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MOSFELLINGUR

Mosfellingurinn Dagný Kristinsdóttir er nýr formaður Aftureldingar

Stórt skref út fyrir 
þægindarammann 16

mynd/hilmar

Hundruð skólabarna 
kvöddu Maríu á torginu

Eurovision-stjarnan og Mosfellingurinn María Ólafs heldur á vit ævintýranna

Krakkar í leik- og grunnskólum bæjarins 
fjölmenntu á Miðbæjartorgið á föstudaginn 
og kvöddu Eurovision-farann Maríu Ólafs-
dóttur. Hún mun keppa fyrir Íslands hönd í 
Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. 
María syngur lagið Unbroken á seinna 
undanúrslitakvöldinu fimmtudaginn 21. 
maí. Úrslitakvöldið fer svo fram á laugar-
daginn 23. maí og vonandi verður okkar 
fulltrúi þar. Mosfellsbær veitti söngkonunni 
blómvönd og fararstyrk við tilefnið.
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  SUMARKORT
Sumarið lítur vel út í World Class því nú geturðu nælt þér í heilsuræktarkort á sérstöku sumartilboði. 

Sumarkortið gildir í öllum stöðvum okkar og kostar mánuðurinn aðeins 7.490 kr.

Nánari upplýsingar í síma 553 0000
og á worldclass.is 

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

TÓNLISTIN OG MOSFELLSSVEITIN 
– Kátar systur!

Nýlega hittumst við Pétur Guð-
mundsson og tilefnið var að skoða 
saman gamlar ljósmyndir sem hann 
tók á árunum 1960-70. Á þeim árum 
var öflugt starf hjá Kirkjukór Lága-
fellssóknar undir stjórn organistans 
Hjalta Þórðarsonar frá Æsustöðum. Á 
námskeiði hjá Söngmálastjóra Þjóð-
kirkjunnar, sem kórinn tók þátt í, var 
tónskáldið Gunnar Reynir Sveinsson 
að vinna með kórnum og fann þar 
fjórar söngsystur sem „rödduðu“ vel 
saman! Tónninn var gefinn og söng-
hópurinn KÁTAR SYSTUR varð til.
Þær sungu síðan saman um tveggja 
ára skeið á fjölmörgum samkomum 
í sveitinni.

Kátar systur voru frá vinstri: Hrefna Magn-
úsdóttir, Ólöf Sjöfn Gísladóttir, Matthildur 
Jóhannsdóttir, Úlfhildur Geirsdóttir.

MOSFELLINGUR
Útgefandi: Mosfellingur ehf., Spóahöfða 26, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Hilmar Gunnarsson, hilmar@mosfellingur.is
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: Pósturinn. 

Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf.
Próförk: Einar Lövdahl 
Tekið er við aðsendum greinum á mosfellingur@mosfellingur.is 

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

skulu berast fyrir kl. 12, mánudegi fyrir útgáfudag.

Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Það hefur verið gaman að taka þátt 
í umgjörðinni í kringum hand-

boltann í vetur. Strákarnir í meistara-
flokki karla komu inn sem nýliðar í 

efstu deild og stóðu sig með 
stakri prýði. Hver hefði 
trúað því fyrir tímabilið 
að liðið myndi hafna 
í 2. sæti? Liðið byrjaði 
tímabilið frábærlega og 
menn biðu í ofvæni eftir 

að blaðran myndi 
springa. En blaðr-

an sprakk aldrei 
og er enn á 

góðu flugi 
og verður 

það vonandi sem lengst. Handbolt-
inn er kominn á þann stall sem hann 
á heima á og handboltabærinn getur 
farið að standa undir nafni.

Blakstelpurnar enduðu einnig í 
hinu ljúfsára öðru sæti og náðu 

því ekki að fullkomna þrennuna í 
vetur. Gott silfur, gulli betra.  

María Ólafs heldur utan í dag og 
tekur þátt í hinni einu sönnu 

Eurovision-keppni. Ég treysti því 
að hver einasti Mosfellingur og 
Íslendingur sendi hlýja strauma til 
Maríu okkar sem á eflaust eftir að 
heilla heimsbyggðina.

Gott silfur

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

  -  Frítt, frjálst og óháð bæjarblað2
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kirkjustarfið

  -  Bæjarblaðið í Mosfellsbæ64

Endurnýjun 
samstarfssamnings
Mosfellsbær hefur endurnýjað sam-
starfssamning við Heilsuvin vegna 
lýðheilsu- og þróunarverkefnisins 
Heilsueflandi samfélag. Áherslu-
þáttur verkefnisins fyrir árið í ár er 
hreyfing og útivist í víðum skilningi 
fyrir alla aldurshópa. Bæjarbúar eru 
hvattir til nýta sér þá fjölbreyttu af-
þreyingarmöguleika sem í boði eru í 
Mosfellsbæ. Nánari upplýsingar um 
hlaupa- og gönguleiðir má finna á á 
heimasíðu bæjarins undir flokknum 
mannlíf/heilsa og hreyfing.
Verkefnið, Heilsueflandi samfélag, 
sem inniheldur helstu áhersluþætti 
landlæknis, miðar að því að setja 
heilsueflingu í forgrunn í allri 
þjónustu sveitarfélagsins hvort sem 
um ræðir fræðslu-, menningar- eða 
skipulagsmál. Ætlunin er að ná 
til allra aldurshópa, fyrirtækja og 
félagsamtaka. Sambærileg verkefni 
eru þekkt erlendis en er nú í fyrsta 
skipti tekið upp hér á landi.

Sunnudagur 17. maí
Guðsþjónusta í Lágafellsskóla kl. 20:00 
– Skráningarguðsþjónusta 
fermingarbarna næsta árs. 
Báðir prestarnir.

Miðvikudagur 20. maí
Bænastund á Hlaðhömrum.

Sunnudagur 24. maí - Hvítasunna  
Guðsþjónusta í Lágafellskirkju kl. 11:00. 
Sr. Skírnir Garðarsson.

Sunnudagur 31. maí
Guðsþjónusta í Mosfellskirkju kl. 14:00. 
– Kirkjudagur Hestamannafélagsins 
Harðar. Hópreið hestamanna til kirkju. 
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
Heilunarguðsþjónusta í Lágafellskirkju 
kl. 20:00. Sr. Ragnheiður Jónsdóttir.

FerMingarbörn árið 2016 
Sunnudaginn 17. maí kl. 20:00 eru 
fermingarbörn næsta árs kölluð til 
kvöldguðsþjónustu í Lágafellsskóla kl. 
20:00. Öll börn fædd 2002 hafa fengið 
sendan bækling um fermingarstarfið 
næsta vetur. Biðjum við tilvonandi 
fermingarbörn og foreldra að koma 
með skráningarhluta bæklingsins til 
guðsþjónustunnar. Í bæklingnum er 
meðal annars að sjá lista yfir fermingar-
daga vorið 2016.

HelgiHald næStu vikna

SÓkn Í SÓkn
– liFandi SaMFÉlag
Vertu með í sókninni!

Starfshópur um uppbyggingu fjölnota 
íþróttahúss hefur verið starfræktur frá árs-
byrjun 2014 og hefur nú lokið störfum. 

Starfshópurinn hafði það að markmiði að 
framkvæma úttekt á knattspyrnuhúsum og 
þegar byggðum fjölnota íþróttahúsum víðs-
vegar á landinu og þróa og móta hugmynd-
ir um uppbyggingu slíks húss í Mosfellsbæ. 
Bæjarstjóra og embættættismönnum hefur 
nú verið falið að vinna áfram að málinu í 
samræmi við niðurstöður starfshópsins.

kostnaður í kringum milljarð
Starfshópurinn fór í greiningu á val-

kostum fyrir staðsetningu og gerði frekari 
greiningu á tveimur þeirra, annarsvegar við 
íþróttamiðstöðina að Varmá og hins vegar 
á Blikastaðalandi. Staðsetningin að Varmá 
þykir ákjósanlegri út frá fjárhagslegum og 
rekstrarlegum forsendum og er nú unnið út 
frá þeirri hugmynd.

Kostnaður við upphitað, einangrað hús 
með 12,5 m mænishæð er áætlaður í kring-
um milljarð samkvæmt VSÓ ráðgjöf. Full-
trúi Aftureldingar hefur lagt fram frumhug-
myndir um að fjölnotahúsið verði hannað, 
byggt, fjármagnað og rekið af aðilum á 
einkamarkaði. Hópurinn lét gera sérstaka 
fýsileikaathugun að slíku rekstrarformi.

leigja þarf 65% af tímunum 
Helstu niðurstöður starfshópsins eru að 

tryggja þurfi langtímaleigusamninga um  
útleigu tíma til allt að 65% af tímamagni 
í húsinu til þess að hægt verði að tryggja 
fjármögnun verkefnisins. Framlag bæjarins 
næmi um 30% af árlegum kostnaði við hús-
ið í formi leigðra tíma sem mundu verða 
nýttir af íþróttafélögum bæjarins. 

Næstu skref í þessu verkefni felast í að 
greina nákvæmar útfærslu á þeim mögu-
leika að einkaaðili taki að sér að hanna, 
byggja, fjármagna og reka húsið.

viljayfirlýsing er næsta skref
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri segir að 

það sé ánægjulegt hversu vel vinna starfs-

hópsins hafi gengið. „Nú þurfum við að 
skoða vandlega þessa leið með einkafram-
kvæmd. Það er ljóst að sveitarfélagið ræður 
ekki við fjárfestingu af þessari stærðargráðu 
næstu árin, meðfram þeirri fjárfestingu 
sem framundan er í 
uppyggingu á skóla-
mannvirkjum. 

Annaðhvort þarf 
því að byggja minna 
og ódýrara hús eða að 
hægt sé að nýta kosti 
einkaframkvæmdar og 
takmarka þannig hlut-
deild bæjarins í verk-
efninu. Við reiknum 
með að bærinn geti lagt verkefninu til um 
35 milljónir kr. á ári að meðtöldum þeim 
kostnaði sem bærinn ber í dag af rekstri 
gervigrasvallar og leigu á tímum í öðrum 
fjölnota húsum. Næsta skref er að stilla upp 
drögum að viljayfirlýsingu milli bæjarins og 
einkahlutafélagsins og sjá hvað það leiðir 
okkur en það er ekkert gefið í þessu máli 
enn,” segir Haraldur að lokum. 

Þörfin svo sannarlega til staðar
„Málið er á frekar viðkvæmu stigi akkurat 

núna,“ segir Óli Valur Steindórsson formað-
ur knattspyrnudeildar Aftureldingar.

„Við erum að reikna okkur fram og til 
baka og skoða hvernig er hægt að brúa bil-
ið. Við skiljum vel að væntingar Mosfellinga 
eru miklar en við viljum 
vanda til verks enda er 
svona mannvirki byggt 
til framtíðar. En þörfin 
er svo sannarlega til 
staðar.

Vilji og fjármagn er 
fyrir hendi svo lengi sem 
rekstrarlegur grund-
völlur er tryggður með 
kjölföstum leigusamn-
ingi við Mosfellsbæ. Til 
staðar er hópur einstaklinga og fyrirtækja 
sem er tilbúinn að fjárfesta í verkefninu 
með okkur. 

Vonandi náum við að púsla þessu saman 
og draumurinn væri að byggingin gæti risið 
í lok næsta árs,“ segir Óli Valur.

Safnadagurinn á 
Gljúfrasteini 17. maí
Í tilefni íslenska safnadagsins 
sunnudaginn 17. maí verður boðið 
upp á göngu frá Gljúfrasteini að 
Mosfellskirkju í Mosfellsdal.
Gangan hefst við Gljúfrastein kl. 
13:00 og mun Bjarki Bjarnason leiða 
gönguna, sem lýkur í Mosfellskirkju 
um kl. 15:00. Um tæplega klukku-
stundarlanga göngu er að ræða. 
Verður m.a. gengið að Guddulaug, 
en um hana skrifaði Halldór 
eftirminnilega í verkinu Í túninu 
heima. Í Mosfellskirkju, sem er í 
aðalhlutverki í Innansveitarkroniku, 
mun Bjarki rekja sögu kirkjunnar og 
að lokum gefst þátttakendum færi á 
að sjá sögu Halldórs lifna við þegar 
félagar í Leikfélagi Mosfellssveitar 
flytja vel valdar senur úr verkinu. 
Dagskráin í kirkjunni sem hefst 
að göngu lokinni eða um kl. 14:00 
er öllum opin. Þennan dag verður 
safnið að Gljúfrasteini opið frá kl. 
10:00-16:00 og er aðgangur ókeypis.

Starfshópur hefur skilað af  sér greinargerð •Of íþyngjandi fyrir sveitarfélagið  

Möguleiki á byggingu fjölnota 
íþróttahúss í einkaframkvæmd

Ársreikningur fyrir árið 2014 var staðfestur 
og áritaður við síðari umræðu í bæjarstjórn 
þann 6. maí síðastliðinn.

Rekstrarafgangur fyrir fjármagnsliði var 
312 milljónir sem er rúmlega 4% af tekjum. 
Að teknu tilliti til fjármagnsliða er rekstrar-
halli A og B hluta 72 milljónir eða tæplega 
1% af tekjum. Veltufé frá rekstri er 468 
milljónir eða rúmlega 6% af tekjum. Eigið 
fé í árslok nam 4.120 milljónum og eigin-
fjárhlutfall tæplega 28%. Skuldaviðmið er 
128% sem er vel innan þess 150% hámarks 
sem kveðið er á um í lögum. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá Mosfellsbæ.  

Íbúar Mosfellsbæjar voru 9.300 um 
síðustu áramót og hafði fjölgað um 2,5% á 
milli ára. Mosfellsbær er sjöunda fjölmenn-
asta sveitarfélag landsins og þar störfuðu 

649 starfsmenn í 533 stöðugildum á árinu 
2014. 

lakari niðurstaða en gert var ráð fyrir
Rekstrarniðurstaða A og B hluta var lak-

ari en áætlanir gerðu ráð fyrir sem skýrist 
helst af ytri kostnaðarþáttum sem reyndist 
erfitt að bregðast við á rekstrarárinu. Í því 
tilliti ber helst að nefna að kjarasamnings-
bundnar launahækkanir voru meiri en ráð 
var fyrir gert, veitt var meiri fjárhagsaðstoð 
en áður auk þess sem ófyrirséður halli varð 
á rekstri málaflokks fatlaðs fólks.

Fræðslumál eru langstærsti málaflokk-
urinn en til hans runnu 2.981 milljónir eða 
52% skatttekna. Til félagsþjónustu var veitt 
1.269 milljónum og eru þar meðtalin mál-
efni fatlaðs fólks. Íþrótta- og æskulýðsmál 

eru þriðja stærsta verkefni bæjarins en til 
þeirra mála var varið um 662 milljónum. 
Samtals er því 85% skatttekna Mosfells-
bæjar varið til fræðslu-, félagsþjónustu- og 
íþróttamála.

Bæjarráð hefur samþykkt að fela bæj-
arstjóra að mynda teymi úr hópi fram-
kvæmdastjórnar til að yfirfara fjárhags-
áætlun ársins 2015. Í þeirri vinnu verði 
lagt mat á hvaða atriði þarf að endurskoða 
í fjárhagsáætlun ársins með tilliti til fyrir-
liggjandi rekstrarniðurstöðu ársins 2014.

Ársreikningur lagður fram

Haraldur 
Sverrisson

Óli Valur 
Steindórsson

tölvuteikning af fjölnota 
húsi sem risið gæti að varmá
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Eldri  borgarar

Þjónustumiðstöðin 
Eirhömrum
Framundan í maí og júní

22. maí föstudagur kl. 13:00 í borðsal 
Eirhamra. Síðasta FÉLagSVIST vetrarins.  
Kaffi, meðlæti og vinningar fyrir tvö efstu 
sætin. Aðgangseyrir 600 kr. Allir hjartan-
lega velkomnir, en skráningarlisti er inn í 
handverksstofu eða á elvab@mos.is.

glervinnsla verður opin alla miðviku-
daga og fimmtudaga þangað til að það 
verður sumarfrí.

alla virka daga er handverksstofan 
opin frá kl 13:00-16:00. Leiðbeinendur 
eru í handavinnu alla daga nema 
föstudaga.

Þeir sem vilja prjóna eða gefa muni á 
basarinn okkar eru velkomnir að fá efni 
hjá okkur á Eirhömrum. :) Við þökkum allt 
framlag. 

íslensk gamanmynd - BaKK
Nú skellum við okkur í bíó :)

Ætlunin er að fara í 
bíó 27. maí kl. 15:30 í 
Smárabíó. Farið verður 
með rútu ef þátttaka er 
næg annars einkabílum. 
Líklega yrði farið í 
Smáralind um kl. 14:00 
og rölt um eða fengið 
sér kaffi, svo bíó og 
loks heim. Áhugasamir hafi samband við 
félagsstarfið. 1.250 kr í bíó með poppi og 
gosi. Gjald í rútu 1.500 kr.

Fréttir af félagsstarfi
Perluhópur Jónu hefur heldur betur sleg-
ið í gegn og margar konur komið saman 
alla mánudaga og miðvikudaga í vetur til 
að perla og töfra fram hinu ótrúlegustu 
hluti undir dyggri handleiðslu Jónu 
Georgsdóttur sem við í félagsstarfinu ber-
um bestu þakkir til og vonum sannarlega 
að Jóna og hennar konur verði hjá okkur 
áfram næsta vetur. 

Minnum á að félagsstarfið hefur góða 
aðstöðu fyrir alls konar samkomur ef 
fólk vil hópa sig saman og sinna sínum 
hugðarefnum, t.d. leshring, leðurhópur, 
bútasaumshópur, postulínshópur, spila-
hópur, briddshópur og svo mætti lengi 
telja. Endilega nýtum okkur aðstöðuna 
og minnum á að félagsstarfið er fyrir alla 
eldri borgara, öryrkja og atvinnulausa í 
Mosfellsbæ. Formlegri vetrardagskrá er 
við það að ljúka og hlökkum við til að 
sjá sem flesta í haust aftur og vonum við 
að enn fleiri bætist í hópinn, því alltaf er 
pláss fyrir jákvætt og skemmtilegt fólk 
og að lokum þökkum við fyrir frábæran 
vetur og óskum öllum gleðilegs sumars.

Framundan hjá Famos
Skráningar í fullum gangi.
Menningarkvöld um miðjan dag, 
ferð þann 21. maí nk.
Grettissöguferð 5.-6. júní. 
Sumarferð á vegum Ferðanefndar FaMos 
21.-23. júní um Húnaþing.

myndir af dansleik
Slegið var upp dansleik á Eirhömrum 
með Hjördísi Geirs söngkonu sem spilaði 
á gítar og söng og Grétar Snær spilaði á 
harmonikku. Um 50 manns skemmtu sér 
vel og nutu þess að hafa gaman saman, 
þetta er klárlega eitthvað sem verður að 
endurtaka í haust og við hlökkum til. :)

- Fréttir úr bæjarlífinu6

Biskupsfundur gerir þá tillögu að Reynivalla- og Mosfellsprestakall verði sameinuð í eitt  

Kjósverjar mótmæla sameiningu
Fjölmennur fundur var haldinn á dögunum í Ásgarði í Kjós þar sem 
einhugur var um að verja framtíð Reynivalla sem prestsseturs. 

Sr. Gunnar Kristjánsson sóknarprestur Reynivallasóknar lætur af 
embætti í vor vegna aldurs. Biskupsfundur gerir því þá tillögu að 
prestaköllin í Kjós og Mosfellsbæ verði sameinuð í eitt. Sameinuðu 
prestakalli verði þjónað af einum sóknarpresti í fullu stöðugildi 
og tveim prestum í einu og hálfu stöðugildi. Kjósverjar telja það 
mikinn missi að fá ekki prest að Reynivöllum og að sóknarbörn í 
Reynivallaprestakalli muni bera skarðan hlut frá borði með um-
ræddri sameiningu. Ljóst er að Mosfellsprestakall er ört stækkandi 
sókn og hefur í raun þörf fyrir presta í þrem stöðugildum. Hætta er 
á að leiðin fyrir prest úr Mosfellsbæ upp í Kjós verði mun lengri en 
leiðin úr Kjósinni í Mosfellsbæ.

Þetta kemur fram á fréttavef Kjósarhrepps en formleg ályktun 
fundarins var eftirfarandi:

„Fundurinn mótmælir fyrirhugaðri sameiningu Reynivalla- og 
Mosfellsprestakalls. Fundurinn lýsir yfir miklum áhyggjum af fyrir-
hugaðri sameiningu þar sem það myndi leiða til þess að þjónusta við 
sóknarbörn í Reynivallaprestakalli myndi minnka verulega og einnig 
að hið sögufræga prestssetur að Reynivöllum yrði lagt niður. 

Fundurinn leggur til að Reynivallaprestakall fái að halda stöðu 
sinni og fundin verði leið til þess að skapa næg verkefni til að halda 
presti í fullu starfi með búsetu að Reynivöllum.“

reynivallakirkja í kjós

Heiða María fékk 
viðurkenningu frá MS
Á dögunum réðust úrslit í árlegri 
teiknisamkeppni Mjólkursam-
sölunnar meðal fjórðu bekkinga í 
grunnskólum landsins. Alls bárust 
eitt þúsund myndir í keppnina frá 
43 grunnskólum. Tíu nemendum 
voru veittar viðurkenningar 
fyrir teikningar sínar og fær hver 
verðlaunahafi 25.000 kr. sem renna 
óskiptar í bekkjarsjóð viðkomandi.
Heiða María Hannesdóttir, 
nemandi í 4. LÞ í Lágafellsskóla, átti 
eina mynd af þeim tíu sem fengu 
viðurkenningu. Á efri myndinni má 
sjá Heiðu Maríu ásamt Jóhönnu 
skólastjóra Lágafellsskóla og á 
þeirri neðri er myndin sjálf sem hún 
teiknaði.

Á dögunum var tilkynnt um val á áhugasýningu ársins á vorþingi 
BÍL, Bandalags íslenskra listamanna. Fyrir valinu varð Ronja ræn-
ingjadóttir eftir Astrid Lindgren í uppsetningu Leikfélags Mosfells-
sveitar.

Listrænir stjórnendur sýningarinnar eru Agnes Wild leikstjóri, 
Sigrún Harðardóttir tónlistarstjóri og Eva Björg Harðardóttir leik-
myndar- og búningahönnuður, en með titilhlutverkið fer María 
Ólafsdóttir. Ronja verður sýnd á Stóra sviði Þjóðleikhússins fyrstu 
helgina í júní og er miðasala þegar hafin hjá Þjóðleikhúsinu og á 
www.leikhusid.is.

ronja ræningjadóttir valin úr 18 sýningum
Val Þjóðleikhússins á athyglisverðustu áhugaleiksýningu leik-

ársins fór nú fram í tuttugasta og annað sinn. Að þessu sinni sóttu 
alls sextán leikfélög um að koma til greina við valið með átján 
sýningar. Sýningar leikársins einkenndust af mikilli fjölbreytni og 
metnaði og eins og oft áður var dómnefnd vandi á höndum að velja 
eina sýningu úr. Í dómnefnd í ár sátu fjórir leikarar úr leikhópi 
Þjóðleikhússins, þau Baldur Trausti Hreinsson, Guðrún Snæfríður 
Gísladóttir, Tinna Gunnlaugsdóttir og Vigdís Hrefna Pálsdóttir.

Heillandi og fjörug barnasýning
Umsögn dómnefndar um sýninguna er svohljóðandi: „Sýning 

Leikfélags Mosfellssveitar á Ronju ræningjadóttur er heillandi 

og fjörug barnasýning þar sem fjölmargir þættir koma saman og 
mynda áhrifaríka heild. Leikhópurinn er fjölmennur og sterkur, og 
leikarar í aðalhlutverkum standa sig afar vel. Tónlist er veigamikill 
þáttur í sýningunni, og söngatriðin vel útfærð. Sviðið er notað á 
skemmtilegan hátt þar sem hljómsveitin er hluti af sýningunni. 
Mikil alúð er lögð við útlit sýningarinnar, leikmyndin er hugvits-
samleg og búningar og leikgervi vel unnin.“

Bandalag íslenskra listamanna velur áhugasýningu ársins •Á svið Þjóðleikhússins í júní  

ronja áhuga-
sýning ársins

ronja og birkir staldra 
næst við í þjóðleikhúsinu 

MOSFELLINGUR

Hvað Er
að frétta?

SEndu oKKur línu...

mosfellingur@mosfellingur.is
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Okkur vantar allar gerðir 
bíla Og hjólhýsa á staðinn

100 bílar | ÞverhOlti 6 | sími 517 9999 | 100bilar@100bilar.is

Hjónin Hlín Sveinsdóttir og Sigþór Þórar-
insson eru eigendur og rekstraraðilar að 
Hlín Blómahúsi sem starfrækt hefur verið 
frá árinu 1993. 

„Við opnuðum fyrst hér í kofanum 1993 
og vorum með verslunina hér til ársins 2006 
en þá fluttum við í Krónuhúsið. Við rákum 
verslunina þar í þrjú ár, þegar við lokuðum 
þar fórum við heim með reksturinn þar til 
við opnuðum í Kjarnanum 2014. Það var 
svo núna í mars sem við fluttum reksturinn 
aftur hingað í kofann eins og ég kalla hann 
alltaf,“ segir Hlín.

„Okkur líður eins og við séum komin 
heim og höfum fengið yndisleg viðbrögð 
frá okkar viðskiptavinum. Allir sem koma 
hérna inn eru jafn hamingjusamir og við 
með að verslunin sé komin aftur hingað.“

Vilja bara vera í Mosó
„Við verðum með samskonar vöruval og 

við höfum verið með, þ.e. blóm, blóma-

potta, kerti og fleira. Verslunin er mjög árs-
tíðarbundin eins og hún hefur alltaf verið 
en við náum í allan efnivið úr náttúrunni 
eins og við mögulega getum,“ segir Sigþór 
og bætir við að þau verði með úrval af sum-
arblómum og jafnvel einhverjar fjölærar 
plöntur með vorinu.

„Við eigum stóran viðskiptamannahóp 
sem hefur fylgt okkur lengi, við höfum 
alltaf viljað vera með okkar rekstur í Mosó. 
Okkur hefur oft boðist húsnæði í Reykjavík 

en við erum Mosfellingar og viljum vera 
hér og þjóna Mosfellingum sem og öðrum 
af metnaði og gleði,“ segja þau hjónin að 
lokum.

Hlín Blómahús hefur opnað á ný „í kofanum“ í Háholti 18   

Hlín er komin heim
sigþór og hlín komin á 

kunnuglegar slóðir

           Fjölbrautaskóli Vesturlands 
 
 
 

á haustönn 2015 
 

Nám á sjúkraliðabraut, í húsa- og húsgagnasmíði,           
í vélvirkjun og í meistaraskóla  

 
Námið er blanda af staðbundnum lotum utan dagvinnu-
tíma og  fjarnámi. Nánari upplýsingar eru á  heimasíðu 
skólans ásamt umsóknareyðublaði. 
 
 

 
Fjölbrautaskóli Vesturlands          www.fva.is               Sími: 433-2500 

 

Námsframboð fyrir fullorðna  
á haustönn 2015 

 

Höfðaberg er nýr skóli við Æðarhöfða •Almenn ánægja með starfsemina •Þrír árgangar við skólann næsta vetur  

Skólinn stækkar fyrir næsta skólaár
Á undanförnum misserum hefur 
verið unnið að uppbyggingu skóla 
við Æðarhöfða fyrir 5, 6 og 7 ára börn. 
Þessi skóli hefur fengið nafnið Höfða-
berg. Í vetur hafa 5 og 6 ára börn ver-
ið í Höfðabergi og næsta vetur verða 
árgangarnir þrír.

Könnun sýnir almenna ánægju
Að sögn skólastjórnenda í Höfða-

bergi hefur starfið gengið vel í vetur 
og almenn ánægja meðal starfsfólks 
og barnanna og jákvæður andi ríkir 
í húsinu. Telja þeir ávinning af sam-
starfi árganganna vera góðan sem 
báðir aldurshópar njóti góðs af. 

Nýleg könnun meðal foreldra í 
Höfðabergi sýnir að þeir eru almennt 
ánægðir með skólann og telja að 
börnum sínum líði vel í skólanum. Þá 
telja þeir að húsnæðið, lóðin, ásamt 
skipulaginu í heild, sé gott og henti 

þessum aldurshóp vel. 
Nokkrar ábendingar komu þó 

fram í könnuninni, sem er af hinu 
góða, flestar snéru að lóðinni og öðru 
skipulagi sem verður tekið til endur-
skoðunar og bætt úr eftir þörfum.

Skólinn stækkar
Fyrir næsta skólaár mun bætast 

við einn árgangur til viðbótar og 
verða þá í Höfðabergi þrír árgangar 
saman, samtals tæplega 200 börn í 
vel búnum skóla. Til þess að mæta 
þessu verður í sumar bætt við fjórum 
húsum á lóðina ásamt tengibyggingu 
sem tengist þeim byggingum sem 
fyrir er. Framkvæmdir í sumar felast 
á flutningi fjögurra húsa frá Lága-
fellsskóla sem og lóðaframkvæmdir 
og gerð nýrrar tengibyggingar. Þegar 
þessum framkvæmdum verður lokið 
verður skólinn fullbyggður.

teikning sem sýnir fyrir-
hugaðar framkvæmdir

höfðaberg





Litla  upplestrarkeppn
in í Lágafellsskóla
Nú á vordögum var foreldrum og 
forráðamönnum í 4. bekk Lága-
fellsskóla boðið að koma í skólann 
og hlusta á nemendur 4. bekkjar 
flytja ljóð og sögur á lokahátíð 
Litlu upplestrarkeppninnar. Allir 
nemendur hafa lagt sitt af mörkum 
og æft sig í upplestri undir stjórn 
umsjónarkennara sinna frá því 
að keppnin hófst formlega á degi 
íslenskrar tungu 16. nóvember 2014. 
Lokahátíðin var í formi samveru 
með foreldum, kennurum og 
öðrum nemendum skólans þar sem 
nemendur í 4. bekk sungu, lásu ljóð 
og sögur og spiluðu á hljóðfæri.
Keppnin er eins konar undanfari 
Stóru upplestrarkeppninnar sem 
haldin er í 7. bekk um land allt. Að 
Litlu upplestrarkeppninni lokinni 
standa allir eftir sem sigurvegarar  
og fá afhent viðurkenningarskjal frá 
Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar.
Í ár heppnaðist Litla upplestr-
arkeppnin einstaklega vel og er 
skólinn stoltur af þessum flottu og 
hæfileikaríku nemendum sínum.

Kiwanisklúbbarnir í Mosfellsbæ, Mosfell 
og Geysir, í samstarfi við Eimskip afhentu 
á dögunum 1. bekkingum í grunnskólum 
bæjarins nýja hjálma. Þetta hefur verið 
árlegur gjörningur síðustu ár og engin 
breyting þar á þótt umræðan og reglur í 

Reykjavík séu upp í loft. 
„Mjög ánægjulegt er að sjá hvað 

krakkarnir eru glaðir og ánægðir og bíða 
spenntir á hverju voru eftir heimsókn frá 
okkur,“ segir Kristján Þór Ingvarsson forseti 
Kiwanisklúbbsins Mosfells. „Við afhentum 

um 155 hjálma í alla grunnskóla bæjarins, 
Varmár-, Lágafells-, og Krikaskóla. Í fram-
haldi af afhendingu okkar hafa skólarnir 
verið með öryggisátak þar sem krökkunum 
er sýnd nauðsyn þess að hafa alltaf hjálm á 
höfði þegar hjólað er.“

Kiwanisklúbbar gefa 1. bekkingum hjálma
ánægðir nemendur komið færandi hendi

Nú stendur yfir ljósmyndakeppni á Kjalar-
nesi og verða úrslit keppninnar tilkynnt á 
Kjalarnesdögum laugardaginn 27. júní.

Mosfellingur heyrði í Sveinbirni Grét-
arssyni eða Bjössa Greifa og fékk að vita 
meira um kepnina en Bjössi situr í dóm-
nefndinni.

Hvað getur þú sagt okkur um þessa ljós-
myndakeppni?

Við ákváðum að efna til þessarar keppni 
til að vekja athygli á fegurð Kjalarness en 
það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir 
henni. Myndirnar í keppninni verða að vera 
teknar á Kjalarnesi og við skiptum þeim í  
flokka: Náttúrulífsmyndir, mannlífsmyndir 
og frumlegar/skemmtilegar myndir.
Og hverjir geta tekið þátt?

Allir geta tekið þátt, einu 
skilyrðin eru að myndirnar 
séu teknar á Kjalarnesi.
Verða einhver verðlaun?

Já, í verðlaun verða 
vandaðar útprentanir á bestu 
myndunum í hverjum flokki og 
verða þær sýndar á 
Kjalarnesdögum 
laugardaginn 27. 
júní og síðan 
gefnar þeim ljós-
myndurum sem 
tóku myndirnar.
Og hvernig tekur 
maður þátt?

Þátttakendur eiga 
að senda myndir á net-

fangið myndir@1.is fyrir 10. júní.
Og hvernig eru bestu myndirnar 

valdar?
Það er þriggja manna dóm-

nefnd sem fer yfir allar myndir 
og velur þær bestu í hverjum 

flokki.
Hefur þú búið lengi á Kjalar-

nesi?
Ég flutti í byrjun árs 

2004 og þetta eru 
því orðin rúmlega 
11 ár. Hér er frábært 
að ala upp börn og 
vera með gæludýr og 
ég vil hvergi annars 

staðar vera.

Úrslit tilkynnt á Kjalarnesdögum •Bjössi Greifi í dómnefnd • Vekja athygli á fegurðinni 

Ljósmyndasamkeppni á Kjalarnesi

fallegt á 
kjalarnesi
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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

Markaður í Lágafellsskóla
Laugardaginn 16. maí kl. 11-13
Nemendur í 10. bekk Lágafellsskóla standa fyrir 
markaði til styrktar útsktiftaferð sinni. 

Fjölbreyttur varningur á boðstólnum m.a. 
sérstakur bás með sjúkratöskur og plástrabox

Veitingasala á staðnum

Allir velkomnir



 Vekja athygli á fegurðinni 

Ljósmyndasamkeppni á Kjalarnesi

Bæjarlistamaður 
Mosfellsbæjar 2015

VirÐing   jákVæÐni   framsækni   umhyggja

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir 
ábendingu um bæjarlistamann Mosfellsbæjar 2015. 
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 2015.

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

Ábendingar þurfa að hafa borist Menningarmálanefnd 
Mosfellsbæjar í síðasta lagi 31.maí 2015.  Ábendingar skulu 
berast rafrænt í gegnum heimasíðu bæjarins.

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar

HáHolt 14 - sími 586 1210

Opið: mánudaga-föstudaga 10:00-18:00

Húsfélög
í mosfellsbæ 
og nágrenni

Vil góðfúslega benda ykkur á, að verslun mín að Háholti 14, 
mosfellsbæ hefur upp á að bjóða flestar tegundir garðáhalda 

svo sem hrífur, skóflur, kantskera greinaklippur, hekkklippur ofl.  
svo og smáverkfæri fyrir garðinn.

Einnig seljum við garðáburð, Casaron, Round Up og 
Decis skordýraeitur, svo og lífrænan áburð.

pallahreinsir og pallaolía fæst hér 
og útvega bílastæðamálningu.

Ef svo ber undir, þá er ekkert mál fyrir ykkur að 

stofna mánaðarreikning hér í versluninni.

HlUtVERK
Vinna – virðing - vellíðan

 „dagur góðra verka“
Vinnustofur skálatúns og 
ásgarður Handverkstæði

Eru sambandsaðilar innan samtaka Hlutverks. samtökin er 
ráðgefandi stofnun ríkis og sveitafélaga, þar með talin ráðuneyti 
og annarra þeirra sem sjá um starfsendurhæfingu og atvinnumál 

fatlaðs fólks. tilgangurinn er að stuðla að góðu samstarfi og 
samskiptum fyrirtækja og stofnana innan sambandsins.

og fögnum við því sumri og birtu með opnu húsi 
í vinnustofum skálatúns og ásgarði Handverkstæði 

föstudaginn 22. maí.

okkur langar að gera starfsemi okkar sýnilega í nær 
umhverfinu og viljum við því bjóða alla velkomna 

að kíkja á okkur og sjá hvað við erum að gera.
Boðið verður upp á kaffi og kleinur og

að sjálfsögðu verður okkar fallega handverk til sölu.

Hlökkum til að sjá þig!
Vinna – virðing - vellíðan

www.hlutverk.is

opið verður frá kl: 9.00-15.30 á Vinnustofum 
skáltúns og frá kl: 9.00-12.00 
á ásgarður Handverkstæði

www.mosfellingur.is   -  11
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Skjöl Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar 
eru mikill viskubrunnur um sögu og 
menningu héraðsins. Safnið varðveitir 
gögn frá stofnunum, félögum, fyrirtækj-
um og einstaklingum. Safnið óskar eftir 
að fá gögn afhent í stað þess að þeim 
sé eytt. 
Glötuð gögn er glötuð saga. 

Hér til hliðar má sjá mynd sem 
varðveitt er á safninu.

Þann 24. október 2001 var formleg 
opnun á Héraðsskjalasafni Mosfells-
bæjar. Við það tækifæri skrifaði Ólafur 
Ásgeirsson þáverandi Þjóðskjalavörður 
undir staðfestingu á samþykkt fyrir 
skjalasafnið. Fjölmenni mætti á opnun-
ina og veittar góðar veitingar.

Safnið annast söfnun, innheimtu og 
varðveislu skjala, hefur eftirlit með skila-

skyldum stofnunum bæjarins og leitast 
við að varðveita og efla þekkingu á sögu 
síns umdæmis. Skrifstofa og geymslur 
Héraðsskjalasafnsins eru staðsettar í 
kjallara Þverholti 2. 

leynist fjársjóður í þínum fórum?

Opnun Héraðsskjalasafnsins

Fjölbreytt þjálfun
Kæru félagar.

Í síðasta pistli vorum við 
sammála um að næsta skref hjá 
okkur væri að reima á sig skóna, 
finna fína göngu- og hlaupaleið 
og leggja af stað. Það er mín von 
að vel hafi tekist til með fyrstu 
skref þjálfunarinnar. 

Þegar kemur að þjálfun þá 
skiptir fjölbreytileiki æfinga miklu máli. 
Utanvegahlaup líkt og Tindahlaupið 
krefst þess að styrkur í fótleggjum, kálf-
um, mjóbaki og kvið sé til staðar. Það er 
því tilvalið sem næsta skref hjá okkur 
í hlaupaáætluninni að bæta við okkur 
nokkrum styrktar- og teygjuæfingum 
sem framkvæma má eftir göngu eða 
hlaup 2–3 í viku. Þrjár umferðir af eftir-
farandi æfingum þar sem framkvæmdar 
eru 5–20 endurtekningar styrkja líkam-
ann alhliða.
- Armbeygjur á tánum eða hnjánum 
þar sem viðmið er að fara með brjóst-
kassann eins nálægt jörðu og mögulegt 
er. Frekar að gera á hnjánum og fara 
dýpra niður.
- Hnébeygjur. Gott er að setjast á stól 
sem viðmið eða bekk. Fyrir þá sem 
treysta sér dýpra þá er það í góðu lagi 
en mikilvægt er að halda hælum þétt 
við jörðu.
- Bakfettur. Liggjum á maganum og 
fettum okkur upp. Gott er að hafa 
hendur við eyru. Fætur mega fylgja 
með í hreyfingunni.

- Kviðkreppur. 
Liggja á bakinu með 
fætur við eða frá jörðu. 
Hendur við eyru og kreppa 
rólega upp þar sem olnbogar 
fara í átt að hnjám.
- Sem teygjuæfingar er gott 
að setja annan fótlegginn 
upp á stól og halla sér í átt að 

tánum. Þá finnur þú teygju í kálfa og 
aftan á lærum. Gott að halda teygju í 
um það bil 45 sekúndur.
- Framan á læri má teygja með því að 
toga hægri fótlegg (gripið um rist) aftur 
og reyna að ná hæl eins nærri rass og 
mögulegt er.

Miklu máli skiptir í styrktaræfingum 
að framkvæma æfingarnar rólega og 
vanda hreyfingu. Rétt öndun á sér stað 
þegar andað er að sér við upphaf hreyf-
ingar og andað frá sér í átakinu. 

Samhliða hlaupum og styrktaræf-
ingum er gott að auka á fjölbreytileika 
þolæfinganna. Sund og hjólreiðar eru 
frábær leið til að auka þolið og um 
leið örva fleiri vöðva til verksins. Með 
fjölbreyttri þjálfun minnkum við líkur 
á einhæfu álagi sem oft leiðir af sér 
meiðsli en síðast en ekki síst þá heldur 
fjölbreytileikinn skemmtanagildinu við 
sem er einn mikilvægasti þáttur þess að 
við njótum þess að hreyfa okkur.

Gangi þér vel!   
� Arnaldur Birgir Konráðsson

heilsu

hornið

heilsuvin í mosfellsbæ

Svo mikil ásókn hefur verið í að spila svokallað Hetjuspil í frístund Krikaskóla að 
nemendur og starfsmenn hafa brugðið á það ráð að búa til sína eigin útgáfu af spilinu. 

Spilið er fyrir stelpur og stráka á aldrinum 6-10 ára. Þar berjast hetjur við skrímsli 
og leysa ýmsar þrautir á ævintýralegum stöðum eins og fjallstindum og í dýflissum. Í 
spilinu er þekking í stærðfræði og ensku þjálfuð þannig að kennslugildið er mikið. Nýtur 
spilið gríðarlegra vinsælda í skólanum og komast oft færri að en vilja. Spilið er ævintýra-
spil af bestu gerð og er óskað eftir því daglega hjá þessum hressu krökkum í Krikaskóla.

Nýtt æði í Krikaskóla
Hetjuspilið vinsælt

spilið reynir á ensku- og
stærðfræðikunnáttu

Leikskólinn Berg á Kjalarnesi fékk Græn-
fánann afhentan við hátíðlega athöfn í 
þriðja sinn þann 27. apríl. 

Um er að ræða alþjóðlega viðurkenningu 
fyrir góða frammistöðu í umhverfismennt-
un til sjálfbærrar þróunar. Einnig fyrir að 
leggja sitt að mörkum í að efla og bæta 
umhverfið bæði innan skólans og í nær-
umhverfinu.

 Í þetta sinnið var horfið frá því að draga 
fánann að húni því þeir eru fljótir að trosna 
vegna frísklegu vindanna sem stundum 

blása á Kjalarnesinu. Í staðinn var  Græn-
fánaskjöldur hengdur upp á norðurútvegg 
leikskólahússins sem snýr að bílastæði og 
innganginum. Þar sómir hann sér vel og 
blasir við öllum sem að koma. Katrín Magn-
úsdóttir frá Landvernd afhenti skjöldinn 
og heiðursgestur var Sigríður Pétursdóttir 
formaður Hverfisráðs Kjalarness.

Leikskólastjóri Bergs er Edda Margrét 
Jensdóttir og aðstoðarleikskólastjóri er 
Valgerður Anna Þórisdóttir.

Fá Grænfánann í þriðja sinn

skjöldurinn Hengdur
á leikskólann

Útikennslustofa brann til kaldra kola
Útikennslustofa við Varmárskóla varð eldi að bráð á dögunum. Ekki er vitað um upptök 
eldsins. Útikennsla hefur verið stunduð við skólann frá árinu 2009 og talsvert að kennslu-
gögnum hefur verið komið upp. Tjónið hleypur á milljónum króna. Skólatjórnendur hafa 
biðlað til foreldra um að hjálpa til við uppbygginguna og hafa viðbrögð ekki látið á sér 
standa. Það er því von að kennslu verði haldið áfram á svæðinu með tíð og tíma. 

talsvert tjón við 
útikennslustofu

Má bjóða ykkur nýbökuð rúnstykki 
og kleinur heim að dyrum?

Strákarnir í 5. fl í fótboltanum eru að selja nýbakaðar kleinur og rún-
stykki frá Mosfellsbakarí til fjáröflunar fyrir N1 mótið á Akureyri í sumar.

5 rúnstykki á 700 kr.  og 5 stórar kleinur á 800 kr.   
Hægt er að panta í síma 7752642 eða á netfangið 

afturelding@internet.is fyrir kl. 12 föstudaginn 15. maí.  

Bakkelsið er svo keyrt heim 

að dyrum laugardaginn 

16. maí á bilinu kl. 9 -11.
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Ungmennafélag Kjalnesinga 
auglýsir eftir íþróttafulltrúa 
og þjálfurum
Íþróttafulltrúi 50% starf
Ungmennafélag Kjalnesinga óskar eftir að ráða
íþróttafulltrúa sem sér um  skipulagningu og 
framkvæmd íþróttastarfs á Kjalarnesi.
Ráðið er í stöðuna frá og með 1. ágúst. 

     Starfssvið:
 • Skipulagning á íþróttastarfi félagsins
 • Stefnumótun og verkefnastjórnun
 • Forvarnarstarf
 • Samstarf við önnur félög
 • Samstarf við aðrar stofnanir á svæðinu

      Hæfniskröfur:
 • Háskólapróf á sviði íþrótta- og tómstundamála
 • Reynsla sem nýtist í starfi
 • Skipulagshæfileika 
 • Frumkvæði 
 • Þjónustulund 
 • Samviskusemi

Auglýstar eru eftirfarandi þjálfarastöður:
• Sundþjálfara 
• Frjálsíþróttaþjálfara 
• Knattspyrnuþjálfara 
• Þjálfara fyrir íþróttaskóla leikskólabarna 
• Þjálfara fyrir íþróttafjör
Þjálfarar þurfa að geta hafið störf  1. sept 2015. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist til 
asdisformadurumfk@gmail.com fyrir 20. maí 2015.

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, verður haldin dagana 28.-30. ágúst. 
Hátíðin er sannkölluð fjölskylduhátíð sem stendur í þrjá daga og ættu 

allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í fjölbreyttri dagskrá.

28.-30. ágúst

Ef einhverjir luma á hugmyndum eða vilja 
vera með viðburð Í túninu heima, þá má 

senda tölvupóst á ituninuheima@simnet.is.

Íbúar, félagasamtök og fyrirtæki 
í Mosfellsbæ eru hvött til að taka 

virkan þátt Í túninu heima.



Nám barna í leikskóla ætti að mestu að 
fara fram í gegnum leik. Það sama á við 
um málörvun. Margar leiðir eru til sem 
hægt er að nota í daglegu starfi til að efla 
málþroska og orðaforða barna. 

Leirvogstunguskóli notast við 
kennsluaðferð sem nefnist „Leikur að 
læra“, þar sem meðal annars  stafir og 
hljóð eru kennd í gegnum leik og hreyf-
ingu á skemmtilegan, líflegan og árang-
ursríkan hátt. Börnin fá að handfjatla 
stafi og hafa þá sýnilega í umhverfinu. 
Kennsluaðferðin „Leikur að læra“ 
hugsar námsefnið út frá sjónar-
horni barna og þörf þeirra til að 
hreyfa sig. Hreyfing hefur áhrif 
á hæfileikann til að varðveita 
nýja þekkingu eða kunnáttu og 
endurheimta hana. 

Foreldrar taka einnig þátt 
ásamt börnunum í kennslu-
aðferðinni með því að leysa 
verkefni tengd stafakennslu í 
fataklefa á morgnana og nefn-
ist það „Lærum á leið inn“. Það hefur 
sýnt sig að samvinna foreldra og skóla 
skilar árangri. Annað árangursríkt 
og skemmtilegt kennsluefni sem 
hægt er  að notast 
við eru svokall-
aðir sögupokar. 
Sögupokinn er 
taupoki með bók 
og leikföngum 
sem tengjast sög-
unum. Þeim er ætl-
að að örva lesskilning 
yngstu barna í gegnum 
lestur og leik. Þetta hjálpar 
börnunum að halda einbeitingu 

á meðan verið er að lesa bókina. Þau 
fá að handfjatla leikföngin og sagan 

verður því raunverulegri. Einnig 
læra þau að skiptast á og bíða. 

Þetta er einnig einstakt tæki-
færi til að gefa börnunum 

færi til að tjá sig og skapa 
umræður. 

Það sem við getum gert 
til að efla málþroska barna 

í daglegu lífi er að vekja 
athygli á stórum sem smáum 

hlutum í umhverfinu. Skapa umræðu í 
kringum það sem vekur athygli barnsins. 

Eiga samræður við matarborð-
ið, í bílnum eftir leikskóla. 
Setja orð á athafnir, end-
urtaka orð og setningar á 

réttan hátt.

Líney 
Ólafsdóttir 

aðstoðar-
leikskólastjóri 

og Freyja 
Hrönn Svein-

björnsdóttir 
þroskaþjálfi 
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Menningarvorið var nú skipulagt í sjötta sinn. Fjölhæfir 
og vinsælir listamenn eiga stóran þátt í vel heppnuðum 
viðburði og er þeim öllum þakkað af hjarta. 

Hita og þunga af skipulagi og framkvæmd ber starfshóp-
ur Menningarvors. Hann skipuðu Sigurður Ingvi Snorrason 
klarinettuleikari,  Marta Hildur Richter forstöðumaður 
Bókasafnsins, Atli Guðmundsson skólastjóri Listaskóla 
Mosfellsbæjar og María Guðmundsdóttir fulltrúi Leikfélags 
Mosfellssveitar.  Þeim er þakkað óeigingjarnt og metnað-
arfullt starf. 

Menningarvorið 2015 skartaði glæsilegum flytjendum 
tals og tóna og geta Mosfellingar verið stoltir af öllu þessu 
hæfileikaríka fólki. Samtals sóttu um 600 manns Menning-
arvorið að þessu sinni, eða að meðaltali 200 manns hvert 
kvöld. Gestir lýstu ánægju sinni með dagskrána öll kvöldin 
og ljóst er að Menningarvorið er komið til að vera.

Dalskróníka
Menningarvori 2015 í Bókasafni Mosfellsbæjar er nú lok-

ið. Fjallað var um fyrsta kvöldið í síðasta blaði. Dagskráin 
nefndist Ég er söngvari.

Næsta dagskrá Menningarvors bar yfirskriftina Dals-
króníka, Mosfell – frá Agli Skallagrímssyni til Stefáns Þor-
lákssonar. 

Björn Þráinn Þórðarson framkvæmdastjóri fræðslu-
sviðs Mosfellsbæjar sagði frá fornleifauppgreftri á Hrísbrú 
og tengdi við Egils sögu. Leikfélag Mosfellssveitar undir 
stjórn Birgis Sigurðssonar flutti frumsamda þætti úr Inn-
ansveitarkróníku og úr lífi Stefáns Þorlákssonar sem bjó í 
Reykjahlíð og síðar Reykjadal. Það var fyrir erfðafé Stefáns 
sem Mosfellskirkja hin nýrri var byggð.

Kirkjukór Lágafellssóknar söng undir stjórn Arnhildar 
Valgarðsdóttur, Sigrún Harðardóttir lék á fiðlu og Diddú 
tók lagið.  Auk þess bauð blásturssveitin „Brak og brestir“ 
gesti velkomna með sumarlegum tónum.

Áfram stelpur!
Þá opnaði Marta María Hálfdánardóttir, Helgasonar 

prests á Mosfelli, glerlistasýningu í fyrrum þjónustuveri 
bæjarins.

Þriðja og síðasta dagskráin var tileinkuð Kvenfélagi Lága-
fellssóknar og 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna, og 
nefndist Áfram stelpur! Leikfélag Mosfellssveitar flutti þætti  
úr sögu Kvenfélagsins og tónlist fluttu Kjartan Valdemars-
son og systurnar Dísella, Ingibjörg og Þórunn Lárusdætur.  
Á eftir bauð Kvenfélagið upp á glæsilegt kaffihlaðborð í 
Listasal, þar sem fólk spjallaði og naut veitinga.

Menningarvor 2015 í Bókasafni Mosfellsbæjar

SkólaSkrifStofa moSfellSbæjar

Læsi og hreyfing
Skóla

hornið

Á Höfðabergi, útibúi frá Lágafellsskóla, eru 
í vetur þrjár 5 ára deildir og fjórir bekkir í 
fyrsta árgangi, alls 120 börn. Mikið hefur 
verið lagt upp úr samstarfi árganganna 
tveggja og hefur nemendum því verið 
blandað markvisst í leik og starfi. Markmið 
blöndunarinnar eru meðal annars að efla 
félagsþroska nemenda og stuðla að því að 
brúa bilið milli skólastiganna. 

Námsefnið Hús fyrir alla – Vinavegur 
78 eftir Sigurlínu Jónsdóttur, kennara í 
Brekkuskóla á Akureyri, er í grunninn lífs-
leikniefni fyrir börn á yngsta stigi grunn-
skóla. Á Höfðabergi var þetta efni valið sem 
samvinnugrundvöllur í aldursblönduðum 
hópum 5 og 6 ára barna. 

Í íbúðunum í fjölbýlishúsinu að Vinavegi 
78 búa margar fjölskyldur og einstaklingar. 
Hver og ein fjölskylda er sérstök, eins og 
allar fjölskyldur eru. Í verkefnum hverrar 
íbúðar eru tekin til umfjöllunar eitt eða 
fleiri sérkenni ásamt nokkrum áhugamál-
um, til að undirstrika að þar býr fólk með 
hugðarefni og hæfileika sem það nýtir þrátt 
fyrir að á einhvern hátt skeri það sig ef til 
vill úr fjöldanum.

Í sátt og samlyndi
Í verkefninu eru tekin fyrir fjölmörg 

sérkenni, sjúkdómar eða fatlanir sem bú-
ast má við að finna í samfélagi fólks. Við 
þurfum öll að geta umgengist hvert annað 
í sátt og samlyndi og stundum þurfum við á 
því að halda að okkur sé sýndur skilningur 
og tekið tillit til okkar. Slíkar aðstæður má 
ímynda sér þegar fólk er með fæðuofnæmi, 
þegar einhver á um sárt að binda vegna 
áfalla eða þegar aðstoða þarf nýbúa við að 
fóta sig í nýju samfélagi, svo fáein af þeim 
viðfangsefnum sem efnið fjallar um séu 
nefnd. 

Það er því mikilvægt að opna umræðu 

um fjölbreytileikann í mannlífinu og fræða 
hvert annað um það sem getur orðið á vegi 
okkar á lífsleiðinni.

Óhætt er að segja að nemendur unnu 
vel að verkefninu og eru margs fróðari eftir 
þær umræður sem fram fóru í hópunum. 
Heyrst hefur til þeirra fræða hvert annað 
um ýmislegt, s.s. hvað það er að vera of-
virkur, hvernig blint fólk getur lesið, hvað 
það þýðir að vera ættleiddur eða hvernig 
hægt er að lifa með sykursýki. 

Nemendur unnu út frá þeirri getu, áhuga 
og hæfni sem þeir búa yfir hver og einn og 
allir fengu að njóta sín, auk þess að þjálfast 
í því að vinna saman. 

Verkefnin voru útfærð á verklegan máta 
þar sem nemendur sköpuðu húsið að Vin-
avegi 78. Úr varð fjölbýlishús, búið til úr 
skókössum. Meðfylgjandi mynd sýnir af-
raksturinn sem hefur verið til sýnis í Kjarna 
í tilefni af menningarviku leikskólanna.

Vinavegur 78 •Námsefni sem krakkar á Höfðabergi vinna  

Hús fyrir alla

afraksturinn 
til sýnis í kjarna

sigrún Harðardóttir 
og arnHildur Valgarðs-

dóttir í góðri sVeiflu

Brak og Brestir í sumarstuði
ingiBjörg, dísella og 
Þórunn lárusdætur

stofnfundur kVenfélags lága-
fellssóknar 1909 settur á sVið
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Grillpakkar
Lágmarkspöntun fyrir 10 manns

1Grilltilboð
Lambaribeye í rósmarín- 
og timjanmarineringu.

Verð kr. 2.750 per mann

2Grilltilboð
Lambafile með fiturönd, 
villjurtakryddað.

Verð kr. 2.850 per mann

3Grilltilboð
Lambakórónur í pipar- og 
kóríandermarineringu.

Verð kr. 2.950 per mann

4Grilltilboð
Lambalærisneiðar, 
villjurtakryddaðar.

Verð kr. 1.950 per mann

5Grilltilboð
Lambalæri úrbeinað, 
kryddblanda Kjötbúðarinnar.

Verð kr. 2.450 per mann

6Grilltilboð
Nautafile í piparmarineringu
Verð kr. 2.850 per mann

7Grilltilboð
Ungnautalundir, marineraðar.
Verð kr. 3.250 per mann

8Grilltilboð
Grísamedalíur í smjör- 
og hvítlauksmarineringu.

Verð kr. 2.250 per mann

9Grilltilboð
Grísahnakki í BBQ kryddlegi.
Verð kr. 1.850 per mann

10Grilltilboð
140 gr. hamborgari með 
brauði, hamborgara- og 

bernaisesósu, osti, káli, tómötum, 
agúrkum, lauk, sultuðum rauðlauk 
og sætkartöflusalati.
Verð kr. 850 per mann

Sætkartöflusalat, venjulegt kartöflusalat, eplasalat og 

bökuð kartafla, veglegt ferskt salat og grillsósa að eigin vali.

Val um meðlæti

Eftirréttur: Frönsk blaut súkkulaði- kaka með rjóma og ferskum berjum.Verð kr. 650 per mann

aukaleGa



Ungmennafélagið Afturelding var 
stofnað 11. apríl 1909. Afturelding 
hefur heilsu allra aldurshópa að 

leiðarljósi með því að hvetja til og standa 
fyrir heilbrigðri afþreyingu í formi íþrótta 
og hreyfingar en innan félagsins starfa tíu 
deildir.

Á aðalfundi Aftureldingar sem fram fór 
í mars sl. var kosinn nýr formaður, Dag-
ný Kristinsdóttir. Hún hefur undanfarið 
verið að kynna sér nýja starfið og telur 
sig geta lagt lóð á vogaskálarnar til handa 
félaginu.

„Æskan heima í Bolungarvík var eflaust 
ekki ósvipuð og þeirra sem ólust upp í 
Mosfellsbæ á sama tíma. Samfélagið var 
lítið og nálægðin mikil. Ég var svo heppin 
að fá að hafa afa og ömmur í lífi mínu langt 
fram eftir aldri. Sérstaklega var ég hænd að 
móðurafa mínum.

Frjálsræðið var mikið heima í Víkinni 
minni. Við vorum uppi í fjalli, fórum í 
berjamó, niður á bryggju og fórum á skauta. 
Prakkarastrikin tilheyrðu þessum árum, við 
gerðum dyraat og annað skemmtilegt en 
allt samt saklaust,” segir Dagný og glottir.

Ólst upp í Bolungarvík
Dagný er fædd á Landspítalanum 20. 

apríl 1978. Foreldrar hennar eru þau Aldís 
Rögnvaldsdóttir löggiltur bókari og  Krist-
inn H. Gunnarsson ritstjóri, háskólanemi 
og fyrrverandi alþingismaður. Dagný er elst 
fjögurra systkina, þau eru Erla, Rögnvaldur 
Karstein og Rakel.

Dagný bjó á Hrísateignum í Reykjavík 
fyrsta árið sitt en vorið 1979 flutti fjölskyld-
an til Bolungavíkur þar sem hún ólst upp.

Lífið er ekki sjálfgefið
„Þær eru margar sögurnar sem fara af 

mér þegar ég var ung að árum. Ég var rétt 
farin að ganga þegar ég sótti það stíft að 
fara heim til ömmu og afa. Ef þau komu í 
heimsókn náði ég í kápuna mína og beið 
við stigann.

Þegar maður hugsar til baka var lífið 
samt ekki alltaf auðvelt, í þessu litla sam-
félagi mínu voru áföll algeng, 
skipsskaðar, bílslys og snjóflóð-
in. Þetta mótar mann og kennir 
að lífið er ekki sjálfgefið.”

Kynntust í menntaskólanum
„Ég gekk í grunnskóla Bolungarvíkur og 

var þar í stórskemmtilegum árgangi. Þegar 
skólanum lauk hóf ég nám við Menntaskól-
ann á Ísafirði, var þar í tvö ár og færði mig 
svo í Fjölbrautaskólann við Ármúla. 

Ég var ekki búin að vera lengi í mennta-
skólanum þegar ég kynntist manninum 
mínum. Hann heitir Haukur Örn Harðar-
son og er tölvunarfræðingur og starfar hjá 
Landsbankanum.“ 

Fannst þetta vonlaus staður
„Við fluttum suður haustið 

1996 þegar Haukur hóf nám 
við HÍ, þá var fjölskyldan mín 

komin suður, en pabbi hafði verið endur-
kjörinn á þing árið 1995 og því ekkert ann-
að í stöðunni. Ég var lengi að ná áttum og 
skjóta rótum í höfuðborginni. Mér fannst 
þetta vonlaus staður.

Við Haukur hófum sambúð 1997 á Sel-
tjarnarnesi, fluttum þaðan árið 2000 upp 
í Grafarvog og haustið 2004 komum við í 
Mosfellsbæ.“

Ákveðin í að fara í hjúkrun
„Ég útskrifaðist frá FÁ vorið 1999. Þá var 

ég komin sex mánuði á leið af mínu fyrsta 
barni og því tilvalið að taka sér hlé frá 
námi. Á þessum tímapunkti var ég ákveð-
in í að fara í hjúkrun og reyndi tvisvar að 
komast inn. Sem betur fer komst ég ekki 
inn því í dag get ég varla horft á einhvern 
sprautaðan.

Á þessum tímapunkti var ég rótlaus í 
lífinu og þurfti að finna mig. Ég byrjaði að 
vinna sem læknaritari á Slysadeild LSH og 
var þar þangað til ég hóf nám við KHÍ  2003, 
á sama tíma tók ég kúrsa við HÍ.“

Útskrifaðist sem grunnskólakennari
„Það má segja að ég hafi dottið alveg 

óvænt inn í Kennó, ég sá auglýsingu um að 
umsóknarfrestinum færi að ljúka og henti 
í snatri saman umsókn og sendi inn. Sama 
dag og ég fékk umslagið frá Kennaraháskól-
anum komst ég að því að ég væri ófrísk og 
því ljóst að eitthvað þyrfti ég að hafa fyrir 
náminu.

Vorið 2006 útskrifast ég sem grunn-
skólakennari, þá komin sex mánuði á leið 
og því fékk starfsferillinn að bíða enn um 

sinn. Við Haukur eigum þrjá 
syni þá Kristinn Breka 15 ára, 
Arnar Pál 11 ára og Tómas 
Orra 8 ára.”

Ákveðin kaflaskil í lífi mínu
„Haustið 2007 hóf ég störf 

við Lágafellsskóla og kenndi 
þar í fimm ár. Þar vann ég með 
góðu fólki sem kenndi mér 
vinnubrögðin og handtökin. 

Vorið 2012 fannst mér ég 
hafa glatað vinnugleðinni, því fór ég til 
skólastjórans og bað um launalaust leyfi. 

Þegar ég gekk út úr skólanum í síðasta 
sinn ákvað ég að þetta ár sem ég yrði í 
burtu myndi ég nýta til alls góðs fyrir mig. 
Eins myndi ég segja já við öllu því sem til 
mín kæmi. Þarna má segja að hafi verið 
ákveðin kaflaskil í mínu lífi en í skólann 
snéri ég ekki aftur.“

Mátti ekki segja nei
„Um haustið hóf ég nám við íslensku við 

HÍ. Það var mikil áskorun, að samræma 
nám og fjölskyldulíf. Ég var komin í stjórn 
badmintondeildar Aftureldingar og því 
komin með annan fótinn á þann stað sem 
ég er í dag.

Þessi ákvörðun mín að segja já við öllu 
sem ég var beðin um leiddi mig á slóðir 
sem mig hefði aldrei órað fyrir að ég ætti 

eftir að prófa. Mér var 
boðin vinna hjá Frétta-
stofu RÚV 2013 við að 
texta sjónvarpsfréttirnar 
sem ég tók að mér og svo 
var mér boðið að færast 
yfir í málfarsyfirlestur á 
fréttastofunni og starf-
aði við það til 1. apríl á 
þessu ári. Einnig sá ég 
um að texta Kilju Egils 
Helgasonar einn vetur. 
Ég vann í tvígang við 
kosningasjónvarp og 
rittúlkaði sjónvarpsút-
sendinguna á kosninga-

nótt. Það tók ég að mér, því ég mátti ekki 
segja nei, en trúið mér það hefði ég ekki 
gert annars.“

Fann kennsluánægjuna aftur
„Í febrúar í fyrra bauðst mér íslensku-

kennsla á unglingastigi í Ölduselsskóla í 
Breiðholti vegna veikindaforfalla. Ég var 
orðin hálfleið í háskólanum og fann því að 
þetta var tilvalið til að sjá hvort ég fyndi ekki 
kennsluánægjuna aftur. Mér líkaði svona 
ljómandi vel að ég hef starfað þar síðan.“

Stórt skref út fyrir þægindarammann
Ég spyr Dagnýju að lokum hvernig það 

leggist í hana að vera orðin formaður Aft-
ureldingar. „Þetta leggst bara vel í mig, ég 
var óviss í fyrstu, enda er þetta talsvert stórt 
skref út fyrir þægindarammann og margt 
nýtt sem þarf að setja sig inn í, en tel að ég 
geti lagt mitt lóð á vogaskálarnar.“

Er að vænta einhverra breytinga? „Alveg 
örugglega, ég ætla þó að byrja á því að 
kynna mér starfið og sjá hvernig landið 
liggur. Afturelding glæðir daglegt líf og 
því þarf að halda við. Það hefur margt gott 
verið gert á undanförnum árum og engin 
ástæða til að hrófla við því en það má alltaf 
gera betur.“

Dagný og Haukur með strákana sína, 
Kristinn Breka, Arnar Pál og Tómas Orra.

  - Mosfellingurinn Dagný Kristinsdóttir16
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Þessi ákvörðun mín að 
segja já við öllu sem ég var 

beðin um leiddi mig á slóðir sem 
mig hefði aldrei órað fyrir að ég 
ætti eftir að prófa.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

Dagný Kristinsdóttir kennari er nýr formaður Ungmennafélagsins Aftureldingar

HIN HLIÐIN
Besti drykkurinn? Ískalt vatn eða kók.

Fallegasti staður í Mosfellsbæ? 
Göngustígurinn upp með Varmánni.

Hver er besta setning sem þú hefur 
heyrt? Það sagði enginn að lífið yrði 
auðvelt, bara að það væri þess virði að 
lifa því.

Uppáhaldsverslun? Nettó hefur komið 
mér skemmtilega á óvart, erlendis get ég 
eytt löngum tíma í Target.

Hvert er þitt helsta takmark í lífinu? 
Að vera hamingjusöm og sátt og að skrifa 
bók. 

Best fyrir líkama og sál? Að hreyfa sig.

Hvað kaupir þú alltaf þó að þú eigir 
nóg af því? Kók og súkkulaði að sögn 
eiginmannsins. 

Hver kom þér síðast á óvart og hvern-
ig? Eiginmaðurinn, þegar hann ákvað 
að kaupa hægindastól fyrir heimilið.

Afturelding glæðir daglegt líf



Myndir: Ruth Örnólfs, Mats, Myndó, Ljósmyndastofan Mynd og úr einkasafni

glæðir daglegt líf
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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

Skólakór Varmárskóla tók þátt í Landsmóti 
barnakóra sem fram fór á Húsavík 1.–3. 
maí.  Þetta var í sautjánda sinn sem skóla-
kórinn tekur þátt í svona móti en þau eru 
haldin annað hvert ár. Alls tóku 11 kórar 
þátt í þetta sinn eða tæplega 300 börn og 
unglingar.

Húsvíkingar tóku höfðinglega á móti kór-
unum, stjórnendum þeirra og fararstjórum 
og var mótið einstaklega vel heppnað. Auk 
þess að syngja saman, var öllum boðið á 
Hvalasafnið og Geimfarasafnið auk sund-
ferðar. Glæsileg kvöldvaka var á laugar-
dagskvöldinu og diskótek í lokin. Mótinu 
lauk með tónleikum á sunnudeginum 
og fjölmenntu Húsvíkingar til að hlýða á 
þennan glæsilega og stóra kór.

Læra ekki aðeins kórsöng
Eins og við var að búast stóðu krakkarnir 

okkar sig mjög vel á mótinu og voru til fyr-
irmyndar í alla staði. Þrjár mömmur voru 
með og héldu utan um hópinn af öryggi og 

lipurð. Ein þeirra segir um kórstarfið:  
„Starf skólakóra, eins og kóra almennt, er 

afar mikilvægt fyrir þá sem taka þátt í starf-
inu og ekki síður fyrir samfélagið. Sem for-
eldri barns í skólakórnum þykir mér mik-
ilvægt að samfélagið sé meðvitað um gildi 

þessa starfs. Börn sem taka þátt í kórstarfi 
læra ekki aðeins söng heldur einnig íslensk 
ljóð, að vera hluti af heild og taka tillit til 
annarra. Kór Varmárskóla hefur verið und-
ir öruggri handleiðslu Guðmundar Ómars 
Óskarssonar í 36 ár og margir stigið þar 

sín fyrstu skref á tónlistarbrautinni, sér og 
öðrum til ánægju. Kórinn hefur í gegnum 
tíðina sungið fyrir fjölda manns og meðal 
annars glatt íbúa dvalarheimila aldraðra 
fyrir jól, fátt er betra en að læra gleði þess 
að gefa af sér til annarra.“

Tóku þátt í Landsmóti barnakóra á Húsavík

stjórnendur ásamt
tæplega 300 börnum

stund milli 
stríða

PíLus fagnar 30 ára afmæLi
Hársnyrtistofan Pílus fagnar um þessar mundir 30 ára afmæli og bauð til veislu þann 30. apríl. Góðir gestir mættu í Kjarn-
ann og fögnuðu með stofunni. Hljómsveitin Sígal steig á stokk og boðið var uppá léttar veitingar. Hársnyrtistofan Pílus 
er líklega með elstu starfandi fyrirtækjum Mosfellsbæjar og er staðsett í Kjarnanum, Þverholti 2. Eigandi þessa rótgróna 
fyritækis er Ragnhildur Bergþórsdóttir. Hér að ofan má sjá skvísurnar sem vinna á Pílus. Agnes, Ragnhildur, Una, Sólveig 
og Sesselja en á myndina vantar Steinunni. Til hliðar má sjá nokkra veislugesti.



Hoppukastalar
til leigu

1

2

3

Hoppukastalar til leigu - s. 690-0123 - www.facebook.com/hoppukastalar - hoppukastalar@gmail.com

Tilvalið fyrir afmæli, ættarmót, 
götugrill og önnur hátíðarhöld. 

Svipmiklir hoppukastalar sem vekja mikla athygli.
Verðin miðast við sólarhringsleigu. 

Sótt og skilað í sama ásigkomulagi. Við erum í Mosfellsbæ.
Aukagjald fyrir flutning á höfuðborgarsvæðinu 

ef þess er óskað: 8.000 kr. á kastala.

Turninn er tilvalinn í barnaafmælið. Setur hátíðar-
brag á svæðið og krakkarnir hoppa frá sér allt vit. 
Léttur og meðfærilegur. Kemst auðveldlega fyrir í 

fólksbíl. Tekur eina mínútu að blásast upp. 
Stærð: 3,5m(lengd) x 3,5m(breidd) x 3,5m(hæð)

turninn

Verð: 16.000 kr

Spennandi hoppukastali þar sem gengið er inn um 
gin krókódílsins. Þorir þú? Hoppandi kátir krakkar 

verða ekki sviknir af þessari skemmtun. 
Krókódíllinn vekur athygli hvert sem hann fer. 
Stærð: 5,2m(lengd), 5,2m(breidd) 2,4m(hæð)

Verð: 20.000 kr

Heill heimur af ævintýrum. Börnin gleyma sér í 
þessum litríka og sumarlega kastala. Auðvelt fyrir 

foreldra að fylgjast með af hliðarlínunni. 
Rennibraut og eltingaleikir vekja mikla lukku.
Stærð: 6m(lengd) x 4m(breidd) x 3m(hæð)

Verð: 24.000 kr
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Afturelding mætti Sindra í úrslitaleik B-deildar Lengjubikarsins á dögunum en leikið var 
í Kórnum. Gunnar Wigelund skoraði sigurmark leiksins á 79. mínútu en leikurinn var jafn 
og lítið um færi. 

Á 89. mínútu fékk Sindri vítaspyrnu og hefði getað jafnað metin en Sigurbjartur Sigur-
jónsson í marki Aftureldingar varði spyrnuna og Afturelding fagnaði sigri.

Þá hófst 2. deildin á laugardag og fóru strákarnir norður í útileik við Dalvík/Reyni sem 
endaði 4-0 fyrir okkar menn. Gunnar Wigelund með 2, Þorgeir Leó Gunnarsson með 1 og 
Arnór Breki Ásþórsson með 1.

Fyrsti heimaleikur sumarsins fer fram laugardaginn 23. maí kl. 15 þegar liðið mætir 
Leikni F. 

Afturelding sigraði B-deild Lengjubikarsins

Vestfjarðarmeistarar
Þessir handboltapiltar í A-liði 5. flokks Aftureldingar unnu alla sína leiki á Vestfjarða-
mótinu sem fór fram 17.-19.apríl og eru því Vestfjarðarmeistarar.

Ísfugl styrkir handboltann 
Handknattleiksdeild Afturelding og Ísfugl hafa endurnýjað styrktarsamning til næstu 
þriggja ára. Ísfugl hefur verið aðalstyrktaraðili meistaraflokks karla í fjölda ára. Skrifað 
var undir samninginn fyrir leik Aftureldingar og Hauka á dögunum. Á myndinni má sjá 
Ísfugls-hjónin Kristínu Sverrisdóttur og Jón Magnús Jónsson handsala samninginn við 
Hlyn Elfar gjaldkera og Ásgeir Sveinsson formann meistaraflokks. 

lengjumeistarar fagna 
fyrsta titli sumarsins

Næsta blað kemur út: 4. júNí
Efni og auglýsingar 
skulu berast 
fyrir kl. 12, 
mánudaginn 1. júní.

586 8080

selja...
Afturelding!
Áfram
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Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni

Famos auglýsir.. .

Heimasíða: www.famos.is  -  Netfang: famos@famos.is

Sumarferð FaMos 2015
21. – 23. júní um Húnaþing

Ágætu félagar í Félagi aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni! 
Komið með í sumarferðina sunnudaginn 21. júní.

Gisting á Blönduósi. Ýmsir áhugaverðir staðir verða skoðaðir: Hvammstangi,  
Selasetrið, hádegisverður.  Vatnsneshringur, gist á Hótel Blönduósi, kvöldverð-
ur. Næsta dag: Skagahringur: Skagaströnd, Grettislaug, nýr vegur um Þverárfjall 
farinn. Hótel Blönduós, kvöldverður. Heimleið um Borgarfjörð og Hvalfjörð 
með viðeigandi viðkomum.  Áætlaður komutími í Mosó er þriðjudagskvöld um 
kl. 17-18.  Nánari ferðatilhögun send síðar til þeirra sem bókaðir eru í ferðina. 
Einstaklingar greiða sama verð og aðrir.

Kostnaður á mann er áætlaður 40.000 kr. Staðfestingargjald er 7.500 kr. á 
mann og greiðist inn á Arion banka í Mos. Innifalið í verðinu er rútan og gisting í 
tvær nætur með morgunmat og tveimur 3ja rétta kvöldverðum á Hótel Blöndu-
ósi.  Súpa í hádegi á sunnudag og mánudag.

FaMos kt. 471102-2450  Reikn.  0315-13-301697 - Látið kennitölu ykkar fylgja 
með hverri greiðslu. 

Allar nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Úlfsdóttir í síma 566-6552 
og 821-6552. Netfangið hennar er: aulfsd@hotmail.com.

Frestur til að tilkynna og staðfesta þátttöku er til og með 15. maí.

Athugið: Enn eru nokkur sæti laus en búast má við að þeir síðustu komist 
ekki með í rútuna. Látið því staðfestinguna ekki dragast úr hófi fram.

Ferðanefnd FaMos            

Ungmennafélagið Afturelding og Hvíti Riddarinn hafa gert samstarfssamning um að fé-
lögin vinni saman sem venslafélög sem hafi það að meginmarkmiði, nú sem hingað til, að 
vinna saman að því verkefni að efla starfið í báðum félögum. 

Það verður meðal annars gert með þeim hætti að iðkendur í afreksíþróttum í Aftur-
eldingu, sem finna sig ekki í afreksþjálfun og keppni hjá meistaraflokkum Aftureldingar, 
geti fundið sér farveg innan Hvíta Riddarans með nánu samstarfi þjálfara beggja félaga 
og stjórna. Þannig má vonandi stuðla að því að minnka brottfalli úr íþróttum á þessum 
aldri. Samstarf þetta er fyrst og fremst á knattspyrnusviðinu í meistaraflokkum karla og 
kvenna.

Á myndinni má sjá fulltrúa meistaraflokka beggja félaga með Arnari Inga formanni Hvíta 
Riddarans þegar samningurinn var handsalaður. 

Áframhaldandi samstarf Hvíta 
Riddarans og Aftureldingar

FaMOS

samvinna í 
fótboltanum 
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Afturelding!

Hreyfum okkur saman
Fjölbreyttir og skemmtilegir viðburðir 
verða í boði á miðvikudögum í sumar. 
Taktu þátt og hreyfum okkur saman.

20. maí
Halla Karen Kristjánsdóttir

Hlaup
Opinn tími í Mosóskokk 
kl. 17:40-18:40 mæting 
fyrir utan World Class

27. maí
Jóhanna Engelhartsdóttir sig-
urvegari Biggest Loser 2014

Fjallganga
Gengið á Úlfarsfell frá skóg-
ræktinni við Hamrahlíð kl. 17

3. júní
Halla Heimis

Hjól
Hjólaferð fyrir fjölskylduna 

kl.17:00 og farið 
frá Miðbæjartorgi

10. júní
Sigurjón M. Egilsson

ganga
Frá Reykjafelli 
að Skammadal 

kl. 17:00

24. júní
Steindi Jr.

FrisbígolF
Mæting kl. 19:30 

á Frisbígolfvöllinn 
í Ævintýragarðinum



@alexia2469 Um að gera að rífa í sig Mosfelling
#mosfellingur #gudrunelisabet

@thelmadogg Fyrsti handboltaleikurinn með Lilju 
frænku :) #umfa #mosfellingur

@magthorhalls Vio á Gauknum í kveld 
#vio #gaukurinn #mosfellingur #youlostit

@mariaomars Flottar Stöllurnar „mínar“ í Bæjarleik-
húsinu #stöllurnar #mosfellingur

@sifs81 Fyrsti handboltaleikurinn með Lilju frænku :) 
#umfa #mosfellingur

@odda86 Áfram Afturelding!  #afturelding #umfa 
#þvílíkurleikur

@siggisvans Ekki leiðinlegt að fljúga yfir fallega bæinn 
sinn, Mosfellsbæinn á leiðinni á Egilsstaði #pizzabær

@lobbi1975 #sæmilegonarvel #mosfellingur@simmivill Undanúrslitin ráðast núna á heimavelli 
„Afturelding vs. ÍR“ Áfram Afturelding  #mosfellingur

@yrjadogg33 Hann var að koma af leiknum en þurfti 
að horfa á hann aftur #mosfellingur #aframafturelding

@steinsen76 Gleðilegt #sumar
#mosfellingur

@rebekkahalldorsdottir Landsbankamót 2015 
#mosfellingur #afturelding

Deildu myndunum þínum með okkur á Instagram
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Við bjóðum upp á vikunámskeið frá mán. til fös. frá kl. 9-12 eða kl.13-16. Verð: 14.000 kr.

Stubbanámskeið verður fyrir 4-6 ára vikuna 20.-24. júlí frá kl. 9-12. Verð: 16.000 kr.

Skráningar sendist á netfangið hestamennt@hestamennt.is
Það sem þarf að koma fram í skráningu er: Hvaða vika og hvort það sé fyrir eða eftir hádegi. 
Nafn barns, aldur, nafn foreldris/forráðamanns og símanúmer.

Nánari upplýsingar í síma: 899-6972 (Berglind) eða á www.hestamennt.is

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 15. júní og standa til 21. ágúst.

Knattspyrnudeild Aftureldingar hefur skrifað undir þriggja ára samstarfssamning við 
Loftorku. Í kjölfarið hefur félagið fengið nýja keppnisbúninga í hendur fyrir meistara-
flokka knattspyrnudeildar sem skarta merki nýja styrktaraðilans.

Það er gríðarleg gleði í herbúðum beggja með nýundirritaðan samning enda hefur 
Loftorka mikinn hug á að taka þátt í uppbyggingu þeirri sem hafin er í Mosfellsbæ.

Á myndinni má sjá Bergþór Ólason forstjóra Loftorku ásamt formanni knattspyrnu-
deildar handsala samninginn. Fyrir aftan má sjá leikmenn meistaraflokka félagsins 
klæðast nýjum búningi.

Meistaraflokkarnir skarta nýjum keppnisbúningum í sumar 

Loftorka styður 
knattspyrnudeild

Þá er nýlokið Íslandsmóti 4. og 5. flokks 
sem haldið var í Kórnum í Kópavogi nú um 
liðna helgi. Samhliða var haldið mót fyrir 
6.-7. flokk en þeir spiluðu sína leiki á laug-
ardagsmorgninum. Afturelding var þarna 
með eitt lið í 4. flokki blandað drengjum og 
stúlkum. Liðið gerið sér lítið fyrir og kom 
heim með Íslandsmeistaratitil. 

Þá var blakdeildin með eitt stúlknalið og 
eitt blandað lið í 5. flokki. Þar var meira á 
brattann að sækja og lenti stúlknaliðið í 6. 
sæti en það blandaða í 10. sæti. Í yngsta ár-
ganginum, 6. flokk, átti blakdeildin hvorki 
meira né minna en 2 lið sem sýndu flotta 
takta en skipuðu 4. og 5. sæti. 

Blakskóli starfræktur í sumar
Nokkur aukning hefur verið á iðkendum 

í yngstu flokkunum á önninni og er það 
afar gleðilegt. Nú um hvítasunnuhelgina 
eru blakararnir í 3. flokki á leið í æfinga-
búðir til Danmerkur og æfa þar með dönsk-
um jafnöldrum sínum undir stjórn dönsku 
landsliðsþjálfaranna.

Fyrstu tvær vikurnar í ágúst mun blak-
deildin standa fyrir blakskóla fyrir börn í 
1.-6. bekk og verður hann starfræktur fyrir 

hádegi kl. 8-12. Fá krakkarnir þar að kynn-
ast blakíþróttinni að Varmá undir umsjón 
þjálfara blakdeildarinnar. Skráningar og 
nánari upplýsingar á heimasíðu Aftureld-
ingar, www.afturelding.is/blak.

íslandsmeistarar 
4. flokks

6. flokkur með 
völundi þjálfara

Góður árangur blakara á 
nýafstöðnu Íslandsmóti

Sasha Andrews gengur 
til liðs við Aftureldingu
Knattspyrnudeild Aftureldingar hefur fengið leikheim-
ild fyrir varnarmanninn Sasha Andrews frá Kanada.

Sasha er miðvörður með mikla reynslu en hún er 
nýlega orðin 32 ára gömul. Hún kemur frá Kanada og 
hefur leikið með öllum landsliðum þeirra frá 1998 til 
2011 eða með U17, U19, U21 og A-landsliðinu. Sasha 
kemur frá LA Pali Blues í Los Angeles þar sem hún 
varð þrisvar North American Championships meistari.

Sasha er hávaxin og þykir gríðarlega öflug í loftinu 
auk þess að búa fyrir afar góðri tækni og leikskilningi. 
Hún á án efa eftir að reynast Aftureldingu dýrmætur 
fengur í Pepsi-deild kvenna í sumar.

Pepsi-deild kvenna hefst nú í vikunni 
og teflir Afturelding fram kvennaliði í 
efstu deild áttunda árið í röð.

Afturelding hefur á þessum árum 
náð að leggja öll liðin í deildinni að 
velli og er orðið eitt lífseigasta liðið í 
Pepsi-deildinni.

Á fimmtudag tekur alvaran við og 
stelpurnar okkar eru klárar í slaginn 
sem hefst á uppstigningardag 14. maí 
með leik gegn Val á Vodafone-vellinum 

kl. 14:00. Fyrsti heimaleikurinn er svo 
þriðjudaginn 19. maí gegn Breiðabliki.

Pepsi-deildin hefst 
á uppstigningardag

Sendið okkur myndir af nýjum Mosfellingum ásamt 
helstu upplýsingum á mosfellingur@mosfellingur.is
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Lærum af öðrum
Við virðumst eiga erfiðara með 

að læra af mistökum annarra, 
höldum gjarna að við vitum betur en 
þeir sem eru eldri og reyndari. Ég er 
alls ekki að segja að við megum ekki 
sjálf gera mistök. Þvert á móti, það 
er mjög hollt og gott að gera mistök 
ef maður lærir af þeim og gerir betur 
næst. Við þurfum bara ekki að gera 
öll mistökin sjálf. 

Ég ákvað fyrir nokkrum árum að 
velja mér fyrirmyndir á nokkrum 

sviðum, einstaklinga sem hafa þekk-
ingu, reynslu og brennandi áhuga á 
sínu sviði. Fyrirmyndirnar eru tíu til 
tuttugu árum eldri en ég, hafa gert 
fullt af mistökum, lært af þeim, síað 
ruslið frá því sem skiptir máli og eru 
öflugar í að miðla af reynslu sinni og 
þekkingu til þeirra sem vilja hlusta. 
Þetta hefur gagnast mér vel. Ég slepp 
við að gera mörg mistök, alls ekki öll, 
hlusta á það sem mér reyndari hafa 
að segja og fer eftir flestum ráðum 
þeirra. Þó ekki öllum, ég er ekki sam-
mála fyrirmyndunum um allt, enda 
er líka mikilvægt að vera gagnrýnn 
í hugsun og mynda sér sjálfstæða 
skoðun á hlutunum. 

Hvað hefur þetta með heilsu að 
gera? Jú, heilsubransinn er 

akkúrat það, bransi. Það er alltaf 
verið að reyna að selja okkur eitthvað 
heilsutengt, yfirleitt eitthvað sem á að 
virka ótrúlega hratt og ótrúlega vel. 
Nýjar æfingaaðferðir, nýjar heilsuvör-
ur. Töfralausnir. Sýnilega magavöðva 
á fjórum vikum. Áður en ég valdi 
mér heilsufyrirmynd var ég dugleg-
ur að prófa töfralausnir, núna tek ég 
varla eftir tilboðunum. Það eru engar 
töfralausnir til. Þú þarft að vinna fyrir 
heilsunni. En þetta er ekki flókið. 
Borðaðu hollan mat, labbaðu mikið, 
vertu sem mest úti 
og gerðu reglulega 
góðar styrktar- og 
liðleikaæfingar. 
Hlustaðu á þá 
sem hafa áralanga 
reynslu af heilsu-
eflingu og farðu 
eftir þeirra góðu 
ráðum. Gleðilegt 
sumar!

HeiLsumoLar Gaua

Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

586 8080

selja...

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

- umræðuvettvangur fyrir 
ungmenni 13–20 ára

Það var kröftugur hópur ungmenna 
í ungmennaráði sem bauð bæjar-
stjórn á sinn fund þann 22. apríl. 
Ungmennin höfðu valið áherslu-
mál sem þau vildu ræða við bæjar-
stjórn en þau voru helst:

Almenningssamgöngur eru 
mikilvægar fyrir ungmenni í Mos-
fellsbæ og eru mikið nýttar af þeim 
til að stunda íþróttir og tómstund-
ir innanbæjar en ekki síður til að 
sækja viðburði utanbæjar. Ung-
mennin lögðu áherslu á að fá bið-
skýli fyrir utan framhaldsskólann.  
Bæjarfulltrúar tóku vel í að verða 
við beiðni um biðskýli og hvöttu ungmenn-
in til að halda áfram að nýta strætó og koma 
ábendingum á framfæri.

Lýsing reiðleiða og göngustíga. Ráðið 
benti á mikilvægi þess að reiðleiðin á svo-
kölluðum flugvallarhring væri lýst upp. 
Upplýstu bæjarfulltrúar um að það mál 
væri í skoðun en þó væru ekki allir jafn 
sammála um að lýsa upp Leirvoginn, von-
andi finnst þó lausn á því máli. Einnig var 
rætt um umferðaöryggismál almennt og 
bentu bæjarfulltrúar ungmennunum á að 
verið væri að vinna að umferðaöryggisáætl-
un og óskað var eftir ábendingum.

Ungmennaráðstefna UMFÍ, ungt fólk 
og lýðræði. Tveir fulltrúar frá ungmenna-

ráði Mosfellsbæjar sóttu ráðstefnu 
sem fram fór í Stykkishólmi 25.-27. 
mars sl. Ungmennin voru mjög 
ánægð með ráðstefnuna og töldu 
hana hafa komið að gagni fyrir 
störf sín í ungmennaráði.

Umræða um opin fund ung-
mennaráðs. Vekja þarf meiri at-
hygli og áhuga ungmenna á þátt-
töku í ungmennaráði og auka 
sýnileika ráðsins. Ungmennaráð 
stefnir að opnum fundi þar sem 
öll ungmenni í Mosfellsbæ geta 
tekið þátt og komið sínum ábend-
ingum á framfæri. Erfitt er þó að 
ná til ungmenna með fundum og 
fundir séu kannski ekki sérstak-
lega spennandi. Bæjarstjórn fagn-

ar framtakinu og mun vísa málum til ung-
mennaráðs og óska eftir þeirra áliti.

Helstu markmið ungmennaráðs 
eru meðal annars:
• Að vera umræðu- og samstarfsvettvang-
ur ungmenna í Mosfellsbæ.
• Að koma tillögum og skoðunum ung-
menna til skila til viðeigandi aðila í stjórn-
kerfi sveitarfélagsins.
• Að þjálfa ungmenni í sveitarfélaginu í 
lýðræðislegum vinnubrögðum.

Nemendaráð grunn– og framhaldsskóla 
í Mosfellsbæ tilnefna árlega samtals níu 
fulltrúa í ungmennaráðið og níu til vara. 

Nemendaráð hvers grunnskóla tilnefn-
ir þrjá fulltrúa úr 8., 9. eða 10. bekk og úr 
framhaldsskóla koma þrír fulltrúar. Hver 
tilnefning gildir eitt starfsár ráðsins.

Árið 2014–2015 koma frá Framhaldsskól-
anum í Mosfellsbæ þau Björn Bjarnarson, 
Ragnhildur Ioana Guðmundsdóttir, Sigríð-
ur Ósk Sigurrósardóttir, Hjördís Margrét 
Hjartardóttir, Emilía Assa Jónsdóttir og Jón 
Ingi Ólafsson. Frá Varmárskóla koma Ísak 
Ólason, Anton Hugi Kjartansson, Steinunn 
Guðbrandsdóttir, Anton Örn Davíðsson, 
Katla Sif Friðriksdóttir og Þóra María Sig-
urjónsdóttir. Frá Lágafellsskóla koma Úlfar 
Darri Lúthersson, Júlíana Borg Stefánsdótt-
ir, Hilmir Berg Halldórsson, Sif Elíasdóttir, 
Guðmundur Árni Bang Hlynsson og Hildur 
María Ellertsdóttir.

Benda á það sem betur má fara 
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hafa borist 

margar ábendingar frá ungmennaráði um 
hvað megi betur fara, ekki einungis í mál-
efnum ungs fólks heldur margt sem varðar 
öryggismál og lífsgæði fjölskyldunnar allr-
ar. Bæjarstjórn hlutast ekki að nokkru leyti 
um málefni ungmennaráðs heldur hlustar 
á raddir þeirra og sýnir starfi þeirra virð-
ingu.

Bryndís Haraldsdóttir,
formaður bæjarráðs.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir,
formaður fjölskyldunefndar.

Ungmennaráð Mosfellsbæjar með 
hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi

Kyrrseta er eitt af mestu ógnum nú-
tímasamfélaga. Flestar tæknifram-
farir leiða til minnkandi þarfar fyr-
ir líkamlegri vinnu. En um leið og 
þróunin hefur orðið í þá átt þá hafa 
rannsóknir leitt okkur að þeirri nið-
urstöðu að hreyfing er líkamanum 
algjörlega nauðsynleg til góðs lífs. 
Hálftími á dag í göngutúr skiptir 
sköpum og að hafa stundað hreyfingu alla 
ævi gefur vel af sér þegar líkaminn eldist og 
stirðnar. En hvernig getum við hugsað okk-
ur að flétta þá hreyfingu inn í daglegt líf? 

Til að svara þeirri spurningu þurfum við 
að skoða dagsmynstrið okkar. Hvernig er 
venjulegur dagur í lífi okkar og hvar getum 
við mögulega komið hreyfingu inn í dag-
inn? Gengið eða hjólað í vinnuna? Geng-
ið í búðina eftir nauðsynjum? Gengið eða 

hjólað með börnunum í skólann 
og skapað þar með meiri samveru-
tíma? Samverustundir með börn-
um okkar getum við sannarlega 
fléttað saman við hreyfistundir 
eins og í sundi sem dæmi. Mikil-
vægast er að endurskoða hvernig 
við lifum með tilliti til hreyfingar.

Einnig er kjörið tækifæri falið á 
vinnustöðum. Hefur vinnustaðurinn þinn 
heilsustefnu? Ef ekki getur þú haft áhrif á 
að sett verði af stað heilsustefna? Ef þú ert 
atvinnurekandi, hefur þú hugað að heilsu 
starfsmanna þinna? Betri heilsa gefur betri 
orku og betri orka gerir starfsmann skilvirk-
ari og ánægðari. 

Hægt er að byrja á einföldum hlutum 
eins og að hafa hálftíma göngu í hádeg-
inu 3x í viku. Að fólk standi upp og teygi 

sig á klukkutíma fresti ef það situr við allan 
daginn. Að einn og einn fundur sé tekinn í 
göngutúr ef tveir til þrír eru á fundi. Mým-
argar leiðir eru til að setja af stað heilsu-
stefnu innan stofnana og fyrirtækja. Þær 
stefnur geta haft áhrif inni á heimili starfs-
manna. Það þarf ekki að gera svo mikið til 
að vel sé gert og mikilvægt er að byrja með 
fá markmið og endurskoða árlega hvernig 
gengur. 

Ég hvet allar stofnanir og fyrirtæki inn-
an Mosfellsbæjar að marka sér stefnu um 
heilsu starfsmanna sinna.

Gleðilegt hreyfingarár kæru Mosfelling-
ar!

Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir
verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags

Hreyfum okkur saman!
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flugvél í sjóinn
Flugvél hrapaði í Leirvog-
inn, neðan við golfvöllinn 
á mánudag. Engan skaðaði 
og betur fór en á horfðist. 
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Sumardeginum fyrSta fagnað í moSfellSbæ

stemning í 
góða veðrinu

skátarnir leiða 
skrúðgönguna

sælgætissalan 
vinsæl að vanda

hressir 
hjólastrákar
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Kiwanishúsið í Mosfellsbæ  geysir.kiwanis.is

Salur til útleigu 
fyrir fundi og mannfagnaði

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

Þjónusta við mosfellinga             
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www.bmarkan.is

www.bilaorri.is
Frá því að við skólastýrur ósk-
uðum eftir að fá að nýta Brúar-
land fyrir skólastarf yngstu ár-
ganganna okkar hefur umræða 
um það farið af stað.

Við heyrum jákvæðar undir-
tektir og einnig ákveðin atriði 
sem fólk veltir fyrir sér. For-
eldrafélag Varmárskóla hefur 
tekið þetta í umræðu og velt nokkrum spurn-
ingum upp. Umræður komu um hvernig örygg-
ismálum var háttað og var óskað eftir úttekt um 
þau atriði.

Nú hefur okkur verið kynnt innihald hennar og 
þar kemur fram að húsnæðið henti vel til skóla-
starfs yngstu árganga þegar ákveðnar úrbætur 
hafa farið fram. Þetta eru atriði sem er einfalt að 
laga en við viljum að vandað sé til þeirra verka. 

Langt er liðið á vorið og við 
teljum út frá athugasemdum 
sem komið hafa, meðal annars 
frá foreldrasamfélagi Varmár-
skóla, að vænlegra sé að gefa 
sér rýmri tíma í undirbúning á 
skólastarfi í Brúarlandi svo vel 
takist til. 

Huga þarf að skólalóð, leik-
tækjum, stofnbúnaði og að svæðið sé vel afgirt til 
að halda enn betur utan um hópinn okkar sem 
þar verður. Skólaárið 2015-2016 verður því nýtt 
til að undirbúa og móta skólastarf, áherslur og 
þjónustu sem okkur langar til að leggja upp með 
í þessu sögulega og fallega húsi. 

Með skólakveðju,
Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur Elfarsdóttir, 

skólastýrur við Varmárskóla

Skipulag næsta skólaárs 
í Varmárskóla

Niðurstaða ársreiknings Mosfellsbæjar 
fyrir árið 2014 var vonbrigði, ekki bara 
fyrir meirihluta sjálfstæðismanna og VG 
heldur fyrir okkur öll, alla útsvarsgreið-
endur.

Fjarhagsáætlun sveitarfélags er ekki 
áætlun til viðmiðunar í rekstri þess heldur 
bindandi ákvörðun um allar fjárhagslegar 
ráðstafanir af hálfu sveitarstjórnar. Ef víkja 
á frá samþykktri áætlun skal sveitarstjórn 
áður hafa samþykkt viðauka við hana. 

Rekstrarniðurstaða ársins var neikvæð 
um 72 milljónir og um 100 milljónum 
lakari en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. 
Þá reyndist veltufé frá rekstri vera um 160 
milljónum króna lægra en áætlun gerði 
ráð fyrir, en veltufé frá rekstri, framlegðin, 
er sú fjárhæð sem stendur eftir þegar dag-
leg, hefðbundin rekstrarúrgjöld hafa verið greidd 
og nýtist til framkvæmda og greiðslu skulda, svo 
dæmi séu nefnd.

Þriggja ára áætlanir
Það vekur athygli þegar skoðaðar eru 3ja ára 

áætlanir síðustu ára að þær standast ekki nægi-
lega vel. Þessar áætlanir eru gerðar árlega, sam-
hliða fjárhagsáætlun næsta árs, og samþykktar 
í desember ár hvert. Dæmi um framangreint 
er áætlað skuldahlutfall fyrir árið 2014. Á árinu 
2012 var áætlað að skuldahlutfall A og B hluta á 
árinu 2014  yrði 117%, á árinu 2013 var áætlað 
að skuldahlutfall A og B hluta á árinu 2014 yrði 
138,2% en niðurstaðan árið 2014 er skuldahlu-
fall upp á 144%. Þriggja ára áætlanirnar hafa að 
sönnu ekki sömu stöðu og fjárhagsáætlun kom-
andi árs en þær eiga samt að byggja á traustum 
grunni en ekki óskhyggju. Tilgangur þriggja ára 
áætlana er að sveitarstjórn horfi til framtíðar og 
setji sér ramma um rekstur, framkvæmdir og 
fjármál sveitarfélagsins með það fyrir augum að 
ná markmiðum sínum, fjárhagslegum og pólit-
ískum. 

Skuldaaukning
Skuldir sveitarfélagsins fara vax-

andi og fram kemur í ársreikningi að 
skuldahlutfall og skuldaviðmið eru 
hærri en áætlað var í fjárhagsáætlun 
ársins 2014. Þá hefur framlegðarhlut-
fall lækkað talsvert milli ára eða úr 
12,4% árið 2013 í 8,7% 2014. Skuld-
ir og skuldbindingar fara sem sagt 
hækkandi þannig að heildarskuldir og 
skuldbindingar hækka um tæpan millj-
arð milli ára, eða um 100.000 per íbúa. 
Í þessu samhengi verður að minna á 
að Mosfellsbær stendur frammi fyrir 
mikilli uppbyggingu skólamannvirkja 
í náinni framtíð sem kalla mun á mikla 
fjárfestingu.

Eftirfylgni og endurskoðun
Greinilegt er að það þarf að efla eftirfylgni með 

fjárhagsáætlunum og ársfjórðungslegt rekstrar-
yfirlit virðist ekki duga til að rauð viðvörunarflögg 
fari á loft þegar merki sjást um að fjárhagsáætlun 
muni ekki ganga eftir. Þess vegna vill Samfylk-
ingin að skoðað verði alvarlega að taka upp árs-
hlutauppgjör þannig að hættumerki sjáist fyrr og 
hægt verði að taka strax á málum ef milliuppgjör 
sýnir að farið sé að halla á ógæfuhliðina.

Nú  hefur bæjarráð falið bæjarstjóra og emb-
ættismönnum að yfirfara fjárhagsáætlun yfir-
standandi árs með það fyrir augum að unnt 
verði að rétta reksturinn af og koma í veg fyrir að 
hallinn aukist enn á árinu 2015. Sú yfirferð mun 
líklega  hafa í för með sér að skera þurfi niður og 
verður áhugavert að sjá hver pólitísk forgangs-
röðun meirihluta sjálfstæðismanna og VG verður 
í þeirri vinnu.

Anna Sigríður Guðnadóttir
Ólafur Ingi Óskarsson

bæjarfulltrúar Samfylkingar

Neikvæð rekstrarniðurstaða 
og auknar skuldir Mosfellsbæjar

Frábært handboltatímabil er nú á enda 
og „strákarnir okkar“ stóðu sig eins og 
hetjur. Að vera á þessari flugbraut kom-
andi beint úr 1. deildinni með bikar í 
farteskinu og vind í seglum, leiða deild-
arkeppnina lengst af í vetur sem nýliðar 
er hreint út sagt frábær árangur. 

Með smá heppni hefði gullið getað 
komið um hálsinn en silfrið er líka verð-
laun sem enginn annar fékk nema Afturelding og 
megum við vera stolt af því. Við áttum við ofur-
efli að etja og getum við tekið þessa reynslu og 
sett í bankann. Afturelding getur horft björtum 
augum fram á vegin og hefur starfið í vetur verið 
til fyrirmyndar og gaman að sjá ungu krakkana 
horfa á hetjurnar sínar með stjörnur í augunum 
og hugsa um leið „ég vil vera í Aftureldingu þegar 
ég verð stór“.

Til hamingju með frábært tímabil og skemmti-

lega umgjörð. Til hamingju Rothöggið 
fyrir að skapa þessa stemningu á pöll-
unum í allan vetur. Til hamingju allir 
sjálfboðaliðar fyrir að gefa ykkur í þetta 
allan tímann. Til hamingju stjórn fyrir að 
koma Aftureldingu í fremstu röð í deild 
hinna bestu. Til hamingju vallarþulur-
inn sem hefur þanið röddina og gert 
skemmtilegan handbolta enn skemmti-

legri í vetur. Til hamingju stuðningsmenn fyrir að 
gleðjast með liðinu okkar og til hamingju styrkt-
araðilar fyrir að trúa á verkefnið.

Framtíðin er björt í mosfellsku íþróttastarfi og 
nú tekur knattspyrnusumarið við og gaman væri 
að sjá jafnmarga á vellinum í sumar.

Áfram Afturelding!

Rúnar Bragi Guðlaugsson, formaður íþrótta-
og tómstundanefndar Mosfellsbæjar

Ó, UMFA, við elskum þig
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Agnes 
Þrastardottir
Er ég sú eina 
sem langar að 

mæta á nánast ALLT sem 
er í boði fyrir eldri borgara 
í Mosó? Málunarhópar, 
félagsvist, Perluhópar, 
glervinnsla, os.frv. Hlakka 
til að eldast í Mosó :)

22. apríl

Egill 
Sigurdsson
Er með 3 
ferskar 

kjúklingabringur. Seljast 
hæstbjóðanda. Boðið 
byrjar í 45.000.-

5. maí

Stefanía 
Svavars-
dóttir
Var að renna 

yfir gamlar myndir á face-
book. Ég sver það, ég gæti 
líklegast fyllt 30 ruslapoka 
ef ég fengi til baka öll fötin 
sem ég hef týnt í gegnum 
ævina. Hvar eru þau?

7. maí

Geirarður 
Long
Ég get 
ekki annað 

en tekið ofan fyrir 
stjórn,meistaraflokksráði 
og leikmönnum og þjálf-
urum hanknattleiksdeildar 
Aftureldingar.Annað sæti 
í deild og annað sætið til 
Íslandsmeistara.Takk fyrir 
frábæra skemmtun í vetur.
Og ROTHÖGGIÐ.
Ó UMFA,
við elskum þig.. :)

11. maí

Ragnheiður 
Ríkharðs-
dóttir
Ég held að 

sumarið sé komið, bjartur 
himinninn, sólin sjálf send-
ir geisla sína sem sindra á 
voginum. Dásamlegt að fá 
að njóta fegurðarinnar og 
kunna að njóta. 
Farið vel með ykkur elsk-
urnar mínar.

10. maí

Úlfhildur 
Geirsdóttir
Stóra tón-
leikahelgin er 

liðin og henni lauk á stór-
skemmtilegum tónleikum 
með Mosfellskórnum í 
Grensáskirkju með kaffi 
og konfekti (Nói sjálfur) 
í hléi. Bestu þakkir fyrir 
okkur Kæri Mosfellskór. :)

11. maí Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is

a
Háholti 14 • 270 Mosfellsbæ • arioddsson@arioddsson.is

Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

www.arioddsson.is

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA
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Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Snyrti-, nudd- & fótaaðgerðastofan

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

Verið hjartanlega velkomin! Hlín Blómahús • Háholti 18 • Mosfellsbæ • Sími: 566 8700
Finndu okkur á facebook.com       Blómabúðin Hlín

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

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

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

/hoppukastalar • S. 690-0123

Hoppukastalar
til leigu
tilvalið fyrir 
afmæli, ættarmót, 
götugrill og önnur 
hátíðarhöld.

www.malbika.is - sími 864-1220

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur�rafverktaki



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

Sævar Leó Jóhannsson fæddist á Akra-
nesi 15. apríl 2015. Hann var 54 cm og 
4045 g að þyngd (16 merkur).
Foreldrar hans heita Jóhann Ingi Jóns-
son og Valgerður Sævarsdóttir. Hann á 
stóra systur sem heitir Emilíana Ösp.

Skagfirskt graflamb með hnetu vinaigrette
Eysteinn Leifsson og Guð-
leif Birna Leifsdóttir færa 
okkur uppskrift að þessu 
sinni. „Þetta er mjög vin-
sæll réttur á okkar heimili, 
gerður fyrir veislur og há-
tíðisdaga til margra ára.“ 

Skagfirskt graflamb með 
hnetu vinaigrette
• 2 innanlærisvöðvar úr 
lambi eða annað kjöt s.s. 
villibráð, naut eða ær
• 2-3 msk púrtvín eða 
brandí
Veltið kjötinu upp úr 
víninu.

Kryddblanda
• 1/2 msk. dillfræ
• 1/2 msk. sinnepsfræ
• 1/2 msk. svartur pipar
• 1/2 msk. timían 
• 1/2 msk. basil
• 1/2 msk. rósmarín

• 1/2 msk. rósa-
pipar
• 1/2 msk. gróft salt
• 1/2 msk. sykur
• 1/2 msk. óreganó
Blandið öllu kryddinu 
saman í morteli, hylj-
ið kjötið með blönd-
unni. Pakkið því þétt 
í plast og látið standa 
í kæli í 2-3 daga.  
Gott að frysta og 
skera svo í örþunnar 
sneiðar. Borið fram 
með snittubrauði, 
klettasalati og hnetu 
vinaigrette.

Hnetu vinaigrette
• 1 dl góð olía
• 2-3 msk. balsamikedik
• 2-3 msk. hlynsíróp
• 2-3 tsk. dijon sinnep
Hrærið vel saman og setjið saman við ristaðar 
hnetur, möndlur og sesamfræ út í eftir smekk. 

Guðleif og Eysteinn skora á heiðurshjónin Þórdísi og Þorvarð að deila næstu uppskrift

Fræðslan
Ég var að spá í að skrifa pistil um 

strákana okkar sem eru að keppa við 

Hauka í handboltanum en það mál 

var gert upp í síðasta Mosfellingi með 

þrumupistli frá Togga. Það sem mig 

langar að skrifa um er annað mál sem 

hefur verið í umræðunni, hinsegin 

fræðsla. Hafnfirðingar hafa ákveðið að 

bjóða upp á hinsegin fræðslu í skólum 

bæjarins og sumir samlandar okkar 

hafa farið gjörsamlega yfir um við 

þessi tíðindi. 
Sá sem farið hefur hvað geystast í 

þessu máli er sjálfskipaður verndari 

barna á Íslandi og er þessi hermaður 

í heilögu stríði við allt sem er hins-

egin eða gay. Fræðsla er góð og að 

útskýra fyrir börnum hvernig lífið er 

er gott mál. Ég ætla ekki fólki í þessari 

fræðslu að heilaþvo börn og snúa 

þeim eins og sumir vilja meina. Heldur 

held ég að fræða þurfi börnin um það 

að allir einstaklingar eigi jafnan rétt 

á sér hvort sem þeir eru að sama lit, 

á hvað þau trúa, af hvaða kyni þau 

verða ástfangin. Þessi maður sem 

er í heilögu stríði heldur því fram að 

barnagirnd og samkynhneigð sé það 

sama. Að bjóða upp á hinsegin fræðslu 

sé það sama og þeir hrikalegur glæpir, 

pyntingar og kynferðisbrot sem framin 

voru á Breiðavík. 
Ég tek það nú fram að þetta er 

mín skoðun og þarf ekki að endur-

spegla skoðanir þjóðarinnar. En 

er þessi maður ekki í lagi? Að líkja 

saman Breiðavíkurmálinu og hins-

eginfræðslu? Að það hafi sömu áhrif 

á börnin? Það sveimar í glugganum 

húsfluga á meðan ég skrifa þetta og ég 

held að hún sé með fleiri heilafrumur 

í kollinum en síkáti sönghesturinn 

sem  heldur þessu fram. Það varð allt 

vitlaust í símatíma á ágætri útvarps-

stöð meðan málið stóð sem hæst og 

fólk sem hringdi inn var visst um að 

þessi fræðsla væri verkleg sýnikennsla 

með samförum af fólki af sama kyni. 

Eru þið ekki að fokking grínast? (Þetta 

kann að hljóma einsog brandari úr 

Fóstbræðrum en ég er ekki að skálda 

þetta.) Þáttastjórnandinn vildi ekki 

útiloka það í þættinum einsog það sé 

venjan í skólum að lærdómur væri 

settur á svið með sýnikennslu. 

Ég var nú ekki duglegasti náms-

maðurinn á mínum skólaárum og 

fylgdist ekki allt of vel með í tímum, 

ég man ekki eftir því að í kynfræðslu 

að umsjónakennarinn hafi hóað í 

eiginmann sinn til að kenna okkur 

með sýnikennslu. Nú eða þegar ég var 

að læra um Gíslasögu Súrssonar að 

Gulla kennarinn minn hafi skylmst 

við einhvern Vestfirðing eða hoggið 

mann og annan. Ekki man ég eftir því 

að sögukennarinn minn hafi haft sýni-

kennslu um hörmungarnar í seinni 

heimsstyrjöldinni með tilheyrandi 

blóðbaði. En sumir sem hringdu inn á 

Útvarp Sögu er VISSIR um að það verði 

í hinsegin fræðslunni.

högni snær

  -  Heyrst hefur...28

www.kliddi.blog.is

Flottir fákar
Fornbílaklúbburinn kíkti í heimsókn 
til Alla Rúts á Hótel Laxnes á dögunum. 
Það fór ekki á milli mála þegar ljós-
myndara Mosfellings bara að garði. 

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

www.jonb.iS

Þjónustuverkstæði
útvegum bílaleigubíla

cabas
tjónaskoðun

ný

Kvíslartunga - glæsileg parhús

eign viKunnar www.fastmos.is

586 8080

selja...
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MOSFELLINGUR

Mosfellingurinn Dagný Kristinsdóttir er nýr formaður Aftureldingar

Stórt skref út fyrir 
þægindarammann 16

mynd/hilmar

Hundruð skólabarna 
kvöddu Maríu á torginu

Eurovision-stjarnan og Mosfellingurinn María Ólafs heldur á vit ævintýranna

Krakkar í leik- og grunnskólum bæjarins 

fjölmenntu á Miðbæjartorgið á föstudaginn 

og kvöddu Eurovision-farann Maríu Ólafs-

dóttur. Hún mun keppa fyrir Íslands hönd í 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. 

María syngur lagið Unbroken á seinna 

undanúrslitakvöldinu fimmtudaginn 21.

maí. Úrslitakvöldið fer svo fram á laugar-

daginn 23. maí og vonandi verður okkar 

fulltrúi þar. Mosfellsbær veitti söngkonunni 

blómvönd og fararstyrk við tilefnið.

Mosfellingur
á netinu



Fræðslan
var gert upp í síðasta Mosfellingi með 

langar að skrifa um er annað mál sem 

fræðsla. Hafnfirðingar hafa ákveðið að 

bjóða upp á hinsegin fræðslu í skólum 

er gott mál. Ég ætla ekki fólki í þessari 

þeim eins og sumir vilja meina. Heldur 

held ég að fræða þurfi börnin um það 

sama. Að bjóða upp á hinsegin fræðslu 

sé það sama og þeir hrikalegur glæpir, 

pyntingar og kynferðisbrot sem framin 

húsfluga á meðan ég skrifa þetta og ég 

held að hún sé með fleiri heilafrumur 

sem  heldur þessu fram. Það varð allt 

þessi fræðsla væri verkleg sýnikennsla 

Eru þið ekki að fokking grínast? (Þetta 

Fóstbræðrum en ég er ekki að skálda 

með sýnikennslu. Nú eða þegar ég var 

mann og annan. Ekki man ég eftir því 

að sögukennarinn minn hafi haft sýni-

blóðbaði. En sumir sem hringdu inn á 

Útvarp Sögu er VISSIR um að það verði 

smá
auglýsingar
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Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

Sími: 587 7659

Aðalpíparinn
pípulagnir  •  nýlagnir 

viðhald  •  ráðgjöf

Eyþór Bragi Einarsson
löggildur pípulagningameistari

sími 773-6867
adalpiparinn@gmail.com

Heimilisþrif
Óska eftir góðum aðila 
með reynslu til að þrífa 
heimilið okkar aðra hverja 
viku. Nánari upplýsingar í 
síma 891-7108. 

Týndur iPhone
iPhone 5s týndist í mars 
(milli/í Bónus-Varmár-
skóla), silfraður sími í 
ljósbláu hulstri. 
Góð fundarlaun í boði.
Sími: 821-5121, Jón Svan.

Herbergi óskast 
til leigu
Herbergi óskast til leigu. 
Helst í Mosó eða þá í góðu 
færi við almenningssam-
göngur. Rólegur, reyklaus 
og reglusamur maður á 
besta aldri. Er að læra 
íslensku.  
Jaroslaw sími: 783-4076
Verðbil ca. 70-80 þús.

Óska eftir íbúð á leigu
Hjón á sextugsaldri óska 
eftir 4ra herb. íbúð til leigu 
frá og með 1. júlí 2015. 
Skilvísum greiðslum heitið 
og meðmæli ef óskað er 
uppl. í síma 862-7866 
Matthildur. 

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

Skýja 
luktirnar 

fáSt í 
BymoS

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Næstu blöð koma út
4. júní

25. júní
Mosfellingur er borinn út í hvert 

hús og fyrirtæki í Mosfellsbæ, 
Kjalarnesi og Kjós.

Skilafrestur efnis/auglýsinga er til 
hádegis, mánudag fyrir útgáfu.

mosfellingur@mosfellingur.is

hundaeftirlitið í mosfellsbæ

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

Þegar snjóa leysir, 
kemur ýmislegt í ljós
Eigendum hunda er skylt að þrífa 
upp saur eftir þá, samkvæmt sam-
þykkt um hundahald í Mosfellsbæ
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Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem 
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 

ARTPRO Prentþjónusta
Háholti 14, 270 Mosfellsbæ  

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

VIÐ PRENTUM  FYRIR ÞIG

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06:30 - 21:30

Helgar: 08:00 - 19:00

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

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

Sími: 666 · 8555
allskonar BílaviðgErðir, dEkkjaskipti og flEira

Þjónustuauglýsing
í mosfellingi

kr. 5.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

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



Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

skál

um mosfellsdal
karlrembureið

	 	   -  Hverjir voru hvar?30



Háholt 13-15 • Sími 578 6699 

Stór humar
aðeinS 5.500 kr/kg

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

Mánudaga - Laugardaga 10-22, Sunnudaga 11-22

, KOKTEILSÓSA

Opnunartími

Háholti 22     Sími: 571-3530
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MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is586 8080

selja... 586 8080
fastmos.is

Sími:

stuð í stúkunni
Handboltatímabilið kláraðist í vikunni 
þegar strákarnir í meistaraflokki höfn-
uðu í öðru sæti Íslandsmótsins. Frábær 
árangur hjá nýliðum Aftureldingar í 
efstu deild. Stemningin var ekki síðri í 
stúkunni þar sem stuðningsmannafé-
lagið Rothöggið réð lögum og lofum. 

Opið:
Föstudaga

kl. 16-20
Rizzo Express
Urðarholti 2

Væri ekki þægilegt að eiga Frosnar 
pizzur

í heildsölu

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047

Daniel G. 
Björnsson
löggiltur 
leigumiðlari

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM

Þjónusta við 

Mosfellinga í 25 ár
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skuggabakki reykjahvoll

Falleg 116 fm. íbúð á 2. hæð í enda í vönduðu fjölbýli. 3 svefnherbergi. Rúmgóð stofa með út-
gengi á svalir í suður. Gott eldhús. Eikarparket á gólfum. Baðherbergi flísalagt. Sér inngangur. 
Falleg lóð. Góð bílastæði. Örstutt í skóla, sundlaug og íþróttahús. Verð: 31,5 m.

Blikahöfði

107 fm. hesthús í enda í góðu húsi við Skuggabakka í Mosfellsbæ. Pláss fyrir 13 hesta. 
Gott gerði. Góð aðkoma. Verð: 12,8 m.

Mjög vandað og afar glæsilegt 206 fm. einbýli auk 46 fm. bílskúrs, samtals 252 fm. á 
frábærum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Allar innréttingar af vönduðustu gerð. Arin í stofu. 

Glæsilegt raðhús við Aðaltún í Mosfellsbæ. Húsið er 152,1 fm og bílskúr 33,2 alls 185,3 fm. 
4 svefnherbergi, stór stofa, glæsilegt baðherbergi. Stór verönd með geymsluskúr. 
Vel viðhaldið hús og fjölskylduvænt.

aðaltún

mynd/raggiÓla


