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Tilkynning um aðalfund 
Aðalfundur Skógræktarfélas Mosfellsbæjar 2015 verður haldinn í húsi 
Björgunarsveitarinnar Kyndils, Völuteigi 23, Mosfellsbæ, þriðjudaginn 14. 
apríl kl. 20.00. 
 
Dagskrá 

1. Almenn aðalfundarstörf 
2. Önnur mál 
3. Ólafur Oddsson verkefnisstjóri Lesið í skóginn hjá Skógrækt 

ríkisins, heldur fyrirlestur um Skógrækt og skógarnytjar 

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.  Kaffiveitingar verða á staðnum. 
 
 

60 ára afmæli félagsins 
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar var stofnað 20. maí 1955 og eru því liðin 
60 ár frá stofnun þess.  Ætlunin er að minnast þessara tímamóta.  Sagt 
verður frá því á heimsíðu félagsins.   
 

Aðalfundur 2014 
Fundurinn  var haldinn 14. apríl. Auk venjulegra aðalfundarstarfa og 
kaffiveitinga flutti Samson B. Harðarson erindi sem hann nefndi 
„Yndisgróður og fjölbreytt plöntuval“. Þuríður Yngvadóttir gekk úr stjórn 
en hún hafði verið í stjórn félagsins í 30 ár og þar af formaður síðustu 4 ár.  
Voru henni þökkuð góð störf í þágu skógræktar.  Björn Traustason færðist 
upp í aðalstjórn og inn í varastjórn kom Jóhanna Ólafsdóttir. 
 

Fræðslufundur  
13. maí var fræðslufundur í Kjarna í Mosfellsbæ.  Samson B. Harðarson 
landslagsarkitekt og lektor við Umhverfisdeild Lbhí hélt erindi um 
Yndisgróður, garðagróður framtíðarinnar. Auk þess fræddu Bjarni 
Ásgeirsson garðyrkjustjóri Mosfellsbæjar og Tómas G. Gíslason 
umhverfisstjóri Mosfellsbæjar stuttlega um þau verkefni sem voru í gangi í 
Mosfellsbæ. 
 

Sumargerði 
Sumargerði, hús félagsins við Hafravatn er að mestu tilbúið núna.  Stefnt 
er að því að leigja það út á sumrin til að fá upp í kostnað, en búið er að 
leggja mikinn kostnað í húsið og eins og er, þá er það ekki mikið notað af 
félaginu. 

 

Fréttabréf 



Gróðursetning sumarið 2014 
Tvö ungmenni frá Bænum voru við skógræktarstörf á vegum félagsins í 
nokkrar vikur í sumar ásamt tveimur félagsmönnum.  Þá er félagið með 
starfsmann í hálfu starfi mestan hluta ársins.  Gróðursettar voru birki- og 
furuplöntur á  Langahrygg; greni- og furuplöntur bæði í Hamrahlíð og 
Varmaland.  Þá voru ýmsar tegundir runna og rósa gróðursettar með 
samgöngustígnum í Hamrahlíðinni og einnig við Sumargerði. 
 

Skógargöngur 
Hin árlega sumarganga Skógræktarfélags Mosfellsbæjar var farin 19. júní 
eftir „Jónasarstíg“ í Mosfellsdal en það er göngustígur eftir Æsustaðahlíð og 
Norður-Reykjalandi.  Bjarki Bjarnason leiddi gönguna og var með fræðslu 
um Mosfellsdalinn.   
Í tilefni af Degi íslenskrar náttúru þann 16. september efndu Mosfellsbær, 
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar og Skátafélagið Mosverjar til skógargöngu og 
hjólaferðar.  Hjólað var frá miðbæjartorginu að Hafravatni, gengið upp 
skátastíg í Þormóðsdal og komið niður á skátaflötina við Hafravatn. Síðan 
gengið að nýrri göngubrú yfir Seljadalsá og endað við Sumargerði  þar sem 
skátarnir voru með veitingar. Stefnt er að því að hafa þetta árvissan viðburð.   
 

 
 

Langihryggur 
Auk gróðursetningar var gerður vegur að minningarlundi Hjálmars R. 
Bárðarsonar og Else S. Bárðarson.  Í sumar er gert ráð fyrir að merkja 
aðkomuna og setja upp minningarskjöld um þau hjón.  Bætt verður við 
gróðursetningu meðal annars með niturbindandi plöntum og borið á eldri 
plöntur. Verkefnið er styrkt úr minningarsjóði þeirra hjóna. 
 

Jólatrjáasala 2014 
Jólatrjáasalan gekk vel þó veðrið hefði getað verið betra. Margir félagar 
komu að sölunni og gaman að heyra það að sumum finnst jólin ekki koma 
fyrr en búið er að vinna í skóginum.  Nokkuð hefur fjölgað í hópnum sem 
kemur  í skóginn til að hjálpa og er það flott.  Viljum við þakka öllum 
þeim sem það gerðu og einnig ber að þakka þeim sem komu í skóginn og  
keyptu sér tré hvort sem það voru áður hoggin tré eða tré sem fólk sagaði 
sjálft.  Nokkrir hópar koma alltaf til að ná sér í tré og er farið með þá í 
Æsustaðahlíð ef veður leyfir. Þar er kominn mikill skógur með flottum 
trjám. 
 
 
Félagsmenn athugið að á heimasíðu félagsins er sagt nánar frá starfsemi 
félagsins og látið vita um uppákomur hjá félaginu þegar nær dregur. 
Veffang félagsins er www.skogmos.net, netfang skogmos@internet.is og 
sími félagsins er 867-2516.  Einnig er hægt að fylgjast með á facebook  
Fylgist með dagskrá félagsins á heimsíðunni.  Þar er fréttabréfið í lit. 
 
 
 
Stjórn félagsins 2014 - 2015  Varastjórn: 
Kristín Davíðdóttir, formaður kridav@gmail.com  Sigurgeir Steingrímsson 
Ágúst Hálfdánsson varaformaður agust@glertaekni.is Bjarki Þór Kjartansson 
Lousie Sigurðardóttir, gjaldkeri  louisas@simnet.is Ívar Þrastarson 
Hólmfríður Karlsdóttir ritari holmfridur@gmail.com Elísabet Kristjánsdóttir 
Björn Traustason meðstjórnandi bjorn@skogur.is Jóhanna Ólafsdóttir 

 
Skoðunarmenn reikninga: Sigurður Geirsson og Hrafnkell Björnsson. 
 
Afsláttarkortin fylgja fréttabréfinu og gilda 2015-2016. 


