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 Landsprent.  4.000 eintök
 Íslandspóstur. 

: Mosfellingur ehf.
 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.

Það hefur verið gaman að fylgjast 
með ungum og kraftmiklum Mos-

fellingum að undanförnu. Þeir eru 
þónokkrir sigrarnir sem hafa unnist. 

Kaleo slær í gegn, Jóhanna 
vinnur Biggest Loser, 
Gunnar Helgi er Master-
Chef, Greta Salóme með 
sitt Eurovisionlag og 
Vio vann á dögunum 
Músíktilraunir. Þá er 

ótalið allt okkar 
flotta íþróttafólk. 

Það er gaman að 
vera blaða-

maður og 
bera fréttir 

af þessum dugnaðarforkum og smita 
kraftinn út í bæjarlífið.

Annar baráttumaður og sigurveg-
ari er Kári Örn Hinriksson. Það er 

misjafnt sem á fólk er lagt. Kári hefur 
greinst fjórum sinnum með krabba-
mein og lætur ekki deigan síga. Nú 
hafa vinir og velunnarar Kára ákveðið 
að halda sérstakan styrktardag hon-
um til heiðurs á sumardaginn fyrsta. 
Allar upplýsingar um Káradaginn er 
að finna hér í blaðinu. Ég hlakka til 
að sjá sem flesta taka þátt. 
Kári, haltu áfram að berjast svona 
hetjulega! Við Mosfellingar stöndum 
með þér.

Mosfellingar ná langt

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

Umsjón: (birgird@simnet.is)
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Sagan um Lágafellsmelinn og Sauðholtsmýrina sem 
síðar fengu samheitið Hlíðartún hófst í 15. tbl. Mosfell-
ings 2013, með loftmynd frá 1960 austur yfir staðinn. 
Síðar hefur komið í ljós að mynd þessa tók á sínum tíma 
Gunnar Rúnar Ólafsson ljósmyndari.

Í nokkrum tölublöðum þar á eftir var svo fjallað um 
hvernig byggð myndaðist og breyttist á þessu svæði og 
nú hefur Guðni Þorbjörnsson, flugmaður og áhugaljós-
myndari nú í lok mars 2014 flogið sömu leið og tekið 
sambærilega mynd.

Þarna hefur æði margt breyst á þessum 54 árum. Lega 
götunnar sem hverfið dregur nú nafn af er þó enn mjög 
svipuð, þó innkoman frá Vesturlandsvegi sé orðin nokkuð 
frábrugðin, liggur t.a.m. nokkuð beint frá þjóðveginum og 
allnokkru norðar þegar yfir Lágafellslæk kemur en áður 
var. En lesendur geta skemmt sér við að bera saman þau 
hús sem eru nokkuð auðþekkt á milli myndanna. Yngri 
myndin er nokkru víðari og tekur nær Úlfarsfellinu en 
sú eldri, þannig að á henni má sjá bílapartasöluna sem 
nú stendur þar sem um 1960 var fugla og/eða svínabú 

Gunnars Sveinssonar og gekk undir nafninu Skuggastaðir. 
– Fjós og hlaða Thors Jensen eru horfin á yngri myndinni 
en mannabústaðir komnir í staðinn.

Glöggt má sjá hvernig byggðin hefur vaxið og dafnað 
og er nú orðin býsna fjölmenn. – Austur af henni má svo 
sjá hvar blómlegt iðnaðarhverfi hefur haslað sér völl í 
veðursældinni milli Lágafells og Úlfarsfells.

Texti: Sigurður Hreiðar

héðan og þaðan

1960 2014
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Á sumardaginn fyrsta verður haldinn mikill 
styrktardagur fyrir Kára Örn Hinriksson, 25 
ára Mosfelling, sem glímt hefur við krabba-
mein síðastliðin átta ár. 

Dagurinn hefst með árlegu golfmóti Kjal-
ar á þessum fyrsta sumardegi og mun hluti 
af mótsgjaldi renna í styrktarsjóð Kára. 
Klukkan 16 fer fram stórleikur á gervigras-
inu að Varmá þar sem Afturelding og Hvíti 
Riddarinn eigast við. Um kvöldið verða svo 
veglegir styrktartónleikar á Hvíta Riddaran-
um þar sem fjöldi listamanna kemur fram. 
Sjálfur hefur Kári Örn æft fótbolta með 
Aftureldingu og golf með Kili auk þess að 
þreifa fyrir sér í músíkinni. 

Atvinnumaður í krabbameini
Kári Örn hefur barist hetjulega við 

krabbameinið og kallar sig að eigin sögn 
„atvinnumann í krabbameini“. 
Hann greindist fyrst í septem-
ber árið 2006 og nú síðastliðið 
haust tók krabbameinið sig upp 
í fjórða sinn. 

Kári hefur bloggað um reynslu 
sína undir yfirskriftinni „If 
you’re going through hell, keep 
going“ og hægt er að fylgjast með 
skrifunum hjá Kára á slóðinni 
atvinnumadurikrabbameini.
blogspot.com. 

Þá er hann einnig með bók í 
smíðum um lífsreynsluna.

Stórtónleikar á Hvíta
„Við viljum sýna Kára stuðning og láta 

hann vita að hann á góða að,“ segir Jóhann 

Ingi, einn af skipuleggj-
endum dagsins. „Barátta 
hans er aðdáunarverð og 
hann hefur sýnt frábært 
fordæmi hvernig takast 
skal á við erfiðleika í líf-
inu. Það er ekki annað 
hægt en að styðja hann 
í baráttunni. Við ætlum 
að gera þennan dag sem 
eftirminnilegastan.“ 

Golfmót á Hlíðavelli 
hefst að morgni ef veður  
leyfir. Hvíti Riddarinn og 

Afturelding eigast við í fótboltaleik kl. 16 en 
liðin hafa ekki mæst áður og verður stolt 

bæjarins undir. Svo verða miklir tónleikar á 
Hvíta Riddaranum um kvöldið og hefjast kl. 
20. Enn eru listamenn að bætast í hópinn 
en fram koma m.a. Friðrik Dór, Storm-
sveitin, Biggi Haralds, Kókos, Hafdís Huld, 
Stefanía Svavars og Vio. Um kvöldið verður 
einnig happdrætti og uppboð. 

Þeir sem hafa áhuga á að leggja málefn-
inu lið á einhvern hátt geta haft samband á 
netfangið stydjumkara@gmail.com.

www.lagafellskirkja.is

13. apríl - skírdagur
Fermingarguðsþjónustur 
í Lágafellskirkju kl. 10:30 og 13:30
Sr. Skírnir Garðarsson 
og sr. Arndís Linn

18. apríl - föstudagurinn langi
Guðsþjónusta að Hömrum kl. 11:00
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 20:00
Sr. Skírnir Garðarsson

20. apríl  - páskadagur
Hátíðarguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
á páskadagsmorgni kl. 08:00
Sr. Arndís Linn
Páskakaffi í safnaðarheimilinu 
að aflokinni guðsþjónustu

27. apríl - sunnudagur
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 11:00
Sr. Arndís Linn

Allar nánari upplýsinagr um safnaðar-
starf Lágafellssóknar er að finna á heima-
síðu kirkjunnar www.lagafellskirkja.is

kirkjustarfið
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HelgiHAld næStu viknA

Hestabraut í boði í 
framhaldsskólanum
Í haust verður boðið upp á sérstaka 
hestabraut í Framhaldsskólanum 
í Mosfellsbæ. Þá geta nemendur 
lokið prófi sem hestasveinn á 
1-2 árum á þessari námsbraut í 
hestamennsku. Hestasveinn vinnur 
sem aðstoðarmaður í hvers konar 
hestatengdri starfsemi, svo sem á 
hestabúgörðum, við hestatengda 
ferðaþjónustu eða hjá öðrum 
sambærilegum fyrirtækjum. Hann 
sinnir helstu verkþáttum í hirðingu 
hesta og aðstoðar við þjálfun þeirra. 
Lokamarkmið hestabrautar er að 
nemendur fái tækifæri til að sinna 
námi á áhugasviði sínu, öðlist hæfni 
sem aðstoðarmenn í hvers konar 
hestatengdri starfsemi og geti sinnt 
helstu verkþáttum í hirðingu hesta 
og aðstoðað við þjálfun þeirra. 
Á kjörsviði hestamennsku og 
hestaíþrótta eru bóklegir áfangar, 
verklegir áfangar og vinnustaða-
nám. Nemendur greiða sérstakt 
gjald vegna verklegrar kennslu á 
brautinni, 60.000 kr. á önn. Einnig 
er nauðsynlegt að nemendur hafi 
hest til umráða. Hestabrautin er 
unnin í samvinnu við Hestamanna-
félagið Hörð.

Heilsudagur haldinn 
í Mosfellsbæ 7. maí
Mosfellsbær er í óðaönn að byggja 
upp heilsueflandi samfélag. Í ár 
er áhersla lögð á næringu og mat. 
Markmiðið er að auka vatnsdrykkju, 
auka neyslu á grænmeti og 
ávöxtum, auka aðgengi og sýnileika 
heilsusamlegrar fæðu í sveitarfélag-
inu og stuðla að almennri vitundar-
vakningu um holla og fjölbreytta 
fæðu og tengsl hennar við bætta 
heilsu. Blásið verður til heilsudags 
miðvikudaginn 7. maí og hefst 
málþing í FMOS kl. 19:30. Yfirskrift 
málþingsins er heilsa og hollusta 
fyrir alla. Fjölbreytt dagskrá verður í 
boði sem má kynna sér í auglýsingu 
annars staðar í blaðinu. 

Styrktardagur fyrir Kára Örn á sumardaginn fyrsta •Golfmót, fótboltaleikur og tónleikar  

skipuleggja styrktardag

Stofnaður hefur verið styrktar-
reikningur og er hann á nafni Ernu 

Arnardóttur móður Kára kt.: 211260-3279
Reikningsnúmer: 0315-13-300977

Hluti skipuleggjenda 
káradagsins

kári örn

Mosfellingurinn Jóhanna Elísa 
Svendsen Engelhartsdóttir 
gerði sér lítið fyrir og sigraði  
í fyrstu seríunni af raunveru-
leikaþáttaröðinni The Biggest 
Loser Ísland. Jóhanna sem er 
Mosfellingur í húð og hár er 
mikill aðdáandi þessara þátta 
og var búin að segja við mann-
inn sinn að hún væri alveg 
kjörin í þetta. Þegar auglýst 
var eftir þátttakendum var hún 
fljót að senda inn umsókn. 

„Ég sendi inn umsókn en 
var svo ekki nógu ánægð með 
hana og sendi þá inn aðra. 
Ég var ákveðin í því að þetta væri tækifærið 
fyrir mig að gera eitthvað róttækt í mínum 
málum,“ segir Jóhanna og hlær. „Þegar ég 
fékk boð um að koma í viðtal talaði ég við 
yfirmann minn og var búin að fá frí frá vinnu 
í þessar 10 vikur. Það virkaði vel í viðtalinu 
því með því sýndi ég að mér var alvara.“

Mikil líkamleg og andleg vinna að baki
Jóhanna er 36 ára gift þriggja barna móðir 

og starfar sem lífeindafræðingur á Landspít-
alanum en hún léttist um rúm 52 kg á meðan 

á þáttunum stóð. „Ég hef alltaf 
verið í stærri kantinum, sem barn 
var ég þétt en hef alltaf haft gaman 
af hreyfingu. Ég hef tekið líkams-
ræktina í skorpum eins og gengur 
og gerist en í kringum tvítugt bætti 
ég rosaleg á mig og var orðin vel 
yfir 100 kg. Svo gleymir maður sér 
í amstri dagsins, forgangsraðar 
vitlaust og setur sjálfan sig aldrei 
í fyrsta sæti. 

Ég er mjög þakklát fyrir að hafa 
fengið þetta tækifæri, mikil áhersla 
var lögð á hreyfingu og mataræði 
en ekki síður á andlega þáttinn. 
Mikill tími fór í andlega vinnu en 

við vorum hvött til að opna hugann og gera 
okkur grein fyrir rót vandans og taka á því, 
vera fullkomlega hreinskilin við okkur sjálf,“ 
segir Jóhanna sem hefur fundið fyrir miklum 
stuðningi og áhuga hjá Mosfellingum. 

„Það er ótrúlegt hvað margir eru að fylgjast 
með mér og hvetja mig áfram. Ég fer ekkert 
ofan af því að Mosfellsbær er topp bæjarfélag, 
hér er best að vera,“ segir Jóhanna að lokum 
og hvetur fólk og þá sérstaklega mosfellskar 
húsmæður til að setja sjálfar sig í fyrsta sæti 
og huga vel að heilsunni.

Jóhanna Elísa er fyrsti sigurvegari The Biggest Loser Ísland  

léttist um 52,5 kg

Fyrir ári síðan

jóHanna í dag



Golfmót, fótboltaleikur og tónleikar  

Skipuleggja styrktardag

— Njótið vel  —

höfum við lagt metnað í að gera þau sem allra best úr garði — og reynslan, 
handbragðið og metnaðurinn skila sér. Fimm bragðbestu páskaeggin eru frá  
Nóa Síríus, samkvæmt páskaeggjadómstóli DV 2014. Bragðið leynir sér ekki.



Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Framundan 
í apríl og mars
Föstudagur 25. apríl   
FÉlagsVIsT kl. 13:00. 
Í borðsal Eirhamra. Aðgangseyrir 600 kr. 
Innifalið kaffi og meðlæti.
Vinningar fyrir tvö efstu sætin. 
Skráningar krafist.

miðvikudagur 29. apríl  
Ferð á suðurlandið.
Leggjum af stað frá Eirhömrum kl. 13:00 og 
förum í heimsókn í félagsstarfið á Hellu og 
síðan er haldið yfir á Hvolsvöll og þar verða 
tekin nokkur spor í Njálurefilinn og kaffi 
drukkið í Söguskálanum. 
Skráning í síma 586-8014 eða 698-0090, 
eða á elvab@mos.is. Allir velkomnir.

mánudagur 5. maí 
Heimsókn í Gullsmárann Kópavogi
Við ætlum að heimsækja vinafélagsmið-
stöðina okkar í Gullsmáranum, Kópavogi. 

Við leggjum á stað frá Eirhömrum 
kl. 13:00 og förum í rútu ef þátttaka er næg 
(1000 kr. í rútu). Skráning í síma 586-8014 
eða 698-0090, eða á elvab@mos.is. 
Allir velkomnir.

gleðilega páska 
Félagsstarfið óskar Mosfellingum 
gleðilegra páska og fer í páskafrí 
17. apríl og opnar aftur 22. apríl.

Fallegt handverk til sölu 
Félagsstarfið á Eirhömrum býður upp á 
sölu á varningi sem gestir félagsstarfsins 
vinna allt árið um kring. Því eru allir 
velkomnir að kaupa það sem til er hverju 
sinni, svo sem sokka, vettlinga, húfur og 
ýmislegt annað fallegt og handgert á góðu 
verði. Söluskápurinn er staðsettur á gangi 
fyrir framan aðstöðu félagsstarfsins. Allur 
ágóði af sölunni fer til bágstaddra í Mos-
fellsbæ í samstarfi við félagsþjónustuna og 
kirkjuna.

Heimasíða Famos væntanleg
Heimasíða Félags aldraða í Mosfellsbæ og 
nágrenni opnar á næstu vikum heimasíðu 
og slóðin er www.famos.is.
Fylgist með!!

Skrifstofa þjónustumiðstöðvarinnar 
Eirhömrum er opin alla virka daga kl. 13:00 
-16:00. Allar upplýsingar og skráningar eru 
hjá forstöðumanni þjónustumiðstöðvarinn-
ar í síma 586-8014 eða 698-0090.
Skrifstofa FaMos er opin á mánudögum kl.
14.00 -15.00

- Fréttir úr bæjarlífinu6

Fimm kennsludögum 
bætt við í FMOS
Nemendur í Framhaldsskólanum í 
Mosfellsbæ eru aftur mættir í skól-
ann eftir verkfall 
framhaldsskóla-
kennara. Ákveðið 
hefur verið að 
bæta við fimm 
kennsludögum í 
kjölfar verkfalls-
ins. Þetta eru 
þriðjudagur 22. 
apríl, 8. og 9. maí og 12. og 13. maí. 
Auk þess verður þemadegi sem átti 
að vera 7. maí breytt í kennsludag. 
Kennt verður til 23. maí og útskrift 
verður laugardaginn 31. maí.

Afltak tekur þátt í 
Fyrirmyndardeginum
Fyrirmyndardagurinn var haldinn 
í fyrsta skipti þann 4. apríl og er 
hugmyndin að um árlegan viðburð 
verði að ræða. Fyrirmyndardag-
urinn er dagur þar sem fyrirtæki/
stofnanir bjóða atvinnuleitendum 
með skerta starfsgetu að fylgja 
starfsmanni eftir í sínu fyrirtæki 
eða stofnun í einn dag eða hluta úr 
degi. Með því fá atvinnuleitendur 
tækifæri á að kynna sér fjölbreytt 
starfsumhverfi og forsvarsmenn 
fyrirtækja fá að kynnast styrkleikum 
hvers þátttakanda. Afltak tók þátt 
í deginum og fékk hann Óla til sín 
heimsókn sem aðstoðaði Guðmund 
Bjarkason í einn dag. Afltak er 
fyrirtæki í Völuteig sem sér um 
heildarlausnir í húsbyggingum og 
raflögnum.

Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar 
hefur veitt 10 ungmennum styrk til að 
stunda sína íþrótt, tómstund eða list yfir 
sumartímann. Í ár sóttu um 11 stúlkur og 
7 strákar.

Við valið styðst nefndin við reglur sem 
byggja á vilja Mosfellsbæjar til að koma til 
móts við ungmenni sem, vegna tómstunda 
sinna, geta ekki með sama hætti og jafn-
aldrar þeirra stundað launuð störf. 

Þessi meginregla auk reglunnar um að 
jafna beri styrkjum milli kynja, aldurshópa, 
list-, íþrótta-, og tómstundagreina er það 
sem íþrótta- og tómstundanefnd styðst við 
þegar valið er í þennan hóp.

Umsækjendur áttu það allir sameiginlegt 
að þau langar og þurfa að nota sumartím-
ann til æfinga, koma fram á viðburðum eða 
vera við keppni.

Eftirfarandi ungmenni hljóta styrk:
Arna Rún Kristjánsdóttir til að stunda 

golf, Brynja Hlíf Hjaltadóttir til að stunda 
motocross, Guðrún Elísabet Björgvins-
dóttir til að stunda listskauta, Kristín Þóra 
Birgisdóttir til að stunda knattspyrnu, 
Magnús Þór Sveinsson til að stunda píanó-

leik, Ágústa Dómhildur Karlsdóttir til að 
stunda fiðluleik, Einar Aron Fjalarsson til 
að stunda töfrabrögð, Emil Tumi Víglunds-
son til að stunda götuhjólreiðar, Heiða Rut 

Halldórsdóttir til að stunda hópfimleika, 
Thelma Dögg Grétarsdóttir til að stunda 
blak. Á myndina vantar Emil Tuma og Örnu 
Rún.

Sumarið nýtt í æfingar og keppni í stað hefðbundinnar vinnu •18 umsækjendur

Tíu ungmenni hljóta styrk

Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2013 
hefur verið lagður fram í bæjarráði og hon-
um vísað til umræðu í bæjarstjórn.  

„Rekstur Mosfellsbæjar gekk vel á 
árinu 2013 og var rekstrarafgangur fyrir 
fjármagnsliði um 549 milljónir sem er um 
8% af tekjum,“ segir Haraldur Sverrisson 
bæjarstjóri. „Niðurstaðan er í samræmi 
við fjárhagsáætlun. Að teknu tilliti til fjár-
magnsliða var afgangur af rekstri bæjarins 
um 31 milljónir eða 0,4% af tekjum.“

Íbúar Mosfellsbæjar voru 9.075 um 
síðustu áramót og hafði fjölgað um 1,1% á 
milli ára.

Hófleg skuldsetning
Kennitölur úr rekstri bera vott um trausta 

stöðu bæjarsjóðs. Veltufé frá rekstri eru 701 
milljón sem eru 10% af rekstrartekjum. Eig-

ið fé nemur 3.952 milljónum og er eigin-
fjárhlutfall 29%. Skuldaviðmið er 126% sem 
er vel innan þess 150% hámarks sem kveðið 
er á um í lögum.

83% í fræðslu-, félags- og íþróttamál 
Fræðslumál eru langstærsti málaflokk-

urinn en til hans runnu 2.679 milljónir á 
árinu 2013 eða helmingur af skatttekjum. 

Til félagsþjónustu var veitt 1.112 milljónum 
og eru þar meðtalin málefni fatlaðs fólks. 
Íþrótta- og æskulýðsmál eru þriðja stærsta 
verkefni bæjarins en til þeirra mála var 
varið um 633 milljónum.

mikil uppbygging í mosfellsbæ
Um 1.664 milljónum var varið í fram-

kvæmdir á árinu 2013 til þess að styðja við 
þann vöxt og þá uppbyggingu sem er í sveit-
arfélaginu. Stærstu framkvæmdirnar voru 
bygging framhaldsskólans í Mosfellsbæ 
sem tók til starfa í ársbyrjun 2014, bygging 
30 rýma hjúkrunarheimilis sem vígð var 
sumarið 2013, bygging nýs íþróttahúss, leik-
skóla og þjónustumiðstöðvar fyrir aldraða. 
Á árinu var verulegum fjármunum jafnframt 
varið í viðhald og endurbætur á skólahús-
næði og íþróttaaðstöðu í bænum.“

Ársreikningur Mosfellsbæjar 2013 lagður fram •1.664 milljónum varið í framkvæmdir  

afgangur af rekstri bæjarins

hjúkrunarheimilið hamrar

ungmennin taka 
við styrknum
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SamSöngur
að vori

Álafosskórinn 
Stjórnandi:  Ástvaldur  Traustason

og
vox veritas

Stjórnandi:  örlygur atli guðmundsson

bjóða til samsöngs síðasta vetrardag, 
miðvikudaginn 23. apríl, kl. 20.00

í safnaðarheimili 
vídalínskirkju í garðabæ.

aðgangur ókeypis.

Þann 2. apríl afhenti Reykjalundarkórinn Reykjalundi gjöf, kr. 1.100.000, sem var 
afrakstur styrktartónleika sem kórinn hélt í desember síðastliðnum og voru það síðustu 
tónleikar kórsins. Kórinn var starfræktur í 27 ár, eða frá haustdögum ársins 1986. Kórinn 
var stofnaður af starfsmannafélagi Reykjalundar í þeim tilgangi að efla félagslíf og auka 
kynni meðal starfsstétta Reykjalundar.

Á myndinni eru Birgir Gunnarsson forstjóri Reykjalundar og kórfélagarnir Helga 
Steinþórsdóttir, Guðbjörg Friðriksdóttir og Örn Harðarson.

afrakstur styrktar-
tónleika afhentur

Kórinn afhendir Reykjalundi gjöf

Annie Vesterbæk er sjúkraþjálfari og 
menntuð við University College Vest-
skólann í Esbjerg í Danmörku. Hún hefur 
einnig tekið verknám í China Beijing Int-
ernational Acupuncture Training Center í 
Kína. Hún hef unnið við Nálanova og nála-
stungumeðferðir í um sex ár. Nú síðustu 
mánuði hefur hún starfað við sjúkraþjálfun 
í Heilsueflingu Mosfellsbæjar. 

Mjög góð verkjameðferð
„Nálanova (d. acunova) er meðferðar-

tækni sem var þróuð af danska nálastungu-
sérfræðingnum John Boel. Nálastungur 
vinna í gegnum taugakerfi líkamans. Það 
eru ákveðnir punktar í líkamanum þar sem 
hægt er að senda boð til heila og hafa áhrif 
á hormón. Með þessu er hægt hafa áhrif á 
ákveðna staði líkamans. 

Með nálastungum er því hægt að flýta 
fyrir sjálfsbataferli líkamans og það er ein-
mitt það sem Nálanova gerir.

Nálanova er mjög góð verkjameðferð 
og hefur hún reynst vel við verkjum, bæði 
íþróttatengdum og krónískum. Nálanova 
hefur einnig reynst vel til að  hægja á augn-
sjúkdómum eða bæta sjónina. Hægt er að 
veita nálanova meðferð við ýmsu.“ 

Nánari upplýsingar gefur Annie í gegnum 
netfangið nalanova.anniev@gmail.com.

Annie Vesterbæk er sjúkraþjálfari sem beitir Nálanova  

Nýjung í Mosfellsbæ

annie vesterbæk

Þroskaþjálfi  
í Krikaskóla

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára og 
starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um heildstætt 
uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum. Skólaárið 2013-2014 
verða börn á aldrinum 2-9 ára í skólanum. Umsækjendur eru hvattir til 
að kynna sér skólastefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja 
um starf.  Krikaskóli er þróunarskóli með heimild Mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytis.

Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi ánægju af 
börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka samskiptahæfni í hröðu 
og lifandi umhverfi skólastarfsins og eigi auðvelt með að taka ábyrgð á 
sjálfum sér.

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:
Þroskaþjálfi með leikskólabörnum. Um 100% stöðu er að ræða vegna 
fæðingarorlofs til eins árs.  Starfið felst í að vera liðsmaður ákveðinna 
barna og sinna einstaklingsþörfum þeirra.  Um teymisvinnu er að ræða 
þar sem hver liðsmaður sinnir nokkrum börnum.

Hæfnikröfur:
•  Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og/eða sérkennslu
•  Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
•  Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2014.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans  
www.krikaskoli.is. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar  
á netfangið krikaskoli@krikaskoli.is.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla,  
Þrúður Hjelm thrudur@krikaskoli.is eða  
Ágústa Óladóttir sviðstjóri Krikaskóla  
agusta@krikaskoli.is í síma 578-3400.

Býður fólki upp á að taka sér sumarfrí frá þrifum

Setur á laggirnar 
Heimilisþrif Hönnu
Mosfellingurinn Jóhanna Kristín Andrésdótt-
ir, 24 ára, hefur stofnað fyrirtækið Heimilis-
þrif Hönnu. „Mig vantaði vinnu fyrir sumarið 
þar sem ég er að safna mér pening til að fara 
til Búdapest í haust að læra ljósmyndun. Ég 
hef sótt um allskonar sumarstörf en lítið er 
um svör. Þá datt mér í hug hvort það væri 
ekki bara frábær hugmynd að fara út í eigin 
rekstur og bjóða fólki upp á heimilisþrif í 
Mosfellsbæ,“ segir Hanna. 

Í boði verða regluleg þrif, almenn heim-
ilisþrif, flutningsþrif, vorhreingerningar 
og öll almenn þrif.  Á heimasíðunni www.
hreintheimili.com verður hægt að finna allar 
helstu upplýsingar og munu Mosfellingar 
njóta sérkjara. 

hanna býður 
upp á heimilisþrif



kl. 13:00: Skrúðganga frá Miðbæjartorginu að Lágafellsskóla
kl. 13:30: Leiktæki og fjör við Lágafellsskóla
Sjoppa og pylsuvagn - Kaffisala og kökuborð í sal skólans

kl. 16:00: Góðgerðaleikur að Varmá. Hvíti Riddarinn – Afturelding.
Tilgangur leiksins er að safna fyrir Kára Örn Hinriksson Mosfelling og 
félaga sem greindist nýlega með krabbamein í fjórða sinn og er að jafna 
sig eftir erfiða aðgerð. Kári hefur barist hetjulega við krabbamein í 
fjöldamörg ár og nú er komin tími til að við aðstoðum hann í baráttunni.

kl. 20:00 Hvíti Riddarinn: Góðgerðartónleikar fyrir Kára Örn Hinriksson
Fram koma m.a. VIO (sigurvegarar músíktilrauna 2014), Friðrik Dór, Hafdís 
Huld, Stormsveitin og Biggi Haralds, Stefanía Svavars, Tríóið Kókos og 
Dagur Sigurðsson skemmta, allir þessir listamenn gefa vinnu sína.



Opið hús á Sveinseyri
Opið hús verður að Sveinseyri á 
föstudaginn langa, 18. apríl milli 
kl.14.00 og 18.00. Til sýnis verða 
listmunir eftir Steinunni Bergsteins. 
mósaik, silkislæður og skartgripir. 
Allir velkomnir að líta við í húsið í 
skóginum fyrir neðan Reykjalund.

Útsala á nýjum 
eftirárs ferðavögnum Þverholt 6 - 270 Mosfellsbæ - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - is-band@isband.is - www.isband.is

tryggðu þér síðustu 
ferðavagnana á frábæru verði 
með 2 ára verksmiðjuábyrgð

Komdu og skoðaðu, 
við tökum gamla 

vagninn uppí.
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Mosfellslistinn undir forystu Valdimars Leós •Lárus H. Jónsson skipar heiðurssætið   

Mosfellslistinn mun bjóða 
fram í kosningunum í vor 

Frá vinstri: Daníel Örn, Bjarni, Valdimar Leó, Sigrún 
Theodóra, Þórunn Ísfeld, Kristján Ingi og Hjalti.

Nýtt framboð fyrir sveitarstjórnarkosningarnar er orðið að 
veruleika, Mosfellslistinn. Um er að ræða fjölbreyttan hóp á 
breiðu aldursbili, sem vill vinna að betra samfélagi.

Reynsluboltinn Valdimar Leó skipar efsta sætið á listan-
um sem mun bera listabókstafinn L. Valdimar Leó er m.a. 
formaður UMSK og hefur setið á Alþingi í þrjú ár og ætlar 
sér nú að láta til sín taka í bæjarpólitíkinni af fullum krafti.   

Hér til hliðar má sjá þá frambjóðendur sem skipa efstu 
átta sæti listans. Þá mun Lárus H. Jónsson skipa 18. sætið.  

Sigrún Theodóra Stein-
þórsdóttir skipar 2. sætið 
á listanum. Hún er þriggja 
barna einstæð móðir og 
hefur búið í Mosfellsbæ sl. 
16 ár. Sigrún Theodóra er 
með B.Ed. gráðu í grunn-
skólakennarafræðum með 
áherslu á listgreinar og 
M.Ed. gráðu í list- og verkmenntun 
frá Háskóla Íslands. Hún starfar 
sem listgreinakennari í FMOS.

„Mosfellsbær er yndislegur 
staður til að búa á og ég hef mik-
inn áhuga á að vinna með góðu 
fólki við uppbyggingu hans og þá 
helst að því sem snýr að skóla- og 

menntamálum. Eins er ég 
mikill náttúruunnandi og 
er því mjög umhugað um 
umhverfið og verndun 
þess. Ég vil sjá mig sem 
rödd kennara, starfsfólks 
skólanna, nemenda og 
foreldra þeirra í náinni 
framtíð og koma þeirra 

skilaboðum og óskum um betra 
skólastarf á framfæri.

Ég tel heiðarleika, hreinskilni og 
einlægni skipta miklu máli þegar 
kemur að því að vinna með fólki og 
fyrir fólk og mun ég því gera mitt 
besta til að vinna eftir þeim gild-
um,“ segir Sigrún Theodóra. 

Daníel Örn Sólveigarson skipar 
5. sæti listans. Hann er borinn 
og barnfæddur Mosfellingur, 
er á 3. ári í félagsfræði og rekur 
verslun með fjöskyldunni. 
Hann er nítján ára og telur 
tíma til kominn að unga fólkið 
láti til sín taka í bæjarmál-
unum. „Það þarf að hlúa að 
minni fyrirtækjum í Mosfellsbæ. Einnig þarf að 
fjölga atvinnutækifærum hér þannig að fleiri geti 
stundað vinnu í sinni heimabyggð. Íþróttir eru 
ofarlega á lista hjá mér þ.m.t. fjölnota íþróttahús. 
Einnig þarf að bæta strætisvagnasamgöngur hér 
og alveg upp í dal,” segir Daníel Örn.

Kominn tími á unga fólkið

1. Valdimar Leó Friðriksson framkvæmdastjóri
2. Sigrún Theodóra Steinþórsdóttir kennari
3. Hjalti Árnason framkvæmdastjóri  
4. Kristján Ingi Jónsson arfasali
5. Daníel Örn Sólveigarson nemi og framkvæmdastjóri
6. Þórunn Ísfeld Þorsteinsdóttir ellilífeyrisþegi
7. Bjarni Ingimarsson slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður
8. Erla Jóna Steingrímsdóttir skóla-stuðningsfulltrúi

Efstu átta á mosfEllslistanum

Nýstárleg námskeið 
í stærðfræði
Fyrirtækið Betra nám hefur hannað 
nýtt og byltingarkennt vefnámskeið 
í stærðfræði fyrir nemendur í  5.-
10. bekk grunnskóla og fyrsta ári í 
menntaskóla. Áherslan er almenn 
brot en þau gegna lykilhlutverki í 
framhaldsnámi barna. Námsefnið 
er sett fram á afar skýran og kerfis-
bundinn hátt svo auðvelt er að ná 
tökum á því. Allt námsefni  er mjög 
sjónrænt og byggir á nýjustu tækni. 
Námskeiðið  er spjaldtölvu- og 
snjallsímavænt og keyrir á yfir 300 
myndskeiðum. Námskeiðið  hentar 
nemendum hvort sem þeir glíma 
við námserfiðleika í stærðfræði eða 
vilja einfaldlega þjálfa sig betur. Að 
námskeiðinu standa Kolbeinn Sig-
urjónsson og Halldór Þorsteinsson 
og hægt er að kynna sér námskeiðið 
frekar á www.betranam.is

Áhuginn liggur í skóla- og menntamálum

Íbúahreyfingin óskar 
eftir þátttakendum
Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ hyggst 
bjóða fram lista í sveitarstjórnar-
kosningunum í vor. Íbúahreyfingin 
varð til í aðdraganda síðustu kosn-
inga og fékk einn mann inn í bæj-
arstjórn. Jón Jósef Bjarnason hefur 
verið þeirra fulltrúi á kjörtíma-
bilinu. Megináhersla Íbúahreyf-
ingarinnar er gagnsæi opinberrar 
stjórnsýslu og íbúalýðræði. Nú er 
leitað til Mosfellinga til þátttöku 
í framboði Íbúahreyfingarinnar í 
vor. Leitað er til íbúa sem vilja hafa 
áhrif á samfélagið án þess að skrá 
sig í hefðbundinn stjórnmálaflokk. 
Nánar á ibuahreyfingin.is.



Höfum einning Lottó, 
tóbak, gos, pylsur, sam-

lokur, snakk og nammi

Fögnum sumrinu og opnum MosÍs í Daníels’bita 
Kjarna Mosfellsbæ á sumardaginn fyrsta

Fullt af tilboðum 
og ís á góðu verði 

á sumardaginn fyrsta
Nýr og flottur Nammibar

50% afsláttur 
á föstudögum og laugardögum
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Nýverið var lögð lokahönd á heimildamynd 
sem heitir Álafoss, ull og ævintýri og fjallar 
um sögu Álafoss frá upphafi ullarvinnslu 
árið 1897 þar til fyrirtækið varð gjaldþrota 
1991. 

Myndin er hugarfóst-
ur Hildar Margrétar-
dóttur og er framleidd 
af henni, Guðjóni Sig-
mundssyni og Hjálmtý 
Heiðdal. 

„Ég byrjaði í raun árið 
2005, hugmynd kom 
upp um að framleiða 
mynd um sögu svæðis-
ins og í upphafi horfði 
ég á þetta út frá byggingarlistasögunni. Mér 
fannst húsin hér í Kvosinni áhugaverð en 
þegar ég fór að skoða heimildir og annað 
var það eins og að opna box Pandóru. 

Hér á svæðinu hefur alltaf verið mikil 
menning og mikið frumkvöðlastarf unnið á 
mörgum sviðum,“ segir Hildur en hún fékk 
Bjarka Bjarnason til liðs við sig við að skrifa 
handritið að myndinni. 

„Við höfum viðað að okkur miklum heim-
ildum í myndum og máli og það var erfitt að 
takmarka sig við 40 mínútna heimildamynd 

því hér er mikil menningarsaga, iðnsaga og 
byggingarlistasaga,“ segir Hildur.  

RÚV hefur nú þegar tryggt sér sýningar-
rétt á myndinni og áætlað er að frumsýna 
myndina í Bíó Paradís á næstunni.

Hildur
Margrétardóttir

Álafoss, ull og ævintýri spannar sögu Álafoss frá upphafi  

Heimildamynd 
um ullarævintýrið

álafoss er sögu-
frægur staður

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

Hér fyrir ofan má sjá mynd sem varðveitt er á safninu.
Í Mosfellssveit var bændasamfélag ríkjandi fram á 20. öld, þar sem hesturinn skipti 
veigamiklu hlutverki bæði við vinnu og sem farartæki.
Þéttbýli í Mosfellssveit tók ekki að myndast að ráði fyrr en eftir 1950.

leynist fjársjóður í þínum fórum?

Bændasamfélag í Mosfellssveit

Leikskólabörn sýndu listaverk og sungu fyrir gesti   

Menningarvika 
leikskólanna í Kjarna
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ERT ÞÚ HOLLVINUR
REYKJALUNDAR?

Hringdu í síma 585 2000

Skráðu þig á reykjalundur.is/hollvinur

Sendu tölvupóst á 
reykjalundur@reykjalundur.is

Skráðu þig á Facebook: 
Hollvinasamtök Reykjalundar

Þannig leggur þú þitt lóð á vogarskálarnar

Til staðfestingar er hringt í alla sem skrá sig á netinu.

Þú hefur ýmsar leiðir til að gerast hollvinur

Það voru flottir og efnilegir nemendur sem 
komu fram á glæsilegri vorhátíð Varmár-
skóla sem fram fór dagana 8. og 9. apríl 
síðastliðinn. Haldnar voru tvær sýningar 
báða dagana þar sem allir árgangar sýndu 
atriði. Boðið var upp á fjölmörg atriði sem 
nemendur hafa lagt mikla vinnu og und-
irbúning í að undanförnu, s.s. dans, söng, 
leikatriði, brandara, frumsamin myndbönd 
og blokkflautuspil. 

Þá söng skólakórinn einnig nokkur lög. 
Aðgöngumiði á sýninguna gilti sem happ-
drættismiði og var dregið eitt númer í lok 
hverrar sýningar. Sjötti bekkur sá um veit-
ingasölu á staðnum þar sem boðið var upp 
á pylsur, gos, sælgæti og kaffi á vægu verði. 
Foreldrar voru að vonum stoltir af sínum 
börnum og var mikið klappað í lokin. 

Á myndinni má sjá krakka í 1.SK taka 
lagið. 

Vorhátíð í Varmárskóla
Þann 2. apríl komu 17 Rauðakrosskonur í 
heimsókn til Rauðakrosskvenna í Mosfells-
bæ. Báðir þessir hópar starfa að sama verk-
efni, að útbúa barnafatapakka til að senda 
til Hvíta Rússlands en það er verkefnið „Föt 
sem framlag”.

Rauðakrosskonur í Mosfellsbæ sendu 
140 pakka s.l. ár og nú í ár eru þær búnar að 
senda 60 pakka. Hópurinn kemur saman á 
miðvikudögum og prjónar og saumar, en 
pakkarnir eru staðlaðir og eiga að innihalda 

teppi, handklæði, peysur, buxur, samfellur, 
sokka og húfur.

Konurnar áttu skemmtilegan dag hér í 
Mosó og á leiðinni heim komu þær við í 
handverkshúsinu og bókasafninu.

Rauði krossinn hér í Mosó er opinn á 
miðvikudögum kl. 13-16 og þá er hópurinn 
„Föt sem framlag“ að störfum.  Þá er líka 
skiptifatamarkaður með barnaföt opinn. 
Öllum er velkomið að taka þátt.

Rauðakrosskonur hittast

akraneSSkonur 
í heimSókn

rauðakroSSkonur 
úr moSfellSbæ 

Hilmar Loftsson er ungur Mosfellingur sem 
þessa dagana stendur fyrir hópfjáröflun 
hjá Karolina Fund. Hann er að fjármagna 
myndasöguverkefni sem nefnist Renegades 
en þar segir af hóp útlaga sem neyðast til að 
vinna saman til að sleppa af geimstöð þar 
sem þeim er haldið föngum. 

Söfnunin stendur yfir til 4. maí og er 
markmiðið að safna 3500 evrum, ef það 
tekst ekki þá verður allur styrkur endur-
greiddur. Mosfellingar eru hvattir til að 

styrkja þetta spennandi verkefni en allar 
nánari upplýsingar er að finna á vefslóðinni 
www.karolinafund.com/project/view/307 
og á facebook Renegades.

Hópfjáröflun vegna 
myndasöguverkefnis

er á Facebook

www.facebook.com/sveitarfelagid.mosfellsbaer

Mosfellsbær



Heilsa og hollusta 
fyrir alla

í Heilsueflandi samfélagi í Mosfellsbæ
Málþing í Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ miðvikudaginn 7. maí kl. 19.30-21.45

Setning – Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra
HeilSueFlandi SaMFélag – Geir Gunnlaugsson landlæknir

HeilSueFling í MoSFellSbæ – Ólöf Kristín Sívertsen lýðheilsufræðingur
Skólakór VarMárSkóla - syngur nokkur lög

HeilSueFlandi leikSkóli – Þrúður Hjelm skólastjóri Krikaskóla
HeilSueFlandi grunnSkóli - nemendur í Lágafellsskóla

HeilSueFlandi FraMHaldSSkóli – nemendur í FMOS
nærandi Hlé - léttar veitingar og tónlist

HeilSa og HolluSta Fyrir alla  – Ebba Guðný Guðmundsdóttir 
sérfræðingur um næringu, kennari og sjónvarpskokkur

MálþingSSlit

Fundarstjóri: Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar

aðgangur ókeypis og allir hjartanlega velkomnir!

2014
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Hljómsveitin Vio úr Mosfellsbæ vann 
Músíktilraunir en úrslitakvöldið fór fram 
í Norðurljósasal Hörpu laugardaginn 5. 
apríl. Hljómsveitina skipa þeir Magnús 
Thorlacius söngvari og gítarleikari, Páll 
Cecil Sævarsson trommuleikari og Kári 
Guðmundsson bassaleikari. Allir eru þeir 
21 árs Mosfellingar og búa nánast á sama 
blettinum í Reykjahverfi.

44 hljómsveitir tóku þátt í Músíktilraun-
um í ár en tónlistarhátíðin stendur yfir í 
fimm daga, fjögur undankvöld og eitt úr-
slitakvöld. Þetta er einn aðalvettvangurinn 
fyrir ungar íslenskar hljómsveitir og tón-
listarfólk á aldrinum 13-25 ára til að koma 
tónlist sinni á framfæri.

Ætla að nýta tækifærið vel
„Ég hef lengi haft gaman af því að semja 

og spila lög,“ segir Magnús Thorlacius. “Í 
vetur var svo stefnan sett á að gera eitthvað 
úr tónlistinni og koma fram. Fyrir nokkru 
fórum við Páll Cecil, sem býr við hliðina á 
mér, að spila saman og fljótlega bættist Kári 
við úr næstu götu.“

„Ætli næstu skref séu ekki að verða 100% 
sáttir við prógramið okkar og gefa svo eitt-
hvað út. Við ætlum að sjálfsögðu að nýta 
okkur þetta tækifæri í botn og einbeita 
okkur að tónlistinni og semja meira.“   

Magnús var valinn söngvari Músíktil-
raunanna. „Þetta kom mikið á óvart en var 
alveg æðislegt. Nú er bara að sökkva sér í 
þetta á fullu,“ segir Magnús. „Það er líka 
skrýtið að heyra í okkur í útvarpinu,“ segja 
þeir en Rás 2 hefur verið iðin við að spila 
upptökur frá keppninni.

Á leið í Sundlaugina í hljóðver
Músíktilraunir hafa reynst góður stökk-

pallur fyrir hljómsveitir í gegnum tíðina. 

„Ætli mesta sjokkið sé ekki að vera á þess-
um lista yfir allar þessar flottu hljómsveitir 
sem hafa sigrað í þessari keppni í gegnum 
tíðina. Nú er bara að sökkva sér í músíkina 
á fullu og sjá hvað verður,“ segja strákarnir 
þegar Mosfellingur kíkti í bílskúrinn til 
þeirra í Krókabyggð.

Strákarnir fengu glæsileg verðlaun, m.a. 

hljóðverstíma í Sundlauginni hér í Mosó, 
200.000 kr. peningagjöf og gjafabréf frá 
Icelandair. Þá mun hljómsveitin koma 
fram á Aldrei fór ég suður, Airwaves og á 
tónlistarhátíð í Hollandi.

Vio kemur fram á styrktartónleikum á 
Hvíta Riddaranum á sumardaginn fyrsta, 
fimmtudaginn 24. apríl.

- Sigurvegarar Músíktilrauna16

Unnu Músíktilraunir •Hljómsveitin stofnuð þremur vikum fyrir keppni •Magnús Thorlacius valinn besti söngvarinn  

„Skrýtið að heyra í sjálfum sér í útvarpinu”

Meðal sigurvegara Músíktilrauna 
í gegnum tíðina: Dúkkulísurnar, 

Greifarnir, Maus, Botnleðja, Mínus, 
XXX Rottweiler hundar, Mammút, 
Agent Fresco og Of Monster and Men.

meðal sigurvegara

Magnús Örn
Thorlacius

Páll cecil 
sævarsson

Kári
guðMundsson

IF YOU’RE GOING THROUGH HELL, KEEP GOING!

OPNA SUMARDAGS FYRSTA
MÓTIð Á HLÍðAVELLI

HLUTI AF MÓTSGJALDI
RENNUR TIL KÁRA!

SKRÁNING VERðUR
Á GOLF.IS

BARÁTTAN UM MOSFELLSBÆ
GÓðGERðALEIKUR FYRIR KÁRA ÖRN

AFTURELDING - HVÍTI RIDDARINN
LEIKUR HEFST KL. 16.00, 24. APRÍL

GERVIGRASVÖLLUR VIð VARMÁFRJÁLS FRAMLÖG VELKOMIN
POSI Á STAðNUM

SKEMMTIATRIðI

Í HÁLFLEIK!

KÁRI ÖRN HINRIKSSON HEFUR BARIST VIð
KRABBAMEIN FRÁ ÁRINU 2006 OG HÓFST

FJÓRðA BARÁTTA HANS HAUSTIð 2013.
ALLIR SEM KOMA Að ÞESSUM VIðBURðI
GEFA VINNU SÍNA OG RENNUR ALLUR

ÁGÓðI ÓSKIPTUR TIL KÁRA.

STYRKSTYRKTARREIKNINGUR KÁRA:
KENNITALA: 211260-3279

REIKNINGSNÚMER: 0315-13-300977

STYDJUMKARA@GMAIL.COM

FRAM KOMA:
- VIO
- FRIðRIK DÓR
- HAFDÍS HULD
- STORMSVEITIN OG

BIGGI HARALDS
- STEFANÍA SVAVARS- STEFANÍA SVAVARS
- TRÍÓIð KÓKOS
- DAGUR SIGURðSSON
OG FLEIRI

KYNNAR VERðA:
- STEINDI JR.
- HIMMI GUNN

STYRKTARTÓNLEIKAR Á HVÍTA RIDDARANUM
24. APRÍL KL. 20:00

HAPPDRÆTTI

VEGLEGIR VINNINGAR

2.000 KR

(EF VEðUR LEYFIR)

Vefsíða: www.ibuahreyfingin.is
Facebook: ibuahreyfingin
Netfang: ibuahreyfingin@ibuahreyfingin.is
Jón Jósef Bjarnason bæjarfulltrúi: 897 9858

Vertu með í að
móta samfélagið!

Megináhersluatriði Íbúahreyfingarinnar eru gagnsæi opinberrar
stjórnsýslu og íbúalýðræði. Íbúahreyfingin hefur verið virkt aðhald

gagnvart meirihluta bæjarstjórnar á kjörtímabilinu.
– Við teljum það mikilvægt hlutverk!

HáHolt 14 - sími 586 1210

GleðileGt
sumar

Opið
mánudaG-föstudaGs 10:00-18:00

lauGardaG 10:00-14:00

verið
velkOmin

áGætu mOsfellinGar
OG nærsveitamenn

vOrvörurnar eru að 
tínast inn þessa daGana
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Fífa salernispappírinn er einstaklega mjúkur þriggja laga pappír, náttúrulega 
hvíttur, án klórbleikiefna og viðbættra ilmefna. Þú færð Fífu í pakkningu sem 
hentar þér í næstu verslun.

WWW.PAPCO.IS

FIÐURMJÚK FÍFA

3
3ja laga

heilsuvin í mosfellsbæ

Heilsubærinn okkar
heilsu

horniðHvað er Heilsueflandi 
samfélag?

Heilsueflandi samfélag er 
þar sem íbúar hafa aðgengi og 
tækifæri til þess að velja hollari 
kost, velja heilbrigðan lífsstíl. 

Í Heilsueflandi samfélagi 
er stefnumótun og ákvarðanir 
sem snúa að íbúum, teknar 
með tilliti til lífsgæða og mögulegrar 
áhrifa á heilsu. Í slíku samfélagi eru 
auknir möguleikar íbúa á öllum ævi-
skeiðum til þess að ganga, hjóla, synda  
eða stunda líkamsrækt af einhverjum 
toga.  Allir hafa aðgengi að hollri nær-
ingu, heilsutengdri þjónustu og mögu-
leika til þess að stunda tómstundir eða 
félagslíf. Slíkt samfélag er virkara, jafn-
ara og eftirsóttara að búa í, íbúarnir eru 
hamingjusamari.

Mosfellsbær í forystu
Mosfellsbær er fyrsta samfélagið á 

Íslandi sem tekur þátt í verkefninu og 
stefnt er að því að Mosfellsbær verði 
sannkallaður Heilsubær í hugum allra 
Íslendinga og jafnvel erlendra ferða-
manna. Við erum sveit í borg, með 
hjóla- og göngustíga, sundlaugar, nátt-
úruna og heilsutengda þjónustu af ýms-
um toga. Reykjalundur er síðan miðstöð 
heilsueflingar. Við getum markaðssett 
bæinn okkar sem Heilsubæ í borg.

Hvað er heilsuefling?
Öll okkar umgjörð sem stuðlar að 

vellíðan er heilsueflandi. Í þessu sam-
hengi gleymast oft áhrifaþættir eins 

og félagslíf, tónlist, 
umhverfi, forvarnir, 
byggingar, fræðsla, tóm-
stundir, skipulag og skóla-
umhverfi.  Það er algengt að 
fyrst komi upp í hugann hreyf-
ing og næring sem heilsuefl-
andi, en það eru margir þættir 
sem stuðla að bættri heilsu og 

vellíðan.
  

Hvaða aðgerðir eru í gangi núna?
Mosfellsbær er með þá sérstöðu að 

allir skólar í bæjarfélaginu eru skráðir 
í heilsueflandi verkefni hjá Embætti 
landlæknis. Áhersluþáttur í Heilsu-
eflandi samfélagi árið 2014 er næring.  
Núna fer fram meðal annars samhæfing  
á matseðlum í leikskólum sveitarfélags-
ins, þessi aðgerð leiðir til hagkvæmari 
og hollari innkaupa. 

Rannsókn UMFA í samstarfi við Há-
skóla Íslands  á matarvenjum iðkenda 
er í fullum gangi. Forsvarsmenn frá 
Heilsuvin setja sig í samband við aðila í 
veitinga- og verslunarrekstri, til þess að 
kynna verkefnið, skráargatið og mögu-
leika til þess að gera auðvelt að velja 
hollari kost. 

Heilsudagur 7. maí.
Við bjóðum þig velkomin á Heilsu-

daginn þann 7. maí kl. 19:30 til þess að 
kynnast betur aðgerðum og verkefn-
um.

Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, 
líffræðingur, lýðheilsunemi og

stjórnarmaður Heilsuvinjar

RENEGADES
Hilmar Loftsson, ungur listamaður í Mosfellsbæ, sækist eftir aðstoð 

við að fjármagna myndasöguverkefni. Fjármögnun stendur til        
4 maí. Verðlaun eru í boði fyrir að taka þátt. 
www.karolinafund.com/project/view/307

Einnig er hægt að leggja inn á reikning  0315-13-149044
kt:140586-2349 og upphæðin verður lögð inn á KarolinaFund í 

ykkar nafni.

Renegades er myndasaga 

um hóp af útlögum sem 

neyðast til að vinna 

saman til að sleppa 

af geimstöð þar sem 

þau eru haldin 

föngum.

Tilbúnar til afhendingar 1. maí 

Girðir ehf.
Reykjalundur Kreppa

sala@girdir.is
sími: 892-2364

Sjá nánar á girdir.is

Ruslatunnugeymslur

Verð: 168.672 kr. 

Tilboð: 134.938 kr.

Á stjórnarfundi í Sögufélagi Kjalarnesþings í síðustu viku lýsti Bjarki Bjarnason því yfir að 
hann gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. – Ég hef verið formaður félagsins 
í tólf ár, segir Bjarki, það gerir eitt ár fyrir hvern postula svo þetta er orðið nokkuð gott.  

Aðalfundur Sögufélagsins verður haldinn þriðjudaginn 29. apríl kl. 17 á Kaffihúsinu 
Álafossi. Að loknum aðalfundarstörfum mun Friðþór Eydal sýna ljósmyndir frá hernáms-
árunum í Mosfellssveit en hann þekkir þá sögu manna best. Nýir félagar eru boðnir hjart-
anlega velkomnir á aðalfundinn.

Bjarki dregur sig í hlé

Á undanförnum árum hefur Sögufélagið 
efnt til fjölskylduferðar á sérhverju vori. 
Þessi mynd er tekin vestan við Hafravatn 
í eyðibýlaferð félagsins árið 2011. 
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heilsu

hornið

Tjaldvagnaland
Seglagerðarinnar hefur 
sameinast Útilegumanninum 
undir nafninu 
Útilegumaðurinn
í glæsilegu húsnæði 
við Korputorg
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Landsins mesta úrval af ferðavögnum

Mikið úrval af 
nýjum og notuðum 

hjólhýsum,
tjaldvögnum og 

fellihýsum, ásamt 
Outwell tjöldum og 

aukahlutum.

Opnunartími: mán-fös kl: 10-18
lau-sun kl: 12-16

Korputorg
112 Reykjavík
Sími 551 5600

utilegumadurinn.is

ROCKWOOD
VAGNINN

Þar sem ferðalagið byrjar

GleðileGa
HáHolti 13-15 - sími 578 6699 

páska

opnum aftur með fullt borð af ferskum fiski þriðjudaginn 22. apríl
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Vilt þú verða okkur að liði ?

Happdrætti !
Hestamannafélagið Hörður býður upp á reiðnámskeið fyrir fatlaða.

Starfsemin rekin með ýmsum styrkjum og sjálfboðaliðum
Þörfin er mikil og árangurinn greinilegur

kennt er 5 daga vikunnar og er eftirspurnin
meiri en við getum annað. Til að geta sinnt öllum vantar okkur

ykkar hjálp!

Hrossarækt ehfHrossarækt ehf styrkir starfsemina í ár með sölu happdrættismiða
og uppboði á folatollum. Einnig verður boðið upp málverk eftir

listakonuna Helmu. Uppboðið stendur í mánuð.
Dregið verður úr happdrættinu 11 maí 2014

Sem dæmi um vinninga eru folatollar undir helstu stóðhesta landsins
Vinningaskrá birtist á Hordur.is og hestamiðlum

Sölumenn fræðslunefndar fatlaðra verða á öllum helstu mótum og
uppákomum til 11 maíuppákomum til 11 maí

Fræðslunefnd Fatlaðra
Friða s 6997230 og netfang: fraedsl.fatl@hordur.is

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar fagnaði 50 ára afmæli með glæsibrag í íþróttahúsinu  

Glæsilegir afmælistónleikar

KArl ágúst Kynnir
og dAði stjórnAndi

foreldrAr fengu 
líKA Að spreytA sig

bryndís Afhendir
gjAfir frá bæjArstjórn

birgir og jórunn heiðursfélAgAr
sKólAhljómsveitArinnAr

hljóðfærAleiKArAr
Að loKnum tónleiKum
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OPNUNARTILBOÐ!
Háholt 22

Afsláttur af
nammibar Gildir 16.-24. apríl

Opnunartími:
Mán - lau 10 - 22
Sun 11 - 22

KJARNAGRILL
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LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPRO

WWW.ARTPRO.IS

PRENTÞJÓNUSTA





  - Mosfellingurinn Magnús Sigsteinsson24

Magnús Sigsteinsson forstöðumaður teiknistofu Bændasamtaka Íslands sinnir ráðgjöf  og hönnun 
landbúnaðarbygginga af  ýmsu tagi, allt frá einföldum vélageymslum upp í fullkomin hátæknifjós.

Það var vel tekið á móti mér á Blika-
stöðum 3 af heiðurshjónunum 
Magnúsi Sigsteinssyni og Mörtu 

Guðrúnu Sigurðardóttur. Það var vor-
veður í lofti og Esjan skartaði sínu feg-
ursta. Við Magnús fengum okkur sæti í 
betri stofunni, hann ber með sér ákveð-
inn virðuleika og festu, rödd hans er mild 
og stutt er í brosið. 

Magnús þekkir sögu Blikastaða vel 
enda hefur hann búið þar alla ævi. Mér 
lék forvitni á að vita hvenær fjölskylda 
hans hóf búskap á jörðinni.

„Móðurafi minn, Magnús Þorláksson, 
keypti Blikastaði árið 1908, þá var jörðin 
ekki upp á marga fiska eins og sagt er. Hann 
og kona hans, Kristín Jósafatsdóttir, breyttu 
kotinu í stórbýli með ótrúlegum dugnaði.

Þegar afi féll frá 1942 þá tóku foreldrar 
mínir við búskapnum og héldu uppbygg-
ingunni áfram af krafti. Þau ráku hér eitt 
stærsta kúabú landsins með 60 mjólkandi 
kýr og um 30 kvígur og kálfa. Kúabúskap-
ur var stundaður á Blikastöðum til ársins 
1973, þá hættu foreldrar mínir búskap og 
jörðin var þá um tíma nytjuð til hrossabeit-
ar, heyöflunar og sölu.

Jörðin fór úr eigu fjölskyldunnar í byrjun 
árs 1999 og var þá seld til verktakafyrirtæk-
is en núna er landið að mestu leyti í eigu 
Arion banka.“

Magnús er fæddur í Reykjavík 16. apríl 
1944. Foreldar hans eru þau Helga Magn-
úsdóttir og Sigsteinn Pálsson. Magnús á 
eina systur, Kristínu, sem er fædd 1945.

Fannst vélavinna skemmtileg
„Sem smápatti var ég látinn stjórna 

rakstrarvél sem hesti var beitt fyrir. Brátt 
komu traktorar og vinnutæki í staðinn fyr-
ir hesta og hestaverkfæri. 

Á mínum uppvaxtarárum var mitt aðal-
starf á sumrin að vinna hin ýmsu bústörf 
með traktorum og heyvinnuvélum. Í þá 
daga voru krakkar látin vinna á 
vélum strax og þau náðu niður 
á kúplinguna og bremsuna úr 
sætinu.

Mér þótti þessi vélavinna 
skemmtileg. Ég var með traktora- og bíla-
dellu því á Blikastöðum var bæði til jeppi 
og vörubíll sem ég var oft látinn  keyra sem 
unglingur en aðeins innan bújarðarinnar.“

Útskrifast sem landbúnaðar
tæknifræðingur

„Ég gekk í barnaskóla á Brúarlandi. 
Skólastjóri var Lárus Halldórsson og aðal-
kennarar, Klara Klængsdóttir, Guðmund-
ur Magnússon og Tómas Sturlaugsson. 
Landsprófið tók ég svo í gagnfræðaskólan-
um í Vonarstræti í Reykja-
vík og þaðan lá leið mín í 
Menntaskólann við Reykja-
vík, ég útskrifast þaðan 
árið 1964. Ég skellti mér í 
búfræði og þá lá leið mín 
til Noregs í Bændaskólann 
á Öksnevad á Jaðri skammt 
frá Stavanger og þaðan út-
skrifast ég 1965. Síðan fór 
ég í þriggja ára nám í land-
búnaðartæknifræði við 
Landbúnaðarháskólann á 
Ási í Noregi og útskrifast 
þaðan 1968.”

Fjórir hrútar 
í fjölskyldunni

„Ég kvæntist Mörtu 
Guðrúnu Sigurðardótt-

ur mánuði eftir að ég kom 
heim til Íslands. Hún starfar 
sem ritari á Reykjalundi. Við 
byggðum okkur einbýlishús 

í Blikastaðalandi og fluttum í það 1972 og 
höfum búið hér síðan. 

Það vill svo skemmtilega til að það er að-
eins einn dagur á milli afmælisdaga okkar 
hjóna og skemmtilegt að tveir elstu synir 
okkar, Sigurður og Sigsteinn Helgi eiga líka 
afmæli í apríl þannig að það eru fjórir hrút-
ar í fjölskyldunni. Magnús Þór er svo fædd-
ur í júní 1978 og Helga Kristín í desember 
1981. Þrjú þeirra búa í Mosfellsbæ en elsti 
sonur okkar á Selfossi. Barnabörnin eru 9 
og þrjú bónusbarnabörn.”

Komið að starfslokum
„Frá október 1968 hef ég starfað sem 

landsráðunautur í byggingum og bútækni 
hjá Búnaðarfélagi Íslands og forstöðumað-
ur teiknistofu sama félags frá árinu 1990. 
Nafni Búnaðarfélagsins var síðan breytt í 
Bændasamtök Íslands. Ég starfa þar enn 
við ráðgjöf og hönnun/teikningu land-
búnaðarbygginga af ýmsu tagi, allt frá ein-
földum vélageymslum upp í fullkomin há-
tæknifjós sem reist hafa verið víðs vegar í 
sveitum landsins.

Ég hef haft afskaplega gaman af því að 
starfa fyrir bændur og hef heimsótt fjölda 
bænda um land allt en nú er komið að 
starfslokum því ég er kominn á aldur.“

Unum okkur vel í Flóanum
„Við hjónin keyptum árið 2001 jörðina 

Neistastaði í Flóahreppi sem er okkar frí-
stundaparadís. Þar höfum við mjög góða 
aðstöðu fyrir hross og þar erum við í skóg-
rækt í samstarfi við Suðurlandsskóga.

Jörðin var í eyði þegar við keyptum hana, 
þar var gamalt íbúðarhús sem hafði eyði-
lagst í Suðurlandsskjálftunum árið 2000. 
Við byggðum okkur þar fallegt bjálkahús 
sem stendur hátt í holti með miklu útsýni 

og endurbyggðum útihúsin og höfum þar 
nú gott hesthús og vélaviðgerðaraðstöðu. 
Við unum okkur vel þarna í Flóanum í frí-
tímum.“

Virkur í sveitarstjórnarmálum
Magnús hóf afskipti af málefnum bæjar-

félagsins árið 1970 er hann tók sæti í skipu-
lagsnefnd sem fulltrúi sjálfstæðismanna en 
í þeirri nefnd sat hann til ársins 1978. Hann 
var í hreppsnefnd frá 1978-1987 og oddviti 
frá 1982. Hann sat í bæjarstjórn á árunum 
1987-1994 og forseti bæjarstjórnar frá 1987-
1991. Í byggingarnefnd frá 1990-1994. Um 
tíma sat hann í stjórn Samtaka sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu.

Ferðafélagið Feiti Jarpur
Ég spyr Magnús um áhugamálin? „Ég 

er hestamaður og hef meðal annars farið 
í vikulanga hestaferð á hverju ári s.l. 17 ár 
með góðum hópi sem kallar sig Ferðafélag-
ið Feiti Jarpur.

Við hjónin höfum bæði gaman af að 
renna okkur á skíðum. Þegar börnin voru 
ung var farið í Skálafellið flestar helgar 
þegar skíðasvæðið var opið og fjölskyldan 
skemmti sér þar saman. Undanfarna vet-
ur höfum við einnig oft farið í vikulanga 
skíðaferð til Austurríkis eða Ítalíu. Við höf-
um líka gaman af að ferðast um Ísland og 
höfum farið nokkrar góðar ferðir á hverju 
sumri.“

Sjötugur í dag, 16. apríl
Það vill svo skemmtilega til að Magnús á 

stórafmæli 16. apríl, daginn sem Mosfell-
ingur kemur út. Ég spyr hann hvort hann 
ætli að gera eitthvað skemmtilegt í tilefni 
dagsins? „Já, við hjónin ætlum að fara strax 
eftir páska til New York og þaðan í 8 daga 
lúxussiglingu til Bahamaeyja með góðum 
ferðafélögum.“

Á mínum uppvaxtarárum 
var mitt aðalstarf á sumrin 

að vinna hin ýmsu bústörf með 
traktorum og heyvinnuvélum.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

HIN HLIÐIN
Hvaða hlutur er þér kærastur?
Myndasafnið og þá sérstaklega 
fjölskyldumyndirnar.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Kirkjustaðurinn á Lágafelli, 
útsýnið þaðan til Blikastaða.

Hvernig dekrar þú við sjálfan þig?
Ég fer í heita pottinn í garðinum 
með góðan bjór.

Draumaborgin?
Róm, þangað hef ég komið tvisvar. 

Hvaða árstíð er best? Vorið

Hvað fær þig til að hlægja?
Góður brandari

Bókin á náttborðinu? 
Heimsljós eftir Halldór Laxness.

Hvað heillar þig í fari fólks?
Hreinskilni, jákvæðni og glaðværð.

Fjölskyldan: Marta Guðrún, Sigurður, Sigsteinn Helgi, 
Magnús Þór, Helga Kristín og Magnús.

Myndir: Ruth Örnólfs, Jóhannes Long og úr einkasafni.

Hef haft gaman af því 
að starfa fyrir bændur

systkinin kristín og magnús
hjónin á skíðum



Myndir: Ruth Örnólfs, Jóhannes Long og úr einkasafni.
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hjónin á skíðum

PÁSKABINGÓ
Á HVÍTA RIDDARANUM

Í KVÖLD - MIDVIKUDAGINN 16. APRÍL
HEFST KL. 21:30

BETRI BYRJUN Á FRÁBÆRU PÁSKAFRÍI ER
EKKI TIL.

TILBOD Á BARNUM!TILBOD Á BARNUM!

BINGÓSTJÓRAR KVÖLDSINS:MAGNÚS MÁR &
HEIDAR NÚMI

OPNUNARTÍMI UM PÁSKANA:
SKÍRDAGUR (17. APRÍL) - OPID 17:00 - 23:30
FÖSTUDAGURINN LANGI (18. APRÍL) - LOKAD

LAUGARDAGURINN 19. APRÍL - OPID
PÁSKADAGUR (20. APRÍL) - OPID 10:30 - 17:00

ANNAR Í PÁSKUM - OPID 17:00 - 23:30



  -  Fréttir úr bæjarlífinu26

Nú hafa viðurkenningar verið veittar í 
stærðfræðikeppnum MR og Borgarholts-
skóla. Í stærðfræðikeppni MR voru það 
tveir nemendur úr 9. bekk sem fengu viður-
kenningar, þeir Jóel Fjalarsson sem lenti í 2. 
sæti og Davíð Sindri Pétursson í því 10. Þeir 
fengu viðurkenningar og vasareikna en Jóel 
fékk einnig peningaverðlaun, 20.000 kr. 

Varmárskóli átti hvorki meira né minna 
en 6 nemendur sem fengu viðurkenningar 

og páskaegg frá Borgarholtsskóla. Þau voru 
Tanja Rasmussen úr 10. bekk, Davíð Sindri 
Pétursson, Jóel Fjalarsson, Þorsteinn Jóns-
son og Ingvar Búi Búason úr 9. bekk og svo 
Aron Kári Ágústsson úr 8. bekk. Þorsteinn 
lenti í 1. sæti í sínum árgangi og fékk graf-
ískan vasareikni að launum og bekkjar-
bróðir hans Davíð endaði í 2. sæti.  Það eru 
því spennandi tímar framundan hjá þess-
um stærðfræðisnillingum Varmárskóla.

Stærðfræðisnillingar 
í Varmárskóla

sigursælir
nemendur

Vel heppnað menningarvor
Menningarvor Mosfellsbæjar var sérstaklega vel sótt í ár þar sem yfir 500 gestir mættu á 
kvöldin þrjú sem fóru fram á Bókasafni Mosfellsbæjar. Skipuleggjendur þeirra voru þeir 
Birgir D. Sveinsson, Atli Guðlaugsson og Sigurður Ingvi Snorrason og eiga þeir heiður 
skilið fyrir þau. Menningarvor er orðið fastur liður í dagskrá Mosfellsbæjar og það má 
segja að það sé einnig að festa sig í sessi hjá bæjarbúum.

Hvernig virkar samfélagið og getur það ver-
ið áhugavert verkefni hjá drekaskátum að 
finna út úr því. Er þetta ekki of flókið verk-
efni fyrir 8–10 ára skáta?

„Við ákváðum að nota einn dagskrár-
hring og skapa Drekaveröld og læra hvern-
ig samfélagið virkar á óhefðbundinn hátt,“ 
segir Dagbjört Brynjarsdóttir eða Dagga 
eins við flest þekkjum hana. Hún er með 
drekaskátasveit í Mosverjum. Hugmynd-
in kviknaði í janúar á fundi Döggu dreka-
temjara og ofurdrekanna hennar, eins og 
hún kallar foringjahópinn sinn á léttum 
nótum. 

„Fyrsti fundurinn með drekaskátunum 
fór í hugarflug  eða „brainstorm“ um hvað 
við þurfum að hafa í samfélagi til þess að 
það virki og þegnar landsins séu sáttir. Not-
aðir voru „post it“ miðar og allar hugmynd-
ir settar á blað,“ segir Dagga. Það þurfti að 
finna nafn á landið, taka afstöðu til hvort 
vera ætti lýðræði eða einræði, hvers kon-
ar þjóðhöfðingja þau vildu og margt margt 
fleira.

Samfélag byggt frá grunni
Þetta var í febrúar og næstu fjórir fundir 

fóru svo í að framkvæma og ræða það sem 
ákveðið hafði verið um Drekaveröldina. 
Skipt var í tvo hópa og ákváðu báðir hóp-
arnir að hafa lýðræði og þá þurfti að búa til 
lög fyrir landið. Einnig þurfti að búa til fána 
og ákveða þjóðarrétti. Landakort yfir land-
ið var gert og einnig borgarskipulag með 
götukorti og öllum þeim stofnunum sem 
samfélagið þarf á að halda svo sem skóla, 
flugvöll, konungs- eða foretahöll, spítala, 
lögreglustöð og allt sem þau vildu finna í 
höfuðborgum.

Döggu fannst merkilegt að sjá hvað 
skólar eru mikilvægir í augum barna því 
í öðrum hópnum var ákveðið að hafa sex 
skóla.

Lög í landinu og skátalögin
 „Þegar við ákváðum lög fyrir löndin okk-

ar var byrjað á því að ræða mikilvægi laga í 
samfélagi. Skátalögin voru skoðuð og rædd 
og einnig hvers vegna við höfum lög í lönd-
um. Hvernig gengi umferðin fyrir sig ef ekki 
væru umferðarlög,“ rifjar Dagga upp.

„Það skemmtilegasta við þetta verkefni 
var að sjálfsögðu að fá sýn drekaskátana 
á samfélagi. Í lögum annars hópsins má 
t.d. finna: Smádrekar mega ekki spúa eldi 
nema fullorðinn dreki sé með þeim. Þetta 
má endurspegla í heim drekaskátanna að 
börn mega ekki vera með eld nema full-
orðnir séu viðstaddir. Einnig mátti finna: 
Drekar mega ekki fljúga fyrr en vængirnir 
eru fullvaxta og þetta má endurspegla í því 
að enginn má keyra bíl fyrr en hann hefur 
þroska og reynslu til.“

Stolt af verkefninu
Verkefninu var síðan lokið með því að 

halda kynningu fyrir foreldra drekaskát-
anna og var hún haldin 1. apríl. Báðir 
hóparnir kynntu hvor sína drekaveröld. 
Sýnd voru landakort, götukort, plaköt með 
lögum landanna og fleira. Einnig voru 
starfrækar fréttastofur sem fluttu fréttir 
úr drekaveröldinni með tilheyrandi aug-
lýsingum og veðurfréttum. Þjóðarréttir 
voru bornir á borð sem samanstóð af kú-
rekasnakki, ostapinnum og sviðasultu.

Skemmst er frá því að segja að Dagga 
drekatemjari var að springa úr stolti yfir 
drekunum sínum sem stóðu fyrir fram-
an allan foreldrahópinn og sýndu það og 
sönnuðu að þau eru virkir samfélagsþegnar 
hvort sem veröldin er stór eða lítil, ævin-
týraleg eða alvöru.

Um Drekaskáta
„Við í Mosverjum vitum að í huga hvers 

barns er fólginn sá kraftur sem þarf til þess 
að breyta heiminum. Skátahreyfingin vill 
skapa börnum skilyrði til að nýta hæfileika 
sína á uppbyggjandi hátt og hvetja þau til 
að nýta eigin reynslu til að verða heilsteypt-
ir einstaklingar og virkir samfélagsþegnar.

Ævintýrið, leikirnir og verkefnin gegna 
þess vegna mikilvægu hlutverki í skáta-
starfi 7-9 ára barna, því með þeim kenn-
um við börnunum hjálpsemi og glaðværð, 
sjálfstæði og tillitssemi, ábyrgð og að bera 
virðingu fyrir náttúrunni.

Drekaskátafundir eru að jafnaði vikulega, 
auk þess sem drekaskátar fara reglulega í 
dagsferðir og styttri leiðangra. Starfsvett-
vangur þeirra er þéttbýlið, líf í borg og bæ, 
þeir læra að þekkja umhverfi sitt, hættur í 
daglegu lífi og rétt viðbrögð við þeim“.

Dagga drekatemjari lýsir skemmtilegu verkefni Mosverja  

Samfélag og lýðræði 
í Drekaveröld

fáninn
reistur

drekarnir kynna 
verkefnið sitt stoltir

Tek að mér sýningar
 við flest tilefni.
Frábær skemmtun

fyrir alla!

töframaður
Einar einstaki

bókanir: 692 2330
einareinstaki@gmail.com

www.einareinstaki.com
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FERSKIR VINDAR - NÝIR TÍMAR

Rúnar Haraldsson
3. sæti

Valey Erlendsdóttir
4. sæti

Hrönn Kjartansdóttir
6. sæti

Sveinbjörn Ottesen
5. sæti

Sandra Harðardóttir
2. sæti

Óðinn Pétur Vigfússon
1. sæti

Frambjóðendur Framsóknarflokksins í Mosfellsbæ
óska Mosfellingum gleðilegra páska

Hlégarður í nútíð og framtíð

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Óskað eftir hugmyndum

Hið sögufræga félagsheimili Hlégarður hefur verið þunga-
miðja menningarstarfsemi í Mosfellsbæ um áratuga skeið. 
Þar hafa margar stórar stundir átt sér stað í gegnum árin. 
Leiksýningar, kosningafundir, tónleikar, tombólur og böll 
hafa meðal annars farið fram í húsinu. En fyrst og fremst 
hefur Hlégarður verið hús fólksins.

 Í nær þrjá áratugi hefur Vignir Kristjánsson séð um rekstur 
hússins. Vignir hefur nú ákveðið að söðla um og er því tilefni 
til að velta fyrir sér hvaða hlutverki Hlégarður gegnir og/eða 
ætti að gegna í Mosfellsbæ í nútíð og framtíð. 

Menningarmálanefnd leitar því til íbúa eftir hugmyndum 
um Hlégarð. Ljóst er að húsið mun áfram gegna stóru 
hlutverki í menningarlífi bæjarins en mikilvægt að þróun 
þess verði í takti við þróun samfélagsins. 

Samkvæmt stefnu Mosfellsbæjar í menningarmálum mun 
Mosfellsbær stuðla að varðveislu menningarminja og huga 
að byggingararfi sveitarfélagsins. Sérstaklega verður horft 
til þeirra menningarverðmæta sem Hlégarður er.

Hugmyndir má senda fyrir 30. apríl 
á netfangið mos@mos.is.   



  -  Íþróttir28

Búningasamningur Aftureldingar við Errea
hefur verið framlengdur um fjögur ár. Í nú-
verandi samningi við Errea sem gildir til 
haustsins er ákvæði um framlenginu hans 
ef báðir aðilar vildu skoða slíkt. Búninga-
nefnd félagsins mælti með áframhaldandi 
samstarfi við Errea eftir að hafa skoðað 
hvað það táknaði fyrir félagið og var nýr 

samningur lagður fyrir formannafund og 
aðalstjórn félagssins sem staðfestu fram-
lenginu á samningi.  

Á myndinni eru þeir Guðjón Helgason 
formaður Aftureldingar og Þorvaldur Ól-
afsson eigandi Errea að handsala fram-
lenginu á samningnum að lokinni undir-
skrift hans.

Afturelding leikur í Errea fatnaði næstu fjögur árin  

Áframhaldandi 
samningur við Errea

áframhaldandi 
samstarf handsalað

Stelpurnar hafa tekið forystu í Íslandsmeistaraeinvíginu  

Selfie eftir sigur
Afturelding hefur tekið forystuna á Íslands-
móti kvenna í blaki. Þriðji leikurinn á milli 
Aftureldingar og Þróttar Neskaupsstað í úr-
slitum Íslandsmóts kvenna í blaki var leik-
inn á mánudagskvöld að Varmá en fyrir 
þann leik höfðu bæði liði unnið einn leik.

Aftureldingarkonur mættu gífurlega öfl-
ugar til leiks og ljóst var að þær ætluðu að 
pressa vel á Þróttarakonur. Sterkar upp-
gjafir hjá Aftureldingu sköpuðu töluverð 
vandræði fyrir Þrótt og fór svo að Aftureld-
ing vann fyrstu hrinuna 25-11. Afturelding 
hélt áfram í annari hrinu og gaf Þrótturum 
aldrei tækifæri að koma sér inn í leikinn 

og vann aðra hrinuna 25-13. Í þriðju hrinu 
byrjaði Afturelding betur en Þróttarkonur 
komu sterkar til baka og jafnræði var með 
liðunum en í stöðunni 19-18 tók Aftureld-
ing völdin á vellinum og vann hrinuna 25-
21. Afturelding vann leikinn því 3-0 og var 
það sterk liðsheild sem skóp þennan sigur. 
Afturelding leiðir í einvíginu 2-1 en þrjá 
leiki þarf til þess að verða Íslandsmeistar-
ar. 

Næsti leikur liðanna fer fram í Neskaups-
stað þriðjudaginn 22. apríl og hefst hann 
kl. 19:30 og þar gæti Afturelding tryggt sér 
Íslandsmeistaratitilinn.

strákarnir að loknum 
leik við fC Pinatar

stelPurnar taka sjálfsmynd á 
afmælisdegi aftureldingar, 11. aPríl

Sjö frá Aftureldingu
í Hæfileikamótun KSÍ
Hæfileikamótun KSÍ fyrir höfuðborgar-
svæðið fór fram í vikunni og voru á annað 
hundrað leikmanna í 4. flokki boðaðir.
Frá Aftureldingu fóru þau Aron Laxdal 
Pálmason, Bjarki Steinn Bjarkason, 
Eva Rut Ásþórsdóttir, Inga Laufey 
Ágústsdóttir, Ísak Snær Þorvaldsson, 
Jökull Andrésson og Kolbrún Hulda 
Edvardsdóttir.
Þau tóku þátt í æfingum undir stjórn 
Þorláks Árnasonar og Arnars Bill Gunn-
arssonar frá KSÍ í Fífunni Kópavogi á 
mánudag og þriðjudag.

Æfingaferð 
til Spánar
Meistaraflokkur karla í knattspyrnu fór í 
æfingaferð til Spánar nú á dögunum.  Öll 
aðstaða og skipulag sem upp á var boðið 
var til mikillar fyrirmyndar og æfðu strák-
arnir tvisvar á dag ásamt því að spila æf-
ingaleik við heimalið bæjarins sem liðið 
dvaldi í, FC Pinatar. Strákarnir okkar voru 
yfirburðalið á vellinum, þótt leikurinn hafi 
endaði með jafntefli 1–1.

MOSFELLINGUR

Hvað 
Er að 

frétta?
SEndu okkur línu...

mosfellingur@mosfellingur.is



Páskaopnun
í sundlaugum 
Mosfellsbæjar
	 	 Sundlaugin lágafelli Sundlaugin Varmá

17. apríl Skírdagur kl. 09:00 - 18:00 kl. 09:00 -16:00

18. apríl föStud. langi lOkaÐ lOkaÐ

19. apríl laugard. f. páSka kl. 08:00 - 19:00 kl. 09:00 - 17:00

20. apríl páSkadagur lOkaÐ lOkaÐ

21. apríl annar í páSkum kl. 09:00 - 18:00 kl. 09:00 - 16:00

VeriÐ hjartanlega 
VelkOmin í Sund 

um páSkanna

SÓl SnjÓr SkíÐi ÚtiViSt

… Og Sund á eftir
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Golfklúbburinn Kjölur fór á dögunum í 
golfferð á La Monacilla völlinn á Spáni. 
Ferðin heppnaðist einstaklega vel og fóru 
sáttir Kjalarmenn heim að ferð lokinni. Það 
var mikið spilað og mikið æft í ferðinni en 
aðstaðan á La Monacilla er með því allra 
besta sem gerist. Krakkarnir okkar stóðu sig 
með eindæmum vel og sáust mörg glæsileg 
skor. 

Nokkur golfmót voru haldin í ferðinni 
og að lokum var sett upp Ryder keppni þar 
sem hópnum var skipt upp í tvö lið. Leikar 
fóru svo að Bláa liðið sigraði með 13,5 vinn-

ingum gegn 8,5 vinningum rauða liðsins. 
Þrátt fyrir frábært veður, frábæran völl 

og aðstöðu er annað sem stendur sérstak-
lega upp úr að lokinni ferð. Hegðun og 
framkoma krakkanna okkar var til algjör-
ar fyrirmyndar og hlutu þau mikið lof fyrir 
frá starfsfólki golfvallarins. Framkvæmd-
arstjóri klúbbsins sá sig knúinn til þess að 
skrifa krökkunum bréf sem lesið var upp 
á lokahófinu ásamt því að allir krakkarn-
ir fengu afhent verðlaun frá La Monacilla 
klúbbnum fyrir frábæra hegðun á golfvell-
inum.

Frábær golfferð til Spánar

krakkarnir voru til 
fyrirmyndar í ferðinni



Bjöllukisur
Þambara vambara þeysingssprettir
því eru hér svo margir kettir?

Þannig hefst stórkostleg vísa eftir Æra-
Tobba sem var uppi á 17. öld. Nú fer 
eggtíð í hönd og kettir bæjarins hugsa 
sér gott til glóðarinnar. Þá er þjóðráð 
að setja bjöllur á kisurnar okkar góðu.  

Agara gagara yndisgrænum
illt er að hafa þá marga á bænum.                                                        

Bjarki Bjarnason, katta- og fuglavinur.

ORÐIÐ ER LAUST...

ÞjáLfARInn ÞInn
Ég hef æft nokkrar íþróttir og haft 

alls konar þjálfara. Sumir voru 
mjög skrautlegir og ekki fyrsta val, 
líklega ekki annað val heldur. Sumir 
voru vel menntaðir í sínu fagi og með 
allt á hreinu varðandi taktík og skipu-
lag, en höfðu minni áhuga á mann-
legum samskiptum. Það var sjaldnast 
gaman að mæta á æfingar til þeirra. 
Sumir voru skemmtilegir og féllu vel 
inn í hópinn, en náðu ekki að halda 
uppi aga, voru of mikið að passa sig á 
því að vera vinir allra.

Þeir þjálfarar sem ég man best eftir 
og náðu því besta út úr mér og 

mínum félögum eru þeir fáu þjálfarar 
sem náðu að blanda þessu öllu sam-
an. Þjálfarar með góðan bakgrunn og 
þekkingu á sinni íþrótt, skemmtilegir 
og hvetjandi, en samt úr hæfilegri 
fjarlægð þannig að þeir höfðu þá 
virðingu sem til þarf til að halda aga í 
hópnum. Smá skammtur af skraut-
legu yfirbragði hjálpaði til, að þeir 
þorðu að vera öðruvísi og hugsa út 
fyrir boxið.

Ég heyri mikið talað þessa dagana 
og vikurnar um hvað það sé mik-

ilvægt að þjálfarar hafi mikinn aga, 
hlusti ekki neitt kjaftæði og mótbárur. 
Að æfingar eigi ekki að vera skemmti-
legar, snúist bara um að ná árangri 
og eina leiðin til árangurs sé agi og 
skipulag. Ég er algerlega ósammála 
þessu. Það skiptir ekki máli hvort þú 
ert atvinnumaður hjá Liverpool eða 
venjulegur Íslendingur sem vilt vera 
í góðu líkamlegu formi. Þú átt að 
hlakka til að mæta á æfingar. Njóta 
þess að æfa undir stjórn þjálfara sem 
hefur metnað og vilja til að hjálpa þér 
að bæta þig. Hvatning á að vera hluti 
af góðum og vel skipu-
lögðum æfingum og 
það skiptir miklu 
máli að tíminn 
sem þú setur í 
æfingarnar sé líka 
skemmtilegur. 
Ekki kannski alltaf, 
en í lífinu verður 
að vera pláss fyrir 
gleði. Njóttu lífs-
ins, í góðu formi!

HEILSUmOLAR GAUA

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is
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Það er ekki náttúrulögmál að allt 
gangi vel þegar einn flokkur ræð-
ur öllu. Hinsvegar er alltaf hægt 
að túlka ýmislegt sér í hag. Það er 
hinsvegar sannleikskorn í setn-
ingunni „það skiptir máli hverjir 
stjórna“

Mosfellsbær hefur vaxið undan-
farin ár, þegar undirritaður flutti í 
þennan bæ voru hér tæplega fimm þúsund 
íbúar. Sem betur fer hefur okkur tekist að 
láta þennan bæ dafna. En það eru spenn-
andi tímar framundan. Íbúar sjá fram-
kvæmdagleðina  þegar styttist  í kosningar. 
Fólk veit nákvæmlega hvað klukkan slær 
þegar stjórnmálamenn byrja að hæla sér af 
verkum sínum.  Sem betur fer hefur Mos-
fellsbæ verið stjórnað af heiðarlegu og dug-
legu fólki sem vill að bærinn dafni og hér 
verði áfram gott að búa. Flestir eru góðir í 
einhverju en allir eru ekki góðir í öllu. 

Stjórnmálamenn vilja oft fá viðurkenn-
ingu fyrir verk sín, núverandi meirihluti í 
Mosfellsbæ er þar ekki undanskilinn.

Í síðasta Mosfellingi var mikil upptaln-
ing á verkum meirihlutans hér í bæ. Það er 
indælt þegar vel gengur, það er enn betra 

þegar smá raunsæi er tekið með. 
Framboð Framsóknaflokksins 

mun ekki leggjast í skotgrafir um 
neikvæðni heldur byggja á því já-
kvæða sem búið er að gera. Hins-
vegar viljum við benda á nokkra 
hluti sem þarf að bæta verulega.

Það er ekki ásættanlegt að heilli 
kynslóð af Mosfellingum verði 

áfram kennt í lausum kennslustofum. 
Finna verður varanlega lausn varðandi 

skólamannvirki og íþróttamannvirki í sátt 
við íbúa og starfsmenn. 

Laga þarf töluvert í félagslegri þjónustu 
við börn og fullorðna. 

Fjölnota íþróttahús verði byggt sem 
fyrst.

Gera þarf stór átak í atvinnumálum 
þannig að fyrirtæki kjósi að hefja starfsemi 
í Mosfellsbæ.

Um þetta munu komandi kosningar að 
miklu leyti snúast um.

Óðinn Pétur Vigfússon
Oddviti framsóknarmanna í Mosfellsbæ.

opv@internet.is

Við getum gert betur !

Það eru mannréttindi að fá að eflast 
og þroskast eins og frekast er unnt. 
Réttur til menntunar og tækifæri, 
sem tryggja virka þátttöku í sam-
félaginu, eiga að vera aðgengileg 
fyrir alla. Það er því mikilvægt að 
hlúa að fjölbreyttum leiðum til 
náms með það að markmiði að 
sem flestir geti aukið möguleika 
sína í lífinu. 

Grundvallarþættir í alhliða menntun eru 
meðal annars menning og listir. Allir ættu 
að fá  sömu tækifæri til að fræðast um list-
ir sem stuðlar að þroska einstaklingsins. 
Sköpunargáfan er nefnilega sammann-
legur eiginleiki og fjölmargar rannsóknir 
sýna að fræðsla um listir gerir fólki kleift 
að koma auga á óvæntar lausnir og fleti á 
málum sem tengjast ekki endilega listum 
með beinum hætti. 

Undanfarin átta ár hef ég setið í menn-
ingarmálanefnd Mosfellsbæjar og stýrt 
henni megnið af þeim tíma. Það hefur ver-
ið sérlega ánægjulegt að fylgjast með þeirri  
miklu grósku sem er í listalífi Mosfellinga. 

Fjölmörg spennandi verkefni hafa 
verið styrkt af Lista- og menning-
arsjóði Mosfellsbæjar í gegnum 
árin og átt þátt í því að ýta úr vör 
fjölbreyttum verkefnum. 

Framlög til menningarmála hér 
í bænum eru til að mynda vegna 
ýmissa hátíðarhalda og viðburða. 
Hér má nefna þrettándagleði, bæj-

arhátíðina Í túninu heima, 17. júní, sumar-
daginn fyrsta, öskudaginn, Menningarvor 
o.s.frv. 

Það er hverju bæjarfélagi mikilvægt 
að skapa hvetjandi umgjörð fyrir þá sem 
vinna að menningarmálum. Með stefnu-
mótun í þeim efnum lítum við til framtíðar 
og viðhöldum því sem vel er gert. Árið 2012 
var lokið við stefnumótun Mosfellsbæjar í 
menningarmálum og þar voru sett fram 
markmið um að: 

• Mosfellsbær skapi bæjarbúum tækifæri 
til að njóta og skapa menningu og listir.

• Mosfellsbær styðji við menningu og 
listir og auki þannig lífsgæði bæjarbúa.

• Mosfellsbær leggi áherslu á miðlun 

menningarlegra verðmæta úr daglegu lífi 
bæjarbúa, miðlun samtímalista sem og 
menningararfs.

• Mosfellsbær leggi áherslu á að styðja 
við skapandi starf og listir í bæjarfélaginu í 
sátt við umhverfið og leiti leiða til að greiða 
götu nýjunga í menningu og listum.  

• Mosfellsbær leggi áherslu á að nýta 
menningu til tengsla og samskipta við 
umheiminn og leiti skapandi strauma til 
eflingar samfélagi og atvinnulífi.

• Mosfellsbær byggi upp framsæknar 
menningarstofnanir og vinni að uppbygg-
ingu á aðstöðu fyrir menningu og listir með 
framsæknum hætti.

Mosfellsbær hefur alla burði til þess að 
halda áfram að efla það góða og metnað-
arfulla starf á sviði menningarmála sem átt 
hefur sér stað á undanförnum árum. Við 
hjá vinstri-grænum í Mosfellsbæ viljum 
styðja dyggilega við það starf.

Bryndís Brynjarsdóttir, situr í menningarmála-
nefnd og fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Hún skipar 

2. sætið á lista VG í komandi kosningum.

Menntun - menning

Miðvikudagurinn 7. maí næstkom-
andi verður sérstaklega tileinkaður 
heilsu og heilsueflingu hér í Mos-
fellsbænum. 

Dagurinn er liður í því að koma 
hér á fót Heilsueflandi samfélagi 
og í ár er hann aðallega til þess fall-
inn að stuðla að almennri vitund-
arvakningu um holla og fjölbreytta 
fæðu og tengsl hennar við bætta heilsu.

Málþing í Framhaldskólanum 
Í hádeginu mun Framhaldsskólinn fá 

formlega viðurkenningu sem Heilsueflandi 
framhaldsskóli og um kvöldið verður blásið 
til málþingsins Heilsa og hollusta fyrir alla 
– í Heilsueflandi samfélagi í Mosfellsbæ. 

Málþingið verður haldið í Framhalds-
skólanum, hefst kl. 19:30 og lýkur kl. 21:40. 

Kristján Þór Júlíusson heilbrigð-
isráðherra mun setja þingið, Geir 
Gunnlaugsson landlæknir flytur 
ávarp, Ólöf Kristín Sívertsen lýð-
heilsufræðingur segir frá fram-
gangi verkefnisins í bæjarfélag-
inu auk þess sem við heyrum af 
heilsueflingu á öllum skólastig-
um samfélagsins. Greta Salóme 

og hinn frábæri kór Varmárskóla mun flytja 
okkur ljúfa tónlist og síðast en ekki síst mun 
Ebba Guðný Guðmundsdóttir, sjónvarps-
kokkur með meiru, segja okkur hvernig við 
getum á auðveldan hátt gert eitt og annað 
til að bæta heilsu okkar og fjölskyldu okk-
ar ásamt því að gefa okkur hagnýt ráð og 
fróðleik sem ætti að geta nýst öllum, ung-
um sem öldnum.  

Allir eru hjartanlega velkomnir en að-

gangur er ókeypis og léttar veitingar verða 
í boði.

Hvernig tek ég þátt?
Við hvetjum fyrirtæki, stofnanir, ein-

staklinga og alla sem vettlingi geta valdið til 
að setja upp „heilsugleraugun“ og athuga 
hvað hægt er að gera í heilsusamlegu tilliti 
þennan dag. Getum við haft hollt og fjöl-
breytt í matinn? Getum við notið tónlistar? 
Getum við ræktað sambönd vinnufélaga og 
fjölskyldna? Getum við hreyft okkur meira? 
Hugmyndirnar er óendanlegar, fáðu hug-
mynd og framkvæmdu hana því heilsuefl-
andi samfélag verður ekki búið til án þín!

F.h. stýrihóps Heilsueflandi samfélags 
í Mosfellsbæ, Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsu-

fræðingur og stjórnarformaður Heilsuvinjar

Heilsudagur í Mosfellsbæ 7. maí – taktu þátt!

Næsta blað kemur út: 8. maí
Efni og auglýsingar 
skulu berast fyrir 
kl. 12, mánu-
daginn 5. maí.

Sendið okkur myndir af nýjum Mos-
fellingum ásamt helstu upplýsingum 
á mosfellingur@mosfellingur.is
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Það var ánægjulegt að heyra Jón 
Sigfússon frá Rannsóknum og 
greiningu kynna niðurstöður  úr 
rannsókninni Hagir og líðan ungs 
fólks í Mosfellsbæ. Rannsóknin 
náði til barna og ungmenna á aldr-
inum 10 – 20 ára í Mosfellsbæ og 
liggja fyrir gögn frá árunum 1992 
– 2014. 

Árið 2013 var einnig lögð fyr-
ir könnun á vímuefnaneyslu fyrir 
unglinga í 8. – 10. bekk og könnun 
um hagi og líðan fyrir 5. – 7. bekk. 
Það er skemmst frá því að segja 
börnin okkar komu vel út í öllum 
þáttum, sem er sérlega ánægju-
legt. Segir það okkur að unglingar 
í Mosfellsbæ séu skynsamir krakkar. Nið-
urstöður sýndu að neysla áfengis hefur á 
árunum 1997 – 2013 farið úr 41% í 9% og 
reykingar úr 31% í 5%. 

Foreldrar eru mikilvægastir
Það er mikilvægt er að börnum líði vel í 

skólanum. Niðurstöður um almenna líðan 
barna í 5. – 7. bekk sýndu að börnum líður 
almennt betur í skóla í dag en þegar mæl-
ingar hófust. Þó er mikilvægt að horfa með 
gagnrýnum augum á alla þætti og er veru-
legt áhyggjuefni að vita af stúlkum sem telja 
sig ekki eiga vini í skólanum og að þeim líði 
ekki nógu og vel.

Þó skólarnir standi sig og vilji allt fyrir 
nemendur sína gera svo þeim líði betur þá 
má ekki gleyma því að jákvæð tengsl milli 
barna og foreldra er það allra mikilvæg-
asta. Jákvæð sjálfsmynd barna og foreldra 

og fjölskylduheilbrigði er mikil-
vægasta forvörnin hvað varðar 
alla áhættuþætti. Ást og umhyggja 
heimilislífsins er það sem börnin 
styðjast við til að komast í gegnum 
unglingsárin sem oft einkennast af 
áhrifagirni og tilfinningasveiflum. 
Með styrkri hönd aga, umhyggju 
og jákvæðni hjálpa foreldrar börn-
um sínum að feta sig á þroska-
brautinni.

Saman náum við betri árangri 
– mótum forvarnarstefnu 
Mosfellsbæjar

Við Mosfellingar eigum góða 
skóla sem við getum verið stolt 
af.  Hér blómstrar líka fjölbreytt 

íþrótta – og tómstundastarf og hafa ýmis 
félög og stofnanir tekið höndum sam-
an til að vinna að forvörnum. Niðurstaða 
rannsóknarinnar undirstrikar árangur af 
þessu mikilvæga samvinnuverkefni sem 
uppeldi mosfellskra barna er. 

Nú er lag að draga allt það góða sem 
við höfum unnið að í forvörnum og móta 
heildstæða forvarnarstefnu sem allar stofn-
anir bæjarins geta unnið samkvæmt frá 
leikskólastig til framhaldskólans. Við höf-
um þá trú að þannig getum við náði enn 
betri árangri og það sem mestu máli skiptir 
börnunum okkar líði betur.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, 
bæjarfulltrúi og formaður fjölskyldunefndar

Herdís Sigurjónsdóttir, 
fyrrverandi formaður fjölskyldunefndar

Mosfellskir unglingar til fyrirmyndar

Forvarnir virka

Heilsudagur í Mosfellsbæ 7. maí – taktu þátt!

Á myndin 
þín heima 
í blaðinu?

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

Mosfellsbær hefur þá ímynd að 
hér sé gott að búa og ala upp börn, 
hér séu góðir skólar, að aðstaða til 
íþrótta sé til fyrirmyndar og stutt sé 
í græn og náttúruleg útivistarsvæði, 
sveit í borg. Það er ekki sjálfsagt að 
svo verði áfram um alla framtíð og 
ýmislegt bendir til að Mosfellsbær 
standi ekki lengur fyllilega undir 
þessari ímynd. 

Mikilvægasta hlutverk bæjar-
stjórnar á hverjum tíma er að stýra 
þróun sveitarfélagsins á þann hátt 
að þau gæði sem við höfum og telj-
um vera mikilvæg tapist ekki og að 
ný tækifæri séu sköpuð. Mosfells-
bær glímir nú við ýmis vandamál 
sem tengjast of hraðri og óskyn-
samlegri uppbyggingu síðastliðinna kjör-
tímabila, ómarkvissri og mikilli dreifingu 
byggðar sem hefur leitt til óhagkvæmni í 
þjónustu og uppbyggingu svo sem skóla 
og samgöngukerfis.

Við hjá Samfylkingunni viljum að byggð 
Mosfellsbæjar þróist á hagkvæman og skyn-
samlegan hátt, þar sem almannahagsmunir 
ráði för í skipulagsmálum. Samfylkingin vill 
að Mosfellsbær verði fallegur og skjólsæll 
lágreistur bær með fjölbreyttri byggð, starf-
semi og útivistarsvæðum. Við viljum að fólk 
geti búið sér gott heimili í Mosfellsbæ sem 
hentar þörfum þess óháð fjölskyldustærð 
og efnahag. Við viljum styrkja ímynd bæj-
arins sem útivistarbæjar, sveitar í borg með 
góðu skólastarfi og möguleikum til íþrótta 
og frístunda. Götur, torg og græn svæði eiga 
að vera falleg, mannvæn og skjólsæl um-
gjörð daglegs lífs í Mosfellsbæ.

Miðbær Mosfellsbæjar þarf að 
þróast á þann hátt að þar dafni 
fjölbreytt þjónusta og atvinnu-
starfsemi, það getur einungis gerst 
með því að þétta byggð með nægi-
legum íbúafjölda til að styðja við 
miðbæjarstafsemi. Þétt miðbæj-
arsvæði er jafnframt lykilatriði í 
þróun á hagkvæmum og skilvirk-
um almenningssamgöngum í því 
nútímaborgarsamfélagi sem við 
viljum vera hluti af.

Samfylkingin vill gera metnað-
arfulla áætlun um heildarskipu-
lag grænna svæða og að bæjar-
land Mosfellsbæjar verði eftirsótt 
útivistarsvæði, með fyrirmyndar-

aðgengi og aðstöðu á útivistarsvæðum, og 
heildstæðu göngu-, reið og hjólreiðastíga-
kerfi. Með markvissri stefnu viljum við auka 
trjá- og skógrækt til skjólmyndunar fyrir 
byggðina og þá sérstaklega með ræktun í 
nýjum hverfum. 

Með heildstæðu skipulagi grænna svæða 
getum við einnig staðið vörð um náttúru 
bæjarins sem okkur ber skylda til að varð-
veita og færa til ókominna kynslóða. 

Með fjölbreytni, fegurð og mannvænu 
umhverfi að leiðarljósi viljum við gera 
Mosfellsbæ að grænum nútímabæ og virk-
um hluta af höfuðborgarsvæðinu. 

Samson Bjarnar Harðarson skipar 5. sæti 
á framboðslista Samfylkingarinnar

Gerður Pálsdóttir, skipar 6. sæti 
á framboðslista Samfylkingarinnar

Grænt og mannvænt 
skipulag í Mosfellsbæ

Við sem vinnum að sveitarstjórn-
armálum í Mosfellsbæ eigum það 
sameiginlegt, sama hvar í flokki 
við stöndum, að vilja gera gagn og 
gæta hagsmuna íbúanna. Áhersl-
ur eru ekki alltaf þær sömu en 
viðfangsefnið er fyrst og fremst 
að Mosfellsbær sé og verði fjöl-
skylduvænn bær. Þetta er auðvitað 
víðtækt hugtak og snýst meðal annars um 
leikskóla, grunnskóla, tómstundir, íþróttir, 
forvarnir og að huga að þeim sem minna 
mega sín. Margt fleira má án efa telja upp. 

Til þess að sinna þessum verkefnum þarf 
fjármagn. Það fæst með sköttum á íbúana, 
sumt með milligöngu ríkisins sem er tak-
mörkuð auðlind. Það þarf að ríkja sem 
víðtækust sátt um það hvernig skattfénu 
er ráðstafað. Örlítill hagnaður hefur verið 
af rekstri bæjarins og er það í samræmi við 
áætlanir. 

Undanfarin mörg ár hefur aðhalds verið 
gætt í rekstrinum og þrátt fyrir töluverðar 
framkvæmdir er afkoma bæjarins í góðu 
lagi. En það þarf að forgangsraða fram-
kvæmdum og forðast rekstrarútgjöld sem 
eru ekki beinlínis í verkahring bæjarfé-
lagsins. Auk þess rekstrarkosnaðar, sem 

fylgir því að reka fjölskylduvænt 
bæjarfélag, þarf að huga að fram-
tíðinni. 

Í mínum huga er það forgangs-
verkefni að mæta aukinni þörf á 
húsnæði fyrir leik- og grunnskóla 
með varanlegum byggingum. 
Þetta kostar milljarða, en er vel 
framkvæmanlegt. Hvenær ráðist 

verður í aðrar stórframkvæmdir ræðst af 
fjárhagslegri getu bæjarfélagsins. 

Við Vinstri græn höfum undanfarin átta 
ár starfað í meirihluta hér í Mosfellsbæ og 
því haft nokkuð um það að segja hvernig 
rekstri bæjarins hefur verið hagað og hvaða 
framkvæmdir hefur verið ráðist í. Enn á ný 
bjóðum við fram öflugan lista sem Bjarki 
Bjarnason íslenskufræðingur leiðir að 
þessu sinni og fer fyrir góðum hópi fólks 
sem er tilbúinn til að starfa í þágu Mosfell-
inga. 

Ég hvet bæjarbúa að veita VG brautar-
gengi í komandi kosningum svo við getum 
áfram haft afgerandi áhrif á gang mála í 
bæjarfélaginu. Það skiptir máli.

Ólafur Gunnarsson formaður VG-Mos og 
varaformaður skipulagsnefndar Mosfellsbæjar. 

Hvað skiptir máli?
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  -  Aðsendar greinar32

Á heimasíðu Mosfellsbæjar er að 
finna metnaðarfulla áætlun um 
sjálfbæra þróun og umhverfis-
vernd. Þar má lesa: „Mosfellsbær 
vill vera í fremstu röð sveitarfélaga 
hvað varðar sjálfbæra þróun, og 
mun því leitast við að vera fram-
sækið, umhverfisvænt og nútíma-
legt bæjarfélag sem býður upp á 
fjölbreytileika.“ (http://www.mosfellsbaer.
is/thjonusta/skipulag-og-umhverfi/um-
hverfi/framkvaemdaaaetlun-til-2020/)

Það er mjög jákvætt að setja sér metnað-
arfull markmið, þetta er alltaf fyrsta skref-
ið. En á eftir þurfa að fylgja efndir. Hvernig 
gengur að framfylgja þessum markmiðum? 
Þar finnst mér að sumt mætti gera betur. 

1. Svæðin sem eru undir náttúruvernd og 
á náttúruminjarskrá eru ekki kynnt nógu 
vel. Þar af leiðandi vita bæjarbúar lítið 
eða ekkert um þau svæði sem eru vernd-
uð. Vitundarvakning þarf að eiga sér stað 
þannig að okkur hér í bænum muni þykja 
vænt um það stórkostlega umhverfi sem við 
búum í.

2. Ég set einnig spurningarmeki við það 
hvort mengunareftirlitið sé nógu öflugt. 
Þar hef ég til dæmis í huga árnar okkar og 
Leiruvoginn. Eru tekin sýni þar reglulega?

3. Sérstaklega á vorin er bærinn okkar 
ekki fallegur ásýndar. Rusl og drasl út um 
allt sem hefur safnast fyrir yfir veturinn. 
Mikið af því er rusl sem hefur fokið til frá 
öðrum stöðum. 

Þar vil ég nefna byggingasvæði þar sem 
er ekki tryggilega gengið frá einangrunar-

efni, byggingarplasti o.fl. 
Fyrirtæki, verslarnir, sjopp-

ur og bensínstöðvar mættu sýna 
sóma sinn í því að tæma gámana 
sína reglulega, gæta að því að þeir 
fjúka ekki upp í hvassviðri og setja 
mannskap í að hreinsa sín svæði 
reglulega. 

Hesthúsaeigendur mættu hirða 
sitt rúllubaggaplast betur.

Húseigendur mættu tryggja betur að 
sorptunnur séu þannig frágengnar að ekki 
fjúki upp úr þeim í roki.

Bærinn mætti „splæsa“ í góð og botn-
föst ruslílát á víðavangi sem er ekki hægt 
að opna með einu sparki. 

4. Og svo er það fræðsla, áróður og 
einkaframtak sem munu skila smátt og 
smátt sínu í umhverfismálunum. Umhverf-
isnefnd Mosfellsbæjar mætti vera virkari í 
þessum málum en einnig fá meira vægi í 
bæjarstjórninni. 

Það er vitað mál að ef allt í kringum okk-
ur er snyrtilegt þá erum við ekki jafn fús 
til að losa okkur við rusl á víðavangi. En ef 
allt er í rusli og drasli þá finnst okkar ekki 
muna um það hvort við fleygum líka bréfi, 
flöskum, dósum o.fl. þar sem við stöndum 
og göngum.

Hreinlæti endar ekki á lóðamörkunum 
okkar,það á að vera til um allan bæ. Tök-
um til handa og minnum hvort annað á að 
hreint og fallegt umhverfi bætir lífsgæðin.

Úrsúla Jünemann

Hvar erum við stödd 
í umhverfismálum?

Íþróttir og tómstundir eru mjög 
mikilvægur þáttur í samfélagi okk-
ar og hlutverk bæjarins er að sjá til 
þess að fólk geti verið virkt í heilsu-
eflandi samfélagi. 

Sveitarfélagið þarf að leggja 
sitt af mörkum til að byggja upp 
mannvirki og aðstöðu svo bæjar-
búar geti stundað sínar íþróttir og 
tómstundir á sem aðgengilegastan 
máta, hvort sem þar er um að ræða 
hópíþróttir, hestamennsku eða 
einstaklingsíþróttir sem eru af fjöl-
breyttum toga. Hér verður stiklað á 
stóru um þá aðstöðu og starfsemi 
sem er fyrir hendi í Mosfellsbæ á 
þessu sviði, innan- og utandyra.  

Golf
Við höfum tvö golfklúbba, sem hug-

myndin er að sameina, og tvo golfvelli, 
Hlíðavöll (18 holur) og Bakkakotsvöll í 
Mosfellsdal (níu holur).  

Sundaðstaða
Tvær almenningslaugar eru í bæjarfé-

laginu, Varmárlaug, sem verður 50 ára nú 
í sumar, og Lágafellslaug en þar er einnig 
innilaug fyrir yngstu börnin.            

Hestamannafélagið Hörður        
Hestamannfélagið Hörður er með öflugt 

barna- og unglingastarf og með tilkomu 
reiðhallarinnar hefur aðstaða hestafólks 
batnað og aukist til muna. Gert er ráð fyrir 
að nýtt hesthúsasvæði rísi vestan við Mos-
fell.   

Gönguleiðir  
Mosfellsbær býr yfir fallegum göngu-

leiðum og hefur haft frumkvæðið að stik-
un þeirra og uppsetningu fræðsluskilta í 
samvinnu við Skátafélagið Mosverja. Fyrsta 
áfanga er lokið en ætlunin er að stika og 
setja upp vegpresta og upplýsingaskilti á 
leiðum sem nema alls um 65 kílómetrum.  

Íþróttamiðstöðvar 
Í íþróttamiðstöðinni að Varmá eru tveir 

íþróttasalir og nú verður brátt lokið við 
nýjan sal fyrir fimleika og bardagaíþróttir 
sem mun bæta aðstöðuna til muna og auk 

þess losnar þá um pláss í húsinu. 
Að Varmá er einnig  líkamsræktar-
stöðin Elding og á Varmárvelli er 
ágæt aðstaða fyrir knattspyrnu og 
frjálsar íþróttir. 

Í íþróttamiðstöðinni Lágafelli 
er löglegur körfuboltavöllur, þar 
er leikfimisaðstaða fyrir Lágafells-
skóla og líkamsræktarstöðin World 
Class til húsa. Á Tungubökkum er 
hinsvegar glæsilegt æfinga- og 
keppnissvæði fyrir knattspyrnu.

Motomos
Motomos stendur fyrir Mótor-

hjólafélag Mosfellsbæjar og hefur 
komið sér upp akstursbraut rétt 
vestan við Mosfell sem er notuð 

fyrir æfingar. 

Skátafélagið Mosverjar
Skátafélagið Mosverjar er með öflugt 

barna- og unglingastarf og hefur fyrir löngu 
sprengt utan af sér gamla húsnæðið við 
Brúarland. Mikil þörf er á því að Mosverjar 
fái varanlegt húsnæði. 

Björgunarsveitin Kyndill
Björgunarsveitin Kyndill er með aðstöðu 

við Völuteig og þar fer hluti af unglinga-
starfi þeirra fram.

Að okkar áliti er aðstaðan til íþrótta- og 
tómstundaiðkunar mjög góð í Mosfellsbæ 
en alltaf má gera betur. Á íbúafundi um 
íþrótta- og tómstundamál, sem haldinn var 
í Krikaskóla sl. haust, komu fram margar 
hugmyndir um húsnæðis- og aðstöðumál 
á þessu sviði. Meðal annars var rætt um 
fjölnota íþróttahús sem gæti nýst á marga 
vegu. Sú hugmynd er komin í farveg hjá 
Mosfellsbæ og er þar í mörg horn að líta, til 
dæmis hvað varðar kostnað, staðsetningu, 
stærð og rekstur. Það er ákaflega mikilvægt 
að taka vel upplýstar ákvarðanir í þessum 
efnum og í góðri sátt og samvinnu við íbúa 
bæjarins. 

Högni Snær Hauksson, varaformaður íþrótta- 
og tómstundanefndar, skipar 7. sæti hjá VG og 

Ólafur Snorri Rafnsson skipar 3. sæti listans.

Aðstaða til íþróttaiðkunar
Mosfellsbær er menningarbær. Hér 
búa og starfa listamenn í flestum ef 
ekki öllum listgreinum sem lögð er 
stund á nú til dags. Við státum af 
því að vera heimabær Sigurrósar, 
Kaleo og hljómsveitarinnar Vio sem 
vann Músíktilraunir á dögunum. 

Öflugt tónlistarlíf má örugglega 
rekja að stórum hluta til þeirrar 
tónlistararfleifðar sem byggst hef-
ur upp í gegnum öfluga tónlist-
arkennslu í grunnskólum, skóla-
hljómsveitina sem nýverið hélt upp 
á 50 ára afmæli, og síðar þess fjöl-
breytta og metnarfulla starfs sem 
unnið er innan veggja Listaskólans. 
Fyrir utan tónlistina þá fást íbú-
ar við kvikmyndagerð, listmálun, 
höggmyndalist, leirlist, nýlist og fl, ofl. Rit-
listin er í hávegum höfð og nægir að nefna 
jöfur íslenskra bókmennta Halldór Laxness 
og hans arfleifð og Jón Kalman Stefánsson 
og Ólaf Gunnarsson rithöfunda sem báðir 
hafa verið útnefndir bæjarlistamenn.

Áhugafólk um alls kyns listar- og menn-
ingartengt starf er fleira en tölu á festir. 
Ómögulegt er að  koma með tæmandi upp-
talningu á þeirri starfsemi allri.  

Gróskumikið menningarlíf styður við 
samfélagið, auðgar það og gerir mennsk-
ara og betra.

En hvernig búum við að menningunni í 
Mosfellsbæ? Á menningin, í víðasta skiln-
ingi þess orðs, heimili í Mosfellsbæ? Jú við 
eigum Listasalinn sem er góður sýningar-
salur fyrir myndlist. Við eigum Bæjarleik-
húsið sem er alls ekki nægilega gott fyrir 

þá frábæru starfsemi sem þar fer 
fram.  

Við þurfum húsnæði sem get-
ur þjónað alls kyns menningar-
starfsemi, bæði listamanna og 
áhugafólks. Við þurfum húsnæði 
þar sem listafólk úr ýmsum list-
greinum getur unnið saman, þró-
að hugmyndir og skapað eitthvað 
nýtt sem við höfum aldrei séð eða 
heyrt áður.

Í bænum er bygging sem á sér 
langa og merka sögu  sem sam-
tvinnast menningarsögu bæjarins. 
Byggingin sem við er átt er auð-
vitað Hlégarður.  Hann má muna 
fífil sinn fegurri og í raun sorglegt 

hvenig húsið hefur drabbast niður í áranna 
rás. Við í Samfylkingunni viljum hefja Hlé-
garð til vegs og virðingar í bæjarlífinu og 
gera hann að menningarhúsi bæjarins. 
Þar viljum við að menningarstarfsemi af 
öllu tagi blómstri. Við sjáumt.d. tækifæri í 
þróun menningartengdrar ferðaþjónustu 
þar sem Hlégarður tengir saman Álafoss-
kvosina og Ævintýragarðinn sem vonandi 
byggist upp á næstu árum.

Samfylkingin vill halda hugmynda-
samkepppni um frekari úfærslu á nýtingu 
Hlégarðs og erum við sannfærð um að vel 
heppnað menningarhús í Hlégarði yrði 
lyftistöng fyrir menningarlífið í bænum 
sem og og ferðaþjónustu.

Anna Sigríður Guðnadóttir 
og Rafn Guðlaugsson

Hlégarður •Álafosskvos •Ullarnesbrekkur  

Öflugt menningarlíf

Börn hafa sterkar skoðanir á skól-
anum sínum en eiga samt erfitt 
með að trúa að álit þeirra skipti 
máli. Það er mikilvægt að hlusta á 
þessar raddir. 

Á næstu vikum og mánuðum 
mun Skólaskrifstofa Mosfellsbæj-
ar í samvinnu við skólasamfélagið 
vinna að því að móta stefnu fyrir þá 
skóla sem ákveðið hefur verið að 
byggja í bæjarfélaginu. Það verð-
ur gert á margvíslegan hátt. Meðal 
annars verða nýtt gögn sem skóla-
skrifstofan hefur safnað saman á 
undanförnum árum um hugmynd-
ir og viðhorf barna og ungmenna 
um hvað prýði góðan skóla. 

Rætt hefur verið við börnin
Til að heyra viðhorf 2ja til 9 ára barna var 

aðallega stuðst við þrjár aðferðir. Fylgst var 
með börnunum í leik og starfi og hvernig 
þau völdu viðfangsefni. Reynt var að rýna 
hvað þeim þótti eftirsóknarvert að leika og 
sýsla með. Í öðru lagi voru samræður við 
börnin í gegnum umræðuhópa. Börnunum 
var skipt í litla hópa, færri í hóp eftir því 
sem börnin voru yngri og rætt var um skól-
ann. Rætt var um hvað þeim þætti skipta 
máli og hvað þau vildu kunna og hvernig 
þeim finnst að börnum ætti að líða í skól-
anum. Í þriðja lagi voru notaðar myndavél-
ar til þess að fanga það sem börnum fannst 
áhugaverðast. Börnin fengu myndavélar og 
tóku myndir af því sem þeim fannst áhuga-
verðast og skemmtilegast í skólanum. 

Athyglisverðar niðurstöður
Börnum þykir tenging við náttúruna 

skipta miklu máli og því þarf að taka tillit 
til þess með rúmgóðum grænum svæðum. 
Á skólalóðinni er mikilvægt að skipulag og 

hönnun grænna svæða og trjá-
gróðurs taki mið af ólíkum þörfum 
nemenda. Leggja þarf áherslu á að 
útsýni út um glugga sýni náttúru. 
Mikilvægt er að draga börnin að 
borðinu við hönnun slíkra svæða. 

Börnin telja sig verða fyrir miklu 
áreiti yfir daginn, þau þarfnast 
hreyfingar til þess að vega á móti 
streitu dagsins. Niðurstöður skoð-
unarinnar eru þess eðlis að rétt er 
að leitast við að tryggja nægilegt 
framboð rýma sem gefa nemend-
um tækifæri til hreyfingar. Bjóða 
þarf upp á rými sem örva félagsleg 
samskipti auk þess að bjóða upp á 
hvíldarrými. 

Gæta þarf vel að hljóðvist við hönnun 
skólabygginga auk hönnunar opinna rýma 
og ganga. Tryggja þarf gott flæði á milli 
rýma svo örtröð myndist ekki á álagstím-
um.  Einnig er mikilvægt að huga að birt-
unni að mögulegt verði að stýra henni. 

Það felst í því ákveðið tækifæri fyrir Mos-
fellsbæ að hafa unnið þessi gögn og geta 
nýtt þau við stefnumótun og undirbúning 
þeirra nýju skóla sem nú er verið að móta. 
Með þeim erum við komin með sýn þeirra 
sem nýta eiga bygginguna til framtíðar, 
þ.e. barnanna okkar. Það er mikilvægt að 
vanda vel til verka og hafa sjónarmið þeirra 
að leiðarljósi. Það eru spennandi tímar 
framundan hjá Mosfellsbæ og tækifæri til 
að gera gott skólastarf enn betra og byggja 
upp skóla í fremstu röð. 

Eva Magnúsdóttir, formaður fræðslunefndar 
og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri 

Raddir barna í skólastarfi

Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is
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bingimalari@gmail.commálningarþjónusta
Alhliða

Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ varð til í að-
draganda síðustu sveitarstjórnarkosn-
inga. Tilgangur hreyfingarinnar var að 
efla íbúalýðræði og veita bæjaryfirvöld-
um aðhald með því að stemma stigu við 
ólýðræðislegum vinnubrögðum og inn-
leiða starfshætti sem gera íbúum kleift 
að fylgjast vel með gangi mála í sveitar-
félaginu.  Á kjörtímabilinu sýndi sig að 
aðhalds er svo sannarlega þörf.

Íbúalýðræði kemst ekki á nema með gagnsærri 
stjórnsýslu og aðgengilegum upplýsingum, auk 
þess er það mat okkar að persónukjör muni hafa 
mjög jákvæð áhrif á forgangsröð flokkshagsmuna 
og almenningshagsmuna en þeir hagsmunir fara 
saman eins og olía og vatn.

Á yfirstandandi kjörtímabili hefur Íbúahreyf-
ingin beitt sér málefnalega og markvisst fyrir 
markmiðum sínum, hún hefur verið gagnrýnin 
og veitt aðhald með hagsmuni íbúanna að leið-
arljósi en stutt öll góð mál og ekki setið á sér að 
leggja til hugmyndir og lausnir. 

Verkefninu er hvergi nærri lokið, okkur vantar 
meiri stuðning íbúanna til breytinga  og fram-
undan næg verkefni því við viljum gera Mos-
fellsbæ að fyrirmyndarsamfélagi þar sem vald 
íbúanna er ótvírætt og kjörnir fulltrúar eru í 
þjónustu íbúanna.

Níu mánaða vinna Íbúahreyfingarinnar skil-
aði hljóðrituðum bæjarstjórnarfundum en þess 
er vandlega gætt að hljóðritanirnar komi að eins 
litlu gagni og hugsast getur fyrir þá íbúa sem þó 
geta fundið þær á vef bæjarins. Íbúar ættu að 
bera þessar hljóðritanir saman við t.d. upptöku-
kerfi Fljótsdalshéraðs.

Flokkshagsmunir og samtrygging flokkanna er 
mikið vandamál sem berjast þarf gegn, það hef-
ur veruleg áhrif á allt stjórnkerfið ekki síður hjá 
Mosfellsbæ en öðrum sveitarfélögum, samtökum 
þeirra og ríkisvaldinu. Það þekkja allir dæmi um 
þetta, stöðuveitingar, verkefni o.s.frv. en nefna 
má óteljandi dæmi þessu til sönnunar, ég nefni 
eitt: Mosfellsbær er aðili að eignarhaldsfélagi 
Brunabótafélags Íslands, því er haldið gangandi 
af einni ástæðu að mínu mati – stjórnarlaun, það 
er beðið eftir því að einstaklingar sem eiga rétt-
indi í eignarhaldsfélaginu falli frá svo ekki þurfi 
að greiða þeim, réttindin ganga þá til þeirra sem 

eftir standa og þannig er viðhaldið þessu 
siðlausa athæfi á kostað aldraðs fólks. 
Íbúahreyfingin hefur árlega lagt til að 
félagið sé gert upp og greitt til rétthafa 
það sem þeir eiga inni en það er jafnan 
fellt með atkvæðum allra hinna í bæjar-
stjórn sem bera fyrir sig að þetta skilar 
bænum arði.

Íbúahreyfingin mun halda áfram eins 
og á þessu kjörtímabili að auglýsa eftir sérfræð-
ingum úr röðum Mosfellinga til þess að sitja í 
nefndum, ráðum og stjórnum sem bærinn er 
aðili að. Mosfellingar eiga ekki annað skilið en 
að besta fáanlega fólkið starfi fyrir þá andstætt 
öðrum framboðum sem skipa úr þröngum hópi 
flokksmanna sinna. 

Bæjarstjóri verði ráðin á faglegum forsendum, 
pólitískur bæjarstjóri er tímaskekkja sem skapar 
endalaus vandamál. 

Íbúahreyfingin er andvíg því að afsala samn-
ingsrétti til Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
telur að við getum gert betur við okkar fólk. Bæj-
arráð er vanhæft til þess að ákvarða laun eins og 
nú er gert, skipa þarf kjararáð Mosfellinga sem 
ákvarðar þau laun og hlunnindi, en bæjarráð 
gerir það nú, og íbúar fái að kjósa í ráðið. 

Íbúahreyfingin mun áfram beita sér fyrir því 
að barnaverndarmál verði tekin úr greipum pól-
itískra flokka og sett í hendur sérfræðinga, að 
atvinnumál verði aftur hlutverk nefndar en ekki 
bæjarráðs, og að nefndir fái aukin verkefni og 
aukið vægi. Íbúakosningar verði framkvæman-
legar og að allar breytingar á samþykktum bæj-
arins fari fyrir íbúana.

Við munum áfram berjast fyrir auknu gagnsæi 
þar á meðal að afskrifaðar skuldir lögaðila verði 
birtar.

Nú er ástæðulaust að sitja heima, þegar þú kýst 
Íbúahreyfinguna ertu að kjósa sjálfan þig.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa með okkur 
hafi samband með tölvupósti á listapóst okkar 
ibuahreyfingin@ibuahreyfingin.is eða við mig í 
síma 8979859.

Gleðilega páska

Jón Jósef Bjarnason, bæjarfulltrúi Mosfellinga fyrir 
hönd Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ.

Íbúahreyfingin býður aftur fram
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KraKKa
Leysið krossgátuna og sendið 
lausnarorðið fyrir 1. maí 
á krossgata@mosfellingur.is.
Þú gætir átt möguleika á 
glæsilegum
vinningum frá 
bókaútgáfunni
Óðinsauga.
Við drögum út 
þrjá heppna 
vinningshafa
sem fá glæsi-
lega bók að gjöf. 
Fjársjóðskistan:
Kvöldsögur er sagnasafn sem 
inniheldur átta sígild ævintýri. 

Krossgáta
mosFellings



Ýr 
Þórðardóttir
gamla, góða 
nesquikið 

klikkar ekki! Var búin að 
gleyma þessu dásemdar-
bragði - já það þarf nú lítið 
til að gleðja mann

13. apríl

Geirarður 
Long
Ég fullyrði að 
engin bær 

hefur flottara bæjarblað 
en Mosfellsbær. Metnað-
urinn á bak við blaðið okk-
ar Mosfellingur er mikill. 
Takk fyrir mig.

3. apríl

Biggest 
Loser Ísland 
- Jóhanna 
fanpage

Gaman að segja frá því að 
FIMM líkamsræktarstöðv-
ar hafa líst áhuga á að fá 
mig til starfa!

11. apríl

Eva H.
Jonsdottir
Yndislegur 
dagur, dúll-

urnar komnar með nöfn 
og heita þær Sóley Soffía 
og Mía Hjördís

13. apríl

Bubbi 
Morthens
Ég sá garðinn 
með augum 

Dætra minna í morgun 
þær sáu bíbbí singja af 
þeir eru glaðir sögðu 
þær,þær sáu steina venju-
lega smávölu og tíndu 
upp af því hún var falleg, 
tréin pössuðu fuglana 
svo ungarnir myndu ekki 
detta,þær sáu túlipana 
vera gæjast uppúr moldin 
af því að ljósið kallar á 
þá,ég sá augu dætra 
minna full af birtu og gleði 
tindrandi skær og djúp 
blöstu við mér þessar 
stjörnur og hjartað mitt 
fyltist af þakklæti.

10. apríl

Kolbrún 
Jónsdóttir
Þá er kirkju-
kór Lága-

fellss. búinn að syngja 
tvær fermingarathafnir 
í Lágafellskirkju í dag 
ásamt Gretu Salóme, Jóni 
Magnúsi J. (Nonni Maggi), 
og ekki má gleyma Arn-
hildi og prestunum...

13. apríl
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Góðir Menn ehf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

Þegar snjóa leysir, 
kemur ýmislegt í ljós.
Eigendum hunda er skylt að þrífa 
upp saur eftir þá, samkvæmt sam-
þykkt um hundahald í mosfellsbæ

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

Þjónusta við Mosfellinga  -  35
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Subaru XV 4WD - árg. 2012
Þægileg og háþróuð kennslubifreið
Akstursmat og endurtökupróf

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

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

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

VÖrubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

www.malbika.is - sími 864-1220

Nýbýlavegi 10 - Kópavogi - Sími 554 2510 - 554 2590 - www.bilasprautun.is

Réttum og málum allar tegundir bíla Gæðavottað veRKStæði

HVÍTI RIDDARINN KYNNIR:
MÁNUDAGSTILBOD

ALLAR PIZZUR Á MATSEDLI Á ADEINS 1.690 KR.
GILDIR Í APRÍL, MAÍ OG JÚNÍ

29 30

Hoppukastalar
20.000 kr.

sólarhringurinn

 til leigu

hoppukastalar@gmail.com • S. 690-0123

tilvalið fyrir 
afmæli, ættarmót, 
götugrill og önnur 
hátíðarhöld.



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

Anita Rós Kolbeins Kjartansdóttir 
fæddist 30. ágúst 2013. Hún var 2935 gr. 
og 47 cm. Foreldrar Anitu eru Kjartan 
Jónsson og Anna Karen Kolbeins. 

Færeyskur kjúklingaréttur
Matthildur Fanney Jónsdótt-
ir verslunarstjóri Svefns og 
heilsu deilir með okkur upp-
skrift að þessu sinni.
„Ég get ekki skorast undan og 
þakka Sævari Grundfirðingi 
kærlega fyrir...  eða ekki :) 
En hér kemur einn æðislegur 
kjúklingaréttur.“

1stk. kjúklingur + 2 bringur. 
Ca. 1600 gr.
Soðinn og rifinn niður i eld-
fast mót og kældur.

• 1 rauð paprika
• 1 græn paprika
• 3-4 bananar
• 2 hvítlauksrif

Skorið smátt og blandað 
saman við kjúklinginn

• 2 dl. mango chutney
• 1/2 dl. rjómi
• 3 tsk. karrý
• 1/2-1 msk. Sambal 
oelek (cilli paste)
• 1 tsk. salt

Hrært saman og hellt yfir.
Öllu blandað vel saman.
Hitað við ca. 220° í 20 
mínútur.
Meðlæti hrísgrjón, salat 
eða brauð.

Skora á vinkonu mína hana 
Kristínu Ýr Pálmarsdóttur.

Matthildur skorar á Kristínu Ýr Pálmarsdóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði.

Veturinn 
á enda
Nú þegar veturinn fer að syngja 

sitt síðasta fer að færast bjartsýni 

yfir bæjarbúa. Það er eins og það 

létti yfir fólkinu þegar það loks 

getur tekið grillið út og farið að 

nenna láta sjá sig í laugunum. 

Skammdegis þunglyndið er farið 

að syngja sitt síðasta og marg-

ir hverjir eru að klára köttið í 

Eldingu. Mikil hreyfing og gott 

mataræði ætti að vera farið að 

skila sínu svo menn geti nú passað 

í skýluna.

En það er ekki bara gleði að sum-

arið er að koma. Það eru eflaust 

eitthverjir grunnskólanemar að 

syrgja það að þurfa fara skrá sig 

í bæjarvinnuna. En það þarf ein-

hver að vera í þessu og geta þau 

hjúkrað sig á þvi að fá að vera úti í 

allt sumar.

Útilegur og ferðir út á land eru 

að koma á næstunni og getur það 

verið erfitt fyrir fyrirtæki sem eru 

að reyna halda sér uppi í þessum 

dásamlega bæ okkar. Hvet ég alla 

að styðja við bakið við verslanir 

í heimabyggð. Til dæmis Hvíta 

Riddarann sem er ekkert smá 

flottur staður, þar sem hægt er að 

fá flottan mat á góðu verði,

sem virðist gleymast hjá mörgum.

Fólk er ekki nægilega duglegt að 

fylgjast með og sjá hvað er í boði 

í bænum hverju sinni en það er 

vonandi að það fari að lagast.

En hvernig er það koma bara sig-

urvegarar úr Mosfellsbæ?

Fyrst Kaleo sem hefur þvílíkt 

slegið i gegn og svo Jóhanna Eng-

elhartsdóttir sem hefur ekki bara 

hjálpað sjálfri sér heldur gefið 

öðrum ástæðu til að koma sér í 

gott form. Þvílík byrjun á þessu ári 

fyrir þetta fólk og ekki hægt annað 

en að vera stoltur af þeim.

Bragi Þór

  -  Heyrst hefur...36

Í kirkjunni hafa verið miklar annir að undanförnu þegar yfir 100 börn hafa fermst í 
Mosfellsprestakalli. Á morgun, skírdag, er svo síðasti fermingardagurinn í þessari lotu. 
Á myndinni má sjá þau Gretu Salóme Stefánsdóttur og Jón Magnús Jónsson leika og 
syngja í einni af fjölmörgum athöfnum. Þeim til halds og trausts er að sjálfsögðu 
Arnhildur og kirkjukórinn.

Ljúfir tónar í Lágafellskirkju

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080



smá
auglýsingar

Íbúð óskast til leigu
Einstæð móðir með 2 
stelpur og hund (lítinn) 
vantar leiguhúsnæði í 
Mosó frá og með 1. ágúst, 
helst fyrr. 3-4 herbergja. 
Meðmælabréf ef þess er 
óskað.
Upplýsingar í síma 660-
7776.

Vinnustofa óskast
Kona, myndlistarmaður, 
með 10 ára dreng óskar 
eftir húsnæði og/eða lítilli 
vinnustofu í Mosfellsbæ. 
Upplýsingar í síma 692-
1578.

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð
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Veturinn 
á enda
sitt síðasta fer að færast bjartsýni 

yfir bæjarbúa. Það er eins og það 

Skammdegis þunglyndið er farið 

skila sínu svo menn geti nú passað 

-

-

hjúkrað sig á þvi að fá að vera úti í 

að koma á næstunni og getur það 

verið erfitt fyrir fyrirtæki sem eru 

að reyna halda sér uppi í þessum 

dásamlega bæ okkar. Hvet ég alla 

flottur staður, þar sem hægt er að 

sem virðist gleymast hjá mörgum.

Fólk er ekki nægilega duglegt að 

fylgjast með og sjá hvað er í boði 

-

-

elhartsdóttir sem hefur ekki bara 

gott form. Þvílík byrjun á þessu ári 

fyrir þetta fólk og ekki hægt annað 

a
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

f

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 21.30

Helgar: 08.00 - 19.00

Varmárlaug
Virkir dagar: kl. 06.30-08.00 og 15:00-21:00

Laugard. kl. 09.00-17.00 og sunnud. kl. 09:00-16:00

Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin!

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

MOSFELLINGUR
kemur næst

8. maí
SkilafreStur fyrir efni 

og auglýSingar er til 
hádegiS 5. maí.

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

RÉTT INGAVERKSTÆÐ I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

Ný heiMaSíða - www.joNb.iS

Þjónustuverkstæði
útvegum bílaleigubíla

cabas
tjónaskoðun

Ný

Þrastarhöfði  -  endaíbúð á jarðhæð

eign vikunnar www.fastmos.is

586 8080

selja...
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MOSFELLINGUR

Mynd/RaggiÓla

Skutust upp á stjörnuhimininn •Vor í Vaglaskógi sló í gegn •Ný plata stefnir í gull 

Hljómsveitin Kaleo valin 
Mosfellingur ársins 2013
Strákarnir í Kaleo slógu rækilega í gegn á árinu 2013. Eftir útgáfu þeirra af laginu Vor í Vaglaskógi í sumar hafa 

allar dyr staðið þeim opnar. Fyrir jólin gáfu þeir út sína fyrstu plötu sem varð ein sú mest selda á Íslandi á árinu.

Rubin, Davíð, Jökull og Daníel 

skipa hlJómsveitina kaleo

6 nýtt
á skrá

MOSFELLINGUR
á netinu

Hvað er að frétta?
Sendu okkur línu...

mosfellingur@mosfellingur.is

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

hefur 8 Ára barn
„fullt Vald”
 Yfir meðal-
stÓrum hundi ?

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

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

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

LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPROARTPRO

www.artpro.is

STAFRÆN PRENTUNÁ NÝ Í MOSFELLSBÆ(ÁÐUR LJÓSRIT OG PRENT - NIKKI)

STAFRÆN PRENTUN

STÓRLJÓSMYNDAPRENTUN

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 
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foreldrar blésu í lúðra
á afmælistónleikum skólahljómsveitarinnar

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Æði Æði Æði… Kevin Murphy hefur fundið upp æðislegt glans sprey sem lagar 
hárið, gefur því náttúrulegan glans og lyktin er ómótstæðileg.

NauðsyNlegt fyrir sumarið: sHimmer.sHiNe repairiNg sHiNe mist!
Allar vörurnar frá Kevin.Murphy eru vistvænar. SHIMMER.SHINE repairing shine 
mist er fyrsta varan úr nýrri línu þar sem notuð er formúla sem gefur hárinu 
fullkominn glans án þess að gera það fitugt og þungt. Í formúlunni er bambus,
 A, C og E vítamín sem vekur þreytt og viðkvæmt hár til lífsins á ný.

Hægt er að nota spreyið í rakt hárið áður en það er blásið 
og einnig yfir þurrt hár til þess að fá meiri glans.

Nýtt sprey á sprey! KeviN murpHy
vörurNar eru mættar

falskt





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

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

50 árum fagnað
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar hélt glæsilega 50 ára afmælistónleika 
í íþróttahúsinu að Varmá þann 5. apríl. Hér má sjá stjórnendur og 
kennara ásamt Birgi D. Sveinssyni sem varð 75 ára þennan sama dag. 
Frá vinstri: Daði Þór, Kristjón, Jón, Birgir, Sveinn, Daníel og Þorkell. mynd/Hilmar

588 55 30
Háholt 14, 2. hæðPétur Pétursson

löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM

Þjónusta við 

Mosfellinga í 24 ár

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

Mjög vandað 250 fm einbýli auk 53 fm. 
bílskúrs, samt. 303 fm. við Stórakrika 
í Mosfelsbæ. Góðar innréttingar. Vel 
skipulagt hús.

stórikriki

Mjög snyrtileg 83,4 fm. 3ja. herb. íbúð á 
3. hæð í flottu lyftuhúsi við Þangbakka í 
Mjódd. Nýlegt parket. Eignin er nýmáluð 
og laus við kaupsamning.  
V. 24,5 m.

Þangbakki

96,5 fm. neðri sérhæð við Birkiteig í 
Mosfellsbæ. Sér inngangur. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi, Björt og rúmgóð stofa. 
Eldhús með góðri innréttingu. Sér garður. 
Gott baðherbergi. Flísalagt baðherbergi. 
V. 24,9 m. 

Birkiteigur
Parhúsalóðir í Helgafellslandi. 1247 
fm. Hornlóð á flottum stað. Lóðin er 
tilbúin með púða. Gatnagerðargjöld 
eru greidd. 
V. 14,7 m.

Ástu-sólliljugata

Fallegt 152 fm. einbýli á fallegri lóð á 
Kjalarnesi. Gott skipulag, 4 svefnher-
bergi, flott eldhús og stofa. 
Hellulagt bílaplan.  
V. 37,5 m.

esjugrund

Snyrtilegur 40 fm. sumarbústaður 
á fögrum stað í Eilífsdal í Kjós. 
Næsta nágrenni við Meðalfellsvatn. 
0,8 hektara lóð. Tré og runnar. 
Snýr í suður.  25 mín frá Reykjavíkur-
svæðinu. V. 8,9 m.

Hlíð í eilífsdal

Vel staðsett 167,5 fm. parhús auk 31 
fm. bílskúrs, samt. 198,5 fm. Stór lóð. 
Bílskúr með gryfju. 4 svefnherbergi. 
Góð eign í fögru umhverfi. 

Hlíðartún
Glæsilegt 98 fm. sumarhús með gesta-
húsi á glæsilegum stað austanmegin við 
Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin loft. 
Fyrsta flokks frágangur. Stórir sólpallar. 
Heitur pottur og hitaveita.  Kjarrivaxið 
land. Sjón er sögu ríkari. V. 29 m.

sumarhús við sog

Hefur þú kíkt á 
hugmyndabanka 

VG-Mos?

Sjá www.vgmos.is


