
Dalalæðan
1. tbl. 29. árg. 29. janúar 2016

Aðalfundur Víghóls
2016 verður haldinn í Reykjadal 

fimmtudaginn 18. febrúar og hefst hann kl. 20. 
 Dagskrá: 
P	Ársskýrsla stjórnar.
P	Reikningar liðins starfsárs lagðir fram.
P	Kosning stjórnar og endurskoðanda.
P	Lagabreytingar.
P	Önnur mál. 

Frá jólaballinu í Reykjadal 28. desember 2015.                            Ljósmynd: Alisdair Wright.

Fjölmennum!  − Stjórn Víghóls. 
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Afmælisbörn ársins 2016 
85 ára 
Árni Reynir Hálfdanarson frá Mosfelli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11. janúar. 

80 ára 
Þórir Ólafsson frá Varmalandi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27. janúar. 
Bjarni Bjarnason Hraðastöðum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2. júní. 
Þuríður Hjaltadóttir Röðli.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27. júlí.

75 ára 
Klara Þórðardóttir Hraðastöðum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9. janúar.
Guðrún Bjarnadóttir frá Hraðastöðum  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   25. apríl. 
Magnús Jóhannsson Hraðastöðum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19. júní.  
Valgerður Valgeirsdóttir frá Laugabóli   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5. október. 

70 ára
Jón Þorsteinsson frá Mosfelli   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19. febrúar.
Sigríður Anna Þórðardóttir frá Mosfelli   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14. maí.
Anna Steinarsdóttir Brekkukoti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21. júní.  
Jóhanna B. Magnúsdóttir Dalsá  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31. ágúst.  
Gísli Snorrason Brekkukoti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9. október.

60 ára 
Guðrún Indriðadóttir frá Víðigerði   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8. febrúar.
Elsa Hákonardóttir frá Grund .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24. febrúar.
Hafdís Heiðarsdóttir frá Röðli .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10. október.
Arndís Jóhannsdóttir frá Dalsgarði .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12. október.

50 ára
Einar Ólafur Erlingsson frá Reykjadal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30. mars.
Steinar Gíslason frá Brekkukoti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9. júní. 
Jóhanna Hreinsdóttir frá Helgadal  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6. ágúst.
Sigríður Björnsdóttir frá Breiðufit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30. ágúst.
Svava Björnsdóttir Brooks frá Breiðufit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30. ágúst.   
Karl Sigurðsson frá Sigtúni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12. október.

    40 ára
Hjördís Baldursdóttir frá Varmalandi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13. febrúar.
Stefán Haukur Erlingsson Reykjadal  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   16. febrúar.  
Þórhildur Scheving Árvangi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18. febrúar. 
Guðmundur Jóhannesson Skuld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. september.

Dalalæðan óskar þessu ágæta fólki til hamingju.

Dalalæðan
1. tbl. 29. árg. 29. janúar 2016.
Útgefandi: Íbúasamtökin Víghóll í Mosfellsdal.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Bjarki Bjarnason. 
Umbrot og prentun: Artpro, Mosfellsbæ. 
Dalalæðan er prentuð í 150 eintökum. 
Blaðið er borið út á hvert heimili í Mosfellsdal
og einnig er hægt að nálgast það á fésbókar‑
síðunni Íbúar í Mosfellsdal.

Enn á ný fagna Dalbúar þorra og líkt og síð‑
ustu ár í Reykjadal. Þótt sumum þyki þorra‑
blótsmatur forn í bragði er þetta samkomu‑
hald ekki gamalt í núverandi mynd, það varð 
ekki almennur siður fyrr en á síðari hluta  
20. aldar.

Fyrsta opinbera skemmtunin hér í Mos‑
fellssveit, sem sögur fara af, var hinsvegar 
haldin fyrir réttum 120 árum. Þá var nýbúið 
að byggja fyrsta verksmiðjuhúsið á Álafossi 
og þar hélt Lestrarfélag Lágafellssóknar mikla 
samkomu þann 2. febrúar 1896. Skemmtun ina 
sótti 140 manns en aðgangseyrir var 25 aur‑
ar og nutu gestir sérhvers eyris því skemmti‑
mótið stóð yfir í hálfan sólarhring! (Ætli það 
met verði slegið í Reykjadal á laugardaginn?)  

Árið 1896 kom út handskrifað blað hér í 
sveit sem hét Umfari og var látið ganga milli 
bæja. Þar má finna stórskemmtilega frásögn 
um samkomu þessa og segir þar meðal ann‑
ars: 

Þeir, sem eigi dönzuðu, tóku nú að spila, 
(„kött“, vist, gosa) sumir „upp á aura“, aðrir 
sungu, ræddu saman, keyptu kaffi, vindla eða 
„cocolade“ hjá Guðlaugi frá Helgafelli, sem 
veitti vel og myndarlega alla nóttina (tók að sér 
að gera það, að öðrum frá gengnum). Eggert 
Hólm vildi sýna leiki; voru þá reynd hástökk 
jafnfætis. Tóku nokkrir þátt í því og mun Jónas 
Ásgrímsson, Rvík, og Björn á Rhv. [Reykjahvoli] 
hafa þótt stökkva liðlegast, en hæzt stukku þeir 
E. Hólm og Jónas Ás. Þá var reynt að slíta  
3 punda línu lúna milli handanna í lófalykkju, 
en eigi tókst það öðrum en Guðsteini í Lvtungu 
[Leirvogstungu], af þeim fáu, er reyndu. Þá fóru 
menn að togast á með snærinu 3földu í lykkju, 
og spyrnti sinn hvorumegin í dyra-umbúning; 
komust í það flestir karlmennirnir. Munu þeir 
Magnús í Lambhaga og Eiríkur í Miðdal hafa 
þótt togast hraustlegast. Nokkrir glímdu, og 
mun bræðrunum Ingvari frá Reykjahvoli og 

Guðm. frá Lambhaga hafa farizt það liðlegast, 
enda jafnir. Söng var haldið uppi öðru hvoru. 
Honum stýrði Björn á Álafossi (flokkstjóri). Kl. 
6 1/2 morgun var samkomunni sagt slitið, og 
fóru þá allir að týgja sig. Var veður blítt, en vott 
á jörð.

Eins og hér má lesa hefur ýmislegt verið gert 
sér til dundurs að Álafossi þessa þorranótt 
fyrir 120 árum, þótt ekki hafi verið súrmatur 
á borðum. Þar var sungið, dansað og lesinn 
húslestur og iðkaðar ýmsar íþróttagreinar svo 
sem glíma, hástökk og reiptog. 

Kannski ættum við að endurvekja  
þessa greinar á þorrablótinu, við verðum jú í 
íþrótta húsi. – Góða skemmtun!

Bjarki Bjarnason.

Maður er manns gaman
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Dýralæknirinn Mosfellsbæ
Þverholti 2, Kjarna

Símar: 566-5066 og 6600-633

fólkið og bílana. Það virtist eitthvað mikið 
standa til, því það var svo mikil hreyfing á 
mönnum og bílum. Loks rauf ég þögnina 
og segi án þess að líta til hennar: „Er eitt‑
hvað um að vera þarna núna?“ „Já,“ segir 
hún. „Ég fór í gönguferð upp í dal, en þegar 
ég var nærri komin alla leið til baka keyrði 
Jakk á mig, og ég veit að hann gerði það 
vilj andi, nú eru þeir að fara að sækja mig.“

Ekki veit ég ennþá hvernig á því stóð, 
að mér fannst þetta allt saman eðlilegt, svo 
ég segi við hana: „Hvar varstu, þegar hann 
keyrði á þig?“ „Farðu,“ segir hún, „áfram 
veginn og ég skal sýna þér það.“

Ég setti bílinn í gang, og ók honum 
áfram. Þegar ég nálgaðist byggingarnar sá 
ég fólkið enn skýrara og tók ég eftir því, að 
allir voru hermannaklæddir. Við fórum 
með mestu hægð í gegnum braggahverfið, 
en ekki vöktum við neina athygli hjá þessu 
fólki.

Þegar við vorum komin út fyrir hverfið 
leit ég spyrjandi til hennar, því mér var efst 
í huga að fá að vita, hvar ákeyrslan hefði 
skeð, en hún svaraði án þess ég segði nokk‑
uð: „Haltu áfram, ég skal sýna þér staðinn, 
þegar við komum þangað.“

Allt í einu greip hún eldsnöggt með 
ann arri hendinni í stýrið og þverbeygði 
útaf veginum, svo bíllinn stakkst útaf, en 
um leið og hún greip í stýrið leið eins og 
sársauka stuna frá henni. 

Ég gerði mér ekki grein fyrir neinu, en 
rauk útúr bílnum, hljóp afturfyrir hann, og 
þegar ég kom að hinni hurðinni þreif ég 
hana upp og rétti höndina inn í bílinn, því 
ég var ákveðinn í því, að farþeginn skyldi 
út hvað sem tautaði. 

En ‑ hönd mín greip í tómt. Það var eng‑
inn í sætinu. Ég skimaði um allan bílinn, 
en þar var engan að sjá. Þar sem ég stóð 
þarna og undraðist hvarf stúlkunnar, heyri 
ég sagt með veikri, biðjandi kvenröddu:

„Dikk, ó, Dikk minn, komdu.“ Mér 
heyr ist hljóðið koma eins og frá bragga‑
hverfinu, og leit því þangað. En þar voru 
engin hús né ljós að sjá. Það mótaði aðeins 
fyrir holt unum, dimmum og draugalegum 
í náttmyrkrinu og þokusuddanum. 

Ferðaþjónustan
og bókaútgáfan

FRÁ HVIRFLI TIL ILJA
Sími 820-0320

Netfang: bjarnasonbjarki@gmail.com

Bjarki Bjarnason

Á Ásunum vestan Mosfellsdals var stórt 
braggahverfi á hernámsárunum þar sem 
meðal annars voru miklar sjúkrahúsbygg-
ingar. Þessi mannvirki eru nú flest horfin 
en sagan um hjúkrunarkonuna sem starfaði 
þar á stríðsárunum hefur lengi verið líf-
seig meðal Dalbúa. Pétur B. Guðmundsson 
(1906-1978), sem bjó um skeið í Laxnesi, 
skrifaði á sínum tíma um dulræna reynslu 
sína þegar hann hitti stúlkuna á Ásunum. 
Hér kemur frásögn Péturs en hún var prent-
uð í bók hans Tíu smásögur úr dulheimum 
sem kom út árið 1976. 

Eins og flestum er kunnugt, sem fara 
veginn frá Reykjavík austur á Þingvöll, 
fara þeir í gegnum Mosfellsdalinn, en 
áður en komið er í dalinn, þarf að fara 
yfir dálítið hæðardrag sem nefnist Ásar. 
Á hernámsárunum í síðustu heimsstyrj‑
öld var stórt bragga hverfi á Ásunum, þar 
á meðal stórt sjúkrahús með öllum nútíma 
útbúnaði, þegar sá atburður gerðist sem nú 
greinist frá. Löngu síðar voru öll hús horf‑
in af Ásunum, ekkert sem minnti á þessar 
miklu byggingar, nema grunnarnir sem 
ennþá voru þarna. Ég átti heima í daln um í 
mörg ár og þurfti því oft að fara til Reykja‑
víkur, og var oft á ferðinni bæði seint og 
snemma í björtu og dimmu.

Einhverju sinni var ég að koma úr 
bæn um. Það var orðið dimmt af nóttu og 
þoku suddinn gerði allt umhverfið hálf 
ömurlegt. Ég beygði út af Vesturlandsveg‑
inum inn á Þingvallaveginn, en þegar ég er 
rétt kominn inn á veginn, sé ég í ljósgeisl‑
anum frá bíl ljósunum, hvar kona situr á 
steini við veginn. Ég stöðvaði bílinn á móts 
við hana, opnaði bílrúðuna og kallaði til 
hennar í glaðlegum spurningartón: „Hvað 
ert þú að gera hérna, væna mín?“ Hún leit 
ekki við mér, en sagði með undursamlegri 

Stúlkan á Ásunum
ró: „Ég er að bíða.“ Hún stóð upp hægt og 
rólega og gekk að bílnum, ég opnaði bíl‑
hurðina og bauð henni að setjast inn. Hún 
settist við hlið mér. Ég leit til hennar og sá 
að þetta var ung og fal leg stúlka, klædd 
hjúkrunarkonubúningi. Á höfðinu var hún 
með hvítan kappa, og fram an á honum var 
lítill rauður kross.

„Eftir hverju ert þú að bíða?“ spurði ég 
hana. Hún horfði fram fyrir bílinn og sagði 
með sömu róseminni og áður: „Ég er að 
bíða eftir honum Dikk.“ „Hvert fór hann?“ 
spurði ég. „Hann fór upp í Hvalfjörð.“ 
Síðan bætti hún við með vonleysishreim 
í rödd inni: „Ég skil ekki hvað getur tafið 
hann, nema þeir hafi tekið hann og sent 
hann í burtu á einhverju skipinu, en ég er 
svo hrædd, þegar hann er ekki hjá mér, því 
ég óttast hann Jakk, mér finnst hann vera 
til alls vís.“

Mér fannst þessi frásögn hennar dálítið 
skrýtin, og segi því við hana: „Hvaðan eruð 
þið?“

Hún svaraði mér með sömu róseminni 
og áður: „Við erum öll þrjú frá sama bæn um 
í Ameríku. Við erum öll á svipuðum aldri, 
en þó er Jakk elztur. Þegar stríðið brauzt út 
fórum við öll í stríðið, og vorum send hing‑
að og lentum öll á þessum sama stað.“ Um 
leið og hún sagði þessum, benti hún með 
hendinni fram fyrir bílinn. Ég leit þangað 
og sá framundan mikla húsaþyrpingu, og 
voru húsin flest í braggastíl og allt upp‑
ljómað með svo sterkum ljósum, að það 
var sem um bjartan dag. Mikið af fólki og 
bílum var þar á sífelldri hreyfingu. Ég starði 
á þetta agn dofa dálitla stund. Ég varð meira 
undrandi en hræddur. Stúlkan hélt áfram 
að tala og sagði: „Þeir eru báðir skotnir í 
mér og segjast elska mig, en ég elska aðeins 
Dikk, en Jakk leggur fæð á hann.“

Meðan hún talaði starði ég alltaf á húsin, 
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sem hér búa hitt ist og kynnist. Með sam‑
vinnu og jákvæðni okkar allra njóta þau 
góðs af. Við erum með facebook‑hóp sem 
kallast „Dalalæður“ og hvetjum eindregið 
allar konur sem ekki eru þar skráðar inn 
um að skrá sig og vera með. 

Með góðum kveðjum frá Dalalæðunum. 
 Svava Björk í Víðigerði.

Af Dalalæðunum er allt 
svona ljómandi gott að 
frétta. Heyrst hefur að 
óvenju mikill hressleiki 
og uppgangur sé í þeim 
þessi misserin og aldrei að 
vita upp á hverju þær taka 
með hækkandi sól. 

Við héldum uppi hefð‑
inni sem skapaðist fyrir 
nokkrum árum og skellt‑
um í eitt jólaball fyrir 
börnin í dalnum. Þetta 
er skemmtileg hefð og 
að þessu sinni var mjög 
góð mæting, um 30 börn 
ásamt foreldrum, ömm‑
um og öfum. Dansað var 
og sungið við jólatréð, 
smákökurnar runnu ljúf‑
lega ofan í fólkið og svo 
mættu galvaskir sveinkar 
á svæðið. Við viljum 
koma á framfæri kærum 
þökkum til Víghóls fyrir 
styrkveitingu þetta árið. 
Enginn aðgangseyrir er 
á jólaballið og frábært 
ef hægt er að halda því 
þann ig. 

Næst á dagskrá er að virkja göngu‑
hópinn okkar sem byrjaði með stæl í fyrra. 
Hundarnir okkar hafa notið þess að ganga 
með okkur um dalinn okkar og þetta hafa 
verið hinir skemmtilegustu túrar. Mikið 
sem hef ur verið masað og fjasað og ýmsar 
sögur sagðar, t.d. frá fyrri tíð, og greint frá 
staðhátt um og ýmsu öðru. Markmiðin 
okkar eru fá, að hittast, hafa gaman og  
njóta. Einnig að stuðla að því að börnin 

Kvenfélagið Dalalæðurnar 

Kvennagönguhópurinn góði.       Ljósmynd: Signý Jóhannsdóttir.  

Ljósmynd: Alisdair Wright.  

Mætum hress
á þorrablótið!

Munið
aðalfundinn!
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Svipmyndir frá þorrablóti Dalbúa 2015

Ljósmyndir: Mosfellingur.
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Hjaltastaðir í Mosfellsdal voru reistir um 1930 en þessa ljósmynd tók Guðjón Jensson  
í september 2011. 

Blómasala alla daga
kl. 9.00-13.00

Dalsgarði Mosfellsdal
Gísli Jóhannsson rósabóndi / rosefarmer

Dalsgarður, 270 Mosfellsbæ, Ísland
Sími/tel: +354 566 7490

Fax: +354 566 7610
Netfang/e‑mail: dalsgardur@isl.is

– Guðjón Jensson skrifar

Eitt fegursta húsið í Mosfellsdal er án efa 
sumarhús Hjalta Jónssonar (1869‑1949) 
í norðanverðum dalnum. Það mun vera 
85‑90 ára gamalt og er að öllum líkindum 
meðal elstu sumarhúsa á Íslandi sem enn 
standa. Húsið hefur notið góðrar umhirðu 
eig enda sinna en þeir eru afkomendur  
Hjalta.

Hjalti Jónsson var 
ævin lega kallaður 
Eld   eyjar‑Hjalti eftir 
að hann kleif Eldey 
ásamt félögum sínum 
árið 1894. Hjalti var 
mikill athafnamaður, 
lengst af skipsstjóri og 
útgerðarmaður á fyrstu 
áratugum síð ustu 
aldar og um skeið rak 
hann eitt öflug asta 

fyrirtæki landsins: Kol & salt. Þá hafði hann 
forgöngu að byggingu Kolakranans við 
Reykja víkurhöfn árið 1927, var eig andi Vél‑
smiðjunnar Hamars og stór hluthafi í Slipp‑
félaginu í Reykjavík. Hjalti var mjög mikill 
stuðningsmaður lista manna og átti þátt í að 
Stefán Íslandi lagði fyrir sig söngnám.

Hákon Bjarnason skógræktarstjóri 
minn ist Hjalta í Ársriti Skólgrækarfélags 
Íslands árið 1949, fer um hann mörgum 
fögr um orðum og mat hann greinilega 
mikils. Hákon nefnir skógrækt Hjalta í 
Mosfellsdal og segir að hann hafi verið   
„ ... mesti forkur við trjárækt og hafði óbil‑
andi áhuga fyrir allri skógrækt.“ Hákon 
greinir frá því að Hjalti hafa komið í 
gróðrarstöðina í Fossvogi vorið 1934 og 
fengið plöntur, síðan heldur hann áfram: 
„Eftir að Hjalti var mikið til hættur störf‑
um, var bletturinn umhverfis Hjaltastaði, 

Hjaltastaðir

eitt af áhugamálum hans. Því miður var 
hann óheppinn um val trjátegunda hin 
fyrstu ár, því að hann átti þá ekki kost á því, 
frekar en aðrir, að fá nægilega harðgerðar 
plöntur, enda þótt hann væri svo mikið 
víðsýnni en aðrir, að hann keypti trjáplönt‑
ur sínar frá Molde í Noregi, sem var fátítt 
þá, ef ekki einsdæmi. Hin síðari ár fékk 
hann nokkuð af betri og harðgerðari trjám, 
og nú eru á Hjalta stað allmörg þroskaleg 
sitkagreni og sitthvað fleira.“

Þarna höfum við sönnun þess að elstu  
trén við Hjaltastaði eru a.m.k. komin 
yfir áttrætt, líklega gróðursett um 1930,  
kannsk i fyrr. Hér er því um að ræða einn  
elsta trjálundinn í Mosfellsbæ.

Eldeyjar-Hjalti var pólskur konsúll á Íslandi og 
það útskýrir klæðaburð hans á þessari mynd. 

Guðjón Jensson.

Grænmetismarkaður 
Tjaldstæði

MOSSKÓGAR
Sími 663 6173

Bifreiðaverkstæði
Guðvarðar og Kjartans

Sími 566‑6257
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Þann 20. júní síðastliðinn var haldið 
í hina árlegu Jónsmessureið Dalbúa. 
Lagt var af stað frá Hraðastöðum undir 
fararstjórn Bjarna Bjarnasonar bónda 
og fjallkóngs þar. Fyrst var riðið inn í 
Helga dal og framinn örnefnagjörningur 
þar sem Dalsrétt stóð, síðan var haldið 
í Kambsrétt í Selja dal, þar var áð og  
einnig í Hafravatnsrétt. Loks var haldið 
heim á leið, yfir Reykjafell og um Skamma‑
dal. Þátttaka var afar góð og gaman að sjá 
hve mörg börn og unglingar mættu til 
leiks. Veður var kyrrt og þurrt; myndirnar 
tók Nina Baastad. 

Hestamenn merki og muni: Jónsmessu reiðin 
á sumri komanda verður laugar daginn 25. 
júní, þá verður riðið að Trölla fossi í Leir-
vogsá og síðan eftir gamalli þjóðleið með-
fram Esjubergsflóa í áttina að Svínaskarði. 

       Knapi.

Jónsmessureið 2015
Grétar Lárus Sigurðsson fæddist á Höfn 
í Hornafirði, 21. maí 1956. Hann lést á 
líknardeild Landspítalans 29. september 
2015. Grétar var sonur hjónanna Katrín‑
ar Ásgeirsdóttur og Sigurðar Lárussonar, 
hann ólst upp á Höfn í Hornafirði í faðmi 
foreldra, systkina, Ásgeirs afa og Soffíu 
ömmu. 

Mér verður hugs ‑
að til minn inga‑
brota úr æsku 
Grétars þegar 
hann var ungur í 
garð in um heima 
á Höfn. Hann  
vildi byggja og 
leika sér, hann 
var mjög dug‑
mikill dreng ur 
og ásældist verk‑

færin hans Ásgeirs afa okkar, þá kom líka 
berlega í ljós hversu stríðinn hann var og 
uppátækjasamur. Hann lét gamla manninn 
elta sig hring eftir hring um húsið heima til 
þess að endur heimta áhöldin sín, en þeg ar 
hann sá að gamli maðurinn var orðinn 
uppgefinn þá afhenti hann verkfærin og 
brosti. 

Þessi litla en gamansama frásögn segir 
okkur svo mikið um þennan unga dreng, 
enda sagði móðir okkar, sem átti sjö önn‑
ur börn, að ekkert segði henni annað en 
að Grétar væri heilbrigður krakki. Hann 
fór allra sinna ferða, lærði að synda og  
hjóla um allt, hann dorgaði fisk við bryggj‑
urnar og lék sér með öðrum krökkum. 
Þegar hann veiktist var leitað til lækna í 
Reykjavík en þrátt fyrir miklar rannsóknir 
fannst ekki hvað aftraði þroska hans. 

Á útfarardegi Grétars hjúpuðust tind‑
arnir hvítum kolli í Mosfellssveitinni. Hann 
átti heima í Mosfellsdalnum á Tjaldanesi 
á heimili fyrir þroskahefta einstaklinga í 
34 ár, eða allt frá 13 ára aldri þar til hann 
var orðinn 47 ára gamall. Hjartans þakkir 
til allra starfsmanna og vina hans þar. Við 
sendum einnig þakkir og góðar kveðjur til 
starfsmanna og vina hans í Miðskógum 22 
á Álftanesi, þar sem Grétar bjó á sambýli 
fatlaðra frá árinu 2003 til æviloka. Blessuð 
sé minning hans.

Fyrir hönd systkina Grétars.
Hilmar Sigurðsson.

Grétar Lárus Sigurðsson - Minning

586 8080

Hrossaræktunarbúið

ÓLAFSHAGI
...á horninu
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Veiðihorn Guðna

Hér koma veiðitölur ársins 2015 fyrir 
Mosfellsbæ, samkvæmt upplýsingum 
frá Guðna Bjarnasyni, skyttu á Hraða‑
stöðum: 

Fjögur tófugreni voru unnin: í 
Lækjar  botnum, í Skollurð í sunnan-
verðu Grímannsfelli, við Bjarnarvatn og 
Langa  vatn.     

Tólf fullorðnir refir voru veiddir.  
16 mosfellskir yrðlingar lutu í gras á 

nýliðnu ári. 
48 minkar voru veiddir, ýmist með 

gildrum, hundum eða skotvopnum. 
Flestir minkarnir náðust við Leirvogsá, 
Seljadalsá og í Mosfellsdal. 

Um 400 sílamávar voru skotnir,  
í Leiruvogi, við Úlfarsfell, Lágafell og 
Grímannsfell. 

Rjúpur: Tölur ekki tiltækar!

Mosblikk ehf
Hestakerrur

 sími 894‑1236

ÍSFUGL
Reykjavegur 36, 

Mosfellsbær
Sími 5666103
Fax 5666762

Guðni á Hraðastöðum með tófur sem 
hann skaut í norðanverðu Mosfelli árið 
2005.

Sumarið hófst snemma í Mosskógum 
með sumarblómasölu, síðan kom græn‑
metismarkaðurinn sem blómstraði sem 
aldrei fyrr. Nokkurra ára uppbygging á 
tjaldsvæðinu skilaði sér − það var alltaf 
fullt! Hin árlega sultukeppni var vel sótt 
og skemmtileg og síðast en ekki síst var 
sveita ballið í sumarlok algjör smellur. 
Ljós myndir: Vala Ólafsdóttir. 

Gleðilegt sumar í Mosskógum

SS GÍSLASON
VIÐGERÐIR E.H.F.

Völuteigi 25
587 2060



Kæru Dalbúar!
Þingvallavegur
Stjórnin kom að ýmsum málum á árinu. 
Þar ber hæst fundi með Vegagerðinni og 
skipulagsyfirvöldum í Mosfellsbæ vegna 
skipulags þjóðvegarins í gegnum dalinn, 
þar sem reynt hefur verið að koma okkar 
sjónarmiðum á framfæri um lækkun 
hámarks hraða og aukið umferðaröryggi 
við veginn. Komin er tillaga sem fundar‑
meðlimir hafa sæst á sem ber með sér 
tvö hringtorg á veginum, annað rétt 
fyrir ofan afleggjarann inn að Helgadal 
með undirgöngum fyrir reiðstíg og 
gangandi vegfarendur. Hitt hringtorgið 
er mitt á milli Reykjahlíðarvegar og 
Æsustaðavegar. Gert er ráð fyrir að gera 
nýjan göngu‑ og hjólreiðastíg meðfram 
Þingvallavegi, yfir skurðinum sem er 
sunnan megin við veginn. 

P.s. Mér finnst að það sé verið að draga 
okkur á asnaeyrunum, þar sem ekki 
virðist vera til fjármagn til að fara í 
þessar framkvæmdir, hvorki hjá bænum 
né Vegagerðinni og er skipulagsmálum 
borið við.

Netsamband
Eins og flestir vita hefur netsamband ekki 
verið gott og þörf á að koma því í lag. 
Fórum við á nokkra fundi vegna þess og 
ófá símtöl voru tekin, en erfitt virtist vera 
að fá hreint svar. Eftir fund með forstjóra 
Mílu fengum við loforð um að þetta verði 
lagað sumarið 2016 og lofar hann að fylgja 
þessu eftir.

Brunahanar og vatnslagnir
Athygli okkar var vakin á því að það sé 
óæskilega langt á milli brunahana og mjög 
langt í sum hús að sögn slökkviliðsins.  
Fengum við þær upplýsingar hjá bæjar‑
félaginu að það væri búið að setja í gang 
hönn unarvinnu, þar sem leggja skal nýjar 
vatnslagnir í dalinn og þá verði bruna‑
hanar settir upp víðar.

Þökkum fyrir samstarfið á árinu. 
Kveðja, stjórnin.

Annáll ársins 2015

REYKJABÚIÐ
Reykjum • 270 Mosfellsbæ

Sími 566‑6800


