðhús

Fylgstu 
með okkur
á Facebook

Hyrjarhöfða 2
S. 558 0888

www. redder.is

bæjarlistamennirnir 2022 
voru útnefndir í túninu heimamynd/raggiÓla

Bæjarlistamenn 
mosfellsBæjar

Eva Björg, Sigrún og Agnes Wild stofnuðu leikhópinn Miðnætti
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bara jólin vera handan við hornið enda 

jólaskrautið að verða uppselt í Costco 

og ekki lengur hægt að fá miða á neina 

jólatónleika.

Það er alltaf gaman á tónleikum en 

mér finnst nú stundum full mikið af því 
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Une Misére skelli í góða jólaskemmtun, 

ég væri frekar til í að sjá svoleiðis heldur 

en margt sem er á boðstólum.

Áður en við vitum af erum við farin 
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alltaf sniðugt að vera tímanlega í þessu 
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það segi ég við sjálfan mig á hverju ári 

en gleymi því alltaf. 
Það kemur nú að því einhvern tímann 

að ég fari að eigin ráðum og girði mig í 

brók, en ekki í ár.

Ég er nú einn af þeim sem er mikið 

jólabarn og ég elska allt sem er í kring-

um jólin, ljósin, hefðirnar og skrautið. 

Mér finnst alltaf erfitt þegar á að breyta 

út af vananum og hef ekki mikinn húm-

or fyrir slíku. En ég er vissulega opinn 

fyrir því ef hugmyndin er rétt matreidd 

fyrir mig.

Hver veit hvað framtíðin ber í skauti 

sér og hvað mun gerast því þegar þetta 

er skrifað eru heilir 83 dagar til jóla og 

ég er allur að peppast upp.

83 dagar eru ekki neitt og bráðum 

koma blessuð jólin.

smá
auglýsingar Tek að mér 

alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð

     Hj‡lmar Guðmundsson
 Lšggildur hœsasm’ðameistari
                s:6959922
         fhsverk@gmail.com

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Veski í óskilum
Þetta veski varð eftir í 
brekkunni í Álafosskvos 
að loknum brekkusöng 
Í túninu heima. Hafið 
samband í gegnum 
mosfellingur@mosfelling-
ur.is ef þið kannist við.

Stríðsmunir
Óska eftir munum frá 
stríðsárunum tengdum 
Mosfellssveit www.fbi.is 
sími 822-5344. Tryggvi.

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is  Auðbrekku 1, Kópavogi

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is  Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is  Auðbrekku 1, Kópavogi

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is  Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is  Auðbrekku 1, Kópavogi

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is  Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892 - Komum til að standenda og ræðum skipulag sé þess óskað
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Erfðaskrár - Kaupmálar - Skipti dánarbúa
Skilnaðarsamningar - Slysamál

Gallar í fasteignum
Persónuleg þjónusta

Háholti 14  - Sími 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

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

gÓÐIr MeNN eHf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

GLERTÆKNI ehf
Völuteigi 21 

- gler í alla glugga -
S .  5 6 6 - 8 8 8 8   •   w w w. g l e r ta e k n i . i S

Þú getur 
auglýSt 

frítt
(...allt að 50 orð)

Sendu okkur þína 
smáauglýsingu í 

gegnum tölvupóst: 
mosfellingur@mosfellingur.is
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LOVÍSA Og áSdÍS: 
24. nóvember.

hAukur Og ALVAr: 
4. desember.

Leó Og rAgnAr: 
7. desember. 

kAren: 
5. desember.

hvenær heldur þú að það
muni byrja að snjóa ?

benni: 
2. febrúar. 

bALdur: 
5. nóvember.

Hlöðuball í Laxnesi

Mættar aftur á völlinn

	 	
  -  Hverjir voru hvar?30

Afmælisveisla

xÓvænt í hnapphelduna

Mætt á Lundaballið

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Stórafmæli fagnað

Kókos á Októberfest

Nýgift í sólsetrinu

Smalar á fjöllum

Æskurnar

Hjólaferðalangar

Heiðursmenn í Lundi Októberfest í Dalnum

Hjónin með alvöru ávísun

Allt eðlilegt hér
Bændur glíma

Sími 5176677 
og á noona.is/sprey

Svava Björk Gunnarsdóttir

Sara Björk Gunnarsdóttir

Sprey Hárstofa býður 
Eddu velkoma á Sprey Hárstofu 

Hún er alla daga nema fimmtudaga á Sprey Mosfellsbæ 

en fimmtudaga er hún á Sprey Garðatorgi.

Hægt er að panta 
tíma hjá Eddu í síma 

5176677 eða í gegnum 
Noona appið.

buðu til októberfest-veislu í lundi
Hafberg og Hauður í lambHaga

Prost
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Sími 5176677 
og á noona.is/sprey

Svava Björk Gunnarsdóttir

Sara Björk Gunnarsdóttir



MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Sími: 846 3424

Kjarna  
Þverholti 2586 8080

fastmos.is

Sími: 

Glæsileg
ritfangaverslun

í Mosfellsbæ
- kíktu við, þá vinna allir!

Múlalundur

vinnustofa SÍBS
við Reykjalund, Mosfellsbæ

www.mulalundur.is

Sæktu
Landsbanka-

appið

SELD
Netfang: berg@berg.is • www.berg.is

Sími:
588 55 30
Opið virka daga frá kl. 9-18

Pétur Pétursson
Löggiltur fasteignasali GSM: 897 0047

Berg  fas te ignasa la  s to fnuð  1989

Bergholt

Nýtt í sölu
Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við
Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar
á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð.
6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt
hverfi. Laus fljótlega.

Grundartangi

Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina
fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4 svefnherbergi.
2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa með arni.
Stór bilskúr með geymslu inn af.
Fallegur garður. Gróið hverfi.
Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr þakkantur.

Bergholt

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við
Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt  eldhús.  Flísar
á eldhúsi og  stofu . Upptekin loft í stofu.
Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4
svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni.
Góður frágangur. Einstaklega fallegur garður.
Heitur pottur. Þetta er hugguleg eign við rólega
lokaða götu.  Skóli, íþróttaaðstaða og
hestavöllur í göngu færi.

Lágholt

Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á
þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með
geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og
stórkostlegt útsýni til Esjunnar og
snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám
og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt
og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta.
V. 52,9 m.

Fellsás

Bergholt

Reykjamelur

Vandað og vel byggt 216 fm. enbýli
á tveimur hæðum á einum fallegasta stað í
Mosfellsbæ. Húsið stendur á lóð við
Varmá,umvafið gróðri. Stór lóð.
Eign í algjörum sérflokki.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Bergholt

Byggðarholt
Nýtt í sölu.
Mikið endurnýjað 127 fm. raðhús á mjög
barnvænum stað í miðbæ Mosfellsbæjar. 3 góð
svefnherbergi. Nýtt parket og flísar. Rúmgott
baðherbergi. Útgengt á baklóð úr stofu.
Smekklegar innréttingar Nýtt þak og verið að
mála húsið að utan.Örstutt í skóla og
íþróttasvæði. V. 28,5

Bergholt

Litlikriki

Vorum að fá í sölu glæsilegt tveggja hæða
rúmlega 300 fm. einbýli með innbyggðum
tvíbreiðum bílskúr við Litlakrika. Húsið afhendist
fokhelt að fullklárað að utan. Til greina kemur
að afhenda það lengra komið

SELD

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047 

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM Þjónusta við  

Mosfellinga í 30 ár

OPið virka daga frá kl. 9-18 • NetfaNg: berg@berg.is • www.berg.is • berg fasteigNasala stOfNuð 1989

Glæsilegt 196 fm einbýlishús á frábærum stað í Mosfellsbæjar. Húsið er á 1.100 fm eignarlóð 
við læk í skógivöxnu landi. Stór sólpallur í suður. Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Hiti er 
í gólfum. Innangengt  í bílskúr. Villtur gróður og mikið af trjám á lóð. Húsið byggt 2008. 

urðarholt

Vel staðsett 148 fm parhús á einni hæð. Stór lóð, 1.050 fm. Flottur garður og góðir 
skjólveggir. Pallur og heitur pottur. Sólskáli með arni. Þrjú svefnherbergi og bílskúr. 
Eignin stendur í lokaðri götu. Gróið og rólegt umhverfi.  

Ásland

leirutangi

Flott 91 fm íbúð á 3. og efstu hæð í litlu og vel staðsettu fjölbýli við Urðarholt. Nýtt eldhús og 
innréttingar. Þrjú góð svefnherbergi. Nýtt parket. Nýtt gler og gluggar og þakkantur. Húsið allt 
nýmálað í sumar. Góður garður. Svalir í suður og flott útsýni.   Verð: 58 m. 

grenibyggð

Glæsileg efri sérhæð í tvíbýli. 256 fm, þar af tvöfaldur 47 fm bílskúr. Mikil lofthæð og glæsileg-
ar innréttingar. Allt fyrsta flokks. Arinn í stofu. Hannað af arkitekt. Gólfhiti í hluta hússins. Tvö 
baðherbergi, allt nýtt þar. Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu. Eign fyrir vandláta.

brynjólfur Jónsson
löggiltur 
fasteignasali
898-9791

mynd/raggiÓla

fyrstu stigin í hús
Afturelding vann fyrsta sigur tímabilsins í Olís-deildinni gegn Gróttu á dögunum. 
Strákarnir eru því komnir með þrjú stig eftir fyrstu fjóra leikina. Stelpurnar hefja sitt 
tímabil á föstudag með heimaleik gegn ÍR kl. 19:30 en þær leika í Grill66-deildinni. 
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