
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

Mosfellingurinn Sigurður Helgi Hansson stofnandi Stormsveitarinnar

Dalatangi  -  einbýlishús

eign vikunnar www.fastmos.is

586 8080

selja...

7. tbl. 12. árg. fimmtuDagur 16. maí 2013 Dreift frít t inn á öll heimili og fyrirtæki í  mosfellsbæ, á k jalarnesi og í  k jós

MOSFELLINGUR

 Undirbýr stórtónleika 
með Stormsveitinni

 Álafoss og Tungufoss friðlýstir á Degi umhverfisins •Fólkvangur við Helgufoss  

FoSSar FriðlýStir

24

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti á hátíðarfundi þann 9. 
ágúst síðastliðinn að leggja til friðlýsingu fossa í tilefni af 25 
ára afmæli Mosfellsbæjar. 

Á Degi umhverfisins, þann 25. apríl, var skrifað undir 
friðlýsingu Álafoss og Tungufoss auk þess sem unnið er að 

stofnun fólkvangs norðan Helgufoss í samstarfi við ríkið sem 
á landið norðan við ána á þessum stað.

Samtals er hið friðlýsta svæði um 2,8 hektarar að stærð. 
Markmið með friðlýsingunni er að vernda fossana 
sjálfa og minjar við og í kringum þá. 4

Bjarki Bjarnason formaður 
umhverfisnefndar Mos-
fellsbæjar fer með nokkur 
orð við Álafoss. Mynd/Hilmar



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

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

Skólaferðalag Unglingaskólans 
að Brúarlandi vorið 1951
„Farið var norður í Húnavatnssýslu og komið 
við í Borgarvirki, sem þá var allnokkuð úr leið 
og m.a. þurfti að vaða læk (eða á) á leiðinni. 
Einnig var komið að Bjargi í Miðfirði á slóðir 
Grettis sterka, þar sem Lárus skólastjóri átti 
vinum að fagna (hann var Húnvetningur) og 
sjálfsagt var farið víðar. Gist var í leikfimisal í 
Ásbyrgi á Laugabakka, ef ég man rétt.“

Góð kveðja: Sigurður Hreiðar.

Undirritaður þakkar sendinguna og hvetur 
sveitunga til að senda gamlar ljósmyndir til 
birtingar!

Efri röð: Vífill Oddsson, Reykjalundi. Niels Jakob (Níls) 
Hansen, Blikastöðum, Erling Aspelund, Dælustöðinni, 
Lúther Kristjánsson, Reykjalundi, Bragi Friðriksson, 
kennari, Guðmundur Magnússon, kennari.
Aðalröð: Maria Erdmuthe Hermann (nú María 
Eiríksdóttir), Skeggjastöðum, Guðný Mary Hulda 
Harðardóttir, Dælustöðinni, Guðrún Guðmundsdóttir, 
Kollafirði, Klara Klængsdóttir, kennari, Aðalheiður Finn-
bogadóttir, Sólvöllum, Sigurður Hreiðar, Hulduhólum, 
Jóhanna Jakobsdóttir, Ullarnesi, Hulda Jakobsdóttir, 
Ullarnesi, Þuríður Hjaltadóttir, Æsustöðum, Soffía Jóns-
dóttir, Norður-Reykjum, Inga Ásta Ólafsdóttir, Ökrum, 
Guðlaug Dagmar Jónsdóttir, Norður-Reykjum.
Fremst: Ásgerður Höskuldsdóttir, Dælustöðinni.

héðan og þaðan

Vottorð fyrir 
burðarVirkismælingar

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

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

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Ekkert varð úr því að fjölga liðum í 
N1 deild karla í handbolta þannig 

að Afturelding leikur í 1. deild að ári. 
Það stoppar þó ekki drifkraftinn og 

áhugann hjá liðinu. Nú ætla 
menn bara að taka 
1. deildina með trompi 
og staldra þar stutt við. 

Talandi um N1 
þá hefur N1 gert 
tímamótasamning 

við Aftureldingu 
og munu íþrótta-

mannvirkin 
að Varmá 
ganga 

undir nöfnunum N1 völlurinn 
og N1 höllin. 

Ímiðopnu blaðsins er kort af 
gönguleiðum  í nágrenni Eirhamra. 

Verkefnið „Að brúka bekki“ hefur nú 
göngu sína og er ætlað að hvetja til 
aukinnar hreyfingar. Það er hvetjandi 
fyrir þá sem ekki treysta sér langt í 
einu að vita af bekk innan seilingar.

Fótboltinn er nú byrjaður að 
rúlla og bæði meistaraflokkslið 

Aftureldingar sigruðu í sínum fyrstu 
heimaleikjum. Við hvetjum fólk að 
sjálfsögðu til að mæta á völlinn, já N1 
völlinn og hvetja okkar lið til sigurs.

Enn einn leiðarinn

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 
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www.lagafellskirkja.is

Sunnudagur 19. maí 
Lágafellskirkja kl.11.00
Hvítasunnudagur
Sr. Skírnir Garðarsson

Sunnudagur 26. maí 
Mosfellskirkja kl.14.00
Kirkjudagur Hestamanna-

félagsins Harðar.
Hópreið hestamanna til kirkju
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sunnudagur 2. júní
Lágafellsskóli kl. 20.00
Skráning fermingarbarna
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

kirkjustarfið
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Vættir og væntum
þykjufólk í Listasal
Steinunn Marteinsdóttir hefur opn-
að sýningu sína Vættir og væntum-
þykjufólk í Listasal Mosfellsbæjar. Í 
verkunum hefur Steinunn gjarnan 
horft til fjalla og fugla, mýra og móa 
en inn í söng og 
rúnir náttúrunnar 
hefur hún gjarn-
an ofið óræðu lífi 
vætta sem eru ef 
til vill ættaðar úr 
þjóðtrú og þjóð-
ararfi. Í nýjustu 
verkunum gætir 
persónulegri stefja en áður. Þar vilja 
nú fá að birtast endurminningar 
sem bregða á sig blæ fjarlægðar og 
erfitt er að höndla, minningar um 
staði og stundir æskunnar, um kært 
fólk úr fortíð og nútíð. Eða eins og 
segir í kvæði Gríms Thomsens : 
„Svipþyrping sækir þing í
sinnis hljóðri borg“. Steinunn var 
var valin bæjarlistamaður Mosfells-
bæjar árið 2003 en hún hefur búið 
og starfað að list sinni á Hulduhól-
um síðustu áratugina.  Sýningin í 
Listasalnum stendur til 7. júní og er 
opin á afgreiðslutíma Bókasafnsins.

Eurovision dansleikur 
á laugardagskvöldið 
Hið eina sanna Euroband heldur 
stórdansleik í Hlégarði að loknu úr-
slitakvöldi Eurovision laugardaginn 
18. maí. Friðrik Ómar og Regína Ósk 
ásamt hljómsveit munu þar flytja 60 
bestu Eurovision lögin á balli. Sér-
stakur gestur er Selma Björnsdóttir. 
Húsið opnar kl. 23 og mun dj Early 
þeyta réttu skífunum til að hita upp 
mannskapinn. Miðaverð er 2.500 kr. 
og eru miðar seldir við innganginn. 
„Eina alvöru Eurovisionballið,“ 
segir í tilkynningu þar sem lofað er 
einstökum viðburði.

Það hefur borið á því að undanförnu að 
unglingar hafi verið að stelast í sundlaug-
ina við Gljúfrastein í Mosfellsdal á kvöldin 
eða á nóttunni. 

„Það er algörlega bannað að nota sund-
laugina í þessum tilgangi en hún er hluti af 
safninu á Gljúfrasteini. Við viljum gjarnan 
geta sýnt hana eins og hún var en hún vekur 
jafnan athygli meðal gesta sem heimsækja 
safnið. Við förum þess á leit við fólk að það 
virði þetta bann,“ segir Guðný Dóra Gests-
dóttir forstöðumaður Gljúfrasteins. 

„Búið er að koma upp eftirlitsmyndavél 
við Gljúfrastein til að vakta húsið og sund-
laugina, ég hef áhyggjur af því að þarna 
geti orðið slys, sérstaklega þegar áfengi er 

haft um hönd. Í samráði við lögregluna er 
vakin athygli á þessu í þeirri von að fólk 
virði þetta bann og að foreldrar séu vakandi 
fyrir þessu og hvetji börn og unglinga til að 
fara að settum reglum,“ segir Guðný Dóra 
og bætir við að mikil umferð göngufólks sé 
um svæðið í kringum Gljúfrastein á þessum 
árstíma. 

„Ekkert hefur verið amast við því enda 
sjálfsagt að fólk gangi hér um sér til 
skemmtunar og heilsubótar. En þessar 
sundlaugarferðir ungs fólk eru vanda-
mál. Við hikum ekki við að tilkynna það 
til lögreglu ef við verðum vör við slíkar 
heimsóknir að kvöldi eða næturlagi,“ segir 
Guðný Dóra að lokum.

Ólöglegar sundlaugaferðir á Gljúfrasteini tilkynntar lögreglu  

fólk virði lög og reglur

Mosfellsbær og Landsbankinn hafa gert með sér samkomulag um 
áframhaldandi uppbyggingu í Helgafellslandi en Landsbankinn 
hefur nýverið eignast lóðir og lendur í hverfinu vegna uppgjörs 
við Helgafellsbyggingar hf. Þar með lýkur nokkurra ára stöðnun og 
óvissu um uppbyggingu í hverfinu. 

Samkvæmt samkomulaginu mun Mosfellsbær meðal annars 
annast gatnaframkvæmdir, gerð göngustíga og frágang á svæðinu.  
Mosfellsbær mun einnig koma upp grunnþjónustu en þess má geta 
að fræðslunefnd hefur nýverið samþykkt að undirbúningur skuli 
hafin á skólabyggingu á svæðinu en þar er bæði gert ráð fyrir leik- 
og grunnskóla. Landsbankinn lætur Mosfellsbæ í té óskipulagt land 
í Helgafelli og stendur straum af gatnagerðargjöldum.  

1000 íbúða blönduð byggð fjölbýlis- og sérbýlishúsa
Í Helgafellslandi er gert ráð fyrir um 1000 íbúða blandaðri byggð 

fjölbýlis- og sérbýlishúsa. Hverfið er staðsett á einum fallegasta 
stað í Mosfellsbæ, við rætur Helgafells, og er án efa eitt glæsilegasta 
byggingarsvæði á höfuðborgarsvæðinu. Því er það fagnaðarefni 
fyrir íbúa Mosfellsbæjar að skriður skuli komast á uppbyggingu 
í hverfinu á ný.  

„Það er mikið fagnaðarefni að óvissu sé eytt um Helgafellshverfið 
og við hjá Mosfellsbæ munum gera allt sem í okkar valdi stendur til 
að liðka til fyrir áframhaldandi uppbyggingu þar,“ segir Haraldur 
Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Búist við að framkvæmdir hefjist fljótlega
Eftirspurn eftir íbúðum í Mosfellsbæ hefur verið töluverð að 

undanförnu og því má búast við að byggingarframkvæmdir hefj-
ist þar fljótlega. Gera má ráð fyrir að í hverfinu verði eitthvað um 
minni íbúðir sem henta vel fyrir ungar fjölskyldur. Bærinn mun 
nú á næstunni ráðast í framkvæmdir í hverfinu sem verða til góðs 
fyrir þá sem þar búa nú sem og þá sem þangað munu flytja í fram-
tíðinni.

Friðrik S. Halldórsson framkvæmdastjóri Hamla, dótturfélags 
Landsbankans, segir að bankinn fagni samkomulaginu við Mos-
fellsbæ. Með því sé mikilsverðum áfanga náð. ,,Það er ánægjulegt 
fyrir Landsbankann að geta með þessum hætti tekið þátt í upp-
byggingu í Mosfellsbæ og við teljum að með þessu samkomulagi 
sé málið allt komið á góðan rekspöl.“

Áframhaldandi uppbygging •Mosfellsbær og Landsbankinn gera með sér samkomulag

Óvissu eytt um Helgafellsland

skriður er kominn á uppbygg-
ingu við rætur helgafells



Óvissu eytt um Helgafellsland
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Salome 
Þorkelsdóttir

1979-1995
(Sjálfstæðisflokkur)

Sigríður Anna 
Þórðardóttir

1991-2007
(Sjálfstæðisflokkur)

Valdimar Leó 
Friðriksson

2005-2007
(Samf., Ufl., Frjálsl.)

Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir

2007-?
(Sjálfstæðisflokkur)

Aðeins fjórir Mosfellingar á þingi síðustu þrjá áratugina

Ragnheiður áfram á þingi

Stálu risa krókódíl 
úr áhaldahúsinu
Útskornum krókódíl úr timbri var 
stolið frá læstu geymslusvæði við 
áhaldahúsið á dögunum. Um er að 
ræða útskorinn timbur krókódíl sem 
er leiktæki fyrir yngri kynslóðina 
og setja átti í Ævintýragarðinn til 
að gleðja börnin. Hann er ansi stór 
og þungur þannig að það ætti ekki 
að fara milli mála ef hann hefur 
endað einhvers staðar utandyra. 
Eftir talsverða leit og hjálp sam-
borgara fannst krókódíllinn á miðju 
stofugólfi í heimahúsi. Hann er því  
kominn aftur í geymslu þar til hann 
fær að njóta sín í Ævintýragarðinum. 

Ragnheiður Ríkharðsdóttir verður áfram 
eini Mosfellingurinn á Alþingi Íslendinga 
á næsta kjörtímabili. Ragnheiður skipaði 
2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suð-
vesturkjördæmi. Hér fyrir neðan má sjá 
þá Mosfellinga sem starfað hafa á Alþingi 
síðustu árin. 

Alþingiskosningar fóru fram laugardag-
inn 27. apríl og var kjörfundur í Lágafells-
skóla. Kosningaþátttaka var dræm til að 
byrja með en jókst eftir því sem leið á dag-
inn. Kjörsókn í heild var 83,12% sem er rétt 
yfir meðaltalinu í Suðvesturkjördæmi en er 
þó lægra en í síðustu Alþingiskosningum. 

Í tilefni af 70 ára afmæli Félags íslenskra 
sjúkraþjálfara fyrir þremur árum fóru 
sjúkraþjálfarar í hinum ýmsu sveitarfé-
lögum af stað með samfélagsverkefni, 
sem hvatningu til aukinnar hreyfingar, til 
hagsbóta fyrir almenning. Eitt þeirra var 
verkefnið „Að brúka bekki”, framkvæmt í 
samvinnu við Félög eldri borgara og hefur 
það nú skilað sér í Mosfellsbæinn. Verkefn-
ið er því samstarfsverkefni Félags íslenskra 
sjúkraþjálfara, Mosfellsbæjar og Félags 
aldraðra í Mosfellsbæ.

Hreyfing til heilsubótar
„Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á 

mikilvægi þess að eldra fólk stundi hæfilega 
hreyfingu sér til heilsubótar. Niðurstöður 
þessara rannsókna sýna að með því að 
stunda reglubundna hreyfingu helst eldra 
fólk hressara og heilbrigðara lengur, er 
lengur sjálfbjarga og getur dvalið lengur 
heima. Það er því allt til þess vinnandi að 
hvetja eldra fólk til að hreyfa sig reglulega, 
m.a. með því að ganga. Tvær nýjar íslenskar 
rannsóknir, báðar framkvæmdar af meist-
aranemum í heilbrigðisvísindum við Há-
skólann á Akureyri, hafa leitt í ljós að eitt 
það helsta sem hindrar eldra fólk til göngu 
sér til heilsubótar er skortur á bekkjum. 
Hálka er önnur títtnefnd hindrun,“ segir 
Steinunn A. Ólafsdóttir sjúkraþjálfari. 

Gönguleiðir í nágrenni Eirhamra
Nokkrir sjúkraþjálfarar í Mosfellsbæ, 

ásamt Félagi eldri borgara í Mosfellsbæ 
(FaMos), leituðu til bæjarfélagsins í átaki 
til að fjölga bekkjum í bænum. Hugmyndin 
var að kortleggja nokkrar stuttar gönguleið-
ir, sem henta þeim sem lakir eru til gangs.

„Skemmst er frá að segja að fulltrúar 
Mosfellsbæjar tóku þessari umleitan okkar 
afar vel og hafa séð um að útvega og  setja  

bekkina upp. Settir hafa verið upp bekkir á 
tveimur gönguleiðum, 800 og 1100 m., sem 
liggja í nágrenni við Eirhamra. Gönguleið-
irnar voru formlega vígðar þann 18. apríl 
s.l. Þessar gönguleiðir munu fá sérstaka at-
hygli þegar kemur að snjóruðningi, hálku-
vörnum og lýsingu,“ segir Steinunn.

Mosfellsbær hefur staðið að útgáfu korts 
af leiðunum sem finna má í miðopnu 
blaðsins í dag og á vef Mosfellsbæjar. 

Sjúkraþjálfarar bæjarins vonast til þess 
að íbúar í nágrenni þessara leiða notfæri 

sér bekkina óspart og láti takmarkaða 
göngugetu ekki hindra sig í að drífa sig út. 
Það er stutt í næsta bekk!

Í miðopnu blaðsins að þessu sinni 
má finna kort af gönguleiðum sem 

liggja í nágrenni við Eirhamra. Mosfelling-
ar eru hvattir til að geyma kortið og nýta 
sér gönguleiðirnar og bekkina óspart.

KoRt í miðopnu bLAðSinS

Bæjarlistamaður 
Mosfellsbæjar 2013

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir 
ábendingu um bæjarlistamann Mosfellsbæjar 2013. 
Bæjarlistamanni er jafnframt veittur menningarstyrkur 
og verður útnefning að vanda tilkynnt í tengslum við 
bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima.

Nefndin óskar hér með eftir tilnefningum eða ábendingum frá 
Mosfellingum um einstakling eða samtök listamanna í Mos-
fellsbæ, sem til greina koma sem bæjarlistamaður ársins 2013.

Einungis einstaklingar, sem búsettir eru í Mosfellsbæ, og hópar 
og samtök, sem starfa í bæjarfélaginu, koma til greina. Þá set-
ur menningarmálanefnd það einnig sem skilyrði að tilnefndir 
einstaklingar eða hópar hafi verið virkir í listgrein sinni.

Ábendingar þurfa að hafa borist Menningarmálanefnd Mos-
fellsbæjar í síðasta lagi 1. júní 2013.  Ábendingar skulu berast 
rafrænt í gegnum heimasíðu bæjarins.

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar

Bekkjum fjölgað í nágrenni Eirhamra og gönguleiðir kortlagðar •Kort í miðopnu blaðsins  

Hvetja fólk til að brúka bekki
nýir bekkir hafa 
verið settir upp í 
grennd við eirhamra

Rekstraryfirlit að-
gengilegt fyrir íbúa
Rekstraryfirlit Mosfellsbæjar fyrir 
fyrstu þrjá mánuði ársins verður 
kynnt í bæjarráði á fimmtudag og 
síðan gert aðgengilegt fyrir íbúa á 
heimasíðu Mosfellsbæjar í fyrsta 
skipti. Markmið með birtingunni  
er aukið upplýsingastreymi til íbúa 
og er í takti við lýðræðisstefnu 
bæjarins.



Stefnumót 
við framtíðina 
Eins og kunnugt er stendur Mosfellsbær á tímamótum varðandi 
nýjar skólabyggingar fyrir leik- og grunnskóla.

Af því tilefni býður Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar íbúum bæjarins 
og þeim sem nær standa skólasamfélaginu til samráðs um skóla 
og skólabyggingar í nútíð og framtíð.

Haldinn verður fundur í Varmárskóla eldri deild, 
laugardaginn 25. maí, kl. 10 – 12. 
Boðið verður upp á morgunkaffi kl. 9:30.

Tilgangur fundarins er að safna saman hugmyndum íbúa, skóla-
fólks og foreldra um hvað prýði góðan skóla og gott skólahúsnæði. 
Mosfellsbær mun í kjölfarið taka saman niðurstöður þessa sam-
ráðsfundar og þær nýtast sem grunnur að hugmyndum um næstu 
skóla og skólabyggingar í Mosfellsbæ. 

Sérstakir fundir með sama tilgangi verða síðan haldnir með 
nemendum í leik- og grunnskólum bæjarins.

Skólaskrifstofa MosfellsbæjarVirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

í skólamálum Mosfellsbæjar



Eldri  borgarar
Heimsókn frá Sjúkratryggingum 
Nýju lyfjalögin
Guðrún Björg Elíasdóttir hjá Sjúkratrygg-
ingum Íslands kemur til okkar í félagsstarf-
ið kl. 14.00  þriðjudaginn 21. maí og ætlar 
að kynna og tala um nýju lyfjalögin. 
Allir velkomnir.  
Þann 4. maí 2013 tóku gildi nýjar reglur 
varðandi lyfjakaup. Megin markmiðið 
með lögunum er að auka jafnræði milli 
einstaklinga óháð sjúkdómum og draga 
úr lyfjakostnaði þeirra sem þurfa að nota 
mikið af lyfjum.

Sumarferð 2013
Minnum á að það þarf að klára að gera 
upp sumarferðina 2013 eigi síðar en 1. júní. 
Lokagjaldið má greiða til Elvu hjá 
Félagsstarfi aldraðra að Hlaðhömrum 
eða inn á reikning FaMos, í Arion banka.
Reikningsnúmerið er 0315-13-301697 og 
kennitala 471102-2450. Þeir sem greiða í 
bankanum, vinsamlegast biðjið bankann 
um að senda staðfestingu á greiðslu á 
póstfangið kallilofts@simnet.is 

Kveðja Ferðanefndin

Bingó og félagsvist
Bingó verður haldið föstudaginn 17. maí kl 
13:00 í félagsstarfi eldri borgara. Aðgans-
eyrir er 500 kr. Kaffi og meðlæti í boði og 
flottir vinningar.  Síðasta spilavist vetrarins 
verður föstudaginn 31. mai kl 13:00.
Hlökkum til að sjá sem flesta.

Kvennahlaup/ganga
Verður farin frá Eirhömrum verður mið-
vikudaginn 5. júni kl 14:00. Umsjónarmenn 
verða Alfa og Halla Karen. Skráning er á 
skrifstofu félagsstarfsins  á Eirhömrum 
frá 28.maí kl 13-16 þar sem að bolir verða 
einnig afhentir. Heiðursmenn afhenta 
verðlaunapening og rós að loknu hlaupi/
göngu. ATH. Vegalengd verður miðuð við 
getu hvers þáttakanda

Ættfræðihópur
Langar ykkur að vera með í ættfræðihóp 
sem tekur til starfa næsta haust. Áhuga-
samir endilega hafið samband við Elvu í 
félagsstarfinu milli kl. 13:00-16:00 alla virka 
daga eða í síma 586-8014 eða 698-0090 
eða á netfangið elvab@mos.is.

Námskeiðahald haust 2013
Félagsstarfið óskar eftir áhugasömu 
handverksfólki bæði konum og körlum  
sem hefði áhuga á að setja upp ýmisskonar 
stutt og lengri námskeið í félagsstarfinu. 
Mannauðurinn er mikill í Mosfellsbæ og 
margt fólk sem býr yfir mikilli þekkingu 

sem gaman væri að heyra um. Aðstaða 
til námskeiðahald er orðin mjög góð á 
Eirhömrum og viljum við reyna að skapa 
fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir eldri 
borgara. Áhugasamir aðilar endilega 
hafðið samband við Elvu  forstöðumann 
félagsstarfsins á skrifstofutíma milli 13:00-
16:00 eða í síma 586-8014 eða 698-0090 
eða á netfangið elvab@mos.is

Skrifstofa félgsstarfsins er opin alla 
virka daga milli kl 13:00-16:00. 
Allar upplýsingar og skráningar 
eru hjá forstöðumanni félagsstarfsins
 í síma 586-8014 eða 698-0090
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Bjóða upp á 11 daga 
ferð til Shetlandseyja 
Iceland Traveller og Culture and 
Craft ætla að bjóða upp á 11 daga 
fræðslu- og menningarferð til Shet-
landseyja. Flogið er til Glasgow og 
þaðan til Leirvíkur. Þá eru næstu 5 
dagar notaðir í að kynnast búskap-
arháttum eyjaskeggja auk þess að 
sitja ráðstefnu um sjálfbærni, gæða-
mál og sjaldgæf sauðfjárafbrigði í 
Norður-Atlantshafi. Ráðstefnuna 
sitja Norðmenn og Færeyingar auk 
Íslendinga. Farið er í menningarferð 
til að skoða menjar um víkingatíma-
bilið eða jafnvel ennþá eldri tíma 
auk bændabýlis sem býður upp á 
heilbrigð og hamingjusöm dýr og 
allt lífrænt. Eftir ráðstefnuna er 
haldið aftur til Glasgow. Þá verður 
farið í dagsferð um Skotland og 
skoðuð lítil spunaverksmiðja (Mini 
Mill) og Alpaca búgarður. Síðustu 
tvær næturnar eru í Edinborg sem 
er einstaklega falleg borg með fullt 
af áhugaverðum stöðum, kaffihús-
um og verslunum.  Takmarkaður 
sætafjöldi við 30 manns. Nánari 
dagskrá á cultureandcraft.com.

Ábendingar óskast 
um bæjarlistamann
Menningarmálanefnd Mosfells-
bæjar óskar eftir ábendingum um 
bæjarlistamann Mosfellsbæjar 2013. 
Bæjarlistamanni 
er jafnframt 
veittur menn-
ingarstyrkur og 
verður útnefning 
að vanda tilkynnt 
í tengslum við 
bæjarhátíð 
Mosfellsbæjar, 
Í túninu heima. Ábendingar skulu 
berast rafrænt í gegnum heimasíðu 
bæjarins fyrir 1. júní. Núverandi 
bæjarlistamaður er Páll Helgason.   

Á Degi umhverfisins, 25. apríl, voru frið-
lýstir tveir fossar í Mosfellsbæ. Svandís 
Svavarsdóttir umhverfisráðherra, Kristín 
Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofn-
unar og Haraldur Sverrisson bæjarstjóri 
í Mosfellsbæ skrifuðu undir friðlýsingu 
Álafoss og Tungufoss.

Hinn sögufrægi Álafoss í Varmá rennur 
í gegnum Álafosskvos í Mosfellsbæ. Varmá 
er á náttúrurminjaskrá frá upptökum til ósa 
en áin og fossinn tengjast ríkulega atvinnu- 
og íþróttasögu Mosfellsbæjar. Svæðið sem 
er fjölsótt útivistarsvæði hefur sögu- og 
fræðslugildi. Ullarvinnsla hófst við Ála-
foss árið 1896 og vegna starfseminnar var 
áin stífluð ofan við fossinn. Myndaðist þá 
talsvert dýpi í ylvolgri Varmánni sem notað 
var til sundiðkunar og dýfinga. Enn má sjá 
leifar af tveimur dýfingapöllum og stíflunni 
ofan við fossinn.

Vernda fossana og minjarnar í kring
Tungufoss er fallegur foss neðarlega í 

Köldukvísl í Mosfellsbæ á móts við Leir-
vogstungu. Við Tungufoss má sjá leifar 
af heimarafstöð sem var reist árið 1930 af 
bóndanum í Leirvogstungu og bræðrum 
hans. Nærsvæði fossins er vinsælt til úti-
vistar.

Samtals er hið friðlýsta svæði um 2,8 
hektarar að stærð. Markmið með friðlýsing-
unni er að vernda fossana sjálfa og minjar 
við og í kringum þá.

Unnið er að stofnun fólkvangs norðan 
Helgufoss í samstarfi við ríkið sem á landið 
norðan við ána á þessum stað.

Alls 2,8 hektarar friðlýstir •Unnið að stofnun fólkvangs norðan Helgufoss   

Álafoss og Tungufoss frið-
lýstir á Degi umhverfisins

„Allt er breytingum háð; allt fram 
streymir endalaust, bæði tíminn og 

vatnið sem Steinn 
Steinarr orti svo 
eftirminnilega um. 
Nú ganga menn ekki 
lengur um grundir í 
fötum úr Álafossdúk, 
líkt og á dögum 
Steins,“ sagði Bjarki 
Bjarnason formaður umhverfisnefndar 
við friðlýsinguna. Hann tók sér jafnframt 
það bessaleyfi að sveigja skáldskap sem 
Steinn hafði ort og endurvann gamla vísu 
í tilefni dagsins: 

Sólskinið glampar á grundum
og golan blæs svöl á oss.
Vér fögnum á fornum slóðum
og friðlýsum Álafoss.

allt er breytingum hÁð

tungufoss 
í köldukvísl

forstjóri umhverfisstofn-
unar, umhverfisráðherra og 
bæjarstjóri mosfellsbæjar
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Fóðurblandan hf   
Korngörðum 12   Reykjavík   
Sími 570 9800   Fax 570 9809

Fæst í verslunum Fóðurblöndunnar

Íslenska
áburðar�öls
Íslenska
áburðar�ölskyldan
Góður alhliða áburður fyrir alla ræktun og uppgræðslu.

angur.

Fæst í 

Góður alhliða áburður fyrir alla ræktun og uppgræðslu.
Áratuga reynsla og árangur.

og í garð- og byggingarvöruverslunum

Biskup Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir, kom í heimsókn 
í Mosfellsbæ í lok apríl og vísiteraði söfnuðinn í Mosfells-
prestakalli. Visitasían hófst með guðsþjónustu í Lágafells-
kirkju 28. apríl þar sem biskup prédikaði. Að athöfninni 
lokinni bauð sóknarnefnd til kaffisamsætis í Hlégarði þar 
sem frú Agnes var boðin velkomin. 

Biskupin kom víða við í bæjarfélaginu, heimsótti grunn-
skóla, Skálatún og kynnti sér aðstöðu á Eirhömrum auk þess 
að kynna sér forleifauppgröft að Hrísbrú. Heimsókn biskups 
er hluti af visitasíu í Kjalarnesprófastdæmis. Hér á síðunni 
birtast myndir frá heimsókninni. 

Þjónar í LágafeLLskirkju

agnes prédikar í 
LágafeLLskirku

Visitasía biskups í Mosfellsbæ

hLýjar móttökur 
á skáLatúni

heLgi á skáLatúni og 
haraLdur bæjarstjóri

tekið við gjöfum

biskupinn fór 
víða um bæinn

agnesi veL tekið 
í varmárskóLa

agnes og 
ÞengiLL

oddsson

starfsemi skáLatúns kynnt
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Við bjóðum upp á vikunámskeið frá mánudegi til föstudags frá kl. 9-12 eða kl. 13-16. 

Stubbanámskeið verður fyrir 4-6 ára vikuna 22.-26. júlí frá kl. 9-12.

Allar nánari upplýsingar má finna inn á:  www.hestamennt.is. 

Skráningar fara fram í gegnum netfangið: hestamennt@hestamennt.is eða í síma: 899 6972 - Berglind.

ReiðSkóli HeStamenntaR
Reiðskóli Hestamenntar er staddur í hesthúsahverfinu við 
Varmárbakka í mosfellsbæ.  námskeiðin eru fyrir börn og 
unglinga frá 6-14 ára og hefjast þau 10. júní og standa til 23. ágúst.

Krakkar úr 8., 9. og 10. bekk eru að 
setja upp söngleik í félagsmiðstöðinni 
Bólinu. Söngleikurinn heitir Kjallarinn 
og var settur saman úr hugmyndavinnu 
krakkanna. Sagan fjallar um krakka í 
grunnskóla sem taka upp á því að fara í 
andaglas í skólanum sínum. Lenda þau í 
miklu klandri út frá því og þurfa að leysa 
úr því í sameiningu. 

Tekin eru ýmis fræg og vinsæl lög, 
bæði íslensk og erlend. Þetta hefur verið 
mjög skemmtilegt og tilraunarkennt 
verkefni, þar sem leikur og söngur eru 
ekki einu listformin, heldur blandast líka 
kvikmyndagerð og hljóðlist við. Sýningar 
á Kjallaranum standa yfir 1., 2. og 3. júní 
og eru allir velkomnir. Nánari upplýsingar 
eru í síma 566-6058. 

Félagsmiðstöðin sýnir verkið Kjallarinn •Sýnt í byrjun júní  

Setja upp söngleik

Ný og endurbætt þjónustustöð Olís við Langatanga hefur verið opnuð. Quiznos og 66 
grill hafa opnað á stöðinni sem nú er opinn allan sólarhringinn. Miklar endurbætur hafa 
verið gerðar á húsnæðinu og hægt er að setjast niður á staðnum og fá sér í gogginn.

Endurbætt Olísstöð Eitt aðaleinkenni skólastarfsins í Framhalds-
skólanum í Mosfellsbæ er að kennslustund-
irnar eru að mörgu leyti nýstárlegar þar sem 
nemendur læra námsefnið í gegnum verk-
efni sem þeir vinna með stuðningi kennara. 
„Hugmyndafræði og kennsluhættir skólans 
einkennast þannig af því að nemendur eru 
virkir þátttakendur í eigin námi, öðlast 
sjálfstæði og stjórna námshraða sínum með 
góðum stuðningi kennara og námsráðgjafa. 
Notaðar eru fjölbreyttar verkefnamiðaðar 
kennsluaðferðir og námsmat sem er stöðugt 
í gangi og miðast við hugmyndir um leið-
sagnarmat,“ segir Guðbjörg Aðalbergsdóttir 
skólastjóri FMOS. 

Upplýsingatæknin er notuð til að auka 
fjölbreytni í skólastarfinu, kennslukerfi á 
netinu er notað til að koma upplýsingum, 
áætlunum, námsefni og fyrirmælum til 
nemenda, auk þess sem verkefnaskil fara 
að mestu fram á kennslukerfinu. Hvers 
kyns tæki, tölvur, símar og spjaldtölvur eru 
notuð á margvíslegan hátt í verkefnavinn-
unni.

Ekki sérstakur prófatími
Ein sérstaða FMOS er að ekki er sérstak-

ur prófatími því að leiðsagnarmatið fer 
fram alla önnina. Tvær síðustu vikurnar er 
kennslan brotin upp með verkefnadögum 
þar sem nemendur vinna lokaverkefni í 
lengri lotum en venjulega. 

FMOS leggur áherslu á að vera í góðum 
tengslum við umhverfi sitt, bæði hvað 
varðar listir og menningu, íþróttir og 
lýðheilsu og annað það sem einkennir 
mannlíf í Mosfellsbæ. Sigrún Theodóra 
Steinþórsdóttir listgreinakennari við skól-
ann er með skemmtilega nálgun á kennsl-
una. „Ég kenni áfanga eins og Hönnun úr 
náttúruefnum, Hönnun og blönduð tækni 
og Hönnun úr textílefnum. Þessir áfangar 
bjóða upp á að nemendur spreyti sig á 
ólíkri tækni og aðferðum hönnunar í efni 
eins og náttúruefni, gifs, pappír, steypu, 
leir, gler, vír og mismunandi textílefni. 
Ég vil ýta undir félagsþroska nemenda 
minna með því að leyfa þeim að kynnast 
innbyrðis á sinn hátt og hef tímana mjög 
frjálslega og afslappaða. Þannig myndast 
skemmtilegt andrúmsloft hjá nemendum 
sem virkjar sköpunarkraft þeirra og áhuga 
á fagurfræði,“ segir Sigrún Theodóra.

Nemendur ánægðir með kennsluna
Í Hönnun úr náttúruefnum kenni ég 

nemendum mínum m.a. að tálga úr trjá-
tegundum eins og birki, ösp og víði. Við 
notumst við fallin tré hérna í Mosfellsbæ 
og höfum fengið gefins efnivið frá fólki 
sem þarf að losa sig við tré úr görðunum 
sínum. Eins notum við önnur náttúruefni 
eins og steina, laufblöð, kuðunga og skeljar 
og í raun allt sem er í boði hérna í umhverfi 
okkar. Við höfum farið í heimsókn í Ásgarð í 
Álafosskvosinni og kynnst starfseminni þar, 
því þar er einmitt tálgunin notuð mikið svo 
úr verða fallegir hlutir. Í þessum áföngum 
er líka farið í útieldhús með hlóðum sem 
Varmárskóli hefur verið svo almennilegur 
að lána okkur og tálgaðir grillpinnar sem 
notaðir eru til að grilla pylsur og baka 
brauð yfir opnum eldi. Þetta vekur alltaf 
jafn mikla lukku,“ segir Sigrún Theódóra. 

„Í áfanganum Hönnun og blönduð 
tækni  vinnum við m.a. með pappír, gifs, 
leir, steypu, járn, flísar og fleira spennandi. 
Í þessum áfanga er vinsælt að gera grímur, 
hatta, skálar, figúrur og fleira og í áfangan-
um Hönnun úr textílefnum eru miðaðir við 
verkefni og vinnu úr mismunandi textílefn-
um eins og óróar, þæfðar nælur og skart, 
tuskudýragerð, þrykking á boli, hnýtt arm-
bönd og margt fleira í svipuðum dúr. Þessi 
nálgun að námsefninu hefur reynst vel og 
nemendur ánægðir með kennsluna,“ segir 
Sigrún Theodóra að lokum.

Sköpunarkrafturinn virkjaður •Góð tengsl við umhverfið  

Nýstárlegar kennslu-
aðferðir í FMOS
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Það verður í nógu að snúast í Bæjarleik-
húsinu í sumar, eins og síðustu sumur. Hin 
vinsælu námskeið Leikfélags Mosfells-
sveitar, Leikgleði, snúa aftur og hafa aldrei 
verið fjölbreyttari. Námskeið eru í boði fyrir 
krakka á aldrinum 6-8 ára, 9-12 ára og 13-
16 ára. Á námskeiðunum vinna nemendur 
með sjálfstraust, framkomu og framsögn, 
sigrast á feimni og kynnast hinum ýmsu 

þáttum sem snúa að leikhússtarfi. Í ár verð-
ur m.a. sett upp leikrit, unnið með spuna, 
söng, dans og sirkuslistir. Í lok hvers nám-
skeiðs verður sett upp metnaðarfull sýning 
með afrakstri námskeiðsins.

Tryggið ykkur pláss sem fyrst, því oft hafa 
færri komist að en hafa viljað. Upplýsingar 
má finna á www.leikgledi2013.tk og skrán-
ing fer fram á leikgledi@gmail.com. 

Ljósakórinn eyddi skemmtilegum dögum 
í Færeyjum dagana 22.-26. apríl. Ferðin 
heppnaðist frábærlega vel og móttökurnar 
voru mjög góðar, eins og Færeyingar segja 
sjálfir: „Føroyingar eru kendir fyri okkara 
gestablídni.” Í ferðinni voru 15 stúlkur, ein 
mamma, tvær ömmur og Berglind Björg-
úlfsdóttir kórstjóri. Þetta var fríður og 
föngulegur kvennahópur.

KFUK og skátarnir í Þórshöfn skutu 
skjólshúsi yfir kórinn. Kórinn ferðaðist 
með leigubílum frá áætlunarbílastöðinni í 
Þórshöfn á gististaðinn. Það þurfti að kalla 
út næstum allan leigubílaflota Þórshafnar 
þegar Ljósakórinn var á ferð. Gist var í 
dásamlega fallegu stóru, gömlu, rauðu húsi 
efst í bænum, sem skátarnir og KFUK eiga 
saman.

Spiluðu fótbolta með Klaksvík
Kórinn heimsótti Klaksvík sem er 5000 

manna bær á Norðureyjunum.  Gestrisnin 
var alltaf sú sama. Í Klaksvík gisti kórinn 
í „Skálanum” sem Dansfélagið á. Það var 
farið í sund, sundlaugin í Klaksvík er ein-
staklega glæsileg. Allir voru boðnir og búnir 
og laugin opnuð sérstaklega fyrir kórinn. 
Ljósakórinn fékk að spila fótbolta með 4. 
flokki stúlkna í Klaksvík, því margar í kórn-
um æfa fótbolta. Kórstúlkur voru fljótar að 
kynnast krökkunum í Klaksvík og formaður 
Dansfélagsins kenndi kórnum færeysk lög 
og dansa ásamt unglingunum á staðnum. 

Lopapeysurnar vöktu athygli
Kórinn söng í guðþjónustu í Christians-

kirkjunni í Klaksvík sem er ein af veglegri 
kirkjum Færeyja. Eftir guðþjónustuna var 
öllum boðið upp á heita máltíð í safnaðar-
heimilinu auk þess sem Ósaskóli í Klaksvík 
var líka heimsóttur.

Færeyingarnir voru á leið í fjögurra daga 
frí, fánadeginum var fagnað fimmtudaginn 
25. apríl og Dýri Biðidagur (bænadagur) var 
föstudaginn 26. apríl. Íslensku lopapeys-
urnar vöktu athygli og prjónakonur skiptust 
á færeyskum og íslenskum prjónauppskrift-
um. Það var gott veður og mikil stemmning 
í Þórshöfn.

Syngja í hátíðarmessu á sunnudaginn
Kórinn kvaddi Færeyjar með trega. Þetta 

var yndisleg ferð og móttökurnar stórkost-
legar. Kórinn og fararstjórar vilja þakka 
Elsbu Danjálsdóttur hjá Færeysku sendi-
skrifstofunni, Jógvan Hansen, Hreiðari Erni 
hjá Lágafellssókn og séra Hanus á Gørðum 
prestinum í Klaksvík  fyrir að greiða götu 
kórsins í Færeyjum. Einnig þakkar kórinn 
öllum sem styrktu ferðina. Þess má geta 
að stúlkur úr Ljósakórnum syngja í hátíð-
armessu í Lágafellskirkju á hvítasunnudag 
þann 19. maí.

Barnakór á vegum bæjar og kirkju •Lögðu land undir fót  

Ljósakórinn í söng
ferð til Færeyja

stelpurnar í ljósa-
kórnum ásamt berglindi

Leikgleði í sumar

svipmyndir frá vortónleikum 

karlakórs kjalnesinga

gísli, egill og 
jón magnús

glímt á milli laga

sungið af innlifun

M
yn

d/
Ra

gg
iÓ

la

...kemur ferskur beint úr Fiskbúðinni Mos. 
Eldaður að hætti kokksins.fiskur dagsins

HáHolt 13 - s. 5666-222

1.990 kr.
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100 bílar | Þverholti 6 | Sími 517 9999 | 100bilar@100bilar.iS

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar gerðir bíla, hjólhýsa, 
fellihýsa, pallhýsa o.þ.h. á skrá. Skráið bílinn frítt hjá okkur.

Endilega komið til okkar og við skráum bílinn eða sendið okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is og í síma 5179999.

Vantar bíla á Skrá og á Staðinn

Viltu taka þátt?
Íbúar, félagasamtök og fyrirtæki í Mosfellsbæ eru hvött 

til að taka virkan þátt í hátíðinni. Ef einhverjir luma 
á hugmyndum eða vilja vera með viðburð Í túninu heima,  

þá má senda tölvupóst á ituninuheima@simnet.is. 

30. ágúst - 1. sept.

Sumri fagnað í Mosó
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Grill            nesti
HáHolt 24 - s. 566-7273

hamborgaratilboð

120 gr. hamborgari 

   með osti, franskar, 

      sósa, 1/2 l kók 

1.295 
kr.
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VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Hreinsun á götum 
og gangstéttum
Ágætu bæjarbúar.

Nú stendur til að þvo og sópa gangstéttar og götur bæj-
arins. Til að það verði sem best gert þurfum við á ykkar 
aðstoð að halda. 
Bæjarbúar eru vinsamlegast beðnir að leggja ekki ökutækj-
um eða öðrum farartækjum á götunum eða gangstéttum 
meðan á hreinsun stendur.

Ennfremur eru bæjarbúar hvattir til að hreinsa í kringum 
híbýli sín og fá aðstoð starfsmanna þjónustumiðstöðvar í 
síma 566 – 8450 til að fjarlægja bílhræ og stærri hluti.

Eftirtalda daga munu starfsmenn þjónustumið-
stöðvar sjá um þvott og hreinsun á götum og 
gangstéttum í hverfunum: 

21. maí - Reykja og Krikahverfi
22. maí - Teiga- og Helgafellshverfi
23. maí - Holtahverfi
24. maí - Tangahverfi
27. maí - Hlíða- og Hlíðartúnshverfi
28. maí - Höfðahverfi
29. maí – Leirvogstunga

Gleðilegt sumar
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Kyndill færir sKólabörnum gjöf
Félagar úr björgunarsveitinni Kyndli heimsóttu á dögunum 
1. bekk Krikaskóla og færðu öllum börnunum endurskins-
vesti að gjöf. Slysavarnafélagið Landsbjörg, í samvinnu við 

góð fyrirtæki gefur þessi vesti til að nota í vettvangsferðum. 
Um 4500 börn eru í árganginum á landinu öllu. Þema verk-
efnisins er „Allir öruggir heim“ því öll eigum við rétt á því 

að koma örugg heim. Á það ekki síst við um þau sem eru að 
hefja skólagöngu sína. Á myndinni má sjá Adelu og Einar 
frá Kyndli ásamt krökkunum og Svövu Björk kennara.

fjölskyldustemning að varmá 
arnór, fanney og svava

svipmyndir úr lokatíma 
íþróttaskóla barnanna



Þróunar- og 
nýsköpunar-
viðurkenning 
Mosfellsbæjar
Þróunar- og ferðamálanefnd auglýsir eftir umsóknum um 
Þróunar- og nýsköpunarviðurkenningu Mosfellsbæjar 2013

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

eða nýsköpunarhugmynd sem gagnast sérstaklega    
fyrirtækjum eða stofnunum í Mosfellsbæ.

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

liggur viðskiptaáætlun 

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

Umsóknarfrestur til 1. september 2013
Hægt er að nálgast umsóknareyðublað ásamt upplýsingum um 
hæfi umsóknar og forsendur fyrir vali á hugmynd á www.mos.is



Verkefnið „Að brúka bekki“ er hugsað sem hvatning til aukinnar hreyfingar og útiveru, sérstaklega þeirra sem eru lakari til gangs. Það er ávallt stutt í næsta bekk.



Verkefnið „Að brúka bekki“ er hugsað sem hvatning til aukinnar hreyfingar og útiveru, sérstaklega þeirra sem eru lakari til gangs. Það er ávallt stutt í næsta bekk.



Þann 1. maí fóru Mosverjar í hreinsunarleiðangur og gengu meðfram Varmánni, tóku 
upp rusl og hreinsuðu ána sjálfa. Þessi vaska sveit fann meðal annars reiðhjól, hlaupa-
hjól og hluta af sófasetti í ánni. Var þetta liður í fjáröflun en í sumar fara 13 vaskir skátar 
frá Mosverjum til Liechtenstein á skátamót. Einnig stendur til að ganga í hús og selja 
eitthvað góðgæti fyrir Eurovision og eru bæjarbúar hvattir til að taka vel á móti þeim.

  -  Hvað er að frétta?22

Á 111 ára fæðingardegi Halldórs K. 
Laxness kepptu tólf nemendur í 6. bekk 
Lágafellsskóla til úrslita í upplestrar-
keppni sem kennd er við nóbelsskáldið. 
Allir keppendur lásu texta og ljóð úr 
verkum Laxness sem þau völdu sjálf í 
samráði við umsjónarkennara sinn.

Sigurvegarinn, Ástríður Magnúsdóttir 
úr 6-KI, fékk til eignar Laxnessbikarinn og 
bók eftir skáldið en allir fengu viðurkenn-
ingarskjal og blóm fyrir þátttökuna. Mjög 
erfitt var fyrir dómarana að gera upp á 
milli keppenda.

Á hópmyndinni eru frá vinstri: Birta, 
Rakel, Brynja, Andri, Eva, Ástríður, 
Fanney, Hlynur, Sólveig, Guðrún, Vigdís 
og Ólafur ásamt Jóhönnu skólastjóra.

Vorboðar, kór eldri borgara í Mosfellsbæ 
hefur starfað af krafti í vetur og komið fram 
við hin ýmsu tækifæri undir styrkri stjórn 
Páls Helgasonar sem var útnefndur bæjar-
listamaður Mosfellsbæjar 2012. Vorboðar 
eru að sjálfsögðu stoltir af sínum ástsæla 
stjórnanda.

Vorboðar verða með kóramót þann 26. 
maí að Gullhömrum í Grafarholti ásamt 
fjórum öðrum kórum. Hinir kórarnir eru 
Hljómur frá Akranesi, Eldey úr Reykja-
nesbæ, Gaflarakórinn úr Hafnarfirði og 
Hörpukórinn frá Selfossi. Þessir fimm kórar 
skiptast á að halda kóramótið ár hvert.

Vorboðar bjóða Mosfellingum og öðrum 
landsmönnum á tónleikana í Gullhömrum 
og hefjast þeir kl. 16 og aðgangur er ókeyp-
is.

Vorboðar vilja koma á framfæri þakklæti 
til Mosfellsbæjar, FaMos (Félag aldraðra í 
Mosfellsbæ) og allra þeirra fjölmörgu fyr-
irtækja og einstaklinga fyrir ómetanlegan 
stuðning sem gerir Vorboðum kleift að 
halda þetta glæsilega kóramót.

Prestar safnaðarins kalla öll verðandi fermingarbörn Lágafells-
sóknar sem fermd verða vorið 2014 og foreldra/forráðamenn 
þeirra til kvöldguðsþjónustu í Lágafellsskóla sunnudaginn 2. júní 
kl. 20. Eftir guðsþjónustuna fer fram skráning fermingabarna 
ársins 2014 og „kirkjukaffi“.

Það er orðin viss hefð í starfi okkar hér í söfnuðinum að við 
köllum fermingabörn næsta árs til skráninga á vorin. Þetta er 
góður tími fyrir okkur í kirkjunni, að hitta börn og foreldra, taka 
upp kynnin og eiga góða stund saman í guðsþjónustunni. 
Margir eru nú þegar farnir að spyrjast fyrir um hvort hægt sé að 
ákveða fermingardaginn og er gefinn kostur á því við skráningu.

Fermingardagar vorsins 2014 verða:
23. og 30. mars
6. 13. og 17. apríl

Kynningarbréf verður sent öllum foreldrum og forráðamönnum 
barna í Lágafellssókn þegar nær dregur 2. júní. 

Prestar Lágafellssóknar.

Skráning fermingarbarna vorsins 2014

KvöLdguðsÞjónusta
í LágaFELLssKóLaSkátarnir hreinsa Varmána

LaxneSSinn 2013

Hópurinn sem 
keppti til úrslita

Ástríður 
magnúsdóttir

Vorboðar starfa af krafti 

vorboðinn syngur í kjarna fyrir 
kærleiksvini sína af skÁlatúni

...stútfullt af hrísgrjónum, steiktu 
grænmeti, kjúkling, salsa og osta-

sósu og gratínerað í ofni. Borið fram 
með salati, nachos, guacamole, 

sýrðum rjóma og salsasósu. 

KjúKlinga-burrito

HáHolt 13 - s. 5666-222

1.790 Kr.
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Matjurtagarðar 
í Mosfellsbæ

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Matjurtagarðar bæjarins verða sem fyrr 
staðsettir í Skarhólamýri, á sama stað og 
garðar hafa verið til útleigu undanfarin 
ár. Aðgengi að vatni verður við garðana. 
Staðsetningu garða og fyrirkomulag 
má sjá á meðfylgjandi korti.

Leiguverð fyrir matjurtagarða er 5.000 kr. 
fyrir 100 fm. garð og 2.500 kr. fyrir 
50 fm. garð. Þeir sem óska eftir því að 
leigja áfram sama garð og í fyrra eru 
beðnir um að staðfesta leiguna með 
greiðslu fyrir 22. maí n.k. 
Eftir þann tíma verða allir garðar 
leigðir út til Mosfellinga skv. biðlista. 

Þjónustuver Mosfellsbæjar, 2. hæð, 
Þverholti 2, annast eins og áður móttöku 
umsókna og tekur við greiðslum. 
Hægt er að hafa samband við þjónustuver 

Mosfellsbæjar í síma 525 6700 eða í 
gegnum netfangið mos@mos.is með ósk 
um að komast á biðlista um matjurta-
garð. Garðar verða tilbúnir til notkunar 
föstudaginn 24. maí n.k.

Ef þörf er á verður mögulegt að úthluta 
matjurtagörðum austan Varmárskóla 
eins og áður. Einnig eiga íbúar í Mosfells-
bæ möguleika að fá leigða matjurtagarða 
á vegum Reykjavíkurborgar í Skammadal.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykja-
víkurborgar sér um útleiguna og geta 
áhugasamir sótt um garð í netfangið 
matjurtagardar@reykjavik.is eða í síma 
411 1111, og látið skrá sig á lista með ósk 
um garð.  Taka þarf 
fram að viðkomandi sé 
íbúi í Mosfellsbæ. 

Búið er að opna fyrir umsóknir um matjurtagarða í Mosfellsbæ

Vorboðar starfa af krafti 

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

opið:
kl. 10-18.30

alla virka dagavelkomin

HáHolti 13-15 - sími 578 6699 

grillum fisk 
í sumar

Tilvalið í 
ferðalagið



Sólin skein hátt á lofti og Esjan skart-
aði sínu fegursta er ég heimsótti Sig-
urð Helga á heimili hans í Akurholti. 

Tíkin Perla fylgdi húsbónda sínum hvert 
fótmál og fylgdist með framvindu mála.

Árið 2003 byrjaði Sigurður Helgi að 
syngja í kór en lét ekki staðar numið 
þar heldur tók hann sig til og stofnaði 
ferskan rokk-karlakór sem fékk nafnið 
Stormsveitin. Þeir félagar hafa átt mikl-
um vinsældum að fagna og nú blása þeir 
til stórtónleika í Austurbæ.

„Ég bjó fyrstu ár ævi minnar í Reykja-
vík en árið 1975 flutti fjölskyldan í Mos-
fellssveit. Foreldrar mínir keyptu fokhelt 
einbýlishús í Arnartanganum og luku við 
byggingu þess. Það var frábært að búa 
svona uppi í sveit, samfélagið var lítið á 
þessum tíma og allir þekktu alla. Það var 
mikið af krökkum í götunni og alltaf eitt-
hvað í gangi.

Við vorum með hesta þar sem Leirutang-
inn er núna og gátum fylgst með þeim út 
um eldhúsgluggann. Ég man líka eftir því 
að foreldrar mínir voru ekki par hrifnir af 
því að rollurnar voru að koma inn í garðinn 
á nóttunni og éta blómin,“ segir Sigurður og 
brosir að minningunni.

Sigurður Helgi fæddist í Reykjavík 3. jan-
úar 1971. Foreldrar hans eru þau Hjördís 
Sigurðardóttir verslunarmaður og Hans Þór 
Jensson dúklagningameistari og saxafón-
leikari. Sigurður er yngstur þriggja bræðra 
en bræður hans eru Hilmar dúklagninga-
meistari og Jens tónlistarmaður.

Gott að búa í sveit
„Ég byrjaði í sex ára bekk hjá Sigríði 

Johnsen en Klara Klængsdóttir kenndi mér 
í öðrum bekk. Vorið 1980 datt foreldrum 
mínum það í hug að gerast bændur og við 
fjölskyldan fluttum að Álftárósi á Mýrum.

Við vorum með 25 beljur, 300 rollur 
ásamt hænum og hestum. Við vorum líka 
með æðavarp þannig að maður 
kynntist ýmsum hlutum. Þetta 
var yndislegur tími og gott að 
kynnast sveitinni, ég hef alltaf 
verið mikill sveitamaður í mér. 
Ég gekk í Varmalandsskóla í Borgarfirði 
sem var á þessum tíma heimavistarskóli.”

Lærði að vinna í Víðidalnum
„Haustið 1982 fluttum við aftur í Mos-

fellsbæ og þá í Byggðarholtið. Ég fór aftur í 
Varmárskóla og svo í Gagnfræðaskólann og 
útskrifast þaðan vorið 1987. Það var gaman 
að vera unglingur í Mosfellsbæ, vinahópur-
inn var stór og enn í dag höldum við hóp-
inn og köllum okkur Blágrasafélagið.

Ég var í sveit á Syðra – Kolugili í Víðidal 
tvö sumur og þar lærði ég að vinna. Þar 
var mjög gaman þó það hafi verið erfitt á 
köflum, sökum mikillar vinnu.”

Stofnaði hljómsveit
„Ég spilaði á básúnu í Skólahljómsveit 

Mosfellsbæjar í nokkra vetur og fékk þar 
góðan tónlistargrunn en ég sé alltaf eftir því 
að hafa ekki lært meira í tónlist á mínum 

uppvaxtarárum. Ég og félagar 
mínir fjárfestum í hljóðfærum 
og stofnuðum hljómsveit. Ég 
tók að mér að vera trommari 

og við æfðum og æfðum en árangurinn 
var kannski ekki alltaf í samræmi við það,” 
segir Siggi og hlær. „Við spiluðum eitthvað 
á skólaböllum og í félagsmiðstöðvum.” 

Söng lög með U2
„Ég vann tvö sumur í byggingarvinnu en 

haustið 1987 byrjaði ég í Fjölbrautaskólan-
um í Breiðholti. Þetta var flottur skóli og 
mikið um að vera. Ég tók þátt í uppsetn-
ingu árshátíðarinnar það ár í Háskólabíói 
og söng þar lög með U2. Ég hætti í FB og 
byrjaði að læra dúklagnir og veggfóðrun 
haustið 1988. Ég hafði verið að vinna tölu-
vert við þetta hjá pabba og líkaði vel.”

Mitt mesta gæfuspor
„Með Leikélagi Mosfellssveitar tók ég 

þátt í nokkrum uppsetningum á leikritum 
og það var frábær tími. Það var þar sem 
ég uppgötvaði að ég gæti sungið. Það var 

mikið af ungum krökkum í Leikfélaginu á 
þessum tíma og þar hitti ég konuna mína. 
Við vorum búin að þekkjast í tvö ár þegar 
við byrjuðum saman árið 1990. Það er mitt 
mesta gæfuspor í lífinu, við Alda erum 
mjög samheldin og eiginlega sköpuð fyrir 
hvort annað.”

Yndislegt útsýni yfir Leirvoginn
„Frumburðurinn okkar hann Arnór 

fæddist árið 1991. Við bjuggum fyrstu tvö 
árin hjá tengdaforeldrum mínum, Herdísi 
Þorgeirsdóttur og Frímanni K. Sigmunds-
syni en fluttum svo í okkar eigið húsnæði. 
Dóttir okkar, Brynja Dís fæddist síðan árið 
1993 og sú yngsta Eva Dís fæddist árið 
2001. Tengdabörnin okkar eru tvö, þau 
Heiðar Freyr og Ingibjörg Birna. Síðastliðin 
ellefu ár höfum við búið í Akurholtinu og 
hér líður okkur einstaklega vel með fallegt 
útsýni yfir Leirvoginn og Snæfellsjökul út 
um eldhúsgluggann.”  

Hóf innflutning á múr- og flotefnum
„Maður hafði takmarkaðan tíma með 

fjölskyldunni fyrstu búskaparárin en mað-
ur hefur lært með tímanum að nýta hverja 
stund vel. Aðaláhugamál fjölskyldunnar 
eru ferðalög.

Ég hef nú starfað við dúklagnir og flotun 
gólfa í 25 ár, ég kláraði sveinsprófið árið 
1997 og meistaraskólann árið 2000. Við 

pabbi hófum innflutning á flot- og múrefn-
um frá Weber Ltd. í Bretlandi. Ég kann vel 
við að vera í eigin rekstri og þetta hefur verið 
lærdómsríkur tími. Alda hefur unnið ýmis 
störf en fyrir nokkrum árum byrjaði hún að 
hanna sína eigin fatalínu undir nafninu AS 
design og starfar við það í dag.” 

Stofnaði rokk-karlakór
„Árið 2003 byrjaði ég að syngja með 

Karlakór Kjalnesinga. Ég sé ekki eftir því 
enda frábær félagsskapur. Ég hef mikla 
ástríðu fyrir söng og þegar ég var búinn að 
syngja með kórnum í nokkur ár þá langaði 
mig til þess að taka þetta aðeins lengra. 

Ég fór að læra hjá Heru Björk Þórhalls-
dóttur og hún reyndist mér mjög vel. Einn 
daginn fékk ég þá hugmynd að að taka upp 
fjórraddað íslenskt karlakórslag og flytja það 
í rokkútsetningu. Ég fékk Arnór son minn og 
Jenna bróður til að vinna tónlistina fyrir upp-
tökur og hóaði svo saman nokkrum félögum 
mínum sem allir höfðu sungið í karlakór. 
Upp úr þessu varð Stormsveitin til.”

Viðtökurnar vægast sagt frábærar
„Stormveitin er skipuð fimm manna 

hljómsveit og 20 manna karlakór. Ég vissi 
ekkert hvað ég var að fara út í þegar þetta 
fór af stað en þetta er eitt af því skemmti-
legasta sem ég hef gert. Páll Helgason hefur 
útsett mikið fyrir okkur og verið listrænn 
ráðgjafi sem hefur skipt sköpum.

Stormsveitin hefur komið fram við hin 
ýmsu tækifæri s.l. eitt og hálft ár og viðtök-
urnar hafa verið vægast sagt frábærar. Nú 
stefnum við á stórtónleika í Austurbæ 25. 
maí og við lofum magnaðri rokkveislu,” segir 
Sigurður Helgi að lokum er við kveðjumst.

  - Mosfellingurinn Sigurður Helgi Hansson24 Myndir: Ruth Örnólfs, Ólína Kristín Margeirsdóttir og úr einkasafni

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Við vorum búin að þekkjast 
í tvö ár þegar við byrjuðum 

saman árið 1990. Það er mitt 
mesta gæfuspor í lífinu, við Alda 
erum mjög samheldin og eigin-
lega sköpuð fyrir hvort annað. 

Fjölskyldan í Akurholtinu: Sigurður, Eva Dís, Alda, Brynja Dís, Heiðar Freyr, Ingibjörg Birna og Arnór.

Lofar magnaðri rokkveislu
Sigurður Helgi Hansson dúklagninga- og veggfóðrarameistari er stofnandi 
Stormsveitarinnar sem heldur stórtónleika í Austurbæ þann 25. maí.

Hver er þín helsta fyrirmynd?
Konan mín.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ? 
Útsýnið af pallinum hjá mér á fallegu 
sumarkvöldi.

Uppáhaldssöngvari? Elvis Presley.

Hvaða litur lýsir þér best? Rauður.

Uppáhaldsgræjan á heimilinu?
Cadillacinn.

Hverju safnar þú?
Góðu fólki í kringum mig.

Eitt atriði um þig sem fólk veit ekki 
um? Ég er vitlaus í saltað hrossakjöt.

Besti sjónvarpsþátturinn? Top Gear.

HIN HLIÐIN



safni 25www.mosfellingur.is  -

Takk fyrir 
að versla í 

heimabyggð

garðáburður, 
Casoron og 

garðverkfæri 
í miklu úrvali

Tilvalið fyrir afmæli, 
ættarmót, götugrill 
og önnur hátíðarhöld.

HoppukasTalar
facebook.com/hoppukastalar

20.000 kr.sólarhringurinn

Hoppukastalar
 til leigu

s. 690-0123 • hoppukastalar@gmail.com Við erum í Mosó :)
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Þann 14. maí var undirritaður 
samstarfssamningur milli N1 og 
Ungmennafélagsins Aftureldingar. 
Samningurinn er til þriggja ára og 
inniheldur umfangsmikið samstarf 
beggja aðila. Á næstu þremur árum 
munu Íþróttamannvirkin að Varmá 
ganga undir nafni N1, þ.e. N1 
völlurinn og N1 höllin. N1 leggur 
metnað sinn í að styrkja íþrótta- og 
æskulýðsstarf félagsins. Á mynd-
inni eru Ívar Ragnarsson fyrir hönd 
N1 og Guðjón Helgason formaður 
Aftureldingar, við þjónustustöð N1 í 
Mosfellsbæ, að undirrita samning-
inn. Á myndinni eru einnig nokkrir 
iðkendur félagsins.

Samstarfssamningur undirritaður milli N1 og Aftureldingar •Íþróttamannvirkin að Varmá munu ganga undir nafni N1  
N1 hölliN og N1 völluriNN

Hér má sjá n1 völlinn 
og n1 Höllina

samningurinn Handsalaður 
á n1 stöðinni í HáHolti

byrjunarliðið gegn þrótti

byrjunarliðið gegn njarðvík

telma þrastardóttir 
er komin Heim

elvar ingi vignisson 
sprækur með boltann
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Boltinn byrjaður að rúlla •Stelpunum ekki spáð falli úr Pepsideild líkt og síðustu ár •Strákunum spáð upp í 1. deild   

Sigur í fyrstu heimaleikjum sumarsins
Knattspyrnutímabilið er nú hafið af fullum krafti. Meistara-
flokkur kvenna leikur sem fyrr í Pepsideildinni líkt og síð-
ustu fimm ár og hefur leikið tvo leiki. Fyrsta leik sumarsins 
töpuðu þær gegn Val en á þriðjudaginn unnu þær sannfær-
andi 2-0 heimasigur gegn Þrótti. Næsti leikur stelpnanna 

er á laugardaginn kl. 14 á Selfossvelli.
Strákarnir leika í 2. deild líkt og undanfarin ár en sam-

kvæmt spekingum er því spáð að breyting verði þar á. Fyrsti 
leikur sumrsins var háður á heimavelli gegn Njarðvík og 
endaði sá leikur með þægilegum 3-1 sigri. Strákarnir féllu 

þó úr leik í Borgunarbikarnum í vikunni þegar þeir töpuðu 
fyrir Þrótti 2-4. Næsti leikur er á laugardaginn þegar Höttur 
kemur í heimsókn og hefst leikurinn kl. 14. 

Mosfellingar eru kvattir til að mæta á völlinn í sumar og 
hvetja Aftureldingu til sigurs.
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Handknattleiksdeild Aftureldingar

Þriðjudaginn 21.maí
Dagskrá byrjar kl. 18:00 og stendur til kl. 20:00.

Íslandsmeisturum 2013 verða veitt verðlaun.

Fullt af skemmtilegum handboltastöðvum.

Grillaðar pylsur í boði eftir hátíðina.

Nýir bílafánar merktir Aftureldingu verða til sölu.

Í Mosfellsbæ er lögð áhersla 
á heilsueflandi samfélag. 
Góð geðheilsa er ekki síður 
mikilvæg en góð líkamleg 
heilsa. Stærsta endurhæfingar-
miðstöð landsins er staðsett í 
Mosfellsbæ. Á Reykjalundi fer 
fram alhliða endurhæfing og 
heilsuefling þar sem saman fer 
fallegt umhverfi, þverfagleg fagþekking 
og jákvætt andrúmsloft. Allir geta þurft 
á endurhæfingu að halda einhvern tím-
ann á ævinni, hvort sem það er vegna 
líkamlegra sjúkdóma, sálrænna vanda-
mála, félagslegra erfiðleika, áfalla eða 
afleiðinga slysa. 

Þunglyndi og kvíði er oft ástæða þess 
að fólk leitar sér aðstoðar í heilbrigðis-
kerfinu. Orsakir geta verið margvísleg-
ar en kosturinn við það er að það eru 
líka til margar leiðir til að takast á við 
þunglyndi og kvíða. Ein leið er lyfja-
meðferð sem hjálpar mörgum en þegar 
um vægari einkenni er að ræða ætti 
alltaf fyrst að leita annarra leiða eins og 
mælt er með í klínískum leiðbeining-
um um þunglyndi og kvíða sem hægt 
er að nálgast á heimasíðu Landlæknis-
embættisins.

Í heilsueflandi 
samfélagi þarf að leggja 
megináherslu á forvarn-
ir en einnig að mæta fólki 
á því þrepi sem það er statt 
hverju sinni. Fyrir suma dugar 
stuðningur fjölskyldu, vina og 
nærumhverfis til að komast 
aftur á gott ról en aðrir þurfa 

meiri aðstoð. Sjálfshjálparefni s.s. um 
hugræna atferlismeðferð, sbr.  www.
ham.reykjalundur.is og hreyfing geta 
verið á næsta þrepi. 

Allir vita hversu hreyfing getur 
verið góð bæði fyrir sál og líkama. Ef 
hreyfingin er stunduð í hópi bætist 
við félagslegur ávinningur. Á næsta 
þrepi er svo heilsugæslan en þangað 
geta allir leitað og því mikilvægt að 
hún sé mönnuð þannig að sem flestir 
fái úrlausn sinna mála þar. Þrepið 
þar fyrir ofan er svo þar sem hægt er 
að fá aðstoð ýmissa sérfræðinga en 
í efsta þrepinu eru sjúkrastofnanir 
og endurhæfingarstofnanir sem eru 
að sjálfsögðu dýrasta úrræðið og því 
mikilvægt að geta aðstoðað sem flesta á 
fyrri þrepum. 

Inga Hrefna Jónsdóttir 
sálfræðingur

heilsu

hornið

heilsuvin í mosfellsbæ

Upp upp mín sál...
Heilsueflandi 
samfélag
Við viljum fá ÞIG til þess að taka þátt og bjóðum því til fundar þar 
sem þú getur komið með hugmyndir og tillögur að heilsueflandi 
samfélagi. Fundinum verður stýrt af Sævari Kristinssyni ráðgjafa.

Verkefnið miðar að því að skapa aðstæður og umhverfi hér í 
Mosfellsbæ sem gerir fólki á öllum aldri kleift að auka heilbrigði 
og lífsgæði ásamt því að efla vitund og vilja til að viðhalda 
andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu. Nýtið ykkur einstakt 
tækifæri og takið þátt í mótun samfélags okkar.

Mosfellsbær er fyrsta bæjarfélagið til þess að taka þátt í 
verkefninu Heilsueflandi samfélag sem er samstarfsverkefni 
Heilsuvinjar, Embættis landlæknis og Mosfellsbæjar.

Heilsue�andi Samfélag

Íbúafundur í Krikaskóla fimmtudaginn 23. maí kl. 20-22

Flottir taktar á Faxaflóamóti

stelpurnar í 2. flokki

strákarnir í 3. flokki
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Handboltahátíð
Aftureldingar
N1 höllin að Varmá



áfram 
afturelding

Axel Óskar til reynslu  
Norwich á Englandi
Axel Óskar Andrésson, leikmaður 
Aftureldingar, fór til Englands í vik-
unni þar sem hann verður á reynslu 
hjá knattspyrnuliðinu Norwich City. 
Axel mun æfa með unglingaliði 
félagsins og spila með liðinu á al-
þjóðlegu æfingamóti í Lyon í Frakk-
landi. Axel er fæddur árið 1998 og 
spilar sem miðvörður með 3. flokki 
Aftureldingar. Foreldrar Axels eru 
þau Andrés Guðmundsson og Lára 
Berglind Helgadóttir.

Mikil aðsókn í Liver-
poolskólann í sumar
Þegar þrjár vikur eru í að Aftur-
elding haldi knattspyrnuskóla í 
samstarfi við Liverpool eru einungis 
þrjú laus pláss í skólanum. Skólinn 
er nú haldinn í þriðja skiptið og 
hefur verið ákaflega vel heppnaður 
síðustu tvö ár. Skólinn er í þrjá daga 
á Tungubökkum og kennt daglega 
frá kl. 10–15, krakkarnir fá morgun-
hressingu og heitan mat í hádeginu 
alla dagana. Í ár koma ellefu þjálf-
arar frá þessu sögufræga félagi og 
kenna í þrjá daga á Tungubökkum, 
að þeim loknum fer hluti þjálfarana 
til Akureyrar og heldur námsekið 
þar í samstarfi við Þór. Þau fyrirtæki 
sem hafa gert Aftureldingu kleift 
að gera skólann eins vel úr garði og 
raun ber vitni eru: Matfugl, Krón-
ann og Warrior, en allir krakkarnir 
í skólanum fá Liverpool bolta að 
gjöf að skóla loknum. Allar nánari 
upplýsingar um skólann má fá með 
því að senda tölvupóst á netfangið 
lfca@simnet.is

  -  Íþróttir28

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Stelpurnar í 5. flokki í fótbolta héldu áheitamaraþon þann 4. maí þar 
sem spilaðu var fótbolti í íþróttahúsinu að Varmá frá kl. 10-18. 

Fótboltamaraþon í íþróttahúsinu

Þrátt fyrir fall úr efstu deild verða lykilmenn liðsins áfram •Ísfugl áfram aðalstyrktaraðili 

Tefla fram sterku 1. deildarliði

ísfugl verður áfram 
aðalstyrktaraðaili 

unglingalandsliðsmenn 
aftureldingar

Meistaraflokkur handknattleiksdeildar Aftureldingar lætur ekki 
deigan síga þrátt fyrir að liðið muni ekki leika í efstu deild að ári. 
Gengið hefur verið frá samningum við lykilmenn liðsins. Skrifað 
hefur verið undir tveggja ára samning ma. við Davíð Svansson, Örn 
Inga Bjarkason, Pétur Júníusson, Jóhann Jóhannsson, Böðvar Pál 
Ásgeirsson og Birki Benediktsson auk þess sem þjálfarinn Konráð 
Olavsson mun stýra liðinu áfram. Þá er fjöldi ungra og efnilegra 
leikmanna sem halda að sjálfsögðu áfram að spila fyrir félagið. 

Það verður því fyrnasterkt lið sem mætir til leiks á næsta tímabili 
og ljóst að leikmenn ætla að halda tryggð við sitt lið og koma því í 
fremstu röð á nýjan leik. 

Línumaðurinn Þrándur Gíslason mun þó leika með Akureyri 
á næstu leiktíð auk þess sem aldursforsetinn Hilmar Stefánsson 
leggur skóna á hilluna.

Þá hefur verið skrifað undir áframhaldandi samning við Ísfugl 
sem hefur verið aðal bakhjarl deildarinnar síðustu ár. 

Jóhann og örn ingi verða áfram 
í herbúðum aftureldingar
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Námskeið A - Leiklist 

18. júní-5. júlí (3 vikur) 
mán.-fös. kl. 10:45-12:45 
Sýning 5. júlí kl. 11:30 
Verð: 9.000 kr. 
Kennari: Eva Björg Harðard.
Á námskeiðinu verður farið í 
ýmsa leiklistarleiki og -æfingar og 
í lokin verður settur upp 
söngleikurinn Galdrakarlinn í Oz. 

 
 

 

Námskeið A - Leiklist
18.- 28. júní (2 vikur) 
þri./mán.-fös. kl. 9:00-10:30  
Sýning 28. júní kl. 10:00 
Verð: 6.000 kr. 
Kennari: Eva Björg Harðard. 
 
Námskeið B - Leiklist
1.-5. júlí (1 vika) 
mán.-fös. kl. 9:00-10:30  
Sýning 5. júlí kl. 10:00 
Verð: 3.500 kr. 
Kennari: Eva Björg Harðard. 

Á 6-8 ára námskeiðunum verður 
farið í ýmsa 
leiklistarleiki 
og -æfingar. Í 
lokin verður 
sett upp lítið 
leikrit með 
lögum. 
 

 

Sumarnámskeið leikfélags mosfellssveitar 

Námskeið A - Leiklist
24. júní-12. júlí (3 vikur) 
mán.-fös. kl. 16:30-20:30 
Sýning 12. júlí kl. 19:00 
Verð: 14.000 kr. 
Kennari: Agnes Wild
Á námskeiðinu skapa nemendur eigið 
leikverk byggt á raunverulegum 
atburðum. Notast verður við hreyfingu 
og tónlist í sköpunarferlinu. Í lok 
námskeiðs verður leikverkið sýnt. 
 
Námskeið B - Tónlist
15.-19. júlí (1 vika) 
mán.-fös. kl. 16:30-20:30 
Sýning 19. júlí kl. 19:00 
Verð: 5.500 kr. 
Kennari: Sigrún Harðardóttir
Á námskeiðinu læra nemendur ýmis 
söngleikjalög sem verða sungin rödduð 
í hóp eða einsöng. Í lokin verður sett 
upp lítil söngleikjasýning. 

Námskeið C - Dans
22.-31. júlí (1½ vika) 
mán.-fös. kl. 16:30-20:30 
Sýning 31. júlí kl. 19:00 
Verð: 7.500 kr. 
Kennari: Elísabet Skagfjörð
Á námskeiðinu verður unnið með 
spuna í dansi, farið í gegnum sögu 
söngleikjadansara og lærðir 
söngleikjadansar og grunnspor í 
steppi. Í lokin verður sýning með 
afrakstri námskeiðsins. 

Námskeið D - Sirkuslistir 

12.-16. ágúst (1 vika) 
mán.-fös. kl. 16:30-20:30 
Sýning 16. ágúst kl. 19:00 
Verð: 5.500 kr. 
Kennari: Egill Kaktuz Wild
Á námskeiðinu læra nemendur 
ýmsar sirkuslistir, t.d. að joggla, 
standa á stultum, diablo o.fl. Í lok 
námskeiðs verður sirkussýning. 

 

Námskeið B - Leiklist 

24. júní-12. júlí (3 vikur) 
mán.-fös. kl. 13:00-16:00 
Sýning 12. júlí kl. 15:00 
Verð: 11.000 kr. 
Kennari: Agnes Wild
Á námskeiðinu verður unnið með 
spuna og innblástur sóttur í 
raunveruleikann. Nemendur búa 
til eigið leikrit sem sýnt verður í 
lok námskeiðs. 

Námskeið C - Sirkuslistir 

12.-16. ágúst (1 vika) 
mán.-fös. kl. 14:00-16:00 
Sýning 16. ágúst kl. 15:00 
Verð: 4.000 kr. 
Kennari: Egill Kaktuz Wild
Á námskeiðinu læra nemendur 
ýmsar sirkuslistir, t.d. að joggla, 
standa á stultum, diablo o.fl. Í 
lok námskeiðs verður 
sirkussýning. 

Nánari upplýsingar á www.leikgledi2013.tk—Skráning á leikgledi@gmail.com 
Öll 13-16 ára námskeiðin: 26.000 kr.

Afturelding – Höttur
MeistArAflokkur kArlA • VArMárVöllur - n1 Völlurinn

lAugArdAginn 18. MAí kl. 14

Góður siGur í fyrsta leik • strákarnir stefna á sömu stemninGu
áfram • kraumandi hammarar á Grillinu • skotkeppni í hálfleik 
• allir fá happdrættismiða við innGanGinn • lukkukrakki er 
hrafn darri í 7. flokki • hver verður maður leiksins?



  -  Fréttir úr bæjarlífinu30

...með fersku Lambhagasalati, mango, 
cherry tómötum, gúrku, kasjú hnetum, 

kjúklingalundum í sætri soya sósu, 
hvítlaukssósu og rauðu pestói.

KjúKlingasalat

HáHoLt 13 - s. 5666-222

1.590 Kr.

Ævintýragarður fyrir alla fjölskylduna er nú 
óðum að taka á sig mynd í Ullarnesbrekk-
um. Frá því að bæjarstjórn samþykkti að 
gera garðinn, af tilefni 20 ára afmæli Mos-
fellsbæjar,  hefur verið unnið við uppbygg-
ingu á stígakerfi og gróðri á svæðinu. 

Búið er að leggja malbikaðan og upp-
lýstan aðalstíg sem liggur í gegnum allan 
garðinn, frá íþróttasvæðinu við Varmá að 
Leirvogstungu, með rósatorgi í miðjunni og 
göngubrúm við hvorn enda. Auk þess hefur 
verið lagður út frá aðalstígnum minni mal-
arstígur, svonefndur Ætistígur, sem liggur 
meðfram hinum ýmsu ætiplöntum sem 
plantað hefur verið meðfram honum, m.a. 
fjölmörgum tegundum berjarunna. Þar 
geta Mosfellingar lagt leið sína næsta haust 
til að tína ber og njóta umhverfisins.

Skátar setja upp leiktæki
Síðastliðið sumar var sett upp fræðslu-

skilti um Ævintýragarðinn við innkomuna 
að sunnanverðu frá íþróttasvæðinu við 

Varmá. Fræðsluskiltið sýnir verðlaunatil-
lögu Landmótunar um skipulag Ævintýra-
garðsins og hvernig uppbygging er fyrir-
huguð í garðinum á næstu misserum.

Í vetur hefur síðan verið unnið að upp-
setningu leiktækja á svæðinu. Skátafélagið 
Mosverjar hefur sett upp nokkur skátaleikt-
æki í suðurenda garðsins, nálægt íþrótta-
svæðinu við Varmá. Þar er um að ræða 
ýmis klifur- og þrautatæki ásamt veglegum 
hlaupaketti sem hægt er að sveifla sér í. 
Einnig hefur verið sett upp klifurnet í miðj-
um garðinum, nálægt íþróttavellinum, sem 
vinsælt er meðal yngri kynslóðarinnar.

„Íbúar í Mosfellsbæ eru hvattir til að nýta 
sér þessi nýju leiktæki og skoða þær fram-
kvæmdir sem fram hafa farið í garðinum á 
síðustu misserum. Tilvalið fyrir göngufólk 
að kynna sér nýjar leiðir og sjá Mosfellsbæ 
frá öðru sjónarhorni. Garðurinn mun án 
efa nýtast jafn ungum sem öldnum í sum-
ar,“ segir Tómas G. Gíslason umhverfisstjóri 
Mosfellsbæjar.

Uppbygging stíga og gríðurs •Skátar setja upp leiktæki

Ný leiktæki sett upp 
í Ævintýragarðinum

Ævar skátaforingi við ný 
leiktÆki í ullarnesbrekkum

Sjálfboðaliðar Rauða krossins 
í Mosfellsbæ fóru á dögunum 
í heimsókn á Akranes. Kon-
urnar vinna hörðum höndum 
að því að útbúa pakka með 
fötum sem sendir eru til Hvíta 
Rússlands. Í Akranesferðina 
fóru 10 konur úr Mosfellsbæ 
með Strætó. Þar hittu þær fyrir 
sjálfboðaliða við sömu iðju en 
átakið „Föt sem framlag“ nær 
yfir allt landið. Konurnar hitt-
ast jafnan í Rauðakrosshúsinu 
Þverholti 7 á miðvikudögum 
kl. 13-15 og eru allir hjartan-
lega velkomnir í hópinn. 

Alltaf með eitthvað á prjónunum
Hópurinn á akranesi

mosfellskir 
sjálfboðaliðar

Námsmaraþon 
10. bekkinga í Lágó
10. bekkingar í Lágafellsskóla blésu til námsmaraþons á dögunum til að safna fyrir út-
skriftarferð. Krakkarnir vilja koma á framfæri þökkum til Mosfellinga sem hétu á þau.
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ARhönnun

TILVALIN
TÆKIFÆRISGJÖF

LAMPAR og kertastjakar

Hafðu samband s:6924005 ANNA ÓLÖF
www.facebook.com/arhonnun
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Hársnyrtistofa
 Helenu

Þjónustumiðstöðinni Eirhömrum í Mosfellsbæ
Opið: þriðjudaga - föstudaga frá kl. 9-14

Kær kveðja,
Magga Dóra, Helena Hólm og Helga Þóra Bender

• Boðið er upp á góða þjónustu fyrir konur sem karla

• Sanngjarnt verð fyrir eldri borgara og öryrkja

• Hægt er að panta tíma í síma 899 6685 eða á staðnum

• Vertu velkomin hlökkum til að sjá þig 

• Flott opnunartilboð

Leiruvogurinn er með áhugaverðari 
fuglaskoðunarsvæðum á Íslandi. 
Á þessum tíma núna er mikið líf 
og fjör því flest allir farfuglar eru 
komnir. Stórir hópar af margæsum 
og rauðbrystingum láta í sér heyra. 
Báðar tegundir eru umferðafuglar.

Margæsin er frekar lítil gæs, að-
eins stærri en æðarfugl. Hún verpir allt 
umhverfis norðurheimskautið. Sá varp-
stofn sem verpir í NA Kanada hefur vetr-
arsetu í Vestur- Evrópu og mest á Írlandi. 
Hann telur um 20.000 fugla á haustin. Á 
leiðinni koma gæsirnar við hér á Íslandi 
bæði á vorin og haustin til að „taka elds-
neyti”, leiðin er allt of löng til að fljúga hana 

án þess að birgja sig upp af orku. 
Hún hefur viðkomu á Faxaflóa-
svæðinu og við sunnanverðan 
Breiðarfjörð. Margæsin nærast 
aðallega af fjörugróðri eins og  
marhálm, sjávarfitjung og græn-
þörung. Eitthvað fer hún einnig í 
ræktuð tún að vori til, en aldrei 
langt frá sjónum.

Gaman er að fylgjast með fuglunum og 
kemur fuglaskoðunarhúsið fyrir neðan golf-
völlinn þar að góðu gagni. Best er að skoða 
fuglana þegar það er að fjara út. Lykla húss-
ins er hægt að fá lánaða hjá íþróttamiðstöð 
við Lágafellsskóla og hjá undirritaðri.

Úrsúla Jünemann

Margæsir í Leiruvoginum

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

Um helgina fór fram Vormót Íþróttafé-
lagsins Aspar í sundi. Mótið sem nú var 
haldið í 30. sinn hefur í gegnum tíðina 
verið haldið með dyggum stuðningi Kiw-
anisklúbbsins Elliða sem kostað hefur öll 
verðlaun mótsins

Mosfellingurinn Karen Axelsdótt-
ir keppti í sundi á vormótinu og hélt 
uppteknum hætti og bætti Íslandsmet í  
sínum fötlunarflokki sem er S2.

Hún synti 100 metra skriðsund á tíman-
um 3:41,37.

Að þessu sinni voru 10 Íslandsmet sett 
á mótinu sem sýnir að sundfólkið er í 
stöðugri framför og bætingarnar í sumum 
tilfellum umtalsverðar.

Á myndinni má sjá Karen ásamt Friðriki 
þjálfara sínum.

Karen heldur 
áfram að bæta 
sig í sundinu
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Eins og flestir vita þá hefur staðið yfir 
mikill undirbúningur að verkefninu 
Heilsueflandi samfélag hér í bæ.  

Heilsubærinn Mosfellsbær verður 
fyrsta sveitarfélagið á Íslandi sem fer í 
slíka þróunarvinnu og mun geta kallað 
sig Heilsueflandi samfélag. Verkefnið 
snýst í stuttu máli um það að búa til og 
þróa samfélagslegan ramma utan um 
markvissa heilsueflingu sem stuðlar að auknum 
lífsgæðum allra aldurshópa.

Áhersluþættir
Eins og áður sagði er verkefninu ætlað að ná til 

allra aldurshópa í samfélaginu í Mosfellsbæ og 
stuðla að heilsueflingu þeirra í gegnum áherslu-
þætti verkefnisins sem eru: 

• Næring  • Hreyfing 
• Líðan  • Lífsgæði 

Hafist verður handa í haust og gert er ráð fyrir 
að hver áhersluþáttur verði í brennidepli í u.þ.b. 
eitt ár í senn en markviss stígandi verður í um-
fangi verkefnisins þar sem alltaf verður byggt 
ofan á þær stoðir sem fyrir eru enda snýst verk-
efnið um heildræna heilsueflingu.  Lýðheilsu-
fræðingar og annað fagfólk tengt heilsu innan 
sveitarfélagsins mun vinna náið með Embætti 
landlæknis við þróun gátlista og árangursmats.  
Jafnframt verður lögð mikil áhersla á að búa til 
tæki og tól í verkfærakistu Heilsueflandi sam-
félags sem munu koma til með að nýtast öllum 
þeim sveitarfélögum, sem vilja taka þátt í slíku 
verkefni, í framhaldinu. 

Samstarf
Heilsuklasinn Heilsuvin fer með verkefnis-

stjórn þessa verkefnis en það er unnið í náinni 
samvinnu við Embætti landlæknis auk Mosfells-
bæjar. Hagsmunaaðilar innan sveitarfélagsins 

munu koma að vinnunni á öllum stig-
um málsins til að tryggja tilætlaðan 
árangur.  Dagana 7. og 8. maí sl. fóru 
fram sérstakir vinnufundir með aðilum 
frá leik-, grunn- og framhaldsskólum 
bæjarins, starfsfólki Mosfellsbæjar og 
stofnunum hans, fyrirtækjum, íþrótta- 
og tómstundahreyfingunni, ferðaþjón-
ustu og matvælageiranum og tókust 

þeir afskaplega vel.  

Íbúafundur
Nú hyggjumst við blása til vinnufundar með 

íbúum Mosfellsbæjar og verður hann haldinn í 
Krikaskóla fimmtudaginn 23. maí á milli kl. 20:00 
og 22:00.  Sævar Kristinsson ráðgjafi mun stýra 
fundinum ásamt Sigríði Kristínu Hrafnkelsdóttur 
verkefnisstjóra hjá Heilsuvin.  Við hvetjum ykkur 
eindregið til að mæta, koma skoðunum ykkar á 
framfæri og leggja þannig ykkar lóð á vogarskál-
arnar til að móta hér heilsueflandi samfélag sem 
er bæði eftirsóknarvert fyrir okkur sem búum í 
Mosfellsbæ og verður einnig fyrirmynd fyrir 
önnur sveitarfélög á Íslandi.

Stöðugreining
Öll sú vinna sem hefur farið fram undanfarna 

mánuði, og nær hámarki með þessari fundaröð, 
er mikilvægt innlegg inn í þá kortlagningu sem 
verið er að gera yfir samfélagið okkar og munu 
allar aðgerðir í framhaldinu byggja á þessari 
greiningu.  Við hvetjum alla íbúa eindregið til 
nýta þetta tækifæri til að taka þátt í að móta sitt 
eigið samfélag og ef þið eigið ekki heimangengt 
en viljið koma hugmyndum ykkar á framfæri, 
hikið þá ekki við að senda okkur línu á póstfang-
ið heilsuvin@heilsuvin.is

Ólöf Kristín Sívertsen
Lýðheilsufræðingur, í stýrihópi Heilsueflandi samfélags

Heilsueflandi samfélag 
– hvað vilt þú?

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

Hlégarður

Sendum í heimahúS

Auk þess að afgreiða veislur í veislusölum Hlégarðs sendum 
við veislur frá okkur í fyrirtæki og heimahús. Mikið úrval er 

af matseðlum fyrir margvíslega viðburði. Við getum útvegað 
þjónustu og leigjum út borðbúnað sé þess óskað.

www.veislugardur.is

Veislugarður
Veisluþjónustan Hlégarði

útSkriftarveiSlur
láttu okkur Sjá um veiSluna

• Pinnamatur
• taPaS-réttir
• kaffi-Snittur
• danSkt Smurbrauð



a
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

f

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

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

Ökukennsla
Gylfa Guðjónssonar

Sími: 696 0042

Sími: 894-7200 I Finndu okkur á facebook

• Sprautulökkum innréttingar, hurðir, húsgögn ofl.

• Smíðum innréttingar

• Tökum niður og setjum upp innréttingar ef óskað er.

• Sækjum og sendum frítt á höfuðborgarsvæðinu

• Föst verðtilboð

GNÁ SPRAUTUN
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Snyrti-, nudd & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin!

Þjónusta við mosfellinga             

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

lausaganga
hunda er bönnuð
handsömunargjald fyrir hund 
í lausagöngu er 24.500 kr.

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

Það eru kannski ekki margir sem gera sér grein 
fyrir því að Mosfellsbær státar af einu besta 
fuglaskoðunarhúsi landsins. Húsið er staðsett á 
frábærum stað við Langatanga við Leiruvog, neð-
an við golfvöll Kjalar.  Aðgengi að húsinu er gott 
með göngustígum sem liggja meðfram strönd-
inni eða frá bílastæði við golfskálann.

Húsið var tekið í notkun 29. apríl 2009 og var 
sérsmíðað fyrir Mosfellsbæ til þess að það nýtist 
sem best til fuglaskoðunar.  Aðstaða fyrir fatlaða 
er góð í húsinu og gert ráð fyrir því að fólk í hjóla-
stól geti athafnað sig sjálft í húsinu.

Inni í húsinu er að finna greinargott fræðslu-
skilti um þá fugla sem sem má sjá á leirunni 
ásamt gestabók þar sem skrá má þá fugla sem 
sáust þann daginn.

Markmiðið með smíði fuglaskoðunarhússins 
var að auka aðgengi fuglaáhugamanna jafnt sem 
almennings að fuglaskoðun við Leiruvog, enda 
er Leiruvogur einstakur hvað varðar fuglalíf allt 
árið um kring.

Leiruvogur er á náttúruminjaskrá og þar má 
finna fjölbreytt úrval vaðfugla enda svæðið vin-
sæll áfangastaður margra fugla í fæðuleit, auk 
þess sem Langitangi er mikilvægur hvíldarstaður 
margra fuglategunda. Ýmsar áhugaverðar fugla-
tegundir sjást reglulega í Leiruvogi, t.d. mar-
gæs, kría, lóuþræll, rauðbrystingur og jaðrakan.  
Nefna má að árlega koma til landsins fuglafræð-
ingar frá East Anglia háskólanum á Bretlandi til 
rannsókna á jaðrakan.

Fuglaskoðunarhúsið við Leiruvog hefur verið 
haft læst til að koma í veg fyrir skemmdarverk, 

en lögð áhersla á að hafa aðgengi að lyklum sem 
allra best.  Hægt er að nálgast lykla í íþróttamið-
stöðinni við Lágafell á opnunartíma sundlaug-
arinnar, allir skólar og leikskólar í bænum fengu 
afhenda lykla að húsinu og íbúar sem eru sér-
staklega áhugasamir geta fengið lykil til umráða 
í þjónustuveri Mosfellsbæjar við Þverholt.

Mosfellingar eru því hvattir til að nýta sér hús-
ið og skoða það fjölbreytta dýralíf sem er að finna 
við Leiruvog.

Tómas G. Gíslason
Umhverfisstjóri Mosfellsbæjar

Spennandi 
fuglaskoðun 
í Mosfellsbæ
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Helga Kristín 
Magnús-
dóttir
Kellan landaði 

2ja punda urriða í dag 
í blíðunni. Fyrsti fiskur 
sumarsins.......... tékk.

9. maí

Davíð 
Svansson
Eina sem 
gæti bjargað 

eurovision laginu okkar 
væri ef Rúnar Freyr Gísla. 
myndi leika textann :)

11. maí

Geirarður 
Long
Kannanir 
erlendis hafa 

sýnt að sívaxandi fjöldi 
fólks tekur símann með 
sér á klósettið. Annað 
hvort er það í leikjum 
eða það sem verra er að 
spjalla við vini og ættingja. 
Heldurðu hreinskilnislega 
að vinir þínir eða ættingjar 
vilji vera að spjalla við þig 
á fésinu um leið og þú ert 
að rembast við að kúka? 
Og svo eykur þetta líka 
hættu á gyllinæð. Það er 
ekki að ástæðulausu að 
klósett eru stundum köll-
uð prívatið. Skyldu leikina 
og vinina eftir frammi...

7. maí

Íris Hólm
Hér á þessu 
heimili er 
þurrkarinn 

hin besta spiladós og 
vögguvísa!

14. maí

Arnar Sigur-
björnsson
Er Íslendingur 
staddur í Nor-

egi horfandi á Eurovision 
keppnina í Svíþjóð og held 
með Dönum!! Talandi um 
að vera international?

14. maí

Auja Ás-
grímsdóttir
Nú er komin 
vika án þess 

að ég fæ sykur í kaffið 
mitt og ÉG ER AÐ TAPA 
GLEÐINNI!!! Held að þetta 
venjist ekki :((

15. maí

Helga Lind 
Kristins-
dóttir
Er aftur orðin 

stoltur fellihýsaeigandi, 
get ekki beðið eftir sumr-
inu núna ! :)))

15. maí
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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

Kaffihúsið

á Álafossi

Kaffihúsið

á Álafossi

Súpur, salöt, 
kvöldverður, kaffi, 

kökur, nýsmurt brauð 
og úrval smárétta

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is
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Sjá sölustaði á istex.is

Íslenska ullin 
er einstök
Skoðaðu litaúrvalið í næstu verslun



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

Þessi ungi maður fæddist þann 
28. mars 2013 og var 13 merkur og 
49,5 cm. Hann var skírður Axel Örn 
Hjartarson. Hann á bræður sem 
allir búa í Mosfellsbæ. Þeir heita 
Egill Már, Hilmar Logi, Stefán Magni 
og Sölvi Geir. Foreldrarnir heita 
Elísabet Guðmundsdóttir og Ólafur 
Hjörtur Magnússon.

Ingvar skorar á hestakonuna Helenu Jensdóttur að deila með okkur uppskrift í næsta blaði

Verðlaunapasta með döðlum og vínberjum
Þetta pastasalat er bæði hollt 
og gott og með eindæmum vin-
sælt í gegnum árin á mínum bæ.

400 gr. spaghetti eða pasta
1 teningur kjúklingakraftur
1 teningur grænmetiskraftur
110 gr. rjómaostur
2 dl. rjómi
Pipar
2 msk. fersk steinselja
2 tsk. oregano
150 gr. beikon
120 gr. sveppir
4 hvítlauksrif
100 gr. valhnetur
300 gr. blá vínber
180 gr. döðlur
Matarolía
Hvítlauksbrauð

* Sjóðið pastað.
* Hellið 2 dl. af vatni í pott og  
báðum teningunum út í og sjóðið, 
lækkið hitann og bætið rjómaosti 
og rjóma út í. Kryddið með pipar, 

steinselju og oregano. 
Setjið sósuna til hliðar.
* Skerið beikon í bita, 
sveppi og hvítlauk í 
sneiðar.  Skerið í tvennt 
valhnetur og vínber og 
döðlur í fernt. Stein-
hreinsið ef þarf.

* Steikið beikon, sveppi 
og hvítlauk á pönnu, 
bætið við olíu ef þarf.
* Hitið hvítlauksbrauð.
* Hellið sósunni og hnet-
um saman við beikon-
blönduna og látið krauma 

í 5 mínútur.
* Setjið vínber og döðlur 
út í sósuna og hellið yfir 
pastað. Berið fram með 
hvítlauksbrauði. Ef vill, þá 
verður sósan sætari við 
suðu með döðlunum og 
vínberjunum í.

Verði ykkur að góðu.

sumar
til sælu!
Í gær sá ég fyrstu húsfluguna í 

stofuglugganum mínum, síðan 

veturinn sem leið breiddi yfir allt 

fyrir svefninn langa. Já, veturinn 

sem leið! Sumarið er komið og 

það var húsflugan sem sagði mér 

það, en það voru því miður henn-

ar hinstu orð þar sem hún varð 

köttunum mínum að bráð.

Ég leit út gluggann og skildi um 

leið hvers vegna flugan hafði 

hangið þar. Þvílík fegurð! Hvers 

vegna er ekki alltaf sumar? Ég 

læt mig oft dreyma um að flytja 

af landi brott, en þá togar þjóðar-

andinn mig alltaf aftur til raun-

veruleikans. Ég elska Ísland! Og ég 

kann betur að meta sólríkan dag á 

meðan hann er. Eftir því sem dag-

arnir lengjast, minnkar skamm-

degisþunglyndið, sem veturinn 

mun þó hengja á mig eins og lóð á 

ný, áður en ég veit af!

Grípum tækifærið og gerum lífs-

stílsbreytingu! Minnum okkur á 

það, á degi hverjum, að við erum 

nákvæmlega það sem við borðum. 

Við látum ofan í okkur allskyns 

ónáttúruleg aukaefni sem birt-

ast síðar í líkamlegum kvillum. 

Mér finnst ég hafa endurheimt 

stórkostleg lífsgæði með því einu 

að breyta mataræði mínu, velja 

hreinni mat. Hreyfingin er auð-

vitað einnig mikilvæg og stuðlar 

að betri svefni sem svo auðvitað 

stuðlar að svo mörgu jákvæðu að 

þetta tengist allt saman. En það 

má auðvitað ekki gleyma að njóta 

sín!

Nú er því um að gera að gefa sér 

tíma í að hugsa hverju má breyta 

til hins betra og vinna markvisst 

að því. Ef það tekst, mun skamm-

degið ekki geta bitið á orkuna og 

hreystina sem þú hefur skapað þér 

og lífið verður miklu auðveldara.

Verum besta útgáfan 

af sjálfum okkur!

svanhildur
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Nýlega hóf göngu sína netverslunin „Í sveit  
og bæ“ sem er með aðsetur í Mosfellsbæ. 
Verslunin selur sænska textílvöru aðallega 
gardínur, púðaver, rúmteppi og fallega 
smávöru fyrir heimili og sumarbústaði.

Að baki henni standa mæðgurnar Helga 
Sigurðardóttir og Íris Björk Ásgeirsdóttir.

„Þegar fjölskyldan reisti sér sumarbú-
stað vantaði gardínur og fleira í herbergin. 
Við vildum ekki strimla, rimla eða screen-
gluggatjöld heldur eitthvað rómantískt og 

fallegt. Við fundum í Svíþjóð fyrirtæki sem 
var að selja nákvæmlega það sem við vor-
um að leita að, rómantískan skandinavísk-
an sveitastíl. Gardínurnar koma bæði sem 
felligardínur og síðar hliðargardínur og 
púðaver í stíl. Litirnir eru mildir náttúrulitir 
og gjarnan texti eða blúndu- og pífupunt á 
gardínunum,“ segja þær mæðgur. 

Sala fer í gegnum sölusíðu netverslunar-
innar www.isveitogbae.is.

Reka netverslunina 
„Í sveit og bæ“



smá
auglýsingar

Íbúð óskast
Óska eftir einstaklings 
eða 2 herbergja íbúð til 
leigu í Mosfellsbæ, sími 
8453644.

Íbúð til leigu
3 herbergja íbúð í Tanga-
hverfi til leigu frá og með 
1. júní. Sími 865-3862 
Jóhanna

Týndar yfirhafnir
Yfirhafnir okkar hjóna 
hurfu úr fatahenginu 
í Hlégarði á ballinu sl 
laugardag.
Langar að lýsa eftir þeim.
Dökkgrá rennd dömu 
ullarkápa úr Zöru og grár 
herraullarjakki með utan-
áliggjandi vösum. Þeirra er 
sárt saknað.
fannarfreyr@visir.is

Íbúð óskast til leigu
Einstæð móðir með 2 börn 
óskar eftir íbúð í Mosó frá 
1. júlí (góð meðmæli) sími 
8692290

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

www.malbika.is - sími 864-1220

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

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

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

Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

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

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

WWW.ALAFOSS.IS

Á L A F O S S
Verslun, Álafossvegi 23
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LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPROARTPRO

www.artpro.is

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

STAFRÆN PRENTUN

STÓRLJÓSMYNDAPRENTUN

3725Þjónusta við Mosfellinga  -  37

Kenni á bíl, 
bifhjól eða 
skellinöðru!

Fáið tilboð, kenni 
allan daginn 
Annast einnig 
ökumat og upprifjun 
fyrir eldri borgara

Lárus Wöhler 
löggiltur ökukennari

Er með mótor-
hjólahermi, 
frábært fyrir 
byrjendur

öKuKennsla 
lárusar gsm 777-5200 - aKamos@TalneT.is

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 21.30

Helgar: 08.00 - 19.00

Varmárlaug
Mán.-fös.: kl. 06.30-08.00 og 16.00-21.00.

Lau.: kl. 09.00 - 17.00. Sun.: kl. 09.00-16.00

RauðakRosshúsið  ÞveRholti 7
Opið þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10 -15 og miðvikudaga kl. 13 -16. 

Fjölbreytt dagskrá, örnámskeið, kynningar, 
skiptifatamarkaður, aðstoð við atvinnuleit og fleira. 

alltaf heitt á könnunni. allir velkomnir. 
atvinnuleitendur sérstaklega hvattir til að koma.

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

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

tilBoð
490 kr.

MOSFELLINGUR

kemur 
næst
6. júní

SkilafreStur fyrir efni 
og auglýSingar er til  

hádegiS 3. júní.



starfsmenn mosfellsbæjar
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toppmos

á toppi snæfellsjökuls

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Katrin Sif er að blogga á hárið.is - Ein grein eftir hana...

Afhverju að klippa hárið þegar ég er að safna?
Þessa spurningu fæ ég oft: „Af hverju þarf ég að klippa 
endana svo að hárið síkki, þegar það vex frá rót?“

Þetta er ástæðan:
• Hárið vex frá rót og vex það um það bil sentimeter á mánuði.
• Þegar endarnir eru byrjaðir að klofna og slitna heldur hárið ennþá að 
vaxa eðlilega en slit slítur hárið hraðar heldur en það vex.
• Slitin slitna ávallt meir og meir og svo er hárlos hjá öllum sem endar á að 
við erum með gegnsæa enda sem þarf að klippa af og hárið orðið stutt.
• Strax og þú klippir hárið annan hvern mánuð til þriðja hvern mánuð 
nokkra millimetra af hárinu ertu strax að hindra það að slit myndast og 
heldur einnig þykktinni og heilbrigði hársins.

Nýtt Sprey Summer ColleCtion muN
birtast í maí máNuði. 80’s, glamúr og pastel!
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Grillpakkar
Lágmarkspöntun fyrir 10 manns

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

Þetta eru grilltilboð miðað við að tilboðið sé sótt til okkar, 
Við tökum einnig að okkur að elda/grilla matinn á staðnum í þinni 

veislu, fáðu tilboð í það hjá okkur. Erum með frábæra forrétti 
og eftirrétti. Bjóðum einnig uppá franska blauta súkkulaðiköku,

Getum útvegað borðbúnað (diska og hnífapör).

Grilltilboð 4
Lamba lærisneiðar villi-
jurtakryddað, kartöflusalat, 
ferskt salat með ólífum, 
sólþurrkuðum tómötum 
og fetaosti og grillsósa 
að eigin vali.

Verð kr. 1.950 per mann

Grilltilboð 5
Grísahnakki í BBQ 
kryddlegi, kartöflusalat, 
ferskt salat með ólífum, 
sólþurrkuðum tómötum 
og fetaosti og grillsósa 
að eigin vali.

Verð kr. 1.750 per mann

Grilltilboð 6
Hamborgarar, pylsur, 
brauð, sósur og meðlæti 
með því, leitið tilboða.
Við erum með hvílauks- 
pipar-, grill-, grænpipar-, 
villisveppa og sumarsósur.

Leitið tilboða

Grilltilboð 3
Nauta file í piparmari-
 neringu, kartöflusalat, 
ferskt salat með ólífum, 
sólþurrkuðum tómötum og 
fetaosti og grillsósa 
að eigin vali.

Verð kr. 2.650 per mann

Grilltilboð 2
Lamba file með fiturönd 
villjurtakryddað, kartöflu-
salat, ferskt salat með 
ólífum, sólþurrkuðum 
tómötum og fetaosti og 
grillsósa að eigin vali.

Verð kr. 2.750 per mann

Grilltilboð 1
Lamba ribeye í rósmarín 
og timjan marineringu, 
kartöflusalat, ferskt salat 
með ólífum, sólþurrkuðum 
tómötum og fetaosti og 
grillsósa að eigin vali.

Verð kr. 2.500 per mann
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selja... 586 8080
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Sími:

Biskup í heimsókn
Biskup Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir, heimsótti Mosfellsbæ á dögunum 
og visiteraði söfnuðinn í Mosfellsprestakalli. Agnes prédikaði ma. í Lágafells-
kirkju og heimsótti stofnanir í bæjarfélaginu. Á myndinni má sjá Ragnheiði 
sóknarprest, Gerði og Agnesi þegar tekið var á móti biskupnum á Skálatúni.

Opið virka daga frá kl. 9-18 • NetfaNg: berg@berg.is • www.berg.is • berg fasteigNasala stOfNuð 1989

Gott einbýli , 156 fm. auk 8,7 hektara 
eignarlands á Kjalarnesi við Esjuræt-
ur.  Húsið er timburhús, fullbúið og 
afar vel staðsett. Búið að planta 40 
þús. plöntum í landið. Flott eign á 
fögrum stað.

Stekkur á Kjalarnesi

Mjög flott 60 fm. tveggja herb. íbúð við 
Litlakrika íi Mosó.  Flott eldhús og vandað 
baðherbergi, allt flísalagt með góðum 
græjum. Laus strax. Sér inngangur.  
V. 16,5 m.

Litlikriki

Mjög góð 84 fm. endaíbúð á jarðhæð í 
litlu fjölbýli á vinsælum stað í Mosfells-
bæ.  2 svefnherbergi, ágætar innrétting-
ar. Flottur garður. Laus strax. 
V. 23 m.

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

Lögbýli á Kjalarnesi

Tveggja hæða parhús. Mjög mikið 
endurnýjað á smekklegan hátt. 
Samtals 270 fm.  Eignarlóð, 765 fm. 
Glæsileg eign á flottum stað í sveita-
sælunni.  Lækkað verð.

Engjavegur

Gott, 260 fm.  atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum við Völuteig í Mosfellsbæ. Vand-
aðar innréttingar, gólfefni og snyrting, 
Hægt að gera íbúðir á efri hæð. Góð 
aðkoma. 
V. 22,5

Völuteigur

Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu við-
haldi á þessum vinsæla stað í Mosfells-
bæ. Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi 
og 2 baðherbergi. Heitur pottur.  Allt 
fyrsta flokks. Fallegur garður. Sólpallur 
og hellulagt pílaplan með hita. V. 39,9 m.

Grenibyggð

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

pétur pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

daniel g.
björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Magnús 
ingþórsson
sölufulltrúi
895-5608

Þjónusta við 
Mosfellinga í 24 ár

Flugumýri 16d
s. 577-1377
896-9497

www.retthjajoa.is

www.retthjajoa.is

mynd/Hilmar

Raðhúsalengja, 6 einingar, 240 fm. á 
tveimur hæðum. Rúmlega fokhelt, 4  
svefnherbergi, tvennar svalir. Nánast 
fullbúið að utan. Hagstætt verð.
V. 24-25 m.

Laxatunga

Vantar 150 til 190 fm. einbýlishús á einni hæð með góðum garði í Holtum, Töngum eða Höfðum. 
Vantar rað- eða parhús 4ra til 6 herbergja í Mos. Vantar 80 til 120fm. eign með bílskýli eða bílskúr í Mos.


