
MOSFELLINGUR

RÉTT INGAVERKSTÆÐ IRÉTT INGAVERKSTÆ

JónsB. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is
WWW.JONB.IS

BÍLALEIGA
Á STAÐNUM

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

SKIPTUM UM FRAMRÚÐUR

15. TBL. 21. ÁRG. FIMMTUDAGUR 8. DESEMBER 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
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Fallegt og vel skipulagt 150 m2 parhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Fallegt útsýni er frá húsinu. Stórt hellulagt
bílaplan með hitalögn og hellulögð verönd.

V. 104,9 m.

Einiteigur 2 - fallegt parhús

FYLGSTU
MEÐOKKUR
á Facebook

Mosfellingurinn Elva Björg Pálsdóttir forstöðumaður félagsstarfs aldraðra

Nýtur þess að starfa
með eldri borgurum 28

2.500, 5.000 & 10.000 Lumen

VIRKAR MEÐ RAFHLÖÐUM FRÁ:

Mikið um að vera þegar ljósin voru tendruð á jólatrénu á Miðbæjartorginu

Hátíðlegt í upphafi aðventu
Jólaljósin á Miðbæjartorginu voru tendruð fyrstu helgina í
aðventu og markar það gjarnan upphaf jólahalds í bænum.
Eftir tendrun ljósanna var hægt að ylja sér inni í Kjarna.

Einnig eru ljósin í Jólagarðinum við Hlégarð farin að
skína skært og vekja mikla lukku en verkefnið var fyrst
kosið til framkvæmda í Okkar Mosó í fyrra.

FÓTBOLTASTELPUR SELJA
HEITT SÚKKULAÐI Í KJARNA

Mynd/RaggiÓla



Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU...

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

HÉÐANOG ÞAÐAN

NÝR SKÓLI Á VARMÁRHÓL
Fyrsta skóflustungan tekin 20. júní árið 1970

Hafist er handa við byggingu Gagnfræðaskóla í Mosfells-
sveit og honum fenginn staður á Varmárhól í grennd við
Barnaskólann að Varmá - Varmárskóla.
Arkitekt er Birgir Breiðdal og verkfræðingur Guðmundur
Óskarsson. Þeir starfa á Teiknistofu húsameistara
ríkisins. Skólinn er samstarfsverkefni Mosfellshrepps,
Kjalarness og Kjósarhrepps. Einnig koma nemendur úr
Þingvallahreppi. Heimavist er starfrækt við skólann.

Heimildir: Dagblöð í júní 1970 og Askur - skólablað
Brúarlandsskóla
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Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Jólin eru eftir rúmar tvær vikur,
hver hefði trúað því? Tíminn er allt

of fljótur að líða og áreitið og ruglið
í desember fer nú að ná hámarki. Í

amstri dagsins er oft
t að staldra við og
yna að njóta að-
ntunnar. Samvera
nefnilega eitt það

mikilvægasta sem
við getum gefið
hvert öðru.

Um helgina
langar

mig að mæla
með nokkrum

viðburðum í Mosfellsbæ. Á morgun
föstudag, leika bæði handboltalið
kvenna og karla að Varmá. Á laugar-
daginn býður hestamannafélagið
Mosfellingum í heimsókn. Á laugar-
daginn opnar skógræktarfélagið
Jólaskóginn í Hamrahlíð. Jólasveinar,
álfar, söngur og súkkulaði á boðstól-
um. Alla sunnudaga lesa rithöfundar
upp úr bókum sínum á Gljúfrasteini.
Upplýsingar um allt þetta og margt
fleira í blaðinu í dag.

Síðasta blað fyrir jól kemur út 22.
desember. Þá hringjum við inn

jólin. Netfangið okkar er sem fyrr
mosfellingur@mosfellingur.is.

Við kveikjum einu kerti á

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

www.isfugl.is
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m

- Fréttir úr bæjarlífinu2

Í síðasta blaði var óskað eftir upplýsingum um
skopmyndateiknara og höfðu nokkrir samband.

PEBS stendur fyrir Pétur B. Snæland.

Til vinstri: Gylfi Pálsson skólastjóri Gagnfræðaskólans
að Brúarlandi 1966-1972 og Gagnfræðaskólans
í Mosfellssveit 1972-1991. Lárus Halldórsson
skólastjóri í Mosfellssveit 1922-1966.

Til hægri: Lárus Halldórsson fyrrverandi
skólastjóri tekur fyrstu skóflustunguna.
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BRÚARFLJÓT 18
51,2 m2 geymsluhúsnæði. Góð
lofthæð. Tvær innkeyrsluhurðir og ein
inngönguhurð. Svæðið er allt malbikað
og verður afgirt með tveimur rafdrifnum
hliðum. Tvö einkastæði á lóð fylgja.
Leiguverð er 159.000 + hússjóður. Hiti
og rafmagn innifalið í hússjóði.

FOSSATUNGA 37
Nýlegt, glæsilegt og vel skipulagt
121,6 m2 parhús á einni hæð innst í
botnlanga. Fallegt útsýni er frá húsinu.
Mikil lofthæð og innbyggð lýsing.

V. 89,5 m.

VEFARASTRÆTI 10
Björt og mjög falleg 85,8 m2, 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð, ásamt
bílastæði í lokaðri bílageymslu. Svalir
í suðurátt með glæsilegu útsýni. Mikil
lofthæð sem gerir íbúðina bjarta og
skemmtilega.

V. 65,5 m.

BUGÐUFLJÓT 9
210,5 m2 atvinnuhúsnæði á einni hæð
með tveimur innkeyrsluhurðum. Eignin
skiptist í stóran vinnusal, kaffistofu og
salerni. Gott geymsluloft er yfir eldhúsi
og salerni.

V. 90,0 m.

KVÍSLARTUNGA 8
Mjög fallegt 312,2 m2 einbýlishús á
einni hæð með stórum innbyggðum
bílskúr á frábærum stað. Eignin skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi,
gestasnyrtingu, fataherbergi, þvottahús
og bílskúr. Fallegar innréttingar.
Vönduð tæki. Góð lofthæð. 185,0 m.

GRENIBYGGÐ 26
Fallegt og vel skipulagt 164,5 m2
parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu,
borðstofu, bílskúr og geymslu.

V. 109,9 m.

VOGATUNGA 30
Fallegt og vel skipulagt 158,2 m2
raðhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Góð staðsetning í rólegum
botnlanga. Gott skipulag. Fallegar
innréttingar. Seljandi skoðar skipti á
minni eign í Mosfellsbæ.

V. 105,9 m.

ÁSLAND 3
Mjög fallegt 204,7 m2, 6 herbergja
einbýlishús á tveimur hæðum með
stórum bílskúr. Stór timburverönd með
heitum potti. Fallegur garður.

V. 142,5 m.

GERPLUSTRÆTI 2
Falleg og vel skipulögð 101,7 m2,
4ra herbergja íbúð á 2.hæð, ásamt
bílastæði i bílakjallara. Svalir í suðurátt
með fallegu útsýni.

V. 70,9 m.

VEFARASTRÆTI 36
Björt og falleg 100,3 m2, 4ra herergja
íbúð með glæsilegu útsýni og bílastæði
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, baðherbergi/þvottaher-
bergi, forstofu, eldhús og stofu.

V. 68,9 m.

LAXATUNGA 155
Vel skipulagt raðhús á einni hæð
ásamt bílskúr. Eignin skiptist í þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu,
þvottahús, eldhús, stofu og bílskúr.

V. 129,9 m.

ÁSLAND 1
Mjög fallegt einbýlishús með tvöföldum
bílskúr á fallegum útsýnisstað. Eignin er
skráð 209,1 m2, þar af einbýli 152,5
m2 og bílskúr 56,6 m2. Eignin skiptist
í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú
svefnherbergi, snyrtingu, baðherbergi
og þvottahús.

V. 129,9 m.

BRÚARFLJÓT 20
51,2 m2 geymsluhúsnæði. Engin
vsk-kvöð er á eigninni. Góð lofthæð
sem gefur möguleika á að setja upp
geymsluloft. Tvær innkeyrsluhurðir og
ein inngönguhurð.

V. 24,9 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.
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- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ4

Sunnudagur 11. desember
þriðji sunnudagur í aðventu
Kl. 12-14: JólakirkjuBRALL í Lágafells-
kirkju. Fjölskylduvæn samvera með
föndri, jólatrésrækt, ratleik, piparköku-
skreytingum, fjárhúsahvíld og helgileik
en um leið fræðast um atburði jólanna.
Góður gestur kíkir í heimsókn og
brallinu lýkur með máltíð.

Sunnudagur 18. desember
fjórði sunnudagur í aðventu

Kl. 11: Aðventustund í Lágafellskirkju.
Sr. Arndís Linn leiðir stundina.
Barnakórinn syngur undir stjórn Val-
gerðar Jónsdóttur, kórstjóra. Organisti:
Þórður Sigurðarson.

GAMAN SAMAN
- eldri borgara samverur
Jólafjör - söngur og dans undir
stjórn Guðmundar Hermannssonar.
Fimmtudaginn 8. desember kl. 14-16 í
safnaðarheimilinu, Þverholti 3.

Tilkynning frá Boga æskulýðsfulltrúa
vegna sunnudagaskóla.
Sunnudagaskólinn vorönnina 2023
hefst sunnudaginn 8. janúar kl. 13 en
færir sig um set í safnaðarheimilið,
Þverholti 3.
Undantekningin á þessu er æskulýðs-
dagurinn 5. mars kl. 13 og vorhátíð
barnastarfsins 30. apríl kl. 13-15 í
Lágafellskirkju.
Sjáumst í sunnudagaskólanum
(í safnaðarheimilinu) á nýju ári!

Nýjar nefndir
Mosfellsbæjar
Nýlega afgreiddi bæjarstjórn
Mosfellsbæjar nýja samþykkt um
stjórn Mosfellsbæjar. Á meðal
breytinga eru tvær nýjar nefndir
sem eru annars vegar atvinnu- og
nýsköpunarnefnd sem samþykkti
á fyrsta fundi sínum að hefja vinnu
við stefnumótun á sviði atvinnu-
og nýsköpunarmála og hins vegar
menningar- og lýðræðisnefnd.
Formaður atvinnu- og nýsköpun-
arnefndar er Sævar Birgisson og
formaður menningar- og lýðræðis-
nefndar er Hrafnhildur Gísladóttir.
Á meðal annarra breytinga á
samþykktinni er að jafnréttismálum
verður nú sinnt af velferðarnefnd
sem áður hét fjölskyldunefnd.

Jólaskógurinn opnar
á laugardaginn
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar
opnar Jólaskóginn í Hamrahlíð
laugardaginn 10. desember kl.
12:30. Jólatrjáasalan er fyrir löngu
orðin fastur liður í undirbúningi
jólanna hjá mörgum íbúumMos-
fellsbæjar og nærsveitungum. Það
er skemmtileg
hefð að skunda
í skóginn og
velja sér fallegt
tré. Dagskráin
hefst kl. 12:30
þar sem
tekið verður á
móti gestummeð harmonikkuleik
og jólasveinar aðstoða Regínu
bæjarstjóra við að höggva fyrsta
tréð. Kl. 13 mæta Jólaálfarnir og
skemmta börnum og kl. 13:30
syngja Vorboðarnir, kór eldri borg-
ara. Boðið verður upp á skógarkaffi
og heitt súkkulaði. Í skóginummá
finna skemmtilegar gönguleiðir og
tilvalið að eiga notalega fjölskyldu-
stund á aðventunni. Jólaskógurinn í
Hamrahlíð er í hlíðum Úlfarsfells og
staðsettur við Vesturlandsveg á milli
Mosfellsbæjar og Reykjavíkur.

20 ára afmæli Lágafellsskóla var haldið með pompi og prakt
þriðjudaginn 29. nóvember. Líf og fjör var á afmælisdeginum og
var foreldrum og velunnurum boðið í heimsókn á opið hús, en ekki
tókst að halda upp á stórafmælið á síðasta ári vegna samkomu-
takmarkana.

Í tvígang byggt við skólann
Nemendur sýndu afrakstur þemadaga en áhersla þemans var

Lágafellsskóli og nærumhverfi. Nokkrir nemendur stigu á stokk í
sal skólans og bæði sungu og sýndu leikrit. Boðið var upp á ýmis-
legt góðgæti og var afmæliskakan vinsælust.
Gríðarlega góðmæting var á afmælishátíðina og fullt út úr dyrum

þá tvo tíma sem hún stóð yfir. Ekki var annað að sjá en að allir hafi
skemmt sér vel og notið samverunnar.
Lágafellsskóli var stofnaður árið 2001 og vígður 10. nóvember

það sama ár. Nemendafjöldi var innan við 300 og starfsmenn
rúmlega 40. Í tvígang hefur verið byggt við skólann, áfangi tvö var
tekinn í notkun árið 2004 og áfanga þrjú var lokið 2007.

Öll grunnskólabörn sameinuð í fyrra
Lágafellsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli og hefur verið frá

árinu 2006 þegar samstarf hófst við leikskólann Hulduberg. Lengi
vel var um að ræða eina deild fyrir fimm ára nemendur.
Árið 2014 tók Höfðaberg til starfa sem útibú frá Lágafellsskóla,

í fyrstu voru þar 5 ára leikskólabörn, 1. og 2. bekkur grunnskóla.
Smám saman fjölgaði leikskólabörnum á Höfðabergi og nemend-
um í aðalbyggingu skólans fækkaði.
Árið 2021 voru öll grunnskólabörn sameinuð undir einu þaki á

ný í aðalbyggingu skólans en á Höfðabergi eru 6 leikskóladeildir
þriggja til fimm ára barna.

Nemendafjöldi grunnskólahluta er 611 og á leikskólanumHöfða-
bergi eru 146 börn. Starfsfólk grunnskóla, leikskóla og frístundar
er um 140 talsins.

20 ára afmæli fagnað•Afrakstur þemadaga sýndur•Samrekinn leik- og grunnskóli

Afmælishátíð Lágafellsskóla

LÍSA GREIPSSON SKÓLASTJÓRI OG JÓHANNA
MAGNÚSDÓTTIR FYRRUM SKÓLASTJÓRI

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu, SSH, var haldinn 18.
nóvember í Félagsgarði í Kjós.
SSH er vettvangur samráðs og samstarfs

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.
Auk þess að reka saman byggðasamlögin
Strætó, Sorpu og Slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins vinna samtökin að sameigin-
legum hagsmunamálum og eru málsvari
sveitarfélaganna. Loks hafa samtökin sam-
ráð við ríkisvaldið, ráðuneyti og stofnanir
um málefni er varða hag sveitarfélaganna
og vinna með þeim hætti að framþróun og
hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

Samstaða sveitarfélaganna mikilvæg
Auk almennra aðalfundarstarfa urðu

formannsskipti í stjórn samtakanna en

formennska í stjórn skiptist milli fram-
kvæmdastjóra sveitarfélaganna og gegnir
hver þeirra formennsku í tvö ár.
Á fundinum tók Regína Ásvaldsdóttir

bæjarstjóri Mosfellsbæjar við keflinu af
Almari Guðmundssyni bæjarstjóra Garða-
bæjar ogmun hún gegna formennsku fram
að aðalfundi samtakanna haustið 2024.
„Það er mikilvægt fyrir íbúa að sveitar-

félögin á höfuðborgarsvæðinu haldi áfram
að vinna í anda þeirrar samstöðu sem hefur
náðst meðal annars í samgöngumálum því
að það eru fjölmörg verkefni fram undan
þar sem er mikilvægt að sveitarfélögin stilli
saman strengi, svo sem á sviði velferðar-
mála og í tengslum við ný lög um hringrás-
arhagkerfið,“ segir Regína Ásvaldsdóttir
bæjarstjóri.

Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar og
Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Regína tekin við sem nýr formaður Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Mosfellsbær með formennsku í SHH

NEMENDUR STIGU Á STOKK



COMPASS ER ÓMISSANDI
HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI

RAFMAGNAÐURWRANGLER
TIL AFHENDINGAR STRAX!

JEEP® WRANGLER PLUG-IN HYBRID

JEEP® COMPASS TRAILHAWK

RAFMAGNAÐUR OG VATNSHELDUR JEEP®
Farðu yfir ár og vötn af festu og öryggi með Jeep® Wrangler Rubicon Plug-In Hybrid.
Rafmagnaður kraftur hvert sem leið þín liggur.

ALVÖRU JEPPI MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
Jeep® 4xe Plug-In Hybrid jepparnir henta fjölskyldum við íslenskar aðstæður um
allt land. Farðu hvert sem er á rafmagninu.

35”, 37” OG 40” BREYTINGAPAKKAR Í BOÐI

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS • JEEP.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID



Upplestur á Gljúfra-
steini á aðventunni
Á aðventunni lesa höfundar upp
úr nýjum bókum á Gljúfrasteini.
Jólabókaflóðið er aldeilis spenn-
andi í ár og Gljúfrasteinn fer ekki
varhluta af því.
Upplestrar fara
fram á hverjum
sunnudegi á að-
ventunni klukkan
15. Dagskráin
stendur í klukku-
tíma. Aðgangur
er ókeypis og öll
innilega velkomin. Sunnudaginn
11. desember koma fram Elísabet
Jökulsdóttir - Saknaðarilmur,
Guðrún Eva Mínervudóttir - Útsýni,
Jón Kalman - Guli kafbáturinn,
Kristín Eiríksdóttir - Tól. Sunnudag-
inn 18. desember koma fram Elín
Edda Þorsteinsdóttir - Núningur,
Gerður Kristný - Urta, Guðni Elísson
- Brimhólar, Meistaranemar í ritlist
- Takk fyrir komuna.

- Frítt, frjálst og óháð bæjarblað í 20 ár6

Heklurnar og Varmár-
kórinnmeð tónleika
Heklurnar og Varmárkórinn, tveir
kvennakórar úr Mosfellsbæ, halda
saman jólatónleika í Guðríðarkirkju
þann 11. desember kl. 16. Á tónleik-
unum syngja kórarnir klassísk jóla-
lög í bland við nýrri tónlist. Þetta
verður hugguleg aðventustund sem
öll fjölskyldan getur notið saman.
Boðið verður upp á léttar veitingar
í hléi. Miðaverð er 2.500 kr en frítt
fyrir börn yngri en 16 ára.

Út er komin, á vegum Sögu-
félags Kjalarnesþings, bókin
Hersetan í Mosfellssveit og
á Kjalarnesi 1940-1944 eftir
Friðþór Eydal.

Friðþór hefur ritað fleiri
bækur um hernámsárin á
Íslandi og þekkir mjög vel til
aðbúnaðar hermanna á þess-
um tíma.

Mosfellssveit og Kjalarnes
voru vettvangur mikilla um-
svifa erlends herliðs á árum
síðari heimsstyrjaldar. Herlið hafði með
höndum strandvarnir og skyldi reiðubúið
til sóknar gegn óvinaliði sem freistaði land-
göngu á Vestur- eða Suðurlandi.

Víða um svæðið voru reistar búðir með
fjölda bogaskála sem á ensku nefndust
„barracks“ en landsmenn kölluðu bragga.
Fáeinir braggar eru enn í notkun í Mosfells-
sveit og víða í sveitinni má sjá minjar um
hersetuna.

Í bókinni er litið inn í
vistarverur hermanna og
aðbúnaði þeirra lýst; enn
fremur eru verkstæði,
spítalar og birgðageymslur
skoðaðar. Einnig er komið
inn á samskipti Íslendinga
og hermanna. Í bókinni er
dregin upp skýr mynd af
umsvifum hersetunnar þegar
um 10.000 hermenn höfðu
aðsetur í Mosfellssveit.

Bókina prýða liðlega 170
ljósmyndir og nákvæm kort af herskála-
svæðum. Margar ljósmyndanna hafa aldrei
komið fyrir almenningssjónir.

Bókin varpar skýru ljósi á byggðir her-
manna og skipulag varna landsins á þess-
um tíma. Bygging herskála hafði nokkur
áhrif á skipulag Mosfellssveitar, ekki síst á
Reykjalundarsvæðinu.

Bókin verður til sölu í Bónus og í Héraðs-
skjalasafninu.

Ný bók eftir Friðþór Eydal•Heimild um horfinn tíma•Sögufélag Kjalarnesþings gefur út

Gefa út bók um hersetuna í
Mosfellssveit og á Kjalarnesi

Söng- og leikkonan Marlene Dietrich kom til landsins í september 1944 til að
skemmta hermönnum, og söng m.a. í Trípólíbíó sem stóð þar sem nú stendur
Árnagarður Háskóla Íslands. Marlene heimsótti einnig sjúklinga Helgafells-
spítala sem var um tíma stærsti spítali landsins.

Bandarískir hermenn gera við hitaveitulögn
Helgafellsspítala við rætur Helgafells. Lögnin
stóð á stöplum og var einangruð með sérsniðn-
um vikursteini sem bundinn var með vírneti.

Kolabirgðir í Camp Lambton Park við Reykjaveg. Lengst til hægri sjást
liðsforingjaskálar herbúðanna og fjær glittir í Álafoss Dump við Hafravatns-
veg. Hvíta húsið á miðri mynd er Sólvellir og fjær til vinstri sér í húsin að
Reykjahvoli. Stekkjarlækur til hægri við kolapokana.

Vorboðar, kór eldri borgara, heldur úti öfl-
ugu starfi og hefur stækkað og eflst ótrú-
lega síðustu mánuði. Félagar teljast núna
rúmlega 60.

Kórinn mun syngja við opnun Jólaskóg-
arins í Hamrahlíð laugardaginn 10. desem-
ber, á opnu húsi í Hlégarði 12. desember og
á Eir í Grafarvogi 13. desember.

Mikil ánægja er með söngstjóra kórsins,
hana Hrönn Helgadóttur, en kórinn æfir
einu sinni í viku. Þá fer kórinn í ferðalög og
gerir sér margt til skemmtunar.

Vorboðar halda úti öflugu starfi•Koma víða fram í desember•Félagar nú 60 talsins

Kór eldri borgara eflist til muna
VORBOÐAR Í SUMARFERÐ

MOSFELLINGUR
JÓLABLAÐIÐ

KEMUR ÚT 22. DES.
mosfellingur@mosfellingur.is



ÞÉR ER BOÐIÐ
Í AÐVENTUGLEÐI
Í LYFJU MOS
9. DESEMBER
Okkur langar að bjóða þér í endurbætta Lyfju
Mosfellsbæ. Hjá okkur færð þú allt sem þú þarft fyrir
heilbrigði og vellíðan. Við leggjum áherslu á þekkingu,
gæða vörur og persónulega þjónustu.

20% AFSLÁTTUR
af öllum húð- og snyrtivörum

Kynningar, veglegir kaupaukar og léttar
veitingar á boðstólnum.

Ljúfir djasstónar í boði Silvu og Steingríms kl. 15.

Komdu og fagnaðu með okkur 11. nóvember.
Opið 9-18.30

Kveðja
Starfsfólk Lyfju MOS



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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AÐVENTUHÁTÍÐ
Opið hús/menningarkvöld í Hlégarði
mánudaginn 12. desember kl. 20:00.
Sr. Arndís Linn mun flytja okkur
jólahugvekju til að koma öllum í
jólaskap. Vorboðarnir undir stjórn
Hrannar Helgadóttur taka svo við
með jólalegum söng og undirspili
Helga Hannessonar. Kaffinefndin
verður með sitt rómaða kaffihlaðborð
að venju. Aðgangseyrir kr. 1.500 (posi
ekki á staðnum). Kveðja, Menningar-
og skemmtinefnd FaMos.

JÓLABINGÓ Á BARION
Miðvikudaginn 14. desember kl 15.
Bingónefnd FaMos ásamt Hilmari
Gunnarssyni gestabingóstjóra ætla
að halda skemmtilegt jólabingó á
Barion, Þverholti 1. Aðgangseyrir er
kr. 1.000 og innifalið er 1 stk. bingó-
spald, kaffi og meðlæti. Aukaspjald

á 300 kr. Glæsilegir vinningar í boði.
Hlökkum til að sjá þig. Bingónefnd
FaMos og félagsstarfið Mosfellsbæ.

Jólafrí félagsstarfsins 2022
Síðasti dagur félagsstarfsins fyrir jól
er fimmtudagurinn 22. des. Opnum
síðan aftur mánudaginn 2. jan 2023
kl. 13:00. Hlökkum til að sjá ykkur öll
aftur. Gleðileg jól, kæru vinir.

SNJALLNÁMSKEIÐ
Erum á fullu að skrá á Promennt
snjallnámskeiðin sem byrja aftur eftir
áramót. Kennt er í 4 skipti á Apple
eða Android snjalltæki. Skráning og
upplýsingar í síma 698 0090 eða á
elvab@mos.is. Aðgangur á námskeið-
in er ókeypis.

FÉLAGSVIST
Félagsvist er spiluð alla föstudaga kl.
13:00 hjá okkur í borðsal Eirhamra

Hlaðhömrum 2. Allir velkomnir.
Aðgangur er ókeypis en auðvitað er
alltaf frír kaffisopi og vinningur ef
heppnin er með þér.

ÚTSAUMUROG POSTULÍN
Minnum á frábæru hópana okkar,
postulínshópur sem kemur saman
og málar á postulín þriðjudaga og
fimmtudaga til skiptis og einnig
útsaumshópur sem hittist allamið-
vikudaga kl. 12:30. Allir velkomnir að
vera með.

SÖNGSKEMMTUN
Nemendur í Listaskóla Mosfellbæjar
ætla að koma
og syngja
nokkur lög
og spila
fyrir okkur
í borðsal
Eirhamra 15.
des. kl .13:30.
Hlökkum
til að sjá
ykkur. Allir
velkomnir.

BASARVÖRUR
Enn er nóg til af fallegum basar-
vörum til sölu í handverksstofu
Félagsstarfsins Hlaðhömrum 2, alla
virka daga frá 11:00-16:00, föstudaga
13:00-16:00. Verið velkomin að skoða.
Við erummeð posa á staðnum.

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. Hafsteinsdóttirmeðstjórnandi
s. 892 9112 gunnasjana@simnet.is

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

Opnum fundi Aftur-
eldingar frestað
Opnum fundi um aðstöðumál
Aftureldingar sem átti fara fram
23. nóvember var frestað. Fund-
urinn var boðaður eftir vonbrigði
Aftureldingar eftir að fjárhagsáætl-
un Mosfellsbæjar var lögð fram. Í
kjölfar fundar formanna Aftureld-
ingar með fulltrúummeirihlutans
í Mosfellsbæ tveimur dögum fyrir
áætlaðan fund samþykktu formenn
félagsins að fresta íbúafundinum
fram í febrúar. Það var gert til að
veita meirihlutanum aukið svigrúm
til að fullmóta og leggja fram ásætt-
anlega tillögu að brýnum úrbótum
í aðstöðumálum Aftureldingar á
kjörtímabilinu. Í framhaldinu kom
samráðshópur Aftureldingar og
Mosfellsbæjar saman og var þar
kynnt að farið yrði í að skipta út
gervigrasinu eftir áramót og undir-
búningur hefjist strax á nýju ári við
að skipta út grasinu á aðalvellinum
fyrir gervigras svo völlurinn yrði
klár til notkunar vorið 2024. Að sögn
Birnu Kristínar formanns Aftur-
eldingar hefur félagið lagt mesta
áherslu á þjónustubyggingu og því
hefur nú lofað að henni verði flýtt
og framkvæmdir gætu hafist næsta
haust. „Vissulega á eftir að fara í síð-
ari umræðu fjárhagsáætlunarinnar
og vonandi opnar þessi umræða
augu fólks fyrir því hvernig staðan
hjá okkur er á Varmársvæðinu.“

Mannréttindadagur
haldinn í Útialtarinu
Mannréttindadagur Sameinuðu
þjóðanna er laugardaginn 10.
desember. Það hefur skapast hefð á
Kjalarnesi að koma saman á þessum
degi í Útialtarinu í Esjubergslandi.
Dæmi um óréttlæti sem fólk þarf
að þola er ritað á miða, því kastað á
eldinn og eytt þannig á táknrænan
hátt. Gjörningurinn var fyrst
haldinn 10. desember 2017. Sem
fyrr heldur Sögufélagið Steini á
Kjalarnesi upp á daginn sem fram
fer á laugardaginn kl. 15 í Útialtar-
inu, undir fögrum Esjuhlíðum. Þar
verður ýmislegt á dagskrá, nú með
jólaívafi; formaður Sögufélagsins
Hrefna Sigríður flytur mannrétt-
indapistil, sr. María Rut og félagar
í kirkjukór Brautarholtskirkju sjá
um helgistund og söng. „Óréttlæti“
kastað á eldinn, jólalög, gengið í
kringum, kaffi/kakó og meðlæti,
líka fyrir Esjubergshrossin. Öll vel-
komin og fjölskyldufólk sérstaklega.

Sverrir í Varmadal varð áttræður þann 1.
desember og var mikið um veisluhöld í
Varmadal í tilefni þess. Fagnað var í heila
viku eins og til forna.
Sverrir nýut tilverunnar alla daga og

mætir á kóræfingar og fer í sund. Hann
gerðist vörubílstjóri hjá Þrótti 22 ára gamall
og keyrir enn þann dag í dag á glænýjum
vörubíl.
Í viðtali í Mosfellingi fyrir nokkrum árum

sagði Sverrir: „Mér er sagt að það hafi verið
kalt skammdegi daginn sem ég fæddist árið
1942. Faðir minn hafi verið tilbúinn með
tvo eldishesta skaflajárnaða til ferðar að
Laxnesi í Mosfellsdal ef aðstoðar ljósmóður
þyrfti fyrirvaralaust sem og varð tilfellið.
Brýrnar voru að vísu komnar á Leirvogs-

ána og Köldukvísl en vegalengdin löng,

svartamyrkur og frost. Helga ljósmóðir var
vakin með því að guða á glugga, hún útbjó
sig í skyndi í hnakkinn á aukahestinum til
að aðstoða móður mína við komu mína í
þennan heim.“

Jón Sverrir Jónsson fagnaði með vinum og samferðafólki

Áttræður í Varmadal

SVERRIR MEÐ BÖRNUM SÍNUM, BJÖRGVINI,
ELÍSABETU OG JÓNI Á AFMÆLISDAGINN

GUÐJÓN HARALDS OG JÓN
SVERRIR Í AFMÆLISVEISLU



Allt fyrir
jólin í Nettó

Jólabækurnar í ár

JóladagatölJól d töl

Dagatalmeð fallegum
jólabarnasögum til að

hlusta á.
Salka Eyfeld les.

Leikföng fyrir alla aldurshópa

Minnumá
Nettó

Sunnukrika

Opið 10-21
alla daga



Halda tónleika í
Lágafellskirkju
„Hátíðarnótt“ - tónleikar verða
haldnir í Lágafellskirkju fimmtu-
daginn 15. desember. Fyrir
jólin 2015 kom út geisladiskurinn
„Hátíðarnótt“ og þar leika Andrés
Þór Gunnlaugsson gítarleikari,
Karl Olgeirsson píanóleikari og
Jón Rafnsson bassaleikari jólalög
og sálma sem fylgt hafa íslensku
jólahaldi í gegnum áratugina. Þeir
félagar hafa síðan þá alltaf haldið
nokkra tónleika á aðventunni og
í ár verður engin undantekning
þar á, því nú í desember leika þeir
í fimm kirkjum á Suðurlandi. Á
tónleikunum, sem eru um klukku-
stundarlangir, flytja þeir diskinn
í heild sinni. Útsetningarnar eru
í rólegri kantinum og stemningin
semmyndast er bæði þægileg og
afslappandi, sem áheyrendur tala
gjarnan um og eru ánægðir með,
- gott að koma og bara hlusta og
íhuga og njóta. Þeir munu leika í
Lágafellskirkju fimmtudaginn 15.
desember kl. 20.00 og er aðgangur
ókeypis.

- 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/storf OPIÐ Í ÞVERHOLTI 5

13-18 mán-fös., 11-14 laugardaga
Ýmislegt til jólagjafa fyrir prjónakonuna í lífi þínu

Blik Bistro hefur nú opnað aftur eftir vel
heppnaðar breytingar.

Nýir rekstraraðilar, þeir Ágúst Reynisson,
Guðlaugur Frímannsson og Grétar Matthí-
asson, eða GGG veitingar, hafa tekið við
staðnum og eru í skýjunum yfir frábærum
móttökum eftir fyrstu dagana.

„Við opnuðum þann 1. desember eftir
smá breytingar á staðnum. Við einblíndum
á það að gera staðinn hlýlegri, hönnuðum
nýtt barsvæði og fengum lýsingarhönnuð til
að betrumbæta lýsinguna,“ segir Ágúst og
tekur fram hversu mikið þeir félagar finna
hvað Mosfellingum þykir vænt um Blik.

Fjölbreyttur matseðill
Þeir félagar hafa mikla reynslu úr veit-

ingageiranum og hafa unnið lengi saman,
þeir eru með skýra sýn á hvernig þeir vilja
haga rekstri staðarins.

„Við erum með fjölbreyttan matseðil
þar allir ættu að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi og á mjög samkeppnishæfu verði.
Núna í desember bjóðum við upp á þriggja
rétta jólaplatta með ýmsum réttum, platt-
arnir hafa hlotið alveg gríðarlegar góðar
viðtökur. Við reynum að halda í „Blik-
þemað“ sem Mosfellingar þekkja, léttur
veitingastaður, kaffihúsafílingur yfir daginn
og kokteilar á kvöldin,“ segir Guðlaugur.

Jólaglögg á aðventunni
Grétar sem er framkvæmda- og rekstr-

arstjóri segir að mikill metnaður ríki hjá

þeim og margar hugmyndir í gangi.
„Við ætlum til dæmis að bjóða upp á

jólaglögg á aðventunni, við viljum fá fólkið
sem er að ganga hér um Blikastaðanesið
inn í kaffi eða kakó og köku, við viljum að
fólk geti komið hingað að horfa á íþrótta-
viðburði, á happy hour eða bara til að fá sér
að borða.

Við munum líka hlusta á þörfina og

reyna að verða við þeim óskum sem við-
skiptavinirnir koma með. Þess má líka
geta að við erum með flottan vínseðil og
frábæran kokteilaseðil,“ segir Grétar sem
er Íslandsmeistari barþjóna.

Þeir félagar bjóða Mosfellinga og nær-
sveitunga sérstaklega velkomna til að njóta
staðarins í einstöku umhverfi og frábæru
útsýni.

Nýir rekstraraðilar á Blik Bistro•Jólamatseðill í desember•Einstakt umhverfi
Mosfellingum þykir vænt um
Blik – Fengið frábærar viðtökur

GULLI, GRÉTAR OG GÚSTI HAFA
TEKIÐ VIÐ BLIK Í GOLFSKÁLANUM



Velkomin í Hamrahlíð

Jólaskógurinn
opnar laugardaginn
10. desember kl. 12:30

Jólasveinar verða í sk
óginum

allar helgar kl. 13:30

Jólasveinar
á ferdinni

Notaleg
fjölskyldustund

Jólaálfarnir
skemmta börnum

kl. 13:00

Skógarkaffi
og súkkuladi

Harmonikkuleikur

JÓLATRJÁASALA Í HAMRAHLÍÐ

við vesturlandsveg 10.-2
3. desember

Opið kl. 10-16 um helgar

Opið vikuna 12.-16. des
. kl. 12-17 og vikuna 19

.-22. des. kl. 10-16

Opið á Þorláksmessu kl
. 10-16

Vorboðar
syngja kl. 13:30

Bæjarstjóriheggur fyrsta
jólatréd
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Rafmagnsgítar Rafmagnsbassi Klassískur gítar KassabassiKassagítar

Heyrnartól
Rafmagnsfiðla

Míkrafónarí úrvali
Þráðlaus míkrafónn

Gítarinn ehf

Söngkerfi

Ukulele

í úrvaliJólagjafirJólagjafir
R

Hljómborð í úrvali

Kajun tromma

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • S. 552 2125 • gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

Reykjadalur fékk á dögunum afhentan styrk
upp á 2,3 milljónir frá Hilmar Gunnarssyni
og fjölskyldu.
Í sumar hélt Hilmar fertugsafmæli og

bauð gestum að styrkja sumarbúðirnar
sem starfræktar eru í Reykjadal. Söfnunin
hélt svo áfram og endaði með áheitum fyrir
Reykjavíkurmaraþonið.
Alls söfnuðust rúmar tvær milljónir sem

eiga eflaust eftir að koma sér vel í Reykjadal
í Mosfellsdal.

Á myndinni má sjá fjölskylduna afhenda
afrakstur sumarsins. Frá vinstri: Vilmundur
Gíslason framkvæmdastjóri Styrktarfélags
lamaðra og fatlaðra, Logi, Oddný Þóra,
Kári, Kristófer, Andrea Rói forstöðumaður
Reykjadals og Mosfellingurinn Hilmar
Gunnarsson.

Söfnuðu 2,3 milljónum
fyrir Reykjadal

Afmælis- og áheitasöfnun fyrir sumarbúðirnar í Reykjadal

STUÐNINGUR VIÐ SUMAR-
BÚÐIRNAR Í REYKJDALA

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár



Verði ykkur að góð

Reykjabúinu,
Mosfellsbæ

ðu,

Fleiri uppskriftir á kalkunn.is

HR EFNI
s j r
n ir s eppir, niðursnei ir
laukur, s átt sa aður

seller , s átt sa aður
fersk steinselja, s átt s uð

eða urrkuð
kalkúnakry

skinka, s átt s uð
esli netur, ristaðar og snei ar
u. .b. bollar brauðteningar

stór egg
rjó i

salt
fersk alaður pipar

HESLIHNETU- OG SVEPPAFYLLING
REYKJABÚSINS
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Listasalur Mosfellsbæjar

Fjölmennt við opnun
Jóns Sæmundar

Góður svefn í íslenskum
ullarfaðmi eykur vellíðan

Íslenskar ullarsængur
Fáanlegar á Lopidraumur.is

Fjölmennt var við opnun sýningar Jóns Sæmundar, Litandi,
litandi, litandi, sem haldin var 18. nóvember.

Boðið var upp á léttar veitingar og tónlistarmaðurinn Teitur
Magnússon tók nokkur lög.

Sýningin er opin kl. 9-18 virka daga og kl. 12-16 á laugar-
dögum. Síðasti sýningardagur er 16. desember.

Bókasafn Mosfellsbæjar
fylltist af kátum krökkum
á dögunum þegar systkini
jólasveinanna, Langleggur
og Skjóða, komu í heimsókn.
Þau buðu börnunum upp
á skemmtilega jólasögu og
sungu síðan nokkur vel valin
jólalög.

Óhætt er að segja að
mikil stemning hafi skapast
í safninu og héldu gestir
glaðbeittir heim á leið
eftir mikinn söng, dans og
húllumhæ.

Bókasafn Mosfellsbæjar

Jólasögustund í bókasafninu
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Unnið að bættu
aðgengi allra
Nú stendur yfir vinna við að
kortleggja hvar í gatna- og stíga-
kerfi bæjarins sé einkum þörf á
úrbótum á aðgengi. Í þeirri vinnu
felst meðal annars að kanna hvar
vanti leiðarlínur og áherslufleti við
gangbrautir, hvar vanti lækkanir
á kantsteinum og hvar aðgengi á
strætóbiðstöðvum er ábótavant.
Samhliða verður hafist handa við
gerð aðgengisúttektar fyrir allar
opinberar byggingar Mosfellsbæjar.
Unnið er að ýmsum úrbótum á
aðgengi sem flokkast sem öryggis-
aðgerðir. Má þar nefna uppsetningu
rafdrifinna dyraopnara í byggingum
bæjarins og hindranir við bílastæði
við Þverholt 2 málaðir í gulum lit
með það að markmiði að auka
öryggi og efla sjálfstæði sjónskertra
íbúa. Vinna við endurhönnun klefa
fyrir hreyfihamlaða í Lágafellslaug
stendur yfir í kjölfar ábendinga
notenda. Íbúar eru hvattir til að
koma ábendingum á framfæri um
bætt aðgengi á opinberum stöðum
í sveitarfélaginu í gegnum ábend-
ingakerfið á www.mos.is

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ16

Laugardaginn 26. nóvember voru ljósin
tendruð á jólatré Mosfellinga við hátíðlega
athöfn.

Börn úr forskóladeild Listaskóla Mos-
fellsbæjar undir stjórn Þórunnar Díu Stein-
dórsdóttur sungu og spiluðu fyrir gestina.
Tréð er úr Hamrahlíðarskógi okkarMosfell-
inga og það voru þau Anney Saga LaMarca
Woodrow og Pálmar Jósep Gylfason á leik-
skólanum Reykjakoti sem fengu heiðurinn
af því að tendra ljósin á jólatrénu með að-
stoð Regínu Ásvaldsdóttur bæjarstjóra.

Venju samkvæmt kíktu jólasveinar í
heimsókn og gáfu mandarínur auk þess
semMosfellingurinn Jógvan Hansen flutti
nokkur lög. Þetta var í fyrsta skiptið síðan
2019 sem ljósin voru formlega tendruð
og ánægjulegt að sjá hversu margir sóttu
viðburðinn.

Fyrir tendrunina spilaði Skólahljóm-
sveit Mosfellsbæjar undir stjórn Daða Þórs
Einarssonar lék jólalög á torginu í Kjarna
þar sem 4. flokkur kvenna í fótbolta seldi
vöfflur, kakó og kaffi í fjáröflunarskyni.

Efla þarf forvarnar-
starf lögreglu
Á stjórnarfundi Samtaka sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu var
svohljóðandi bókun samþykkt:
„Efla þarf forvarnarstarf lögreglu
og sýnilega löggæslu. Samtök
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæð-
inu fagna þeim áformum sem
endurspeglast í fjáraukalögum um
styrkingu lögreglunnar á landsvísu.
Á höfuðborgarsvæðinu búa um
64% landsmanna. Hlutfall lögreglu
á höfuðborgarsvæðinu hefur hins-
vegar lækkað úr því að vera 47% af
starfandi lögregluþjónum á landinu
á árinu 2010 í 39% á árinu 2022.
Sveitarfélögin eiga í góðu samstarfi
við lögregluna, ekki síst þegar
kemur að forvarnarmálum vegna
barna og ungmenna. Með fjölgun
samfélagslögregluþjóna, sem vinna
markvisst með velferðarþjónustu og
félagsmiðstöðvum er hægt að grípa
strax inn í hópamyndanir og ofbeldi
á meðal ungmenna og stemma
þannig stigu við afbrotum.“
Í stjórn samtakanna sitja bæjar-
stjórar á höfuðborgarsvæðinu og
borgarstjóri. „Höfuðborgarsvæðið
hefur verið að dragast aftur úr þegar
kemur að mönnun í lögreglunni,“
segir Regína Ásvaldsdóttir bæjar-
stjóri í Mosfellsbæ og formaður
stjórnar Samtaka sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu. „Nú eru
starfandi lögregluþjónar í 1,2 stöðu-
gildum á hverja þúsund íbúa hér á
þessu svæði og er það langlægsta
hlutfall á landinu.“

Markar upphaf jólahalds í Mosfellsbæ•Tréð á torginu fengið úr mosfellskum skógi

Ljósin tendruð í miðbænum
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FORRÉTTIR
Borið fram á platta til að deila

Blik kryddsíld og rúgbrauð

Reykt andabringa með remúlaði,
steiktum lauk og laufabrauð

Villibráða paté með cumberland sósu

Graax, dill, granatepli og sinnepsósa

Tvíreykt hangikjöt, piparkaka, gráðostur og
rifsberjahlaup

AÐALRÉTTUR

Grillaður krónhjörtur og gljáð grísasíða
kremaðir sveppir, rauðkál, waldorfsalat

bláberjasósa

EFTIRÉTTUR
Súkkulaði tart fyllt með saltkaramellu

skógarberjum, vanilluís

Verð 9.900 á mann

Jólamatseðill
B L I K B I S T R Ó 2 0 2 2

Er í boði frá 2 til 23 desemberí boði til 23. desember
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VELKOMIN Í VERSLUNINA Á NEÐSTU HÆÐ KJARNANS Í MOSÓ
Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16. Allar vörur einnig aðgengilegar í vefverslun.



- Bæjarblað í 20 ár20

HLÉGARÐUR KYNNIR:

SKÖTUHLAÐBORÐ
Á ÞORLÁKSMESSU

Ð
FRÁ KL 11:30 - 14:30

HLÉGARÐURRR

Hlaðborð
Kæst og söltuð skata
Tindabikkja (sterk)
Skötustappa

Meðlæti
Starfsfólk Hlégarðs

L
Raki

Borðapantanir: hlegardur@hlegardur.is
Upplýsingar í síma 662-4710

Verð: 5.250 kr. á mann

Kjötbúðin
Sunnukrika 2, Mosfellsbæ
Grensásvegi 48, Reykjavík
Sími 571 5511
kjotbudin@kjötbudin.is

...TILVALIÐ FYRIR SÆLKERANN



HEIMTÖKUTILBOÐ SHAKE&PIZZA
EIN PIZZA OG SVO
ÖNNUR Á 1.000 KR.

EINN, TVEIR OG FRÍR
SHAKE EF ÞÚ SÆKIR

EIN, TVÆR OG FRÍ
PIZZA EF ÞÚ SÆKIR

–BORGAREKKI FYRIRÓDÝRUSTUPIZZUNA –GILDIR EKKI AFÁFENGUMSHAKE-UM KAUPIRPIZZUAFMATSEÐLI OG
BÆTIRANNARRI VIÐÁ1.000KR.

– BORGAR FYRIR DÝRARI PIZZUNA

shakepizza. is #shakeandpizza

PIZZA AF
SEÐLI + GOS

2.990 KR.

PIZZA AF SEÐLI +
KALDUR Á KRANA

3.490 KR.

OPNUM KL. 11:30
Á FÖSTUDÖGUM

KYNNINGARTILBOÐ MILLI 11:30 OG 13:00

PÖBB QUIZ

VILLI NAGLBÍTUR

NEI. HÆTTU
NÚ ALVEG

DJ.
DÓRA
JÚLÍA
D
J

PÖBB QUIZ
MEÐ HELGA
& HJÁLMARI

Hörður og Pétur úr
Bandmönnum halda uppi
stuði og stemningu á
sinn einstaka hátt. STÓRSKEMMTILEGT

FÓTBOLTA-QUIZ
HJÖRVARS HAFLIÐA

Gjafabréf í Keiluhöllinna og/
eða Shake&pizza er svo

sannarlega gjöf sem gleður.
Hægt er að velja um stök

bréf eða pakka sem inniheldur
keiluleik, pizza og shake.

GEFÐU
RÚLLANDI

GÓÐA
JÓLAGJÖF Pantaðu þinn jólapakka

á keiluhollin.is

I

F

ALLTAF GAMAN OG
ALLTAF GOTT VEÐUR
– OPNUM FYRR Á FÖSTUDÖGUM –

– SPENNANDI VIÐBURÐIR Í HVERJUM MÁNUÐI –
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Árlegur jólamarkaður Ásgarðs fór fram laugardaginn 3. desember og var að vanda margt
um manninn. Allar handsmíðuðu vörurnar í Ásgarði voru til sýnis og sölu auk þess sem
hægt að fara að fá sér rjúkandi heitt kaffi.

Vinsæll jólamarkaður
haldinn í Álafosskvos

Ásgarður handverkstæði með árlega veislu á aðventu

Mosfellingurinn og rithöfundurinn Eva Rún
Þorgeirsdóttir hefur gefið út fjórar bækur á
árinu og allar eru þær ætlaðar krökkum.

Í vor kom út gamansagan Stúfur fer í
sumarfrí, sem er þriðja bókin í seríunni um
jólasveininn Stúf og nú fer hann til Ítalíu og
lendir í ýmsum fjörugum ævintýrum. Sum-
arþrautabók Stúfs kom út á sama tíma þar
sem er að finna þrautir sem tengjast
bókinni.

Í haust gaf Eva Rún út spennu-
söguna Skrímslin vakna, sem
gerist í framtíðinni árið 2222,
þar sem íslensk þjóðsagna-
skrímsli vakna til lífsins og
aðalsögupersónan Kata þarf
að bjarga þeim.

Og nú fyrir stuttu kom
út Sögur fyrir jólin, sem
er jóladagatal á Stor-
ytel. Þar opnast einn
kafli sögunnar á dag í
desember. Sögur fyrir
jólin er lágstemmd
og notaleg saga, í
sama stíl og Sögur
fyrir svefninn sem
hafa verið mjög vin-

sælar á Storytel, og tilvalið að hlusta á í lok
dags til að skapa ró.

Hvergi betra að skrifa en í Mosfellsbæ
Auk skrifanna fæst Eva Rún við að kenna

krökkum að skrifa sögur, ásamt Blævi sam-
starfskonu sinni sem er teiknari. „Við höld-
um námskeiðin Svakalega sögusmiðjan og

heimsóttum Bókasafn Mosfellsbæjar í
haust. Þá héldum við virkilega vel

heppnaða hrekkjavöku-sögu-
smiðju.

Allar bækurnar mínar
skrifa ég hér í Mosfellsbæ,
enda hvergi betra að skrifa
en í Mosó, og þessa dagana
er ég að lesa upp úr bók-
unum mínum í grunn-
skólum Mosfellsbæjar,“
segir Eva Rún.

Þá hefur hún einnig
verið að taka upp þætti
fyrir KrakkaRÚV með Skóla-
hljómsveit Mosfellsbæjar.
Þeir þættir hafa verið sýndir

í Stundinni okkar í vetur og
fleiri þættir væntanlegir á

næsta ári.

Eva Rún Þorgeirsdóttir með fjórar nýjar bækur á árinu

Nýjar barnabækur úr Mosó

Kjarna - Þverholti 2 - Sími: 846 3424

Velkomin
til starfa

Við viljum bjóða Steinunni Helgadóttur
velkomna til starfa á GK snyrtistofu

Steinunn er með sveinspróf
í snyrtifræði og tekur á móti
Mosfellingum og nærsveitung-
um af fagmensku og tekur að
sér alla almenna snyrtingu.

Hægt er að bóka tíma hjá henni
á noona.is eða í síma 846-3424



KJÖR ÍÞRÓTTAFÓLKS
MOSFELLSBÆJAR

2022
Þau sem eru gjaldgeng sem íþróttafólk

Mosfellsbæjar skulu koma úr röðum starfandi

íþróttafélaga/deilda í bæjarfélaginu eða vera

með lögheimili í Mosfellsbæ en stunda íþrótt

sína utan sveitarfélagsins.

Íþrótta- og tómstundanefnd mun leita álits hjá sérsamböndum
ÍSÍ komi tvær eða fleiri tilnefningar frá sömu íþróttagrein.

Tilnefningar
og ábendingar

óskast

Allar tilnefningar og ábendingar skulu berast í gegnum
þjónustugátt Mosfellsbæjar fyrir 22. desember.

www.mos.is/ithrottafolk

Allar nánari upplýsingar eru veittar í gegnum netfangið dana@mos.is

Íþrótta- og tómstundanefnd

2019
2020 2021
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14. DES JÓLABINGÓ ELDRI BORGARA
Félagsstarf eldri borgara og FaMos halda jólabingó á Barion miðvikudaginn
14. desember kl. 15:00. Öll velkomin og flottir vinningar í boði.
Aðgangseyrir er 1.000 kr. og innifalið bingóspjald, kaffi og meðlæti.

15. DES JÓLABINGÓ BARION
Fimmtudaginn 15. desember fer fram árlegt jólabingó fullorðna fólksins þar sem
heildarupphæð vinninga hleypur á nokkur hundruð þúsundum króna.
Bingóstjórar eru þeir Hilmar Gunnarsson og Einar Scheving. Forsala á Barion.is

17. DES TRÚBADORINN BJARNI ÓMAR
Mosfellingurinn Bjarni Ómar heldur uppi stuðinu laugardagskvöldið
17. desember frá kl. 22:00. Öll vinsælustu partýlögin. Frítt inn.

UNDANÚRSLIT Þriðjudagur 13. desember kl. 19:00 // Miðvikudagur 14. desember kl. 19:00
BRONSLEIKUR Laugardagur 17. desember kl. 15:00 // ÚRSLITALEIKUR Sunnudagur 18. desember kl. 15:00

8-LIÐA ÚRSLIT Á HM ERU AÐ HEFJAST

FÖSTUDAGUR 9. DESEMBER LAUGARDAGUR 10. DESEMBER

15:00
KRÓATÍA-BRASILÍA

19:00
HOLLAND-ARGENTÍNA

15:00
MAROKKÓ-PORTÚGAL

19:00
ENGLAND-FRAKKLAND



Barion

Gæsaborgari með gráðaostasósu, sultuðum rauðlauk,
klettasalati og rifnum parmesan osti. Borinn fram í

súrdeigsbrauði með sætkartöflufrönskum og týtuberjasultu.
*Villibráðin er veidd af eiganda staðarins

9 ÁSLAND
2.995 KR.

sósa, ostur, piparo
stur, gráðaostur,

camembert og rifs
berjasulta

10BJARKARHO
LT 2.995

sósa, ostur, parma
skinka, klettasalat

og parmesan ostur

11VOGATUNGA
2.9

sósa, ostur, peppe
roni, svartar ólífur

,

sveppir, ananas, hv
ítlaukur, rjómaostu

r,

oregano og svartur
pipar

12TRÖLLATEIG
UR

sósa, ostur, nautah
akk, skinka, peppe

roni,

sveppir, paprika, la
ukur og ananas

VELJIÐ SJÁLF
295 KR.

Laukur
Rauðlaukur
Sveppir
Paprika
Ananas
Svartar ólífur
Grænar ólífur
Jalapeno
Tómatur
Hvítlaukur
Nachos
Klettasala
Gular bau
Hvítlauks
BBQ-sós

395 KR.

Pepperoni
Skinka
Beikonkurl
Nautahakk
Auka ostur
Rjómaostur
Piparostur
Cheddar ostur
Parmesan ostur
Gráðaostur
Camembert ostur

Kjúklingur
Pulled Pork
Parmaskinka

BARNA
PIZZA
10” margarita m

eð sósu og osti

(aukaálegg: 195 kr.)

1.095 KR.

*fyrir 12 ára og yngri

PIZZUR
1 LITLIKRIKI 2.095 KR.

sósa og ostur

2 LEIRUTANGI 2.395 KR.
sósa, ostur, skinka og ananas

3 UGLUGATA
2.495 KR.

sósa, ostur, skinka og pepperoni

4 SPÓAHÖFÐI 2.695 KR.
sósa, ostur, skinka, pepperoni,laukur og rjómaostur

5 GRAENAMÝRI 2.795 KR.
sósa, ostur, sveppir, laukur, paprika,tómatar og gular baunir

6 REYKJABYGGÐ 2.895 KR.
sósa, ostur, pepperoni, saxaðar döðlur,rauðlaukur og rjómaostur

7 HLÍÐARTÚN 2.895 KR.
sósa, ostur, pepperoni, sveppir,beikonkurl og piparostur

8ROÐAMÓI
2.995 KR.

sósa, ostur, cheddar ostur, ananas, rauðlaukur,jalapeno, hvítlaukur, rjómaostur, BBQ-sósa,chili flögur og svartur pipar

12
Á KVÖLDIN OG UM HELGAR

NÝTT .NÝTT .NÝT

JÓLA
BINGÓ

fullorðna fólksi

FIMMTUDAGI

15.DESEM
KL.21:00

GÓ
ins

INN

BE1

Glæsilegir vinningar.
Tryggðu þér sæti á Barion.is

Jólaborgari
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Sérsniðin þjónusta til
byggingaraðila

ALLT.IS - ALLT@ALLT.IS - 5605505

Árlega standa Alþjóðasamtök Soroptimista,
ásamt fjölda annarra félagasamtaka um
allan heim, fyrir sextán daga átaki á heims-
vísu, „Roðagyllum heiminn“ (e. Orange
the world), dagana 25. nóvember til 10.
desember. Markmiðið er að vekja athygli á
kynbundnu ofbeldi og er kjörorð átaksins í
ár „þekktu rauðu ljósin“. Hvernig má koma
auga á ofbeldi í nánum samböndum.
Einkennislitur átaksins er appelsínugul-

ur og táknar bjartari framtíð án ofbeldis.
Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar

lýsir upp kirkjurnar, Lágafellskirkju og
Mosfellskirkju, með roðagylltum bjarma.
Sundlaugarnar í bæjarfélaginu munu setja
upp appelsínugul ljós og eins verður Ála-
foss lýstur upp með roðagylltu ljósi.
Bókasafn Mosfellsbæjar stillir upp

sérstakri bókahillu með sjálfsævisögum
kvenna sem hafa upplifað ofbeldi ásamt
öðrum heimildarritum um málefnið og
vekja athygli á verkefninu.

Fyrirtæki í Mosfellsbæ leggja lið
Bónus og Nettó hafa leyft klúbbnum í

Mosfellsbæ að setja hughreystandi skilaboð
til kvenna í innkaupakerrur verslananna og
þar er m.a. að finna QR kóða sem hægt er
að skanna til að komast í ítarefni og upp-
lýsingar um það hvert er hægt að leita ef
viðkomandi þarf á hjálp að halda.
Mosfellsbakarí hjálpar einnig til að vekja

athygli á verkefninumeð því að selja „roða-
gyllt góðgæti“ og gefa 15% af ágóðanum til
verkefnisins.
Í aðdraganda átaksins seldi klúbburinn

fallega appelsínugula nellikuvendi sem
afhentir voru á upphafsdegi átaksins. En
þess má geta að allur ágóði af fjáröfluninni
í verkefninu rennur til Kvennaathvarfsins
annars vegar, sem vinnur að því að byggja
nýtt athvarf um þessar mundir, og til Sig-
urhæða hins vegar, sem veita konum sem
eru að koma úr ofbeldissambandi ókeypis
sálfræði- og lögfræðiráðgjöf.

Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar stendur fyrir átaki

Vekja athygli á
kynbundnu ofbeldi

Skilaboð á innkaupakerrum, upplýstar kirkjur og þemabækur á bókasafni erumeðal verkefna átaksins.

Leikskólinn Reykjakot er staðsettur í
Reykjahverfi í Mosfellsbæ. Leikskólinn er
5 deildir og starfar í 2 húsum.
Stutt er í skóginn, Varmá, Úlfarsfell og

skemmtilegar gönguleiðir. Þessi mikla ná-
lægð við náttúruna er óspart notuð í starfi
skólans.
Nýlega fékk Reykjakot að gjöf nýtt merki

og þar er náttúrunni gert hátt undir höfði.
Merkið er fimm laufblöð sem tákna fimm
deildir skólans og eru einnig í mismunandi
grænum litum og stærð sem tákna aldur
barnanna. Gefandi og hönnuðurmerkisins
er Katrín Björg Andersen prentsmiður.

Skólinn stækkaður í fimmdeildir
Skólinn var í vor stækkaður úr 4 deildum

í 5 og við þau tímamót fengu deildir skólans
ný nöfn. Nöfnin eru öll tekin úr náttúrunni.
Melur, Mýri og Mói eru deildir í Stórakoti
og Birki og Ösp eru í Litlakoti.
Helstu áherslur Reykjakots auk umhverf-

ismenntar eru leikurinn, málrækt, sköpun
og dagleg umhyggja. Við Reykjakot starfar
þéttur og góður hópur starfsfólks sem er
samstíga í umönnun barnanna. Umhyggja,
virðing og jákvæðni ræður för í daglegu

starfi skólans.
Nýlega réðst til starfa við Reykjakot mat-

reiðslumaður sem eldar afskaplega góðan
og hollan mat og er það mikil lyftistöng
fyrir skólann.
Börnin í Reykjakoti fá vikulegar heim-

sóknir frá myndlistakennara og tónlistar-
manni sem auðga starfið mikið.
Foreldrahópurinn er einstakur og stend-

ur þétt við bakið á þeim sem í Reykjakoti
starfa. Nýlega var t.d. haldið foreldrakaffi,
það fyrsta í langan tíma og það er skemmst
frá því að segja að nánast allir foreldrar
skólans komu í kaffi þann dag.
Reykjakot á heimasíðu þar sem hægt er

að kynna sér starf skólans www.reykjakot.
leikskolinn.is

Leikskólinn fær nýtt merki að gjöf•Stækkun í 5 deildir

Reykjakot - í nálægð
við náttúruna

Jólablað Mosfellings
kemur út

22. DESEMBER
Efni og auglýsingar skulu berast fyrir kl. 12, mánudaginn 19. desember.
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Myndir: Ruth Örnólfsdóttir, Harpa Hrund Bjarnadóttir og úr einkasafni.

Markmið félagsstarfs eldri borg-
ara í Mosfellsbæ er að fyrir-
byggja félagslega einangrun

aldraðra og finna hæfileikum, reynslu
og þekkingu þátttakanda farveg. Ferða-
lög, handmennt, hreyfing, kórstarf, list-
sköpun og spilamennska eru dæmi um
starfsemina.

Forstöðumaður félagsstarfsins er Elva
Björg Pálsdóttir tómstunda- og félags-
málafræðingur, hún segir að í félags-
starfinu sé ávallt stefnt að því að auka
fjölbreytni bæði í námskeiðshaldi og
hópstarfi þannig að sem flestir geti fundið
eitthvað við sitt hæfi.

Elva Björg er fædd á Þingeyri við Dýra-
fjörð 7. mars 1975. Foreldrar hennar eru
Jóhanna Ström húsmóðir og Páll Björns-
son skipstjóri. Elva á þrjú systkini, Jónínu
f. 1966, Viktor f. 1968 og Birnu f. 1980.

Heppin að eiga góðar minningar
„Ég er alin upp á Þingeyri við fallegasta

fjörð landsins, Dýrafjörð. Það eru mikil
forréttindi að hafa fengið að alast upp úti á
landi, mikið frjálsræði og allir pössuðu vel
hver upp á annan.

Á þessum árum bjuggu um 500 manns í
þorpinu en það hefur verið talsverð fólks-
fækkun síðan þá. Snjóavetur voru miklir og
við fórum ekki mikið á milli byggðarlaga en
nú er búið að byggja bæði brýr og göng svo
allt er þetta orðið auðveldara.

Ég er svo heppin að eiga bara góðar
æskuminningar, ég á góða fjölskyldu og
vini. Ég gat oft verið stríðin og var dugleg
við að vera leiðinleg við yngstu systur
mína sem fór oft í fýlu út í mig og fór þá
út á kletta sem voru við húsið okkar og tók
með sér ferðatösku og allt. Þetta fannst mér
alltaf afar fyndið en það skal taka fram að
við erum bestu vinkonur í dag,“ segir Elva
og brosir.

Góður tími á Núpi
„Ég gekk í grunnskólann á

Þingeyri, þar lék maður við
krakka á öllum aldri því árgang-
arnir voru misstórir. Það voru
um 100 krakkar í skólanum og í mínum
bekk vorum við fimm.

Þegar ég var fimmtán ára þá urðum við að
fara í heimavistarskólann á Núpi til að klára
10. bekkinn en skólinn er staðsettur hinum
megin í firðinum. Það er auðvitað skrítið til
þess að hugsa að hafa farið svona ung að
heiman en mér fannst það aldrei neitt til-
tökumál, það var ekkert annað í boði. Þarna
var auðvitað margt brallað misgáfulegt eins
og að fara í kökuslag í matsalnum eða vatns-
slag á heimavistinni og eftir á að hyggja var
þetta ekki gáfuleg iðja. Frá Núpi á ég mínar
bestu æskuminningar, ég kynntist yndisleg-
um krökkum og kennurum alls staðar að á
landinu. Þar kynntist ég einnig eiginmanni

mínum honum Finnboga og við
höfum verið saman allar götur
síðan.

Á sumrin vann ég í sjoppunni í
Kaupfélaginu en ég starfaði einnig í saltfisk-
verkun og á sjúkrahúsinu á Patreksfirði.“

Ætlaði að verða gullsmiður
Ég spyr Elvu hvað hún hafi farið að gera

eftir útskrift úr gagnfræðaskóla? „Ég flutti
suður og fór í Iðnskólann í Reykjavík og hóf
nám í grunndeild málmiðna því ég ætlaði í
gullsmíði. Ég hætti svo í því og kláraði tann-
tækninám við Fjölbrautaskólann í Ármúla
en varð svo stúdent af hönnunarbraut frá
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Leið mín
lá síðan í Háskóla Íslands þaðan sem ég
kláraði tómstunda- og félagsmálafræði og
nú er ég hálfnuð í námi í öldrunarfræðum
við sama skóla.“

Þetta var okkur þungbær reynsla
Eiginmaður Elvu Bjargar heitir Finnbogi

Helgi Snæbjörnsson ættaður frá Patreks-
firði. Hann er menntaður vélfræðingur og
starfar sem vélstjóri á frystitogara. Þau eiga
fjóra syni, Alexander Almar f. 1995, Ágúst
f. 2001 l. 2001, Aron Atla f. 2002 og Alvar
Auðun f. 2007.

„Ég var komin tæpa sjö mánuði á leið
þegar ég þurfti að fæða son okkar en hann
fæddist andvana, við skírðum hann Ágúst.
Þetta var okkur hjónum erfið og þungbær
reynsla en saman komumst við í gegnum
þetta ásamt góðri aðstoð fjölskyldu og
vina þó að þetta auðvitað grói aldrei. Við
eigum einn engil á himninum sem passar
okkur fjölskylduna vel og hefur kennt okkur
hversu dýrmætt lífið er.

Við erum mjög samrýmd fjölskyldan og
okkur finnst afar gaman að ferðast bæði
innanlands sem utan og við sækjum mikið
í heimahagana vestur á firði. Við erum líka
dugleg að fara í göngutúra með hundana
okkar og skoða hér nokkur fell í leiðinni.

Ég hef svo nýtt tímann vel í alls kyns
handavinnu, mér finnst t.d ótrúlega gam-
an að renna leir og skapa í keramiki. Þess
á milli skrepp ég á kaffihús höfuðborgar-
svæðisins með systur minni og les gjarnan
blöðin í leiðinni.“

Hjá okkur er gleði alla daga
Elva Björg hefur starfað við ýmislegt

í gegnum tíðina, afgreitt í sjoppu, verið
verslunarstjóri, tanntæknir, dagmamma í
Mosfellsbæ og var um tíma aðstoðarmaður
iðjuþjálfa á Reykjalundi. Hún hóf störf sem
leiðbeinandi í handavinnu í félagsstarfi
aldraðra í Mosfellsbæ árið 2010 en tók svo
við sem forstöðumaður árið 2013.

„Það eru sannkölluð forréttindi að vinna
með eldri borgurum og ég nýt hvers dags,“
segir Elva brosandi. „Hér er ávallt stefnt að
því að auka fjölbreytni bæði í námskeiðs-
haldi og hópstarfi þannig að sem flestir geti
fundið eitthvað við sitt hæfi.

Mitt starf er að vera fólkinu innan hand-
ar enda er ég fyrst og fremst að vinna fyrir
þau. Þau eiga jafnan frumkvæði að því sem
þau vilja gera og í sameiningu setjum við
upp skemmtilega dagskrá og hjá okkur er
gleði alla daga.

Við erum með góða aðstöðu á Eirhömr-
um en starfsemi okkar nær einnig út fyrir
húsakynnin. Hreyfing er það langvinsæl-
asta hjá okkur í dag enda kynslóðirnar að
breytast, fjölbreytnin að aukast og kröfurn-
ar í takt við tímann.“

Mosfellingur ársins 2021
Val á Mosfellingi ársins fer fram ár hvert

þar sem lesendum Mosfellings gefst kostur
á að tilnefna þá sem þeim þykja verðugir
að bera nafnbótina. Útnefningin er síðan
kunngjörð í fyrsta tölublaði hvers árs.

Elva Björg var valin Mosfellingur ársins
2021 og var mjög snortin yfir þeim tíðind-
um enda átti hún alls ekki von á þeim. „Ég
var fyrst og fremst mjög þakklát og tileink-
aði öllum eldri borgurum í Mosfellsbæ
þessa tilnefningu. Ég get sagt þér að það er
ekki sjálfgefið að starfa við það sem gefur
manni svona mikið í lífinu,“ segir Elva Björg
brosandi er við kveðjumst.

Við eigumeinn engil á
himninum sempassar okkur

fjölskylduna vel og hefur kennt
okkur hversu dýrmætt lífið er.

Fjölskyldan: Aron Atli, Sigrún tengdadóttir, Alexander Almar, Alvar Auðunn, Elva Björg og Finnbogi Helgi.

MOSFELLINGUR
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.
RINN
fsdóttur

is

Forréttindi að starfa
með eldri borgurum

HIN HLIÐIN
Hvaða hlutur er þér kærastur?
Giftingarhringurinn.

Besta ráð sem þú hefur nýtt þér?
Að vera alltaf samkvæm sjálfum mér.

Besta lykt í heimi? Útilykt, eins og t.d.
af nýþvegnum rúmfötum sem eru búin að
hanga úti á snúru.

Óvenjulegasta lífsreynslan?
Að fæða andvana barn.

Hvaða matur freistar þín?
Indverskur matur.

Eftirminnilegasta ferðalagið? Þegar við
fjölskyldan fórum öll saman til Florída.

Uppáhaldsvefsíða? mbl.is

Hverju myndir þú breyta á Íslandi ef
þú ættir þess kost? Að allir myndu
lifa við mannsæmandi kjör.

Elva Björg Pálsdóttir forstöðumaður félagsstarfs aldraðra í Mosfellsbæ nýtur hvers dags í starfi

ELVA BJÖRG OG FINNBOGI UNG AÐ ÁRUM

GAMAN SAMAN Á EIRHÖMRUM
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Aðventutónleikar Diddúar og drengjanna
hafa verið sérstakur tónlistarviðburður
í menningarlífi Mosfellsbæjar í tvo áratugi.

Sigrún Hjálmtýsdóttir og blásarasextett eða„Diddú og
drengirnir“ halda sína árlegu aðventutónleika í Mosfells-
kirkju, sem hafa verið fastur liður á aðventunni frá 1997.

Flutt verður hátíðleg dagskrá, sem kemur öllum
í jólastemningu.

Miðasala fer fram við inngang eða í gegnum
netfangið diddukeli@simnet.is.
Aðgangseyrir 3.000 krónur

Aðventutónleikar Diddúar og
drengjanna í Mosfellskirkju
þriðjudaginn 20. desember kl. 20

Hátíðleg og notaleg stund
í fallegu umhverfi.

OPIÐ HÚS
SUNNUDAGINN

11. DESEMBER

Ævintýraleg verslun í Mosfellsbæ
Háholti 14 - S: 5531900

Hestamannafélagið Hörður býður alla bæjarbúa
velkomna á opið hús í reiðhöll félagsins að
Varmárbökkum og opin hús hestamanna
í hesthúsahverfinu á Varmárbökkum

sunnudaginn 11. desember kl. 13:00-15:00.

Boðið verður uppá stutta sýningu í reiðhöllinni.
Að sýningu lokinni gefst gestum kostur á að klappa hestum

og spjalla við knapa. Einnig verður krökkum boðið á bak á

hestum frá reiðskólanum Hestasnilld. Svo má kíkja í hesthús

í hverfinu og spjalla við fólk og klappa hestum.

Bæjarbúar eru
hvattir til að líta
við og sjá öflugt
starf hestamanna
í Mosfellsbæ.
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TIL SÖLU
TOYOTAYARIS

HYBRID
Lítið keyrður og vel með farinn

Nýkominn úr þjónustuskoðun og ávallt þjónustaður hjá Toyota.
Árgerð 2017 og keyrður aðeins 49 þúsund kílómetra.

Verð: 2.370.000 kr.
Upplýsingar í síma 867-0679

Stjórn Hollvinasamtaka Reykjalundar færði
sjúkraþjálfunardeild Reykjalundar nýlega
nýjan fjölþjálfa (cross-trainer) að gjöf. Fjöl-
þjálfi er mikilvægt tæki við endurhæfingu
sem veitir góða þol- og styrktarþjálfun fyrir
mjög breiðan hóp notenda.

Tæki sem þetta eru í notkun nánast allan

daginn á Reykjalundi en þau gefa mjúka og
eðlilega hreyfingu, með lágmarksálagi á liði
og nýtast sérstaklega vel þeim sem búa við
takmarkaða hreyfigetu.

Starfsfólk Reykjalundar sendir þakklætis-
kveðjur til stjórnar og allra félaga í Holl-
vinasamtökunum.

Hollvinasamtökin gefa
Reykjalundi nýjan fjölþjálfa

Mikilvægt tæki við endurhæfingu• Í notkun allan daginn

STJÓRN HOLLVINASAMTAKANNA
ÁSAMT FULLTRÚUM REYKJALUNDAR

Bókmenntahlaðborð Bókasafns Mosfells-
bæjar var haldið þriðjudaginn 22. nóvem-
ber, eftir tveggja ára hlé sökum Covid-19
heimsfaraldursins. Að vanda var vel mætt
en ríflega 200 gestir hlýddu á lestur úr glæ-
nýjum jólabókum í notalegu umhverfi.

Áður en dagskrá hófst léku Sigurjón Al-
exandersson og Birgir SteinnTheodórsson
ljúfa tóna á gítar og kontrabassa.

Fimm rihöfundar lásu upp úr bókum
Rithöfundar kvöldsins voru þau Benný

Sif Ísleifsdóttir með bók sína Gratíana,
Einar Kárasonmeð Opið haf, Ragna Sigurð-
ardóttir með Þetta rauða, það er ástin, Sig-
ríður Hagalín Björnsdóttir með Hamingja
þessa heims og Stefán Máni með Hungur.

Sunna Dís Másdóttir, skáld og gagnrýn-

andi Kiljunnar, stýrði umræðum af mikilli
fimi að lestri loknum.

Gestir skemmtu sér vel og nutu góðra
bókmennta og veitinga í viðeigandi um-
hverfi.

Ríflega 200 gestir mættir eftir tveggja ára hlé

Vel heppnað Bók-
menntahlaðborð

M
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RITHÖFUNDARNIR ÁSAMT
STJÓRNANDA KVÖLDSINS

LJÚFIR TÓNAR

BÓKASAFNIÐ FULLSETIÐ

LESIÐ Í SALINN



Toppslagur í olís-deıldınnı
FösTudagınn 9. desember kl. 20.00

SPORT ÍSLANDI

mæTumog sTyðjum okkarmenn Tıl sıgurs!
mıðasala á sTubbur.ıs

síðasTı heımaleıkur ársıns
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AFTURELDINGAR
VÖRURNAR

FÁST HJÁ OKKUR SPORT ÍSLANDI

8. flokkur karla, strákar sem eru í 8. bekk,
komust upp í A-riðil á Íslandsmótinu í
körfuknattleik nú í nóvember.

Eftir áramót spila þeir því gegn fimm
sterkustu liðum landsins í þessum aldurs-
flokki. Strákarnir eru búnir að spila í B-riðli
í allan vetur og hafa tvisvar sinnum verið
hársbreidd frá því að fara upp.

Þessa helgina spiluðu strákarnir í Njarð-
vík, sigruðu þrjá leiki og töpuðu aðeins ein-
um en það skilaði þeim í efsta sæti B-riðils
en reglurnar eru þá að það lið sem efst er
eftir hverja umferð færist upp um riðill.

Strákarnir í Aftureldingu 1 hafa leikið 12

leiki fyrir áramót, sigrað 9 og tapað 3 mjög
naumlega í þessum flokki. Afturelding
2 hefur spilað 10 leiki og sigrað 6 en 24
strákar eru í þessum hóp og verða því tvö
lið send til keppni til þess að allir fái verk-
efni við hæfi og geti mátað sig við jafningja
hvort sem þeir eru nýbyrjaðir í körfubolta
eða lengra komnir.

Flottur árangur hjá þessum strákum og
framtíðar körfuboltaleikmönnum.

Þetta er í fyrsta skipti sem lið frá körfu-
knattleiksdeild Aftureldingar mun spila
gegn sterkustu liðum landsins í hvaða
flokki sem er.

Körfuknattleiksdeild Aftureldingar heldur
úti öflugu yngri flokka starfi frá 1.-9. bekk
karla og kvenna þar sem komnir eru vel
yfir 150 iðkendur í þessum flokkum sam-
anlagt.

Mjög mikil fjölgun iðkenda hefur verið
í starfinu okkar síðustu ár og sem dæmi er
1.-4. bekkur með yfir 50 iðkendur og 5.-6.
bekkur með hátt í 40. Gleðin er því mikil og
tekið er fagnandi á móti nýjum sem göml-
um andlitum sem vilja prófa leikinn fagra.

Síðustu helgina í nóvember yfir 40 krakk-
ar frá Aftureldingu í 1.-4. bekk á Fjölnis-
mótið í Grafarvogi og í 6. bekk voru sendir
24 krakkar til keppni í Grindavík að keppa

í Íslandsmótinu. Hátt í 60 keppnisleikir
voru því leiknir í nóvember hjá krökkum í
körfuboltadeildinni.

Krakkarnir, foreldrar og allir stóðu sig
frábærlega vel og voru Aftureldingu til mik-
ils sóma en næst verður haldið á jólamót
Vals í desember. Aðrir flokkar, bæði stelpu
og stráka, eru einnig að keppa í Íslands-
mótum víðs vegar um landið.

„Við hlökkum svo sannarlega til þess að
hefja nýja önn og nýtt frábært körfuboltaár í
Mosfellsbæ en óskum jafnframtMosfelling-
um og Aftureldingarkrökkum og aðstand-
endum þeirra gleðilegra aðventu og jóla,
segir Sæavaldur Bjarnason yfirþjálfari.

Á afsmælishátíð UMSK á dögunum var
Sigurður Rúnar Magnússon gjaldkeri Aft-
ureldingar sæmdur gullmerki ÍSÍ.

Á heimasíðu ÍSÍ segir um gullmerkið:
Gullmerki ÍSÍ má veita þeim einstakling-
um, sem innt hafa af höndum skipulags-,
stjórnar- eða þjónustustörf fyrir íþrótta-
samtökin um lengri tíma.

Sigurður Rúnar hefur verið mjög mikil-
vægur sjálfboðaliði fyrir Aftureldingu síð-

astliðin 10 ár eða svo. Hann hefur komið að
starfi margra deilda svo sem knattspyrnu,
karate og handbolta en situr nú sem gjald-
keri aðalstjórnar og hefur verið síðustu tvö
ár.

Það er ómetanlegt fyrir félag eins og
Aftureldingu að hafa Sigurð sem gjaldkera,
hann er gríðarlega nákvæmur, skipulagður
og lausnamiðaður og setur sig einstaklega
vel inn í mál.

SIGURÐUR RÚNAR FYRIR MIÐJU

100 ára afmælihátíð UMSK•Mikilvægur sjálfboðaliði

Sigurður Rúnar
sæmdur gullmerki ÍSÍ

Það hefur verið nóg að gera hjá barna- og unglingaráði
handboltans upp á síðkastið. Þann 20. nóvember var mót
hjá 7. flokki kvenna, Cheerios-mótið ogmættu rúmlega 300
stelpur til leiks.

Sunnudaginn 27. nóvember var svo mót hjá 8. flokki
karla og kvenna, Pågen-mótið og mættu yfir 500 krakkar í
íþróttahúsið að Varmá.

Mótin gengumjög vel fyrir sig og fóru allir kátir og glaðir
heimmeð verðlaunapening ásamt gjöfum frá styrktaraðil-
um, sem voru Nathan & Olsen og ÓJ&K - Ísam.

Því hafa um 800 krakkar heimsótt íþróttahúsið að Varmá
síðustu daga og yfir þúsund foreldrar sem fylgdu börnun-
um og studdu þau.

Stjórn barna- og unglingaráðs vill færa öllum þeim sem
aðstoðuðu við mótin, bestu þakkir fyrir.

„Aðstöðuleysi Aftureldingar hrjáir okkur mikið”
Hátíðirnar er fram undan og svo tekur við nýtt ár með

nýjum áskorunum.
„Við stefnum á að halda fyrirlestra tengda íþróttaiðkun

í janúar og fund með foreldrum þeirra barna sem fara á
Partille 2024. Markmið þessa fundar er að mynda fjáröfl-
unarráð og byrja að safna fyrir þá ferð. Markmiðið er stórt:
„Frítt á Partille 2024”, segir Ólafur Hilmarsson formaður
BUR.

„Það verður þó að segjast að aðstöðuleysi Aftureldingar
hrjáir okkur mikið á svona mótum. Anddyri og móttaka
þola illa álíka fjölda og þarna var saman kominn og t.a.m.
var ansi þröngt á þingi þegar verðlaunaafhending fór fram.
Við vonum að núverandi bæjarstjórn ætli að taka vel á þeim
málum sem allra fyrst.“

Nóg um að vera í yngri flokkum handboltans•Nýtt ár með nýjum áskorunum

„FÖRUM ÖFLUG SAMAN
INN Í NÝTT HANDBOLTAÁR“

AFTURELDINGARSTELPUR
EFTIR VEL HEPPNAÐ PÅGEN-MÓT

8. flokkur upp í A-riðil

Öflugt yngriflokkastarf

HLUTI AF 7. OG 8. FLOKKI EFTIRÆFINGU AÐ VARMÁ

AFTURELDING 1



Óhætt er að segja að blakið sé komið á fullt
eftir erfiða tvo vetur vegna samkomutak-
markana.
Blakdeild Aftureldingar hélt risamót að

Varmá fyrir U12, U14 og U16 ára krakka
og voru um og yfir 400 manns sem mættu
í íþróttamiðstöðina að Varmá og spiluðu
blak síðustu helgina í október.
Spilaðir voru um 150 leikir á 9 völlum

samtímis og því mikið líf og fjör. Fyrir utan
mótahaldið sjálft, svo sem dómgæslu og
veitingasölu, þá sá blakdeildin um gistingu
og fæði fyrir þátttakendur utan af landi svo
það var í nægu að snúast alla helgina.

Stór fjáröflun fyrir deildina
Svona mót eru gífurlega mikilvæg fyrir

deildina því þetta er stór fjáröflun fyrir
barna- og unglingadeildina ásamt því að
börnin og unglingarnir í deildinni safna sér
í ferðasjóð fyrir komandi ferðalög.
Strákarnir okkar ungu eru t.d. mikið á

ferðinni. Helgina á eftir mótinu að Varmá
kepptu þeir í Íslandsmóti U20 á Húsavík og
um síðustu helgi spiluðu þeir á Ísafirði í 3.
deild karla.
Ungu stúlkurnar okkar sem spila í 1.

deild kvenna fara austur á Seyðisfjörð að
spila auk þess sem Íslandsmót yngri flokka

verða í Neskaupstað, á Akureyri og á Ísafirði
í vetur. Svo það er mikið um að vera hjá
blakkrökkunum í vetur og mikið gaman.
Tekið er vel á móti öllum nýjum krökkum
á æfingar.

Í lok október sendi Ísland U19 stúlknalið
í blaki á NEVZA mótið sem haldið var í
Finnlandi.
NEVZA stendur fyrir: The North Europ-

ean Volleyball Zonal Association og þær
þjóðir sem eru aðilar að þessu sambandi
fyrir utan Ísland eru: Danmörk, Grænland,
Færeyjar, Finnland, Svíþjóð, Noregur og
England.
Blakdeild Aftureldingar átti þrjár stúlkur

í íslenska landsliðinu auk þess sem aðal-

þjálfari íslenska liðsins kom úr röðum Aft-
ureldingar, Borja Gonzales Vincente.
Fararstjóri liðsins kom einnig úr röðum

Aftureldingar, Einar Friðgeir Björnsson. Ís-
land endaði í 5. sæti á mótinu eftir að hafa
unnið síðustu tvo leikina sína.
Fulltrúar Aftureldingar í liðinu voru

Lejla Sara, Rut og Valdís Unnur og voru
þær allar byrjunarliðsmanneskjur í leikj-
unum og stóðu sig frábærlega eins og allt
liðið.

Íþróttir - 33

Yfir 400 manns mættu til leiks•Mikið utanumhald

Héldu risablakmót að
Varmá fyrir yngri flokka

STELPURNAR Í U14

Þrjár úr Aftureldingu í U19

Meistaraflokkur kvenna í blaki eftir igurleik að Varmá. Raggi Óla ljósmyndari tók þessa stemningsmynd.

SIGURREIFAR AÐ VARMÁ
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ÍSLENSK HÖNNUN

Englakertastjakar 44 cm.
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þú finnur réttu jólagjöfina hjá okkur

Mikið úrval af skúlptúrum

ulíns bollar

Hin árlega þrettándabrenna Mosfellsbæjar
verður haldin föstudaginn 6. janúar 2023

Blysför leggur af stað frá Miðbæjartorginu kl. 17:30

NÆG BÍLASTÆÐIVIÐ ÞVERHOLT

Mosfellsbær
Björgunarsveitin Kyndill
Stormsveitin
Leikfélag Mosfellssveitar
Skátafélagið Mosverjar
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar

í Mosó

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar og Stormsveitin sjá um tónlistina.
Álfakóngur, álfadrottning,Grýla, Leppalúði og þeirra hyski verða á svæðinu.

Haldið að brennunni sem er á sama stað og venjulega, neðan Holtahverfis við Leirvoginn.Dagskrá við brennu hefst kl. 18:00



Fæst t i lbú in í K jötbúðinni . Forh i t ið ofn inn í 220°C, pens l ið lund ina með egg jarauðum. Set j ið lund ina inn í ofn inn
þegar hann hefur náð 220°C ekk i f yr r, ef t i r 10-12 mín lækk ið þá h i tann í 120°C og bíð ið ef t i r að k jarnh i t inn ná i 52-
55°C fyr i r medium rare eða 58°C fyr i r medium eldun. Lát ið ste ik ina standa í ca . 8 -12 mín eft i r e ldun áður en hún
er bor in f ram. Ath . e ldunart ími er mis jafn ef t i r stærð ste ikar innar en meðalste ik tekur um ca. 35-40 mín í ofn i .

I NNBÖKUÐ NAUTA LUND

PANTIÐ TÍMANLEGA!

www.kjotbudin. is

Sunnukrika 3, Mosfellsbæ • Grensásvegi 48, Reykjavík • Sími 571 5511 • kjotbudin@kjötbudin.is
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Afurð beint úr heimabyggð•Mikilvægt að velja rétta vínið með•Verði ykkur að góðu

Kalkúnn vinsæll á veisluborðið
Það er gaman að elda kalkún, því möguleikar í fyllingum og meðlæti eru óendanlega margir. Á heimasíðu Reykjabúsins www.kalkunn.is má
finna ótal uppskriftir og ítarlegar leiðbeiningar um matreiðslu. Fuglakjöt er vinsæl fæða, hvort heldur sem hversdags- eða veislumatur.

Hráefni
• 4 1/2 kg heill kalkúnn
• 4-5 feitar beikonsneiðar
• 1/2 sítróna
• salt
• brætt smjör

Fylling
• 2-3 dl franskbrauð
• 1 dl sérrí eða portvín
innyfli úr kalkún (lifur, hjarta og fóarn)
• 400 g niðursoðnir sveppir
• 1 dl fersk steinselja
• salt og pipar

Aðferð
• Setjið brauðið í bleyti í sérrí eða
portvín.
• Hakkið innyflin í matvinnsluvél, setjið
sveppi, steinselju og brauð í kvörnina
og hakkið saman. Kryddið með salti og
pipar.
• Hreinsið og þerrið kalkúninn. Troðið
fyllingunni inn í hann og saumið fyrir
opið eða lokið með trépinnum.
• Nuddið kalkúninn vel að utan með
sítrónu og salti.
• Leggið beikonsneiðar yfir bringuna
og pakkið kalkúninum inn í álpappír.
Steikið í ofni við 250°C í 2 klst.
• Takið álpappírinn og beikon-
sneiðarnar af.
• Penslið kalkúninn með bræddu
smjöri.

• Steikið áfram í 20 mín. eða þar til
kalkúnninn er fallega brúnn.

Sósa
• soð af kalkúninum
• sveppasoð
• vatn
• 2-3 kjúklingateningar
• 1/2 dl sérrí eða portvín
• hveiti
• rjómi

Aðferð
• Hellið kalkúnasoðinu í pott ásamt
sveppasoði og vatni.
• Kryddið með kjúklingateningum og
sérríi eða portvíni.
• Þykkið sósuna með hveitijafningi
(hveiti og vatni) eða sósujafnara.

• Hellið rjóma út í og hitið
(sjóðið ekki).
• Berið fram með brúnuðum
kartöflum og Waldorfsalati.

FUGLINN BORINN
FRAM Í HEILU LAGI

Matarhorn
Mosfellings

Kalkúnnmeð sveppafyllingu (fyrir 8)

VIÐMÆLUMMEÐ:
Piccini Collezione
Oro Riserva
Meðalfyllt og ósætt rauðvín.
Kirsuberjarautt. Fersk sýra,
miðlungstannín. Rauð
kirsuber, lyng, möndlur,
ristuð eik. Rauðvínið er best
borið fram við 16-18°C.
Verð: 2.299 kr.
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Fyrsti fundur menningar- og
lýðræðisnefndar var haldinn 15.
nóvember sl. en nefndin hét áður
menningar- og nýsköpunarnefnd.
Hin nýja nefnd fer með menn-

ingar- og lýðræðismál og á meðal
annars að gera tillögur til bæjar-
stjórnar um menningarmál, um
stefnu í lýðræðismálum, hafa
eftirlit með starfsemi stofnana
sem vinna að menningarmálum
og fleira.
Á fyrsta fundi nefndarinnar

lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins fram tillögu um að farið yrði í
framkvæmdir á sviði Hlégarðs og
því breytt þannig að hljóðburður
þar sé það góður, að hægt sé að
bjóða upp á ólíka tónlistar- og menning-
arstarfsemi í húsinu. Einnig var lagt til
að skoðað verði að setja fellistúku sem
hægt væri að nýta fyrir viðburði í húsinu.
Þessum tillögum var synjað með þremur

atkvæðummeirihluta Framsóknar,
Samfylkingar og Viðreisnar.
Tillögur þessar voru lagðar

fram þar sem það er mat okkar
og margra annarra, að Hlégarð sé
hægt að nýta mun betur og meira
en nú er gert, og að húsið bjóði
upp ámikla möguleika í þágu allra
bæjarbúa og gesta. Fyrstu skrefin
að okkar mati í þeirri vinnu eru að
laga sviðið í húsinu og aðstöðu í
sætum til að taka á móti gestum.
Samkvæmt bókun meirihlutans

liggur ekki fyrir hvaða starfsemi
húsið á að hýsa, né hver á að sjá
um reksturinn. Stefnumótum
stendur nú yfir varðandi þessi mál
og bíðum við spennt eftir niður-

stöðu þeirra stefnumótunarvinnu.

Franklín Ernir Kristjánsson og HelgaMöller
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins

í menningar- og lýðræðisnefnd

Hlégarður - næstu skref

Ég vil vekja athygli á hversu gott
það er að vera unglingur í bæ
en ekki í borg. Það geri ég vegna
væntanlegra aðgerða Reykjavík-
urborgar í niðurskurði á opnunar-
tíma félagsmiðstöðva, sem er að-
för að barna- og unglingavelferð.
Við í stjórn SAMFÉS – samtaka

félagsmiðstöðva og ungmenna-
húsa á Íslandi gagnrýnum þetta harðlega
ásamt öllum þeim sem koma að þessum
vettvangi.
Unglingar í Mosfellsbæ eru einstaklega

heppnir þegar kemur að félagsmiðstöðv-
arstarfi. Hvergi á landinu er jafn mikill
opnunartími félagsmiðstöðva. Mosfellsbær
býður upp á þetta mikla starf til að tryggja
að börn og unglingar hafi samastað í öruggu
umhverfi þar sem bæði fer fram formlegt
og óformlegt frístundastarf. Þar er hægt að
tryggja mikilvægt samstarf barna/unglinga,
skóla, foreldra og félagsmiðstöðva.

Það sem Mosfellsbær býður upp á um-
fram flest, ef ekki öll, bæjarfélög er heils-
dagsopnun félagsmiðstöðva. Nú hugsa
eflaust margir um hvers vegna félagsmið-
stöð sé að opna klukkan 9:00 á morgnana
þegar börnin eiga að vera í skóla? Í hugum
margra er félagsmiðstöðin geymslustaður
fyrir unglinga eftir skóla og fram á kvöld.
Þar sem unglingarnir eru best geymdir til
að drepa tímann.
Ég hitti reglulega fyrrum unglinga sem

koma til að þakka fyrir að starfsmenn
Bólsins voru alltaf til staðar og benda á að
Bólið bjargaði þeim á svo margan hátt. Oft
eru þetta unglingar sem pössuðu ekki inn í
ramma skólans eða voru ekki svo heppnir
að búa við hin fullkomnu skilyrði heima
fyrir. Hver sem ástæðan var, þá áttu þeir
öruggt athvarf í Bólinu.

Það sem félagsmiðstöðvarstarf snýst
um er að vinna með einstaklinga og hópa
á jafnréttisgrundvelli. Án stífra ramma en
alltaf með virðingu að leiðarljósi. Félags-
miðstöðin er staður þar sem unglingar
geta komið og opnað sig, tjáð tilfinningar,
áhyggjur og sorgir. Staður þar sem er hlust-
að er á þá og ef á þarf að halda, staður þar
sem starfsmenn koma erfiðummálum í rétt
ferli, þannig að hægt sé að tryggja velferð
og öryggi barna og unglinga. Staður þar

sem starfsfólk er vinir, en á sama
tíma fagfólk sem getur gripið inn
í óæskilega hegðun. Starfsmenn
sem eru vinir en þekkja mörk
og heilbrigð samskipti og geta
miðlað því áfram til unglinganna.
Starfsmenn sem eru vinir, en
eru ófeimnir við að nálgast erfið
umræðuefni sem unglingurinn

er ekki tilbúinn til að ræða við foreldra/
aðstandendur.
Það sem gerist á daginn í félagsmið-

stöðinni er að unglingarnir koma til okkar
í frímínútum, í eyðum, í félagsfærni eða
þeir koma í þau valfög sem við kennum.
Valfögin eru alls konar. Þar má nefna kyn-
fræðslu, fatahönnun, félagsfærni og félags-
lega styrkingu. Auk þess þá tökum við alla
bekki unglingadeildanna til okkar í fræðslu
tengda fræðsluherferðum okkar.

Til að koma aftur að upphafspunktin-
um, þá er ég svo þakklát fyrir langtímasýn
stjórnendaMosfellsbæjar. Með niðurskurði
á þessum vettvangi er verið að kasta krón-
um til að spara aura. Ráðuneytin eru með-
vituð um að staða barna og unglinga eftir
heimsfaraldur er ekki eins og við óskum
okkur. Til að bregðast við, þá sit ég ásamt
öðrum sem vinna að málefnum barna
og unglinga í ótal vinnuhópum á vegum
ráðuneytanna um hvernig megi bregðast
við þessari þróun sem er meðal annars
aukin áhættuhegðun, kvíði og félagsleg
einangrun. Þrátt fyrir þetta þá ætlar Reykja-
víkurborg að skera niður fjárveitingu, sem
er með öllu óskiljanlegt.

Því vil ég enn og aftur þakka fyrir að
stjórnendur Mosfellsbæjar sjái og meti
það góða og mikilvæga starf sem félags-
miðstöðvar sinna. Þó svo enn sé vinna fram
undan við að koma starfseminni á þann
stað sem okkar börn og unglingar eiga skil-
ið, þá erMosfellsbær orðinn það bæjarfélag
sem horft er til á þessum vettvangi.
Hrós til Mosfellsbæjar - ég er þakklát

fyrir að unglingarnir mínir fái að alast upp
í bæjarfélagi sem er tilbúið að styrkja und-
irstöðuna, sem er unga fólkið okkar.

Virðingarfyllst,
Guðrún Helgadóttir

Forstöðumaður Bólsins

Það er betra að vera
unglingur í bæ en í borg Skipulagsnefnd fundar aðra hverja

viku og hefur nefndin fundað
aukalega í ár vegna endurskoðun-
ar aðalskipulags. Endurskoðun að-
alskipulags Mosfellsbæjar er langt
komin og er áformað að vinnunni
ljúki fyrri hluta næsta árs.
Nefndinni hafa borist þónokkur

erindi er tengjast endurskoðun
aðalskipulagsins og er mögulegt
að sjá þessi erindi í fundargerðum
nefndarinnar.
Skipulagsnefnd berast erindi

er varða til dæmis breytingar á
deili- og/eða aðalskipulagi Mos-
fellsbæjar, en þar sem nefndin
er einnig umferðarnefnd, koma
málefni er tengjast umferðarmál-
um í Mosfellsbæ einnig til nefndarinnar.
Á fundi skipulagsnefndar í nóvember sl.
kom fram samantekt um hraðamælingar
lögreglunnar hér í Mosfellsbæ, sem fram-
kvæmdar voru fyrr á árinu. Niðurstöður
þessara hraðamælinga voru því miður
ekki góðar. Hraðamælingar fóru fram á 12
stöðum hér í bænum og kom í ljós að 7-
38% ökumanna óku of hratt, mismunandi
eftir götum og hverfum. Á einum stað þar
sem hámarkshraði er 70 km/klst. var til

dæmis ekið á allt að 124 km hraða.
Þetta er því miður of hátt hlutfall
og of mikill umferðarhraði. Við
hvetjum alla bæjarbúa til að virða
umferðarhraða og umferðarreglur
í bænum okkar því við verðum að
sýna gott fordæmi, sérstaklega nú
í skammdeginu.
Meðal verkefna sem eru í

vinnslu og undirbúningi hjá skipu-
lagsnefnd má nefna deiliskipulag
6. áfanga Helgafellshverfis, deili-
skipulagsbreytingar við Bjarkar-
holt og miðbæjargarð, skipulag
Borgarlínu og umferðar í miðbæ
Mosfellsbæjar, umferðaröryggis-
áætlun fyrir bæinn, uppbyggingu
á athafnasvæði Blikastaðalands,

uppbyggingu Hamraborgar við Langatanga
og 5. áfanga Helgafellshverfis.
Í nýsamþykktri samþykkt um stjórn

Mosfellsbæjar hafa skipulagsfulltrúa nú
verið fengnar víðtækari heimildir en áður
til afgreiðslu erinda sem berast, sem er
mjög jákvætt og mun stuðla að enn betri
og skilvirkari þjónustu við bæjarbúa.

Ásgeir Sveinsson og Helga Jóhannesdóttir, bæjar-
fulltrúar D-lista og fulltrúar í skipulagsnefnd

Ert þú á löglegum hraða?
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www.fastmos.is
586 8080

SÍMI:

Viltu selja?
Hafðu
samband
Svanþór Einarsson
Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Þverholti 2 • S. 586 8080 • www.fastmos.is
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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

Leirvogstunga 27, 270 Mosfellsbæ, sími: 864 6600

Gólfefna lausnir
fyrir heimili
og fyrirtæki

www.bmarkan.is

GERÐ AÐALUPPDRÁTTA

VERKEFNA� OG
BYGGINGASTJÓRNUN

HAGKVÆMISATHUGANIR OG
ÁÆTLUNAGERÐ

UMSJÓN FRAMKVÆMDA

ÁSTANDSKOÐUN FASTEIGNA

WWW.TOGT.IS
togt@togt.is
sími 893 3022

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR

Minnum á AA fund
í HlégarÝi alla

mánudaga kl. 21:00
VERIÐ VELKOMIN!

www.motandi.is
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ÞJÓNUSTUAUGLÝSING
Í MOSFELLINGI
KR. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

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

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
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Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

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

HMOGÖFLUG LIÐSHEILD?
Þegar þetta er skrifað er ljóst að

Argentína, Holland, England
og Frakkland eru komin í 8-liða
úrslit á HM. Ég er mikið að vinna í
liðsheildarverkefnum þessa dagana,
með vinnustöðum sem vilja efla
fólkið sitt og fá það til að vinna enn
betur saman undir stjórn hvetjandi
leiðtoga.

HM kemur á allra besta tíma fyrir
mig. Hver dagur á HM er krydd

í liðsheildarvinnuna. Belgarnir eru
eitt dæmi, rifrildi milli leikmanna
í fjölmiðlum er ekki lýsandi fyrir
öfluga liðsheild, enda eru þeir farnir
heimmeð skottið milli lappanna,
blessaðir. Portúgalir eiga möguleika
á að komast í 8-liða úrslit með sigri á
Sviss. Þeir eru taldir talsvert líklegri
til sigurs, en leynivopn Sviss er hinn
stórkostlegi portúgalski íþrótta-
maður Ronaldo – sem fyrir utan
að vera mikill íþróttamaður er lítill
liðsheildarmaður sem hugsar fyrst
um sig og síðan um liðið. Og það á
eftir að koma liði hans um koll, hvort
sem það verður á móti Sviss eða í
8-liða úrslitunum. Mbappe, hins
vegar, annar frábær íþróttamaður,
virðist vera að njóta sín í botn með
sterkri liðsheild Frakkana. Hann er
einn af liðinu og spilar fyrir það, ekki
sjálfan sig.

Vinnustaðir geta lært mikið af öfl-
ugum íþróttaliðum þegar kemur

að því að byggja upp og viðhalda
öflugri liðsheild. Íþróttalið geta
sömuleiðis lært af góðum vinnustöð-
um þau gildi og aðferðir sem gefast
best í daglegum samskiptum og
samvinnu. Traust er alltaf lykilatriði.
Grunnurinn sem allt annað byggir á.
Ef ekki ríkir traust, er ómögulegt að
byggja upp sterkt teymi og ná árangri
saman. Og meira en það, skortur
á trausti leiðir til vanlíðunar og
óöryggis. Okkur líður best og gengur
best í umhverfi þar
sem allir treysta
öllum. Þetta gildir
um öll teymi.
P.s. þakkir til þín
góða kona á bíla-
planinu fyrir utan
JAKO á Krókháls-
inum. Orðin þín
hlýjuðu og eru
mér hvatning.

Þann 5. apríl 2018 var haldinn
opinn íbúafundur í Framhalds-
skólanum íMosfellsbæ um stefnu-
mótandi áherslur íbúa varðandi
málefni eldri íbúa í Mosfellsbæ.
Þátttakendur voru um 110 talsins.

Það kom líklega fyrst fram á
prenti hér í Mosó það sem síðar
varð að átaksverkefninu frá Rauða
krossinum, Karlar í skúrum, en það sem
fram kom á íbúafundinum var einmitt
mikilvægi þess að ,,virkja karlana í kjallar-
anum“ eins og það var orðað þá!

Verkefnið Karlar í skúrum sækir fyrir-
mynd sína til Ástralíu og Írlands og hefur
Rauði kross Íslands haft frumkvæði að
stofnun verkefnisins hér á landi, sem síðan
varð að veruleika í Mosfellsbæ í nóvember
2020.

Tilgangur starfsins er að auka lífsgæði
félagsmanna, einkum eldri karlmanna,
í gegnum handverk og samveru og vinna
þannig gegn félagslegri einangrun og nei-

kvæðum afleiðingum hennar og
skapa karlmönnum vettvang til að
hittast á þeirra eigin forsendum.

Karlar í skúrum er opið fyrir
alla karlmenn og gefur þeim stað
og stund til að hittast, spjalla og
vinna að ýmsum sameiginlegum
verkefnum sem þeir sjálfir ákveða.

Þar skiptast þeir á þekkingu og gefa til sam-
félagsins í leiðinni.

Markmið verkefnisins var að skapa
aðstæður þar sem heilsa og vellíðan karl-
manna er í fyrirrúmi, þar sem þeir halda
sér við líkamlega, andlega og félagslega.

Mosfellsbær hefur frá upphafi styrkt
verkefnið meðal annars með því að greiða
fyrir húsaleigu en eftir að upphaflegi samn-
ingurinn rann út hafa karlarnir sjálfir þurft
að greiða húsaleiguna.

Við í D-listanum komummeð þá tillögu
til fjárhagsáætlunar aðMosfellsbær myndi
áfram greiða húsaleigu fyrir þetta frábæra

verkefni. Meirihlutinn ákvað á fundi bæj-
arráðs nr. 1556 að koma með tillögu um
að nýta ágóðahlutagreiðslu frá Eignar-
haldsfélagi Brunabótafélags Íslands til að
styrkja verkefnið Karlar í skúrum og Heilsa
og hugur (Heilsa og hugur er verkefni sem
var sett á laggirnar á síðasta kjörtímabili af
þáverandi meirihluta).

Styrkurinn hljóðar upp á 782.000 kr. en
við í D-listanum komum með málsmeð-
ferðartillögu um að þessi styrkur færi ekki
til greiðslu húsaleigu heldur til tækja- og
vélakaupa og/eða námskeiðshalda og að
Mosfellsbær héldi áfram að greiða húsa-
leigu að fullu fyrir þetta mikilvæga verk-
efni.

Þeirri tillögu var alfarið hafnað af B-,C- &
S-lista meirihlutans, og munu því Karlar í
skúrum áfram greiða húsaleigu sem nemur
kr. 120.000 á mánuði, að frátöldum fyrr-
nefndum styrk.

Rúnar Bragi Guðlaugsson
Bæjarfulltrúi

Tillögu um greiðslu á húsaleigu
vegna Karla í skúrum hafnað

Hjónin Hrefna Hrólfsdóttir og Viðar Örn
Hauksson hafa rekið verslunina Vorverk í
Kjarnanum, Þverholti 2 undanfarin þrjú ár.

Verslunin hefur vaxið og dafnað á þess-
um tíma og flutti í stærra og betra húsnæði
á árinu.

Keðjusagir og köflóttar skyrtur
Fatnaður og skór fyrir útivistina og

þægilegur hversdagsfatnaður er áberandi
í versluninni og litavalið á brúna og græna
rófinu vekur athygli margra.

„Skógarfólk, veiðimenn og köflóttir karl-
ar og konur finna hjá okkur ýmislegt sniðið
að þeirra smekk og þörfum,” segir Hrefna
en tekur fram að ljósar herraskyrtur fyrir
jólin séu líka málið þessa dagana.

„Stór hluti af okkar starfsemi felst annars
í að þjónusta skógargeirann með sérhæfð-
an búnað en einnig sumarbústaða- og
garðeigendur með ýmis tæki og tól. Hér er
þess vegna ekki ólíklegt að mæta manni í
hurðinni með nýjan slátturóbót eða keðju-
sög í höndunum og gúmmískó, buxur og
fallega köflótta skyrtu í poka.”

Eiga orðið hóp tryggra viðskiptavina
„Við getum ekki annað en verið ánægð

með viðtökurnar sem verslunin hefur feng-
ið. Það koma hér ný andlit inn á hverjum
degi, þar á meðal Mosfellingar sem eru
ánægðir að geta verslað í heimabyggð.

En viðskiptavinahópurinn er fjölbreytt-
ur og kemur af öllu höfuðborgarsvæðinu,
landinu og miðunum. Það sem skiptir
mestu er að fólk kemur aftur og við eigum
orðið stóran hóp tryggra viðskiptavina sem
vílar ekki fyrir sér að skreppa í Mosó.”

Vefverslunin alltaf opin
Verslunin í Kjarna er opin alla virka daga

kl.10-18 og 11-16 á laugardögum. Jafnframt
er hægt að skoða vöruúrvalið í vefverslun
vorverk.is sem auðvitað er opin allan sól-
arhringinn.

Vorverk hefur stækkað verslun sína í Kjarnanum•Hágæða útivistarfatnaður í forgrunni

Skógarfólk og veiðimenn
finna ýmislegt við sitt hæfi

HREFNA HRÓLFSDÓTTIR
STENDUR VAKTINA Í KJARNA
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Fagleg og vönduð vinnubrögð
779-9760 Sumarliði / Gísli 779-9761

Öll almenn smíði

Geirarður
Long
5. desember
- Dagur

sjálfboðaliðans
Árlega er 5. desember
helgaður sjálfboðaliðum
um heim allan. Íþrótta-
hreyfingin á Íslandi er rík
af sjálfboðaliðum sem bera
uppi starf hreyfingarinnar
og sinna mikilvægum
verkefnum öllum stundum
til að íþróttalífið megi
blómstra og dafna í landinu.
Án þeirra væri engin
íþróttahreyfing.
Afturelding á mikið af
frábærum sjálfboðaliðum.
Félagið okkar væri ekkert ef
þeirra nyti ekki við..
Ég læt fylgja með myndir
sem ég hef tekið í gegnum
árin af fólki sem mér finnst
einstaklega vænt um og á
það sameiginlegt að ég hef
kynnst því í sjálfboðaliða-
starfinu hjá Aftureldingu.
Það er fátt meira gefandi
en að starfa í kringum
ungmennafélagstarfið
Klapp fyrir Sjálfboðalið-
anum.

5. des.

Hekla Daða
Shitt það er
allt að fara
til fjandans!

Þurrkarinn bilaði um daginn,
sjónvarpið í vikunni og nú
er þvottavélin að stríða mér
eitthvað. Ísskápurinn virkar
ennþá en þetta er engin
óskastaða :(

3. des.

OktavíaTara
DóttirKalla
Ég ætlaði að
stunda kynlíf í

gærkvöldi, en það féll niður
vegna lélegrar mætingar
?????????????

3. okt.

Siggi Sveins
Þá er árlegu
jólaljósastússi
lokið.

Þrátt fyrir uppsafnaða
birgðarstöðu undanfarin 30
ár og þokkalega aðstöðu
hér á Engjaveginum, þá
fer alltaf ca hálfur dagur í
leitir, uppsetningu og snatt í
allar byggingavöruverslanir
bæjarins. Dagurinn er að
gera sig á ca 20 þús., og
það þótt maður “ætti allt í
þetta”....
Bara ég eða eru einhverjir
að tengja ...?

19. nóv.

Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum s.s
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum
imburverki, gróðursetningu, trjáklippingu

Garðmenn leggja áherslu á fagleg
brögð, vandvirkni og skjóta þjónu
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Sími 893 5788

Tek að mér
alla krana- og
krabbavinnu

Útvega allt
jarðefni

VÖRUBÍLL Þ.B.
Klapparhlíð 10
Þorsteinn 822-7142

Hj‡lmar Guðmundsson
Lšggildur hœsasm’ðameistari

s:6959922
fhsverk@gmail.com

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

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

Bíldshöfða 14 | Reykjavík | s. 520 3200

www.artpro.is



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

Hermann Orri Hjörleifsson fæddist
29. ágúst 2022. 4.550 gr og 54 cm.

Fyrsta barn foreldra sinna sem eru
Fjóla Hreindís Gunnarsdóttir

og Hjörleifur Þórðarson.

HM Í
MOSÓ
Það er skemmtilegt að hugsa til þess

hvað Katar sem heldur heimsmeist-

aramótið í fótbolta í ár er lítið land og

kannski minna en fólk almennt gerir sér

grein fyrir.
Það má segja Katar sé níu sinnum

minna en Ísland sem segir manni það

að ef nægir peningar væru til þá gætum

við vel haldið heimsmeistaramótið á

Íslandi.

Ef ég tala bara fyrir sjálfan mig þá

myndi ég aldrei vilja fá þessa keppni

til Íslands, það skilur eftir sig stóra

og mikla íþróttaleikvanga og skapar

mikla atvinnu en er ekki ágætt að fara

bara til Bandaríkjana eða Japan og sjá

þessi stóru mannvirki þar, þó það væri

rosalegt að fara niður í Varmá og þar

væri kominn leikvangur sem tæki 60

þúsundmanns í sæti.

En ef ég fer aðeins aftur í landið sjálft

Katar þá er það umdeilt og að fjalla eitt-

hvað um umdeilt land er kannski ekkert

spennandi en það sem er áhugavert er

að þar ríkir kóngur og það er enginn

skógur í Katar.
Landið er mjög flatt en þarna undir

öllu liggja stærstu jarðolíubirgðir heims

og hefur það kannski eitthvað með

það að gera að þeir geta haldið stærsta

íþróttaviðburð heims.

Ekki er bara talað illa um þetta

umdeilda land en ef leitað er eftir besta

flugfélagi heims þá er talað umQatar

Airways en flugfélagið er þekkt fyrir

örugg og góð flug. Qatar Airways er líka

þekkt fyrir að vera eitt af yngstu flugfé-

lögum sem flýgur til allra heimsálfa en

þetta flotta flugfélag var stofnað 1993 og

hefur 234 flugvélar undir sínu nafni sem

er rosalega mikið.
Ef þetta er borið saman við íslensku

flugfélögin þá er Play með 8 vélar og

Icelandair með 43 flugvélar.

BRAGI ÞÓR
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Í eldhúsinu

Alexía og Aron skora á Viktoríu og Hafstein Gylfa að deila næstu uppskrift í Mosfellingi

Alexía Gerður Valgeirsdóttir og Aron Emil
Sigurðsson deila með okkur Mosfellingum
uppskrift að þessu sinni.

Hráefni:
• 500 g skrúfupasta
• 1 stk brokkolíhaus
• 1 rauð paprika
• ½ laukur
• 1 stk mexíkóostur
• 500 ml matreiðslurjómi
• 250 g skinka
• Salt, pipar og hvítlauksduft eftir smekk
• Olía

Aðferð:
Byrjið á að sjóða pasta. Saxið laukinn og
skerið brokkolí og papriku í bita. Steikið
svo laukinn upp úr olíu og kryddið með salti
og pipar, bætið svo brokkolí og paprikunni
saman við. Steikið þar til grænmetið er
farið að mýkjast og setjið þá yfir í skál.
Rífið mexíkóost og sjóðið með rjómanum á

pönnunni þar til osturinn er bráðinn. Gott að
krydda með salti, pipar og hvítlauksdufti.
Skerið skinku í teninga og setjið skinkuna,
grænmetið og pastað út á pönnuna og
blandið vel.

Verði ykkur að góðu!

Skinkupasta
ALEXÍU OG ARONI

HEYRST HEFUR...
...að búið sé að loka Subway á N1

í Háholti, þar eigi að opna Ísey
skyrbar á nýju ári.

...að minkur hafi fundist í Reykja-
byggð á dögunum sem hefur
líklega sloppið úr minkabúi.

...að ekkert hafi orðið úr auglýstum
íbúafundi um aðstöðuleysi að Varmá
en forystufólki bæjarins hafi verið
verulega misboðið við fregnirnar.

...að Sverrir í Varmadal hafi orðið átt-
ræður 1. des. og því hafi verið fagnað
í viku eins og tíðkaðist til forna.

...að Villi naglbítur verði veislustjóri á
Þorrablóti Aftureldingar sem fram
fer laugardaginn 21. janúar 2023.

...að Mosfellingurinn Sjafnar Björgvins
sé kominn áfram í Idolinu.

...að búið sé að opna Blik með nýjum
rekstraraðilum og fyrrum heims-
meistara barþjóna innanborðs.

...að Grýla sitji sveitt við að sauma
búninga á Aftureldingarsveinana
sem verða á ferðinni á aðfangadag.

...að Mugison sé búinn að halda
sína fyrstu tónleika í sínum nýja
heimabæ.

...að hestamannafélagið Hörður bjóði
Mosfellingum í opið hús á sunnudag-
inn og reiðsýningu í höllinni.

...að verið sé undirbúa skemmtiskokk í
Mosó á gamlársdag.

...að Stormsveitin verði með útgáfu-
og þrettándatónleika laugardags-
kvöldið 6. janúar.

...að Steindi Jr. og Dóri DNA séu
komnir í úrslitaþátt KVISS þar
sem Afturelding mætir KR í beinni
útsendingu á laugardaginn.

...að jólabingó fullorðna fólksins fari
fram á Barion fimmtudagskvöldið
15. desember.

...að jólaskógurinn í Hamrahlíð opni
með látum á laugardaginn kl. 12:30
þar sem jólasveinar, álfar og söngur
verða á boðstólum.

...að búið sé að senda starfsmann
á Hömrum í leyfi frá störfum
vegna gruns um ofbeldi gagnvart
skjólstæðingum.

...að íþróttafréttamaðurinn Gunni
Birgis sé komin í nefndina sem velur
íþróttamann og -konu Aftureldingar.

...að Gunni Mall hafi fengið starfs-
mann Stjörnunnar á sig í fagnaðar-
látum eftir síðasta sigurleik.

...að Greta Salóme sé orðin móðir.

...að hestamenn haldi aðventukvöld
fyrir 60+ í Harðarbóli næsta miðviku-
dagskvöld.

...að Bjartmar Elí úr Bólinu hafi lent í
öðru sæti í Rímnaflæði.

...að Brúarhóll sé til sölu.

...að Mosfellingurinn og jógakennar-
inn Íris Dögg sé með skemmtilegt
jógadagatal í desember.

...að 50 manns hafi sótt um stöðu
umsjónarmanns Listasals Mosfells-
bæjar sem er verið að ráða í.

mosfellingur@mosfellingur.is

JAKOSPORT (NAMO EHF) - KRÓKHÁLS 5F - 110 ÁRBÆR
Sími: 566 7310 - jakosport@jakosport.is - jakosport.is

JÓLAGJAFIRNAR
FÆRÐU Á

JAKOSPORT.IS



JÓLABLAÐ
MOSFELLINGS
KEMUR ÚT

22. DES.
Blaðinu er dreift frítt
í öll hús í Mosfellsbæ.

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

mosfellingur@mosfellingur.is

MOSFELLINGUR

RÉTT INGAVERKSTÆÐ IRÉTT INGAVERKSTÆ

JónsB. 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

EIGNVIKUNNAR 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
MEÐOKKUR
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

SMÁ
AUGLÝSINGAR

ÞJÓNUSTA VIÐMOSFELLINGA VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

Vetrargeymsla
Óska eftir vetrargeymslu
fyrir 1-2 fornbíla. Frostfrítt
og þurrt eru helstu kröfur
en skoða allt.
Stefán 695-0979.

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

Þjónusta við Mosfellinga - 45

Erfðaskrár - Kaupmálar - Skipti dánarbúa
Skilnaðarsamningar - Slysamál

Gallar í fasteignum
Persónuleg þjónusta

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

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 88 • WWW.G L E R TA E KN I . I S

ÞÚ GETUR
AUGLÝST

FRÍTT
(...allt að 50 orð)

Sendu okkur þína
smáauglýsingu í

gegnum tölvupóst:
mosfellingur@mosfellingur.is

Sérhæfum
okkur í
uppsetningu á

innréttingum

koverktakar@gmail.com

Sendið okkur myndir af nýjum
Mosfellingum ásamt helstu
upplýsingum á netfangið

mosfellingur@mosfellingur.is

Flugumýri 2 - Sími 566-6216

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

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

www.fastmos.is
586 8080

SÍMI:

Dreymir þig
um eigið húsnæði?

Hafðu
samband
Svanþór Einarsson
Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Þverholti 2 • S. 586 8080 • www.fastmos.is

www.motandi.is



w

Kristín:
Baka smákökurnar heima.

ELísABEt: Forðum í bænum
Betlehem og fleiri jólalög.

GunnhiLdur:
Að kveikja á aðventukransinum.

sunnA KArEn:
Snjórinn.

hvað kemur
þér í jólaskap ?

jöKuLL:
Harry Potter, jólamyndir og kakó.

VíGstEinn: Jólafrí og
labba niður í í bæ og sjá jólaljósin.

Jólahlaðborð hjá Helgó

Gengin í hnapphelduna

- Hverjir voru hvar?46

Mugison og Listapúkinn

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Lionsmenn á vaktinni

Ketilbjölluhópurinn á Tenerife

Diddú og dæturnar Súper Golf gellur á Spáni

Jólamæðgurnar

Barion fagnar 3 ára af li
lgó

afm
eysur í He8-VILLTIR

Í stíl á jólahlaðborði

Allt klárt fyrir Katar

Jólatímarnir
eru fljótir að fara

Minnum á að bóka

í síma 5176677 eða

kíkja á noona.is/sprey

Ert þú meÝ tíma í jólaklippingu?

Sími 5176677
og á noona.is/sprey

þ j

GDRN

Meghan MarkleMÁLVERKAUPPBOÐIÐ VINSÆLT
HROSSAKJÖTSVEISLA Í HARÐARBÓLI

Kristján kominn á dagatal

Maggi og Anna gift

VILLTI



www.mosfellingur.is - 47

ALLT fasteignasala
allt.is - allt@allt.is - 560-5505
Þverholt 2, Mosfellsbær ALLT fyrir þig



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

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

Vel staðsett 175 fm einbýlishús, þar af er bílskúrinn 35 fm í grónu og barnvænu hverfi í Mos-
fellsbænum. Stór lóð 900 fm. Hellulagt bílaplan með 5 bílastæðum. 4 svefnherbergi.
Baðherbergi nýlega endurnýjað og einnig bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð: 109 m.

Funabakki

92 fm íbúð með sér inngangi á jarðhæð í litlu 4ra íbúða fjölbýli. 2 svefnherbergi
og björt stofa með útgengi í garð. Eldhúsinnrétting er nýleg.

Verð: 59.5 m.

Leirutangi

Grundartangi

Vel staðsett 8 hesta hús. Gott gerði og aðkoma að húsi. Snyrting, hnakkageymsla og lítil
kaffistofa. Taðþró og góðar dyr fyrir fóður. Húsið er laust strax.

Verð: 16,8 m.

Barrholt

Snyrtilegt raðhús, 70,2 fm. Fallegur garður og aðkoma. Góð bílastæði.
2 svefnherbergi og björt stofa.

Brynjólfur Jónsson
löggiltur
fasteignasali
898-9791

RÉTTA JÓLATRÉÐ FUNDIÐ
Jólatréð sem prýðir núMiðbæjartorgið var sótt í hlíðar Úlfarsfells á
dögunum. Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri sagaði tréðmeð aðstoð
bæjarstarfsmanna og Skógræktarfélags Mosfellsbæjar. Ámyndinni
má sjá Björn, Ingibjörgu, Kristínu, Regínu og Tryggva tilbúin í verkið. Mynd/Hilmar


