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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.
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Mosfellingurinn Kristján Þór Einarsson Íslandsmeistari í golfi

Átti stórkostlegt ár 
á golfvellinum 20

Samfélagssjóður Kaupfélags Kjalarnesþings hefur úthlutað yfir 60 milljónum   

Þriðja og síðasta úthlutun 
úr Samfélagssjóði KKÞ
Laugardaginn 22. október fór fram þriðja og síðasta úthlutun 
styrkja úr Samfélagssjóði KKÞ. Styrkir hafa verið veittir hóp-
um, sjálfseignarstofnunum og frjálsum félagasamtökum sem 
ekki eru rekin í hagnaðarskyni.

Sjóðurinn var stofnaður eftir félagsslit Kaupfélags Kjalar-
nesþings og fjármunir ætlaðir til almenningsheilla á fyrrum 
félagssvæði Kaupfélagsins.

Kaupfélag Kjalarnesþings var stofnað um miðja síðustu öld 
og starfaði fyrstu árin að Fitjakoti á Kjalarnesi en lengst af eða 
frá 1956 í Mosfellssveit. Kaupfélagið sjálft hætti verslunar-
 rekstri um 1997 og leigði verslunarhúsnæði sitt út eftir það 
m.a. til Krónunnar og fleiri aðila.

Alls hlutu 19 aðilar styrk úr þessari síðustu úthlut-
un sjóðsins sem nú verður lagður niður. 6

19 styrkir voru veittir 
um síðustu helgi

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

Mosfellingur 
20 ára

Héðan og þaðan

Myndin sem fylgir að þessu sinni var á 
forsíðu fyrsta tölublaðs Mosfellings sem 
kom út 13. september 2002.
Kærar þakkir til þeirra sem lögðu lið 
við að nafnsetja hópinn. Aðstoð við 
nafnsetningu: Birna Mjöll, Guðrún og 
Hilmar, Herdís og Davíð, Marteinn og 
Haukur Hafsteinsson.
Myndina tók Karl Tómasson.
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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.

Samfélagssjóður kaupfélagsins 
hefur nú lokið störfum og veitti 

styrki um liðna helgi upp á 30 
milljónir króna. Sjóðurinn hefur alls 

úthlutað vel á sjöunda 
tug milljóna í þremur 
góðum rispum. Það 
hefur aldrei verið 
lognmolla í kringum 

kaupfélagið. Frá-
bært að sjá þessar 

milljónir renna 
til góðra mál-
efna og verða 
að innspýtingu  
í okkar góða 
samfélag. 

Fyrrum félagssvæði kaupfélagsins 
nær yfir Mosfellsbæ, Kjalarnes og 
Kjósarhrepp. Það er því okkur ljúft 
og skylt að gera þessum úthlutunum 
greinargóð skil, enda hefur Mosfell-
ingur sinnt þessu svæði vel í 20 ára 
sögu blaðsins. 

Tíminn flýgur áfram og næsta 
blað okkar kemur út um miðjan 

nóvember. Hugsa sér, það fer að 
styttast í jólahátíðina. Við gefum út 
blöð 17. nóvember, 8. desember og 
22. desember. Endilega hnippið í 
okkur ef þið viljið koma einhverju 
á framfæri. Netfangið okkar er 
mosfellingur@mosfellingur.is.

Til góðra málefna

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

www.isfugl.is
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aftast frá vinstri: 
Hilmar Harðarson 
Hafsteinn Pálsson 
Erlendur Fjeldsted 
Guðrún Leósdóttir
Marteinn Magnússon
Klara Sigurðardóttir
Herdís Sigurjónsdóttir
NN
NN
Sigurður Sigfreðsson
Skúli Skúlason
Axel Axelsson
Emil Karlsson

Karl Loftsson
Guðrún Kristjánsdóttir
Hilmar Sigurðsson

Miðröð frá vinstri:
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Davíð Sigurðsson
Eyjólfur Kolbeinsson
Steinn G. Ólafsson
Davíð Már Vilhjálmsson
Jón Hafsteinsson
Þorsteinn Sigvaldsson
Stefán Ómar Jónsson
Haraldur Sverrisson

Sigrún Sigtryggsdóttir 
(ofar)
Margrét Óskarsdóttir
Ármann Guðmundsson
Ásbjörn Þorvaldsson

Framar frá vinstri: 
Árni Jónsson
Þröstur Karlsson
Tryggvi Jónsson
Hanna Bjartmars

Jónas Sigurðsson
Pétur Berg Matthíasson
Haukur Hafsteinsson
Oddgeir Þór Árnason
Grétar Snær Hjartarson

Ljósmynd: K. Tomm

Fyrsta forsíða
Mosfellings
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 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/bílastæði á lóð. Tvær 
innkeyrsluhurðir eru á bilinu og mikil 
lofthæð.  V. 83,9 m.

 KvíSlarTunGa 8
Mjög fallegt 312,2 m2 einbýlishús á 
einni hæð með stórum innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað.

   V. 185 m.

 GrEnibyGGð 26
164,5 m2 parhús með innbyggðum 
bílskúr. Gott skipulag og mikil 
lofthæð sem gerir eignina bjarta og 
skemmtilega. 

 V. 114,9 m.

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

 V. 85,0 m.

 GErpluSTræTi 37
Björt og vel skipulögð 114,7 m2 
4ra herberja 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.

 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.

 liTliKriKi 6
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 
innréttingar. Fjögur svefnherbergi og 
þrjú baðherbergi eru í húsinu.  
 V. 139,5 m.

 vEfaraSTræTi 17
Falleg og vel skipulögð 109,4 m2 
3-4ra herbergja endaíbúð á annarri 
hæð í lyftuhúsi, ásamt bílastæði í 
bílageymslu. Stórar svalir í suðurátt. 

 V. 72,9 m.

 SKálahlíð 35
799,5 m2 byggingarlóð á fallegum 
stað. Um er að ræða lóð undir 
einbýlishús á rólegum stað í botnlanga. 
Heimilt er að byggja allt að 300 m2 
einbýlishús. 

 V. 29,9 m.

 voGaTunGa 107
Fallegt og vel skipulagt 236,7 m2, 
6 herbergja endaraðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Hægt er að útbúa tvö herbergi á neðri 
hæðinni í staðinn fyrir eldhús og stofu. 
Einnig er hægt að bæta við herbergi á 
efri hæðinni í stofunni.
 V. 136,9 m.

 fálKahöfði 2
Björt 104,6 m2 endaíbúð með 
glæsilegu útsýni á efstu hæð með 
sérinngangi af opnum svalagangi, 
ásamt 29,2 m2 endabílskúr. 

Verð án bílskúrs V. 69 m. 
Verð með bílskúr   V. 79 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.

 urðarholT 7
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja 113,3 m2 íbúð á efstu hæð 
ásamt bílskúr.

 V. 64,9 m.

 hjallahlíð 2
Falleg og björt 94,4 m2 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi á jarðhæð í 
fjórbýlishúsi. Stór timburverönd með 
heitum potti í suðurátt.

  V. 67,9 m.
 

lauST 
STrax

laust fljótlega

laust fljótlega

lauST 
STrax

laust fljótlega

laust fljótlega
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sunnudagur 30. október
Kl. 11: Guðsþjónusta í Mosfellskirkju. 
Prestur: Sr. Henning Emil Magnússon.
Kl. 13: Sunnudagaskóli í Lágafellskirkju.

sunnudagur 6. nóvember
Kl. 11: Guðsþjónusta í Lágafellskirkju. 
Prestur: Sr. María Rut Baldursdóttir.
Kl. 13: Sunnudagaskóli Lágafellskirkju.
 
sunnudagur 13. nóvember
Kl. 11: Guðsþjónusta í Lágafellskirkju 

- ný sálmabók þjóðkirkjunnar formlega 
tekin í notkun. Prestur: Sr. Arndís Linn.
Kl. 13: Fjölskylduguðsþjónusta í 
Lágafellskirkju - barnakór Lágafells-
sóknar syngur ásamt því að Einar Aron 
töframaður kíkir í heimsókn.

gaman saman 
- samverur eldri borgara (sjá auglýsingu).
Í vetur verður félagsstarf eldri borgara 
til skiptist á fimmtudögum kl. 14-16 í 
safnaðarheimilinu og að Eirhömrum.

kyrrðarbænastundir 
í mosfellskirkju
Á þriðjudögum kl. 17:30, byrjendur 
velkomnir kl. 17:15. Umsjón hefur Arna 
Harðardóttir.

nánari upplýsingar 
á www.lagafellskirkja.is & endilega 
fylgdu okkur á samfélagsmiðlunum 
facebook & instagram.

Nýir rekstraraðilar 
taka við Blik Bistro
Golfklúbbur Mosfellsbæjar hefur 
samið við GGG veitingar um rekstur 
veitinga á Blik Bistro og í golfskálan-
um í Bakkakoti. GGG veitingar eru 
þeir Ágúst Reynisson, Guðlaugur 
Frímannsson og Grétar Matthías-
 son. Þeir Ágúst og Guðlaugur 
eiga og reka Grillmarkaðinn og 
Fiskmarkaðinn og hafa gert það síð-
astliðin 15 ár með góðum árangri. 
Grétar Matthíasson verður rekstr-
arstjóri og sér því um daglegan 
rekstur á Blik og í Bakkakoti. Stefnt 
er að því að hefjast handa fljótlega 
við lagfæringar í salnum á Blik og 
að þeir félagar taki við rekstrinum í 
byrjun desember að þeim breyting-
um loknum.

Aðgengisfulltrúi 
skipaður í Mosfellsbæ
Samgöngu- og sveitarstjórnar-
 ráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, 
Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Öryrkjabandalag Íslands hafa gert 
með sér sérstakt samkomulag um 
að hvetja sveitarfélög til að skipa að-
 gengisfulltrúa til að sinna betur að-
 gengismálum. Í því samkomulagi er 
nánar kveðið á um útfærslu átaksins 
og þeim stuðningi sem hver stofnun 
veitir sveitarfélaginu til að bæta 
aðgengi fyrir alla. Mosfellsbær hefur 
nú tekið þeirri áskorun og skipað 
sérstakan aðgengisfulltrúa sem 
hefur það hlutverk að vinna mark-
 visst að úrbótum í aðgengismálum í 
sveitarfélaginu, sjá til þess að gerðar 
séu úttektir á aðgengi opinberra 
staða og hlutast til um úrbætur.
Íbúar eru hvattir til að hafa augun 
opin og koma með ábendingar 
um bætt aðgengi þar sem því er 
ábótavant. Íbúar geta einnig sent 
ábendingu á nýskipaðan aðgengis-
 fulltrúa Mosfellsbæjar, Maríu Rakel 
Magnúsdóttur, maria.rakel@mos.is.

Allir vinningshafar í N1 Vegabréfaleiknum hafa verið dregnir 
út. Sú sem hafði heppnina með sér og vann aðalvinninginn var 
Mosfellingurinn Freydís Stefánsdóttir.

Þetta sumar skráðu tæplega 80.000 Íslendingar sig til leiks og 
söfnuðu 220.000 stimplum á þjónustustöðvum N1 um land allt.

Á meðfylgjandi mynd má sjá Freydísi ásamt þeim Jóni og Frið-
riki. Freydís fékk í aðalvinning fjölskylduferð með Heimsferðum, 
Playstation 5, Samsung Galaxy S22 og Samsung Galaxy Buds 2 og 
var hún að vonum hæstánægð með vinningana.

Hátt í 80.000 Íslendingar tóku þátt í sumar  

freydís vann í 
Vegabréfaleik

Jón Jónsson, freydís og friðrik dór

Í síðustu viku voru afhent um 2.300 endurskinsmerki til leik- og 
grunnskóla Mosfellsbæjar. Þessi merki eru með Aftureldingarmerk-
inu á og eru gefin börnum í tveimur efstu árgöngum í leikskólum 
bæjarins og öllum grunnskólabörnum. 

Blakdeild Aftureldingar hefur leitað til fyrirtækja í Mosfellsbæ 
og nágrenni til að styrkja þetta þarfa verkefni og er ákaflega þakk-
lát þeim fyrirtækjum sem sáu sér fært að vera með í þessu þarfa 
verkefni.

börn og unglingar beri merkin stolt
Vonast deildin til þess að börn og unglingar í bænum beri merkin 

stolt og sjáist þar af leiðandi betur í umferðinni og á bílastæðum 
bæjarins nú þegar dagurinn fer að styttast meira og meira.

Skólastjórar Krikaskóla og Varmárskóla, þær Þrúður Hjelm og 
Jóna Benediktsdóttir veittu merkjunum viðtöku fyrir sína skóla að 
Varmá. Skólastjórar hinna skólanna áttu því miður ekki heiman-
gengt en fengu merkin afhent í skólana sína. 

Færðu skólunum 2.300 merki að gjöf   

Blakdeildin gefur 
endurskinsmerki

skólastJórar 
taka við gJöfinni

Laugardaginn 15. október var haldið for-
eldraþing Varmárskóla í Hlégarði undir 
yfirskriftinni „Hvernig gerum við góðan 
skóla betri?“ 

Þar gafst foreldrum tækifæri til að koma 
skoðunum sínum og hugmyndum á fram-
færi. 

Nemendur, foreldrar og starfsfólk Varm-
 árskóla mynda skólasamfélag og æskilegt er 
að tillit sé tekið til væntinga þessara hópa 
varðandi skólahald og menntun. Þingið er 
liður í því að móta nýja skólastefnu Var-
márskóla þar sem raddir þessara þriggja 
hópa fá hljómgrunn. 

 Starfsfólk Varmárskóla vill þakka for-
eldrunum sem gáfu sér tíma til að koma 
og ræða málin og leggja sitt af mörkum 
við að gera góðan skóla betri. Sérstakar 
þakkir fær foreldrafélagið sem tók virkan 
þátt í foreldraþinginu og stóð fyrir veglegu 
happdrætti að þingi loknu.

Hvernig gerum við góðan skóla betri? • Liður í því að mynda nýja skólastefnu   
foreldraþing Varmárskóla

þingið var haldið í hlégarði
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Viðurkenning á starfinu Finndu 
neistann, ungmennastarfi í 

samvinnu við skóla- og félagsmálayfir-
völd. Verkefni sem snýst um að hjálpa 
krökkum sem mörg eru týnd í skólakerf-
inu, félagslega eða af öðrum ástæðum. 

alexander kárason
1.500.000 kr. 

Kaup á húsgögnum í hið nýja 
sambýli að Andrastöðum á 

Kjalarnesi. Heimili fyrir einstaklinga með 
tvígreiningar eða fjölgreiningar.

andrastaðir á kjalarnesi 
– Heimili í sveit
2.000.000 kr.

Viðurkenning á mikilvægi barna- og 
ungmennastarfs allra deilda UMFA. 

afturelding
5.500.000 kr. 

Kaup á skrifstofuhúsgögnum 
og tækjabúnaði í nýja aðstöðu 

aðalstjórnar að Varmá.

afturelding 
– aðalstjórn umfa
1.700.000 kr.

Endurnýjun á tækjabúnaði í 
vinnustofum Ásgarðs, verndaðs 

vinnustaðar í Álafosskvos. Ásgarður veitir 
þroskahömluðum einstaklingum vinnu og 
þjónustu í einstöku umhverfi. 

ásgarður
2.000.000 kr. 

Gerð kvikmyndar um sögu og þróun 
landbúnaðar á svæði félagsins allt 

frá Suðurnesjum að Hvalfjarðarbotni.

BúnaðarsamBand 
kjalarnesþings
1.500.000 kr. 

Endurnýjun á fótaaðgerðarstól, sem 
staðsettur er í þjónustumiðstöð 

aldraðra að Hlaðhömrum 2, og annarra 
áhalda til gagns í starfsemi félagsins.

félag aldraðra
1.500.000 kr. 

Stækkun á vélasal og efnisgeymslu 
að Skálahlíð 7A. Í Skúrnum eru 

skapaðar aðstæður fyrir karla þar sem 
heilsa og vellíðan þeirra er í fyrirrúmi 
og þar sem þeir geta haldið sér við 
líkamlega, andlega og félagslega.

karlar í skúrnum
2.000.000 kr. 

Endurnýjun á æfinga- og keppnis-
 búnaði vegna kraftlyftinga. 

Í félaginu er lögð áhersla á tvær 
íþróttagreinar, ólympískar lyftingar og 
kraftlyftingar. Í félaginu fer fram öflugt 
barna- og unglingastarf.

kraftlyftingafélag 
mosfellsBæjar
1.500.000 kr.

Framlag til menningar- og  
samfélagsverkefna

kvenfélag 
mosfellsBæjar
250.000 kr. Framlag til menningar- og 

samfélagsverkefna og matar-
 menningarhátíðar í Kjós.

kvenfélag kjósarHrepps
500.000 kr. 
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30 milljónum úthlutað úr Samfélagssjóði KKÞ
Laugardaginn 19. október fór fram þriðja 
og síðasta úthlutun úr samfélagssjóði KKÞ 
og var alls úthlutað tæpum 17 milljónum.

Sjóðurinn var stofnaður eftir félagsslit 
Kaupfélags Kjalarnesþings og eftir þessa 
þriðju úthlutun verður sjóðurinn lagður 
niður. Sjóðurinn hefur alls úthlutað vel á 
sjöunda tug milljóna til hinna ýmsu samfé-
lagsverkefna á fyrrum félagssvæði kaupfé-
lagsins sem nær yfir Mosfellsbæ, Kjalarnes 
og Kjósarhrepp.  

Um síðustu helgi var úthlutað um 30 
milljónum en styrkir eru veittir hópum, 
sjálfseignarstofnunum og frjálsum félaga-
samtökum. Aðilar sem starfa með einum 
eða öðrum hætti í anda æskulýðs- og 
menningarmála, góðgerðar- og líknarmála 
eða hafa með höndum aðra þá starfsemi 
er horfir til almannaheilla á fyrrum félags-

svæði Kaupfélags Kjalarnesþings höfðu rétt 
til þess að senda inn umsókn. 

Fjármunir aftur heim í hérað
Ég vil þakka félagsmönnum kaupfélags-

ins fyrir að taka þá skynsamlegu ákvörðun 
um mitt ár 2016 að slíta félaginu, selja 
eignir þess og láta þær peningalegu eignir 
sem eftir stæðu renna inn í sjálfseignar-
stofnunina, Samfélagssjóð KKÞ. Því án 
þessarar ákvörðunar værum við ekki hér 
að færa hluta fjármunanna aftur heim í 
hérað, aftur til grasrótarinnar,“ segir Stefán 
Ómar Jónsson formaður Samfélagssjóðs-
ins. 

Með honum í stjórn sjóðsins eru þau 
Birgir D Sveinsson, Steindór Hálfdánar-
son, Sigríður Halldórsdóttir og Svanlaug 
Aðalsteinsdóttir.

Kaupfélag Kjalarnesþings var stofnað 
um miðja síðustu öld og starfaði fyrstu 
árin að Fitjakoti á Kjalarnesi en lengst 
af, eða frá 1956, í Mosfellssveit.

Kaupfélagið sjálft hætti verslunar-
rekstri um 1997 og leigði verslunarhús-
næði sitt út eftir það meðal annars til 
Krónunnar og fleiri aðila. Félaginu var 
slitið í júlí árið 2016 og samfélagssjóður-
inn stofnaður í lok árs 2017.

Upplýsingar um fyrri styrkþega 
og úthlutun Samfélagssjóðsins 

má finna á www.kaupo.is.

stjórn samfélagssjóðs kkþ



Samfélagssjóður KKÞ  -  7

Endurnýjun á sexhjóli til nota á 
skógræktarsvæðum félagsins.

Skógræktarfélag 
MoSfellSbæjar
3.500.000 kr. 

Endurnýjun á húsnæði og innan-
stokksmunum í sumarbúðunum 

að Vindáshlíð. KFUM  og KFUK stendur 
fyrir faglegu barna- og æskulýðsstarfi en 
félagið starfrækir fimm sumarbúðir og 
þar á meðal Vindáshlíð.

VindáShlíð í kjóS
1.500.000 kr.

Viðurkenning á kórstarfi og framlagi 
til menningarmála. Leiðarljós kórs-

ins er að auðga menningar- og tónlistarlíf 
í Mosfellsbæ og hefur kórinn í þessu 
sambandi tekið þátt í nokkrum leiksýn-
ingum með Leikfélagi Mosfellsbæjar.

kVennakórinn Stöllurnar
750.000 kr. 

Framlag til líknar- og samfélags-
verkefna á starfssvæði klúbbsins.

lionSklúbbur 
MoSfellSbæjar
250.000 kr. 

Endurnýjun á húsgögnum og 
innanstokksmunum í Hlaðgerðarkoti 

í Mosfellsdal. Hlaðgerðarkot er elsta 
starfandi meðferðarheimili landsins. Þar 
er unnið með einstaklinga sem eiga við 
fíknivanda að stríða.

SaMhjálp - hlaðgerðarkot
2.500.000 kr. 

Viðurkenning á störfum við söfnun 
og varðveislu stríðsminja.

SigfúS tryggVi bluMenStein
250.000 kr. 

Endurnýjun eldhúss í skátaheimilinu 
í Álafosskvos.

Skátafélagið MoSVerjar
1.000.000 kr.

Átak í uppgræðslu og uppsetning 
á bekkjum í trjálundi klúbbsins í 

Mosfellsdal.

SoroptiMiStaklúbbur 
MoSfellSSVeitar
500.000 kr. 
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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
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Útsaumsklúbbur
Ætlum að hafa fyrsta hittinginn 
miðvikudaginn 9.nóvember kl 12:30. 
Okkur langar að stofna útsaums-
klúbb þar sem við getum saumað út, 
applikerað og margt fleira og aldrei 
að vita hvað bætist við. Best að koma 
með sitt eigið efni. Ef þú hefur áhuga 
á að vera með okkur að sauma út 
endilega hafðu samband á elvab@
mos.is eða í síma 586-8014/6980090. 
Hlökkum til að heyra frá þér og sjá 
þig.

BaSar 2022
Hinn árlegi basar á vegum félags-
starfs eldri borgara í Mosfellsbæ 
verður haldinn laugardaginn 19. 
nóv kl. 13:30-16:00 í félagsstarfinu 
Hlaðhömrum 2.  Fallegar handunnar 
vörur á afar góðu verði og úrvalið 
fjölbreytt. Eftir basarinn verða þær 
vörur sem eftir eru til sölu í basar-
búðinni okkar í félagsstarfinu alla 
virka daga frá 11:00-16:00. Allur ágóði 
af seldum vörum fer til þeirra  sem 
þurfa aðstoð í bænum okkar, posi á 
staðnum. Kór eldri borgara. Kaffisala 
á vegum kirkjukórsins verður í 
matsal. Hlökkum til að sjá sem flesta 
á basarnum.  

Námskeið í vef- og tæknilæsi
Skráning á fullu á námskeið eftir 
áramót. Félagsmála- og vinnumark-
aðsráðuneytið 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 samskipti 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 sem nota þau, notkun 
tölvupósta, heimabanka, netverslun 
og ýmis fræðsla um samfélagsmiðla 
og efnisveitur. Promennt sér um 
þessi námskeið. Námskeiðin eru haldin 
í 4 skipti, í tvo tíma í senn í borðsal Eir-
hamra 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 er hafin á fleiri námskeið og 
byrja þau strax eftir áramót. Skráning 
á elvab@mos.is eða í síma 6980090. 
Námskeiðið er ókeypis. 

gaman saman dagskrá
Haldin til skiptis til áramóta í 
borðsal Eirhamra Hlaðhömrum 2 og 
í safnaðarheimilinu Þverholti 3 , 3. 
hæð (lyfta í húsinu). Allir velkomnir 
og þátttaka ókeypis. 27. okt  kl. 
14:00 Safnaðarheimilinu Þverholti 
3 (3. hæð). Gunnlaugur A. Jónsson 
prófessor í guðfræði við HÍ kemur 

með trékallana sína og segir okkur 
sögu þeirra. 3.nóv kl 13:30 borðsalur 
Hlaðhömrum 2.  Helgi R. Einarson 
kemur og spilar ásamt börnum úr 
leikskólum bæjarins. 10. nóv kl. 14:00 
Safnaðarheimilinu Þverholti 3 (3. 
hæð). Elfar Logi leikari frá Komedíu-
leikhúsinu kemur og tekur glefsur 
úr Íslendingasögum. 17. nóv kl 13:30 
borðsalur Hlaðhömrum 2. Helgi R. 
Einarson kemur og spilar ásamt börn-
um úr leikskólum bæjarins 24. nóv kl. 
14:00 Safnaðarheimilinu Þverholti 3 
(3. hæð). Halldór Reynisson kemur og 
heldur fyrirlestur um sorgina. 1. des kl. 
13:30 borðsalur Hlaðhömrum 2. Helgi 
R. Einarson kemur og spilar ásamt 
börnum úr leikskólum bæjarins 8. des 
kl. 14:00 Safnaðarheimilinu Þverholti 
3 (3. hæð). Vöfflur og jólatónlist sem 
Þórður Sigurðsson organisti stjórnar.

Félagsvist 
Félagsvist er spiluð alla föstudaga kl. 
13:00 hjá okkur í borðsal Eirhamra 
Hlaðhömrum 2. Aðgangur er ókeypis 
en auðvitað er alltaf frír kaffisopi og 
vinningur ef heppnin er með þér.

gönguhópur
Gönguhópur 60+ fer alla miðviku-
daga kl 13:00  frá Fellinu/ Varmá. 
Gangan hentar öllum. Allir velkomnir 
með, jafnt byrjendur sem lengra 
komnir. Hlökkum til að sjá þig.

Minnum á að félagsstarfið Eirhömr-
um er opið alla virka daga milli 
11:00-16:00 og föstudaga 13:00-16:00. 
Þangað eru allir velkomnir hvort sem 
það er til að fá sér kaffisopa eða sinna 
sínum áhugamálum. Endilega rjúfum 
félagslega einangrun og komum 
saman. Hlökkum til að sjá þig.

Nemendur úr Lista-
skóla á strengjamóti
Dagana 7.-8. október héldu 16 fiðlu- 
og sellónemendur úr Listaskóla 
Mosfellsbæjar af stað á Selfoss til að 
taka þátt í fjölmennu strengjamóti 
þar sem strengjanemendur alls 
staðar að af landinu hittust og spil-
uðu saman. Á mótinu æfðu fjórar 
sveitir og er nemendum raðað í þær 
eftir getu og spiluðu mosfellsku 
börnin í þremur mismunandi sveit-
um. Tónleikar og mótslok áttu að 
fara fram á sunnudeginum en vegna 
slæmrar veðurspár var tónleikunum 
flýtt um einn dag. Þeir fóru fram í 
íþróttahúsinu Iðu seint á föstudag 
þar sem allar sveitir komu fram og 
fluttu sín verk og í lokin komu allir 
þátttakendur mótsins, 250 börn 
á öllum aldri, inn á svið og fluttu 
sameiginlegt lag. Tónleikarnir voru 
glæsilegir og stóðu krakkarnir úr 
Mosfellsbæ sig frábærlega. Mótinu 
lauk með pizzupartýi og diskóteki 
og var dansað langt fram á kvöld. 
Akureyringar bjóða heim að ári svo 
strengjanemendur Listaskólans geta 
farið að láta sig hlakka til. Krakkarn-
ir sem fóru fyrir hönd Listaskólans 
voru þau Steinunn, Indriði Þór, 
Þórey, Ellý Guðrún, Elín Adriana, 
Jóel, Hrafn, Iðunn Ása, Ingibjörg 
Þórdís, Aron Dagur, Iðunn Eldey, 
Embla Sif, Erla Rós, Jasmín Tara, 
Talía og Harpa Eik. Mynd af þessum 
glæsilega hópi má finna á baksíðu 
blaðsins.

StjórN FaMoS
jónas Sigurðsson formaður 
s. 666 1040 jonass@islandia.is

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

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

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

guðrún K. Hafsteinsdóttir meðstjórnandi
s. 892 9112 gunnasjana@simnet.is

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

Hrútasýning Sauðfjárræktarfélagsins í Kjós 
fór fram mánudaginn 17. október. Í félaginu 
eru sauðfjárbændur í Kjós, á Kjalarnesi og 
í Mosfellsbæ og kepptu þeir sín á milli um 
hver ætti besta hrútinn. Keppt var í nokkr-
um flokkum og fengu bændur stiguð og 
ómmæld lömb og veturgamla hrúta.

Sýningin fór fram á Kiðafelli og voru veitt 
verðlaun fyrir góðan árangur í sauðfjárrækt 
í fjórum flokkum. Sauðfjárdómarar frá RML 
sáu um mælingar og dóma á gimbrum og 
hrútum.

Með sigur af hólmi fór hrúturinn Gjafar 
frá Kiðafelli í eigu hjónanna Sigurbjörns 
Hjaltasonar og Bergþóru Andrésdóttur. 
Hreppaskjöldurinn eftirsótti verður því á 
Kiðafelli næsta árið.

Kollóttir hvítir lambhrútar
1. Lamb nr. 65 frá Kiðafelli. 88 stig
2. Lamb nr. 391 frá Kiðafelli. 87 stig
3. Lamb nr. 64 Kiðafelli. 85,5 stig

Mislitir lambhrútar
1. Lamb nr. 14 frá Miðdal, svartur og 
hyrndur. 88,5 stig
2. Lamb nr. 6 frá Miðdal, móflekkóttur og 
sívalhyrndur. 85,5 stig
3. Lamb nr. 268 frá Kiðafelli, svartflekkótt-
ur og kollóttur. 86,5 stig

Hyrndir hvítir lambhrútar
1. Lamb nr. 25 frá Miðdal. 90 stig
2. Lamb nr. 15 frá Miðdal. 86,5 stig
3. Lamb nr. 136 frá Kiðafelli. 87,5 stig

Veturgamlir hrútar
1. 21-002 Gjafar frá Kiðafelli, grár og 
hyrndur. 90 stig
2. 21-004 Hallmundur frá Kiðafelli, hvítur 
og kollóttur. 87 stig
3. 21-011 Ylur frá Miðdal, hvítur og hyrnd-
ur. 88,5 stig

Sauðfjárræktarfélagið í Kjós stóð fyrir hrútasýningu • Kiðafell hlaut hreppaskjöldinn  

flottustu hrútarnir í sveitinni

mislitir lambhrútardómarar að störfum

bergþóra á kiðafelli með hreppaskjöldinn.
hafþór, helgi og jóhannes halda í hrútana
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Fjögur ungmenni 
á vinabæjarmóti 
Dagana 22.-23 september var haldið 
vinabæjarmót ungmenna í Skien í 
Noregi. Vinabæjarmótið er norrænn 
viðburður sem haldinn er annað 
hvert ár til skiptis í vinabæjum 
sem samanstanda af Mosfellsbæ, 
Skien í Noregi, Thisted í Danmörku, 
Uddevalla í Svíþjóð og Loimaa í 
Finnlandi. Í ár voru valin fjögur 
ungmenni úr Lágafellsskóla, Kvísl-
arskóla og Helgafellsskóla til þess 
að taka þátt ásamt ungmennum frá 
vinabæjunum. Ungmenni Mosfells-
bæjar voru bænum svo sannarlega 
til sóma í allri þátttöku. Þau 
mynduðu góð tengsl við ungmenni 
frá hinum vinabæjunum, tóku þátt 
í málstofum sem fóru fram á ensku, 
unnu fótboltamót, fóru á tónleika á 
vegum félagsmiðstöðvarinnar í Ski-
en og skoðuðu menningu bæjarins. 
Ferðin var sérstaklega vel heppnuð 
og tóku ungmennin mikinn lærdóm 
með sér heim úr ferðinni sem var 
bæði krefjandi og skemmtileg.

Skólahljómsveitin  
í Stundinni okkar
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar er 
að taka þátt í skemmtilegu verkefni 
með RÚV. Teknir hafa verið upp 
þættir fyrir Stundina okkar sem 
sýnd er á sunnudögum kl. 18. Ráð-
 gert er að taka upp annað sett eftir 
áramót og þá verða  málmblásturs-
 hljóðfærin í brennidepli. Krakkarnir 
í skólahljómsveitinni voru einstak-
 lega frábær og til fyrirmyndar í alla 
staði. Tökurnar gengu mjög vel og 
efnið lítur mjög vel út. Kynnt eru 
hljóðfæri sem krakkarnir spila á 
og eru innslögin sýnd í 10 þáttum. 
Allt efni fer síðan inn á KrakkaRÚV 
spilarann eftir að það er frumsýnt.

  - Bæjarblað í 20 ár10

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
Við eigum prjónavörur sem gera allt mikið betra

Þann 24. september fóru fjórir nemendur 
ásamt kennara sínum úr Framhaldsskólan-
um í Mosfellsbæ til Danmerkur á ráðstefn-
una „Nordic Camp – Stand Up For Human 
Rights“. 

Markmið hennar var að auka þekkingu 
og áhuga á mannréttindum hjá yngri kyn-
slóðinni. Á ráðstefnunni voru 14-18 ára 
nemendur frá Íslandi, Grænlandi, Færeyj-
um, Noregi, Finnlandi, Danmörku og Kan-
ada. Þegar allir voru komnir fór hópurinn í 
skemmtilega ferð um Kaupmannahöfn og 
nærliggjandi svæði eins og Hróarskeldu og 
Krónborgarkastala.

UNESCO skóli frá árinu 2020
Ferðin var fjármögnuð af dönsku UN-

ESCO deildinni, en FMOS hefur verið UN-
ESCO skóli frá árinu 2020. Þeir nemendur 
sem fóru í ferðina eru: Arnaldur Daðason, 
Kristján Brjánsson, Matthildur Sela Al-
bertsdóttir og Savia Guimaraes.

Nemendur tóku þátt í umræðum og 
„workshops“ og ræddu m.a. um hvernig 

hægt væri að auka 
þekkingu ungs fólks á 
mannréttindum, flestir 
voru sammála því að 
besta leiðin til þess sé 
með fræðslu. 

Fulltrúar frá Rapolit-
ics og The Danish Ins-
titute for Human Rights 
komu og héldu fyrir-
lestur um það hvernig 
hægt væri að koma boðskapnum áleiðis í 
gegnum rapp og hipp hopp og vakti það 
mikla lukku.

Mikilvæg þekking og reynsla
Þegar ráðstefnunni lauk fóru allir 

nemendurnir í aðra skóla til þess að sjá 
kennsluhætti þar. Íslensku krakkarnir 
þurftu ekki að fara langt því skólinn þeirra 
var í Köben. Skólinn heitir Niels Brock og 
er einn elsti verslunarskóli á landinu. Það 
var skemmtilegt prógramm sem skólinn 
hafði skipulagt fyrir íslenska hópinn, gerð 

voru verkefni um mannréttindi og síðan 
var farið í Kristjaníu sem var hápunktur 
ferðarinnar.

Hópurinn kom aftur heim með mikil-
væga þekkingu og reynslu um mannréttindi 
og mikilvægi þeirra, sem nemendur munu 
seint gleyma.

Fjórir nemendur úr FMOS á ráðstefnu í Danmörku   

Ungt fólk og mann-
réttindi á Nordic Camp

Dóra Þorleifs-
dóttir kennari

nemendur úr mosfellsbæ

Þrándur Gíslason Roth tekur þátt í að stofna nýja námslínu í LungA skólanum  

„ÆviNtýralega gamaN“
Mosfellingurinn Þrándur Gíslason er partur af starfshóp sem byrjar 
með nýja og námsbraut í Lunga skólanum á Seyðisfirði í janúar. 

„Ég var töluvert á Seyðisfirði sem krakki og myndaði sterka teng-
ingu við staðinn. Seyðisfjörður er fyrir mig eins og útibú af mínum 
heimabæ, Mosfellsbæ. 

Það var árið 2006 að ég var staddur í Kína ásamt góðu fólki í 
góðum erindagjörðum að ég kynntist konu frá Seyðisfirði, Björt 
Sigfinnsdóttur. Við urðum miklir vinir en árið 2013 stofnaði hún 
LungA skólann. Í upphafi þessa árs hafði hún samband við mig 
með þá hugmynd að stofna nýja námslínu í LungA skólanum og 
bauð mér að vera með,“ segir Þrándur. 

„Hugmyndin var að stofna námslínu með áherslu á umhverfi, 
náttúru, manneskjuna og allar mögulegar tengingar mannsins 
við nærumhverfi sitt. Þá langaði okkur að búa til einhverskonar 
prógramm sem færir þátttakendur nær náttúrunni sem partur af 
hringrásinni en ekki bara sá hlekkur í keðjunni sem bara tekur og 
tekur en skilar aldrei neinu. Lifa með náttúrunni en ekki á henni.“ 

Prufuönn af stað í janúar
„Starfshópurinn samanstendur af miklum náttúrubörnum sem 

lifa og hrærast í henni en hafa á sama tíma gríðarlega mismunandi 
tengingu við hana. Nú höfum við unnið að því að hanna þessa nýju 
námslínu frá því í byrjun árs og erum við komin með nokkuð góða 
mynd á það hvernig við viljum að þetta líti út. Þar af leiðandi ætlum 
við að keyra prufuönn svokallað „beta program” núna í janúar og 
er umsóknarfrestur til 15. nóvember.  

Skólinn verður þannig upp settur að kennslustjórar námslínunn-
ar eru með allskyns áhugaverð verkefni og fræðslu fyrir þátttakend-
ur, svo koma gestakennarar sem eru með kúrsa þar sem þeir deila 
reynslu, aðferðum og kunnáttu. 

Þá eru inn á milli dagar þar sem nemendur fá svo svigrúm til að 
vinna í persónulegum verkefnum. Ég er ekki búin að negla niður 

hvers eðlis námskeiðið sem ég ætla að hafa verður en ég á von á 
því að það snúi að einhverju leyti að veiði, meðhöndlun bráðar og 
úrvinnslu, matargerð einhverskonar, delikatesse eða vinna með 
gamlar hefðir í meðhöndlun matvæla.

Ég held að þetta verði í öllu falli ævintýralega gaman.“

kynning fór fram á lunga festival í sumar

LungA skólinn var stofnaður á Seyðisfirði 2013 og er fyrsti 
lista-lýðskólinn á Íslandi. Boðið er upp á tvær 12 vikna annir á 

ári. Nám í skólanum þýðir að þú ert umkringdur list og listamönnum 
og tekur þátt í samræðum um listsköpun. Listrænn skilningur er 
þjálfaður og ræktaður ásamt almennri færni, næmni og hæfni. 
Nánari upplýsingar má finna á www.lungaschool.com



Sigraðu
innkaupin!

Sigraðu 
innkaupin 
og fáðu 
betra verð
á matvöru 
með
Samkaupa 
appinu 

Tilboð gilda 27.–30. október

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

692kr/kg

1.099 kr/kg

Ferskur 
grísabógur

37%



  - Fréttir úr bæjarlífinu12

FramtíðarstarF
Óskum eftir starfsmanni í pökkun og framleiðslu í matvælavinnslu.

Frekari upplýsingar í síma 897-3236 
eða raggi@nonnilitli.is

Mánudagskvöldið 24. október fór fram fjöl-
mennt og sterkt skákmót á vegum Chess After 
Dark á Barion.

43 skákmenn mættu til leiks, þar á meðal 6 
titilhafar. Tefldar voru níu umferðir með tíma-
mörkunum 3+2 og gekk mótahald vel fyrir sig.

Chess After Dark er eitt vinsælasta hlaðvarp 
landsins um þessar mundir. 

„Óli Valur fékk þessa frábæru hugmynd að 
efla skákmenninguna í Mosó og standa fyrir 
móti hér á staðnum. Miðað við fyrstu tilraun þá 
gekk þetta alveg ótrúlega vel.“ 

Fjölmennt og sterkt mót
„Við erum að tala um eitt fjölmennasta mót 

sem haldið hefur verið hér innanlands og eitt 
það sterkasta sömuleiðis. Við hlökkum bara til 
áframhaldandi samstarfs,“ segir Birkir Karl hjá 
Chess After Dark en stefnt er að því að endur-
taka leikinn í byrjun desember. 

Að loknum níu umferðum voru fjórir efstir og 
jafnir með sjö vinninga af níu mögulegum, þeir 
Bragi Þorfinnsson, Arnar Gunnarsson, Vignir 
Vatnar Stefánsson og Örn Leó Jóhannsson. Þá 

var gripið til úrslitakeppni þar sem tefldar voru 
Armageddon skákir.

Í úrslitum mættust Vignir Vatnar og Örn Leó, 
þar sem Vignir Vatnar hafði sigur.

Höfundar koma í heimsókn og lesa upp úr 
nýjustu bókunum sínum. 

Föndur í fjölnotasal safnsins að upplestri       
loknum ásamt jólalegri hressingu.   

  

Öll velkomin! 
 Gunnar Helgason 

Bókmenntahlaðborð             
barnanna 

 

í Bókasafni Mosfellsbæjar 
12. nóvember kl. 14 

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir 
Arndís Þórarinsdóttir 

Margt var um manninn á opnun 
sýningar Eyglóar Harðardóttur, Í stærra 
samhengi, 14. október sl. 

Á sýningunni eru fjölbreytt verk í 
anda konseptlistar en það er listastefna 
þar sem sköpunarferli verksins skiptir 
meira máli en lokaútkoma þess. Í stærra 
samhengi er hluti af persónulegu 
rannsóknarferli sem Eygló hefur unnið 
með um langt skeið og hún hyggst 
halda áfram með í framtíðinni. 

Lokadagur sýningarinnar er 11. 
nóvember. Ókeypis inn og öll velkomin.

Listasalur Mosfellsbæjar

Sköpunarferlið í aðalhlutverki

listakonan Eygló Harðardóttir mEð systur sinni

Fjölmennt og sterkt mót • Stefnt að því að endurtaka leikinn  

Chess After Dark hélt 
skákmót á Barion

fjölmEnnt mót á Barion á mánudaginn

sigurvEgarinn vignir vatnar 
ásamt cHEss aftEr dark mönnum



VIÐ ERUM MEÐ 
ÞÉR ALLA LEIÐ

18 STÖÐVAR
8 SUNDLAUGAR

Mömmufit

Fit Pilates 15. NÓV

7. NÓV

Súperform 26. OKT

Ný námskeið að
he�ast í Mosfellsbæ



  - Afmælistónleikar í Hlégarði14

Tónlistarmaðurinn Gulli Briem fagnaði 60 
ára afmæli sínu á dögunum með tvennum 
tónleikum í Hlégarði. 

Gulli, sem býr í Mosfellsbæ, er einn af 
okkar ástsælustu trommuleikurum og hef-
ur verið áberandi í íslensku tónlistarlífi um 
langt skeið með Mezzoforte, Bubba Mort-
hens, GCD, Mannakornum, Gunna Þórðar, 
Tómasi R. Einarssyni og fleirum, ásamt því 
að spila með erlendum listamönnum við 
hin ýmsu tækifæri.

Þakklátur fyrir styrk frá Mosfellsbæ
„Ég ákvað eftir hvatningu frá Pálma 

Gunnarssyni vini mínum að gera eitthvað 
eftirminnilegt á þessum tímamótum. Ég 
er afskaplega þakklátur Mosfellsbæ fyrir 
styrkveitingu sem gerði mér kleift að halda 
þessa tónleika í hér í bæ. 

Ég valdi með mér tónlistarmenn sem ég 
hef unnið með í gegnum tíðina, valdi þau 
lög og ákveðna músík sem mig langaði að 
spila og úr varð algjörlega einstök stund,“ 
segir Gulli en þess má geta að uppselt var á 
báða tónleikana.

Þurfum að hlúa að listalífinu í bænum
„Ég kann mjög vel við að búa hérna í 

Mosó, ég elska náttúruna hér allt í kring. 
Til að merkja afmælisdaginn minn þá fór ég 
upp að Helgufossi, sat þar og upplifði krafta 
náttúrunnar og henti mér svo út í fossinn, 
það var hreint stórkostlegt. 

Ég myndi vilja sjá kraft í því að koma 
Mosfellsbæ á tónleikakortið, það þarf að 
hlúa að listafólkinu í bænum við erum 
svo stutt frá höfuðborginni, hingað vilja 

allir koma og spila. Það þarf að byggja upp 
aðstöðu fyrir ungt listafólk til að geta unnið 
að list sinni og sköpun. Ég tel að þannig 
sköpum við betra samfélag fyrir alla.“

Nýtur þess að vera til
Það er margt fram undan hjá Gulla, hann 

er á leið til Noregs, Danmerkur og Ung-
verjalands þar sem hann mun fara í tón-
leikaferð með innlendu listafólki en þetta 
eru túrar sem hann hefur sjálfur skipulagt 
og sett saman. 

„Ég er á fullu að nýta tímann minn vel til 
að gera skemmtilega og skapandi hluti. Ég 

hugsa vel um mig andlega og líkamlega og 
legg hart að mér hvað tónlistina varðar. Ég 
hugsa oft hvað ég geti gert til þess að njóta 

þess að vera til, nýta tímann til góðra verka. 
Ég legg til að við skemmtum okkur og leik-
um okkur meira,“ segir Gulli að lokum.

60 ára afmælistónleikar • Vill fá Mosó á tónleikakortið 

Gulli Briem fagnað 
afmæli í Hlégarði

gulli með dætrum sínum anítu og katrínu

afmælisbarnið 
við trommusettið

tónleikagestir í hlégarði

M
yn
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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

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur 
fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer Winter
Míkróskorin óneglanleg vetrardekk

Afburða veggrip og stutt 
hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða 
vatnslosun

Cooper Discoverer Snow Claw
Hannað fyrir krefjandi vetraraðstæður

Mjúk gúmmíblanda fyrir hámarksafköst 
við lágt hitastig

Afburðagott grip, neglanlegt

SWR og 3PMS merking

Vefverslun
Skoðaðu úrvalið

og skráðu þitt
fyrirtæki

Góður svefn í íslenskum 
ullarfaðmi eykur vellíðan

Íslenskar ullarsængur 
Fáanlegar á Lopidraumur.is 
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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	-	Hljómsveitin	CAvA
  Föstudagskvöldið 4. nóvember kl. 20:59 hefur jólabjórinn innreið sína í Mosó.
  Fyrsta klukkutímann verður sérstakt gjafverð á Julebryg, 395 kr.
  Hljómsveitin CAVA stígur á stokk kl. 22 og leikur til miðnættis en hún er 
  skipuð þeim Bjarna Ómari, Svavari Viðarssyni og Ragnari Z. 

10.	nóv	 norðfirðingAkvöld	á	BArion
  Kl. 20:30 Jón Knútur Ásmundsson les úr ljóðabók sinni Stím sem kom út í sumar.
  Kl. 21:00 Guðmundur R. flytur lög af nýjustu plötu sinni Einmunatíð.  

12.	nóv	 trúBAdorinn	BjArni	ómAr
  Mosfellingurinn Bjarni Ómar heldur uppi stuðinu laugardagskvöldið 
  12. nóvember kl. 23-01. Öll vinsælustu partýlögin. Frítt inn.

17.	nóv	 BArsvAr
  Mosfellingarnir síkátu Þorgeir Leó og Wentzel Steinarr stjórna spurningakeppni. 
  Old School Pub Quiz á léttu nótunum. Frítt inn og flottir vinningar.

19.	nóv	 sveitABAll	-	Blek	og	Byttur
  Danshljómsveitin Blek og byttur leikur við hvern sinn fingur undir handleiðslu 
  tónbóndans í Túnfæti, Þorkels Jóelssonar. Pússið dansskóna og takið kvöldið frá.  



HÁDEGISTILBOÐ
BÁTUR OG GOS
1.895 KR.

11:30-14:00
VAGNINN FYRIR UTAN 

BARION ER OPINN 
Í HÁDEGINU OG Á KVÖLDIN

17:00-21:00

SNJÓRINN  FELLUR
FÖSTUDAGINN  4. NÓVEMBER

KL. 20:59

GJAFVERÐ  Á  BARNUM  FYRSTA  KLUKKUTÍMANN

HLJÓMSVEITIN  CAVA  LEIKUR  KL. 22-24



  - Rótarýklúbbur Mosfellssveitar18

Rótarý er alþjóðleg hreyfing fólks úr við-
skipta- og atvinnulífi og opinberri þjónustu 
sem stendur fyrir mannúðar- og menning-
arstarfi, stuðlar að sem bestu siðgæði í öll-
um starfsgreinum og hvetur til góðvildar 
og friðar í heiminum. Hreyfingin starfar 
í meira en 200 löndum í öllum heimsálf-
um. Á Íslandi eru klúbbarnir 32 og félagar 
1173.

Eitt af flaggskipum Rótarýhreyfing-
arinnar er Rótarýsjóðurinn (e. Rotary 
Foundation) stofnaður árið 1928. Hlutverk 
sjóðsins er að fjármagna þau verkefni sem 
hreyfingin vinnur að í þeirri viðleitni sinni 
að skapa betri og friðsamari heim, með því 
að taka þátt í verkefnum sem tengjast öflun 
drykkjarvatns og hreinlætis, bættri heilsu, 
stuðningi við grunnmenntun og baráttu 
gegn fátækt. Sjóðurinn er einn öflugasti 
hjálparsjóður heims þar sem nánast hver 
króna eða dollari sem gefinn er til sjóðsins 
rennur beint til þeirra verkefna sem honum 
er ætlað að sinna.

Stærsta einstaka verkefni Rótarýsjóðsins 
er svonefnt PolioPlus verkefni sem hófst 
1985 þar sem stefnt er að útrýmingu löm-
unarveiki í heiminum. Rótarýhreyfingin 
með stuðningi Bills og Melindu Gates hefur 
leitt þetta verkefni og unnið að því í nánu 
samstarfi við rótarýklúbba og stjórnvöld 
á viðkomandi svæðum svo og Alþjóða-
heilbrigðisstofnunina WHO. Fyrir hvern 
dollara sem Rótarý leggur til PolioPlus 
veitir sjóður Bills og Melindu Gates tvo til 
sjóðsins. Þetta sýnir þeirra mikla traust til 
Rótarýsjóðsins. 

Þegar framtakið hófst dóu þúsundir 
barna víða um heim úr lömunarveiki og 
enn fleiri urði lömuð fyrir lífstíð. En með 
verkefninu hafði lömunarveiki verið að 
mestu útrýmt eða um 99,9%. Nú eru blik-
ur á lofti og meðan eitt tilfelli greinist er 
hætta á ferðum. Gleðitíðindin eru þó þau 
að komið er nýtt bóluefni sem tekið hefur 
verið í notkun. 

Jennifer Jones, forseti Rótarýhreyfingar-
innar, tilkynnti á tónlistarhátíðinni Global 
Citizen Festival í New York í september 
sl. að Rotary International hefði ákveðið 

að leggja 150 milljónir Bandaríkjadala til 
viðbótar í baráttuna við að uppræta löm-
unarveiki í heiminum. 

Hver sem er getur lagt átakinu lið með 
því að fara inn á rotary1360.is eða beint á 
endpolio.org.

Það er alltaf eitthvað um að vera 
hjá Rótarýhreyfingunni

Þann 13.-18. september sl. bauð Rótarý 
á Íslandi til alþjóðlegrar ráðstefnu, Rotary 
Action Summit. Þetta var í fyrsta sinn sem 

viðlíka ráðstefna er haldin af Rótarý hér á 
landi og var hún líka sérstaklega merkileg 
þar sem Jennifer Jones heimsforseti var 
viðstödd. Þetta er í fyrsta sinn í 100 ára 
sögu Rótarý sem kona er forseti. Þarna 
komu saman 400 Rótarýfélagar víða að úr 
heiminum. 

Í himnesku veðri þann 15. september 
tók Rótarýklúbbur Mosfellssveitar á móti 
rúmlega 40 þessara erlendu gesta í trjá-
lundi rótarýklúbbsins við Skarhólabraut. 
Þar fékk hver og einn þeirra að gróðursetja 

tré. Það var sannarlega gaman að horfa á 
hópinn stoltan gróðursetja sitt tré, mynda 
það með sér og svæðinu í kring þannig að 
næst þegar þau koma til Íslands geta þau 
leitað tréð uppi. Farið var síðan með hóp-
inn að Reykjum þar sem þeim var sögð saga 
heita vatnsins sem vakti mikla athygli. 

Rótarýklúbbur Mosfellssveitar fékk þessa 
landspildu við Skarhólabraut til afnota til 
trjáræktar fyrir 30 árum en þá var spild-
an aðeins móar og melar. Í dag er þarna 
skógivaxin vin með borðum og bekkjum og 
hefur skógurinn verið opinn  almenningi 
frá árinu 2013. Fyrsti fundur hvers starfsárs 
klúbbsins er haldinn í trjálundinum þar 
sem félagar og fjölskyldur þeirra gleðjast 
saman. 

Fjórprófið svokallaða er eins konar boð-
orð rótarýfélaga og hljóðar þannig: Er það 
satt og rétt? Er það drengilegt? Eykur það 
velvild og vinarhug? Er það öllum til góðs?

Það er gefandi að vera í Rótarý og það 
er líka gaman. Þeir sem áhuga hafa á að 
kynna sér hreyfinguna eða vilja gerast 
meðlimir geta haft samband við undirrit-
aða, margretgudjons@simnet.is

Margrét Guðjónsdóttir 
forseti Rótarýklúbbs Mosfellssveitar.

Rótarý - PolioPlus dagurinn 24. október 

Jennifer Jones og 
Margrét guðJónsdóttir

guðMundur Jónsson fer 
yfir sögu heita vatnsins

í trJálundi félagsins
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Er með kaupanda að ein-
býlishúsi með auka íbúð 
í hverfi Lágafellsskóla. 
Lítið raðhús í sama hverfi 
gæti gengið upp í kaupin.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

 

Sjammi ehf auglýsir eftir vönum smiðum og byggingarmönnum 
til starfa sem fyrst. 

Mjög góð verkefnastaða og spennandi verkefni framundan. 

Umsóknir sendist á agnar@sjammi.is 

Nánari upplýsingar veitir  

Agnar Sigurjónsson, sími 8664093 

Sjammi ehf. auglýsir 
eftir vönum smiðum 

og byggingarmönnum 
til starfa sem fyrst

Mjög góð verkefnastaða og 
spennandi verkefni framundan.

Umsóknir sendist á agnar@sjammi.is

Nánari upplýsingar veitir
Agnar Sigurjónsson, sími 8664093

 

Sjammi ehf auglýsir eftir vönum smiðum og byggingarmönnum 
til starfa sem fyrst. 

Mjög góð verkefnastaða og spennandi verkefni framundan. 

Umsóknir sendist á agnar@sjammi.is 

Nánari upplýsingar veitir  

Agnar Sigurjónsson, sími 8664093 
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Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.

Íslandsmótið í golfi fór fram á Vest-
mannaeyjavelli í sumar. Í karlaflokki 
fór Kristján Þór Einarsson úr Golf-

klúbbi Mosfellsbæjar með sigur úr býtum 
en hann fór hringina þrjá á 204 höggum 
eða 6 undir pari vallarins.

Kristján Þór hefur notið mikillar vel-
gengni á golfferli sínum en hann vann 
sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil aðeins 17 
ára gamall.

Kristján Þór fæddist í Reykjavík 11. jan-
úar 1988. Foreldrar hans eru þau Hrafn-
hildur Kristín Kristjánsdóttir aðstoðarkona 
tannlæknis og Einar Páll Einarsson rafvirki 
og flugvéla- og flugmódelasmiður. Hrafn-
hildur Kristín lést árið 1995.

Kristján Þór á fjögur hálfsystkini, Erlend 
Jón f. 1971, Steingrím Óla f. 1973, Hrefnu 
Sigurlaugu f. 1975 og Rakel Dögg f. 1979.

Rosa frægur fótboltakarl
„Ég ólst upp bæði í Kópavogi og í Mos-

fellsbæ og á ekkert nema góðar minningar 
frá báðum þessum stöðum. Maður var 
ævintýragjarn sem krakki og oftar en ekki 
var maður kominn langt í burtu frá heim-
ilinu og stundum þurfti að leggja í leit til 
að finna mig. 

Ég var einnig mikið í Vestmannaeyjum á 
mínum æskuárum en móðir mín er ættuð 
þaðan, ég á frábærar minningar frá þeim 
tíma.   

Mér er minnisstætt þegar ég fór á Shell-
mótið 1998, þá spilaði ég með HK og við 
urðum Shellmótsmeistarar. Það sem stóð 
upp úr á þessu móti var að pabbi tók alvöru 
myndatökuvél með sér og hann tók upp alla 
leikina hjá öllum liðunum hjá HK. Hann 
setti síðan allt mótið á vídeóspólu til að 
gefa strákunum, þetta vakti mikla lukku.

Skyldmenni mín úr Eyjum komu og 
fylgdust með öllum leikjum hjá mér og 
mér leið eins og ég væri orðinn rosa frægur 
fótboltakarl,“ segir Kristján og brosir.

Þetta var mjög erfiður tími
„Þegar ég var sjö ára þá missti ég móðir 

mína úr krabbameini, hún lést rétt fyrir 
jólin og ég man hvað þetta var 
erfiður tími. Ég eyddi jólunum 
með fjölskyldu mömmu í Vest-
mannaeyjum, það var gott að 
vera þar því þá gat ég komið við 
hjá mömmu í kirkjugarðinum. 

Að missa móður svona ungur hefur haft 
mikil áhrif á líf mitt en það hefur gert mig 
að þeim manni sem ég er í dag. Ég hef 
fengið mikinn stuðning bæði frá föður- og 
móðurfjölskyldum mínum í gegnum tíðina. 
Þau hafa í raun umvafið mig alla tíð og fyrir 
það er ég þakklátur. 

Pabbi á mikið hrós skilið fyr-
ir það að standa sig vel í upp-
eldinu, það er ekkert einfalt að 
vera einstætt foreldri. Hann 

hafði hæfilegan aga á heimilinu og studdi 
mig á allan hátt í öllu því sem mig langaði 
til að gera, í tónlistarnáminu, íþróttunum 
sem og öðru.“

Þetta tók ansi mikið á 
„Ég gekk í Smáraskóla í Kópavogi fyrstu 

tvö skólaárin mín en fór svo í 3. bekk í 
Varmárskóla. Það var pínu erfitt að koma 
svona nýr inn í bekkinn þótt maður þekkti 
nokkra krakka því ég var svo feiminn. Í 4. 
og 5. bekk lenti ég í því að mér var strítt, 
mér var strítt á því að eiga enga mömmu, 
það tók ansi mikið á. 

Heilt yfir var samt mjög gott að vera í 
Varmárskóla og maður eignaðist marga 
vini. Eftir útskrift fór ég í Verzlunarskóla 
Íslands í tvö ár en færði mig svo yfir í 
Borgarholtsskóla. Með skólanum starfaði 
ég í Snæland vídeó, pizzustað, Kaffi Kidda 
Rót og Hvíta riddaranum. Ég kenndi líka 
á golfnámskeiði barna hjá Golfklúbbnum 
Kili.

Á sumrin á skólaárunum starfaði ég sem 
grassláttumaður á Hlíðavelli. Eftir vinnu 
var maður svo í golfi og í fótbolta út í eitt 
og skreið seint heim á kvöldin.“

Verkefnin eru mörg og misjöfn
Kristján Þór á tvö börn, Hrafnhildi Lilju 

f. 2013 og Ými Annel f. 2014. Kristján hefur 
starfað hjá Byggingafélaginu Bakka ehf. frá 
2014, fyrst sem verkamaður en fór síðan í 
smíðanám og kláraði sveinsprófið. Í dag 
er hann útlærður húsasmiður. Hann segir 

starfið sitt afar skemmtilegt því verkefn-
in séu mörg og misjöfn hverju sinni.

„Við fjölskyldan erum núna öll komin 
í golfið svo það verður gaman að spila 
saman næsta sumar. Við förum líka 
reglulega í sund, hjólatúra, bíltúra, bíó 
og fleira tilfallandi.“

Hófum allir æfingar hjá klúbbnum
„Íþróttir í heild sinni eru mín helstu 

áhugamál og þá fyrst og fremst golf og fót-
bolti,“ segir Kristján aðspurður um áhuga-
málin. „Ég byrjaði í golfi sumarið 1998, fór 
þá á golfnámskeið með tveimur æskuvinum 
mínum, Davíð Gunnlaugssyni núverandi 
íþróttastjóra Golfklúbbs Mosfellsbæjar og 
Kára Erni Hinrikssyni heitnum en hann lést 
árið 2016. 

Eftir námskeiðið hófum við allir æfingar 
hjá golfklúbbnum, Árni Jónsson var okkar 
fyrsti golfkennari, ansi hress karl sem við 
höfðum mjög gaman af.“

Fór til Bandaríkjanna í nám
Árið 2002 tók Ingi Rúnar Gíslason við 

sem aðalþjálfari afreksstarfsins í klúbb-
num. Kristján Þór var fljótlega valinn í 
landsliðshópa og fór í margar æfinga- og 
keppnisferðir með landsliðinu næstu sjö 
árin.

Kristján vann sinn fyrsta Íslandsmeist-

aratitil þegar hann var 17 ára en þá varð 
hann Íslandsmeistari í holukeppni í flokki 
16-18 ára, hann vann þetta sama mót ári 
seinna.  

Tvítugur að aldri vann hann Íslands-
 mótið í höggleik í karlaflokki eftir mikla 
dramatík á síðasta keppnisdeginum. Árið 
2009 varð hann aftur Íslandsmeistari er 
hann vann holukeppni í karlaflokki og 
2014 vann hann sama mót og varð einnig 
stigameistari mótaraðarinnar sama ár.

Kristján fór til Bandaríkjanna í nám á 
árunum 2010-2012 og þar tókst honum að 
vinna þrjú mót á bandarísku háskólamóta-
röðinni og eru það flestir sigrar á móta-
röðinni enn þann dag í dag hjá íslenskum 
kylfingi.

Þrautseigja skilaði tveimur titlum 
Kristján Þór hefur notið mikillar velgengni 

á golfvellinum á sínum ferli og nú síðasta 
sumar skilaði þolinmæðisvinna og þraut-
seigja honum tveimur titlum í viðbót. Hann 
varð Íslandsmeistari í höggleik og tveimur 
vikum síðar sigraði hann í Korpubikarnum 
sem var síðasta mótið á mótaröðinni og 
tryggði sér um leið stigameistaratitilinn.

En hvað er það sem heillar hann mest við 
golfíþróttina?  „Klárlega náttúran og útiver-
an, félagsskapurinn og svo er jú auðvitað 
alltaf gaman að vinna titla,“ segir Kristján 
Þór brosandi er við kveðjumst.

Að missa móður mína svona 
ungur hefur haft mikil áhrif 

á líf mitt, það hefur gert mig  
að þeim manni sem ég er í dag. 

Kristján Þór, Ýmir Annel og Hrafnhildur Lilja.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Útiveran heillar mig mest
HIN HLIÐIN

Hvað keyptir þú síðast fyrir heimilið? 
Handklæði í Rúmfatalagernum.

Uppháhaldsvefsíðan? Fotbolti.net, 
kylfingur.is og mbl.is

Besti drykkurinn? Kók 

Hvað heillar þig í fari fólks? Heiðarleiki. 

Hvað hefur haft mest áhrif á líf þitt? 
Móðurmissir við sjö ára aldur, hefur haft 
mikil áhrif á líf mitt og gert mig að þeim 
manni sem ég er í dag.

Hvaða lag hefðir þú viljað hafa samið? 
Ég hefði alveg verið til í að hafa verið sá 
sem samdi lagið Eye of the tiger.

Skrítnasta upplifunin? Skrítnasta og á 
sama tíma besta stund lífs míns var þegar 
ég hélt á dóttur minni, frumburðinum, í 
fyrsta skipti.

Hvað er það skemmtilegasta sem þú 
hefur gert? Að ferðast um heiminn og 
keppa í golfi með landsliði Íslands,  
það eru forréttindi að hafa fengið  
að ferðast svona mikið.

Kristján Þór Einarsson húsasmiður er Íslandsmeistari í golfi árið 2022

stigameistari og korpumeistari

ungur að árum hola í höggi



hola í höggi
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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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AftureldingAr
vörurnAr 

fást hjá okkur sport íslandi

U17 ára landslið stúlkna í blaki vann til bronsverðlauna á NEVZA mótinu sem haldið 
var í Danmörku í síðustu viku. Afturelding átti þrjá fulltrúa í íslenska liðinu, það voru 
Ísabella Rink, Jórunn Ósk Magnúsdóttir og Lejla Sara Hadziredzepovic en Lejla var valin 
í draumaliðið sem besti kantur og einnig sem MVP mótsins, eða mikilvægasti leikmaður 
mótsins. Hreint frábær árangur og glæsileg frammistaða hjá henni og liðinu öllu.

Afturelding tók þátt í Setmóti KR • Leikgleðin í fyrirrúmi  

Frítt að æfa í tvær vikur 
hjá badmintondeildinni
Badmintonstrákar úr Aftureldingu stóðu sig 
vel á Setmóti KR á dögunum. Á myndinni 
má sjá þá að loknu móti: Halldór Elí, Ásgeir 
Jarl, Ragnar Óli, Kristinn og Barði Rafn.

Badmintondeild Aftureldingar hvetur 
krakka og unglinga til að koma og prófa 

badminton frítt í 2 vikur. Þeir sem vilja svo 
halda áfram og skrá sig fá spaða að gjöf frá 
deildinni og afslátt af æfingagjöldum þar 
sem langt er liðið á önnina. 

Nánar um æfingatíma deildarinnar má 
finna síðunni www.afturelding.is.

Afturelding átti fulltrúa á NEVZA mótinu í Danmörku

Þrjár í U17 landsliðinu

ísabella, lejla og jórunn

Handboltastelpurnar unnu sinn fyrsta sigur 
í Grill66-deildinni um síðustu helgi þegar 
liðið lagði Víking með fimm marka mun í 
hörkuleik á Varmá, 29:24. 

Afturelding er með þrjú stig eftir þrjá 
leiki. Næsti leikur fer fram á Seltjarnarnesi 
gegn Gróttu á föstudag kl. 19:30.

Lið strákanna vann fimm marka sigur á 
ÍBV í Olísdeild karla á laugardaginn. Okkar 
strákar náðu góðu forskoti undir lok fyrri 
hálfleiksins og héldu því út leikinn, 31:26.

Afturelding er í 4. sæti deildarinnar með 
7 stig. Næsti leikur er á Ísafirði á sunnudag-
inn gegn nýliðum Harðar.

stefán, einar ingi, árni bragi 
og Þorsteinn leó

anna katrín bjarkadóttir 
undirbýr skot á markið

Stelpurnar búnar að landa sínum fyrsta sigri • Strákarnir sannfærandi gegn ÍBV • Afturelding í 4. sæti Olís deildarinnar  

Handboltatímabilið er komið á fullt



OPIÐ 
LENGUR
LENGRI OPNUNARTÍMI ALLA VIRKA DAGA

Lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 22:00
(afgreiðslan opin til kl. 22:30) 

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug 
Virkir dagar: 06:30 - 21:30
Laugardagar: 08:00 - 17:00 
Sunnudagar: 08:00 - 16:00

SUND ER HOLL OG GÓÐ HEILSURÆKT FYRIR ALLA!

LágafeLLsLaug var nýLega kosin MeðaL 
bestu 

sundLauga Landsins
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Í hvernig samfélagi viljum við 
búa? Sennilega viljum við öll búa 
í samfélagi þar sem við upplifum 
að við séum virt að verðleikum og 
að þörfum okkar sé mætt þar sem 
við erum stödd hverju sinni.   

Meðalaldur landsmanna fer 
hækkandi og það er fagnaðarefni.  
Fjölgun eldri borgara kallar á auk-
inn fjölbreytileika í þjónustu fyrir 
þann hóp og mikilvægt er að hafa 
í huga að eitt hentar ekki öllum.   

Það er mjög mikilvægt að ein-
staklingar sem komnir eru á eftir-
laun upplifi að þeir séu enn virkir 
þátttakendur í samfélaginu hvort 
sem það er í félagslegu, hagrænu 
eða menningarlegu tilliti. Einnig 
að þeim standi til boða stuðningur, örvun 
og þjálfun svo hreyfigeta verði eins og best 
verður á kosið og andlega hliðin blómstri.    

Í bæjarfélaginu okkar er nú þegar verið 
að gera marga góða hluti eins og allt það 
öfluga starf eldri borgara sem fer fram hjá 
FAMOS ber glöggt vitni um.  Mosfellsbær 
býður einnig þeim sem þess þurfa  upp á 
stuðningsþjónustu sem aðstoðar fólk við 
daglegt líf og heimsendingu á mat. 

Ekki má heldur gleyma að fjölbreytt  
íþrótta- og tómstundastarf er í boði fyrir 
eldri borgara hér í bæ. Þá er við hæfi að 
minna hér á frístundaávísun fyrir eldri 
borgara og hvetja til þess að eldri bæjarbú-
ar nýti sér hana. 

Að mörgu að hyggja 
Við í Framsókn, Samfylkingu og Viðreisn 

viljum þó gera enn betur og ætlum okkur 
að gera það. Einn grunnþáttur í því að gera 
betur er að við ætlum að efla starfsemi 
öldungaráðs þannig að það geti betur sinnt 
sínu skilgreinda, lögbundna hlutverki.  

Verkefni öldungaráðs eru nefnilega 
mjög mikilvæg og margskonar eins og  

t.d. að fylgjast með heilsufari og 
félagslegri velferð aldraðra, að 
samhæfa þjónustu við aldraða og 
gera tillögur til bæjarstjórnar og 
annarra  um öldrunarþjónustu.  
Einnig á öldungaráð að leitast við 
að tryggja að aldraðir fái þjónustu 
sem þeir þarfnast og kynna öldr-
uðum þá kosti sem í boði eru. 

Til þess að öldungaráðið geti 
sinnt sínum skyldum eins vel og 
unnt er þá er það okkar skoðun 
að gera þurfi vandaða þjónustu-
könnun meðal eldri borgara 
Mosfellsbæjar til þess að greina 
stöðuna og hvað megi bæta til að 
byggja upp og gera Mosfellsbæ að 
aldursvænum bæ. 

Já, það er að mörgu að hyggja og mörg 
verkefni fram undan. Nú í upphafi fyrsta 
vetrar nýs meirihluta er ánægjulegt að 
greina frá því  að nú er loksins boðið upp 
á heimsendan mat um helgar eins og alla 
aðra daga. 

Þá hafa verið gerðar skipulagsbreytingar 
hjá Eir sem er framkvæmdaaðili stuðnings-
þjónustu fyrir Mosfellsbæ sem bæta eiga þá 
þjónustu sem veitt er. 

Þetta eru einungis fyrstu skrefin í þeirri 
vegferð sem mörkuð er í samstarfssamningi  
Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar. 
Það er mikilvægt að vera virkur í lífinu, 
eiga kost á öflugum tækifærum til heilsu-
eflingar, virkrar samfélagsþátttöku, finna til 
virðingar og það sé hlustað á mann.  Það 
eykur lífsgæðin til muna.  

Við lifum einu sinni og því þurfum við 
að vanda okkur og minna á að samfélagið 
okkar er betra með alla sem hraustasta, 
virkasta og glaðasta innanborðs. 

Halla Karen Kristjánsdóttir, formaður bæjarráðs
Ólafur Ingi Óskarsson, formaður fjölskyldunefndar

Aldursvænt samfélag 
Á síðustu vikum hefur sveitar-
stjórnarfólk af öllu landinu komið 
saman til að fjalla um rekstur og 
málefni sveitarfélaga. 

Í lok september var haldið 
Landsþing sambands íslenskra 
sveitarfélaga og í október var fjár-
málaráðstefna. 

Það er mjög gagnlegt fyrir fólk 
sem kemur að því að stýra þessum mik-
ilvægu innviðum um allt land að hittast 
og bera saman bækur sínar. Bæði kjörnir 
fulltrúar og bæjar- og sveitarstjórar. Áskor-
anirnar eru miklar en það sést best á því 
að sveitarfélögum sem uppfylla ekki lág-
marksviðmið eftirlitsnefndar með fjármál-
um sveitarfélaga hefur fjölgað um helming 
nú í kjölfar heimsfaraldursins. Mosfellsbær 
er sem betur fer ekki í þeim hópi.

Hluti af skýringunum á þessum rekstrar-
erfiðleikum er flutningur á málaflokki fatl-
aðs fólks til sveitarfélaga fyrir um 10 árum. 
Síðan þá hefur þjónustan þróast í samræmi 
við breytingar á lögum og verið verið nú-
tímavædd og kostnaðurinn að sama skapi 
aukist mikið án aukningar á mótframlagi 
frá ríkinu. Breyting á þjónustu skýrir líka 
aukinn kostnað í fleiri málaflokkum. Þar 
er hægt að nefna leikskólamál. Kostnaður 
sveitarfélaga vegna leikskóla eru um 60 
milljarðar króna á landsvísu.  

Á síðustu áratugum hafa sveitarfélög 
byggt upp leikskóla sem standast nútíma-
kröfur þar sem vistunartími hefur verið 
lengdur bæði með tilliti til aldurs barna og 
einnig með tilliti til lengdar á vistunartíma. 

Nú heyrir það til undantekninga ef 
börn eru ekki komin á leikskóla á 
öðru aldursári og að þau dvelji þar 
að minnsta kosti í átta tíma á dag. 
Hluti af skýringunni á erfiðum 
rekstri sveitafélaga er líka mikil 
fólksfjölgun og fjárfestingarþörf 
sem fylgir henni. Íbúum á höfuð-
borgarsvæðinu hefur til að mynda 

fjölgað um rúmlega 30 þúsund á síðustu 10 
árum. 

Ég er með þessum skrifum ekki að leggja 
til neina töfralausn á rekstri sveitarfélaga. 
Því miður. Heldur er ég frekar að deila þeim 
upplýsingum sem liggja fyrir og hugleiðing-
um þeim tengdum. Mér finnst mikilvægt að 
þau sem taka að sér að taka ákvarðanir um 
rekstur okkar sameiginlegu sjóða upplýsi 
um það hvernig gengur og af hverju ekki er 
hægt að gera allt fyrir alla strax. 

En ég er hinsvegar bjartsýn á að okkur 
muni áfram farnast vel hér í Mosfellsbæ við 
það krefjandi verkefni að takast á við mikla 
fjölgun íbúa á sama tíma og við nútíma-
væðum og bætum þjónustuna. 

Það þýðir að við þurfum að vera skynsöm 
og forgangsraða með tilliti til fjárfestingar-
getu hverju sinni. Það þýðir líka að við þurf-
um að leggja áherslu á stefnumótun þannig 
að við vitum hvert við erum að fara og með 
samtalinu finnum við út úr því hvernig á að 
komast þangað. 

Aldís Stefánsdóttir
Bæjarfulltrúi Framsóknar í Mosfellsbæ

Að reka sveitarfélag

Næsta blað kemur út: 17. Nóv
Efni og auglýsingar skulu berast 
fyrir kl. 12, mánudaginn 14. nóv.
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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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togt@togt.is
sími 893 3022

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Vespu-, bifhjóla- og bílpróf
Annast akstursmat og sé um hæfnispróf fyrir þá sem hafa gleymt að endurnýja. 

Minnum á AA fund 
í Hlégarði alla 

mánudaga kl. 21:00
Verið VelkoMin!

www.motandi.is
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Heilsumolar gaua
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Guðjón 
Svansson 
gudjon@kettlebells.is

Tengsl og seigla

Ég hitti gamlan félaga í vikunni. 
Við höfum þekkst lengi. Ég man 

ekki alveg nákvæmlega hvernig við 
kynntumst, rámar í að það hafa verið 
í bekkjarpartýi í MS en þáverandi 
kærasta hans (og núverandi eigin-
kona – svo ég vitni í Leibba okkar 
gröfu) var með mér í ansi hreint 
skemmtilegum bekk. Þessi félagi 
er einn sá seiglaðasti sem ég þekki. 
Lætur ekkert koma sér úr jafnvægi og 
er ætíð trúr sínum hugmyndum og 
verkefnum.

Mér finnst þetta aðdáunarverður 
eiginleiki og ég hef fylgst með 

honum og einu af hans áhugaverð-
asta verkefni úr fjarlægð í mörg ár. 
Þetta verkefni og hugmyndafræðin á 
bak við það var langt á undan sinni 
samtíð og ég var svo heppinn að fá 
að taka þátt í því á sínum tíma að fá 
að vinna við það í nokkra mánuði. 
Hittingurinn í vikunni snérist 
einmitt um þetta verkefni og nú 30 
árum eftir að ég kynntist því sé ég 
mikla möguleika á hvernig hægt 
er að nýta aðferðafræðina sem það 
snýst um í íþróttaheimum í dag. 

Ég heyrði í öðrum góðum félaga í 
vikunni. Hann var að benda mér 

á áhugavert heilsueflandi framtak í 
bæjarfélagi á höfuðborgarsvæðinu 
og hvatti mig til að heyra í þeim af 
því mínar hugmyndir og þeirra færu 
svo vel saman.

Mér þykir ótrúlega vænt um 
þessa félaga mína og marga 

aðra sem ég hef kynnst í gegnum 
mitt ferðalag í gegnum lífið. Ef ég 
ætti að gefa yngstu kynslóðum þessa 
lands eitt ráð í dag væri það að koma 
vel fram við alla og hafa raunveru-
legan áhuga á því sem aðrir eru að 
fást við. Hlusta og 
fræðast um þeirra 
sýn á heiminn og 
þeirra viðfangs-
efni í lífinu. Það 
er bæði gefandi 
og áhugavert og 
er líklegt til þess 
að byggja upp 
góð tengsl sem 
endast út lífið.

Mosfellingar bíða eflaust spenntir 
eftir að innleiðing á samræmdu úr-
gangsflokkunarkerfi höfuðborgar-
 svæðisins líti dagsins ljós og verði 
að veruleika. En hingað til hefur 
ekki verið samræmi milli sveit-
arfélaga á höfuðborgarsvæðinu í 
þessum málum. 

Lagt er til að almenn sorphirða 
muni skiptast í lífrænan eldhúsúrgang, 
blandað heimilissorp, pappír/pappa og 
plast. Fyrir okkur Mosfellinga er viðbót-
arflokkun á lífrænum úrgangi mikið fram-
faraskref. 

Hingað til hefur lífrænn úrgangur verið 
urðaður með blönduðu heimilissorpi en 

við niðurbrot á lífrænum úrgangi 
myndast metangas sem við urðun 
fer óbeislað út í andrúmsloftið, en 
þess má geta að metan er um 25 
sinnum öflugri gróðurhúsaloftteg-
und en koltvísýringur.

Megnið af heimilissorpi sem 
endar í gráu tunnunni er lífrænn 
úrgangur og með því að með-

höndla lífræna hlutann rétt, spörum við 
útblástur og drögum verulega úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Ein afurð vinnsl-
unnar er afar næringarríkur jarðvegsbætir 
sem notaður er við uppgræðslu landsins og 
skógrækt sem bindur einnig koltvísýring. 
Flokkunin hefur ekki einungis mikinn um-

hverfisávinning heldur verður til í ferlinu 
hágæða eldsneyti, metan, sem hægt er að 
nota í ýmsum tilgangi. 

Vonandi verður flokkun á lífrænum 
úrgangi hluti af venjum heimila sem allra 
fyrst, því það er til mikils að vinna.

Það er allra hagur að skerða ekki mögu-
leika komandi kynslóða og með þessum 
greinaskrifum vil ég hvetja heimili bæjarins 
til dáða í að minnka framleiðslu á sorpi og 
flokka rétt, því það þarf bara vilja og getu til 
að bæta við nýjum og góðum venjum.

Enginn getur allt en allir geta eitthvað!

Brynja Guðmundsdóttir
Áhugamanneskja um umhverfismál

Lífrænn úrgangur er auðlind

Loksins er búið að friðlýsa Leiru-
voginn. Það var kominn tími til. 
Þvílík gersemi og útivistarpardís 
sem við eigum rétt fyrir framan 
nefið á okkur. 

Alveg sama hvort þér finnst 
gaman að ganga, skokka, hjóla, 
vera á hestbaki eða spila golf, 
þetta svæði býður upp á marga 
möguleika. Áhugamenn í náttúruskoðun 
geta unað sér vel: Þetta er með bestu fugla-
skoðunarsvæðum á landinu og leirurnar 
bjóða farfuglum, umferðafuglum og stað-
fuglum ríkulegt fæðuframboð. Selir halda 
sig sunnarlega í voginum og er gaman að 
fylgjast með þeim. 

Fjörunar eru fjölbreyttar, þangklappir, 
hrúðurkarlar, margskonar skeljar og svo 
má lengi telja. Fjórar ár renna í voginn: 

Leirvogsá, Kaldakvísl, Varmá og 
Úlfarsá og hver þeirra hefur sín 
sérkenni. 

En hvað þýðir svona friðlýsing? 
Er þetta alvara eða einungis sýnd-
armennska? Við Mosfellingar eig-
um að vera núna á varðbergi gagn-
vart áætlun um Sundarbrautina 
og hvernig hún á að vera hönnuð. 

Ódýrasta lausnin virðist vera að þrengja 
verulega að voginum og byggja brúna sem 
stysta. Þrengingar yfir firði hafa ekki alltaf 
reynst vel og hvaða áhrif þeir hafa á lífríkið. 
Hæst í minni er mér þegar brú var gerð yfir 
Kolgrafarfjörðinn á Snæfellsnesi. Í ljós kom 
að út- og innstreymi sjávar var ófullnægj-
andi þannig að súrefnismettun í firðinum 
var ekki nóg. Þannig drápust stórar torfur af 
síld og strandmengun var skelfileg.

Ódýrasta lausnin er ekki alltaf best þegar 
horft er til þeirra verðmæta sem gætu glat-
ast. Leiruvogurinn mun örugglega taka 
miklum breytingum með fyrirhuguðum 
þrengingum og brú. 

Framburðurinn sem árnar koma með 
mun væntanlega safnast fyrir við þessar 
þrengingar við brúna og innri vogurinn 
mun grynnast. Að ekki sé talað um hávaða-  
og sjónmengun.

Við hér í þessum fallegu útivistarbæ 
eigum að gera allt sem er hægt að gera til 
að vernda þessa paradís sem við eigum við 
bæjardyrnar. Möguleikinn er fyrir hendi 
að setja Sundabraut í göng og hlífa þannig 
fallega Leiruvoginum okkar. Það væri þess 
virði.

Úrsúla Jünemann

Leiruvogurinn okkar

Framtíðarsýn í atvinnumálum 
Á yfirstandandi ári náði Mosfells-
bær þeim merka áfanga að komast 
yfir 13 þúsund manns í íbúafjölda, 
sem er merkilegur áfangi. 

Sér í lagi ef við spólum rúma tvo 
áratugi aftur í tímann eða í kring-
um aldamót, þá voru íbúar rétt um 
6 þúsund. Á þeim tíma voru Leir-
vogstungu- og Helgafellshverfin 
enn fjarlægur draumur, sama má segja um 
Krikahverfið. Eini grunnskóli bæjarins var 
þá Varmárskóli og aðeins ein almennings-
sundlaug, okkar kæra Varmárlaug. 

Á árinu 1999 leit Atvinnu- og ferðamála-
stefna fyrir Mosfellsbæ dagsins ljós, var hún 
gerð til fjögurra ára eða til ársins 2003, með 
yfirskriftina „Mosfellsbær – heit sveit með 
sögu“. Síðan hefur heilmikið vatn runnið til 
sjávar og Mosfellsbær tekið á sig gjörbreytta 
mynd, með rúmlega tvöfalt fleiri íbúa. 

Það er því hægt að fullyrða að Mosfells-
bær er sveitarfélag í miklum vexti, ef áætl-

anir ganga eftir þá mun vöxturinn 
áfram vera með svipuðum hraða 
næstu árin. Í dag stöndum við 
frammi fyrir því að mikil uppbygg-
ing á nýju hverfi mun hefjast inn-
an skamms á Blikastaðalandinu. 
Eins og kynnt hefur verið þá verða 
fyrstu húsin sem rísa í Blikastaða-
landinu á atvinnusvæði sem verð-

ur umfangsmeira en við eigum almennt að 
venjast í Mosfellsbæ.  Nú er því lag að móta 
framtíðarsýn fyrir atvinnu- og nýsköpun 
í Mosfellsbæ til að skapa það umhverfi 
sem okkur hugnast helst í þeim málum til 
framtíðar. Með tilkomu nýrrar atvinnu- og 
nýsköpunarnefndar þá verða þau verkefni 
tekin föstum tökum og meðal fyrstu verk-
efna nefndarinnar verður að leiða vinnu 
við heildar atvinnu- og nýsköpunarstefnu 
fyrir Mosfellsbæ.

Þetta er einstakt tækifæri á tímum mikilla 
breytinga. Tæknibreytingar, umhverfismál, 

almenningssamgöngur, fjarvinna og stytt-
ing vinnuvikunnar hafa haft og munu hafa 
áhrif á það hvernig fólk kýs að búa og starfa.  
Við eigum kost á því í þessari vinnu að velta 
fyrir okkur hvernig samfélag við viljum 
skapa. Hvað er það í okkar nærumhverfi 
sem skiptir okkur mestu máli? Hvernig 
mun Mosfellsbær líta út eftir önnur 20 ár 
og hvaða áherslur verða hjá íbúum þess 
tíma?

Í dag er fjöldi fyrirtækja með starfsemi 
í Mosfellsbæ og þurfum við að hlúa vel að 
þeim. Vissulega er litið á höfuðborgarsvæð-
ið sem eitt atvinnusvæði, en Mosfellsbær 
hefur fulla burði til að styrkja sína stöðu 
sína enn frekar sem eftirsóknarverður kost-
ur fyrir fyrirtæki til að reka starfsemi sína. 
Tækifærin eru til staðar, það er okkar að 
stuðla að því að búa til farveg sem ýtir enn 
frekar undir nýsköpun og framtakssemi. 

Sævar Birgisson, bæjarfulltrúi

...fylgstu med okkur
www.facebook.com/mosfellingur



Þú finnur öll blöðin á netinu
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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

Sendið okkur myndir af nýjum 
Mosfellingum ásamt helstu 

upplýsingum á netfangið 
mosfellingur@mosfellingur.is

Flugumýri 2   -   Sími 566-6216

Agnes Wild
Þegar ég 
var yngri var 
ég í besta 

félagskap í heimi, En í 
skólahljómsveitinni í mosó 
kynntist ég mínum albestu 
vinum. Með lúðrasveitinni 
spilaði ég þónokkrum 
sinnum í Stundinni okkar. 
Núna á fullorðinsaldri leik-
stýri ég Stundinni okkar og 
í einni smáseríunnni í þeim 
þætti fer Bjarmi í heimsókn 
í gamla lúðrasveitarkjallara 
og kynnist þar öllum 
frábæru krökkunum sem 
eru í lúðrasveit.  (skóla-
hljómsveitin er skrifuð og 
leikstýrð af Eva Thorgeirs-
dottir) Takk fyrir að leifa 
okkur að kíkja í heimsókn 
Daði Þór Einarsson
� 17.�okt

Guðrún 
Rútsdóttir
Hæ vinir 
Mig langar til 

að halda barnadjasshátíð í 
Mosfellsbæ í sumar.
Þar myndu koma fram ungir 
krakkar úr Mosfellsbæ og 
víðar af landinu auk 
erlendra gesta og listrænn 
stjórnandi frá Noregi. 
Til þess að geta haldið 
hátíðina þá þarf ég styrki. 
Getið þið bent mér á styrki 
sem ég gæti hugsanlega 
verið að gleyma?
Ég er með Rannís undir 
kontról og veit af Krónunni 
og Mosfellsbæ í vor auk 
þess sem við erum líka 
að sækja um styrki frá 
nokkrum skandinavískum 
sjóðum. 
Þigg líka ráð um hvernig 
maður heldur tónlistarhátíð 
:)
 23.�október

Dagný Krist-
insdóttir
Fór í göngutúr 
áðan. Upp við 

grænmetismarkað var ég 
stoppuð og spurð í hvað átt 
viðkomandi átti að fara til 
Reykjavíkur..
Ég bý greinilega í sveit.
� 15.�október

Gisli 
Sverrisson
Ómetanlega 
dýrmætt 

fyrir lítið bæjarfélag að hafa 
svona öflugt bæjarblað. 
Ég leyfi mér að fullyrða að 
þetta er vandaðasta og 
skemmtilegasta bæjarblaðið 
á landinu og þótt víðar væri 
leitað.
#mosfellingur
 12.�október

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

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

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



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

Ósk Matthíasdóttir fæddist 14. 
desember 2021. Hún var 2.848 gr 

og 48 cm og er þriðja barn foreldra 
sinna. Foreldrar hennar eru Brynja 
Guðmundsdóttir og Matthías Hálf-

dánarson. Ósk á tvo eldri bræður, 
þá Guðmund og Mána.

NAUÐ-
SYNLEG 
VITUNDAR-
VAKNING
Í ljósi frétta síðustu viku er ljóst að við 

sem samfélag þurfum að standa saman, 

við þurfum að halda áfram að fylgjast 

með, fræða og upplýsa. 

Í vetur er að fara af stað nýtt verkefni 

í félagsmiðstöðinni okkar, fræðsluher-

ferðir. Þar sem farið verður í átak gegn 

neyslu orkudrykkja, rafretta & nikót-

ínpúða, fræðsla um ofbeldi, samfélags-

miðla, kynbundið ofbeldi og fræðsla um 

áfengi og vímuefni. 
Þetta eru allt málefni sem snerta 

okkur öll en ekki bara ungmenni. Fyrsta 

fræðslan mun birtast á næstu dögum. 

Við sem eldri erum berum ábyrgð 

á því hvernig hegðun við sýnum og 

hvernig við komum fram. Öll hegðun er 

lærð hegðun. Því meira sem við veitum 

óheilbrigðri og óviðunandi hegðun 

athygli, ræðum hana og fræðum eykur 

það líkurnar á undirtektum og þannig 

mótum við mörkin okkar sem samfélag. 

Við erum á tímamótum. Það er 

nokkuð ljóst hversu stórt mótunarhlut-

verk samfélagsmiðlar hafa tekið að sér. 

Það er hægt að nota samfélagsmiðla í 

góðum tilgangi en það er líka ógrynni 

af efni þar inni sem á engan tilgang til 

okkar annan en að vera neikvæður og 

skaðlegur.

Við leggjum línurnar, við setjum 

mörkin og við mótum unga fólkið okkar. 

Fræðsla og forvörn er eitthvað sem allir 

hafa tök á að taka þátt í og ég hvet alla 

foreldra, aðstandendur, systkini og aðra 

vandamenn til þess að nýta fræðsluefni 

Bólsins til þess að hefja umræðuna og 

taka samtal. 

EMMA ÍREN

  -  Heyrst hefur...28

Í eldhúsinu

Sigdór Sölvi og Elín Ósk skora á Þorstein Óla að deila næstu uppskrift í Mosfellingi

Sigdór Sölvi Valgeirsson og Elín 
Ósk Blomsterberg deila með okkur 
Mosfellingum uppskrift að þessu 
sinni.

Hráefni
• 2 pakkar af kornflekskjúklingi
• 4 pokar af Tilda hrísgrjónum 
• 1 rauð papríka 
• 3 avocado 
• 1 agúrka
• Vegan chili majo sósa

Aðferð
Byrjið á að sjóða hrísgrjónin, skerið 
svo kornflekskjúklinginn í litla bita og 
setjið hann í airfryer í 8 mín. Skerið 
svo paprikuna, avocado-ið og agúrkuna 
niður í bita og blandið svo að lokum 
öllu í skálina og setjið vegan chili majo 
yfir allt. 

Crunchy kjúlli
hjá Sigdóri og elÍnu

heyrSt hefur...
...að Mosfellingarnir Gústi og Gulli 

af Grillmarkaðnum muni taka við 
rekstri Blik í desember. 

...að tökur standi yfir þessa dagana 
á þáttunum Afturelding eftir Dóra 
DNA en þættirnir verða sýndir um 
páskana.  

...að Óli Snorri hafi haldið mikið 
fertugsafmæli um síðustu helgi. 

...að Mosfellingurinn Jóhann Ingi hafi 
verið valinn besti fótboltadómari 
landsins annað árið í röð. 

...að Skúli Ármanns hafi torgað 36 
pizzusneiðum í keppni við Fjallið í 
Minigarðinum. 

...að Fótbolti.net hafi valið Mosfelling-
inn Ísak Snæ besta leikmann Bestu 
deildarinnar í sumar.  

...að snjórinn falli á Barion föstu-
daginn 4. nóvember kl. 20:59 með 
miklum látum þegar jólabjórinn 
lendir.   

...að verið sé að auglýsa eftir nýjum 
umsjónarmanni í Listasalinn. 

...að Leikfélag Mosfellssveitar sé að 
stefna að því að setja upp Dýrin í 
Hálsaskógi á nýju ári. 

...að 19 fyrirtæki, staðsett í Mosfells-
bæ, séu á lista yfir Framúrskarandi 
fyrirtæki Creditinfo. 

...að Mosfellingurinn Alexandra Eir og 
Ingó Veðurguð hafi eignast dreng á 
dögunum. 

...að Kolbrún Ósk hafi keppt í 
heimsmeistaramóti landsliða í 
bakgarðshlaupi á dögunum. 

...að hin vinsæla hrossakjötsveisla 
8-villtra fari fram í Harðarbóli 
laugardaginn 5. nóvember.

...að í undirbúningi sé að koma upp 
„frískáp“ í Mosó, þar sem hægt er 
að setja afgangs mat sem getur nýst 
öðrum í framhaldinu. 

...að bókmenntahlaðborð barnanna 
verði haldið í bókasafninu 12. nóv-
ember þar sem Sunna Dís Másdóttir 
muni stjórna umræðum.  

...að byrjað sé að undirbúa Þorrablót 
Aftureldingar sem fram fer í íþrótta-
húsinu 21. janúar 2023. 

...að flest hverfi bæjarins taki þátt 
í Hrekkjavökunni á mánudaginn 
kl. 17-19 en þá setja íbúar út kerti 
eða merkingar sem gefa til kynna 
þátttöku.  

...Anna Soffía sé með málverka-
sýningu á Kaffi Ásláki um þessar 
mundir. 

...að Mosfellingurinn Freydís Stefáns-
dóttir hafi unnið í Vegabréfaleik N1. 

...að Huppa ætli að opna ísbúðina sína 
við hliðina á Krónunni föstudaginn 
4. nóvember.

...að Bubbi Morthens ætli að starta 
Þorláksmessu-vertíðinni í Hlégarði  
7. desember en uppselt er á 
tónleikana.  

...að Mosfellingur eigi eftir að koma 
út þrisvar sinnum fram að jólum 
en hægt er að finna allar helstu 
upplýsingar á Mosfellingur.is

  mosfellingur@mosfellingur.is

Fermingarbörn 
saFna Fyrir 
HjálparstarF kirkjunnar
Miðvikudaginn 2. nóvember ganga 
fermingarbörn milli 17:30 - 21:00 í 
hús í Mosfellsbæ og safna pening-
um til styrktar fátækum í Afríku.

Börnin safna peningum fyrir vatns-
verkefnum í tveimur löndum í Afríku: 
Úganda og Eþíópíu.

Söfnunin er fastur liður í fermingar-
fræðslustarfi á öllu Íslandi en á undan 
fræðast börnin um líf og starf barna 
í Afríku.

Hvetjum við alla Mosfellinga til að 
taka vel á móti fermingarbörnunum.



NÆsti 
MosfelliNgur 

keMur út

17. Nóv.
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

NAUÐ-
SYNLEG 
VITUNDAR-
VAKNING
Í ljósi frétta síðustu viku er ljóst að við 

sem samfélag þurfum að standa saman, 

við þurfum að halda áfram að fylgjast 

með, fræða og upplýsa. 

Í vetur er að fara af stað nýtt verkefni 

í félagsmiðstöðinni okkar, fræðsluher-

ferðir. Þar sem farið verður í átak gegn 

neyslu orkudrykkja, rafretta & nikót-

ínpúða, fræðsla um ofbeldi, samfélags-

miðla, kynbundið ofbeldi og fræðsla um 

áfengi og vímuefni. 
Þetta eru allt málefni sem snerta 

okkur öll en ekki bara ungmenni. Fyrsta 

fræðslan mun birtast á næstu dögum. 

Við sem eldri erum berum ábyrgð 

á því hvernig hegðun við sýnum og 

hvernig við komum fram. Öll hegðun er 

lærð hegðun. Því meira sem við veitum 

óheilbrigðri og óviðunandi hegðun 

athygli, ræðum hana og fræðum eykur 

það líkurnar á undirtektum og þannig 

mótum við mörkin okkar sem samfélag. 

Við erum á tímamótum. Það er 

nokkuð ljóst hversu stórt mótunarhlut-

verk samfélagsmiðlar hafa tekið að sér. 

Það er hægt að nota samfélagsmiðla í 

góðum tilgangi en það er líka ógrynni 

af efni þar inni sem á engan tilgang til 

okkar annan en að vera neikvæður og 

skaðlegur.

Við leggjum línurnar, við setjum 

mörkin og við mótum unga fólkið okkar. 

Fræðsla og forvörn er eitthvað sem allir 

hafa tök á að taka þátt í og ég hvet alla 

foreldra, aðstandendur, systkini og aðra 

vandamenn til þess að nýta fræðsluefni 

Bólsins til þess að hefja umræðuna og 

taka samtal. 

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

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

Bíldshöfða 14  |  Reykjavík  |  s. 520 3200

www.artpro.is

Sérhæfum 
okkur í 

uppsetningu á 

innréttingum

koverktakar@gmail.com



w

ÁSMUNDUR: 
Scream.

SigRúN: 
The Exorcist.

bjaRNi: 
Child´s play 3.

KRiStjaNa: 
What lies beneath.

Hver er besta
hryllingsmyndin ?

gUðRúN: 
Smile.

Mía: 
Smile.

Súpufundur með ráðherra

Pílumeistarinn
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Mættar á Októberfest

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Veisluhöld í Lundi

Systkin tvö

Léttar í Lundi Í fertugsamæli hjá Óla Snorra

Bleikir og sætir

Bingó í sal
Skák og mát á Barion

Sími 5176677 
og á noona.is/sprey

Kalli Maack

Rikki G

Sprey Hárstofa býður 
Eddu velkomna 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.

bændur bera saman bækur sínar
hrútaþukl í kjósinni

Meee

Fylgdu okkur 
  á Instagram...

Mæðgurnar

Skál í Harðarbóli
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Sími 5176677 
og á noona.is/sprey

Kalli Maack

Rikki G

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

Cooper Weather-Master WSC
Öflugt og gott grip við erfiðar aðstæður

Mikið skorið og stefnuvirkt mynstur 
fyrir jeppa og jepplinga

Flott dekk fyrir íslenskt veðurfar

Cooper Discoverer Winter
Míkróskorin óneglanleg vetrardekk

Afburða veggrip og stutt 
hemlunarvegalengd

Mjúk í akstri með góða 
vatnslosun

Cooper Discoverer Snow Claw
Hannað fyrir krefjandi vetraraðstæður

Mjúk gúmmíblanda fyrir hámarksafköst 
við lágt hitastig

Afburðagott grip, neglanlegt

SWR og 3PMS merking

Vefverslun
Skoðaðu úrvalið

og skráðu þitt
fyrirtæki



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 
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Vel staðsett 305 fm einbýli á tveimur hæðum með aukaíbúð á neðri hæð. Nýtt þak og 
baðherbergi. Hellulagt bílplan með snjóbræðslu, heitur pottur. Tvöfaldur bílskúr. Vegleg eign á 
vinsælum stað. Verð: 145 m. 

sætún á kjalarnesi

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og vönduðum innréttingum. Allt 
fyrsta flokks. Flott útsýni. Lóð og garður eru vel hirt og vönduð bílageymsla.  
 Verð: 71 m. 

rauðamýri

leirutangi

Vandað atvinnuhúsnæði, 630 fm á 3.500 fm eignarlóð. 850 fm byggingarréttur fylgir með 
frábæra staðsetningu á Kjalarnesi. Góð aðkoma. Einnig til sölu á sama stað önnur 5.500 fm 
eignarlóð með byggingarrétt á húsi allt að 2.300 fm. Miklir framtíðarmöguleikar.

rauðagerði

Glæsileg efri sérhæð í tvíbýli, 256 fm, þar af er tvöfaldur bílskúr 47 fm. Glæsileg lóð og garður. 
Flott útsýni. Mikil lofthæð og glæsilegar innréttingar. Allt fyrsta flokks. Arinn í stofu. Eldhúsið 
allt endurnýjað. Gólfhiti í hluta hússins. Frábær staðsetning. Eign fyrir vandláta. Verð: Tilboð. 

brynjólfur Jónsson
löggiltur 
fasteignasali
898-9791

saman á strengjamóti
Krakkar úr Listaskóla Mosfellsbæjar héldu á fjölmennt strengjamót á Selfossi í byrjun 
október. 16 fiðlu- og sellónemendur úr Mosfellsbæ tóku þátt og stóðu sig með mikilli prýði. 
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