
Þverholti 2 • Mosfellsbæ

Sími: 586 8080
www.fastmos.ishafðu samband E

.B
A

C
K

M
A

N

Einar Páll Kjærnested • Löggiltur fasteignasali

E
.B

A
C

K
M

A
N

MOSFELLINGUR
Kristján Þór Einarsson 
og Linda Rún Pétursdóttir

Íþróttamenn 
Mosfellsbæjar



Með kærleikann að vopniMOSFELLINGUR





KIRKJUSTARFIÐ

Mjótt á mununum í prófkjöri Samfylkingarinnar sem fram fór 30. janúar

Jónas sigraði 
með einu atkvæði























 



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

           Í MOSFELLSBÆ

Framsóknarfélag Mosfellsbæjar

Prófkjör Framsóknarmanna í Mosfellsbæ 
vegna bæjarstjórnarkosninga vorið 2010

Prófkjörið fer fram laugardaginn 27. febrúar 2010 frá klukk-
an 10.00 til 15.00 í sal Framsóknarfélags Mosfellsbæjar 
að Háholti 14 í Mosfellsbæ. Prófkjörið er opið öllum sem 
skráðir eru í Framsóknarflokkinn, eru með kosningarétt og 
lögheimili í Mosfellsbæ á kjördegi.

Stjórn Framsóknarfélags Mosfellsbæjar

Nánari upplýsingar veita Óðinn Pétur Vigfússon í síma 868-1313, 
Þröstur Karlsson í síma 894-5111 og www.mosfellsfrettir.is

HEIMILISMATUR 
Í HÁDEGINU

HEIMILISMATUR 1290,-HEIMILISMATUR 

Kæru Mosfellingar
Ég óska eftir stuðningi ykkar,  við...

...aðhald og hagsýni í fjármálum bæjarins 

...fjölskylduvænt bæjarfélag með áherslu
á samleið menntunar íþrótta og tómstunda. 

...íþróttir, æskulýðsstarf og þjónustu við 
unga sem aldna.

...að tryggja öryggi heimila og fyrirtækja 

......nýtingu  tækifæra sem felast í okkar fallega 
og nánasta umhverfi til heilsueflingar. 

...að styðja við nýja atvinnuvegi og eins þá 
sem fyrir eru í bæjarfélaginu.

Júlía Margrét Jónsdóttir  5-7 sæti
Prófkjör Sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ  6. febrúar 2010

www.jmj-xd.net



ELDRI BORGARAR

Var Egill 
skúrkur 
eða hetja?

Framsóknarmenn velja 
á lista 27. febrúar

Framsókn 
í prófkjör

Jógvan og Habbý krossleggja fingurna fyrir úrslitakvöld Eurovision

Treysta á stuðning Mosfellinga
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Undirbúningshópur vinnur nú hörðum höndum að útbreiðslu kærleiks

Kærleiksvika haldin í fyrsta 
sinn 14. - 21. febrúar





Þorrablót Aftureldingar var haldið með pompi og prakt þann 23. janúar

Vel heppnað blót að Varmá



OPIÐ 
TIL KL.19

ALLA VIRKA DAGA

Verslum í 
heimabyggð

Verðdæmi:
ýsa m/r 1190 kr.
ýsa r/bl 1390 kr.

15% 
AFSLÁTTUR 

GEGN FRAMVÍSUN 
MIÐANS



Biskup Íslands og Félag héraðsskjalavarða standa fyrir sameiginlegu átaki

Söfnun skjala sóknarnefnda

Landsmót samtaka íslenskra skólalúðrasveita haldið 12.-14. febrúar

Blásið til landsmóts í Mosfellsbæ



BÍLAR VIKUNNAR www.isband.is
www.100bilar.is

Sá flottasti 
í bænum



MOSFELLINGURINN

Tónlistin er besta lækningin
Íris Hólm er ung og efni leg söng kona sem tekur þátt í und an keppni Euro visi on í ár. Hún er kom in í úr slit 
og syng ur lag ið The One í Söngva keppni Sjón varps ins sem fer fram á morg un 6. febrú ar.

skilaboð



Tónlistin er besta lækningin
Íris Hólm er ung og efni leg söng kona sem tekur þátt í und an keppni Euro visi on í ár. Hún er kom in í úr slit 

Kærleiksvika í Mosfellsbæ 
14-21. febrúar 2010

Taktu þátt í að slá
 HEIMSMET í hópknúsi

Bros

Faðm
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Nánari upplýsingar um dagskrá þegar nær dregur:  www.kaerleikur.blog.is

 í hópknúsiFalleg 

skilaboð

Kærleiksvika í Mosfellsbæ Kærleiksvika í Mosfellsbæ 
14-21. febrúar 201014-21. febrúar 201014-21. febrúar 2010

Kærleikur

Hrós

Vertu vinur kærleiksvikunnar á facebook!!
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www.alafoss.is

1896

ÁLAFOSSVEGUR 23, MOSFELLSBÆR - SÍMI: 566 6303
 OPIÐ MÁNUD. - FÖSTUD.: 9:00 - 18:00 OG LAUGARD.:  9:00 - 16:00

Hlýja í meira en öld!

Með kærleikskveðju,



SÝNISHORN

Prófkjörsreglur
Sérstaklega skal bent á eftirfarandi: 
Hve marga má kjósa?
Velja skal 7 frambjóðendur og raða 
þeim í sæti 1-7, hvoki fleiri né færri.

Hverjir mega kjósa í prófkjörinu  
Allir fullgildir meðlimir Sjálfstæðisfélaganna
í Mosfellsbæ, sem hér eru búsettir og náð hafa 
15 ára aldri. Hægt er að undirrita inngöngu-
beiðni í sjálfstæðisflokkinn á kjörstað.
Ef útlendingar eða fólk á aldrinum 15-18 ára 
eru ekki flokksbundnir þurfa þeir að ganga í 
Sjálfstæðisflokkinn fyrir kl. 17:00 þann 
5. febrúar. (Fólk sem verður 18 ára fyrir 29. 
maí n.k getur skráð sig í flokkinn á kjördag) 
Athugið að útlendingar þurfa að 
sýna vegabréf við kosningu.
Sjá nánar reglur um prófkjör á www.xd.is



Prófkjör sjálfstæðismanna
Prófkjör sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar 29. maí n.k. fer fram laugardaginn 6. febrúar.

Kosið verður í Lágafellsskóla 
og opnar kjörstaður kl. 10:00.
Kosningu lýkur kl. 19:00

Mosfellingar mætum og veljum 
væntanlega bæjarfulltrúa á lista.

Sjálfstæðisfélag Mosfellinga



Vinnustofur fyrir hönnuði og hugmyndasmiði

Silfursmíði í 
Hraunhúsum

Snyrti-, nudd-, og fótaaðgerðastofan 

Líkami og sál 
Sími 5666307  -   Þverholti 11 

FEBRÚAR TILBOÐ
Minnum á nýja og bætta heimasíðulikamiogsal.is



Mosfellsbær  
- sjálfbært samfélag
Mosfellsbær býður til íbúaþings um sjálfbæra 
þróun í Mosfellsbæ. Íbúaþingið er haldið í 
Lágafellsskóla, þriðjudaginn 9. febrúar kl. 20-22.

Þingið er haldið í tengslum við vinnu bæjaryfirvalda við 
endurskoðun Staðardagskrár 21 í Mosfellsbæ og þeirrar 
framsetningar aðgerðaráætlunar sem nú stendur yfir og 
bæjaryfirvöld munu horfa til fyrir næstu árin. Tilgangurinn 
er að leita eftir skoðunum og hugmyndum íbúa varðandi 
sjálfbæra þróun sveitarfélagsins, og hafa þær til hliðsjónar 
við endurskoðunina.

Dagskrá: 
20:00 Inngangur og kynning
20:10 Mat þátttakenda á mikilvægustu þáttum   
 sjálfbærrar þróunar í Mosfellsbæ
21:00 Hópavinna
21:45 Samantekt

Verkefnisstjórn Staðardagskrár 21
Umhverfissvið Mosfellsbæjar



HARÐAR   FRÉTTIR

60 ára afmælisárshátíð hestamannafélagsins Harðar!



HEIMILISMATUR Í HÁDEGINU 1290,-HEIMILISMATUR Í HÁDEGINU

Ragna Björg Ingólfsdóttir er nýr þjálfari badmintondeildar Aftureldingar og í dag æfa um 70 krakkar

Badmintonið í sókn í Mosfellsbæ 

Kynning á Krakkafrjálsum

Harðar!



Sam fé lag ið er sam ábyrgt

„Alla leið“ í Mos fells bæ

HEIMILISMATUR Í HÁDEGINU 1290,-HEIMILISMATUR Í HÁDEGINU

Liðveisla
Starf með fötluðum

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar óskar eftir 
starfs fólki til að sinna liðveislu fyrir fatlaða. 
Markmið með liðveislu er að rjúfa félagslega 
einangrun og aðstoða þann fatlaða við að 
sinna áhugamálum sínum.  

Liðveisla er bæði fyrir börn og fullorðna og nú bíða 
nokkrir einstaklingar eftir að fá liðveislu við hæfi .  

Um fjölbreytt hlutastörf er að ræða og vinnutíminn er 
sveigjanlegur.  Algengast er að liðveisla sé unnin seinni-
part dags, á kvöldin eða um helgar.  Störfi n henta því vel 
fyrir námsmenn eða sem aukavinna.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmanna-
félags Mosfellsbæjar og Launanefndar sveitarfélaga.  

Áhugasamir hafi  samband við 
Guðnýju Júlíu Gústafsdóttur 
félagsráðgjafa hjá Mosfellsbæ 
í síma 525-6700 eða í 
tölvupósti gudny@mos.is



Styðjum Rún ar í 4. sæt ið

Það er lífs stíll að hreyfa sig

ALLAR ALMENNAR VIÐGERÐIR

• Bremsur
• Demparar
• Blettun & Málun
• Smáréttingar
• Smurþjónusta

Völuteigur 11, 270 Mosfellsbær
Sími: 565-5333 & GSM: 856-0226

Fékkstu Endurskoðun?



Nýjir viðskiptavinir velkomnir

Bærinn okkar Mosfellsbær

Höldum í heiðri hin fjögur
höfuðgildi Mosfellsbæjar

Frjárframlög
til lista- og menningarstarsemi

Menningarmálanefnd auglýsir eftir aðilum sem  
óska eftir fjárframlögum frá nefndinni vegna list-
viðburða og menningarmála árið 2010. Hér undir 
falla áður árviss fjárframlög til margvíslegrar  
menningarstarfsemi í bænum, auk nýrra.

Reglur um úthlutun

1. Rétt til að sækja um framlög til nefndarinnar hafa lista-
menn, samtök listamanna og félagasamtök, sem vinna að 
listum og menningarmálum í Mosfellsbæ.

2. Fjárframlög til lista og menningarmála  
eru af tvennum toga:  
a) Verkefnastyrkir til einstakra verkefna. 
b) Starfstyrkir til félagasamtaka á sviði lista  
og menningarmála í Mosfellsbæ.  

3. Nauðsynlegt er að umsækjendur tilgreini nákvæmlega  
til hvaða verka ætlað er að verja framlögunum. 

4. Umsóknum skal skilað í síðasta lagi þann 1. mars 2010 
á skrifstofu fræðslu- og menningarsviðs Mosfellsbæjar.  
Þeim ber að skila á sérstökum umsóknareyðublöðum, sem 
hægt er að nálgast útprentuð eða á rafrænu formi hjá  
Þjónustuveri Mosfellsbæjar. Rafrænum umsóknum  
ber að skila á netfangið: mos@mos.is. 

5. Nefndin áskilur sér rétt til að hafna umsókn  
umsækjanda að hluta eða alfarið.

6. Niðurstöður menningarmálanefndar Mosfellsbæjar 
munu liggja fyrir eigi síðar en 9. apríl 2010 og eru háðar 
samþykki bæjarstjórnar.

Fræðslu- og menningarsvið

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA



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


Háholti 14 Mosfellsbæ • S: 866-0007

• Bowen Tækni 
• Spámiðlun
• Dáleiðsla
• Heilun & Heilunarnámskeið 
• Höfuðbeina og spjaldhryggsmeðferð 
• Shiatsu þrýstipunktameðferð

www.lifoglikami.is • binni@lifoglikami.is

Líf  og Líkami - Heilsustofa

Brynjólfur Einarsson

Kolbrún Rakel Helgadóttir

kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

www.youcanworkfromhome.net

Nýjir viðskiptavinir velkomnir

Kolbrún Rakel Helgadóttir

kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

www.youcanworkfromhome.net

Nýjir viðskiptavinir velkomnir

Kolbrún Rakel Helgadóttir

kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

www.youcanworkfromhome.net

Nýjir viðskiptavinir velkomnir

Kolbrún Rakel Helgadóttir

kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

www.youcanworkfromhome.net

Nýjir viðskiptavinir velkomnir

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

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 
hundaeigandi



Mosfellsbær er í sóknMiði er möguleiki

Fjölgum heilsutengdum 
atvinnutækifærum



Bæj ar bú ar hafi virka að komu 
að þró un og mót un bæj ar ins



Einar og Guðrún eignuðust stúlku 3. janúar

Fyrsti Mosfellingur ársins

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 26. FEBRÚAR

SKILAFRESTUR EFNIS/AUGLÝSINGA ER 22. FEBRÚAR





MOSFELLINGUR
er á...

TVÖFÖLD 

HAMINGJA

  



EKKI METER 
GEFINN EFTIR

SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA



MOSFELLINGUR

Leirutangi

Krókabyggð

Laxatunga

Lágholt

Tröllateigur

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Stórikriki Skólabraut

Tröllateigur Þrastarhöfði

HEIMILIS-
MATUR Í 

HÁDEGINU

1290,-


