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Mosfellingurinn Mist Edvardsdóttir nemi og landsliðskona

Laus við krabbameinið 
og á leið í boltann á ný 18

mynd/raggióla

María Ólafsdóttir í Eurovision

Ennþá í sjokki
Mosfellingurinn María Ólafs-
dóttir sigraði í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins um síðustu helgi.

María er 22 ára og hefur 
búið í Mosfellsbæ frá 7 ára 
aldri. Hún var í Skólahljómsveit 
Mosfellsbæjar og hefur verið 
iðin með Leikfélaginu. Síðasta 
hlutverk hennar var einmitt Ronja 
ræningjadóttir sem fékk frábærar 
viðtökur í Bæjarleikhúsinu. 
María hlakkar til framhaldsins. 4

Fulltrúi 
Íslands



KJÖTbúðin
Grensásvegi 48 - Sími 571 5511 - kjotbudin@kjotbudin.is

MOSFELLINGUR
Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426
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Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is 

og skulu þær ekki vera lengri en 500 orð.  Efni og auglýsingar 

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Það eru ekki liðin þrjú ár síðan 
Mosfellingurinn Greta Salóme 

tók þátt í Eurovision fyrir Íslands 
hönd. Nú erum við með nýja stjörnu 

úr Mosfellsbæ fyrir keppnina 
í maí. Það er hin 22 ára 
María Ólafsdóttir. Þetta 
er frábært fyrir Mosfells-
bæ og mjög hvetjandi 
fyrir ungt tónlistarfólk. 

Ekki nóg með 
þessa tvo 

flottu fulltrúa 
okkar heldur 

eigum við 
Mosfelling-

ar svo sannarlega mikið af ungu og  
fjölhæfu tónlistarfólki sem blómstrar 
um þessar mundir. Má þar nefna 
Euro-stjörnurnar Maríu Ólafs og 
Gretu Salóme, Kaleo, Vio, Stefaníu 
Svavars o.fl. 

Við Mosfellingar erum stoltir af 
árangri okkar tónlistarfólks og 

erum dugleg að hreykja okkur af 
árangri þeirra. Það sem Mosfellsbær 
ætti núna loksins að láta verða af er 
að útbúa alvöru hljómsveitaraðstöðu 
og bara aðstöðu almennt fyrir ungt 
fólk. Ungmennahús hljómar vel í 
mínum eyrum. Þá fær Mosfellsbær 
verðskulduð 12 stig.

Mosfellsbær 12 stig

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 
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Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

SVONA LÍÐUR TÍMINN! 
Ljósmyndin, sem hér birtist er tekin árið 2012 frá nánast sama sjónarhorni 
og myndin í síðasta tölublaði. Myndina tók Guðni Þorbjörnsson, sem rekur 
prentþjónustuna ARTPRO hér í bæ. Vesturlandsvegurinn, sem skiptir byggð-
inni er áberandi en göngubrýr og hringtorg tryggja öryggi íbúa. Hér nýtur hið 
stílfagra og fallega bæjarmerki sín vel en höfundur þess er Kristín Þorkelsdóttir 
auglýsingateiknari og myndlistamaður. Þó myndin sé aðeins þriggja ára gömul 
eru enn ekki risin tvö mannvirki sem setja svip á miðbæjarmyndina í dag, þ.e. 
Framhaldsskólinn og Hjúkrunarheimilið Hamrar.

héÐAN Og þAÐAN

www.isfugl.is

Boltinn í Beinni
tilBoð á Barnum

áslákur



búðin
Fasteignasala Mosfellsbæjar • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • fax 586 8081 • www.fastmos.is • Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali

Laxatunga

gerpLustræti

Lykkja

asparLundur

urðarhoLt

586 8080

selja...
www.fastmos.is

586 8080   
Sími:

arnartangi

MiðhoLt

ugLugata

bLikahöfði - vinsæL staðsetning

heLgaLand

viLtu seLja?

Sími: 586-8080 - ww.fastmos.is

Laust
strax

Laust
strax

Laust
strax

norðurgrafarvegur



www.lagafellskirkja.is

Fimmtudagur 19. febrúar 
Heilunarguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 20:00
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagur 22. febrúar 
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 11:00 
- Konudagurinn
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagur 1. mars 
Æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar

Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 13:00
Arndís Linn og Hreiðar Örn Zoega 
Stefánsson

Samverustund um bókina 
„Innansveitarkrónika“ 
í Mosfellskirkju
Mánudaginn 23. febrúar kl. 17:00. 
Gestur er Jón Kalmann. Jón mun 
segja frá og spjalla um bókina. 
Allir hjartanlega velkomnir.

kirkjustarfið
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HelgIHald næStu vIkna

Úr hlutverki Ronju Ræningjadóttur beint í Eurovision •„Takk kærlega fyrir stuðninginn“  

María á leið á stóra sviðið

Vinir hallarinnar og umboðsskrifstofan Prime taka við rekstri félagsheimilisins Hlégarðs  

Nýir rekstraraðilar taka við
Eins og flestir vita hefur ekki verið rekstur í 
Hlégarði í nokkurn tíma. 

Mosfellsbær hefur nú, eftir að hafa 
sett sér markmið með rekstrinum og lagt 
ákveðnar áherslur í notkun þess og leitað 
eftir hugmyndum frá bæjarbúum, ákveðið 
að gera samning við nýja rekstraraðila. 

Það eru Ísólfur Haraldsson framkvæmda-
stjóri hjá Vinum hallarinnar ehf og Páll 
Eyjólfsson framkvæmdastjóri og eigandi 
Umboðsskrifstofunnar Prime sem munu 
taka yfir rekstur hússins undir merkjum 
nýs félags, Hlégarður ehf. 

Samningurinn felur í sér eftirfarandi 
markmið Mosfellsbæjar:
· Að efla lista- og menningarlíf 
í Mosfellsbæ.
· Að Hlégarður verði félagsheimili og 
menningarhús bæjarbúa og að bæði 
ungum og öldnum gefist tækifæri til að 
sækja þá þjónustu sem þar verður í boði.
· Að í Hlégarði verði boðið upp á fjöl-
breytta menningarviðburði með reglu-
bundnum hætti.
· Að í Hlégarði verði aðstaða og veitinga-
þjónusta fyrir fundi, móttökur, veislur og 
aðra mannfagnaði.
· Að auðvelda ungum listamönnum að 
sinna list sinni og koma henni á framfæri.
· Að gætt sé að ástandi húsnæðisins, 
innréttinga og innanstokksmuna og að 
virðing sé borin fyrir sögu Hlégarðs.

 Standa fyrir menningarviðburðum
Til að koma til móts við þessi markmið 

munu forsvarsmenn Hlégarðs ehf. skuld-
binda sig til að standa fyrir að minnsta 
kosti tólf menningarviðburðum á ári í 
húsinu. Það verða menningarviðburðir af 
ýmsu tagi. 

Með menningarviðburðum er, eins og 
segir í samningnum, átt við tónleikahald, 
uppistand, leikrit, listsýningar, skemmtanir 
fyrir eldri borgara, opin kvöld fyrir fram-
haldsskólanemendur og aðra sambærilega 
viðburði.

Húsið tekið í gegn að innan sem utan
Miklar viðgerðir hafa verið gerðar utan-

húss á Hlégarði og er húsið nú hið glæsileg-
asta. Einnig hefur verið unnið að endurbót-
um innanhúss og mun verða haldið áfram 

við það á þessu ári. Þar með talið að end-
urnýja eldhúsið þar sem allar innréttingar 
og tæki eru komin til ára sinna. Í húsinu 
verður framvegis aðgengilegur tækjabún-
aður sem gerir kleift að halda fyrrgreinda 
menningarviðburði með tilheyrandi ljósi, 
hljóði og myndatökum ef á þarf að halda.

glæsilegt félagsheimili
„Mosfellsbær ber miklar væntingar til 

nýrra rekstraraðila og við erum þess fullviss 
að uppbygging menningarlífs í Hlégarði sé í 
góðum höndum. Ísólfur og Páll hafa mikla 
reynslu af skipulagningu ýmis konar við-
burða. Við óskum þeim alls hins besta og 
hlökkum til að koma oftar í Hlégarð sem er 
auðvitað eitt af glæsilegri félagsheimilum á 
landinu,“ sagði Haraldur Sverrisson bæjar-
stjóri af þessu tilefni.

Félagsheimilið
hlégarður

María Ólafsdóttir, 22 ára Mosfellingur,  
gerði sér lítið fyrir og sigraði Söngva-
keppni Sjónvarpsins með lagið Unbroken 
eftir StopWaitGo. María vann hug og hjörtu 
landsmanna sem kusu eins og óðir í síma-
kosningunni. 

María var sjálf í Skólahljómsveit Mos-
fellsbæjar og í Leikfélagi Mosfellssveitar en 
hún hefur búið í Mosfellsbæ frá 7 ára aldri. 
María er einmitt nýstigin niður af sviði í 
Bæjarleikhúsinu þar sem hún fór með að-

alhlutverkið í Ronju ræningjadóttur.
Við heimsóttum Maríu í Fálkahöfða þar 

sem hún var ennþá að ná sér niður á jörð-
ina. „Ég átti alls ekki von á þessu. Ég bjóst 
við að Friðrik Dór myndi taka þetta. En ég 
er svo sannarlega til í slaginn.“

Hvernig er dagskráin fram undan?
„Við þurfum aðeins að fínpússa lagið 

fyrir lokakeppnina. Förum að taka upp 
myndband og æfa atriðið. Svo skilst mér 

að ég sé á leið til Austurríkis strax í mars til 
að taka upp kynningarmyndband.“ 

Ertu mikill Eurovision-aðdáandi?
„Já, ég elska Eurovision. Þegar ég var 

beðin um að syngja lag í Eurovision fannst 
mér það sigur. Þetta er aðeins stærra.“

Einhver skilaboð til Mosfellinga?
„Takk kærlega fyrir stuðninginn. Það er 

ótrúlegt hvað Mosfellsbær er vel með á nót-
unum. Maður fann gríðarlega fyrir stuðn-
ingnum. Bara takk kærlega fyrir mig.“

blómvöndur Frá
bæjarstjóranum

maría Flytur 
lagið unbroken

Ráðinn deildarstjóri 
nýframkvæmda
Óskar Gísli Sveinsson hefur verið 
ráðinn deildarstjóri nýframkvæmda 
hjá Mosfellsbæ. Óskar Gísli lauk 
B.Sc og M.Sc. gráðum í byggingar-
verkfræði frá 
Háskóla Íslands. 
Hann hefur 
starfað síðast-
liðin 4 ár sem 
forstöðumaður 
framkvæmda 
hjá Fasteignum 
Akureyrar. Áður 
starfaði hann við verkfræðistörf og 
verkefnastjórnun hjá verktakafyrir-
tækinu Atafl og við hönnunarstörf á 
burðarþolsdeild Mannvits. Auk þess 
starfaði Óskar Gísli sem ráðgjafi hjá 
Gagnavörslunni. Hann hefur því 
breiða reynslu af sviði verkfræði, 
hönnunar og stjórnunar. Óskar Gísli 
hefur hafið störf og verður með 
starfsstöð á bæjarskrifstofunum í 
Kjarna.

Opið lengur á skíða
svæðum í vetarfríinu
Opið verður lengur á skíðasvæðum 
í höfuðborginni, dagana sem 
vetrarfrí standa yfir í skólunum. 
Dagana 19.-20. febrúar verður opið 
milli kl. 11:00 og 21:00 í Bláfjöllum 
og Skálafelli. Rútuferðir eru frá 
Snælandi í Háholti kl. 11:20 og 16:35 
bæði í Bláfjöll og Skálafell. 
Farið er til baka kl. 15:00 og 21:00. 

Séra Gunnar lætur af 
embætti eftir 17 ár
Séra Gunnar Kristjánsson prófastur 
á Reynivöllum í Kjós lét af störfum 
prófasts þann 1. febrúar. Hann 
verður þó prestur 
áfram til vors en 
biskup mun skipa 
í það embætti 
að fengnum 
uppástungum 
prestanna í 
prófastsdæminu. 
Gunnar er orðinn 
sjötugur og hefur búið á prestsetr-
inu að Reynivöllum í Kjós með konu 
sinni, Önnu Maríu Höskuldsdóttur, 
frá árinu 1978. Biskup Íslands hefur 
skipað séra Þórhildi Ólafs prófast 
Kjalarnesumdæmis. 

SJÁ NÁNAR Á UM HELGIHALD OG 
SAFNAÐARSTARF LÁGAFELLSSÓKNAR 
Á HEIMASÍÐU KIRKJUNNAR
www.lagafellskirkja.is



Þróunar- og 
nýsköpunar-
viðurkenning 
Mosfellsbæjar
Þróunar- og ferðamálanefnd auglýsir eftir umsóknum um 
Þróunar- og nýsköpunarviðurkenningu Mosfellsbæjar 2015

Hæfur umsækjendi er :
a) Einstaklingur eða fyrirtæki með lögheimili í Mosfellsbæ
b) Einstaklingur eða fyrirtæki sem leggur fram þróunar- 

eða nýsköpunarhugmynd sem gagnast sérstaklega    
fyrirtækjum eða stofnunum í Mosfellsbæ.

Veittar eru viðurkenningar í tveimur flokkum:
a) Hugmynd sem hefur fengið útfærslu og/eða mótast
b) Hugmynd sem búið er að útfæra og móta og fyrir 

liggur viðskiptaáætlun 

Veittar verða þrjár viðurkenningar í hverjum flokki, en ein valin 
fremst og fær peningaverðlaun allt að 300.000 kr. í hverjum flokki.

Umsóknarfrestur til 1. mars 2015
Hægt er að nálgast umsóknareyðublað ásamt upplýsingum um 
hæfi umsóknar og forsendur fyrir vali á hugmynd á www.mos.is



Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Fram undan 
í FélagsstarFinu

Fimmtudagur 19. febrúar 
Kl. 13:30 í borðsal Eirhamra. 
Kynnt verður skemmtilegt fjölskylduspil, 
spilið heitir Kínversk skák og er spilað 
á venjuleg spil. Spilið er upplagt t.d. í 
fjölskylduboðum og þegar vinahópar 
hittast. Svo lumum við á fleiri spilum ef 
áhugi er fyrir hendi.

Föstudagur 20. febrúar kl. 13:00  
Félagsvist í borðsal Eirhamra. 
600 kr. meðlæti, kaffi og vinningar. 
MUNA AÐ SKRÁ SIG!

miðvikudagur 25. febrúar kl. 13:30
BINGÓ í borðsal Eirhamra. 
Spjaldið kostar 200 kr. 
Kaffi og meðlæti selt í matsal á 400 kr. 
Gerum okkur glaðan dag og 
tökum þátt í frábæru BINGÓ. 
ALLIR VELKOMNIR!

Fimmtudagur 26. febrúar kl. 13:30
GAMAN SAMAN í borðsal Eirhamra. 
Páll Helgason og glaða gengið mætir 
og fær góða gesti

miðvikudagur 4. mars kl. 14:30 
Vöfflukaffi á Eirhömrum.

Föstudagur 6. mars kl. 13:00  
Félagssvist í borðssal Eirhamra. 600 kr. 
meðlæti, kaffi og vinningar. 
MUNA AÐ SKRÁ SIG!

Fimmtudagur 12. mars kl. 13:30 
GAMAN SAMAN í borðsal Eirhamra. 
Páll Helgason og glaða gengið mætir 
og fær góða gesti

Föstudaginn 13. mars kl. 20:00 
Leikhúsferð á vegum félagsstarfsins 
og FaMos í Borgarleikhúsið.

dansleikfimi
LOKSINS, LOKSINS
Kennt verður að Varmá (karatesalnum) kl. 
14:30 á miðvikudögum til að byrja með, 
en mjög líklegt er að kennt verði tvisvar 
í viku.
Dansleikfimi sem er nýjung á Íslandi þar 
sem blandað er saman gamalli og nýrri 
tónlist við alls konar dansspor og leikfimi, 
línudansi, zumbagold og alls konar 

sporum. Úr verður frábær skemmtun við 
skemmtilega tónlist. Dansleikfimi hentar 
öllum konum og körlum, jafnt byrjendum 
sem lengra komnum
Kennari er  Auður Harpa Andrésdottir og 
er gjaldinu stillt í hóf að venju.

Postulínsnámskeið
Áætlað er að halda postulínsnámskeið 
á Eirhömrum á föstudögum kl 13:00 og 
myndi það byrja 27. feb. Lágmarksfjöldi 
er miðað við 10 manns
Námskeiðsgjald er kr. 2000 skiptið.
Innifalið: námskeiðsgjald, litir, penslar og 
brennsla  og allt annað sem til þarf.
EKKI innfalið: hlutir sem á að mála,  gull 
og „luster“.
Kennari er Laufey Jónsdóttir, sími 
6960325 ef þið viljið nánari upplýsingar.
Skráning á þátttökulista í handverksstofu 
eða í síma 586-8014/698-0090

leikhúsferð
Leikhúsferð  föstudaginn 13. mars kl. 
20:00 á vegum félagsstarfsins og FaMos í 
Borgarleikhúsið. Staðfesta þarf miðakaup 
fyrir 1.mars. Miðaverð er 4250. Áætlað 
er að fara í rútu ef næg þátttaka fæst og 
kostar það 1000 kr.
Skráið þátttöku á blað í handverksstofu 
eða í síma 586-8014/6980090 eða á 
elvab@mos.is
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Opið fyrir umsóknir 
um viðurkenningar 
Þróunar- og ferðamálanefnd 
Mosfellsbæjar óskar eftir umsókn-
um um Þróunar- og nýsköpunar-
viðurkenningu Mosfellsbæjar 2015. 
Einstaklingar og fyrirtæki sem 
leggja fram hugmynd sem gagnast 
sérstaklega fyrirtækjum og stofn-
unum í Mosfellsbæ geta sótt um. 
Veittar eru viðurkenningar í tveimur 
flokkum í formi peningaverðlauna 
allt að 300.000 kr. í hverjum flokki. 
Umsóknafrestur er til 1. mars og má 
nálgast frekari upplýsingar á vefsíðu 
Mosfellsbæjar www.mos.is

Játvarður Jökull Ingvarsson, þrítugur 
Mosfellingur, rekur fjarskiptafyrirtækið 
Hringdu. „Ég stofnaði Hringdu ásamt 
Davíð frænda mínum í janúar 2011 og 
vorum við þá þrír starfsmenn. Í dag eru 19 
starfsmenn og fyrirtækið komið með um 
5.500 viðskiptavini. Hringdu býður upp á 
alhliða fjarskiptaþjónustu og eru helstu 
keppinautar Síminn, Vodafone og 365.“

Hvernig hófst þetta ævintýri?
„Hugmyndin að Hringdu kviknaði haust-

ið 2010 en þá vorum við búnir að vera að 
selja fyrirframgreidd útlandasímakort á 
bensínstöðvum og hjá Póstinum.

Hringdu er algerlega óháð hinum fjar-
skiptafélögunum og hefur verið það frá 
fyrsta degi. Við bjóðum upp á allar teg-
undur internettenginga, ADSL, Ljósnet, 
Ljósleiðara og fyrirtækjatengingar. 

Þegar við stofnuðum fyrirtækið höfðum 
við enga reynslu af fyrirtækjarekstri. Ég var 
nýútskrifaður með gráðu í rekstrarverkfræði 
og Davíð hafði töluverða reynslu frá því að 
hafa starfað á tæknisviði Vodafone. 

Eftir að hafa kynnt okkur helstu kostnað-
arliði internets og heimasíma var ákveðið 
að láta vaða og ekki var aftur snúið. Ekki 
höfðu margir trú á þeirri hugmynd að 
stofna nýtt fjarskiptafyrirtæki og var því 
fjármögnun ansi erfið og flókin.“ 

Hvað gerir Hringdu frábrugðin hinum?
„Við einsetjum okkur að vera með lægstu 

mögulegu verðin á markaðnum hverju 
sinni og að mínu mati erum við að bjóða 
upp á mjög góða og persónulega þjónustu 
sem mér finnst stundum gleymast þegar 
mikið er að gera og fyrirtækin stækka. Við 
erum sveigjanlegir og getum tekið ákvarð-
anir mjög fljótt.“

Nú er samkeppni mikil á fjarskiptamark-
aði, hvernig gengur ykkur?

„Við höfum nú verið rólegir í því að vera 
að auglýsa en okkur hefur gengið mjög vel 
að fá nýja viðskiptavini. Svo virðist sem 
okkar viðskiptavinir séu okkur hliðhollir og 

eru duglegir að tala fallega um okkur. En 
upp á síðkastið hefur fjarskiptamarkaður-
inn í heild sinni verið mikið í umræðunni 
og svo virðist vera að öll hreyfing á þessum 
markaði hafi verið okkur til góðs.“

  
Nú hefur komið fram að Síminn telji alla 
netumferð og að 365 ætli að fara sömu 
leið. Hvað finnst þér um þetta?

„Við erum mjög ánægðir með það að 365 
fari sömu leið og Síminn. En við í Hringdu 
ætlum okkur í þveröfuga átt og hætta að 
telja gagnamagn yfir höfuð og einbeita 
okkur að því að selja hraða, með ótakmörk-
uðu gagnamagni. Það finnst okkur eðlilegri 
þróun á markaðnum.“

Nú hefur sjónvarp verið að breytast 
mjög mikið, hvernig sjáið þið hlutverk 
fjarskiptafyrirtækja í þessari breytingu?

„Ég tel að breytingar á sjónvarpsþjónustu 
séu bara rétt að byrja og að hinir klassísku 
myndlyklar heyri brátt sögunni til. Þá á 
sjónvarpið sjálft eftir að tengjast netinu og 
þar tengistu appi sem veitir þér sjónvarps-
þjónustuna án landamæra.“

Ertu með einhver heilræði til þeirra sem 
vilja stofna fyrirtæki?

„Já, ef þú hefur trú á því sem þú ert að 
gera eða ert að fara að gera, ekki láta neitt 
eða neinn stoppa þig.“

Nánar um þjónustuna á www.hringdu.is

Stofnaði fjarskipta-
fyrirtæki í kreppunni

Játvarður framkvæmdastjóri Hringdu •Alhliða fjarskiptaþjónusta •Ótakmarkað gagnamagn  

játvarður jökull ingvarsson 
framkvæmdastjóri Hringdu

Reynir Þór vann í 
eldvarnagetraun 
Landssamband Slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna veitti á 112 
deginum, þann 11. febrúar, 32 börn-
um í 3. bekk um allt land verðlaun 
fyrir rétt svör í Eldvarnagetraun.
Á myndinni er verðlaunahafinn 
úr Mosfellsbæ, Reynir Þór Guð-
mundsson, ásamt móður sinni, Erlu 
Björnsdóttur, og framkvæmdastjóra 
Landssambandsins, Valdimar Leó.



Geymslur
til sölu

Desjamýri 7 • mosfellsbæ

...á besta stað höfuðborgarsvæðisins

www.desjamyri.is
Söluaðili:
Fasteignasala Mosfellsbæjar
s. 586 8080 www.fastmos.is

26 m² einingar
Allir veggir eru gifsklæddir og málaðir. 
Vatnshúlkíll er í kverk gólfs og veggjar. 
Einn ofn er í hverju bili. Eitt niðurfall er í hverju 
rými. Hurð er yleiningahurð. Í þaki eru yleiningar 
og snýr hvít stálklæðning að lofti. Auðvelt að 
setja milliloft. Hiti og rafmagn sameiginlegt.

Verð 3,7 m.

staðsetning:
Desjamýri er iðnaðarhverfi 
sem er staðsett á milli 
lágafells og Úlfarfells.

skArHólAbrAut

DEsjAmýriVEsturlAnDsVEgur

lágAfEll

ÚlfArsfEll
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Verð frá kr. 9.350.000

Nýr Dodge
Ram 3500
• Nýtt útlit og flottari

innrétting
• Dísel 390 hö
• Öflugur pallbíll

• Nýr og enn öflugri 
en áður

• Dísel 440hö
• Öflugur pallbíll

Nýr Ford F350

Verð frá kr. 8.650.000

Erum byrjaðir að afhenda

Við sérpöntum allar gerðir bíla frá USA og Evrópu 

Þverholt 6 - 270 Mosfellsbæ - Sími 534 4433 - Fax 534 4430
isband@isband.is - www.isband.is

Opið alla virka daga frá kl. 10-18,  laugardaga frá kl. 11-15 

Bryndís Haraldsdóttir fékk far með ferðaþjónustu fatlaðra 

Lalli ljóshraði bauð 
stjórnarformanni far
Lárus H. Jónsson, íbúi á Hömrum, oftast kallaður Lalli ljóshraði bauð stjórnarformanni 
Strætó á rúntinn á dögunum. Bryndís Haraldsdóttir þáði boðið og prófaði þjónustuna af 
eigin raun. Lalli vildi leyfa henni að finna hvernig væri að sitja í hjólastól í bíl sem væri 
óvarlega ekið, m.a. yfir hraðahindranir og í gegnum hringtorg. 

Lárus pantaði bíl fyrir tvo en þegar bíllinn kom gat hann bara tekið einn farþega í 
hjólastól þannig að þau fóru hring um Mosfellsbæ hvort í sínu lagi. Lalli bendir á að fyrir 
skömmu slasaðist einn íbúi á Hömrum þegar hann hentist til í aftursætinu. 

Ferðaþjónusta fatlaðra hefur mikið verið í umræðunni að undanförnu og 
greinilega að mörgu að hyggja.

mosfellingarnir
bryndís og lalli

Laugardaginn 31. janúar var Grímutölt 
Harðar haldið í reiðhöllinni en löng hefð 
er fyrir því að halda slíkt mót í upphafi árs.

Búningar voru að venju mjög flottir og 
sást það glöggt að margir höfðu lagt mikið 
í gervin sín. Hestarnir voru sumir hverjir í 
afar flottum búningum og má segja að þrátt 
fyrir stutta inniveru og þjálfun hafi þeir 
virkilega staðið fyrir sínu í töltinu.

Síðastliðin ár hafa ákveðnir aðilar lagt 
mikinn metnað í að vinna þessa keppni 
í fullorðnisflokki og sumir unnið bún-
ingaverðlaunin aftur og aftur við mikinn 
fögnuð. Í ár bættust við nokkrir nýir og er 

vonast til að ennþá fleiri bætist í þennan 
skemmtilega hóp. Úrslit Grímutöltsins má 
finna í heild á heimasíðu hestamannafé-
lagsins www.hordur.is

Í ár var einnig ákveðið að prufa að halda 
Grímuleika sem byggjast upp á hugmynda-
flugi, þjálfun/samspili, styrkleikaæfingu 
og skemmtanagildi. Áhorfendur skemmtu 
sér mikið yfir þessum flottu sýningum sem 
boðið var upp á.

Á laugardaginn kl. 13 fer fram 1. vetr-
armót Harðar í reiðhöllinni. Í anddyri 
hallarinnar fer fram sala á notuðum 
reyðtyjum og fatnaði.

Æskulýðsnefnd Harðar fór ferð með börn-
um og foreldrum föstudaginn 13. febrúar í 
Fákasel á hestasýningu. 

Mikil stemning var á meðal hópsins og 
vel mætt eða um 50 manns. Farið var með 
rútu austur í Fákasel þar sem tók á móti 
hópnum gamalkunnugur félagi úr Herði, 
Guðmar Pétursson, sem er einn af þeim 
sem rekur hestasýninguna þar á bæ. 

Byrjað var á að skoða hesthúsið sem var 
hið glæsilegasta svo tók hamborgarahlað-
borð við og síðan byrjaði sýningin sem var 
hún hreint og beint frábær. Eftir sýningu 
fengu börnin að hitta knapa og hesta sýn-
ingarinnar. 

Að lokum var haldið heim á leið þar sem 
söngur og gleði var allsráðandi eftir vel 
heppnaða ferð.

Skrautlegir keppendur 
í Grímutölti Harðar

Heimsókn í hestaleikhús

guðmar ásamt 
harðarfélögumað lokinni sýningu

íris birnanýgift

ragnhildur 
þorvalds 

reiðkennari
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Vantar þig heimilisvörn heima, á vinnustað
eða í sumarbústaðinn ?

Kerfi fyrir GSM símkort með stjórnstöð, 
hreyfiskynjara, víraðri  sírenu,  hurðaskynjara 
og 2 fjarstýringum á aðeins 32.000 kr.

Meðal þess sem kerfið býður uppá
Hægt að tengja 99 þráðlaus tæki og 4 víruð. Skjár sem sýnir 
tíma og stöðu. Rödd (á ensku) fyrir allar aðgerðir. 3 tímagrúppur 
til að virkja og óvirkja. Getur geymt 6 símanúmer sem hringt er í
ef kerfið fer í gang. Getur geymt 3 símanúmer sem sent er SMS 
á þegar kerfið fer í gang. 12v forritanlegur útgangur sem hægt 
er að nota til þess að kveikja eða slökkva á einhverju t.d. heitum
potti. Skynjar ef reynt er að losa eða taka tækið. Hægt að 

hljóðrita 10 sekúndna skilaboð. Hægt að stilla tíma frá því kveikt er og þar til kerfið er virkt fyrir
hvert tengt tæki. Hægt að hringja í og úr eins og venjulegum síma. 3 stillingar á vörn, úti, 
heima og remote. Meðal viðvaranna SOS,Eldur,Gas,Hurð,Gangur,Gluggi,Svalir og Svæði. 
Varnarsvæði eru forritanleg. Auðvelt að bæta við tækjum. Hægt að fjarstýra frá síma, hlusta 
og/eða tala. Sendir SMS ef rafmagnið fer af, innbyggð NI-HM hleðslurafhlaða. 

Aukahlutir, allt þráðlaust.

Reykskynjari 5.400 kr

Auka sett af fjarstýringum 5.000 kr

Hurðaskynjari 3.000 kr

Gasskynjari 6.000 kr

Auka lyklaborð 10.000 kr

Hreyfiskynjari 5.000 kr

Sírena m/ljósi utandyra 10.000 kr

Sólarknúin sírena m/ljósi utandyra 25.000 kr

Geislabrotsskynjari 6.000 kr

Vatnslekaskynjari 5.400 kr

Sendimagnari 6.000 kr

Auka rafhlaða 200 kr

Veftengdar eftirlits-myndavélar með nætursjón og hreyfiskynjara, sendir þér 
tölvupóst með mynd ef eitthvað hreyfist á þeim tíma sem þú vilt að 
myndavélin vakti. Hún er fjarstýranleg frá síma og vef. 
Verð* aðeins 16.000 kr.  Aðstoða við uppsetningu ef þarf. 

*Vélin fylgir frítt með ársárskrift að venslagrunninum, áskrift kostar 5000kr á mánuði.

Gróðurhús úr áli.
Áfast hæð 220cm, breydd 143cm lengd 350cm verð 115.000 
Sjálfstætt hæð 220cm, breydd 212cm, lengd 281cm verð: 140.000

Sendi eða kem sjálfur með vöruna

IT ráðgjöf ehf, Mosfellsbæ, kt 690198-2669, sími 566 6077 og 897 9858
jonb@rel8.is

Lionsklúbbur Mosfellsbæjar heldur árlega glæsilegt herrakvöld í Hlégarði •Ágóðanum vel varið til líknarmála  

Svipmyndir frá herrakvöldi Lions

Össi og bræðurnir Helgi og Haukur á Ökrum. Hörður Bender, Sigurður Teitsson og Guðjón Magnússon. Stefán Níels Stefánsson, Guðmundur Ingvarsson og Baldur Björgvinsson.

Hilmar Elíasson, Birgir Hólm, Ingólfur, Ólafur og Hörður Bender. Jón Guðmundur, Guðmundur Bjarni og Árni Gunnar. Ívar Benediktsson, Hrafn Stefánsson og Karl Emilsson.

Jón Sverrir Jónsson og bræðurnir Einar Hólm og Birgir Hólm. Rafn Jónsson formaður og tengdasynirnir Helgi Skúla og Heiðar. Valur Oddsson, Guðjón Kristinsson, Örn Johnson og Reynir Hjálmtýsson.

Hjalti Úrsus Árnason og Ólafur Óskarsson. Bræðurnir Bjarni Snæbjörn og Jón Magnús. Valdemar þandi nikkuna og tók á móti herrunum. Feðgarnir Magnús Sigsteinsson og Magnús Þór.

Skálað í Hlégarði. Karl Örvarsson var veislustjóri og stýrði vel heppnuðu málverkauppboði. Glæsilegt sjávarréttahlaðborð að hætti Vignis eins og venja er. Atli Viðar Bragason fær sér á disk.
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Vantar þig heimilisvörn heima, á vinnustað
eða í sumarbústaðinn ?

Kerfi fyrir GSM símkort með stjórnstöð, 
hreyfiskynjara, víraðri  sírenu,  hurðaskynjara 
og 2 fjarstýringum á aðeins 32.000 kr.

Meðal þess sem kerfið býður uppá
Hægt að tengja 99 þráðlaus tæki og 4 víruð. Skjár sem sýnir 
tíma og stöðu. Rödd (á ensku) fyrir allar aðgerðir. 3 tímagrúppur 
til að virkja og óvirkja. Getur geymt 6 símanúmer sem hringt er í
ef kerfið fer í gang. Getur geymt 3 símanúmer sem sent er SMS 
á þegar kerfið fer í gang. 12v forritanlegur útgangur sem hægt 
er að nota til þess að kveikja eða slökkva á einhverju t.d. heitum
potti. Skynjar ef reynt er að losa eða taka tækið. Hægt að 

hljóðrita 10 sekúndna skilaboð. Hægt að stilla tíma frá því kveikt er og þar til kerfið er virkt fyrir
hvert tengt tæki. Hægt að hringja í og úr eins og venjulegum síma. 3 stillingar á vörn, úti, 
heima og remote. Meðal viðvaranna SOS,Eldur,Gas,Hurð,Gangur,Gluggi,Svalir og Svæði. 
Varnarsvæði eru forritanleg. Auðvelt að bæta við tækjum. Hægt að fjarstýra frá síma, hlusta 
og/eða tala. Sendir SMS ef rafmagnið fer af, innbyggð NI-HM hleðslurafhlaða. 

Aukahlutir, allt þráðlaust.

Reykskynjari 5.400 kr

Auka sett af fjarstýringum 5.000 kr

Hurðaskynjari 3.000 kr

Gasskynjari 6.000 kr

Auka lyklaborð 10.000 kr

Hreyfiskynjari 5.000 kr

Sírena m/ljósi utandyra 10.000 kr

Sólarknúin sírena m/ljósi utandyra 25.000 kr

Geislabrotsskynjari 6.000 kr

Vatnslekaskynjari 5.400 kr

Sendimagnari 6.000 kr

Auka rafhlaða 200 kr

Veftengdar eftirlits-myndavélar með nætursjón og hreyfiskynjara, sendir þér 
tölvupóst með mynd ef eitthvað hreyfist á þeim tíma sem þú vilt að 
myndavélin vakti. Hún er fjarstýranleg frá síma og vef. 
Verð* aðeins 16.000 kr.  Aðstoða við uppsetningu ef þarf. 

*Vélin fylgir frítt með ársárskrift að venslagrunninum, áskrift kostar 5000kr á mánuði.

Gróðurhús úr áli.
Áfast hæð 220cm, breydd 143cm lengd 350cm verð 115.000 
Sjálfstætt hæð 220cm, breydd 212cm, lengd 281cm verð: 140.000

Sendi eða kem sjálfur með vöruna

IT ráðgjöf ehf, Mosfellsbæ, kt 690198-2669, sími 566 6077 og 897 9858
jonb@rel8.is

Svipmyndir frá herrakvöldi Lions

Stefán Níels Stefánsson, Guðmundur Ingvarsson og Baldur Björgvinsson.

Valur Oddsson, Guðjón Kristinsson, Örn Johnson og Reynir Hjálmtýsson.
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Mosfellingurinn Ingibjörg Steindórsdóttir 
hefur störf hjá ARTPRO Prentþjónustu 
þann 1. mars næstkomandi sem þjónustu-
stjóri fyrirtækisins. Ingibjörg er lærður 
prentsmiður og er úr einni mestu prent-
fjölskyldu landsins. Faðir hennar er Stein-
dór Hálfdánarson sem margir kannast við 
frá gömlum tímum úr Steindórsprent og 
Gutenberg, sem fjölskyldan átti, en seldi 
árið 2000.

Ingibjörg hefur starfað hjá Prentmet 
undanfarin 13 ár sem prentsmiður og 
deildarstjóri.

„Það var komin tími á breytingar hjá mér 
þótt ég hafi átt góða tíma hjá Prentmet og 
áður í Steindórsprent. Þetta nýja verkefni er 
mjög spennandi fyrir mig og það eru upp-
byggilegir tímar framundan. Ég mun sjá 
um víðtækara svið og meiri ábyrgð heldur 
en ég hef áður gert með því að gegna stöðu 
þjónustustjóra. Ekki er verra að koma til 
starfa í æsku- og uppvaxtarbæinn svo 
þetta verður bara frábært,“ segir 
Ingibjörg.

Gætum þurft að yfirgefa 
Mosfellsbæ

„Við erum smátt og smátt 
að stækka okkar fyrirtæki, 
sem var pínulítið fyrir aðeins 
4-5 árum síðan. Það er vissu-
lega gaman að vera í vexti á 
tímum þar sem margir eru 
að draga saman seglin. 
Við vinnum þetta á 
skynsamlegan hátt í 
mörgum skrefum, með 
það að markmiði að 
skuldsetja okkur ekki. 
Við höfum verið að 
byggja upp á flestum 
okkar sviðum jafnt 
og þétt. Alla okkar 
aðstöðu, tækjabúnað, 
starfsfólk og svo auð-
vitað viðskiptavinina 
sem við lifum á. 

Um 90% af okkar 

framleiðslu og þjónustu er á sviði fyrir-
tækja og stofnanna. Við höfum nokkra 
góða viðskiptavini hér úr bæjarfélaginu, 
en langstærsti hluti okkar viðskiptavina er 
utan Mosfellsbæjar. 

Óneitanlega höfum við þurft að skoða 
þann möguleika að flytja okkur um set, 
þar sem núverandi húsnæði okkar að Há-
holti 14 er of lítið og fremur óhentugt og 

leyfir ekki frekari stækkun og umsvif. Ég 
vona auðvitað að ekki komi til þess, 
við erum flest innfædd eða rótgrónir 
Mosfellingar og hérna líður okkur 

afskaplega vel. 
Við verðum samt að horfa bæði 

til þess að ekki er fáanlegt nógu 
hentugt húsnæði hér í bæ undir 
fínan verslunariðnað eins og okk-
ar og eins það að of mörg fyrirtæki 

hér í bæ fara af gömlum vana til 
Reykjavíkur til að láta prenta fyrir 

sig, á meðan önnur fyrirtæki 
koma í Mosfellsbæinn til að 

láta prenta fyrir sig. 
Ef til kemur að við 
flytjum þá förum við 

eins stutt og hægt 
er, í húsnæði sem 

við höfum nú 
þegar til umráða 
á Höfðanum í 
Reykjavík,“ segir 
Guðni Þorbjörns-

son framkvæmda-
stjóri ARTPRO ehf.

Ingibjörg Steindórsdóttir hefur störf  hjá Guðna 1. mars  

Nýr þjónustustjóri 
hjá Artpro í Háholti

Gufufélag Mosfellsbæjar hefur á undan-
förnum árum ávaxtað sitt pund víða um 
heim með eftirtektarverðum árangri eins 
og komið hefur fram í ársreikningum árum 
saman. 

Hróður félagsins hefur nú borist alla leið 
til hins sólríka gas- og olíuauðuga smáríkis 
Katar við Arabíuflóann. Ívar Benediktsson, 
blaðafulltrúi og sendiherra Gufufélagsins, 
var í Katar á dögunum undir því yfirskini 
að vinna fyrir Mogunblaðið og mbl.is en 
var í raun í embættistörfum fyrir Gufufé-
lagið. Í ferðinni náðist samkomulag um að 
Gufufélagið flytji allar fjárfestingar sína til 
Doha í Katar og taki af þeim sökum á leigu 
60 hæða turn í borginni undir bækistöðvar 
sínar.

Tamim bin Khalifa Al Thani, emír Katar, 
lýsti yfir mikilli ánægju að fá Gufufélagið 
til liðs við framsækna fjárfestingastefnu 
Katarbúa. Til staðfestingar sendi hann for-
seta Gufufélagsins, Val Oddssyni, höfuðfat 
nokkurt sem innsigli vináttu og trausts milli 
Al Thani fjölskyldunnar og Gufufélags Mos-
fellsbæjar. Lýsti emírinn því yfir að ekki væri 
útilokað að hann kæmi fljótlega til lands til 
lundaveiða með forseta Gufufélagsins.

Myndin var tekin þegar blaðafulltrúi og 

sendiherra afhenti Val forseta höfuðfatið 
fljótlega eftir komu sína til landsins á dög-
unum. Forseti bindur miklar vonir, ekki 
síður en Katarbúar, við samkomulagið 
og reiknar með að forsetalaun sín verði 
fljótlega hækkuð svo hressilega að forseti 
Íslands verði aðeins hálfdrættingur á við 
forseta Gufufélags Mosfellsbæjar.

Gufufélag Mosfellsbæjar í náðinni hjá Al Thani fjölskyldunni 

Gufufélagið flytur allar 
fjárfestingar til Katar

valur og ívar

Íbúar í Mosfellsdal mótmæla deiliskipulagi Þingvallavegar  

Íbúar í Dalnum vilja 
stofnbrautina burt 

íbúar afhenda 
undirskriftalista

Íbúar í Mosfellsdal afhentu á dögunum undirskriftalista og mótmæltu deiliskipulagi 
Þingvallavegar. Því er mótmælt að vegurinn í gegnum dalinn skuli vera skilgreindur sem 
stofnbraut á deiliskipulagi, sem þýðir að ekki verði hægt að fara í aðgerðir til að draga úr 
hraða, og þess krafist að annar vegur verði gerður að stofnbraut. 

Mikil umferð er um Mosfellsdal og hraðinn mikill. Bryndís Haraldsdóttir formaður 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar tók við undirskriftalistanum en hann hefur einnig verið 
sendur til Vegagerðarinnar og Skipulagsstofnunar.

Leirvogstunguskóli er einn nýjasti leik-
skólinn í Mosfellsbæ með 57 nemendur á 3 
deildum. Skólastjóri  er Guðrún Björg Páls-
dóttir. Skólinn leggur mikið upp úr námi í 
gegnum hreyfingu og hefur í samstarfi við 
Kristínu Einarsdóttur innleitt kennsluað-
ferðina „Leikur að læra“ þar sem nemend-
um eru kennd undirstöðuatriði í íslensku 
og stærðfræði í gegnum leik 
og hreyfingu.

Í vetur hefur skólinn tek-
ið þátt í þróunarverkefni 
þar sem lögð er áhersla á 
að kenna hljóð og stafi í 
gegnum hreyfingu þannig 
að nemendur fái að upplifa 
námsefnið í gegnum ólík 
skynfæri. Hluti af þessu verkefni 
er að foreldrar taki á hverjum degi 
virkan þátt í þeim námsþáttum sem unnið 
er með hverju sinni. Foreldrar eru sammála 
um að verkefnið gefi þeim tækifæri  á að 
taka þátt í námi barnsins á líflegan og 

skemmtilegan hátt þar sem 
áhugi, skilningur, eftirfylgni 

og foreldrasamstarf á sér 
stað.

Að sögn Guðrúnar er ein-
staklega ánægjulegt að innleiða 

kennsluaðferð þar sem aukin áhersla sé 
lögð á nám í gegnum hreyfingu á sama 
tíma og hreyfing er aðalþáttur þetta árið í 
heislueflandi samfélagi í Mosfellsbæ.

Leirvogstunguskóli innleiðir nýjar kennsluaðferðir  

Aukin áhersla á nám 
í gegnum hreyfingu

leikskólinn tekur þátt
í þróunarverkefni
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Skjöl Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar eru mikill viskubrunnur um sögu og 
menningu héraðsins. Safnið varðveitir gögn frá stofnunum, félögum, fyrirtækjum 
og einstaklingum. Safnið óskar eftir að fá gögn afhent í stað þess að þeim sé eytt. 
Glötuð gögn er glötuð saga. 

Í byrjun mars 1857 lentu 14 vermenn í hrakningum á Mosfellsheiði í vonskuveðri. 
Lögðu þeir af stað frá Laugardal og Biskupstungum og ætluðu á vertíð í Reykjavík. 
Er þeir voru komnir að svonefndri Vilborgarkeldu, austast á Mosfellsheiði, sáu þeir 
draga upp ský yfir Esjunni og litlu síðar fór að hvessa, og að vörmu spori var skollin á 
norðanhríð. Auk þess er talið að frostið hafi verið í kringum 10-16 gráður. Réðu þeir 
ráðum sínum og ákváðu að reyna að komast yfir heiðina og að einhverjum af efstu 
bæjunum í Mosfellsdal. 

Gekk ferðin afar seint, bæði vegna ófærðar, veðurs og ekki síst vegna þess að fötin 
frusu utan á þeim og gerðu þeim erfitt um gang. Þegar á leið daginn, tóku þeir mjög 
að þreytast og sumir nær örmagna. Aðrir reyndu að hjálpa þeim eftir megni. Stoppuðu 
þeir um nóttina uppi á heiðinni og þar lést sá fyrsti, 17 ára piltur. Er þeir ætluðu að 
halda áfram voru flestir þeirra frosnir fastir við jörðina og þurftu aðstoð við að losna. 
Lögðu þeir af stað á ný og svo mikið var veðrið og frostið, að þeim félögum fannst sem 
stæðu þeir alveg berir og hröktust þeir undan veðrinu í hvössustu hryðjunum, þá áttu 
þeir erfitt með að halda hópinn vegna veðurhamsins. Eftir nokkurn tíma í þessum 
hrakningum örmögnuðust fjórir til viðbótar.

Fyrstu fimm mennirnir náðu að Bringum, efsta bænum í Mosfellsdal, klukkan níu 
um morguninn. Voru þeir svo illa haldnir að þeir létu ekki vita að það væru enn menn 
í hrakningum á heiðinni. Á nýbýlinu Bringum í Mosfellsdal hófst búskapur árið 1856. 
Bóndi var Jóhannes Jónsson Lund, fátækur maður og voru húsakynnin fábrotin. Veitti 
hann mönnunum aðhlynningu eins og hann best gat og er hann loks heyrði af hinum 
mönnunum á heiðinni, bjó hann sig til leitar. Þrjá menn fann hann austan við Grím-
annsfell á lífi, hinir fimm voru látnir. Sameinuðust bændur í Mosfellsdal að sækja líkin 
upp á heiði og voru mennirnir jarðsettir í Mosfellskirkjugarði.

Á meðfylgjandi mynd má sjá bæinn á Bringum í Mosfellsdal, ártal er óvíst.

leynist fjársjóður í þínum fórum?

Mannskaðinn á Mosfellsheiði

Ár hreyfingar
Nú er ár hreyfingar að hefjast í 
verkefninu Heilsueflandi Mos-
fellsbær. Við vitum að margir 
af bæjarbúum stunda reglulega 
hreyfingu þó að ekki allir hafi 
náð tökum á þeirri list. Við 
höfum öll okkar takt í dag sem 
kannski er þörf á að breyta. 

Það er samt aldrei of seint að 
byrja því sama á hvaða aldri þú ert þá 
þarftu að vera meðvituð/aður um að 
með hreyfingu minnkar þú líkurnar á að 
slasa þig þegar þú eldist, svo ekki sé tal-
að um aukna andlega vellíðan sem fyr-
irbyggir þunglyndi og kvíða. Samkvæmt 
tölum Alþjóða heilbrigðismálastofnunar 
er þunglyndi sem dæmi í fjórða sæti yfir 
algenga sjúkdóma í heiminum og sam-
kvæmt þeirra spám mun þunglyndi auk-
ast og verður í öðru sæti um árið 2020. 
Svo til mikils er að vinna. 

Til að skerpa á því hvað það er sem 
kemur í veg fyrir að við hreyfum okkur 
er oft talinn til þreyta, tímaleysi og 
áhugaleysi sem dæmi. Allt líf okkar snýst 
um forgangsröðun og það gerir tími til 
hreyfingar líka. Þrjátíu mínútur á dag í 
hreyfingu geta samt aukið við lífsgleð-
ina, vellíðan og getu til athafna til muna. 
Allt sem þú þarft eru 30 mínútur sem þú 
forgangsraðar í að hreyfa þig. 

Þegar þú hefur fundið tímann sem 
hentar þér best er gott að skoða hvaða 
hreyfing hentar. Ertu sundmaður/
kona, göngugarpur, hlaupagarpur eða 
finnst þér gaman að lyfta lóðum? Það 

er tvennt sem hafa 
þarf í huga þegar þú 
ferð yfir þá hreyfingu sem 
hentar þér. Það er í fyrsta lagi 
aðgengið að hreyfingunni eins 
og hvaða líkamsræktarstöð eða 
sundlaug eru nálægt heimili 
eða vinnustað til að eyða sem 
minnstum tíma í að komast á 

staðinn. Ávallt er best að hafa aðgengið 
eins gott og mögulegt er því það minnkar 
líkurnar á því að við gefumst upp. Í öðru 
lagi er að hafa félaga sér til stuðnings. 
Um leið og félaginn er stuðningur fyrir 
þig, þá ert þú líka stuðningur fyrir hann. 
Það skiptir miklu máli að geta rætt um 
framfarir og líðan þegar nýr þáttur er 
leiddur inn í lífsstílinn. Breyting á lífsstíl 
þarf að vera skemmtileg og varanleg en 
þarf ekki að taka mikinn tíma.

Íbúar í Mosfellsbæ eru öfundsverðir 
af gnægt staða, bæði inni og úti til hreyf-
ingar. Fallegar göngu- og hlaupaleiðir, 
sveitin við túnfótinn, frábærar sund-
laugar sem tekið er eftir, tvær líkams-
ræktarstöðvar í bænum og hjólaaðstæð-
ur kjörnar og í sífelldum endurbótum. 
Ég hvet bæjarbúa til að finna kraftinn 
í sjálfinu og hvetja aðra bæjarbúa með 
sér í breyttan lífsstíl!

Til hamingju með ár hreyfingar!

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir,
Verkefnisstjóri Heilsueflandi 

samfélags í Mosfellsbæ

heilsu

hornið

heilsuvin í mosfellsbæ

Það kannast æ fleiri við rétt sem ber nafnið 
Eðla. Færri vita hinsvegar hvaðan þetta 
frumlega nafn á þessum gómsæta en ein-
falda rétti kemur. Eðla er mexíkósk ostadýfa 
sem samanstendur af rjómaosti, salsasósu 
og rifnum osti. Eðlan er svo hituð í ofni og 
borðuð með Nachos-snakki.  

Vinkonurnar Vigdís Guðmundsdóttir, 
Eva Ósk Svendsen, Anna María Örnólfs-
dóttir og Telma Baldursdóttir sem allar 
eru Mosfellingar hafa lengi verið saman 
í saumaklúbbi. „Við hittumst alltaf mjög 
reglulega frá árinu 2001, ostadýfan er tíður 
réttur þegar við hittumst og alltaf jafn góð-
ur.“ segir Vigdís. 

„Við höfðum oft að talað um það að okk-
ur vantaði nafn á saumaklúbbinn, svo eitt 
kvöldið 2002 þegar við hittumst kom það. 
Þann dag hafði Telma farið örlagaríka ferð 
í Europris og keypt sér hillu,“ bætir Eva Ósk 
hlæjandi við. 

Dauð eðla í hillunni
„Ég hafði sem sagt keypt mér hillu í Eur-

opris, fór heim og ætlaði að fara að setja 
hana saman. Þegar ég opnaði pakkninguna 
þá var dauð eðla í hillunni. Um kvöldið tók 

ég eðluna með í lokuðu boxi til að sýna 
stelpunum, og þar sem við höfðum verið 
að vandræðast með nafn á klúbbinn fannst 
okkur tilvalið að kalla okkur Eðlurnar. 

Við hittumst þetta kvöld hjá Önnu Maríu 
sem var með réttinn í ofninum og hefur 
þessi réttur aldrei verið kallaður annað 
en Eðlurétturinn eða Eðlan. Við höfum oft 
boðið upp á Eðlu í afmælum og veislum. 
Fólk í kringum okkur fór þá líka að kalla 
réttinn Eðlu og nafnið greinilega fest við 
og hann gengur nú undir þessu nafni um 
allt land,“ segir Telma. 

Uppruninn í Mosfellsbæ
„Það er skrýtið en skemmtilegt að sjá og 

heyra hvernig nafnið hefur fest sig í sessi. 
Ég fór í Hagkaup að versla um daginn, þar 
var búið að stilla upp rjómaosti, salsasósu 
og rifnum osti og fyrir ofan stóð „eðlaðu 
þig upp“. 

Mikil umræða hefur verið á hinum ýms-
um miðlum á netinu um af hverju þetta 
kallist Eðla því að sagan á bakvið nafnið er 
mjög óvenjuleg og það má segja með sanni 
að Eðlan eigi uppruna sinn í Mosfellsbæn-
um,“ segir Eva Ósk að lokum.

Mosfellskur saumaklúbbur fann upp nafn á ostadýfu   

Sannleikurinn 
á bakvið eðluna

stelpurnar hentu að sjálfsögðu 
í eina eðlu fyrir mosfelling

Opnað verður fyrir 
umsóknir um sumar-
vinnu hjá Mosfellsbæ 
þann 12. mars 2015.

Sumarvinna
hjá Mosfellsbæ
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Styrkir til efnilegra ungmenna 
í Mosfellsbæ sumarið 2015
Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir umsóknum vegna úthlutunar styrkja 
til efnilegra ungmenna sem leggja stund á íþróttir, tómstundir eða listir yfir sumartímann.

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Öll ungmenni á aldrinum 14 til 20 ára, með lögheimili í Mosfellsbæ, 
sem skara fram úr og/eða hafa sýnt sérstaka hæfileika á sínu 
sviði geta sótt um styrkinn. 

Markmið styrksins er m.a. að gefa einstaklingum sömu tækifæri og 
jafnöldrum þeirra til að njóta launa frá bænum á sama tíma og þau 
stunda list sína, íþrótt eða tómstund yfir sumartímann.

Styrkurinn er fólginn í launum frá Vinnuskóla Mosfellsbæjar. 
Fyrir unglinga á grunnskólaaldri er greitt í samræmi við samþykktan 

taxta Vinnuskólans. Eldri hópurinn fær  greitt í samræmi 
við önnur sumarátaksstörf hjá Mosfellsbæ.

Skilafrestur er til og með 8. mars 2015 og skal umsóknum 
ásamt fylgigögnum skilað í þjónustuver Mosfellsbæjar, 
2. hæð Kjarna, eða rafrænt á mos@mos.is. 
Umsóknareyðublöð, reglur um styrkveitingu 
og allar nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á vef Mosfellsbæjar www.mos.is

Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar

Kona febrúarmánaðar í Bóka-
safninu er Birta Fróðadóttir 
– Birta í Dalsgarði.

Í tilefni þess fjölmennti Dals-
garðsfólkið í Bókasafnið með 
bakkelsi að hætti Birtu og átti 
þar ánægjulega samverustund 
með gestum og starfsfólki.  

Veggspjaldið um Birtu má sjá 
í Bókasafninu, ásamt nokkrum 
munum úr hennar eigu. Einnig 
má sjá veggspjaldið á heimasíðu 
safnsins.

Hér má sjá myndir frá þessari 
ágætu uppákomu. 

Fyrstu tvö veggspjöldin 
hafa vakið talsverða athygli og 
ánægju.

Mjög góð þátttaka 
í getraunum 
Bókasafnsins
Yfir veturinn er Bókasafnið með 
mánaðarlegar getraunir fyrir börn 
og eru bækur í vinning. 
Hér má sjá heppna vinningshafa 
síðustu þriggja mánuða. 
Þær eru Helena Einarsdóttir og Sara 
Guðmundsdóttir báðar í 4. bekk 
Krikaskóla og Arnrún Ósk Magnúsdóttir 
í 4. bekk Varmárskóla. 
Ný getraun er í gangi. 

Dalsgarðsfólkið 
fjölmennti í 
Bókasafnið

arnrún óskhelenasara

veggspjald UM 
konU Mánaðarins

bakkelsi að hætti 
birtU í dalsgarði
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Höfum gaman 
af lífinu

ferskur fiskur á Hverjum degi

HáHolti 13-15
sími 578 6699 

opið:
kl. 10-18.30

alla virka daga

við erum Hér 
fyrir ykkur

Til hamingju maría

áfram ísland!



Það var örlagaríkur dagur í lífi Mist-
ar þegar hún fékk þær upplýsingar 
frá læknum Landspítalans að hún 

væri komin með eitilfrumukrabbamein. 
Við tók 6 mánaða lyfjameðferð sem að 
sögn Mistar er það erfiðasta sem hún 
hefur gengið í gegnum.  Meðferðin gekk 
vel í fyrstu en þegar hún var hálfnuð sagði 
líkaminn til sín. 

„Þegar ég fæddist bjó fjölskylda mín á 
Höfn í Hornafirði en þegar ég var 9 mánaða 
fluttum við í Grundartangann í Mosfellsbæ 
og þar hef ég búið síðan. Mamma gerðist 
dagmamma til að geta verið með mig 
heima en svo fór ég á leikskólana Hlíð og 
Hlaðhamra þegar mamma fór að starfa við 
kennslu í Varmárskóla.“

Mist er fædd í Reykjavík 17. október 
1990. Foreldrar hennar eru þau Jóhanna 
Magnúsdóttir skólastjóri Lágafellsskóla 
og Edvard Ragnarsson kennari. Alsystkini 
hennar eru Erla, Silja, Magnús og Darri 
en svo á hún þrjú hálfsystkini, þau Önnu, 
Ragnar og Kristinn Nikulás.

Frítíminn frátekinn fyrir fótboltann
„Að alast upp í Mosfellsbæ var einstakt. 

Maður lék sér úti allan liðlangan daginn 
með vinunum. Ég byrjaði að æfa fótbolta 
hjá Aftureldingu þegar ég var 4 ára en þá 
var Erla systir mín að þjálfa. Ég hef elskað 
fótbolta síðan og er búin að æfa núna í 20 
ár.

Frítími minn hefur alltaf verið frátekinn 
fyrir fótboltann og þegar ég var barn eyddi 
ég flestum stundum í íþróttahúsinu að 
Varmá eða var á Tungubökkum á sumrin.

Fótboltinn er eitt það besta sem hefur 
komið fyrir mig í lífinu og ég á honum 
margt að þakka.“

Færðum okkur saman yfir
„Ég gekk í Varmárskóla frá 1.-5. bekk og 

þar kynntist ég mörgum af mínum bestu 
vinkonum í dag. Uppáhaldstímarnir mínir 
voru leikfimi. Ég beið alltaf með eftirvænt-
ingu eftir frímínútum til þess að 
komast út í fótbolta með bekkj-
arfélögunum.

Sökum hverfaskiptingar flutt-
ist ég síðan yfir í Lágafellsskóla þegar hann 
var opnaður og var þar frá 6. bekk og þar 
til ég útskrifaðist, árið 2006. Mamma varð á 

sama tíma skólastjóri skólans 
þannig að við færðum okkur 
saman yfir.“

Íhaldssöm í eðli mínu
„Minn árgangur var elstur allan tímann 

sem hafði sína kosti og galla, en við vorum 
fyrsti árgangurinn til að útskrifast frá Lága-
fellsskóla. Ég útskrifaðist sem dúx skólans 
og fór í kjölfarið í Verzlunarskóla Íslands og 
við tóku frábær ár.

Ég er frekar íhaldssöm í eðli mínu og á 
erfitt með breytingar og það tók mig nokkra 
mánuði að sætta mig við það að ég væri 
ekki lengur í Lágafellsskóla. Ég hafði þó 
tvær æskuvinkonur með mér, þær Snædísi 
og Ernu, og við lentum saman í bekk.“

Æskudraumurinn rættist
„Ég skipti yfir í KR haustið 2008 og síðan 

þá hef ég sótt mikið til höfuðborgarinnar. 
Vorið 2010 útskrifaðist ég úr Verzlunar-
skólanum og fékk um leið verðlaun fyrir 
framúrskarandi árangur í íþróttum. 10 í 
einkunn öll árin, enda hafði ást mín á leik-
fimitímunum ekkert dvínað,“ segir Mist og 
brosir.

Vorið 2010 var ég svo valin í A-landslið 
Íslands í fótbolta í fyrsta skiptið og spilaði 
mína fyrstu landsleiki. Þá rættist æsku-
draumurinn.“ 

Bikarmeistari með Val
„Ég var mjög óákveðin með hvað mig 

langaði að gera eftir útskrift svo ég ákvað 
að taka mér ársfrí frá námi og fór að vinna 

á leikskólanum Huldubergi. 
Á sama tíma skipti ég yfir í Val og sum-

arið 2011 vann ég svo minn fyrsta stóra titil 
í boltanum þegar við urðum bikarmeistar-
ar.“

Fékk tilboð frá norsku úrvalsdeildinni
„Haustið 2011 hóf ég nám í viðskipta-

fræði við HÍ. Ári seinna fékk ég svo tilboð 
frá liði í norsku úrvalsdeildinni um að ger-
ast atvinnukona í knattspyrnu. Ég stökk á 
það og flutti út til Noregs í janúar 2013. 

Um haustið bauðst mér síðan að fara til 
Brasilíu að spila með liði þar, sem ég þáði 
og var það mikið ævintýri. Ég flutti svo aftur 
heim í lok árs.“ 

Greindist með eitilfrumukrabbamein
„Í byrjun júní 2014 greindist ég með 

Hodgkin’s eitilfrumukrabbamein á 3. stigi, 
eftir að hafa fundið fyrir einkennum frá því 
í byrjun febrúar. Ég varð í kjölfarið að segja 
mig úr landsliðshópnum. 

Við tók 6 mánaða lyfjameðferð sem er 
án nokkurs vafa það erfiðasta sem ég hef 
gengið í gegnum í lífinu. Meðferðin gekk þó 
ótrúlega vel og bjó ég að því að vera í góðu 

formi, þökk sé fótboltanum, sem hjálpaði 
tvímælalaust í svona erfiðri meðferð.“ 

Ónæmiskerfið mjög bælt
„Framan af fann ég lítið fyrir áhrifum 

lyfjanna og spilaði allt tímabilið með Val 
að frátöldum tveimur síðustu leikjun-
um. Þegar lyfjameðferðin var um það bil 
hálfnuð fór ég að finna meira fyrir henni. 
Ónæmiskerfið var mjög bælt og líkaminn 
orðinn slappur.“

Á fjölskyldu og vinum allt að þakka
„Ég byrjað aftur í viðskiptafræðináminu 

í upphafi árs 2014, eftir hlé á meðan ég bjó 
í Noregi. Það hjálpaði mér mikið að stunda 
námið meðan á lyfjameðferðinni stóð. 

Ég er líka ótrúlega heppin að eiga 
fjölskyldu og vini sem hafa staðið eins 
og klettar við bakið á mér. Mamma mín 
hefur fylgt mér í nánast allt sem tengist 
krabbameinsmeðferðinni. Einnig á ég 
ómetanlegan vinahóp úr Mosó, þær hafa 
gert gjörsamlega allt til að létta mér lífið. 
Þær gerðu t.d. 24 ára afmælisdaginn minn 
að þeim besta sem ég hef upplifað.

Ég á fjölskyldu og vinum allt að þakka.“

Jákvæðnin fleytir manni langt
„Vinkonur mínar í fótboltanum hafa 

einnig verið ómissandi fyrir mig í gegnum 
þetta ferli og var ótrúlega gott að koma á 
æfingar í sumar. Fá að gleyma því um stund 
að ég væri með krabbamein, vera bara leik-
maður í liði þar sem enginn afsláttur var 
gefinn. Þar fékk ég útrás og gat líka grínast 
svolítið með veikindin þar sem húmorinn 
er  svartari í þessum hópi. 

Jákvæðnin fleytir manni langt, ef maður 
ætlar alltaf að líta á málið hinum alvarleg-
ustu augum verður fljótt þungt og dökkt yfir 
lífinu og tilverunni.“

Engin virkni í vefnum
„Í janúarbyrjun 2015 fékk ég þær fréttir 

að ég er krabbameinslaus. Það er engin 
virkni í vefnum en ég verð í ströngu eftirliti 
næstu mánuði svo hægt sé að grípa strax 
inn í ef eitthvað tekur sig upp.

Ég ætlaði að vera byrjuð aftur að æfa 
á þessum tímapunkti en greindist um 
miðjan janúar með blóðtappa í öxlinni 
eftir lyfjabrunninn og þarf ég því að vera á 
blóðþynnandi lyfjum næstu vikurnar og má 
þar af leiðandi ekki æfa fótbolta. 

Í millitíðinni mun ég djöflast eins og ég 
má í ræktinni svo ég verði klár fyrir fót-
boltasumarið 2015 og landsliðið á nýjan 
leik í haust.“

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Fjölskyldan í Grundartanganum. Darri, Erla, 
Silja, Mist og Magnús. Edvard og Jóhanna 
fyrir framan ásamt hundinum Pollý.

  - Mosfellingurinn Mist Edvarsdóttir18
Myndir: Ruth Örnólfs  og úr einkasafni

Á fjölskyldu minni og 
vinum allt að þakka

Mist Edvardsdóttir nemi og landsliðskona í knattspyrnu greindist með krabbamein 
í júní 2014. Hún segir jákvæðnina fleyta sér langt í veikindunum. 

Jákvæðnin fleytir manni 
langt, ef maður ætlar alltaf 

að líta á málið hinum alvarlegustu 
augum verður fljótt þungt og 
dökkt yfir lífinu og tilverunni.

HIN HLIÐIN
Besta kvikmynd allra tíma?
My Sister’s Keeper.

Hvaða árstíð er best? Sumar.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Niðri við sjóinn með útsýni yfir Esjuna í 
stjörnubjörtum vetrarbúningi. 

Hvaða freistingu stenst þú ekki?
Að vera með fólkinu mínu þegar ég 
á að vera að gera eitthvað annað. 

Stjörnumerki? Vog.

Fallegasta bygging í heimi?
La Sagrada Familia kirkjan í Barcelona.

Hvaða hlutar getur þú ekki verið án?
Gula Labello varasalvans míns.

Ameríka eða Evrópa? Evrópa.



Myndir: Ruth Örnólfs  og úr einkasafni

Rizzo Express, Urðarholti 2, 270 Mosfellsbæ
Staðsett við Þverholt sem er gatan milli N1 og KFC

www.rizzoexpress.is

Opnunartími
Föstudaga 17-19

Laugardagar 16-19

Vegna fjölda áskorana seljum við frosnar pizzur í heildsölu!
Núna getur þú fengið alvöru frosnar Rizzo pizzur á frábæru heildsöluverði.

Pizzurnar tekur þú beint úr frystinum og hitar í bakarofninum þínum.
Þær eru í hagstæðum pakkningum sem innihalda 5-20 stk.

Toscana IslandPrima Donna

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

Stórar
5 stk. 6.500 kr. | 15 stk. 18.000

Litlar
5 stk. 5.500 kr. | 10 stk. 10.000 

5 stk. Toscana
5 stk. Prima Donna

5 stk. Island

10 stk. Margarita
5 stk. Pepperoni

5 stk. Skinka

Blandaðir kassar af stórum pizzum

18.000 kr. 18.000 kr.

10-15 mín

Hitið við
210°

Margarita Pepperoni Skinka

Stórar
5 stk. 4.500 kr. | 20 stk. 17.000

Litlar
5 stk. 3.500 kr. | 20 stk. 12.000 

Stórar
5 stk. 5.000 kr. | 20 stk. 19.000

Litlar
5 stk. 4.000 kr. | 20 stk. 14.000 

Stórar
5 stk. 5.000 kr. | 20 stk. 19.000

Litlar
5 stk. 4.000 kr. | 20 stk. 14.000 

Ostur og sósa.

Pepperoni, jalapeño, svartar ólívur, sveppir, 
ananas, hvítlaukur, oregano, rjómaostur, ostur og sósa

Beikon, pepperoni, skinka, oregano, 
rjómaostur, ostur og sósa.

Skinka, sveppir, ananas, rjómaostur, 
hvítlaukur, ostur og sósa.

Pepperoni, ostur og sósa. Skinka, ostur og sósa.

B E S T A  K J A R A B Ó T I N
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Þrjú á hláturspalli: Andrés bóndi, Birta og Mundi. Tónlistarbændur í Túnfæti: Keli og Diddú. 

Tvær af Hraðastaðatorfunni: Þóra og Ýr. Ragnheiður Hansen, Systa frá Sigtúni og Hulda.  

Knáir knapar: Bjarni Gríms, Gummi Hreins, Ragnar Lövdahl og Tóti. 

Sigrún, Lára og Marta skemmtu sér konunglega. Margrét Rósa og Pétur í Tjaldanesi og Hrefna Lind. Lúðrasveitin Brak og brestir tók á móti gestum með kostum og kynjum. 

Múlakaffi sá um veisluföngin og þar skorti hvorki rúgbrauð né rófustöppu. Systurnar Tóta og Didda. Bjarki á Hvirfli og Sigurður Snorrason.

Reynir og Guðmundur Böðvar. Hanna Guðbjörg og Einar Scheving voru í nefndinni. 
Birgir Sigurðsson flutti annál ársins að vanda. 
Birgir er frá Reykjadal svo hann var á heimavelli. Systurnar Svava Dís og Ásdís með Elínu Rut á milli.

Íbúar í Mosfellsdal blótuðu ásamt góðum gestum  

Þorrablót Dalbúa 
haldið í Reykjadal

Næsti heimaleikur í N1 höllinni að Varmá

AftureldiNg - hAukAr
Olísdeild karla í handknattleik

máNudAgur 19. febrúAr kl. 19.30

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfellingum ásamt 
helstu upplýsingum á mosfellingur@mosfellingur.is



Fjárframlög til lista- og 
menningarstarfsemi Mosfellsbæjar

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Hér undir falla áður árviss fjárframlög til margvíslegrar 
menningarstarfsemi í bænum, auk nýrra.

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, félagasamtök 
eða stofnanir, innan sem utan Mosfellsbæjar.

Fjárframlög til lista og menningarmála eru af tvennum toga:
• Fjárframlög til almennrar listastarfsemi
• Fjárframlög vegna viðburða eða verkefna

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi þann 1. mars 2015 í Þjónustu-
ver Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 2. hæð eða rafrænt á netfangið: 

mos@mos.is í samræmi við reglur og leiðbeiningar sem 
fylgja umsóknareyðublöðunum. Reglur og leiðbeiningar 
er einnig að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar. 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 525 6700.

Nefndin áskilur sér rétt til að samþykkja eða hafna umsókn 
umsækjanda að hluta eða alfarið, ef ekki er færi á öðru að mati 
nefndar. Afgreiðsla nefndarinnar er trúnaðarmál.

Niðurstöður menningarmálanefndar Mosfells-
bæjar munu liggja fyrir eigi síðar en 5. apríl 
2015 og eru háðar samþykki bæjarstjórnar.

Menningarmálanefnd auglýsir eftir aðilum sem óska eftir fjárframlögum 
frá nefndinni  vegna listviðburða og menningarmála árið 2015.  

www.mosfellingur.is   -  21
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Lúðrasveitin Brak og brestir tók á móti gestum með kostum og kynjum. 



@eirikurbjarka London baby! 
#mosfellingur #veisla

@simmivill Afturelding 7. Flokkur. HSÍ býður eftir 
þessum! #umfa #afturelding #mosfellingur

@iskuladottir Þessi elska kom, sá og sigraði... 
#umfa2015 #mosfellingur #alltíbotnogengarbremsur

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram

Dómaranámskeið 
á þriðjudaginn 
Barna- og unglingarráð Knatt-
spyrnudeildar Aftureldingar 
stendur fyrir dómaranámskeiði 
þriðjudaginn 24. febrúar kl. 18:00 
-20:00 í Varmárskóla. Námskeiðið 
er ætlað öllum sem hafa áhuga á 
knattspyrnu og vilja aðstoða félagið 
við dómgæslustörf og auka um leið 
þekkingu sína á íþróttinni.
Það fer enginn knattspyrnuleikur 
fram án dómara og því afar mik-
ilvægt að fjölga aðilum í  dóm-
gæslustörfum hjá yngri flokkum 
félagsins. Knattspyrnudeild þarf að 
sinna yfir 500 dómarastörfum á ári 
og því munar mikið um hvern og 
einn sem vill sinna þessu mikilvæga 
hlutverki. Frekari upplýsingar veitir 
Bjarki um netfangið bjarki@aftur-
elding.is eða í síma 698 6621. M
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Frábær stemning á sundlauganótt

íþróttaálfurinn
kíkti í heimsókn

wipeout-brautin 
er alltaf vinsæl

vinkonur á sund-
laugarbakkanum

  -  Íþróttir22

baráttan í Olísdeildinni 
heldur áfram í kvöld
Þriðja umferð Olísdeildar-
innar er hafin. Nýliðar Aftur-
eldingar eru í 2. sæti deildar-
innar og er það að sjálfsögðu 
frábær árangur. Liðið er 
skipað ungum og efnilegum 
leikmönnum sem hafa allir 
staðið sína plikt. Úr 1. og 2. 
umferð fékk liðið jafnmörg 
stig eða alls 13 úr hvorri um-
ferð af 18 mögulegum. 

Síðustu tveir leikir hafa verið gegn Akureyri og unnust báðir. Seinni 
leikurinn þó með minni mun en virkilega góð sigling á liðinu. 

Í kvöld, fimmtudag, tekur liðið á móti Haukum og hefst leikurinn kl. 
19:30. Mosfellingar geta fengið frítt inn á leikinn gegn því að framvísa 
kassakvittun úr Bónus. Þá mun María Ólafs Eurovisionfari okkar Mos-
fellinga taka lagið í hálfleik. Það er því líf og fjör í handboltanum og 
Mosfellingar hvattir til að mæta og styðja við bakið á strákunum.

gantast í þrándi eftir 
tvo sigra gegn akureyri
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pálmar markvörður
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Fífa salernispappírinn er einstaklega mjúkur þriggja laga pappír, náttúrulega 
hvíttur, án klórbleikiefna og viðbættra ilmefna. Þú færð Fífu í pakkningu sem 
hentar þér í næstu verslun.

WWW.PAPCO.IS

FIÐURMJÚK FÍFA

3
3ja laga

Afreksnefnd Golfklúbbs Mosfellsbæjar hef-
ur tekið í notkun golfhermi sem staðsettur 
er í Völuteigi 6. Um er að ræða Trackman 
hermi sem er sá nákvæmasti sem fram-
leiddur hefur verið. 

Bestu kylfingar heims notast við þessa 
græju og nægir þar að nefna Tiger Woods 
og Rory McIlroy. Hægt er að leika golf á 89 
golfvöllum um allan heim og má þar nefna 
St. Andrews, Pebble Beach, Oslo Golfclub 
og Bethpage Black. Auk þess er sérstakt 
æfingaforrit ætlað til æfinga fyrir afreks-
kylfinga í Mosfellsbæ. Tölvan gefur yfir 20 
tölulegar upplýsingar um hvert högg og allt 
skrásett að leik loknum.   

Bylting í æfingaaðstöðu á Íslandi
„Búnaðurinn er mjög dýr en markmiðið 

að sjálfsögðu að hann borgi sig upp einn 

daginn. Við hugsum þetta sem fjárfest-
ingu til framtíðar og er grunnhugsunin sú 
að styrkja efnilega og góða kylfinga,“ segir 
Þorsteinn Hallgrímsson formaður afreks-
nefndarinnar.

„Við erum strax farin að sjá mikinn mun 
á mörgum af okkar kylfingum. Þetta er tals-
vert skemmtilegra og meira gefandi en húka 
úti í frosti að slá æfingabolta. Það má segja 
að þetta sé algjör bylting í æfingaaðstöðu. 
Það er strax komin mjög góð reynsla á þetta, 
mikil eftirspurn og mjög mikil ánægja,“ seg-
ir Þorsteinn.

Hægt er að leigja tíma í Trackman-höll-
inni og áætlað að það taki um þrjár klukku-
stundir fyrir fjóra kylfinga að leika 18 holur. 
Nánari upplýsingar er hægt að fá í gegnum 
netfangið afreksnefnd@golfmos.is.

Afreksnefnd Golfklúbbsins tekur í notkun nýjan golfhermi  

Bylting í aðstöðu í 
Trackman-höllinni

Kristín María 
slær  inn á grín

Nýlega skrifaðu Húsamiðjan og handknatt-
leiksdeild Aftureldingar undir styrktar-
samning til tveggja ára. Húsamiðjan hefur 
verið öflugur bakhjarl handboltans í Mosó 
undanfarin ár og koma nú inn aftur sem 
styrktaraðili eftir smá hlé.

 Auglýsingar frá fyrirtækinu verða á bún-
ingum meistaraflokks karla auk þess sem 

annar teigurinn í keppnissal að Varmá 
verður með merki Húsasmiðjunnar.

Húsasmiðjan er leiðandi fyrirtæki í sölu 
á byggingavörum og starfrækir 16 verslanir 
um allt land. Ein af þeirra glæsilegri versl-
unum er í túnfæti Mosfellsbæjar í Grafar-
holtinu og liggur því mjög vel í leið fyrir 
Mosfellinga.

Unglingalandsliðsmenn Aftureldingar í handbolta og merki Húsamiðjunnar á vítateignum að Varmá.

Húsamiðjan styrkir 
handboltann í Aftureldingu

Hér má sjá 4-7 ára stelpur úr knattspyrnudeild Aftureldingar stilla sér skemmtilega upp. 
Þær vilja endilega hvetja fleiri stelpur til að mæta á æfingar og hafa gaman. 
Nánar um æfingatíma stelpnanna á www.afturelding.is.

Hvetja stelpur til að mæta

Arnór Breki Ásþórsson hefur 
fengið boð um að koma á 
reynslu til sænska stórliðsins 
Hammarby í Svíþjóð.

Arnór Breki er 17 ára gamall 
og mun æfa með U19 ára liði 
Hammarby ásamt völdum 
mönnum úr meistaraflokki 
þeirra. Hann mun dvelja í viku 
í Svíþjóð um miðjan aprílmán-
uð. Þá mun hann einnig spila 
einn leik með U21 árs liði þeirra 
gegn Norrkjöping.

Arnór Breki átti frábært 
tímabil með Aftureldingu 
síðasta sumar og var útnefndur 
knattspyrnumaður Afturelding-
ar 2014. Þá hefur hann einnig 
leikið U17 landsliði Íslands.

Á reynslu til 
Hammarby



SkólaSkrifStofa moSfellSbæjar

Að vita meira 
í dag en í gær
Undanfarið hafa komið fram sláandi 
tölur um stöðu ólæsis meðal barna. 
Mikilvægt er að snúa þessari þróun við, 
framkvæmum strax!

Bernskulæsi er færni sem byggð er 
upp í gegnum uppgötvanir í umhverfi 
barna og málhvetjandi umhverfi við 
fullorðna og önnur börn. Börn læra það 
sem fyrir þeim er haft, snemmtæk íhlut-
un er mikilvæg. Ungabörn þróa með sér 
læsi allt frá fæðingu, í samskiptum við 
foreldra sína, leikskólakennara, starfs-
menn og nærsamfélagið. Foreldrar eru 
sérfræðingar í uppeldi barna sinna og 
örvun í gegn um samskipti og gott at-
læti skipta miklu máli. Börnin eiga rétt á 
fullri athygli í samskiptum við fullorðna, 
gefum þeim tíma. Mikilvægt er að að 
vera meðvitaður um áhugasvið barns-
ins því þannig getum við virkjað það, í 
að nema í gegnum leik og daglegar at-
hafnir hversdagsins. Barnið þarf að vera 
í afslöppuðu umhverfi á sínum forsend-
um. Þessi samskipti eru ókeypis, notum 
umhverfið og okkur sjálf til samskipta, 
þannig stuðlum við að bernskulæsi.

Í gegnum leik er stuðlað að grunn-
hæfni í læsi og hreyfingu. Stöðugt end-
urmat á starfsháttum leikskólans er 
mikilvægt til þess að gera gott starf enn 
betra með tilliti til læsishvetjandi um-
hverfis. Í tengslum við gerð skólastefnu 
Mosfellsbæjar árið 2010 var gerð skýrsla 
sem fjallaði um raddir barna í leik- og 
grunnskólum. Börnin voru spurð að því 
hvernig góður skóli eigi að vera. Ein af 

hugmyndunum var sú að þau fái tæki-
færi til að setja sig í spor kennarans. Á 
degi íslenskarar tungu hefur skapast sú 
hefð að unglingar í Lágafellsskóla eru 
með upplestur fyrir leikskólabörnin á 
Huldubergi. Markmiðið með þessu er 
að börnin læri hvert af öðru og skapa 
samvinnu milli skólastiga. Nemendur 
velja bækur með íslenskukennaranum 
sínum sem hentar hverjum aldurshópi. 
Verkefnið hefur gefist vel og í vetur var 
mikill áhugi hjá unglingunum að koma 
oftar. Í samstarfi við Auði Ásgrímsdótt-
ur íslenskukennara kemur hópurinn því 
einu sinni í mánuði fram á vor á Huldu-
berg til að lesa sögur.

Börnin eru snillingar, þau lesa í að-
stæður.  Búum þeim gott uppeldislegt 
umhverfi þannig að þau njóti sín og 
þroskist sem sjálfstæðir, virkir einstakl-
ingar í samfélaginu.

Guðrún Viktorsdóttir aðstoðarleik-
skólastjóri, Gerður Pálsdóttir 
sérkennslustjóri Huldubergi.

Skóla

hornið
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Aðalfundur
Samfylkingarinnar 

í Mosfellsbæ
Aðalfundur Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ 

verður haldinn mánudaginn 23. febrúar 2015 
í Þverholti 3 og hefst kl. 20.  

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar.

2. Reikningar félagsins lagðir fram.
3. Skýrslur nefnda sem starfa á vegum félagsins.

4. Breytingar á samþykktum.
5. Kosning stjórnar, formanns og 4 aðalmanna og 3 til vara.

6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
7. Ákvörðun árgjalds.

8. Kosning aðalmanns í Hússtjórn til tveggja ára og 
kosning tveggja varamanna til eins árs.

9. Önnur mál.
Undir liðnum önnur mál verða kosnir fulltrúar Samfylkingarinnar 

í Mosfellsbæ á landsfund Samfylkingarinnar sem haldinn 
verður 20. og 21. mars næstkomandi.

Gestur fundarins verður Árni Páll Árnason formaður Samfylkingarinnar.

Félagsmenn fjölmennið!
Stjórnin

Mosfellsbæ

Innritun í grunnskóla 
Mosfellsbæjar skólaárið 2015-2016

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Innritun í grunnskóla Mosfellsbæjar fyrir skólaárið 
2015-2016 fer fram í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar.

Innritun 6 ára barna sem hefja grunnskólagöngu haustið 
2015 fer fram frá  1. mars til 15. mars og skulu nemendur 
sækja grunnskóla eftir búsetu (sjá nánar reglur um skipt-
ingu skólasvæða á vef Mosfellsbæjar www.mos.is).

Innritun skólaskyldra barna og unglinga sem flytjast 
til Mosfellsbæjar eða koma úr einkaskólum þarf 
að fara fram fyrir 1. apríl.

Sérstök athygli er vakin á því, að umsóknarfrestur vegna 
náms í grunnskólum annarra sveitarfélaga en Mosfells-

bæjar er til 1. apríl og skulu umsóknir berast í gegnum 
Íbúagátt Mosfellsbæjar. Athygli er einnig vakin á því að nem-
endur með lögheimili í Mosfellsbæ er sækja nú þegar skóla 
í öðrum sveitarfélögum þurfa líka að sækja um fyrir 1. apríl, 
þar sem umsóknir endurnýjast ekki sjálfkrafa. Mikilvægt er 
að umsækjendur kynni sér reglur um skólavist utan lög-
heimilis á vef Mosfellsbæjar. 

Nánari upplýsingar og aðstoð varðandi innritun í grunnskóla 
Mosfellsbæjar veita ritarar grunnskólanna. Þeir sem óska 
eftir aðstoð og leiðbeiningum vegna Íbúagáttarinnar geta 
jafnframt snúið sér til Þjónustuvers Mosfellsbæjar.

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
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Aðalverkefni Sögufélagsins Steina um þessar mundir er 
undirbúningur að byggingu útialtaris að Esjubergi. 

Það er gert til minningar um þá kirkju sem talin er að 
hafi verið reist þar fyrir kristnitöku, um árið 900.  Í Land-
námu (Sturlubók) segir að Örlygur Hrappson hafi fengið 
frá Patreki Suðureyjarbiskupi „kirkjuvið ok járnklukku 
ok plenárium ok mold vígða“ til að nota í kirkju sem 
reisa skyldi þar hann næmi land og eigna hinum helga 
Kolumba. 

Aðstandendur eru Sögufélagið Steini á Kjalarnesi, Sr. 
Gunnþór Þ. Ingason, sérþjónustuprestur, í samstarfi 
við hverfisráð Kjalarness og grasrótarsamtökin Grænt 
Kjalarnes. 

Fornleifar á Kjalarnesi
Aðalfundur Sögufélagsins Steina á Kjalarnesi verð-

ur haldinn í félagsheimilinu Fólkvangi miðvikudaginn 
25. febrúar n.k. og hefst stundvíslega kl. 20:00. Erindi 
kvöldsins flytur Margrét Björk Magnúsdóttir meistara-
nemi í fornleifafræði við HÍ. Yfirskrift þess er: „Fornleifar 
á Kjalarnesi“ og er byggt á meistaraverkefni Margrétar. 
Megin markmið hennar er að fá yfirsýn yfir skráðar forn-
leifar á Kjalarnesi með því að greina þær í minjaflokka, 
sem búnir voru til og hugsaðir sem yfirflokkar fyrir 
Skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunnar Íslands.

Allir eru velkomnir á fundinn. Kaffi og meðlæti í boði.

Af Sögufélaginu 
Steina á Kjalarnesi

Horft Heim að esjubergi

Hótel Laxnes tók þátt í 
sýningunni Mid-Atlantic 
2015 sem fram fór í Laug-
ardalshöll á dögunum. 

Sýningin er haldin einu 
sinni á ári og koma þar 
saman allir helstu ferða-
þjónustuaðilar landsins. 
Hótel Laxnes hefur skorað 
hátt í vinsældum yfir hótel 
á Íslandi síðustu misseri 
og virðist ekkert lát vera 
á því. Á myndinni má sjá 
Ragnheiði Elínu ráðherra 
heilsa uppá þá Shaun og 
Albert á Hótel Laxnesi.

Kynna Hótel 
Laxnes fyrir 
ferðamönnum

Skákdagur Íslands var haldinn hátíðlegur 
um land allt  26. janúar. Skákdagurinn er 
haldinn á fæðingadegi Friðriks Ólafssonar 
en hann er fyrsti stórmeistari  Íslendinga 
í skák.

Í tilefni skákdagsins var haldið fjöltefli í 
skólanum þriðjudaginn 27. janúar. Hjörv-
ar Steinn Grétarsson stórmeistari í skák 
tefldi við nemendur skólans. Það er ekki 
hægt að segja annað en þátttaka hafi verið 
mjög góð því að 122 nemendur á yngsta 
stigi og miðstigi tefldu við stórmeistarann.

Lágafellsskóli hefur tekið þátt í þess-
um degi frá upphafi. Í skólanum er 
skákkennsla hluti að menntun nemenda 
og inn í skólanámskrá. Allir nemend-
ur skólans í 1. – 9. bekk hafa fengið 
skákkennslu og kunna því að tefla.

Mikill skákáhugi í Lágafellsskóla

ráðHerra í Heimsókn

122 nemendur tefldu
við Hjörvar stein



í kvöld kl. 19:30
fimmtudaginn 19. febrúar 

bónus og mosfellingur

bjóða á leikinn

Bónus og Mosfellingur bjóða á 

stórleik Aftureldingar og Hauka 

í N1 höllinni í kvöld.

Mættu með kassastrimil úr Bónus Mosó eða Korputorgi og fáðu frítt inn

María Ólafs mætir og syngur Eurovision lagið í hálfleik.
Í hálfleik verða dregnar út tvær 20.000 króna úttektir frá Bónus.
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Fitbittinn
Ég týndi Fitbittinum mínum um 

daginn. Skrefamælinum sem 
ég hef haft hangandi um hálsinn í 
næstum 2 ár. Okkar samband fór 
vel af stað. Hann veitti mér jákvætt 
aðhald, sagði mér hvað ég hefði verið 
duglegur og sparkaði í rassinn á mér 
ef ég hafði ekki hreyft mig nóg. Ég 
notaði hann til að mæla svefn, hvort 
ég væri að sofa vel eða ekki. Hann 
gat mælt það út frá hreyfingu í svefni. 
Fitbittinn tengist við tölvu og síma 
og maður getur tengst félögum og 
vinum, séð hvað þeir eru að gera og 
þeir hvað ég er að gera. Skemmtilegt 
og gott aðhald. Eða hvað? 

Er þetta mikla aðhald jafn stór-
kostlegt og maður heldur? Ég var 

sjálfur farinn að hugsa um Fitbittinn 
alla daga og næstum nætur. Ef hann 
hékk ekki um hálsinn til að mæla 
skref, fannst mér næstum eins og ég 
væri að eyða skrefum  – ótalin skref 
gáfu ekkert.  Svefnmælingunum 
hætti ég reyndar fljótlega eftir að 
hafa vaknað hress og ferskur en svo 
séð á tölvuskjánum að ég hafi verið 
að bylta mér í alla nótt og ætti því að 
vera þreyttur og ómögulegur. Ég fann 
smám saman að þetta litla brosmilda  
tæki sem hjálpaði mér í byrjun að 
greina hvað ég væri að hreyfa mikið 
mikið í daglegu lífi, var farið að stýra 
mér aðeins of mikið og auka stress 
frekar en að hvetja mig áfram. 

Dagleg hreyfing er lífsnauðsyn-
leg, en hvatinn þarf að koma 

að innan. Þá virkar hreyfingin sem 
vítamínsprauta fyrir líkama og sál. 
Við eigum ekki að hreyfa okkur til að 
þóknast öðrum, hvorki fólki né tækj-
um. Við hreyfum okkur 
fyrir okkur sjálf. Við 
finnum sjálf hvað 
hreyfingin gerir 
okkur gott og góð 
hreyfing kallar á 
meiri hreyfingu. 
Tæknin er góð til 
að mæla en pössum 
okkur á að verða 
ekki þrælar 
hennar.

Heilsumolar Gaua

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Nýverið gerði Íbúahreyfingin til-
lögur starfshóps Sjálfstæðisflokks, 
Samfylkingar og Vinstri grænna 
um uppbyggingu leiguhúsnæðis í 
miðbæ Mosfellsbæjar að umræðu-
efni í bæjarstjórn. Ástæðan er sú að 
þær fela ekki í sér nein úrræði fyr-
ir unga og efnaminni íbúa, heldur 
einungis þá efnameiri. 

Lóðarvalið segir sína sögu. Það á að 
byggja í miðbænum þar sem íbúðir eru eft-
irsóttar og byggingarkostnaður hár vegna 
kvaða um bílakjallara og fleira. Staðsetn-
ingin ein kallar því á hátt sölu- og leiguverð 
nema til komi sértækar ráðstafanir sveitar-
félagsins. 

Í umræðum kom fram að starfshópurinn 
ætlar hvorki að hafa frumkvæði að samstarfi 
við húsnæðissamvinnufélög, - en þau eru 
rekin án hagnaðarsjónarmiða, - né lækka 
gatnagerðargjöld. Orðrétt sagði bæjarstjóri: 
„Leiguverð ræðst af markaðsaðstæðum. 
Bærinn mun ekki koma með neinum hætti 
að rekstri þessara íbúða og þetta eru ekki 
félagslegar leiguíbúðir, heldur almennt 
leiguhúsnæði á frjálsum markaði.“ Það er 
sem sagt framboðið sem á að sjá til þess að 
lækka leiguverð. En hvað styður þá kenn-
ingu? Þetta eru einungis þrjátíu íbúðir á 
dýrasta stað í bænum. 

Samkvæmt minnisblaði á að út-
hluta lóðum fyrir sextíu íbúðir á 
mörkum Þverholts og Skeiðholts 
í miðbæ Mosfellsbæjar. Í fyrsta 
áfanga á að byggja fjörutíu íbúð-
ir þar af þrjátíu leiguíbúðir sem á 
hvílir þinglýst kvöð um varanlega 
útleigu sem er besta mál. En að 
aflétta þinglýstri kvöð er auðvelt 

og engar aðgerðir til lækkunar á upphafs-
kostnaði sem stuðla að viðráðanlegri leigu 
til frambúðar. Í tillögunum segir ekkert um 
hvernig haga skuli rekstri, halda utan um 
útleigu, viðhald og fleira.

Á bæjarstjórnarfundinum lýsti und-
irrituð afstöðu Íbúahreyfingarinnar til 
málsins: „Íbúahreyfingin er tilbúin til að 
koma að vinnu valnefndarinnar sem fái 
jafnframt það hlutverk að tryggja að vænt-
anlegar leiguíbúðir verði á viðráðanlegu 
verði og útfærsla á því hvernig rekstur og 
fyrirkomulag leiguíbúðanna verði tryggð 
til langs tíma. 

Íbúahreyfingin telur mjög mikilvægt að 
allar raddir heyrist við undirbúning þessa 
máls. En […] lítur svo á að markmið með 
úthlutun lóða undir leiguíbúðir sé fyrst og 
fremst að tryggja fólki og þá sérstaklega 
ungu fólki leiguíbúðir á sem lægstu leigu-
gjaldi til langs tíma.“

Íbúahreyfingin tekur undir nauðsyn þess 
að byggja upp leigumarkað í Mosfellsbæ. 
Íslensk heimili eru í sárum eftir mesta 
bankahrun sögunnar og sögð þau skuld-
settustu í heimi. Nú sex árum síðar hefur 
mikill fjöldi fólks misst húsnæði sitt og 
lánshæfi í bönkunum. Margir eru því ekki 
borgunarmenn fyrir eigin húsnæði. Enn 
aðrir geta ekki hugsað sér að láta binda sig 
aftur á skuldaklafann. Uppbygging leigu-
markaðar er því knýjandi. 

Þetta fyrsta skref í þróun leigumarkaðar í 
Mosfellsbæ er með öðrum formerkjum en 
Íbúahreyfingin hefði kosið. Forgangsröð-
unin vekur undrun. Undirrituð frétti fyrst 
af tilvist starfshópsins á fundi bæjarráðs nú 
í lok janúar. Hefði ekki verið skynsamlegra 
að hafa þverpólitíska sátt um svo mikilvægt 
mál? Og muna að sveitarstjórnir þurfa að 
gæta jafnræðis í ákvörðunum sínum, muna 
að það er líka þeirra verkefni að tryggja 
ungum og efnaminni fjölskyldum leigu-
húsnæði á viðráðanlegu leiguverði.

Í stefnumótandi starfi í bæjarstjórn þurfa 
ráðandi öfl að þola að hlusta á öll sjónar-
mið. Þannig er lýðræðið.

Sigrún H. Pálsdóttir
bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar

Leiguíbúðir fyrir efnameiri 
í forgang í Mosfellsbæ

Líf og fjör hefur einkennt Félags-
starf eldri borgara í Mosfellsbæ 
að undanförnu. Mikið fjör og góð 
mæting hefur verið á GAMAN 
SAMAN sem er stjórnað af Páli 
Helgasyni og hans glaða gengi. 

Góðir gestir af leikskólum bæj-
arins hafa komið í heimsókn og 
síðast kom hinn frábæri söng-
flokkur Hafmeyjurnar og sungu fyrir stút-
fullt hús af fólki. Rúmlega 80 manns mættu 
á Eirhamra og þar á meðal margir góðir 
gestir frá félagsstarfinu í Hvassaleiti, alltaf 
gaman að fá góða gesti. 

Dagskráin hefur verið fjölbreytt en 
Bessastaðir voru heimsóttir og fram und-
an er leikhúsferð í mars ásamt reglulegri fé-
lagsvist og bingó. Núna í febrúar munum 
við bæta við enn einum dagskrárlið, Kína-
skák, sem er spil sem margir geta spilað á 
venjuleg spil. Komdu annan hvern fimmtu-
dag  að spila.

 Góð þátttaka hefur verið á  öll nám-
skeið og skemmtilegt að segja frá því að 
góð aukning hefur verið í leikfimi en hún 
var gerð gjaldfrjáls um áramótin í takt við 

stefnu bæjarins sem Heilsueflandi 
samfélag. Til stendur að bjóða 
upp á dansleikfimi en kynningar-
tími var um daginn á Eirhömrum.  
Hann tókst gríðalega vel og verður 
tímasetning á honum kynnt innan 
skamms. 

Myndlistahópur hefur verið 
stofnaður, Perluhópur Jónu vekur 

mikla lukku og svo mætti halda lengi áfram 
að telja allt það skemmtilega sem er í boði. 
Mikil jákvæðni og gleði er ríkjandi í félags-
starfinu og gaman að sjá ný andlit og má 
þess geta að allir eru hjartanlega velkomn-
ir í félagsstarfið og er það opið alla virka 
daga á Eirhömrum á milli kl. 13:00-16:00.  
Leiðbeinendur eru i handavinnu alla virka 
daga nema föstudaga. Við leyfum nokkrum 
myndum að tala sínu máli

Verið hjartanlega velkomin 
Starfsmenn félagsstarfsins Eirhömrum 

og FaMos

Elva Björg Pálsdóttir
Forstöðumaður félagsstarfs 

eldri borgara í Mosfellsbæ

Blómlegt félagsstarf eldri borgara

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



Í tilefni af vetrarfríi grunnskólanna í Mosó 
verður Wipeout-brautin í Lágafellslaug opin 
fimmtudag til sunnudags frá kl. 10:00 - 17:00.

Skíðasvæðin í Skálafelli og Bláfjöllum 
verða opin lengur vegna 

vetrarfrís í grunnskólunum.

Opið fiMMtudag Og föStudag kL. 11-21 
Rútuferðir frá Snælandi kl. 11:20 og 16:35.

Farið er til baka kl. 15:00 og 21:00 
Opið uM heLgina kL. 10-17

nú drífa sig allir á skíði og koma svo 
á eftir í Lágafellslaug og slaka á í 

heitum pottum, eimbaði eða sauna.

frÍtt Í Sund á 
föStudag fyrir 

aLLa 16 ára 
Og yngri

njótuM
þeSS

að vera 
SaMan Í
vetrar-
frÍinu

opin í vetrarfríinu 
og alla helgina



Þjónusta við mosfellinga             
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Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

Líkami og sál
Þverholti 11 - s. 566 6307
www.likamiogsal.is

Verið hjartanlega velkomin!

Hlín Blómahús • Kjarnanum • Mosfellsbæ • Þverholt 2 • Sími: 566 8700
Finndu okkur á facebook.com       Blómabúðin Hlín

ARTPRO Prentþjónusta
Háholti 14, 270 Mosfellsbæ  

566 7765 - artpro@artpro.is - www.artpro.is

VIÐ PRENTUM  FYRIR ÞIG

Smiðjuvellir 3 
S. 899 7473 / 431 2296

birkirgud@gmail.com

S. 899 7473 / 431 2296
birkirgud@gmail.com

PRO-STÁL

birkirgud@gmail.com
PRO-STÁL

Bygging skólamannvirkja 
- Hvað vilja foreldrar?

Eitt af stóru markmiðum verkefnisins 
„Heilsueflandi samfélag“ er að gera íbú-
um í Mosfellsbæ eins auðvelt og hægt 
er að velja hollari kostinn. Þá gildir einu 
hvort við erum að tala um matvæli, 
hreyfingu eða líðan - við getum ALLTAF 
valið hollari og betri kost sem eykur á 
vellíðan okkar og lífsgæði.

Sykurmagn.is
Að þessu sinni munum við beina sjónum okk-

ar að næringu en Embætti landlæknis opnaði á 
dögunum vefsíðuna www.sykurmagn.is sem 
ætlað er að efla færni barna og foreldra þeirra 
í fæðuvali.  Oft og tíðum eru matvörur, sem eru 
sérstaklega markaðssettar fyrir börn, ekki endi-
lega þær æskilegustu fyrir þau. Þar komum við 
foreldrarnir sterkir inn því við getum og eigum 
að hjálpa börnunum okkar að læra að velja æski-
legar vörur, t.d. sem innihalda minna af viðbætt-
um sykri en aðrar sambærilegar vörur. 

Hvað er  viðbættur sykur?
Eins og kemur fram á síðunni sykurmagn.

is þá er sykur til staðar frá náttúrunnar hendi í 
sumum matvælum eins og til dæmis mjólkur-
sykur í mjólkurvörum og ávaxtasykur í ávöxt-
um og hreinum söfum. Hins vegar er talað um 
viðbættan sykur þegar sykri er sérstaklega bætt í 
matvörur við framleiðslu. Það er ekki eingöngu 
hvítur sykur sem telst til viðbætts sykurs heldur 

á það einnig við um púðursykur, hrá-
sykur, (agave)síróp, melassa, glúkósa 
(þrúgusykur), ávaxtasykur (frúktósa) 
og náttúrulegan sykur sem er til staðar í 
hunangi svo eitthvað sé nefnt. Það skipt-
ir sem sagt ekki máli hvaða nafni sykur-
inn nefnist heldur er það viðbótin sem 
slík sem skiptir máli og almennt er ekki 
hollara að bæta í matvæli einni tegund 

sykurs umfram aðra.

Græna „Skráargatið“
Samnorræna hollustumerkið „Skráargatið“ 

hjálpar okkur einnig til að velja hollari matvörur, 
þ.e. vörur með minni og hollari fitu, minni sykri, 
minna salti og meira af trefjum og heilkorni en 
sambærilegar vörur sem uppfylla ekki skilyrðin 
til að bera merkið. Í því samhengi er gaman að 
vekja athygli á því að Ísfugl/Reykjabúið hér í bæ 
er fyrsti framleiðandi fuglakjöts á Íslandi sem fær 
„Skráargatið“ á flestar sínar framleiðsluvörur.

Gleymum því ekki að við fullorðna fólkið erum 
innkaupastjórarnir og því mikilvægt að við not-
um þau tæki og tól sem við höfum til að auðvelda 
okkur valið – veljum hollari kostinn!

Ólöf Kristín Sívertsen
Lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri 
Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Veljum hollari kostinn....

Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nein-
um, sem börn eiga í grunnskólum bæj-
arins, að  á síðustu mánuðum hefur ver-
ið tekist á um stefnumótun um byggingu 
skólamannvirkja í bæjarfélaginu. Á sama 
tíma og bæjar- og skólayfirvöld í Mos-
fellsbæ, hafa lagt ofuráherslu á byggingu 
skóla í óbyggðum hverfum bæjarins, þá 
hefur vaxið fram fordæmalaus samstaða 
foreldra í bænum, sem sameinast hafa um aðra 
sviðsmynd. 

Eins og gefur að skilja, þá er að sjálfsögðu rými 
fyrir margskonar skoðanir í fjölmennri hreyfingu 
eins og foreldrasamfélagi Mosfellsbæjar. Því er 
nauðsyn að fram fari upplýsingaöflun og opin 
umræða í öllum foreldrafélögum, þar sem lögð 
er áhersla á að allir geti tjáð sig og rætt málin. 
Fyrir okkur, sem tekið höfum á okkur þær skyld-
ur og forréttindi sem það inniber að vera full-
trúar foreldra í foreldrafélögum, svæðisráði og 
fræðslunefnd bæjarins, þá hefur það verið lær-
dómsríkt að sjá hvernig foreldrar hafa getað unn-
ið saman að þessu mikilvæga hagsmunamáli, að 
tryggja félagslega heilbrigt skólaumhverfi fyrir 
börnin okkar. 

Frá bæjardyrum foreldra eru það tvær ályktan-
ir, sem skýrt tala máli meirihluta foreldra  í bæj-
arfélaginu og í rauninni það umboð sem FGMos 
hefur til áframhaldandi viðræðna við bæjar- og 
skólayfirvöld. Þar sem ekki er pláss fyrir birtingu 
þessara ályktana í heild sinni hér í okkar ágæta 
bæjarblaði, þá er lesendum bent á fésbókarsíðu 
FGMos „www.facebook.com/groups/fgmos“.  
Eins og lesandinn sjálfur getur kynnt sér á áður-
nefndri fésbók, þá er kjarninn í þessum tveimur 
ályktunum sem sendar voru bæjar- og skólayfir-
völdum mjög skýr;  

28. janúar 2014 samþykktu foreldrafélög 
ALLRA grunnskóla Mosfellsbæjar, í svæðisráði 
að „... áhersla verði lögð á hag núverandi íbúa 
framyfir hagsmuni væntanlegra íbúa“.  Þann 

6. febrúar 2014 samþykktu  ÖLL for-
eldrafélög leik- og grunnskóla í bænum 
ályktun um að  „... farið verði í viðeig-
andi aðal- og deiliskipulagsbreytingar 
með það að markmiði að byggja nýjan 
skóla miðsvæðis í Mosfellsbæ.“

Hverjum þeim sem les þessar álykt-
anir má vera ljóst, að sú samstaða sem 

myndaðist í foreldrasamfélagi Mosfellsbæjar er 
nánast fordæmalaus og um leið er það mikil-
vægt fyrir bæjar- og fræðsluyfirvöld að fá skýrar 
áherslur frá foreldrum, til að vinna eftir.  

FGMOS fundaði í byrjun þessa mánaðar með 
kjörnum fulltrúum og starfsmönnum skipulags- 
og fræðslunefndar um uppbyggingu skólamann-
virkja.  Margar spurningar eru settar fram um 
stefnu bæjarins er varðar uppbyggingu skóla-
mannvirkja og forsendur fyrir þeim mannvirkj-
um sem ákveðið hefur verið að fara í.  

Það er afstaða FGMOS, að það sé mikilvægt 
að yfirvöld í Mosfellsbæ svari þeim spurningum 
sem fram hafa komið og þá sérstaklega hver sé 
niðurstaða faglegrar, skipulagslegrar og fjárhags-
legrar skoðunar á hugmyndum foreldra.  Kynn-
ingu FGMOS er einnig hægt að nálgast á fésbók-
arsíðu FGMOS.  

Þeir möguleikar sem verða til þegar sterkt for-
eldrasamfélag vex fram, er fjársjóður fyrir bæj-
arfélagið og lykillinn að því að við fáum byggt  
börnunum okkar félagslega heilbrigt skólaum-
hverfi. Ég vil hvetja foreldra til þess að ganga í 
hóp FGMOS á fésbókinni til þess að kynna sér 
þau málefni sem unnið er að og ekki síst til þess 
að koma með ábendingar um það sem foreldrar 
vilja úrbætur á. 

Óskar Kristjánsson, talsmaður svæðisráðs 
grunnskólaforeldra (FGMos), fulltrúi FGMos 

hjá landssamtökum Heimilis og skóla og 
formaður foreldrafélags Lágafellsskóla.

Næsta blað kemur út: 
12. mars
Efni og auglýsingar skulu 
berast fyrir kl. 12, 
mánudaginn 9. mars.
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Helena 
Kristins-
dóttir
Jæja kæru 

vinir, eigum við ekki að 
fagna miðvetri og hópast 
saman í óvissuferð um 
næstu helgi?
Ég er búin að óska eftir 
tilboðum hjá nokkrum að-
ilum í bransanum og mér 
til mikillar ánægju sendi 
eitt fyrirtækið mér til baka 
tilboð þar sem þau sjá 
alfarið um óvissuferðina 
þannig að allir í ferðinni 
eru undir sama hatti varð-
andi óvissuna og verðið 
alveg ásættanlegt!
Þið sem hafið áhuga á að 
koma með á laugardaginn 
í óvissuferð ársins, sendið 
póst á ferdathjonustafatla-
dra@straeto.is merkt 
Óvissuferð/Helena :)
Sjáumst!� 10. feb

Guðni Þor-
björnsson
Um borð í TF-
ULV í dag - 

rétt fyrir utan Mosfellsbæ:
Guðni: „Sverrir, þú flaugst 
beint framhjá eldhús-
glugganum - ég vona að 
þú þekkir fólkið hérna 
MJÖG vel“.
Jón Sverrir: „Ha nei nei, 
ég þekki þau ekki neitt. Ég 
er ekki að fljúga“.
Guðni: „Ekki ég heldur“.

30. jan

Sigrun Bjorg 
Ingvadottir
Elska að 
skafa bílinn 

7 sinnum sama daginn, 
meðan snjókornin bráðna 
á andlitinu. Sagði enginn 
aldrei :(� 16. feb

Hilmar 
Gunnarsson 
MOSÓ OG VÍN 
...getur ekki 

klikkað.� 14. feb

Stefan Atli 
Jonsson
Ég elska að 
fá að rekast á 

eða hitta vin sem ég hefur 
ekki hitt í nokkurn tíma. 
Rósa góð tilfinning. 

17. feb

Leifur 
Guðjónsson
já sÆLLLLLLL 
textvarp siða 

330 við erum efstir heheh-
eheh svo er það næsta 
verkefni næsta fimmtu-
dag. Afturelding -haukar 
skyldumæting fyllum 
kofan styðum kjúklingana 
okkar þeir eru komnir á 
flug.  15. feb

Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

• nýlagnir • viðgerðir
•
• hönnun og uppsetning á öryggiskerfum
• síma og tölvulagnir 

Löggiltur�rafverktaki

20% afsláttur
fyrir námsmenn, eldri borgara og öryrkja

milli kl. 10-14 alla virka daga
Hárgreiðslustofa Helenu – Stubbalubbar

Barðastaðir 1-3 • 112 rvk • sími: 586 1717 • stubbalubbar.is
Pantaðu tíma á netinu • Stubbalubbar er eina barnastofan á landinu

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

Pantanir hjá Jóni í síma 895-0390 eða á kiwanishus.moso@gmail.com

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
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Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

www.bmarkan.is

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:30

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: 06:30 - 08.00 og 15:00 - 21:00

Laugard. kl. 09:00-17:00 og sunnud. kl. 09:00-16:00

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 24.100 kr.

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450



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

Guðrún Elísabet fæddist 20. nóvem-
ber 2014. Hún var 3685 g. og 52 cm. 
foreldrar hennar eru Ingibjörg Alexía 
Guðjónsdóttir og Kristinn Sigurþórs-
son. Eldri bróðir er Halldór Andri og 
býr fjölskyldan í Kvíslartungu.

La sauce au vin du Médoc
Elvar Trausti og Jó-
hanna Lilja deila með 
okkur þessari ljúffengu 
uppskrift að pottrétti. 
„Ég fékk þennan rétt 
hjá Gillian vinkonu 
minni og er þetta 
tilvalið þegar maður er 
með marga í mat og 
á köldum vetrarkvöld-
um. Best að gera 
þetta daginn áður,“ 
segir Jóhanna. 

• 750 gr nautakjöt                                            
• 750 gr svínakjöt
• 1 kanína (sleppi henni)
• 2 eða 3 flöskur rauðvín
• 3 stórir skallottlaukar
• 4 rif hvítlaukur
• Hveiti
• Sykur
• 6 gulrætur
• Nokkrar greinar timían
• 2 lárviðarlauf
• 20 gr dökkt súkkulaði (set nú 
oft meira, oft ½ plötu).

Nauta- og svínakjötið er skorið 
í litla bita, ca. 3 cm og steikt á pönnu í 
ólífuolíu. Takið svo kjötið af pönnunni og 
hellið olíunni af. Hellið einu glasi af rauðvíni á 
pönnuna og skrapið það sem er á pönnunni. 
Bætið þessu við vökvann sem lekur af kjötinu.
Skerið skallottlaukinn fínt niður og setjið 
hann í stóran pott ásamt 2 teskeiðum af ólífu-

olíu, þegar hann 
er aðeins farinn að 
mýkjast þá setjið 
þið hvítlaukinn út í. 
Setjið nú kjötið út í 
ásamt 2 matskeiðum 
af hveiti, 1 tsk salti 
og 1 tsk sykri og 
mulinn pipar. Veltið 
þessu öllu vel saman 
í pottinum svo að 
kjötið sé vel þakið. 
Hellið svo víninu og 
safanum af kjötinu 
útí.
Hreinsið gulræturnar 

og skerið í stóra bita. 
Setjið svo lárviðarlauf, 
timían og súkkulaðið í 
pottinn og svo er vatni 
bætt út í þannig að það 
flæði vel yfir kjötið. 
Þetta er svo látið malla 
við lágan hita í a.m.k. 
3 klst. Svo er það látið 
kólna.
Daginn eftir er þetta 
svo látið malla í a.m.k. 
1 klst. ( kanínunni 

bætt í hér ef hún er notuð), þannig að kjötið 
verði svo mjúkt að það er við það að detta í 
sundur. Hér er kominn pottréttur með frábærri 
rauðvínssósu. Með þessum pottrétt er tilvalið 
að bera fram kartöflumús eða bara nóg af 
góðu brauði. 
Verði ykkur að góðu.

Elvar og Jóhanna skora á Pétur Magg og Ingu Dís að deila næstu uppskrift með Mosfellingum.

Heilsurækt 
eða heilsu
órækt
Í fyrsta tölublaði Stundarinnar sem 

kom út fyrir stundu (ég rata út) 

skrifaði ég grein um afreksþjálfun al-

mennings. Í greininni er rætt við tvo 

sérfræðinga sem hafa mikla þekk-

ingu á afreksíþróttum og afreksþjálf-

un. Annar þeirra er Mosfellingurinn 

Guðmundur Daði Kristjánsson og 

hinn Gauti Grétarsson sem hefur far-

ið með íslenska hópnum á eina fimm 

Ólympíuleika.

Inntak greinarinnar er að á 

undanförnum árum hefur færst 

verulega í aukana að almenningur 

stundi heilsurækt eins og íþrótt. Æfi 

af mikilli ákefð fimm, sex sinnum í 

viku eða jafnvel oftar. Þótt íþróttir 

hafi marga jákvæða kosti þá fylgir 

tíðum æfingum mikið líkamlegt og 

andlegt álag. Hvaða íþróttamaður 

sem er getur tekið undir það. Íþróttir 

og heilsurækt eru nefnilega ekki sami 

hluturinn. Alls ekki.

Þegar þú ert farinn að stunda 

líkamsrækt af svo mikilli ákefð að 

hún er farin að skaða líkama þinn til 

lengri tíma litið er ekki lengur um 

heilsurækt að ræða. Hafir þú hins 

vegar áhuga á því að vera líkamlega 

á þig kominn eins og íþróttamaður 

er það öllum frjálst. En því fylgir 

ábyrgð. Í fyrsta lagi þarf viðkomandi 

að vera meðvitaður um áhættuna sem 

fylgir svo miklu líkamlegu álagi og 

að vera meðvitaður um þann lífstíl 

sem svo miklar æfingar kalla á. Það 

eru nefnilega margir sem æfa eins 

og íþróttamenn tvo tíma á dag en 

lifa ekki eins og þeir hina 22 tíma 

sólarhringsins. Þetta á að sjálfsögðu 

við íþróttamenn líka en það er alltof 

algengt að íþróttamenn hagi lífstíls-

venjum sínum ekki í takt við álag. 

Það getur skilið á milli þeirra góðu og 

þeirra bestu.

Hreyfing er nauðsynleg og heilsu-

vakning almennings undanfarin ár er 

frábær. Það er hins vegar mikilvægt 

að allir átti sig á því að þeir eru mættir 

til leiks á eigin ábyrgð. Það er enginn 

annar sem er að fara passa upp á að 

hlutirnir séu alltaf rétt gerðir. Ekki 

nema þú sért afreksíþróttamaður sem 

er með sérfræðinga í kringum þig 

á sviði þjálfunar, næringar, sjúkra-

þjálfunar og jafnvel sálfræði. Það eru 

fæstir í þeim sporum.

ásgeir jóns

  -  Heyrst hefur...32

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

Aron Darri fæddist 31. október 2014.
Hann var 2308 gr og 48 cm. Foreldr-
ar eru Svandís Heiða Pálmadóttir og 
Guðjón Trausti Sigfússon. Aron Darri 
á tvö eldri systkini, þau eru Pálmi 
Trausti 10 ára og Elísabet Ýr 7 ára.

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfellingum ásamt 
helstu upplýsingum á mosfellingur@mosfellingur.is



Heilsurækt 
u
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mennings. Í greininni er rætt við tvo 

-

un. Annar þeirra er Mosfellingurinn 

-

ið með íslenska hópnum á eina fimm 

sem er getur tekið undir það. Íþróttir 

og heilsurækt eru nefnilega ekki sami 

hún er farin að skaða líkama þinn til 

ábyrgð. Í fyrsta lagi þarf viðkomandi 

að vera meðvitaður um áhættuna sem 

sólarhringsins. Þetta á að sjálfsögðu 

við íþróttamenn líka en það er alltof 

Það getur skilið á milli þeirra góðu og 

vakning almennings undanfarin ár er 

að allir átti sig á því að þeir eru mættir 

til leiks á eigin ábyrgð. Það er enginn 

annar sem er að fara passa upp á að 

nema þú sért afreksíþróttamaður sem 

þjálfunar og jafnvel sálfræði. Það eru 

smá
auglýsingar
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hundaeftirlitið í mosfellsbæ
Það er alVeG sama
hVað hundurinn
Þinn er GÓður
- ÓKunnuGt fÓlK
Veit Það eKKi

hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450

www.malbika.is - sími 864-1220

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

www.bilaorri.is

Sjá sölustaði á www.istex.is
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Aðalpíparinn
pípulagnir  •  nýlagnir 

viðhald  •  ráðgjöf

Eyþór Bragi Einarsson
löggildur pípulagningameistari

sími 773-6867
adalpiparinn@gmail.com

Heimilisþrif
Ábyggileg kona á miðjum 
aldri vill taka að sér þrif í 
heimahúsum, er vandvirk 
og ábyggileg með góða 
reynslu.
Uppl. í síma 6936720 á 
daginn.

Íbúð óskast
Óska eftir 2-3 herbergja 
íbúð til langtímaleigu.
Öruggar greiðslur. Er 
reyklaus. Engin dýr
Dóróthea s: 866-3023.

Húsnæði óskast
Hjón  óska eftir að taka 
3-4 herbergja íbúð/hús 
á leigu.
Vinsamlegast hafið sam-
band við Guðmund í síma 
660-3830.

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

MOSFELLINGUR
kemur 

næst út
12. mars

SkilafreStur fyrir efni 
og auglýSingar er til 

hádegiS 9. marS.

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Þjónustuauglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

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

Allskonar bílaviðgerðir 
Erum i Flugumýri   

RÆSIR, 
Bílaþjónustan Hjálp.  

Sími 6668555.
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á sundlauganótt í lágafellslaug
troðfullur pottur 

Fléttur verða alltaf í tísku, þær eru auðveldar, passa við allt og gera svo mikið. Fléttur 
hafa verið til í mörg þúsund ár. Fléttur eru sagðar vera félagslegar vegna þess hve 
langan tíma það tekur að flétta heilan haus. Þá náði fólk að kynnast og spjalla um lífið 
og tilveruna á meðan það fléttaði hvort annað. Þú getur ferðast um heiminn og séð eldri 
kynslóðina vera kenna þeim yngri að flétta. Sums staðar eru þræðir, perlur og annað 
skart sett með í flétturnar. Það er svo margt sem fléttur geta gert. Bætt þeim inn í hárið 
hér og þar til þess að gera slegið hár aðeins öðruvísi, snúðar gerðir úr fléttu eða fléttum, 
sofið með fléttur til þess að búa til liði og svo mikið fleira.

Kannt þú að flétta?
Prufaðu að poppa greiðslu dagsins með fléttum 
og skelltu mynd á instagram með #fléttaðhárið
Við ætlum að gefa flottustu fléttunni gafabréf 
í djúpnæringarmeðferð á Sprey. Vertu með !
Hlökkum til að sjá flétturnar.

„það er sVo margt sem fléttur geta gert“

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

gaman
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1. Stakur ostborgari með káli, gúrku, osti og sósu 450 kr.
2. Samloka með skinku, osti og sósu 395 kr.
3. Pylsa og 1/2 L gos 500 kr.

Mánudaga - Laugardaga 10-22, Sunnudaga 11-22

, KOKTEILSÓSA

Opnunartími



MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is586 8080

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

mynd/raggiÓla

einstök sundlauganótt
Einar einstaki töfraði krakkana upp úr skónum á vel heppnaðri 
sundlauganótt í Lágafellslaug þann 7. febrúar. Wipeout-brautin sló 
einnig rækilega í gegn og verður opin í vetrarfríinu næstu daga. 

Ferskur fiskur 
á hverjum degi

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM

Þjónusta við 

Mosfellinga í 24 ár

OPið virka DaGa frá kl. 9-18 • NetfaNG: BerG@BerG.is • www.BerG.is • BerG fasteiGNasala stOfNuð 1989

stórikriki gerplustræti

Mjög vandað og vel byggt 60 fm. hesthús. Mjög rúmgóðar stíur. 8 hestar. Flott aðkoma og  
gott gerði. Endahús. Gott eldhús og setustofa, Snyrting. Hnakkageymsla og hlaða sem tekur 
4 stórbagga. Neðsta gatan og næg bílastæði.  V. 13,5 m.

Blesabakki

Flott 137,9 fm. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli við Stórakrika 1 í Mosfellsbæ. Vandaðar innrétt-
ingar úr eik, parket og skápar. Útgengt úr stofu á stóran sólpall með  háum skjólveggjum. 3 
rúmgóð svefnherbergi. Opið úr stofu í eldhús.  Allt fyrsta flokks. V. 35,8 m.

Glæsileg, 144,8 fm. íbúð á 3. hæð í flottu lyftuhúsi við Gerplustræti í Helgafellslandi.
Gott útsýni. Stæði í bílageymsluhúsi. Laus strax.  V. 41,9 m.

Mjög vandað og vel byggt 353 fm. einbýli með aukaíbúð á jarðhæð. 56 fm jeppabílskúr. Flott-
ur frágangur. Góðar innréttingar, sundlaug, arinn og góður garður. Gott viðhald og mikið búið 
að endurnýja af innréttingum og tækjum. Allt fyrsta flokks.  V. 76,5 m.

grundartangi


