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Harðarkonur héldu töltmót fyrir konur í þriðja sinn • Söfnuðu 1,6 milljón fyrir Líf

Lífstöltið komið til aðselja...
vera
Lífstöltið var haldið í reiðhöllinni í Mosfellsbæ laugardaginn
9. mars. Mótið er fjáröflun fyrir Líf, styrktarfélag kvennadeildar Landspítalans og í ár söfnuðust um 1.600.000 kr. sem
er talsverð aukning frá fyrri árum. Framtakssamar konur úr
hestamannafélaginu Herði stóðu fyrir þessu glæsilega móti.

Á myndinni má sjá nokkrar galvaskar konur í upphafi móts.
Dorrit Moussaieff forsetafrú, Jóna Dís Bragadóttir formaður
hestamannafélagsins auk Helenu Kristinsdóttur og Ragnheiðar Þorvaldsdóttur sem komu að skipulagningu
mótsins ásamt öðrum kraftmiklum Harðarkonum.
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Mosfellingurinn Guðjón Haraldsson stofnaði vélaleigu fyrir 45 árum

„Höfum aldrei skipt
um kennitölu“
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Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is

Ný heiMaSíða - www.joNb.iS

Þjónustuverkstæði
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WWWMOSFELLINGURIS MOSFELLINGUR MOSFELLINGURIS

Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson
Ritstjórn: (blaðamenn og ljósmyndarar)
Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir, annaolof@mosfellingur.is
Ragnar Þór Ólason, raggiola@mosfellingur.is
Ruth Örnólfsdóttir, ruth@mosfellingur.is
Prentun: Landsprent. Upplag: 4.000 eintök
Dreifing: Íslandspóstur.
Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf.
Próförk: Ingibjörg Valsdóttir
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.

100. viðtalið birtist í dag
Í

Mosfellingi í dag birtist 100.
viðtal blaðsins við áhugaverða
einstaklinga undir liðnum „Mosfellingurinn“. Það er Ruth Örnólfsdóttir
sem tekið hefur viðtölin
síðastliðin sjö ár og gert
það með miklum sóma.
Við erum heppinn að
hafa jafn vandvirka og
samviskusama konu í
okkar liði eins og hana
Ruth. Viðtölin eru
skemmtileg og
fræðandi og hafa
umfram allt
sögulegt
gildi til

.¾STI -OSFELLINGUR KEMUR ÒT  APRÅL

framtíðar. Það er vel við hæfi að 100.
viðtalið sé við Gauja á gröfunni en
hann er einn þeirra Mosfellinga sem
hafa látið mikið að sér kveða.
Takk fyrir fyrstu 100 viðtölin Ruth og
megi þau verða mörg hundruð.

K

onurnar í hestamannafélaginu
stóðu fyrir glæsilegu móti á laugardaginn þar sem ágóðinn rann í gott
málefni. Húrra fyrir öllum þeim sem
komu að þessu skemmtilega móti.

M

osfellingur og Fasteignasala
Mosfellsbæjar ætla að bjóða
á leik Aftureldingar og ÍR í kvöld.
Klippið út afrifu aftar í blaðinu.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings
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Enn er myndefni sótt
í skólablað nemenda
Brúarlandsskóla 1966-67.
Fram kemur í skólaannál
að Jón Júlíusson leikari
starfaði með nemendum
og leiðbeindi þeim við
skemmtanir og á skólahátíð. Ásta Jónsdóttir frá
Reykjum lánaði góðfúslega
ljósmyndir úr myndasafni
sínu.
Mynd 1) Skólahátíðin var
17. mars 1967, í Hlégarði.
Ásta Jónsdóttir,formaður
skemmtinefndar, setur
hátíðina með stuttu ávarpi.
Mynd 2) Jón Júlíusson
leikari.
Mynd 3) Ásta og Ólafur
Oddsson frá Hálsi í Kjós
flytja: Geng ég fram á gnípur og geigvæna brún. Texta
Matthíasar Jochumssonar
úr Skugga – Sveini.






Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)
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Klapparhlíð

3TËRGL¾SILEGT   M ENDARAÈHÒS
¹ TVEIMUR H¾ÈUM VIÈ 4RÎLLATEIG  Å
-OSFELLSB¾ 'L¾SILEGAR SÁRSMÅÈAÈAR
INNRÁTTINGAR OG FALLEG GËLFEFNI #A
 M TIMBURVERÎND Å SUÈVESTUR
%IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6   M

-JÎG FALLEG   M  HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI ¹
 H¾È Å JA H¾ÈA FJÎLBÕLI VIÈ
+LAPPARHLÅÈ  Å -OSFELLSB¾ ¶ETTA ER
FALLEG OG BJÎRT ÅBÒÈ ¹ VINS¾LUM STAÈ
Å -OSFELLSB¾ 3TUTT Å SKËLA LEIKSKËLA
SUND OG LÅKAMSR¾KTARSTÎÈ %IGNIN ER
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6   M

bjartahlíð - endaraðhús

hulduhlíð
-JÎG FALLEGT   M ENDARAÈHÒS
MEÈ FRÅSTANDANDI BÅLSKÒR VIÈ
(ULDUHLÅÈ Å -OSFELLSB¾ &ALLEGAR
INNRÁTTINGAR OG GËLEFNI  RÒMGËÈ
SVEFNHERBERGI &ALLEGUR GARÈUR
6   M

Klapparhlíð

-JÎG FALLEGT   M ENDARAÈHÒS MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR VIÈ "JÎRTUHLÅÈ Å -OSFELLS
B¾ 'OTT SKIPULAG ¶RJÒ SVEFNHERBERGI &ALLEGAR INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI 3TEYPT BÅLAPLAN
TIMBURVERÎND OG FALLEGUR GARÈUR Å SUÈVESTUR
6   M

-JÎG FALLEG   M  RA HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ ¹ EFSTU Å JA H¾ÈA FJÎLBÕLI
VIÈ +LAPPARHLÅÈ Å -OSFELLSB¾ -JÎG
FALLEGAR INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI
&LOTT ÒTSÕNI 6INS¾LL STAÈUR STUTT Å
SKËLA LEIKSKËLA SUND LÅKAMSR¾KT OG
GOLFVÎLLINN
6   M

helgaland

stóriKriKi

  M EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM VIÈ (ELGALAND  Å -OSFELLSB¾
AUK ÖESS ER CA  M ËSKR¹È RÕMI Å
KJALLARA UNDIR BÅLSKÒR (ÒSIÈ STENDUR ¹
 M EIGNARLËÈ
6   M

'L¾SILEG  M  HERBERGJA ÅBÒÈ
¹  H¾È MEÈ TVEIMUR SVÎLUM Å
JA H¾ÈA LYFTUHÒSI VIÈ 3TËRAKRIKA
 Å -OSFELLSB¾ ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
FORSTOFU HOL STOFU BORÈSTOFU ELDHÒS
SJËNVARPSSTOFU HJËNAHERBERGI 
BARNAHERBERGI BAÈHERBERGI OG
ÖVOTTAHÒS AUK GEYMSLU OG BÅLAST¾ÈIS
Å BÅLAKJALLARA
6   M

6!.4!2 !,,!2 %)'.)2  3+2
%RUM MEÈ ¹HUGASAMA KAUPENDUR
AÈ EFTIRFARANDI EIGNUM
%INBÕLISHÒS Å (OLTUM EÈA 4ÎNGUM
VERÈHUGMYND   MILLJËNIR
JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å +LAPPARHLÅÈ
(JALLAHLÅÈ EÈA (ULDUHLÅÈ

stóriKriKi
'L¾SILEGT   M EINBÕLISHÒS ¹
EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR
VIÈ 3TËRAKRIKA  Å -OSFELLSB¾ %IGNIN
ER MJÎG VEL SKIPULÎGÈ MEÈ FALLEGRI
INNFELLDRI LÕSINGU OG MIKILLI LOFTH¾È
GL¾SILEGAR INNRÁTTINGAR OG FALLEG
GËLFEFNI
6   M

hjallahlíð - 175 m2 raðhús með bílsKúr

 RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ ,¹GAFELLSSKËLASV¾ÈINU
 OG JA HERBERGJA ÅBÒÈUM Å FJÎLBÕLISHÒSUM
FYRIR  ¹RA OG ELDRI Å +LAPPARHLÅÈ   OG 
  RA HERBERGJA ÅBÒÈUM Å ÎLLUM
HVERFUM -OSFELLSB¾JAR

rauðamýri
"JÎRT OG FALLEG   M RA
HERBERGJA ENDAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
MEÈ SÁRINNGANGI VIÈ 2AUÈUMÕRI  Å
-OSFELLSB¾ ¥BÒÈINNI FYLGIR ST¾ÈI Å
LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU %IGNIN ER LAUS TIL
AFHENDINGAR STRAX
6   M

-JÎG FALLEGT   M RAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ BÅLSKÒR VIÈ (JALLAHLÅÈ Å -OS
FELLSB¾ &ALLEGT ELDHÒS MEÈ BORÈKRËK RÒMGËÈ STOFA   SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI
GESTASALERNI SÁR ÖVOTTAHÒS OG SJËNVARPHOL (ELLULAGT BÅLAPLAN OG FALLEGUR SUÈURGARÈUR
6   M
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14 formlegar breytingar á núverandi skipulagi • Kynningarfundur fimmtudaginn 21. mars

endurskoðun aðalskipulags
Gerður hefur verið verklokasamningur við Hamarsfell byggingarfélag
ehf. vegna byggingar hjúkrunarheimilis í Mosfellsbæ. Nauðsynlegt
þótti að grípa til þessara ráðstafana
vegna verulegra vanefnda af
hálfu verktakans. Einnig var orðið
fyrirsjáanlegt að hann yrði ekki fær
um að standa við skuldbindingar
sínar um að ljúka verkinu. Þess má
geta að Garðabær hefur einnig rift
samningum við Hamarsfell um
byggingu hjúkrunarheimilis þar af
sömu ástæðum.
Mosfellsbær hefur tekið verkið að
sér og er nú að semja við undirverktaka um að klára vinnu við
innréttingar og fleira sem eftir er
í húsinu. Þannig verður verkinu
haldið áfram en nú er unnið við
að setja upp innréttingar ásamt
lokafrágangi á lóð. Kostnaður við
framkvæmd hússins verður um 710
mkr. sem vel undir kostnaðaráætlun. Á hjúkrunarheimilinu verða
einstaklingsíbúðir fyrir 30 vistmenn
og stefnt er að því að það taki til
starfa í júni næstkomandi.

Elías Pétursson
Lagt var upp með eftirfarandi megin
formaður skipuviðfangsefni við þessa endurskoðun:
lagsnefndar.
• Vesturlandsvegur, sambúð vegar og byggðar
• Stefnumörkun fyrir byggð í Mosfellsdal • Framtíðar hesthúsasvæði • Ævintýragarður í Ullarnesbrekkum • Stefnumörkun fyrir
frístundabyggð • Framtíðarbyggingasvæði fyrir íbúðir • Athafnasvæði/iðnaðarsvæði • Tengibrautir, endurskoðun skilgreininga
• Hverfisverndarsvæði
Ýmis önnur atriði: • Þéttbýlismörk • Afmörkun friðlands við
Varmárósa • Mörk vatnsverndarsvæða

Fjölbreytt byggð í góðum tengslum við umhverfið
„Á meðal helstu nýmæla í tillögunni miðað við gildandi skipulag
má nefna breytta stefnumörkun varðandi útfærslu Vesturlandsvegar og gatnamóta við hann með tilliti til sambúðar vegar og byggðar,
nánari skilgreiningar og skilmála um hverfisverndarsvæði, um
frístundabyggð og stök sumarhús í bæjarlandinu og um blandaða
byggð í Mosfellsdal, svo og tillögu um nýtt svæði fyrir hesthús og
hestaíþróttir í landi Hrísbrúar,“ segir Elías Pétursson formaður
nefndarinnar.

Mynd/RaggiÓla

Verklokasamningur
við Hamarsfell

Undanfarin misseri hefur verið unnið að endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar og er það
verk nú á lokametrunum.
Núgildandi aðalskipulag var samþykkt árið
2003 með gildistíma til 2024, en endurskoðuðu
skipulagi er ætlað að gilda til 2030. Gerðar hafa
verið 14 formlegar breytingar á gildandi aðalskipulagi frá því að það var samþykkt.

„Lögð er megináhersla á það markmið að í Mosfellsbæ fái að
þróast fjölbreytt byggð í góðum tengslum við umhverfið og opin
svæði, bæði mótuð útivistarsvæði og ósnortna náttúru, þannig að
ímynd bæjarins sem útivistarbæjar verði viðhaldið,“ segir Elías.
Í tillögunni segir ennfremur að leggja skuli áherslu á sérstöðu
og sjálfstæði Mosfellsbæjar en einnig á stöðu hans og hlutverk í
samfelldri byggð höfuðborgarsvæðisins.
Tillagan er til sýnis hjá Þjónustuveri Mosfellsbæjar, hjá Bókasafni
Mosfellsbæjar og hjá Skipulagsstofnun og er birt á vef bæjarins
www.mos.is. Kynningarfundur um tillögu að breyttu aðalskipulagi
verður haldinn í Listasalnum fimmtudaginn 21. mars kl. 20.

Skipuleggja hjóla- og gönguferðir í samvinnu við Mosfellsbæ

Gullvinnsla talin
vænleg í Þormóðsdal

Ný endurskoðuð greining á sýnum
úr boruholukjörnum úr Þormóðsdal hefur leitt í ljós að vænlegt þykir
að undirbúa gullvinnslu á svæðinu.
Í undirbúningi er að hefja ítarlegri
leit með vinnslu í huga og það í
samvinnu við breska sérfræðinga. Í
allra vænlegustu sýnunum reynist
þéttleiki gullsins vera í kringum 400
grömm af gulli í tonni af bergi.
Gull á Íslandi er upprunnið í jarðhitasvæðum sem tengjast gömlum
megineldstöðvum. Íslenska gullið
er laust við erfiða þungmálma og
aðskotamálma eins og kvikasilfur,
gagnstætt því sem oft gerist í gullæðum annars staðar í heiminum.
Þormóðsdalur er rétt austan við
Hafravatn í Mosfellsbæ.

kirkjustarfið

Heilsurækt og útivist
um uppsveitir Mosó
Fyrirtækið Út og vestur, í samstarfi við
íþrótta- og heilsurækt í Mosfellsbæ, stendur
fyrir útivistardagskrá með vorinu. „Við viljum sýna viljann sem kemur fram í stefnumótun bæjarfélagins um Heilsubæinn Mosfellsbæ,“ segja aðstandendur framtaksins.
„Við viljum líka sýna að við heimamenn
látum ekki aðeins nægja að benda á leiðina
að heilsuræktinni. Við förum hana sjálf.”

Í fylgd öflugra einstaklinga
„Við ætlum að hjóla og ganga inn í vorið
um upp- og nærsveitir Mosfellsbæjar í
fylgd öflugra einstaklinga úr sveitinni sem
hafa mikið fram að færa um heilsurækt,
náttúru og mannlíf. Íþrótta- og heilsuræktin í Mosó verða okkar grunnbúðir og
heimahöfn. Þegar við höfum lagt allt þetta
saman, umhverfið, fólkið og mannvirkin
sem við eigum nú þegar, þá sjáum við hvað
við erum í raun og veru rík,“ segir Jón Jóel
Einarsson hjá Út og vestur.

Þau hjónin, Jón Jóel og Maggý sem
skipuleggja útivistina, hvetja til þess að fólk
kynni sér ferðirnar á www.gowest.is. Hægt
er hægt að velja stakar ferðir eða pakka og
jafnvel taka með ferð á Hvannadalshnjúk ef
það freistar. Fyrsta skipulagða ferðin verður
farin á skírdag, fimmtudaginn 28. mars, en
dagskrána má sjá hér til hliðar.

Skírdagur 28. mars
Fyrsta ferð vorsins verður farin á
skírdegi. Gengið upp á Esju úr Blikdal í
Kjós. Uppgangan er lengri en ekki eins
brött og sú hefðbundna.
Laugardagur 6. apríl
Ferð á Moskarðshnjúka
með útúrdúr.
Laugardagur 27. apríl
Hjólaferð með Bjarka Bjarnasyni.
Þróun byggðar skoðuð, náttúrufar og
menningarlíf í sveit og bæ. Farið verður
frá Lágafellslaug.
Laugardagur 25. maí
Ferð með Vilhjálmi Ara, heimilislækni. Í fókus verður vatnið sem
skapar okkar ríkidæmi. Hann fræðir fólk
um mikilvægi vatnsins fyrir heilsu og
líkamsrækt.
Laugardagur 1. júní
Ferð með Sigrúnu Helgadóttur,
líffræðingi og rithöfundi til að skoða elsta
og nánasta þjóðgarðinn okkar. Sigrún er
sérfróð um þjóðgarða. Hvaða þýðingu
þeir geta haft fyrir heilsurækt og vellíðan.

HelgiHald næStu Vikna
Sunnudagurinn 17. mars
Fermingarguðsþjónustur í Lágafellskirkju kl.10:30 og 13:30.
Báðir prestar

28. mars - Skírdagur
Fermingarguðsþjónustur í
Lágafellskirkju kl.10:30 og 13:30.
Báðir prestar

24. mars - Pálmasunnudagur
Fermingarguðsþjónustur í Lágafellskirkju kl.10:30 og 13:30.
Báðir prestar

29. mars - Föstudagurinn langi
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl.20:00
Sellóleikur: Örnólfur Kristjánsson
Sr. Skírnir Garðarsson

www.lagafellskirkja.is
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jón jóel og Maggý

dagSkrá framundan

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ
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31. mars - Páskadagur
Hátíðarguðsþjónusta
í Lágafellskirkju kl. 08.00.
Fiðluleikur: Matthías Stefánsson
Einsöngur: Maríus Sverrisson
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Léttur morgunverður í safnaðarheimilinu að lokinni guðsþjónustu
Sunnudagaskólinn er kominn í frí.
Vorhátíð barnastarfsins verður í
byrjun maí. Nánar auglýst síðar.

 
   




Umræðufundur með forystu Sjálfstæðisflokksins. Félagsheimilinu
Harðarbóli, Mosfellsbæ, fimmtudaginn 14. mars kl. 20.00.

Bjarni Benediktsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir og
Ragnheiður Ríkharðsdóttir ræða uppbyggingu og aðgerðir
í þágu heimilanna.
Allir velkomnir.


 



Bjarki Már Sverrisson yfirþjálfari knattspyrnudeildar Aftureldingar leggur mikla
áherslu á huglæga þætti íþróttarinnar og félagslega eiginleika knattspyrnumannsins

HIN HLIÐIN

Gott að vita
af börnunum
innan vallar
B

jarki Már er mikill mannvinur og
hugsjónamaður með stórt Aftureldingarhjarta og er dýrkaður og
dáður af öllum iðkendum sem honum
kynnast. Hann hefur verið hjá knattspyrnudeild Aftureldingar í átján ár og er
nú yfirþjálfari allra yngri flokka. „Bjarki
er mikill baráttumaður fyrir því að börn í
Mosfellsbæ fái tækifæri til að stunda sína
uppáhaldsíþrótt við bestu aðstæður,” segir
Kolbrún Þorsteinsdóttir formaður barnaog unglingaráðs knattspyrnudeildar er ég
bað hana að lýsa samstarfsfélaga sínum í
stuttu máli.

Það erfiðasta í starfinu er
kannski það að horfa uppá
marga efnilega íþróttamenn
feta aðrar brautir án þess að
fá nokkuð um það að segja.

„Foreldrar mínir byggðu hús í Akurholtinu árið 1976 og ég ólst því upp í
Holtahverfinu. Ég stundaði íþróttir með
Aftureldingu frá sex ára aldri og var bæði
í handbolta og fótbolta, þar átti ég góð
uppvaxtarár. Mitt annað heimili var gamli
malarvöllurinn við íþróttahúsið að Varmá
og svo Tungubakkarnir á sumrin þar
sem mikið var sparkað og hlaupið. Þegar
ég horfi til baka þá er það nálægðin við
sveitina og það verndaða umhverfi sem
Mosfellsbær var og er í raun og veru sem
heillaði mig mest. Það var stutt í allar áttir,
það tók einungis fimm mínútur að hjóla á
Tungubakkana gegnum hesthúsahverfið og
það var sami tími að Varmá.”
Bjarki Már er fæddur í Reykjavík 6. febrúar 1978. Foreldrar hans eru Erna Vilbergsdóttir húsmóðir og Sverrir Sæmundsson
vélstjóri. Hann á þrjú eldri systkini þau
Þórunni fædda 1968, Vilberg fæddan 1972
og Benedikt fæddan 1973.
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

Ætlaði að verða matreiðslumaður

jólasteikina

Stoltur af æskuslóðunum
„Ég kynntist konunni minni, Kolbrúnu
Ósk Jónsdóttur uppeldis- og menntunarfræðingi, árið 1999. Ég flutti aftur í Mosfellsbæinn til hennar árið 2002 eftir að
hafa búið í ferðatösku milli Mosfellsbæjar
og Reykjavíkur um nokkurt skeið. Árið 2004
eignuðumst við okkar fyrsta barn, Kristófer
Dag og örfáum mánuðum síðar keyptum
við okkur íbúð hér í bænum. Við eignuðumst Aðalheiði Iðu svo árið
2007 og Brynhildi Örnu árið
2009. Ég hef alltaf verið mjög
stoltur af æskuslóðum mínum
og það kom aldrei neitt annað
til greina en að ala börnin upp í
Mosfellsbæ.”

Texture breytist í
Hárnýjung hárstúdíó

Eigendaskipti hafa átt sér stað á
Texture hárstofu Háholti 23. Hlíf
Ragnarsdóttir hársnyrtimeistari
hefur tekið við stofunni og mun
nafnið breytast í Hárnýjung
hárstúdíó. Hlíf rak stofu undir
sama nafni í Þorlákshöfn í yfir 20 ár.
Síðastliðin ár hefur Hlíf starfað sem
sölustjóri hjá Proact heildverslun
sem sinnir hársnyrtistofum um
allt land. „Á Hárnýjung mun starfa
frábært fagfólk, má þar nefna
Hrefnu og Báru sem verða í fullu
starfi í hárinu ásamt mér. Íris ætlar
að vera í hlutastarfi og svo kemur
ný ung stúlka, Guðrún Ýr, inn á
fimmtudögum. Snyrtifræðingurinn
Steinunn Lovísa verður áfram
með snyrtistofuna Hjá Lovísu hjá
okkur,“ segir Hlíf. Til gamans má
geta þess að Hlíf lærði í Mosfellsbæ
á Hársport Díönu sem síðar varð
Pílus. Hárnýjung hárstúdíó býður
alla velkomna til sín hvort sem er
til að líta á breytingarnar á stofunni
eða nýta sér þjónustu hennar.
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Byrjaði ungur að þjálfa

Ég spyr Bjarka Má hveMOSFELLINGURINN
„Árið 1994 lauk ég námi í Gagn- SVUI!NPTGFMMJOHVSJT
nær hann hafi byrjað að
fræðaskóla Mosfellsbæjar og ætlaði
þjálfa? „Á meðan ég kláraði
mér alltaf að verða matreiðslumaður og
10. bekkinn þá fékk ég brennandi áhuga á
sækja um í hótel- og matvælaskólanum
knattspyrnuþjálfun og fékk starf hjá knattí Kópavogi. Á endanum lá leið mín í
spyrnudeild Aftureldingar sem aðstoðarMenntaskólann við Sund, sem lá beinast
þjálfari í 5. flokki karla. Þar var ég í tvö ár
við því hann var hverfisskóli Mosfellsog hóf svo störf sem aðalþjálfari eftir mörg
bæjar á þessum tíma. Ég útskrifaðist frá
námskeið hjá KSÍ og hef verið þjálfari óslitMS árið 1998 eftir mjög svo skemmtileg
ið allar götur síðan. Knattspyrnuferill minn
ár. Eftir útskrift fór ég á flakk um Evrópu í
fjaraði snemma út vegna meiðsla og það
mánuð og um haustið 1999 skráði ég mig
tók þónokkurn tíma fyrir átján ára unglí stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Ég
inginn að sætta sig við það svo það kom
þjálfaði nokkra yngri flokka í knattspyrnu
ekkert annað til greina en að halda áfram
á háskólaárunum og oft var það raunin að
að þjálfa. Árið 1998 er mér alltaf minniség braut flestar umferðarreglur á leiðinni
stætt vegna þess að þá var tekið í notkun
upp í Mosfellsbæ til að ná á réttum tíma á
fjölnota íþróttahús að Varmá og þótti það
æfingu,” segir Bjarki Már og brosir.
mikil bylting að fá tvo auka sali.”
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Fullt nafn: Bjarki Már Sverrisson.
Fjölskylduhagir: Giftur Kolbrúnu Ósk Jónsdóttur
og við eigum saman þrjú yndisleg börn.
Hvað myndi ævisagan þín heita: Stöngin inn.
Fallegasti staður í Mosfellsbæ: Útsýnið yfir
bæinn frá Lágafelli.
Uppáhaldstónlistarmaður: David Bowie ekki
spurning, ég á 83 geisladiska með honum.
Besti knattspyrnumaður landsins: Var hrifinn
af Halldóri Orra Björnssyni í sumar.
Hvað er besta ráðið sem þú hefur hunsað:
Eyddu ekki um efni fram.
Uppáhaldsmatur: Nautasteik hjá mömmu.
Lýstu þér í þrem orðum: Forvitinn, heiðarlegur
og þrjóskur.
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Stofnaði knattspyrnuskóla

Efla þarf samvinnuna

„Á fyrstu árum mínum sem þjálfari fékk
ég í gegn að stofna knattspyrnuskóla Aftureldingar eftir nær tíu ára hlé og þótti mér
það verðugt verkefni til að stýra. Sjálfur sótti
ég mörg námskeið á gamla malarvellinum
sem barn og á margar góða minningar frá
þeim árum. Iðkendur knattspyrnuskólans
á þessum tíma eru margir hverjir að leika
fyrir meistaraflokka Aftureldingar í dag og
er mér oft hugsað til þess með stolti þegar
ég rifja upp þeirra fyrstu námskeið.”

Foreldrar eru duglegir að styðja við börnin sín þegar þau eru í yngri flokkunum en
því miður þá minnkar stuðningurinn hjá
foreldrunum eftir því sem börnin eldast.
Frá fermingaraldri tel ég vera gríðarlega
mikilvægt að foreldrar styðji betur við starf
barna sinna því mesta brottfall úr íþróttum
er á unglingsárunum. Það má hvergi slaka
á og tel ég samvinnu grunnskóla og Aftureldingar þurfi að efla til muna til að fjölga
unglingum í íþróttastarfi bæjarins.”

Brottfall á unglingsárunum

Starfið fjölbreytt og gefandi

„Þegar ég horfi til baka og hugsa um mín
fyrstu ár sem þjálfari má segja að ég sé enn
að læra. Ég hef komið að þjálfun sautján
árganga hjá drengjum í knattspyrnudeild
óslitið og tíu árganga hjá stúlkum og eru
þetta því orðnir nokkur hundruð iðkendur
frá árinu 1994. Það er ávallt góð tilfinning
að sjá börnin innan vallar því þau koma
til leiks á sínum eigin forsendum. Það
erfiðasta í starfinu er kannski það að
horfa uppá marga efnilega
íþróttamenn feta aðrar brautir
án þess að fá nokkuð um það
að segja. Markmiðið er alltaf
að halda sem flestum í íþróttum og verður starfið erfiðara
eftir því sem börnin eldast.

„Undanfarin fjögur ár hef ég starfað hjá
knattspyrnudeild Aftureldingar, sem yfirþjálfari og í apríl s.l. lauk ég UEFA A þjálfaragráðu sem er hæsta þjálfaragráða sem
hægt er að taka hér á landi. Það eru mikil
forréttindi að fá að starfa við áhugamál sitt
og ég er mjög þakklátur fyrir það.
Mér líkar starfið vel og það er fjölbreytt
og gefandi. Enginn dagur er eins og mikið
hefur áunnist í baráttunni en ég tel mig
ekki vera kominn á endastöð ennþá og
verður gaman að taka þátt í áframhaldandi
uppbyggingu á barna og unglingastarfinu.
Meðan neistinn er enn til staðar held ég
áfram að láta gott af mér leiða en um leið
og áhuginn minnkar fer ég að snúa mér að
öðru,” segir Bjarki Már er við kveðjumst.

nokkuR af þeim viðtÖlum
sem biRst hafa í blaðinu

Myndir: Ruth Örnólfsdóttir, Harpa Hrund og úr einkasafni

Ruth Örnólfsdóttir hefur tekið 100 viðtöl við áhugaverða Mosfellinga fyrir Mosfelling

Sögulegar heimildir á prenti
Hundraðasti „MOSFELLINGURINN“ birtist í blaðinu í dag en
blaðamaðurinn og ljósmyndarinn Ruth Örnólfsdóttir hefur tekið
viðtöl fyrir blaðið síðastliðin sjö ár. Ruth gefur öllum hliðum mannlífsins gaum og er ávallt vakandi fyrir nýjum viðmælendum.

Hvert viðtal hefur sinn sjarma

Fyrir utan að taka myndir fyrir Mosfelling þá hef ég verið að taka
myndir við hin ýmsu tilefni eins og brúðkaup og stórafmæli. Að
taka myndir úti í guðsgrænni náttúrunni er eitt af því skemmtilegasta sem ég geri,” segir Ruth.

Langþráður draumur

„Þetta hefur verið ótrúlega gefandi og skemmtilegur tími
„Það hefur verið draumur minn lengi að gefa viðtölin
og mikil forréttindi að hafa fengið að kynnast öllu þessu
mín út í bók sem kæmi til með að heita Samtímamenn
frábæra fólki sem ég hef tekið viðtöl við í gegnum tíðina.
Mosfellsbæjar og ég held hreinlega að fyrsta bindi
Þó viðtölin séu öll svipað upp sett þá er ekkert þeirra eins
bókarinnar sé tilbúið með hundraðasta viðtalinu
og hvert þeirra hefur sinn sjarma.
sem birtist í blaðinu núna,” segir Ruth og brosir.
Ég er þakklát ritstjóranum mínum, Hilmari, fyrir
„Vonandi verður þessi draumur minn að veruað gefa mér frjálsar hendur varðandi viðtölin þó
leika.”
að hann sé alltaf meðvitaður um stöðu mála.
„Í viðtölunum er mikið af sögulegum heimÞað er ekkert sjálfgefið í fjölmiðlaheiminum
ildum, nöfn á fólki, bæjarheitum, örnefnum
að blaðamaður geti valið sér viðmælendur,
og lýsingar á því hvernig hlutirnir voru hér
skrifað viðtalið og tekið af þeim aðalmyndina
áður fyrr. Þetta er í mínum augum fjársjóður
eins og ég bý að.
minninganna svo ég tali nú ekki um allar þær
Ég reyni ávallt að hafa margbreytileikann í
myndir sem fylgja hverju viðtali.
fyrirrúmi og tek viðtöl við fólk úr öllum þjóðféÞað er okkur bæjarbúum dýrmætt að eiga
lagsstigum bæði unga sem aldna, þekkta og óþekkta
sameiningartákn sem Bæjarblaðið Mosfellingur
sem gerir þetta litríkt og skemmtilegt.
er, sem færir okkur fréttir af því sem liðið er og því
Ljósmyndun er eitt af því sem ég hef stundað frá
sem er framundan. Ég vona að lesendur blaðsins fái
Ruth ÖRnólfsdóttiR
unga aldri og myndavélin fylgir mér hvert sem ég fer.
að njóta þess áfram um ókomin ár.“
Mynd/Heida HB
blaðamaðuR

María Helga Jónsdóttir á Suður-Reykjum lauk burtfararprófi eftir níu ára nám á þverflautu

María Helga lýkur burfararprófi

Í kvöld fer fram síðasti heimaleikur
Aftureldingar í N1 deild karla
í handknattleik. Leikurinn er
gríðarlega mikilvægur fyrir okkar
menn ætli þeir sér að halda sæti
sínu í efstu deild. Mosfellingur og
Fasteignasala Mosfellsbæjar ætla að
bjóða 300 manns á leikinn. Klippið
út miða á auglýsingu aftar í blaðinu
og mætið tímanlega að Varmá.
Afturelding mætir lærisveinum
Bjarka Sig úr ÍR og hefst leikurinn
kl. 19:30. Einungis þrír leikir eru
eftir í deildinni og þurfa strákarnir á
stuðningi Mosfellinga að halda.

Útskrifast frá Listaskóla Mosfellsbæjar
Eftir níu ára nám á þverflautu við Listaskóla
Mosfellsbæjar undir leiðsögn Kristjönu
Helgadóttur flautuleikara lauk María Helga
námsferlinum með tilsögn Kolbeins Bjarnasonar. Í nokkur ár spilaði hún með Skólahljómsveit Mosfellsbæjar, auk þess sem hún
lék með hljómsveitinni Mystur og í Herranótt
Menntaskólans í Reykjavík. María Helga áætlar
að ljúka stúdentsprófi af náttúrufræðibraut MR
í vor. Hvort hún gerist flautuleikari eða náttúrufræðingur að atvinnu, eða hvort tveggja,
kemur síðar í ljós.

Að loknum burtfararprófstónleikum í Fellaog Hólakirkju. Kolbeinn Bjarnason kennari,
María Helga Jónsdóttir og Arnhildur Valgarðsdóttir undirleikari og kennari.
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Mosfellingarognærsveitamenn.
Almennurskilafresturskattframtalaer21.mars.
Önnumstframtalsgerðeinstaklinga,rekstraraðilaoglögaðila.
Aukinnframtalsfresturokkarviðskiptamannaer7.maíoglögaðila10.september.

Vö d ð i
Vönduðvinnubrögðogáratugareynsla.
bö ð á t
l

% "  %# 
  $(*
!#% ) %
 *% -! $+%

Allir velkomnir
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- Fréttir úr bæjarlífinu

G
Gunnar
Haraldsson,
H
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h
hagfræðingur
f ði
Þverholti 11, 270 Mosfellsbær - Sími 561 0244
Gsm 692 4000, 697 3500 - fax 561 0240 - rbs@rbs.is

Mynd/MagnúsG

Mosfellingur og Fastmos bjóða á leikinn

Þann 28. febrúar lauk María Helga Jónsdóttir
á Suður-Reykjum burtfararprófi frá Listaskóla
Mosfellsbæjar. Burtfararprófstónleikar voru
haldnir í Fella- og Hólakirkju þar sem hún
flutti fjögur verk á þverflautu. Hún var dúndurflott og flutti verk sín af öryggi. María Helga hóf
blokkflautunám við Tónlistarskóla Mosfellsbæjar árið 2000 hjá Arnhildi Valgarðsdóttur.
Skemmtilegt er frá því að segja að Arnhildur lék
undir flautuleikinn á burtfarartónleikunum.

OPNUNAR
DOMINO’S Í MOSFELLSBÆ

ALLAR PIZZUR AF

MATSEÐLI Á 1.390 KR.
Í tilefni af opnun verslunar okkar að Háholti 14 bjóðum við allar
pizzur af matseðli á 1.390 kr. ef þú sækir. Gildir til 17. mars.
SÍMI 58 12345

DOMINO’S APP

WWW.DOMINOS.IS

FÍTON / SÍA

Skoðaðu matseðilinn nánar á dominos.is

Tjörvi, AmAndA og Agnes
með viðurkenningAr sínAr

Óbeislandi kraftar
í Listasalnum

Kristín Tryggvadóttir hefur opnað
sýningu í Listasal Mosfellsbæjar
sem nefnist „Óbeislandi kraftar“.
,,Sýningin er afrakstur vinnu
síðastliðinna tveggja ára þar sem
efnisnotkun er aðallega olía, blek,
kol og ýmis fljótandi efni sem gefa
oft af sér undraverð áhrif og efniskennd í verkin. Óbeislaður kraftur
má segja að sé ofarlega í huga mér
nú, þar fæst ég við aðdráttaraflið og
togkraftinn og umbreytingu efnisins
með slitrur sem teygja sig til hins
óþekkta og óorðna – hver breyting
leiðir til einhvers nýs veruleika
– en hve lengi varir það í hraða
umbreytinganna. Ég hef undanfarið
unnið með mjög stóra striga og gefa
þessir stóru fletir mér aukið rými og
frelsi til mikillar tjáningar og vinn ég
undir áhrifum kröftugrar tónlistar
sem er ómissandi þáttur í ferlinu,“
segir Kristín Tryggvadóttir.

Tíu nemendur úr Varmárskóla og Lágafellsskóla áttust við í Stóru upplestrarkeppninni

Tjörvi vann upplestrarkeppnina
Ingrid Karis sýnir á
Kaffihúsinu Álafossi
Útskriftarneminn
Ingrid Karis úr
ljósmyndaskólanum stendur
fyrir sýningu um
þessar á Kaffihúsinu Álafossi.
Það sýnir hún
lokaverkefnið sitt
„The Gray Matter.“ Sýningin er opin
öllum og stendur til 1. apríl.

Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk fór fram í
hátíðarsal Lágafellsskóla fimmtudagskvöldið 7. mars. Tíu nemendur úr grunnskólum
Mosfellsbæjar, Lágafellsskóla og Varmárskóla kepptu til úrslita.
Úrslitin urðu þannig að Tjörvi Gissurarson úr Lágafellsskóla varð í fyrsta sæti,
Amanda Lind Davíðsdóttir úr Varmárskóla
varð í öðru sæti og Agnes Emma Sigurðardóttir úr Varmárskóla varð í þriðja sæti.
Margt var um manninn á þessu hátíðlega
kvöldi og fengu gestir að heyra keppendur
lesa brot úr sögunni Benjamín Dúfa eftir
Friðrik Erlingsson og ljóð eftir Þóru Jónsdóttur. Auk þess lásu keppendur ljóð sem
þeir völdu sjálfir. Skólakór Varmárskóla
söng þrjú lög auk þess sem þrír nemendur
úr Listaskóla Mosfellsbæjar fluttu lifandi
tónlist.

Eldri borgarar
MIKILVÆG TILKYNNING
VARÐANDI MÝS OG MENN

Því miður varð
Borgarleikhúsið að
fella niður sýninguna á Mýs og menn
sem fyrirhuguð
var þann 2. maí
næstkomandi,
aðaleikarinn verður
ekki komin heim
frá útlöndum. Þeir
sem eru búnir að kaupa miða vinsamlegast
hafið samband sem ALLRA FYRST við Elvu í
síma 698-0090 eða á skrifstofu félagsstarfsins í síma 586-4016. Aðrar dagsetningar
eru í boði á sýninguna.

Línudans

Línudans er núna í bráðabirgðahúsnæði
vegna framkvæmda á Eirhömrum kjallara.
Þriðjudögum kl. 16 á 1. hæð Eirhömrum.
Leiðbeinandi: Bryndís
Þriðjudögum kl. 16:30 í Safnaðarheimili.
Leibeinandi: Kolla.
Allir velkomnir.

Pappírsdagar 20. og 21. mars

Verðum með pappírsdaga 20. og 21. mars
og ætlum þá að gera margt skemmtilegt
úr pappír. Páskaskraut og ýmislegt fleira.
Efnið er allt úr búð sem heitir Ólátagarður.

Félagsvist annan hvern
föstudag í vetur

Næsta félagsvist er á
morgun 15. mars kl. 13:00
Félagsvist er byrjuð við
góðar undirtektir og verður framvegis annan hvern
föstudag í þjónustumiðstöð
eldri borgara Eirhömrum í
nýju og endurbættu húsnæði
félagsstarfsins á 1. hæð. Til
að byrja með verður spilað á 8
borðum. Byrjað verður að spila

skólAkór vArmárskólA
söng við AThöfninA

kl. 13 og því afar mikilvægt að fólk sé mætt
tímalega svo hægt sé að byrja á réttum
tíma að spila. Þeir sem hafa áhuga á að
vera með endilega skráið ykkur hjá Elvu
Björg forstöðumanni félagsstarfsins í síma
586-8014 eða 698-0090 eða á skráningarblöðum sem liggja í þjónustumiðstöðinni.
Fyrstir koma, fyrstir fá.
Þáttökugjald er aðeins 500 kr. og er innifalið í því kaffi og meðlæti. Vinningar í boði.
Hvetjum alla karla og konur að rífa upp
spilamennskuna í bænum.

PÁSKAFRÍ

Félagsstarfið verður lokað dagana 28. mars
- 3. apríl. Opnum aftur miðvikudaginn 3. apríl kl. 13. Gleðilega
páska.

Kántrý-Mos

Farin verður leikhúsferð á vegum
FaMos á leikritið Kántrý-Mos sem
verður sýnt föstudaginn 5. apríl
kl. 20 í Bæjarleikhúsinu. Miðaverð
1.500 kr. Miðasala í síma 566-7788.
Hvetjum alla til að mæta.

Allar nánari upplýsingar um félagsstarfið og skráningar í ferðir og á námskeið eru á skrifstofutíma milli kl. 13-16 virka daga og í síma 586-8014 og í gsm 698-0090.
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- Fréttir úr bæjarlífinu

Kynningarfundur
Kynningarfundur um tillögu að Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030
verður haldinn í Listasalnum fimmtudaginn 21. mars og hefst kl. 20.00
Gerð verður grein fyrir innihaldi fyrirliggjandi tillögu, sem
nú er í lögboðinni kynningu, og helstu breytingum miðað við
gildandi aðalskipulag.

Laugardaginn 16. mars munu skipulagsnefndarmenn
verða til viðtals um aðalskipulagið á Bókasafninu á
opnunartíma þess kl. 12-15.

Tillagan liggur frammi í Þjónustuveri Mosfellsbæjar, hjá
Skipulagsstofnun og á Bókasafni Mosfellsbæjar. Hún er að
auki aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.mos.is

Mosfellingar eru hvattir til að nýta sér þessi tækifæri til að
kynna sér stefnumörkun aðalskipulagstillögunnar, bæði
fyrir nærumhverfið og sveitarfélagið allt.
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar.

VirÐing jákVæÐni framsækni umhyggja

Cei\[bbiX³h
www.mosfellingur.is -

9

ásgarður þakkar kyndli

spákaffi í kvosinni

álafosskórinn syngur

Kærleiksvikan fór fram 17.-24. febrúar • Spákonukaffi, kærleiksrík skilaboð í verslunum, heilunarmessa og fleira

Ásgarður færði Kyndilsmönnum gjafir
Kærleiksvika fór fram í Mosfellsbæ vikuna
17.-24. febrúar og þóttist takast vel.
Hápunktur vikunnar má segja að hafi
verið þegar Handverkstæðið Ásgarður
veitti Kyndli sérstaka viðurkenningu fyrir
störf sín við hátíðlega athöfn í Kjarnanum.
Auðsýndu starfsmenn handverkstæðisins
þakklæti sitt með glæsilegum verðlaunagripum sem allir félagsmenn fengu til eignar auk þess sem sveitin fékk stærri útgáfu til
að prýða aðsetur sitt með. Verðlaunagripurinn er handskorinn úr tré og sýnir hjarta,
ísexi og skóflu, - sem telja má til staðalútbúnaðar björgunarsveitarmanna.
„Við viljum koma á framfæri þakklæti til
allra sem lögðu hönd á plóg í Kærleiksvikunni. Gaman væri að fá fleiri virka þáttakendur næst,“ segir Vigdís Steinþórsdóttir
einn af skipuleggjendum vikunnar.
„Ásgarður fær hrós Kærleiksvikunnar
sem gaf björgunarsveitarmönnum Kyndils
svo fallegar gjafir. Megi þeir vel njóta eftir
alla hjálpina í vetur. Í Lágafellskirkju var
brotið blað í hefðum kirkjunnar, þar fór
fram heilunarmessa sem var alveg dásamleg stund og er stefnt á að hafa fleiri slíkar.
Spákaffið á Kaffi Álafoss tókst mjög vel,
góð stemming og vel sótt. Fólk er nú með
framtíðina á hreinu sem er nú ekki lítils
virði. Þá var Kærleikssetrið var með mikla
dagskrá alla vikuna sem var ágætlega sótt,“
segir Vigdís að lokum.

Myndir/RaggiÓla

Heilunarmessa og spákaffi

starfsmenn ásgarðs ásamt félögum úr björgunarsveitinni kyndli og
skipuleggjendum kærleiksvikunnar. afhendingin fór fram í kjarnanum

Innritun
nemenda
Listaskóli Mosfellsbæjar - tónlistardeild
Innritun nemenda skólaárið 2013 – 2014

Drekaskátar öllum hnútum kunnugir
21 drekaskáti og tveir drekatemjarar lögðu
af stað í rútu til höfuðborgarinnar laugardaginn 2. mars þar sem á dagskránni var
Drekaskátadagurinn 2013.
Á annað hundrað drekaskátar frá öllu
höfðuborgarsvæðinu hittust í Öskjuhlíðinni
og fóru í ævintýralegan ratleik um skóginn.
Einnig notuðu þau ferðina og söfnuðu um
20 fullum pokum af rusli sem borgarbúar
höfðu skilið eftir sig í skóginum.
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Ratleikurinn reyndi á samvinnu og
klókheit og sannaðist það að mosfellskir
drekaskátar eru öllum hnútum kunnigir í
þeim efnum.
Þessi flotti hópur mun svo halda á vit enn
stærri ævintýra í byrjun júní því þá halda
þau á Drekaskátamót sem haldið er á Úlfljótsvatni ár hvert. Þar munu sumir hverjir
sofa í fyrsta sinn í tjaldi, þ.e. ekki hjóhýsi,
fellihýsi eða tjaldvagni með hita og lúxus.

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

Nemendur, sem eru í námi við Listaskóla Mosfellsbæjar
– tónlistardeild, þurfa að staðfesta áframhaldandi
nám fyrir 15. apríl 2013.
Umsóknarfrestur fyrir nýja nemendur er til 15. apríl.
Nýir nemendur þurfa að sækja um
skólavist í gegnum íbúagáttina
á vef Mosfellsbæjar, mos.is.
Nánari upplýsingar á heimasíðu
skólans, listmos.is.

Menningarvor í Mosfe

Menningardagskrá í Bókasafni MosfellsBæjar í apríl 2013

ningarvor í Mosfellsbæ
9. apríl

Dagskrá tileinkuð tékkneskri tónlist og bókmenntum. Arnhildur Valgarðsdóttir píanóleikari
og Hjörleifur Valsson fiðluleikari leika tékkneska
tónlist. Hjörleifur segir frá námsárum sínum í
Prag. Upplestur úr bókinni Góði dátinn Sveijk.
Léttar veitingar.

HjörLEiFUr VALSSon

TékkneskT kvöld

16. apríl

Sigríður Thorlacius söngkona og gítarleikarinn Guðmundur Óskar Guðmundsson sjá um
tónlistina. Sigurður Pálsson rithöfundur segir
meðal annars frá Parísardvöl sinni og les upp
úr minningabók. Myndasýning frá þorpinu Barr
í Frakklandi. Léttar veitingar.

SiGrÍðUr THorLAciUS

franskT kvöld

23. apríl

íslenskT kvöld

Óttar Guðmundsson geðlæknir „sálgreinir“
persónur úr Íslendingasögunum. Þóra
Einarsdóttir söngkona syngur lög við texta
eftir nóbelskáldið. Meðleikari verður Helga
Bryndís Magnúsdóttir. Léttar veitingar.

Allir
velkomnir
aðgangur
ókeypis
allir
velkomnir og
og aðgangur
ókeypis
Menningarsvið Mosfellsbæjar

Bjóðum vorið velkomið í Mosfellsbæ

ÞÓrA EinArSDÓTTir

afmælisdagur Halldórs Laxness

þórhildur, vilborg, helena,
dorrit og berglind

súsanna, þórdís
og anna björk

Tæplega 80 konur kepptu á töltmóti • Safnað til styrktar Lífi

Líf og fjör í reiðhöllinni
Lífstölt Harðarkvenna var haldið á laugardaginn en
þetta er í þriðja sinn sem þetta styrktarmót er haldið.
Tæplega 80 konur settust í hnakkinn og töltu til
styrktar Lífi og fjöldi gesta mætti á svæðið og naut
sýninganna. Meðal gesta voru forsetahjónin, Ólafur
og Dorrit, en Dorrit opnaði mótið ásamt pólfaranum
frækna, Vilborgu Örnu og Jónu Dís, formanni Harðar. Dorrit kom svo sterk inn í árlegt skemmtiatriði
mótsins, „brjóstamjólkurreiðina“ svokölluðu og reið
sigurhringinn fyrir sitt lið. Í ár voru það ýmsir Evróvis-

íonfarar sem öttu kappi í reiðinni og bar lið Þórunnar
Clausen sigur úr býtum í ár.
Happdrættið í ár var ekki af verri endanum og er
óhætt að segja að margir hafi farið út klyfjaðir af fallegum og verðmætum vinningum.
Mótsnefnd vill koma á framfæri hugheilum þökkum
til allra þeirra fjöldamörgu fyrirtækja og einstaklinga
sem lögðu verkefninu lið og gáfu aðföng, fé og vinnu af
miklum rausnarskap, án þeirra hefði þetta ekki verið
hægt.

eurovisionfarar
gera sig klára

regína og rakel

herra ólafur ragnar
mætti á svæðið

dorrit í brjóstamjólkurreiðinni

Ennþá er hægt að styrkja LÍF með
því að leggja inn á reikning í eigu
hestamannafélagsins en endanleg
fjárhæð verður afhent í byrjun apríl.
Reikningur 549-26-50169,
kt. 650169-4259.

Vilt þú gefa gæðastund?

fundað í listasalnum

Framsókn ræðir um verðtrygginguna
Framsóknarflokkurinn hélt á mánudaginn
opinn fund undir yfirskriftinni „Verðtryggingin lögleg og siðlaus?“ Fundurinn
fór fram í Listasal Mosfellsbæjar og var
ágætlega sóttur.
Vilhjálmur Birgisson verkalýðsforingi,
Arnar Kristinsson lögfræðingur og Eygló
Harðardóttir alþingismaður fluttu erindi
á fundinum. Willum Þór Þórsson var
fundarstjóri en hann skipar 2. sæti á lista
Framsóknar í Suðvesturkjördæmi.
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- Bæjarblað í 10 ár

Heimsóknavinir Rauða krossins heimsækja
gestgjafa sína á heimili þeirra eða stofnanir.
Allir hafa þörf fyrir félagsskap, nærveru og
hlýju, en það er misjafnt hvort og hvernig
fólk ber sig eftir hjálpinni. Bæði aðstæður
og upplag geta orðið til þess að fólk missir
samband við umheiminn og einangrast.
Einsemd getur orðið vítahringur sem erfitt
er að rjúfa.
Tilgangur þjónustu heimsóknavina er að
vera til staðar fyrir þá sem á þurfa að halda,
með það að markmiði að rjúfa einangrun
og sýna vináttu.
Heimsóknavinir og gestgjafar þeirra geta
verið á öllum aldri og af báðum kynjum.
Hlutverk heimsóknavina er fyrst og fremst
að veita félagsskap, nærveru og hlýju.
Fyrirkomulag heimsókna og tíðni þeirra
er samkomulag, en venjulega er miðað við
einu sinni í viku. Margir kjósa að lesa saman, hlusta á tónlist eða útvarp, spila, tefla,
föndra eða tala saman. Aðrir fara í göngueða ökuferðir eða fara saman á kaffihús eða
bíó.
Sjálfboðaliðar sækja undirbúningsnámskeið hjá Rauða krossinum og eru bundnir

sjálfboðaliðar rkí
eru heimsóknavinir

trúnaði við þá sem þeir heimsækja. Ef þú
vilt fá heimsóknavin Rauða krossins til þín,
eða gerast heimsóknavinur getur þú haft
samband við Rauða krossinn í síma 5646035 eða í netfangið moso@redcross.is.
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fjölskyldustemning í kringum
magnús rekstrarstjóra

stelpurnar í afgreiðslunni
tóku vel á móti gestum

Domino’s pizza opnaði með pompi og prakt laugardaginn 9. mars

Opnunarhátíð Domino’s
Domino’s hefur opnað glæsilegan pizzastað í Háholti 14 í Mosfellsbæ. Laugardaginn 9. mars var boðið til heljarinnar
opnunarhátíðar. Skoppa og Skrítla komu
í heimsókn og töframaður lét sjá sig. Að
sjálfsögðu fengu gestir og gangandi að
smakka glóðvolgar pizzur.
„Við þökkum Mosfellingum öllum
fyrir frábærar móttökur. Það var virkilega
gaman að fá svona marga til okkar á opnunarhátíðina,“ segir Birgir Örn Birgisson
framkvæmdastjóri Domino’s.
Boðið er uppá sérstakt opnunartilboð
fyrir Mosfellinga þessa dagana þar sem
hægt er að fá pizzu af matseðli á 1.390 kr.

röð í háholtinu
á opnunarhátíðinni

framkvæmdastjóri domino’s
fékk hjálp frá bæjarstjóranum
við að opna staðinn formlega

Námskeið RkÍ
Sálrænn Stuðningur ii
10. apríl
Námskeiðið er framhald af námskeiðinu Sálrænn stuðningur I
og ætlað þeim sem vilja dýpka skilning sinn, rifja upp eða
öðlast frekari færni og þekkingu á sálrænum stuðningi.
Kennari: Elín Jónasdóttir Verð: 2.000 kr.
Skráning og upplýsingar á raudikrossinn.is/moso.
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- Pizza pizza

Restaurant - Bar - Sportbar

BJARTMAR GUÐLAUGSSON

5666-222

VERÐUR MEÐ TÓNLEIKA
og málverkasýningu á

HVÍTA RIDDARANUM
Föstudaginn 22.mars verður Bjartmar með tónleika á Hvíta Riddaranum.
Tónleikarnir hefjast kl. 23:00 og kostar 2000 kr við hurð.
Svo mun Bjartmar Guðlaugsson opna málverkasýningu
sunnudaginn 24.mars kl. 14:00-19:00 á Hvíta Riddaranum.
Myndirnar verða svo til sýnis fram yfir páska.
   E 
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HáHolt 13-15 • sími 578 6699

verslum í
heimabyggð
:
pið
oán
-fös

m
kl. 10-18:30

ferskleikinn
í fyrirrúmi
Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

Hér gætu komið
opnunartímar.
letur Footlight

finndu okkur á facebook
facebook.com/fiskbudin.mos

www.mosfellingur.is -
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ÁrshÁtíð

Mosfellsbæjar

Myndir/Hrafnhildur Sigurhansdóttir

Árshátíð Mosfellsbæjar var haldin laugardaginn 9. mars. Mikið fjör var á fólkinu
enda ekki við öðru að búast eins og sjá má
á þessum myndum frá hátíðinni.
Gerða á Hlaðhömrum var heiðruð sérstaklega fyrir 35 ára starf hjá Mosfellsbæ.
„Valgerður Gunnarsdóttir, eða Gerða
eins og hún er alltaf kölluð, hóf störf hjá
Mosfellsbæ árið 1978 þegar hún réði sig í
afleysingastöðu á leikskólann Hlaðhamra
til eins árs. Gerða var svo fastráðin við sama
leikskóla ári síðar, eða þann 1. september
1979 og hefur starfað á Hlaðhömrum allar
götur síðan. Hún lét af störfum nú í byrjun
árs 2013 og starfaði því hjá Mosfellsbæ í
tæp 35 ár.“

Stjórn Samfylkingarinnar endurkjörin
Aðalfundur Samfylkingarfélagsins í Mosfellsbæ var haldinn
í húsnæði félagsins
að Þverholti 3, 11.
mars síðastliðinn.
Góð mæting var á
fundinn og sérstakur
gestur fundarins var
nýkjörinn formaður
Samfylkingarinnar
Árni Páll Árnason. Áður en venjubundin aðalfundarstörf hófust
ávarpaði Árni Páll fundinn og fór yfir stöðuna í pólitíkinni í dag.
Stjórn Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ var öll endurkjörin.
Erna Björg Baldursdóttir var endurkjörin formaður og með
henni í stjórn verða: Rafn Guðlaugsson, Ólafur Guðmundsson,
Sigrún Pálsdóttir og Guðbjörn Sigvaldason.
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- Árshátíð Mosfellsbæjar

Ert þú með eitthvað gott á prjónunum?

Á miðvikudags eftirmiðdögum ræður prjónaglamur og líflegt
spjall ríkjum í Rauðakrosshúsinu Þverholti. Þá eru sjálfboðaliðar í
verkefninu Föt sem framlag komnir til að prjóna eða hekla föt fyrir
ungabörn í Hvíta Rússlandi. Í hverjum pakka eru 2 peysur, 2 samfellur, húfa, teppi, handklæði, 2 sokkapör og buxur svo það eru ófá
handtökin að baki hverjum pakka. Pökkunum er dreift á heimili
fyrir munaðarlaus, fötluð eða veik börn og fátækra fjölskyldna.
Þær fjölskyldur sem fá pakkana eru valdar á grundvelli efnahags,
fjölda barna og annarra aðstæðna. Í Hvíta- Rússlandi búa 10 milljónir manna. Vetur eru harðir og frostið fer niður í -20°C. Aðstæður
geta verið afar erfiðar auk þess sem margar fjölskyldur hafa litlar
tekjur og búa við nöturlegar aðstæður.
Prjónahópurinn þiggur gjarnan hjálp við þetta stóra verkefni.
Hluti hópsins hittist í Rauðakrosshúsinu alla miðvikudaga kl. 1315 meðan aðrir prjóna eða sauma heima, allt eftir því hvað hentar
hverjum og einum. Prjónar og garn á staðnum. Rjúkandi kaffi og
góður félagsskapur.

Hlégarður

Á myndin
þín heima
í blaðinu?

• Pinnamatur
• taPas-réttir
• Kaffi-snittur
• DansKt
• smurbrauð
senDum í heimahús
og fyrirtæKi

Ertu réttur maður á réttum stað?
Sendu okkur línu á mosfellingur@mosfellingur.is
eða taggaðu okkur á Instagram #mosfellingur

www.veislugardur.is
Auk þess að afgreiða veislur í veislusölum Hlégarðs sendum við veislur frá okkur
í fyrirtæki og heimahús. Mikið úrval er af matseðlum fyrir margvíslega viðburði.
Við getum útvegað þjónustu og leigjum út borðbúnað sé þess óskað.

Veislugarður

Veisluþjónustan Hlégarði

MOSFELLINGUR

Hlégarður, Háholti 2, 270 Mosfellsbæ, sími 566 6195 / 892 9411

GRÍPTU MEÐ ÞÉR GÓMSÆTA

ELDBAKAÐA

PIZZU
 

TVENNU
TILBOÐ

     



            
 

ELDHEIT MEÐ
TVEIMUR
    
1.590 kr.
  



www.mosfellingur.is -
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Guðjón Haraldsson hefur rekið jarðvinnuverktakafyrirtæki í
Mosfellsbæ síðan 1968 en synir hans hafa nú tekið við rekstrinum

Verktaki í 45 ár
G

uðjón Haraldsson eða Gaui á gröfunni eins og hann er ávallt kallaður hefur komið víða við í uppbyggingu gatna og híbýla hér í bæ. Hann
hefur einnig farið um sveitir landsins og
aðstoðað við túnrækt auk þess að sjá um
snjómokstur fyrir Vegagerðina.
Í dag hefur hann látið af störfum, nýtur
lífsins og veit ekkert betra en að komast í
fjölskylduparadísina sína að Kaldbaksvík
á Ströndum.
Guðjón er fæddur á Hólmavík 29.
mars 1938. Foreldrar hans eru þau Marta
Gunnlaug Guðmundsdóttir og Haraldur
Hafsteinn Guðjónsson. Guðjón er fjórði í
röðinni af tólf systkinum en þau eru Lára,
Hilmar, Ragnar Ingi, Kolfinna Snæbjörg,
Friðþjófur, Guðmundur Birgir, Garðar,
Helga og Jón Sveinbjörn. Tvö eru látin þau
Birgir og stúlka fædd 1952.

Örlagaríkur dagur

HIN HLIÐIN
Besti rakspírinn? Hugo Boss.
Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Lágafell og Lágafellskirkja.
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu? Að
hafa ekki eignast fleiri syni.
Átt þú þér óuppfylltan draum? Já, að
verða flugmaður.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju? Fer í
göngutúr, er löngu hættur að rífa kjaft.
Eitt atriðið um þig sem fólk veit ekki
um? Ég tala Skandinavísku, sem fáir
skilja.
Uppáhaldsveitingastaður? Lauga-ás
við Laugarásveg.
Hver er besta setning sem þú hefur
heyrt? Þetta grær áður en þú giftir þig.

„Ég bjó á Hólmavík til ársins
1946 en þá fluttu foreldrar mín- Eftir Ruth Örnólfsdóttur eldrum mínum til sautján ára
ir til höfuðborgarinnar, nánar
aldurs. Þá tók ég að mér hin
MOSFELLINGURINN
tiltekið í vesturbæinn og þar ruth@mosfellingur.is
ýmsu störf eins og hjá Vinnubjuggum við í fimm ár. Ég gekk í
vélum í Kollafirði, Sandveri,
Melaskóla og á góðar minningar þaðan.
fór á sjóinn á togarann Úranus en árið
Í maí 1951 varð örlagadagur í lífi fjöl1963 stofnaði ég og Ragnar bróðir minn
skyldunnar, allsherjar mjólkurverkfall stóð
jarðvinnufyrirtæki og við tókum að okkur
yfir og þá voru góð ráð dýr. Pabbi lagði
ýmis verkefni eins og grunninn að Norræna
leið sína í Mosfellssveitina til bóndans að
húsinu. Við rákum það í tvö ár en þá fór ég
Markholti og átti við hann gott spjall. Þegar
að vinna á Álafossi og síðan í Búrfellsvirkjpabbi kom til baka tilkynnti hann mömmu
un. Einnig var ég dyravörður í Hlégarði í
að hann væri búinn að kaupa sveitabæ í
fimmtán ár og tók aukavaktir í Fólkvangi
Mosfellssveit og þangað lá leið fjölskyldog á Valhöll á Þingvöllum.”
unnar sama ár.”

Alltaf farið með bænirnar
„Það var ávallt mikið líf og fjör í Markholtinu og mikill gestagangur. Mamma stóð
oftast í eldhúsinu með hvítu svuntuna sína
bakandi pönnukökur og rjómatertur sem
runnu niður með bragðgóðu kaffinu.
Við systkinin vorum alltaf látin fara með
bænirnar á kvöldin enda var mamma mjög
trúuð kona og fór oft í kirkju. Frá fermingu
hjálpaði ég alltaf til við mjaltirnar en á okkar bæ voru tuttugu kýr, hænsni og kindur.”

Mikil stemning í réttunum
„Ég gekk í Brúarlandsskóla og á ansi
skemmtilegar minningar þaðan en Lárus
Halldórsson var skólastjóri á þeim tíma.
Eftir skóla fórum við vinirnir oft í sund á
Álafossi og svo var komið við í sjoppunni til
að kaupa sér Sinalco með röri,” segir Guðjón og brosir er hann rifjar þetta upp. Við
fórum líka í smalamennsku upp á Mosfellsheiði og svo var réttað við Hafravatnsrétt
og ávallt mikil stemning. Einnig voru ófáar
ferðirnar farnar til höfuðborgarinnar í bíó.
Ég stundaði íþróttir á Tungubökkum og þá
aðallega kringlu- og spjótkast.”

Dyravörður í Hlégarði
„Ég vann heima við búskapinn hjá for-

Mikið af börnum í götunni

„Árið 1958 kynntist Guðjón eiginkonu
sinni, Nínu Schjetne húsmóður og skrifstofustjóra en þau giftu sig 31. janúar 1960.
Þau byggðu sér
einbýlishús að
Markholti 14
þar sem þau
búa enn. Þau
hjónin
eiga
fimm börn þau
Helgu, Mörtu
Gunnlaugu,
Harald
Hafstein, Herdísi
og Leif en þau jón sveinbjörn, Garðar, Guðmundur birGir,
búa öll í Mos- FriðþjóFur, Guðjón, raGnar inGi, Hilmar.
Guðjón oG nína
fellsbæ. Barna- marta GunnlauG, KolFinna snæbjörG, lára,
á spáni árið 2007
börnin eru tíu og HelGa oG Haraldur HaFsteinn
barnabarnabörnin sex. „Það var yndislegt
og mikið að gera, einnig í nærsveitum. Ég
að ala börnin upp hér í sveitinni, það var
held að við höfum komið að flestum götum
stutt í skóla og svo var svo mikið af börnum
hér í sveitinni með einum eða öðrum hætti,
í götunni sem þau léku við, þetta gat bara
einnig byggðum við nokkur hús.
ekki verið betra,” segir Guðjón.
Með árunum keypti ég svo stærri beltagröfur og jarðýtu og þá fór ég í túnrækt með
Stofnaði Vélaleigu
bændunum og svo höfum við líka séð um
„Árið 1968 keypti ég mér gröfu og vörubíl
snjómokstur fyrir Mosfellsbæ og Vegagerðog stofnaði mitt eigið fyrirtæki, Vélaleigu
ina.
Guðjóns Haraldssonar með aðsetur hér í
Árið 2004 breyttist fyrirtækið í einkabæ. Á þessum tíma var mikil uppbygging
hlutafélag og synir mínir gengu inn í reksturinn og sjá um fyrirtækið í dag þar sem
ég hef látið af störfum. Fyrirtækið lifði af
erfiða tíma kreppunnar og ég get sagt það
með stolti að það hefur aldrei verið skipt
um kennitölu.”

Einn af stofnendum Kyndils

Stórfjölskyldan saman komin á heimili Guðjóns og Nínu að Markholti 14 í Mosfellsbæ.
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- Mosfellingurinn Guðjón Haraldsson

Guðjón er einn af stofnendum Björgunarsveitarinnar Kyndils og starfaði með þeim
í 25 ár og er í dag heiðursfélagi sveitarinnar.
Ég spyr hann út í tímann með björgunarsveitinni? „Það var mikið um útköll og
við fórum ófáar ferðinar upp á Esju til að
sækja fólk, einnig leituðum við að rjúpnaskyttum um fjöll og firnindi og fjörur voru
gengnar ef um sjóslys var að ræða. Ég vil
leggja áherslu á mikilvægi þess að fólk
versli flugeldana hjá Björgunarsveitunum,”
segir Guðjón alvarlegur á svip. „Sveitirnar

Guðjón Haraldsson, GuðbjörG
jónsdóttir oG brynjar jónsson

eru ávallt viðbúnar að veita fyrstu hjálp ef
eitthvað bjátar á en til þess þarf fjármagn.“
Guðjón hefur einnig starfað með Kiwanis
og svo söng hann með Karlakórnum Stefni
í mörg ár. Á árum áður starfaði Guðjón fyrir
hreppsnefnd og var í áfengisvarnarnefnd
og tónlistarskólanefnd fyrir óháða.

Það var ávallt mikið líf
og fjör í Markholtinu og
mikill gestagangur. Mamma
stóð oftast í eldhúsinu með hvítu
svuntuna sína bakandi pönnukökur og rjómatertur sem runnu
niður með bragðgóðu kaffinu.“
Kaldbaksvík á Ströndum
„Samheldni Markholtsfjölskyldunnar er
mikil og á hverju ári er farið í fjölskylduparadísina að Kaldbaksvík á Ströndum en
þar á fjölskyldan sumarhús. Þar ríkir mikil
náttúrufegurð, stórt og mikið berjaland og
silungaveiði er í vatninu.“
„Það er ekkert eins yndislegt eins og að
fara norður og hlaða batteríin, maður fyllist
orku og kemur endurnærður til baka,” segir
Guðjón að lokum er við kveðjumst.
Myndir: Ruth Örnólfs og úr einkasafni

tý
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Harðar fréttir

Fréttabréf Hestamannafélagsins Harðar - Kemur nú út á síðum Mosfellings

Mikið um að vera í hestamannafélaginu
A

ðalfundur Harðar var haldinn 17.
desember sl. og var ný stjórn kosin.
Stjórnina skipa eftirfarandi: Jóna Dís
Bragadóttir formaður, Ragnhildur
Traustadóttir gjaldkeri, Auður Sigurðardóttir ritari, Sigurður Guðmundsson,
Alexander Hrafnkelsson, Gylfi Þór
Þorsteinsson, Gunnar Örn Steingrímsson,
Gyða Á. Helgadóttir og Ólafur Haraldsson.
Tuttugu nefndir eru starfandi í Herði og
mikið af fólki sem leggur á sig ómælda
sjálfboðaliðavinnu í þeim.

M

ikið hefur verið um að vera hjá okkur í Herði og má þar nefna grímutölt
sem haldið var 19. janúar, einnig höfum
við haldið karlatölt, folaldasýningu og
árshátíðarmót. Allir þessir viðburðir
hafa verið í reiðhöllinni okkar og hafa

þessar sýningar verið vel sóttar,
milli 150 og 200 manns. Mörg
reiðnámskeið eru í gangi fyrir
börn og fullorðna og verða þau í
allan vetur. Reiðnámskeið fyrir
fatlaða er einnig í gangi og hafa
þau vakið mikla athygli og eru
börn keyrð langa leið til að sækja
þau námskeið.

G

unnar Arnarson hrossaræktandi kom
og hélt skemmtilegan fyrirlestur um
hrossarækt og framtíðarsýn hrossaræktar
í Harðarbóli. Vildi hann ekki fá borgun
fyrir, heldur ánafnaði æskulýðsstarfinu
í Herði peninginn. Þökkum við honum
kærlega fyrir það.

Á

rshátíðin var haldin 23.
febrúar í Harðarbóli og tókst
hún frábærlega. Fræðslunefnd
fatlaðra og Berglindi I. Árnadóttur
voru veittar viðurkenningar fyrir
vel unnin störf fyrir félagið í þágu
fatlaðra, en Berglind hefur starfað
við þjálfun fatlaðra frá 13 ára aldri.
Sveinn Ingi Grímsson og Líney
Jósefsdóttir voru valin ræktunarmenn
Harðar 2012. Sveinn Ingi Grímsson var
einnig valinn karlremba Harðar 2012,
en það val fór fram á heimasíðu Harðar.
Heiðursfélaga Harðar, Kristjáni Þorgeirssyni, voru færð blóm en hann varð 95 ára
21. febrúar sl. og hefur hann mætt á allar
árshátíðir félagsins frá stofnun þess.

H

estaleigan í Laxnesi gaf félaginu
300.000 kr. sem á að nota til að
styrkja Harðarfélaga til náms í hestafræðum. 8villtir, sem er karlaklúbbur í
félaginu, færðu Herði 1.000.000 kr. sem
þeir hafa safnað og rennur sá peningur í
stækkunarsjóð Harðarbóls.

H

elgina 4. – 7. apríl eru hestadagar á
höfuðborgarsvæðinu og af því tilefni
bjóða hestamannafélögin á höfuðborgarsvæðinu fólki að koma í heimsókn
föstudaginn 5. apríl. Reiðhöllin verður
opin frá kl. 17-19. Þar verður teymt undir
börnum, krakkar í Herði ætla að sýna listir
sínar og kjötsúpa verður í boði fyrir alla,
nánar auglýst síðar.
Jóna Dís Bragadóttir,
formaður

Hestaíþróttamaður
Harðar

Folaldasýning var haldin í
reiðhöll Harðar 22. febrúar

Ljósmynd/matilde bøgh

Þetta eru eigendur fimm flottustu hryssanna. Frá hægri: 1. Elías Þórhallsson sem jafnframt átti glæsilegasta folaldið valið af áhorfendum. 2. Þórhallur Pétursson og Pétur Jónsson. 3. Karl Már. 4. Þorsteinn
Aðalsteinsson. 5. Ragnhildur Traustadóttir.

Reynir Örn Pálmason var valinn hestaíþróttamaður Harðar 2012. Reynir
Örn er framúrskarandi afreksmaður í
hestaíþróttinni. Hann hefur verið valinn hestaíþróttamaður Harðar fimm
sinnum. Hann hefur sinnt félagsstörfum og starfað sem reiðkennari
hjá Herði um árabil, ásamt því að reka
stórt hestabú. Hann er alinn upp í
Herði og hefur aðeins keppt sem Harðarmaður. Hann er mjög góð fyrirmynd
fyrir kynslóðina sem við erum að ala
upp í Herði. Árið 2012 var einstaklega
farsælt hjá Reyni Erni, hann keppti á
öllum mótum sem Hörður hélt, ásamt
því að keppa á öllum stórmótum sem
haldin voru á Íslandi og nánast alltaf
í úrslitum. Hann var jafnframt valinn
í landslið Íslands sem keppti á sterku
Norðurlandamóti í Svíþjóð.

Folaldasýning var haldin í reiðhöll Harðar og og var það í fyrsta skiptið sem þannig
sýning hefur verið haldin þar. Valin voru fimm flottustu hryssurnar og fimm flottustu
hestfolöldin. Einnig völdu áhorfendur glæsilegasta folaldið.

Ingimar 85 ára
Þetta eru eigendur hestfolaldanna. Frá hægri: Frá mótanefnd, Elías Þórhallsson og Jóna Dís Bragadóttir. Þá eigendur hestfolaldsins í fyrsta sæti, Ragnhildur Traustadóttir og Stefán Arnar Þórisson, þá Anna
Bára Ólafsdóttir, Ólafur Haraldsson, Ragna Rós Bjarkadóttir og Stefanía Vilhjálmsdóttir.
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- Hestamannafélagið Hörður

Góður félagi okkar í Herði, heiðursmaðurinn Ingimar Sveinsson, hélt upp á 85
ára afmælið sitt 2. mars og færðum við
honum gjöf frá hestamannafélaginu.
Hann og kona hans, Guðrún Gunnars-

dóttir, fluttu frá Hvanneyri í Mosfellsbæinn fyrir nokkrum árum, en þau eru mikið
hestafólk. Guðrún var fyrsta konan sem
sat í stjórn Landssambands Hestamanna
og er hún heiðursfélagi þar.

Dagskrá
Harðar
15.-17. mars - Íþróttamót inni í höll
(fjórgangs og fimmgangsmót)
23. mars - 2. vetrarmót
6. apríl - 3. vetrarmót
7. apríl - Æskan og hesturinn í Víðidal
18. apríl - Bingó æskulýðsnefndar

Sveinn Ingi Grímsson og Líney Jósefsdóttir voru valin ræktunarmenn Harðar.

Árshátíð Harðar

8villtir, sem er karlakúbbur í félaginu, færði Herði 1.000.000 kr. sem þeir
hafa safnað og rennur sá peningur í stækkunarsjóð Harðarbóls. Hér tekur
formaðurinn Jóna Dís Bragadóttir við peningunum úr hendi formanns
8villtra, Hákonar Hákonarsonar.

25. apríl - Hreinsunardagurinn
27. apríl - Fákur heimsóttur
1. maí - Firmakeppni
4. maí - Fjölskyldureiðtúr að Hraðastöðum
4. maí - Fákur kemur í heimsókn
8. maí - Langbrókarmótið
10.-12. maí - WR Íþróttamót
20. maí - Kirkjureið
25. maí - Náttúrureið
31.-2. júní - Gæðingamót
23.-25. ágúst - Sumarsmellur

Heiðursfélagi Harðar, Kristján Þorgeirsson, var
heiðraður á árshátíð Harðar, en hann varð 95
ára nýlega. Kristján hefur mætt á allar árshátíðir
Harðar frá upphafi, en hann er jafnframt einn af
stofnendum hestamannafélagsins.

4. okt. - Lokahóf æskulýðsnefndar
Berglind Inga Árnadóttir var heiðruð fyrir vel
unnin störf í þágu félagsins og þá sérstaklega
fyrir vinnu með fötluðu fólki.

Sveinn Ingi Grímsson var valinn karlremba Harðar 2012, en valið fer fram á heimasíðu Harðar.

Þetta er með fyrirvara um breytingar.
Einnig eiga eftir að koma inn viðburðir
frá nokkrum nefndum.

Grímutölt Harðar

Myndir frá árshátíðarmóti Harðar 2013

Hestamannafélagið Hörður -
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Gott silfur gulli betra
Fyrsta árinu í N1 deildinni
lokið hjá nýliðunum

Utandeildarliði Jumboys úr Mosfellsbæ spilaði úrslitaleikinn í bikarnum í höllinni
á dögunum. Endar leikuðu þannig að mótherjarnir, Valur 101, sigraði og hampaði
bikarnum. Jumboys voru þau fjórum mörkum yfir í hálfleik en fataðist flugið í þeim
seinni. Jumboys hefur unnið bikarkeppninni síðastliðin fjögur ár og því kominn tími til
að smakka á silfrinu í þetta sinn. Með liðinu spila jafnt ungir sem aldnir leikmenn sem
flestir eiga það sameiginlegt að hafa leikið með meistaraflokki UMFA í handknattleik.

Meistaraflokkur kvenna í handknattleik hefur lokið leik í N1 deildinni þetta tímabilið.
Stelpurnar voru nýliðar í deildinni og enduðu með 5 stig að loknum 20 leikjum. Gústaf
Adolf Björnsson er þjálfari stelpnanna en hann skrifaði undir tveggja ára samning í byrjun tímabils. Ljóst er að stelpurnar hafa öðlast dýrmælta reynslu í efstu deild í vetur.

Knattspyrnuskóli
Liverpool í þriðja sinn
Afturelding heldur
Knattspyrnuskóla Liverpool á Íslandi þriðja árið
í röð. Skólinn er fyrir
krakka í 4. – 7. flokki. Sú
nýbreytni er að boðið
verður upp á námskeið á
Akureyri í samstarfi við
Þór. Tvö námskeið verða
í boði, á Tungubökkum í
Mosfellsbæ 6.- 8. júní og
á Akureyri 9.- 11. júní.
Þátttakendur verða
undir stjórn þjálfara frá
Liverpool International
Football Academy og
mun hver þeirra stýra
hópi með um 16 börnum. Þeim til aðstoðar verða íslenskir þjálfarar auk yfirþjálfara. Skipt verður í hópa eftir
aldri og boðið upp á markmannshóp að venju. Börnin fá ávexti í morgunhressingu og
heitan mat í hádeginu þá daga sem skólinn er.
Skólinn hefur verið vel sóttur og tekist einstaklega vel síðustu tvö ár. Markmiðið er að
sjálfsögðu að gera enn betur í ár. Í lok námsskeiðs fá þátttakendur afhentan Liverpool
bolta til eignar. Verð í knattspyrnuskólann er kr. 22.500
Þátttaka er takmörkuð og því mikilvægt að tryggja sér sæti sem fyrst.
Nánari upplýsingar eru veittar um netfangið lfca@simnet.is

AftureldingAr-

hulstur

Komin eru í sölu alveg geggjuð Aftureldingarhulstur fyrir iPhone, iPod touch og
Samsung síma. Verð 2.900 kr.
Frábært í afmælis- eða tækifærisgjafir.
hulstrin eru seld til styrktar
meistarflokkum Aftureldingar í blaki.
Hægt er að nálgast þau hjá Heiða Sigrún
í síma 824-7696, heidasigrun@simnet.is
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- Íþróttir

Sjálfboðaliðar hafa unnið að endurbótum vallarhússins

Nýuppgert vallarhús
vígt á dögunum
Á aðalfundi knattspyrnudeildar á dögunum lét Pétur Magnússon af störfum sem
formaður knattspyrnudeildar, vegna anna.
Við formennsku tók Ingólfur Garðarsson.
Ásamt Ingólfi í stjórninni eru Hallur Birgisson formaður meistaraflokks kvenna, Guðbjörg Fanndal Torfadóttir formaður barna
og unglingaráðs, Óli Valur Steindórsson
formaður meistaraflokks karla, Tryggvi
Þorsteinsson, Sigurður Rúnar Magnússon
og Hanna Símonardóttir.
Fyrir aðalfundinn var nýuppgert vallarhús að Varmá vígt formlega. Í vetur hafa
sjálfboðaliðar í knattspyrnudeild unnið

hörðum höndum að endurbótum, enda sú
deild sem notar húsið mest. Húsið er nú
sem nýtt og nýtist öllum deildum við hin
ýmsu tilefni.
Áætlað er að yfir 300 vinnustundir sjálfboðaliða liggi að baki, en húsið er hið
glæsilegasta eftir átakið. Til viðbótar við
vinnu sjálfboðaliða hafa fagmenn og fyrirtæki lagt fram vinnu eða efni. Knattspyrnudeild er eftirtöldum aðilum afar þakklát
fyrir framlagið.
Hannes málari, Halli rafvirki, Jónas í
Afltak, Balli málari, Siggi dúkari, B. Markan pípari, Gluggasmiðjan, Glertækni, Enes
merkjari og Elvar rafvirki.

Matthías Eyfjörð, Þórður jökull
hEnrysson, Máni hákonarson
og anton Pétur svEinsson

jón Magnús jónsson, kári
haraldsson, valdís ósk árnadóttir og katla halldórsdóttir

Iðkendur Aftureldingar tóku þátt í Íslandsmeistaramóti í karate sem fram fór 17. febrúar

Góður áranGur í karate
Íslandsmeistaramót unglinga og barna í kata fór fram sunnudaginn
17. febrúar. Fjölmargir iðkendur frá karatedeild Aftureldingar tóku
þátt í mótinu og þar af unnu átta keppendur til verðlauna.
Kári Haraldsson lenti í 1. sæti í kata pilta 14 ára, Jón Magnús
Jónsson í 3.sæti í kata pilta 15 ára, Katla Halldórsdóttir í 3. sæti kata
stúlkna 14 ára og Valdís Ósk Árnadóttir í 3. sæti í kata stúlkna 13
ára. Matthías Eyfjörð lenti í 2. sæti í kata drengja 11 ára og Anton
Pétur Sveinsson í 3. sæti í kata drengja 11 ára.

Að auki lentu þeir Anton Pétur Sveinsson, Máni Hákonarson og
Þórður Jökull Henrysson í 3. sæti í hópkata 10-11 ára.
1. mars var beltapróf hjá karatedeildinni og þreyttu margir iðkendur prófið. Allir stóðu sig vel, sumir fengu auka strípur á beltin en aðrir fóru upp um belti. Í apríl munu þrír iðkendur þreyta
svartabeltispróf þegar sensei Steven Morris frá Kobe Osaka International karatesambandinu kemur til landsins. Hann verður prófdómari en jafnframt mun hann halda æfingabúðir hjá deildinni.

MOSFELLINGUR

kemur næst 4. apríl

Konráð Olavs tekinn
við af Reyni Þór

Reyni Þór Reynissyni hefur verið
sagt upp sem þjálfara úrvalsdeildarliðsins Aftureldingar í handknattleik
karla. Við starfi hans tekur Konráð
Olavsson fyrrverandi landsliðsmaður. Þá mun Hjörtur Arnarson halda
áfram sem aðstoðarþjálfari. Afturelding er næst neðst í N1-deildinni
þegar þrjár umferðir eru eftir og er
aðeins einu stigi á undan Val sem
rekur lestina.
Reynir Þór tók við þjálfun Aftureldingar haustið 2011 og undir hans
stjórn hafnaði liðið í sjöunda sæti
N1-deildarinnar á síðasta vori en
hélt sæti sínu í deildinni eftir að
hafa unnið umspilsleiki um áframhaldandi keppnisrétt.
Afturelding leikur gegn ÍR í kvöld í
íþróttahúsinu að Varmá kl. 19:30.

Starfsmaður
í eldhúsi
Laus er 50% staða umsjónaraðila eldhúss
á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar.

Þrír hópar á byrjendamóti
Þrír hópar frá Fimleikadeild Aftureldingar kepptu á byrjendamóti Þóris í Hveragerði
þann 9. mars. Þetta voru hóparnir R-2 sem eru 7-8 ára stúlkur, R-20 sem eru drengir á
aldrinum 6-10 ára og O-10 sem eru stúlkur á aldrinum 10-12 ára. Hóparnir stóðu sig
með eindæmum vel og voru bæði iðkendur og þjálfarar deildinni til sóma. Fimleikadeildin er á fullu að safna fyrir nýjum áhöldum sem keypt verða í nýtt fimleikahús sem
rís von bráðar. Föstudaginn 22. mars verður deildin með kökubasar fyrir framan Bónus
og rennur allur ágóði beint í áhaldakaup sem hjálpa okkur að stuðla að framförum og
bættum árangri hjá fimleikaiðkendum.

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru staðsettar í Kjarna að Þverholti 2
og þar starfa að jafnaði um 45 manns. Bæjarskrifstofan býður upp
á hvetjandi starfsumhverfi og setur sér það markmið að vera eftirsóknarverður og aðlaðandi vinnustaður þar sem atvinna og fjölskylduábyrgð fara vel saman.

Helstu verkefni:
Um er að ræða hlutastarf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma.
Starfsmaður í eldhúsi annast framreiðslu á mat í hádeginu, skráningu
starfsmanna í hádegismat og eftirlit með henni. Viðkomandi sér um
veitingar fyrir tilfallandi fundi, samskipti við birgja og umsjón með
innkaupum fyrir eldhús og á öðrum rekstrarvörum.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og samviskusemi
Umsóknarfrestur er til 25. mars nk. Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum skulu berast á netfangið aldis@mos.is
Um framtíðarstarf er að ræða en æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Aldís Stefánsdóttir, forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála í síma 525 6700.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.
VirÐing jákVæÐni framsækni umhyggja

www.mosfellingur.is -
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Goðameistarar
5. flokkur B liða sigraði alla leiki sína á Goðamótinu sem fór fram í Boganum á Akureyri helgina 16.-17. febrúar. Glæsilegur árangur hjá piltunum.

Bikarmeistarar í 2. flokki
Bikarmeistaramót Blaksambandsins í 2. og 3.
flokki fór fram helgina 23.-24. febrúar. 3. flokkur
lék á laugardeginum og léku drengirnir í Hagaskóla en stúlkurnar í íþróttahúsi Kennaraháskólans. Lið Aftureldingar í drengjaflokki náði ekki að
spila til úrslita en stóðu sig mjög vel.
Stúlkurnar í 3. flokki spiluðu mjög vel á mótinu
og fóru alla leið í úrslitaleikinn þar sem leikið var
á móti HK um bikarmeistaratitilinn. Eftir gífurlega
jafna viðureign vann HK í oddahrinu og var leikurinn mjög skemmtilegur og vel leikinn af báðum

liðum. 3. flokkur stúlkna varð því í 2. sæti í bikarkeppninni sem er mjög góður árangur.
2. flokkur drengja og stúlkna léku síðan á
sunnudeginum. Drengirnir spiluðu vel en náðu
ekki að komast í úrslitaleikinn. Stúlknalið Aftureldingar í 2. flokki lék mjög vel og eftir spennandi
leik í undanúrslitum á móti Þrótt frá Neskaupsstað
mættu þær KA í úrslitum. Í úrlsitaleiknum var Afturelding sterkari aðilinn og vann öruggan sigur og
urðu þar með bikarmeistarar stúlkna í 2. flokki í
fyrsta skipti.

Bocciamót fyrir 50+ haldið að Varmá

Íslenska ullin
er einstök
Komdu við
í næstu verslun
sem selur lopann
og skoðaðu úrvalið

34
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- Íþróttir

Tvímenningur UMSK í boccia fór fram í
Íþróttahúsinu að Varmá í Mosfellsbæ laugardaginn 23. febrúar. Alls tóku 42 lið frá 10 félögum þátt í mótinu þar af 8 lið frá Mosfellsbæ.
Þetta er í fyrsta sinn sem keppt er með
þessu fyrirkomulagi. Heppnaðist það mjög vel
og er ákveðið að endurtaka mótið að ári liðnu.
Ingimundur Ingimundarson og Flemming
Jessen voru umsjónarmenn mótsins.
Valdimar Leó Friðriksson formaður UMSK
setti mótið og afhenti verðlaun í móts lok.

BílaBón í áhaldahúsinu
Leikmenn meistaraflokks og 2. flokks í knattspyrnu
standa vaktina í síðasta bílabóni vetrarins
Laugardaginn 23. mars kl. 9-16.
Vönduð vinna og gott verð.
Upplagt að fá páska alþrif á bílnum og styrkja um leið gott málefni
Upplýsingar og tímapantanir í s. 695-2642
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Umfa - ír » í kvöld » fimmtUdag
14. mars
kl. 19:30

Þrír leikir framundan
14. mars kl. 19:30 Afturelding - ÍR
21. mars kl. 19:30 Akureyri - Afturelding
25. mars kl. 19:30 Valur - Afturelding

Fermingar í Mosfellsprestakalli vorið 2013
Sunnudagurinn 17. marS

Kjartan Davíðsson,
Laxatungu 15
Margrét Þórhildur Eggertsd.,Reykjabyggð 32
Nói Hrafn Atlason,
Kvíslartungu 9
Grenibyggð 8
Tinna Guðmundsdóttir,

Lágafellskirkja kl. 10:30

Andri Gunnlaugsson,
Leirutanga 27
Lágholti 6
Arnór Róbertsson,
Spóahöfða 21
Auður Ragnarsdóttir,
Arnartanga 58
Axel Garðar Goethe,
Einar Sveinn Sveinsson, Lindarbyggð 28
Álmholti 7
Emilía Dögg Arnardóttir,
Þrastarhöfða 30
Katla Sif Friðriksdóttir,
Leifur Ingi Eysteinsson, Byggðarholti 53
Blikahöfða 2
Lilja María Hjaltadóttir,
Stórateigi 22
Magnea Ýr Atladóttir,
Helgalandi 1
Reynir Ími Árnason,
Álmholti 10
Sólrún Margrét Ólafsdóttir,
Hlíðarási 7a
Þórdís Lilja Einarsdóttir,
Ægir Líndal Unnsteinsson, Reykjabyggð 35

Sunnudagurinn 7. aPríl

Lágafellskirkja kl. 10:30

Agla Þórunn Kristjánsdóttir,Bugðutanga 30
Aron Freyr Arnarsson,
Litlakrika 13
Elín María Matthíasdóttir, Arnartanga 26
Eva Karitas Sigurðardóttir, Litlakrika 60
Eydís María Grétarsdóttir, Laufengi 132 Rvk
Fanney Birgisdóttir,
Fálkahöfða 8
Hildur Svava Sveinsdóttir, Klapparhlíð 24
Þrastarhöfða 37
Jón Goði Ingvarsson,
Þrastarhöfða 7
Logi Jóhannsson,
Sigyn Jara Björgvinsdóttir, Hrafnshöfða 16
Tómas Valgeir Kristjánsson, Krókabyggð 4
Valdís Benía Valdemarsdóttir,Hrafnshöfða 2

Sunnudagurinn 17. marS

Lágafellskirkja kl. 13:30

Ásta Margrét Jónsdóttir,
Blikahöfða 14
Stórateigi 18
Elías Leví Elíasson,
Miðholti 9
Guðbjörn Smári Birgisson,
Guðmundur Helgi Eyjólfsson, Hjallahlíð 4
Björtuhlíð 1
Inacio Ferdinand Jónsson,
Hjallahlíð 29
Katrín Noemia Ramos,
Kvíslartungu 6
Pétur Ingi Pétursson,
Sunna Dís Hilmarsdóttir, Klapparhlíð 14

PálmaSunnudagur 24. marS

Lágafellskirkja kl. 10:30

Aníta Karen Sigurðardóttir, Stórateigi 10
Björtuhlíð 11
Atli Freyr Hjaltason,
Birta Abiba Hafdísardóttir, Klapparhlíð 32
Svöluhöfða 5
Bjarkey Jónasdóttir,
Dvergholti 2
Bjarki Þórður Einarsson,
Davíð Sindri Pétursson, Byggðarholti 17
Bugðutanga 36
Elis Þór Dansson,
Hulduhlíð 40
Greipur Rafnsson,
Guðmundur B. Guðmunds., Byggðarholti 55
Gunnur Mjöll Birgisdóttir, Þrastarhöfða 7
Ingólfur Orri Gústafsson, Svöluhöfða 13
Karlotta Brynja Baldvinsdóttir,Leirutanga 1
Kolfinnur Ernir Kjartansson, Hagalandi 1
Kristján Már Kjartansson, Skeljatanga 14
Furubyggð 26
Óðinn Steinn Eiríksson,
Bugðutanga 6
Selma Sif Haraldsdóttir,
Barrholti 41
Telma Rós Karlsdóttir,
Lindarbyggð 24
Þorsteinn Jónsson,

PálmaSunnudagur 24. marS

Lágafellskirkja kl. 13:30
Andrea Rut Pedersen

Krókabyggð 13

Sunnudagurinn 7. aPríl

Lágafellskirkja kl. 13:30

Anna María Skaftadóttir
Spóahöfða 15
Baldvin Snær Baldvinsson Tröllateigi 20
Bjarki Már Þorsteinsson Klapparhlíð 10
Arnartanga 15
Bjartur J. T. Björnsson,
Björgvin Heiðar Stefánsson, Blikahöfða 8
Björtuhlíð 21
Diljá Sif Erlendsdóttir,
Gabríel Kristinn Bjarnason, Litlakrika 58
Súluhöfða 12
Hlynur Logi Ingólfsson,
Búsettur í USA
Hugi Freyr Álfgeirsson,
Spóahöfða 18
Íris Vilhjálmsdóttir,
Skeljatanga 41
Katrín Mjöll Sölvadóttir,
Kolbrún Gréta Guðmunds., Reykjahvoli 16
Hamratanga 5
Marta Carrasco,
Nikulás Snær Kristjánsson, Blikahöfða 20
Sunna Líf Kristjánsdóttir, Þrastarhöfða 4
Sylvía Sara Sigurðardóttir, Leirutanga 37b

Skírdagur 28. marS

Lágafellskirkja kl. 10:30

Alexander Ingólfsson,
Klapparhlíð 2
Anton Hugi Kjartansson, Hrafnshöfða 13
Arnartanga 72
Ástþór Sindri Eiríksson,
Víðiteigi 2d
Bjarki Þór Sigurjónsson,
Þrastarhöfða 21
Davíð Bjarnason,

Diljá Ösp Óladóttir Tran,
Þverholti 9
Bollatanga 8
Gunnar Ingi Garðarsson,
Hilmir Hrafn Garðarsson, Þrastarhöfða 13
Akurholti 16
Karen Ösp Egilsdóttir,
Kristinn Breki Hauksson, Grenibyggð 20
Kristófer Örn Kristófersson, Álmholti 15
Stórikrika 52
Sólbrún E. Víkingsdóttir,
Grenibyggð 18
Úlfar Darri Lúthersson,
Skeljatanga 22
Þórir Jón Haraldsson,

Skírdagur 28. marS

Lágafellskirkja kl. 13:30

Aníta Dröfn Sindradóttir, Krókabyggð 28
Hrafnshöfða 1
Aron Ingi Jóhannesson,
Byggðarholti 5
Árni Haukur Árnason,
Daníel Óskar Jóhannesson, Bollatanga 2
Björtuhlíð 11
Eiður Andri Thorarensen,
Elísabet Sara Sigurðardóttir, Stórateigi 2
Miðholti 9
Elmar Skúli Vígmundsson,
Álmholti 17
Erna Sóley Gunnarsdóttir,
Fanney Aðalheiður Bjarkad., Grenibyggð 12
Guðlaug Bergmann Sigfúsd.,Reykjabyggð 16
Guðmundur Bjarni Guðm., Njarðarholti 4
Jóhannes Tumi Bergsveinsson,Búsettur í Dk

Anna Kristín Karlsdóttir,
Lindarbyggð 6
Baldvin Freyr Sigurðar., Hraðastaðavegi 15
Berglind Rós Björnsdóttir, Tröllateigi 34
Hagalandi 11
Elísabet Líf Ólafsdóttir,
Laugabakka
Kolfinna Kolbeinsdóttir,
Miðholti 7
Kristín Björk Jónsdóttir,
Grenibyggð 38
Lara Alexie Sta Ana,
Hraðastöðum 6
Linda Bjarnadóttir,
Laxatungu 33
Ólöf Katrín Ellingsen,
Helgafelli 5
Sif Elíasdóttir,
Skeggjastöðum
Skjöldur K. Anderiman,

Sunnudagurinn 14. aPríl

Lágafellskirkja kl. 10:30

Anna Rúnarsdóttir,
Spóahöfða 8
Víðiteigi 4e
Erna Jökulsdóttir,
Gunnhildur Gígja Ingvadóttir,Rauðamýri 10
Heiðrún Líf Kristjánsdóttir, Reykjabyggð 11
Ingvar Búi Búason,
Stórakrika 38
Rauðalæk 15
Írena Líf Svavarsdóttir,
Jason Daði Svanþórsson, Þrastarhöfða 6
Jósúa Mikael T. Magnússon, Klapparhlíð 28
Klara Jónsdóttir,
Markholti 10
Snæfríður Tinna Brjánsd., Svöluhöfða 21
Þrastarhöfða 6
Svava Ósk Árnadóttir,
Þorbjörg Andrea Ásgrímsd., Leirutanga 10

Prestar: ragnheiður Jónsdóttir
og Skírnir garðarson
Nánari upplýsingar á lagafellskirkja.is

tilboð á síðustu nýju Coleman fellihýsunum!

Sedona

Ísskápur, Truma miðsTöð, 2 ára ábyrgð o.fl.

Tilboðsverð:
2.169.000 kr.

Útborgun: 347.500 kr.

Útborgun: 542.250 kr.

Afborgun: 18.000 kr. á
mánuði í 84 mán. óverðtryggt

Afborgun: 28.000 kr. á
mánuði í 84 mán. óverðtryggt

/(,-+, )"%

Íslensk-Bandaríska ehf. - Þverholt 6 - s. 534 4433 - isband.is
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Cheyenne

Tilboðsverð:
1.390.000 kr.

- Fermingar í Lágafellssókn 2013
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útvarp einar
Fagnar 30 ára
aFMæli bólsins
15.-22. Mars
á FM 106,5

FM 106,5

í bænuM
Klárlega besta útvarpið
www.mosfellingur.is -
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Gestir frá Noregi í
heimsókn í FMOS
Dagana 18.–21. mars verða á landinu fulltrúar Háskólans í Norður-Þrændalögum í Mið-Noregi
sem hafa það að markmiði að fá
efnilega íslenska nemendur í nám
í tölvuleikjahönnun og margmiðlunartækni. Von er á þeim í Fmos að
leita að tölvuleikjahönnuðum og
margmiðlunarsnillingum framtíðarinnar.
Forsvarsmönnum námsleiðanna
hefur borist til eyrna að mikið sé
af efnilegu hæfileikafólki á þessum sviðum á Íslandi, en að ekki
sé boðið upp á sams konar nám á
háskólastigi á landinu. Námið er 3ja
ára BA-nám sem stenst alþjóðlegar
gæðakröfur og veitir brautskráðum
kandídötum reynslu og réttindi
til að starfa í þessum ört vaxandi
starfsgreinum, hönnun og þróun
tölvuleikja annars vegar og sköpun
margmiðlunarefnis hins vegar.
Opnir kynningarfundir um námið
verða haldnir fimmtudaginn 21.
mars, kl. 20.00 og 21.00 í fundasal
Centerhotel Plaza við Aðalstræti í
Reykjavík. Hér má nálgast upplýsingar um margmiðlunarnámið:
www.hint.no/mmt.

Diskótek fyrir 5. bekkinga
Þann 28. febrúar síðastliðinn hélt ég ásamt
samnemanda mínum
diskótek fyrir krakka í 5.
bekk í Lágafellskóla og
Varmárskóla. Diskótekið tókst frábærlega og
mætingin var með eindæmum góð. Tæplega
130 krakkar mættu og skemmtu sér vel við
flotta tónlist sem DJ Melkorka sá um. Einnig
var skemmtiatriði frá hinum óviðjafnanlega
Mosfellingi Einari Einstaka. Hann heillaði
krakkana með flottum töfrabrögðum.
Það var félagsmiðstöðin Bólið sem aðstoðaði okkur við uppsetningu viðburðarins og kann ég þeim, ásamt Lágafellsskóla,
bestu þakkir fyrir að lána okkur salinn fyrir
diskótekið og Melkorku í Varmárskóla fyrir
að þeyta skífum.
Ég er í námi í Tómstunda- og félagsmálafræði við Menntavísindasvið HÍ. Í náminu,
sem er þriggja ára nám til B.A. prófs, þarf
að takast á við margar áskoranir. Eitt af
námskeiðunum er viðburðastjórnun og
verkefni þar er að halda viðburð. Fyrir valinu varð að halda þetta diskótek. Að verða
tómstunda- og félagsmálafræðingur er ekki
bara nám til að verða flokkstjóri í Vinnuskólanum eða til að „hanga” með börnum,
unglingum og ungmennum í félagsmiðstöðvum. Sérfræðiþekking tómstunda- og

félagsmálafræðinga felst m.a. í að leiða
saman fólk á öllum aldri, stuðla að félagslegum þroska og félagslegri hæfni með fjölbreyttum viðfangsefnum og skapa jákvæðar
og góðar forsendur fyrir samskiptum.
Drifkraftur tómstunda- og félagsmálafræði felst í tiltrúnni á manneskjuna og
gildi samverunnar. Námið er mjög víðtækt
og óhætt að segja að þeir sem fara í þetta
nám get valið úr fjölbreyttum starfvettvangi. Sem dæmi um vinnustaði þeirra má
nefna stjórnmálaflokka, verklýðsfélög, félagsþjónustu sveitarfélaga, stór fyrirtæki,
dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða, leik, grunn-og framhaldsskólar, íþróttafélög og
félagsmiðstöðvar. Einnig nýtist námið vel
við verkefnastjórn eða viðburðarvinnu.
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MOSFELLSKÓRNUM
    
Kórstjórar: Vilberg Viggósson og Åsa Isaksson.

- Aðsendar greinar

Á þessum þremur árum eru t.d. kennd
námskeið um siðfræði og fagmennsku,
félagsfræði, þroskasálfræði, tómstundir
og unglinga, aldraða og börn, tjáningu og
samskipti, viðburðastjórnun, aðferðafræði,
útivist og útinám, stjórnun og rekstur og
margt fleira. Tómstunda- og félagsmálafræðingar geta starfað með fólki á öllum
aldri. Þetta nám hentar öllum þeim sem
vilja starfa með fólki í félagslegu umhverfi
og eru áhugasamir um mannleg samskipti.
Ég hvet fólk eindregið til að kynna sér þetta
nám betur á hi.is.
Elva Björg Pálsdóttir, nemi í tómstunda- og
félagsmálafræði í Háskóla Íslands.

ORÐIÐ ER LAUST...
(ÁR GEFST LESENDUM KOSTUR ¹ AÈ
L¹TA SKOÈANIR SÅNAR Å LJËS Å STUTTU M¹LI

Sóðaskapur

Góðan dag
Er íbúi í Hlíðartúnshverfinu sem geng
reglulega hér upp Skarhólabrautina
niður í skógræktina og svo þaðan í
Krikahverfið.
Mér hefur nú oft ofboðið draslið sem
fólk virðist bara henda hér og þar á
þessari leið, en nú keyrði um þverbak.
Á meðfylgjandi myndum sést að einhver hefur verið að henda út og taka
til. Þetta eru stólar, teppi, föt og dót
sem virðist vera úr einhverskonar
æfingahúsnæði, fyrir utan heimilissorp.
Þetta er sameign okkar íbúanna hér í
sveitinni og fólk á ekki að komast upp
með að ganga svona um..
Mér finnst að það ætti að auglýsa eftir
eigendum að þessu dóti/rusli.
Kveðja
Auður Kjartans

Þemadagar í
Lágafellsskóla
Þemadagar voru haldnir í Lágafellsskóla dagana
5.- 7. mars en þemað að þessu sinni var Mosfellsbær. Allir nemendur skólans tóku þátt og unnu að
fjölbreyttum verkefnum sem tengdust bæjarfélaginu og sögu þess.
Sem dæmi um viðfangsefni má nefna ratleik
nemenda um Mosfellsbæ, vinna með þjóðsögur
sem tengjast bæjarfélaginu, líkön af byggingum í
bænum, teikningar af þekktum einstaklingum úr
Mosfellsbæ, kynningarmyndbönd um bæinn, ýmsar útgáfur af merki Mosfellsbæjar og kökubakstur
þar sem merki bæjarins var hluti skreytinga.
Þekktir Mosfellingar tóku að sér að velja matseðil
þemadaganna auk þess að skammta nemendum
mat í hádeginu. Þetta voru þau Sigmar Vilhjálmsson, Steindi jr. og Greta Salóme. Nemendur voru
alsælir með heimsóknir fræga fólksins og fengu
margir eiginhandaráritanir til minningar.
Þemadögunum lauk svo með opnu húsi þar sem
foreldrum var boðið að koma og skoða afrakstur
vinnunnar og voru margir sem lögðu leið sína í
skólann af því tilefni.
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Ertu mér sammála?

Skarhólabraut VARÚÐ ófært!

Í pólitík greinir menn á um leiðir en markmiðin eru væntanlega
þau sömu að búa til tækifæri í
íslensku samfélagi fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki. Það
eru ýmsar leiðir til þess en ég vil
búa í samfélagi þar sem einstaklingnum er treyst og honum tryggt
frelsi með ábyrgð til athafna. Ég vil
búa í samfélagi þar sem atvinnulífinu eru
skapaðar aðstæður til að eflast og þar sem
fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins. Það
er kominn tími til að nýta tækifærin, það er
kominn tími til aðgerða, tími til sóknar – í
þágu okkar allra.
Stöðugt skattaumhverfi er skilyrði þess
að einstaklingar jafnt sem fyrirtæki geti
gert sínar framtíðaráætlanir og þeir verða
að geta treyst því að stjórnmálamenn séu
ekki sífellt að hringla í því umhverfi. Þess
vegna verður að breyta hér um skattastefnu. Það er mín bjargfasta skoðun að
lágir skattar hvetji en háir skattar letji og
það hefur sýnt sig að skattastefna núverandi ríkisstjórnar elur af sér svarta vinnu á
sama tíma og við glímum við atvinnuleysi.
Það kann ekki góðri lukku að stýra.
Skattar eru einn stærsti útgjaldaliður íslenskra heimila, lækkum því tekjuskattinn
og hækkum þar með útborguð laun allra
landsmanna. Nýtum tækifærin sem felast
í því að einfalda virðisaukaskattskerfið og
lækka þar með vöruverðið, lækkum eldsneytisgjöldin sem skila sér beint til heimila
í lækkun höfðuðstóls verðtryggðra lána.

Samhliða þessum aðgerðum í
þágu heimilanna er tækifæri til
að auðvelda afborganir lána með
skattaafslætti og fella niður skatt
þegar greitt er inn á höfuðstól
lána í stað þess að greiða í séreignarsjóð. Afnám stimpilgjalda
til allra íbúðarkaupa einstaklinga
og fjölskyldna væri til hagsbóta
fyrir fólkið í landinu og sömuleiðis afnám
stimpilgjalda vegna endurfjármögnunar
húsnæðislána og færslu þeirra milli fjármálastofnana.
Umræðan um afnám verðtryggingar virðist nú snúast mun frekar um niðurfærslu
útistandandi lána en breytt lánaform til
framtíðar en val í lánamálum verður alltaf
að telja af hinu góða. Hins vegar er hægt
að gera ýmislegt til að leysa verðtygginguna
af hólmi og fá heilbrigðara lánsumhverfi.
Margt bendir til að verðtryggingin sé á leið
út af íslenskum fjármagnsmarkaði sem
meginregla en viðbúið er að eftirspurn
verði engu að síður eftir verðtryggðum lánum þar sem þau gefa tækifæri á töluverðri
skuldsetningu með lítilli upphafsgreiðslubyrði. En besta leiðin út úr skuldavandanum fyrir okkur öll felst í verðmætasköpun,
auknum hagvexti og hækkandi ráðstöfunartekjum.

Það er skrítið að búa í bæ
þar sem einn af tengivegunum er ófær smábílum og illfær jeppum
stóran hlut af ári vegna
vanrækslu. Þannig hefur þetta verið um árabil
með Skarhólabrautina.
Viðhald á þessum vegslóða er nánast ekkert. Vegurinn er örsjaldan heflaður og ég þori að fullyrða að ekki
hefur verið borið ofan í hann um áraraðir.
Er nú svo komið að á mörgum stöðum er
fínefnið í yfirlaginu búið og komið er niður
í burðarlagið á veginum.

Ef þú ert mér sammála þá eigum við
samleið í kosningunum í vor.

Mikils titrings gætir í herbúðum
stjórnmálaflokkanna um þessar
mundar. Beðið er með óþreyju
eftir nýjum skoðanakönnunum.
Er flokkurinn minn að fara upp
eða niður í fylgi? Hvernig laða ég
til mín sem flesta kjósendur? Því
miður hafa dæmin sannað í áranna
rás að stjórnmálaflokkar geta verið stórhættulegir sjálfum sér og þó aðallega
öðrum svo skömmu fyrir kosningar. Margir
flokkar freistast til að gefa út kosningavíxla
sem enginn innistæða er fyrir til að ganga
í augu kjósenda. Kjósendur eru því beðnir
um að hafa augun opin og horfa framhjá
lýðskruminu
Á fundi sem haldinn var nýlega með öllum frambjóðendum Sjálfstæðisflokksins í
Suðvesturkjördæmi var það einmitt rætt
af mikilli einlægni og alvöru að Sjálfstæðisflokkurinn mætti ekki vera með gylliboð til
kjósenda sem flokkurinn gæti ekki staðið
við í þeim tilgangi að ná sér í atkvæði. Það
er siðferði á mjög lágu plani að mínu mati
og mér er það mikið metnaðarmál að Sjálfstæðisflokkurinn taki ekki þátt í slíku.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir

Velkomin/n í Mosóskokk
Ert þú alltaf á leiðinni að fara að
hlaupa með hlaupahóp? Ef svo er
þá er Mosóskokk fyrir þig. Þetta er
góður hópur sem samanstendur
af fólki sem hefur gaman af því að
hreyfa sig utandyra og hlaupa allar
þessar fjölbreyttu og fallegu leiðir hér í bæ. Markmiðin eru misjöfn, sumir í hópnum eru fyrst og
fremst með til þess að stunda holla og góða
útiveru, aðrir eru að setja sér markmið og
fá mikla ánægju af því að uppskera árangur erfiðisins og enn aðrir sækjast í að vera
í góðum félagsskap og njóta. Við viljum
þó gera góðan hóp enn betri og fá þig í lið
með okkur þannig að hópurinn verði enn
breiðari og öflugri. Ég sé fyrir mér að það
væri frábært að hafa tvo hópa innan Mosóskokks þar sem annar hópurinn færi að
jafnaði 5 til 7 km. á æfingu og svo hinn sem
er að fara um 10 til 11 km. og svo auðvitað
lengra á laugardögum. Þannig að allir ættu
að finna eitthvað við sitt hæfi.
Hlaupahópur gefur manni gott aðhald
og þar myndast góð stemning þannig að
maður gerir allt til þess að missa ekki úr
tíma sem hefur þau áhrif að manni fer
stöðugt fram. Regluleg og markviss þjálfun
kemur okkur í betra þolform og við verðum ánægðari með lífið og tilveruna. Hver
vill það ekki? Regluleg ástundum er nefnilega lykillinn að árangri og æfingin skapar
meistarann.
Þann 19. mars (þriðjudagur) hefjast
að nýju skipulagðar æfingar hjá hlaupahópnum Mosóskokk . Við erum með alla
aðstöðu í World Class í Lækjarhlíð og hittumst þar þrisvar í viku á þriðjudögum og
fimmtudögum klukkan 17:30 og á laugardögum klukkan 9:00. Mæting er í anddyri
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World Class stundvíslega. Í hverri
viku sendi ég ykkur æfingaáætlun
fyrir þá viku. Mikilvægt er að allir
reyni að fylgja henni. Skipulagið er
þannig: Á þriðjudögum er hlaupið frá 5 og upp í 11 kílómetra, allt
eftir getu hvers og eins. Þjálfari er
með hópnum sem fer um 5- 7 km.
Á fimmtudögum eru tempóhlaup,
brekku og sprettæfingar og styrktaræfingar á eftir en einnig er hægt að velja um að
fara 5-7 km. hlaupaleið. Á laugardögum er
farið rólega og langt en auðvitað getur hver
og einn stjórnað því hversu langt hann vill
fara.
Þessi skokkhópur er ætlaður öllum og
allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Við
byrjum á því að fara fyrstu metrana saman. Síðan skiptast leiðir eftir getu og sumir
fara styttra meðan aðrir fara lengra. Í lokin
hittast allir og gera styrktar- og teygjuæfingar annaðhvort inni í World Class eða
úti á grasi. Nauðsynlegt er að eiga góða
hlaupaskó og kort í World Class. En það
eru allir velkomnir að koma og prufa að
hlaupa með okkur án þess að eiga kort og
sjá hvernig ykkur líkar! Það er enginn vafi á
því að regluleg hreyfing og útivera hressir,
bætir og kætir.
Ekki bíða!! Komdu og vertu með okkur!
Við viljum endilega að þú komir með, ekki
bara hugsa um að þig langi til að hlaupa,
komdu og vertu með okkur og hjálpaðu
okkur að gera góðan hóp enn betri. Við
byrjum þriðjudaginn 19. mars og hittumst klukkan 17:30 í anddyri World Class í
íþróttamiðstöðinni að Lækjarhlíð.

- Aðsendar greinar

Hlaupakveðja Halla Karen Kristjánsdóttir
íþróttakennari

Skarhólabrautin hefur nokkuð sérstaka
stöðu meðal margra bæjarbúa og er mjög
mikið notuð til annars en að aka þar um.
Þannig er Skarhólabrautin ekki aðeins
tengivegur úr Reykjahverfi yfir í Hlíðartún
heldur tengir vegurinn saman mörg af útivistarsvæðum Mosfellinga hvort sem um
er að ræða skógrækt, garðrækt, gönguferðir eða útreiðatúra. Það þarf nefnilega að
fara um Skarhólabrautina ef þú ætlar að

njóta skógarins í hlíðum Úlfarsfells, huga
að kartöflugörðunum nú eða bara labba úti
t.d. með hundinn þér til heilsubótar. Íbúar
Mosfellsbæjar virðast kunna vel að meta
þennan veg því fjöldinn allur fer þarna
um. Því spyr ég hvers vegna í ósköpunum
er viðhaldi hans svo óskaplega ábótavant?
Meðfylgjandi mynd var tekin fyrir stuttu
þegar undirritaður átti leið þar um með bíl
í viðgerð á verkstæði í Flugumýri.
Marteinn Magnússon

Enga kosningavíxla takk!

Ríkisstjórn Samfylkingar og VG hefur
nú brátt setið í fjögur ár. Það er langur
tími. Og sporin hræða. Það hefur verið
keppikefli stjórnarflokkanna að halda sem
fastast og lengst um stjórnartaumana; -að
geta sagt að fyrsta vinstri stjórnin hafi haldið út heilt kjörtímabil, en ekki að uppfylla
mikilvægasta kosningaloforðið sem var að
slá skjaldborg um heimili landins. Þetta er
annar alvarlegur ljóður á ráði sumra stjórnmálamanna þegar þeir setja persónulegan

metnað sinn og flokka sinna framar en hagsmuni kjósenda.
Sjórnmálamenn verða alltaf að
muna hverjum og fyrir hverja þeir
vinna. Þeir eru í vinnu hjá þjóðinni og eiga stöðugt að vinna að því
að hlúa að velferð hennar. Annars
eru þeir ekki starfi sínu vaxnir.

Breytum um kúrs
En hvað er brýnast að mínum dómi eftir kosningar? Málefni heimilanna ber þar
fyrst að nefna. Heimilin í landinu verð að
geta séð sér farborða og það þarf að vekja
í brjósti manna meiri bjartsýni gagnvart
framtíðinni með því að ýta undir verðmætasköpun og lækka skatta á skattpínda
þegnana. Síðast en ekki síst þá verða að
koma varanlegar lausnir fyrir þá sem verst
hafa farið út úr fasteignakaupum í hruninu
og stökkbreyttri skuldabyrði sem í kjölfarið fylgdu á húsnæðislánum. Það eru engar
patentlausnir til, en Sjálfstæðisflokkurinn
er með ábyrgar lausnir í boði sem hjálpa
munu mörgum.
Við getum breytt algerlega um kúrs í komandi kosningum. Við getum komið atvinnulfinu í landinu af stað að nýju, nýtt auðlindir
okkar mun betur en af skynsemi, fjölgað
störfum í landinu; stækkað þannig kökuna
að allir fái meira í budduna. Lækkað skatta
og einfalda skattkerfið og síðast en ekki síst
að gera skýlausa kröfu til stjórnmálamanna
að þeir fari betur með skattfé okkar .
Elín Hirst
Höfundur skipar 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi

Flugumýri 16d - s. 577-1377 - 896-9497
www.retthjajoa.is
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Svefn
Í

samfélagi hraða og streitu er hætta á
að ein af okkar grunnþörfum, svefninn sé ekki virt. Fullorðnir þurfa 7 -8
klst. svefn að nóttu og unglingar ættu
að sofa að minnsta kosti 9 klst. En það
er margt sem truflar og hefur meira
aðdráttarafl en sængin og koddinn.
Vinnudagur er almennt langur og hjá
unga fólkinu okkar tekur við heimanám, íþróttaiðkun,
tónlistarnám eða
önnur áhugamál.
Þegar kvöldar og allt
ætti að fara í kyrrð og
ró þá tekur við seta
við sjónvarp og tölvur. Ljós eru kveikt
og hávaði berst frá
tækjum og tólum og þegar farið er upp
í rúm þá tekur tíma að ná sér niður.
Dægursveifla líkamans sem stýrist af
hormónum á flókinn hátt er til þess
fallin að hjálpa okkur að sofa góðum nærandi svefni yfir nóttina. Þess
vegna er mikilvægt að fara snemma
að sofa að kvöldi og á fætur snemma
að morgni. Kvöldið ætti að nota til
þess að undirbúa svefninn með því að
minnka ljós og hljóð en auka hvíld og
slökun. Ef við virðum þessa þörf okkar
að sofa vel og hvíla þá er það einn þátt-

töframaður

Tek að mér sýningar
við flest tilefni.
Frábær skemmtun
fyrir alla!
urinn í að efla mótstöðu okkar gegn
ýmsum sjúkdómum og kvillum.
Afleiðingar þess að fá ekki nægilegan svefn geta verið margar og alvarlegar. Ef við sofum of stutt vikum og
mánuðum saman er auðvelt að lenda í
vítahring verkja, þreytu og jafnvel andlegra sjúkdóma. Nú þegar Mosfellsbær
leitast við að vera heilsueflandi samfélag og styður við ýmsa heilsueflandi
starfsemi í bænum þá er nauðsynlegt
að gleyma ekki þessum mikilvæga
þætti lífsstílsins, svefninum.
Kveðja,
Nína Kolbrún Guðmundsdóttir BS,
Hjúkrunarfræðingur á gigtarsviði
Reykjalundar.

heilsuvin í mosfellsbæ

bókanir: 692 2330
einareinstaki@gmail.com
www.einareinstaki.com

Næsta blað kemur út:

fimmtudagiNN 4. apríl
Efni og auglýsingar
skulu berast fyrir
kl. 12, mánudaginn
1. apríl.
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Steindi Jr og Páll Óskar bregða
leik ásamt leikurum úr Gauragangi
sem sýndur er í Bæjarleikhúsinu.
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Mosfellingurinn Eyrún Ævarsdóttir meðlimur

í Sirkus Ísland

Stefnir á fjögurra ára
nám í sirkuslistum
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Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Símar: 566 7660 og 697 7685 jonrett@internet.is
Ný heiMaSíða - www.joNb.iS

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ
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Þjónustuverkstæði

útvegum bílaleigubíla

cabas
tjónaskoðun

www.mosfellingur.is
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Opnunartími
sundlauga
lágafellslaug

Virkir dagar: 06.30 - 21.30
Helgar: 08.00 - 19.00

Varmárlaug

Mán.-fös.: kl. 06.30-08.00 og 16.00-21.00.
Lau.: kl. 09.00 - 17.00. Sun.: kl. 09.00-16.00

Mikið hefur verið rætt um þátt Sjálfstæðisflokksins í hruninu, hann jafnvel talinn
eiga þar alla sök. Ég ætla ekki að draga
dul á að ýmislegt hefði mátt fara betur í
stjórnartíð flokksins, en það skýrir ekki
aðgerðarleysi núverandi ríkisstjórnar
vegna greiðslu- og skuldavanda heimilanna. Innan skamms göngum við til
kosninga, kosninga þar sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á heimilin og hag
fjölskyldna í landinu undir yfirskriftinni ,,Í þágu
heimilanna“.
Undir þessari yfirskrift kemur fram í ályktunum Sjálfstæðisflokksins að sett verði markviss og
tímasett áætlun um að verðtryggð húsnæðis- og
neytendalán verði ekki almenn regla líkt og verið
hefur.
Samhliða þarf að mæta greiðslu- og skuldavanda heimilanna og tryggja jafnræði neytenda
og fjármálastofnana. Lítið jafnræði hefur verið
þarna á milli á liðnum árum sem leitt hefur til
þess m.a. að eignarhlutur fólks með verðtryggð
íbúðalán hefur rýrnað. Því þarf að tryggja gegnsæi við lántöku þannig að ávallt sé ljóst hver
greiðslubyrðin er á hverjum tíma og forsendur
þannig eins upplýstar og hægt er. Samhliða þarf
að tryggja efnahagslegan stöðugleika. Sanngirni,
réttlæti og sátt er meginstefið í þessu sambandi
og verður að vera leiðarljósið til framtíðar þannig
að eignaréttur allra sé virtur.

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Til að leysa aðsteðjandi vanda heimila sem nú
þegar eru í skuldaSkeljatanga
20og greiðsluvanda þarf að grípa
til markvissra aðgerða. Aðgerðirnar snúa m.a. að
því að lækka útgjöld ríkisins, að lækka skatta með
5668520
áherslu á að það gagnist sem best launþegum,

Páskakveðjur
með kærleiksívafi
Kærleikurinn elskar alla jafnt,
sér það besta í öllum,
umber öll mistök, fyrirgefur allt,
og fellur aldrei úr gildi.

Sanngirni, réttlæti
og sátt að leiðarljósi
vegna afborgana af lánum til eigin íbúðarkaupa, að veita þeim sem kjósa frekar að greiða inn á höfuðstól íbúðarlána
sinna, en leggja fyrir til séreignasparnaðar, rétt til að njóta sama skattaafsláttar
og nú fylgir séreignarsparnaði og að sá
skattaafsláttur sé varanlegur. Þessi úrræði stuðla að hraðari eignamyndun og
auknum umsvifum í samfélaginu.
Fyrir þá sem ekki geta lengur staðið undir húsnæðisskuldum sínum telur Sjálfstæðisflokkurinn
ekki réttlátt né hagkvæmt að þeir þurfi að glíma
við þann vanda stærstan hluta starfsævi sinnar,
heldur hafi þann valkost að afsala eign sinni til
lánveitenda og sé þá laus allra mála. Þessar aðgerðir, einar og sér, nægja ekki og taka ekki til
allra heimila landsins og til þess þarf að horfa.
Nú í febrúar komu um átján hundruð sjálfstæðismenn saman á landsfundi flokksins undir
yfirskriftinni ,,Í þágu heimilanna“. Mikil sátt var
um yfirskriftina og það markmið sem í henni
felst. Hugmyndafræðin er sú að ef heimilin
blómstra þá eigi það sama við um þjóðfélagið
allt, fjölskyldur, einstaklinga og fyrirtæki. Mikilvægt er því að vel takist til enda ríkir hagsmunirnir.
Ég vil gera þetta markmið að mínu og er tilbúinn til að leggja mitt af mörkum svo það megi
ganga eftir. Það er von mín að við eigum saman
þessa hugsjón um bættan hag heimilanna, bættan hag okkar allra og að við berum þannig saman
ábyrgð á útkomunni í vor.
Theodór Kristjánsson, skipar 14. sætið á lista
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.

að lækka húsnæðisskuldir með skattaafslætti

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20
s. 566 8520

Snyrti-, nudd & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin!

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund
í lausagöngu er 24.500 kr.
hundaeftirlitið í mosfellsbæ
hundaeftirlit@mos.is
Þjónustustöð s. 566 8450

Þjónustuauglýsing
í mosfellingi
kr. 5.000 + vsk.*
nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm
*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is
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- Aðsendar greinar

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

Þjónusta við mosfellinga

verslum í heimabyggð
       

Vala Mörk
Ég auglýsi
eftir Frú
klukku/hitamæli við hringtorgið í
Mosó, hvar er hún, ég er
hálf lost eftir alla þessa
mánuði án hennar!!
1. mars
Haukur
Bernhardsson Linn
Hey ef þú ert
eitthvað skotin í mér ekki
vera feiminn, hafðu bara
samband og við finnum
eitthvað út úr þessu ;-)
28. feb

Bílapartar ehf

Notaðir TOYOTA varahlutir
Sími: 587 7659

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

ffihúsið
Ka

Súpur, salöt,
kvöldverður, kaffi,
kökur, nýsmurt brauð
og úrval smárétta

á Á
lafos si

Ólafía Lárusdóttir
ég elska
útklefann í
Lágafellslaug, bara ég og
rigningin :)
12. mars
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Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Subaru XV 4WD - árg. 2012
Þægileg og háþróuð kennslubifreið
Akstursmat og endurtökupróf

a

Sími: 696 0042

ffihúsið
Ka
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA
FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

á Á
lafos si

"SJ0EETTPOFIGt)ÈIPMUJt.PTGFMMTC
4ÓNBStBSJPFIf!TJNOFUJT

GNÁ SPRAUTUN
• Sprautulökkum innréttingar, hurðir, húsgögn ofl.
• Smíðum innréttingar
• Tökum niður og setjum upp innréttingar ef óskað er.
• Sækjum og sendum frítt á höfuðborgarsvæðinu

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS
4ÓNJ

• Föst verðtilboð

Sími: 894-7200 i Finndu okkur á facebook

Leifur
Guðjónsson
17 tima
snjómokstur
hjá okkur bæðrunum í dag
chek i Love it heheheh
28. feb
Halla Heimis
Er heilsubærinn
Mosfellsbær
að breytast í skyndibitabæ
??? Aðgengi að óhollustu
er orðin OF mikið ... langar
svo að fá stað sem selur
t.d Boozt, safa og hollar
vefjur ... er með fullt af
tímaritum og maður
kemst á netið ;)
8. mars
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crebes pizzur kaffi risaskjár samlokur
lasagne heitt súkkulaði boltinn í beinni
samlokur þráðlaust net kaldur af krana

Jóna Magnea Magnúsdóttir
Hansen
Rosalega finnst mér leiðinlegt hvað fólk er alltaf
fljótt að dæma. Það er
s.s. pabbi sem framleiðir
nautabökurnar sem voru
nautalausar. Ég veit að í
uppskriftinni er nautakjöt.
Það hefur ekki einu sinni
verið athugað með aðra
lögun hvort að finnist kjöt
þar, hvort að þetta geti
verið mannleg mistök, nei
það er strax farið að hrópa
um vörusvik áður en þetta
er rannsakað nánar. Hafa
ekki flestir lent í því að
gleyma að setja lyftiduftið
í kökuna eða að salta
grautinn.
27. feb

      

pizzur þráðlaust net kaldur af krana crebes
boltinn í beinni kaffi risaskjár samlokur
samlokur lasagne heitt súkkulaði

Johann
Fannar
Olafsson
This morning I
surprised my daughter by
showing up in her room,
she absolutely “dropped”
her face when she saw
me, run towards me and
give me the tightest hug
for 5 minutes. PRICELESS
moment that I will never
forget =)
26. feb

RauðakRosshúsið ÞveRholti 7
Opið þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10-15 og miðvikudaga kl. 13-16.
Fjölbreytt dagskrá, örnámskeið, kynningar,
skiptifatamarkaður, aðstoð við atvinnuleit og fleira.
Alltaf heitt á könnunni. Allir velkomnir.
Atvinnuleitendur sérstaklega hvattir til að koma.

Upplýsingar á www.raudikrossinn.is/moso og í síma 564 6035

Snyrtistofan

Alexía
HáHolti 13-15

Tímapantanir í síma
517 6677 / 663 8911

Góðir Menn ehf
Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

Þjónusta við Mosfellinga -
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úr dagbók
fógetans

AÈ TÎLUVERT AF EFNILEGUM FIMLEIKA
KRÎKKUM ÒR !FTURELDINGU HAFI GEFIST
UPP ¹ AÈ BÅÈA EFTIR BETRI FIMLEIKA
AÈSTÎÈU OG ERU FARIN AÈ ¾FA MEÈ
ÅÖRËTTAFÁLAGINU RMANNI Å 2EYKJAVÅK
AÈ $OMINOlS PIZZA SÁ BÒIÈ AÈ OPNA
STAÈ Å (¹HOLTINU

Þriðjudagurinn 3. júlí
– úr dagbók Fógetans á Úlfstöðum
í Loðmundarfirði

AÈ BÒIÈ SÁ AÈ MINNKA AFGREIÈSLUNA Å
ANDDYRI ÅÖRËTTAHÒSSINS AÈ 6ARM¹
AÈ ¹HUGI SÁ FYRIR ÖVÅ AÈ OPNA
STRÅÈSMINJASAFN Å -OSFELLSB¾
AÈ -OSFELLSBAKARÅ HAFI BOÈIÈ SVÎNG
UM BJÎRGUNARSVEITARMÎNNUM UPP ¹
HRESSINGU Å ËVEÈRINU ¹ DÎGUNUM
AÈ 0ÁTUR "EN SPILI ¹ TËNLEIKUM Å
HLÎÈUNNI ¹ (JALLA Å +JËS ¹ FÎSTUDAGS
KVÎLD KL 
AÈ KNATTSPYRNAN SÁ BÒIN AÈ MISSA
RISASAMNING SINN VIÈ !TLANTIS EN EKKI
ERU MÎRG ¹R SÅÈAN SAM GERÈIST MEÈ
SAMNING VIÈ 2EYKJALUND
AÈ STËRSKYTTAN %INAR (ËLMGEIRSSON
HAFI VERIÈ KEYPTUR Å LIÈ *UMBOYS FYRIR
BIKARÒRSLITALEIKINN EN ÖAÈ HAFI EKKI
DUGAÈ TIL

Bjarga útvarpi Kántrý Mos
Föstudaginn 8. mars var sýningin Kántrý Mos frumsýnd hjá Leikfélagi Mosfellssveitar.
Leikstjóri er Þórunn Lárusdóttir og höfundur María Guðmundsdóttir. Um tónlist sér Birgir
Haraldsson ásamt hljómsveit. Þetta er frumraun Þórunnar sem leikstjóri en höfundur
verksins hefur samið nokkur verk sem leikfélagið hefur sett á svið. Aðstandendur sýningarinnar og leikarar telja 36 manns.
Leikritið gerist í Mosfellsbæ og er það leikfélag og hestamannfélag sveitarfélagsins sem
að taka sig saman um að bjarga útvarpi Kántrý Mos með því að setja upp sýningu. Leikritið gerist í æfingaferlinu og í sýningunni er einnig lifandi tónlist. Næstu sýningar eru 15.
mars, 5. apríl og 7. apríl.

AÈ SDÅS OG +¹RI EIGI VON ¹ SÅNU ÎÈRU
BARNI

Að hvöldverði loknum rúlluðum við niður á sand og könnuðum
aðstæður. Fyrir ári síðan höfðu
var
vinirnir grafið háhyrningshræ og
,
meiningin að taka það með í bæinn
ð.
eitthva
st
vesena
og
saman
því
púsla
hræið
Ástæðan fyrir því að þau tóku
n af
ekki með í fyrra var sú að stækja
á
því var kæfandi. Við héldum niður
sand og sáum hvar marflær og aðrar
restí
dum
pöddur lágu í lystisem
inni af Keikóhausnum. Dásamlegt.
ég
Stybban var ennþá þvílík að þó að
rétt hreyfði við dýrinu var ég komin
ég
sem
Hvað
a.
fingurn
á
fýluna
með
vissi
kom við smitaðist og áður en ég
af var allt saman angandi af náfýlu
þetta
að
því
einhverri. Við ákváðum
krefðist stærri aðgerða og héldum
aftur upp í Úlfstaði.

AÈ "JARTMAR 'UÈLAUGS VERÈI ¹ (VÅTA
2IDDARANUM  MARS
AÈ HANDBOLTAMASKÅNAN (ILMAR
3TEF SÁ AÈ LEIKA SÅNA SÅÈUSTU LEIKI Å
BOLTANUM UM ÖESSAR MUNDIR
AÈ /LÅS VIÈ SÁ AÈ GERA BREYTINGAR ¹
STÎÈINNI VIÈ ,ANGATANGA OG HYGGIST
OPNA 1UIZNOS OG  GRILL ¹ STAÈNUM
AÈ NOKKUR &ITNESS MËDEL HAFI TEKIÈ
UPP DJARFAN (ARLEM 3HAKE DANS Å
7ORLD #LASS Å -OSË
AÈ ILLA HEFÈI GETAÈ FARIÈ Å "RATTHOLTINU
ÖEGAR KVIKNAÈI Å RYKSUGU
AÈ MEXÅKËSKI VEITINGASTAÈURINN
3ERRANO ÅHUGI AÈ OPNA Å GAMLA
KAUPFÁLAGSHÒSINU
AÈ -OSFELLINGUR OG &ASTEIGNASALA
-OSFELLSB¾JAR BJËÈI  FYRSTU
¹HORFENDUNUM ¹ LEIK 5-&! OG ¥2 Å
KVÎLD +LIPPA ÖARF ÒT AFRIFU Å BLAÈINU
AÈ SÎNGKONAN EFNILEGA -ARÅA «LAFS
SÁ BÒIN AÈ GEFA ÒT NÕTT LAG MEÈ
RAPPARANUM +RISTMUNDI !XEL
AÈ «ÈINN 0ÁTUR Å 6ARM¹RSKËLA SKIPI 
S¾TI ¹ LISTA &RAMSËKNAR Å +RAGANUM
AÈ OPNAÈ VERÈI FYRIR UMSËKNIR UM
SUMARSTÎRF HJ¹ -OSFELLSB¾ FLJËTLEGA
EFTIR P¹SKA
AÈ 'UÈMUNDU -ETE SEM SKRIFAÈI
¹ DÎGUNUM UNDIR SAMNING VIÈ
!FTURELDINGU OG (VÅTA SÁ FARINN Å
TÅMABUNDNA VINNU ERLENDIS EN STEFNI
AÈ ÖVÅ AÈ VERÈA KL¹R Å FYRSTA LEIK
SUMARSINS
AÈ 3IGGI (LÎ HAFI M¾TT Å KARLAÖREKIÈ Å
OPINN TÅMA Å 7# Å G¾R
AÈ (AFDÅS Å HUNDAEFTIRLITINU SÁ
FIMMTUG Å DAG
AÈ !FTURELDING M¾TI ¥2 AÈ 6ARM¹ Å
KVÎLD KL 

MOSFELLINGUR MOSFELLINGURIS
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Karrí-tómatsúpa
Ásgeir Sveinsson deilir með
okkur uppskrift að tómatsúpu
að þessu sinni. „Þetta er
sparisúpan í Ásholtinu notuð
sem forréttur í kringum jól og
páska, bragðmikil, öðruvísi
og mjög góð,“ segir Ásgeir.
1 blaðlaukur
1 laukur
4 tsk. karrí (meira ef vill)
50 g. hveiti
1 1/4 l kjötsoð
2-4 matsk. tómatkraftur
1 dl. rjómi
110 g. rómaostur
½ dl. rjómi í skraut

Saxið blaðlauk og lauk,
látið krauma í smjörinu. Bætið karríinu út í og
hveitinu saman við, hrærið soðið saman við
smátt og smátt. Látið krauma í 10 mín. Sigtið
súpuna og bætið tómatkraftinum saman við.

Þá
Góðan daginn og gleðilega páska.
fógfer senn að líða að helgi. Því tók
bítið.
í
fingu
etinn heiftarlega byssuæ
egg
Að henni lokinni hrærði ég hrátt
útí skyr að vanda, bragðbætti með
vanilludropum og kanel. Þessi hrærigrautur kallast fógetskyr og er afprótbragðs „eftiræfingasull“. Ekkert
einduftrusldrasl á Úlfstöðum. Þegar
ég var við það að sporðrenna síðustu
rúllskyrdrullunni sé ég hvar Lettinn
ið
ar upp heimreiðina, með sprung
dekk og fullan pall af eldfimu efni.
Yfirfógetinn var mættur. Með honum
.
var leðurblaka með hvassar brúnir
Hrafnhildur yfirleðurblaka og grænmetisæta. Helvíti gaman að henni.
yfVið grilluðum okkur kótilettur og
fyrir
irfógetinn eldaði dýrindis risotto
frúna. Þetta var alveg málið.

Hrærið saman rjóma og
rjómaost og hellið út í
súpuna, hitið þar til osturinn hefur jafnast alveg
út. Setjið rjóma í súpuna
á hvern disk og blandið
lítið eitt saman.

Þetta var dágott dags-, haus-, og
magaverk og gæti reyndar orðið
hið fallegasta listaverk líka. En það
aðra
kemur allt í ljós. Við ætlum gera
atlögu að hvelinu á morgun.
Kv. Hvalfangarinn
P.s. ég bið kærlega að heilsa þessar
fýlu. Hún er ógeðsleg.

Gott að bera fram með
heitum gerbollum
1/2 kg. hveiti
2 tsk. salt
1 tsk. sykur
50 g. þurrger
2 dl. vatn
2 dl. mjólk
½ dl. olía
Þurrefnum blandað saman,
velgið vökvann og hrærið saman. Hnoðið
deigið og látið hefast í 30 mín. á heitum stað.
Búið til bollur, látið hefast aftur í 20-30 mín.
Bakist við 175 gráður í 20 mín.

Ásgeir skorar á Eystein Leifsson, Byggðarholti 53, að deila með okkur uppskrift í næsta blaði

Þrándur

i

smá

Þjónusta við mosfellinga

verslum í heimabyggð

auglýsingar
Íbúð óskast
Er að leita eftir 3 herbergja
íbúð til leigu. Játvarður s:
821-2804.

Hjàlp, Hjàlp
Vantar íbúð til leigu í Mosfellsbæ. 1 til 2 svefnherb.
Langtíma leiga. Öruggar
og skilvísar greiðslur.
Langar að búa nàlægt
prinsessunum mínum.
Svavar s. 696-8449.

DVD til sölu
Sony DVD spilari til sölu.
Upplýsingar gefur Gunni í
síma 8467559.



bón og mössun ehf.

Tek að mér að massa bíla, djúphreinsa og
bóna. Hreinsa ryðsvarf eftir bremsur og
málningarúða af bílum. Hreinsa ryk úr
lakki á nýsprautuðum bílum. Slípa ljós
og plastgler sem er rispað á bílum,
mótorum og sleðum.

Skrifstofa til leigu
Til leigu skrifstofa með
sér inngangi og aðgangi
að snyrtingu og eldhúsi
á jarðhæð við Þverholt.
Tilvalin fyrir starfsemi
s.s. bókhald eða nuddara.
Upplýsingar gefur Rafn í
síma 665-1605.

Hringdu í síma 895-1718 (Snæbjörn) til
að panta tíma. Ég skoða bílinn og geri
verðtilboð. Ég vinn á bílasprautunarverkstæði og hef margra ára reynslu í starfi.

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

Leiguhúsnæði óskast
Erum 6 manna fjölskylda
í leit að leiguhúsnæði í
Mosó (reyklaus, engin dýr
og leitum eftir langtímaleigu). Sími: 868-4053,
776-5857.

Smáauglýsingarnar
eru fríar fyrir
einstaklinga

ÁLAFOSS
Verslun, Álafossvegi 23

WWW.ALAFOSS.IS

mosfellingur@mosfellingur.is

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR
Þverholti 3 - Sími: 566-6612

www.malbika.is - sími 864-1220

Skýja
luktirnar

fáSt í

BymoS

Salur
til útleigu
fyrir fundi og mannfagnaði

MOSFELLINGUR
kemur næst
4. apríl
SkilafreStur fyrir efni
og auglýSingar er til
hádegiS 1. apríl.

Pantanir hjá Berglindi í síma 697-5328 eða á kiwanishus.moso@gmail.com
Kiwanishúsið í Mosfellsbæ

Tek að mér
alla krana- og
krabbavinnu
Útvega allt
jarðefni
Vörubíll Þ.b.
Klapparhlíð 10
Þorsteinn 822-7142

geysir.kiwanis.is

www.artpro.is

ARTPRO
LISTRÆN FAGMENNSKA
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kristófer fannar (21)
bikarmeistari með ír - lokaði markinu
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Svava Björk
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¶ETTA ER ALLT AÈ KOMA
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- Hverjir voru hvar?

katrin Sif

Sprey og SnyrtiStofan alexia Bjóða
15% afSlátt af þjónUStU
alla þriðjUdaga í marS!

UnnUr HlíðBerg

ingiBjörg alexia

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

HLÉGARÐUR MOSFELLSBÆ
FIMMTUDAGSKVÖLDIÐ 4. APRÍL
ÞAÐ SEM VERT ER AÐ VITA
TÍMASETNING: TÓNLEIKAR HEFJAST KL 20:30 // HÚS OPNAR KL 20:00
OG VIÐ INNGANGINN
MIÐASALA: WWW.MIDI.IS

www.mosfellingur.is -
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Sími:
  
    586 8080
fastmos.is
586 8080

MOSFELLINGUR

+JARNA
¶VERHOLTI 

3ÅMI  

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

kærleikur í kjarnanum

Starfsmenn Ásgarðs afhentu félögum í björgunarsveitinni Kyndli sérstaka
viðurkenningu fyrir störf sín við hátíðlega athöfn í Kærleiksvikunni.

Mynd/RaggiÓla

MiKiL saLa - Vantar EiGnir - VErðMEtuM

Þjónusta við
Mosfellinga í 24 ár

pétur pétursson
löggiltur
fasteignasali
897-0047

daniel g.
björnsson
löggiltur
leigumiðlari

Magnús
ingþórsson
sölufulltrúi
895-5608

Flugumýri

Háholt 14, 2. hæð

588 55 30

Lögbýli á Kjalarnesi

Mjög gott 970 fm. atvinnuhúsnæði
í Mosfellsbæ. 4 stórar vinduhurðir.
Malbikað bílaplan og athafnasvæði.
Góð aðkoma.

Glæsilegt 136 fm. íbúðarhús auk 91 fm.
hesthúsi og geymslu á 6 hektara lani
á Kjalarnesi. Glæsilegar eignir og topp
aðstaða fyrir hestafólk.

Litlikriki - lóð

Engjavegur

Vel staðsett 800 fm. einbýlishúsalóð við Litlakrika í Mosfellsbæ.
Byggingarhæð með púða. Nánast
fullbyggt hverfi á fögrum stað.
V. 10,7 m.

Tveggja hæða parhús. Mjög mikið
endurnýjað á smekklegan hátt. Samtals
270 fm. Eignarlóð, 765 fm. Glæsileg
eign á flottum stað í sveitasælunni.

Brattholt

Leirvogstunga

145 fm. raðhús á tveimur hæðum við
Brattholt. Parket á gólfum. 3 svefnherbergi. Sólskáli með arni. Sólpallur í
suður. Hagstætt verð.
V. 28,9

Mjög fallegt og vel byggt 200 fm. einbýli
á einni hæð á góðum stað í Leirvogstunguhverfi. Vandaðar innréttingar og
flottur frágangur. Allt fyrsta flokks. Afar
fjölskylduvænt hús.

Blesabakki

Grenibyggð

Mjög vandað og vel staðsett 70 fm.
10 hesta hús á flottum stað í Mosfellsbæ. Allt nýlega endurnýjað og gott gerði.
Eign fyrir vandláta.
VERÐ. Tilboð.

Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu viðhaldi á þessum vinsæla stað í Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi
og 2 baðherbergi. Allt fyrsta flokks.
Fallegur garður. Sólpallur og hellulagt
pílaplan með hita. V. 41 m.
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