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MOSFELLINGUR

ÁRSINS 2009
MOSFELLINGUR
Embla Ágústsdóttir, 19 ára, lætur fötlunina ekki stöðva sig

ÁRSINS 2009



Einstök EmblaMOSFELLINGUR





KIRKJUSTARFIÐ

Mosfellingar taka upp nágrannavörslu

Samvinna nágranna 

Haldið var upp á aldarafmæli kvenfélags Lágafellssóknar í Hlégarði 

Kvenfélag Lágafellssóknar 100 ára 



laugardagskvöldið 23. janúar 2010

BOB GILLAN OG
ZTRANDVERÐIRNIR

VEISLUSTJÓRAR
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Kvenfélag Lágafellssóknar 100 ára 



ELDRI BORGARAR

Mosfellingur ársins 2009 er Embla Ágústsdóttir 19 ára

Fötlun er ekki afsökun, heldur áskorun

Forsala hafin á árlegt Þorrablót Aftureldingar

Risablót framundan



Fötlun er ekki afsökun, heldur áskorun

Við óskum Mosfellingum og nærsveitungum 
gleðilegs árs og þökkum viðskiptin á liðnum árum.

Langir miðvikudagar í vetur!
Nú er opið til 20 á miðvikudögum

mán.-þri. & fim. frá 09-17
fös. frá 09-18

Opið alla laugardaga frá 09-14
Tímapantanir í síma 5668500

Okkur vantar góðan hársnyrtisvein eða meistara í lið með okkur

Minnum á snyrtistofuna Elviru!

Arndís
Meistari

Olga
Meistari

Ingibjörg
Sveinn

Dagný
Sveinn

Inga Birna
Sveinspróf í vor

Gunnhildur
Sveinspróf í vor
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Prófkjör Sjálfstæðisflokksins fer fram 6. febrúar Prófkjör Samfylkingarinnar fer fram 30. janúar

Frambjóðendur undirbúa sig fyrir prófkjör

Opnar veitingastað í Háholti um miðjan febrúar

Kiddi Rót undirbýr opnun

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Í tilefni að kjöri íþróttakonu og íþróttakarls 
Mosfellsbæjar fyrir árið 2009 er bæjarbúum 
boðið að vera viðstaddir og heiðra íþróttafólkið. 

Kjörið fer fram í Íþróttamiðstöðinni 
að Varmá sunnudaginn 17. janúar kl. 14.
Einnig verða veittar viðurkenningar til þeirra einstak-
linga sem hafa orðið Íslandsmeistarar, bikarmeistarar, 
landsmótsmeistarar og fyrir að æfa og/eða keppa með 
landsliði. Veittar verða viðurkenningar til efnilegasta stráks 
og stelpu 16 ára og yngri í hverri grein.

Íþrótta- og tómstundanefnd

Kjör íþróttamanns 
og íþróttakonu 
Mosfellsbæjar 2009



Frambjóðendur undirbúa sig fyrir prófkjör

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Samvinna um 
nágrannavörslu
Mosfellsbær, Sjóvá og Lögregla höfuðborgarsvæðisins hafa hafið 
samstarf um nágrannavörslu í Mosfellsbæ í samvinnu við íbúa

Nágrannavarsla hefur fyrir löngu 
sannað sig sem mikilvægur hlekkur í 
að fækka glæpum og þá sérstaklega 
innbrotum á heimili, í bíla og almenn-
um þjófnaði á eigum fólks.
Þar sem nágrannavarsla er virk 
hefur skemmdarverkum einnig 
fækkað og dregið úr veggjakroti.

Nágrannavarsla felst í samvinnu 
nágranna um að gera umhverfi sitt 
og heimili öruggari. Með því móti er leitast við að 
draga úr innbrotum, þjófnaði og skemmdarverkum. 
Nágrannavarsla hefur verið þekkt í áratugi og hefur 
víða verið sett upp með góðum árangri bæði á Íslandi 
og víða erlendis.

Verklagsreglur

1. Íbúar þeirra gatna sem áhuga hafa á að  
taka þátt í nágrannavörslu í Mosfellsbæ tengilið, 
svokallaðan götustjóra.

Hlutverk götustjóra er:

- Að miðla upplýsingum til íbúa 
götunnar um verkefnið.
- Að safna upplýsingum um nöfn 
og netföng íbúa í þeim tilgangi að 
lögregla geti komið á framfæri 
upplýsingum til íbúa ef með þarf og 
að Þjónustuver Mosfellsbæjar geti 
komið upplýsingum um gögn vegna 
nágrannavörslu til íbúa.

- Að senda Þjónustuveri Mosfellsbæjar og fulltrúa 
lögreglunnar nafna og netfangalistann.

2. Götustjóri kemur upplýsingum til þjónustuvers 
Mosfellsbæjar um vilja íbúa götunnar til að taka þátt 
í verkefninu, ásamt upplýsingum um fjölda íbúða í 
götunni. Þjónustuver kemur þeim upplýsingum til 
Sjóvá sem lætur útbúa götuskilti, límmiða til að setja 
í glugga, ásamt handbók um nágrannavörslu. Sjóvá 
kemur þessum gögnum til þjónustuvers. Þjónustuver 
kallar til liðsmenn úr áhaldahúsi til að setja upp skilti 
við götu og sendir íbúum tölvupóst um að nálgast 
megi handbækur og límmiða í þjónustuver.

3. Íbúar sækja gögn frá Sjóvá handbók og límmiða í 
Þjónustuver Mosfellsbæjar.

Nánari upplýsinga má nálgast á vef Mosfellsbæjar 
á slóðinni mos.is/nagrannavarsla eða hjá  
Þjónustuveri Mosfellsbæjar í síma 525 6700.
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Mosfellingar keppa undir merkjum Aspar

Nýársmót fatlaðra barna

Leikskólinn Reykjakot stefnir að stofnun vinafélags

Hlýhugur frá nágrönnum



OPIÐ 
TIL KL.19

ALLA VIRKA DAGA

Verslum í 
heimabyggð

Félagsfundur Framsóknarfélags 
Mosfellsbæjar verður haldinn 
18. janúar 2010 klukkan 20:00 í sal
félagsins að Háholti 14.

Fundarefni:
• Sveitastjórnarkosningar 2010.
• Ákvörðun um val á framboðslista.
• Kosningabaráttan í vor.

Áhugasamir frambjóðendur hafi  
samband við Óðinn Pétur Vigfússon 
í síma 868-1313

Stjórn Framsóknarfélags Mosfellsbæjar

FélagsfundurFélagsfundur

HROGNA- OG RAUÐMAGA-
TÍMABILIÐ ER HAFIÐ

HÁKARL Í MIKLU ÚRVALI



Myndasyrpa frá þrettándabrennunni í Mosó

Gríðarlegur fjöldi 
samankomin á brennu



Björgunarsveitin Kyndill þakkar góðar stuðning

Flugeldasala gekk vel 

BÍLAR VIKUNNAR www.isband.is
www.100bilar.is
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Fjölbreytt starf  ungmenna í Kjósarsýsludeild Rauða krossins

Fengu góða heimsókn frá Hong Kong 

Tímamót í björgunar- og slysavörnum á Kjalarnesi

60 ára afmæli Kjalar


















Líf  og fjör í Félagsmiðstöðinni Flógyn á Kjalarnesi

Góðgerðarvika til styrktar 
fjölskylduhjálpar



MOSFELLINGURINN

Ætlar sér stóra hluti í framtíðinni
Stef an ía Svav ars dótt ir söng kona og nemi er rís andi stjarna í tón list ar heim in um, hún er með lim ur Bob Gill-
an og Ztrand varðanna auk þess sem hún syng ur með einni vin sæl ustu hljóm sveit lands ins, Stuð mönn um.



Ætlar sér stóra hluti í framtíðinni
Stef an ía Svav ars dótt ir söng kona og nemi er rís andi stjarna í tón list ar heim in um, hún er með lim ur Bob Gill-
an og Ztrand varðanna auk þess sem hún syng ur með einni vin sæl ustu hljóm sveit lands ins, Stuð mönn um.
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Karlakórinn Stefnir á afmæli í dag, 15. janúar

Söngur í sjötíu ár

     



Varmárlaugar

Sérfræðingar frá FitnessSport 
verða með ráðgjöf um bætiefni.

OPIÐ HÚS
LAUGARDAGINN 16. JANÚAR 

Árskort aðeins 45.000 kr.

Stærri salur - ný tæki 
– ketilbjöllur – Fit Pilates

Endurnýjaðar hafa verið flísar í  
búningsklefum sundlaugar og gufubað.
Gerðar hafa verið endurbætur á  
afgreiðslu Íþróttamiðstöðvarinnar og  
verður aukin þjónusta þar með t.d.  
boostbar og fjölbreyttari veitingum.

Virka daga: kl. 6:15 – 21
Helgar: kl. 9 – 18 

Opnunartími 



Lýðræði – lífsgæði 
– sjálfbær þróun

Íbúafundur um sjálfbært samfélag í Mosfellsbæ Heiðarleiki og gegnsæi

Best er að búa í Mosfellsbæ



Best er að búa í Mosfellsbæ



Sterkur hópur öflugra einstaklinga

Ágætu Mosfellingar Skólarnir okkar



Björt framtíð í Mosfellsbæ

Stuðningsyfirlýsing við 
Valdimar Leó Friðriksson
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Pól it ík er ...

Úti vista rbær inn 
Mos fells bær

Ómet an legt for varn ar starf 
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Að gefnu tilefni skal hundaeigendum bent 
á samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ, 
(sjá reglugerð á www.mos.is/stjórnsýsla/samþykktirogreglur)

4. gr - Almennt um skyldur hundaeigenda:
Hundur skal aldrei ganga laus á almannafæri heldur vera 
í taumi í fylgd með aðila sem hefur fullt vald yfi r honum. 
Á almannafæri er hundaeiganda skylt að fjarlægja saur 
eftir hund sinn/hunda sína á tryggilegan hátt.

Fylgst er sérstaklega með lausagöngu 
hunda og þeir hundar fjarlægðir 
sem nást lausir á almannafæri.

Dýraeftirlit Mosfellsbæjar 

Ágæti 
hundaeigandiÍ upphafi nýs árs

Hafðu áhrif á stjórn bæjarins





















 



ELDING - LÍKAMSRÆKT / ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI AÐ VARMÁ 
S: 566-773    www.eldinggym.net 



Nokkur orð um fjárhagsáætlun 2010

16. janúar – þitt val

Verjum innviðina



Á L A F O S S

www.gudni.is - gudni@gudni.is
Háholti 14 - 270 Mosfellsbæ - GSM - 897-7738

VefsíðuR - RÁÐGJÖF - ÖLL STAFRÆN Útlitshönnun
AUGLÝSINGAR - NAFNSPJÖLD - ljósmyndun - UMBROT

stafræn útlitshönnun


Er næringarskortur á Íslandi?
Færðu réttu næringuna?

ALLT HEFUR ÁHRIF - EINKUM VIÐ SJÁLF

LÝÐHEILSUHORNIÐ



Hressar sundvinkonur hittast í sundlauginni

Eldhressar Hafmeyjar

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 5. FEB   -   SKILAFRESTUR EFNIS 1. FEB.



Léleg umgengni



MOSFELLINGUR
er á...

JÓGARNIR

  



ÍÞRÓTTAÞJÓÐIN 
ÍSLAND

SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA



MOSFELLINGUR

Bugðutangi

Leirutangi

Krókabyggð

Tröllateigur

Lágholt

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Brekkutangi Tröllateigur

Stórikriki Skólabraut


