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MOSFELLINGUR

10. tbl. 9. árg. fimmtudagur 19. ágúst 2010. Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi og í Kjós

Í túninu heima
26.-29. ágúst

STÆRSTA
HÁTÍÐIN
TIL ÞESSA

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar,
Í túninu heima, verður
sett með pompi og prakt
föstudagskvöldið 27. ágúst.
Hátíðin er nú haldin í sjötta
sinn. Á myndinni má sjá
leikara úr söngleiknum Lísu
í Undralandi bókstaflega í
túninu heima. Leikfélagið
frumsýnir verkið á morgun,
föstudag. Rúllubaggarnir
neðan Lágafellskirkju voru
skreyttir í vikunni eins og sjá
má enda stendur mikið til.
Í miðopnu blaðsins má sjá
dagskrá hátíðarinnar í heild.

Mynd/Hilmar

eigN ViKuNNAR
Tröllateigur - 4ja herbergja

selja...
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Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

NÝ HEIMASÍÐA - WWW.JONB.IS

Þjónustuverkstæði
útvegum bílaleigubíla
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CABAS
tjónaskoðun

MOSFELLINGUR
MOSFELLINGUR MOSFELLINGURIS
WWWMOSFELLINGURIS

Útgefandi: Mosfellingur ehf.
Skeljatanga 39, sími: 694-6426
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Hilmar Gunnarsson
Blaðamaður: Ruth Örnólfsdóttir
ruth@mosfellingur.is
Prentun: Oddi Upplag: 4000 eintök
Umbrot og hönnun: Mosfellingur
Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir
Tekið er við aðsendum greinum á netfangið
mosfellingur@mosfellingur.is og skulu þær
ekki vera lengri en 500 orð.
-OSFELLINGUR KEMUR ÒT AÈ
JAFNAÈI ¹ ÖRIGGJA VIKNA FRESTI

Gleðilega bæjarhátíð

B

æjarhátíðin Í túninu heima
nálgast nú óðfluga. Dagskráin er að vanda fjölbreytt og
skemmtileg. Mosfellingar og
fyrirtæki í bæjarfélaginu eru farin
að taka æ meiri þátt í
hátíðarhöldunum.
Skemmtilegt er að sjá
þann metnað sem
bæjarbúar leggja
jafnan í skreytingar
við heimili sín
þessa helgi. Það
fer ekki á milli
mála að
hátíð sé
í bæ og
hvet ég

.¾STA BLAÈ KEMUR ÒT  SEPT

selja...

alla til að taka þátt með einum eða
öðrum hætti.

S

tarfsfólk sumarbúðanna í
Reykjadal á hrós skilið fyrir að
gefast ekki upp þótt á móti blási en
til stóð að leggja niður starfsemina
þar í vetur. Nú stendur yfir söfnun
sem starfsfólkið stendur fyrir og
gengur vel að safna fyrir vetrinum
með viljan einan að vopni.

M

osfellingur kemur framvegis
út á fimmtudögum í stað
föstudaga. Er það vegna breytinga
í dreifingu hjá Póstinum.
Mosfellingur kemur út að jafnaði á
þriggja vikna fresti.

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

www.isfugl.is

¥ ¶ '®-,5 '«¨5
Í síðasta tölublaði var fjallað
um Álafoss Hospital, en þar var
starfsemi um eins árs skeið þ.e.
frá hausti 1942, þar til í október
1943 en þá flutt í Helgafellsspítala
vegna fækkunar í herliðinu.
Þegar Reykjalundur hóf starfsemi
sína komu hermannaskálarnir í
góðar þarfir en að auki nýttust vel
kaldavatnsleiðslur og skolplagnir
frá spítalakampinum.
Fátt eitt er sýnilegt í dag sem
minnir á dvöl herliðsins en þó
eru þar voldug stífla í Skammadalslæknum og vatnstankur sem
minna á gamla tíma.
Umsjón: Birgir D. Sveinsson

HÉÐAN Og ÞAÐAN
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Bæjarhátíðin „Í túninu heima“ er nú haldin í sjötta sinn í lok ágúst

Metnaðarfull hátíðardagskrá
Söfnunin gengur
vel fyrir Reykjadal
Vegna ástandsins í þjóðfélaginu
var ákveðið að sumarbúðirnar í
Reykjadal yrðu ekki starfræktar
í vetur. Starfsmenn Reykjadals
tóku málið í sínar hendur og
hafa staðið að fjáröflun til að
halda rekstrinum gangandi.
Sumarbúðirnar eru reknar
af Styrktarfélagi lamaðra og
fatlaðra. Þangað koma börn og
ungmenni á aldrinum 5-23 ára
en sumarbúðirnar þjónusta um
300 börn árlega. Reykjadalur
hefur fengið myndarlega styrki
og nú í vikunni fór hópur
starfsmanna í áheitagöngu.
Unnið er að styrktartónleikum
með mosfellskum listamönnum
sem fram fara í Reykjadal
9. sept. Hægt er að styrkja
verkefnið með því að hringja í
söfnunarnúmerin 904-1010 fyrir
1000 kr., 904-1030 fyrir 3000 kr
og 904-1050 fyrir 5000 kr.
50 x 250 cm

Skólahljómsveitin
selur hátíðarfána

Foreldrafélag Skólahljómsveitar
Mosfellsbæjar verður með til
sölu spíssfána í hverfislitum
bæjarhátíðarinnar „Í túninu
heima“. Fáninn kostar 8.500 kr
Pantanir á fánunum er í síma
7717433 eða á lydia75@simnet.is

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 9. SEPT.
SKILAFRESTUR EFNIS 6. SEPT.

KIRKJUSTARFIÐ
www.lagafellskirkja.is

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu
heima, verður sett með pompi og
prakt föstudagskvöldið 27. ágúst
næstkomandi.
Mosfellingar eru hvattir til að
fjölmenna í Karnivalskrúðgöngu frá
Miðbæjartorgi að Ullarnesbrekkum
þar sem varðeldur verður kveiktur
og brekkusöngur sunginn. Hátíðin
er nú haldin í sjötta sinn og stendur
yfir í fjóra daga, frá fimmtudegi til
sunnudags. Hátíðarhöldin verða
með hefðbundnu sniði en reynt er
á hverju ári að gefa í frá fyrra ári.
Þannig vex hátíðinni fiskur um hrygg
ár frá ári og er veglegri en nokkru
sinni fyrr. Haldnir verða útimarkaðir
í Álafosskvos og Mosskógum á
laugardeginum, sýningarbásar verða
í Íþróttamiðstöðinni að Varmá og
fjölbreytt dagskrá á inni- og útisvæði,
tívolí verður við Hlégarðstún og
danskir dagar í Hlégarði.

Skreytt fjölskylda í karnivalskrúðgöngu.
Allir leggjast á eitt í aðdraganda hátíðar.

Hápunktur hátíðarinnar eru
útitónleikarnir á Miðbæjartorgi
sem hefjast klukkan hálf níu.
Þar verður skemmtun fyrir alla
fjölskylduna og koma fram frábærir
listamenn á borð við Baggalút,
Hafdísi Huld, Ingó, Hreindísi Ylfu
og fleiri. Tónleikarnir hefjast með
dagskrá fyrir börn og fullorðna þar
sem meðlimir Memfismafíunnar
hætta sér úr fylgsnum sínum til
að leika og syngja lög af barnaplötunni sívinsælu Gilligill og hinni
flunkunýju Fágunarskóli prófess-

HVERFASKREYTINGAR
Mosfellsbæ er skipt upp í fjóra
hluta og hefur hver hluti sinn
sérstaka lit til að skreyta með.

Skemmtun fyrir alla fjölskylduna

Höfðar, Hlíðar,
Tún og Mýrar
Túnið heima skreytt í regnbogans litum.
Bæjarhátíðin fer fram 26.-29. ágúst.

orsins á Diskóeyju. Lög og textar
eftir Baggalútinn Braga Valdimar,
einvala lið tónlistarmanna og
sérlega glæsilegir hattar ættu að
tryggja fjölskylduskemmtun á
heimsmælikvarða.

Tangar, Holt
og Miðbær
Teigar, Krikar, Lönd,
Ásar, Tungur og Dalur
Reykjahverfi

Slökkviliðsmenn
áfram í verkfalli
Slökkviliðsmenn mættu í Kjarna
á dögunum og vöktu athygli
á málstað sínum en þeir hafa
enn ekki samið við launanefnd
sveitarfélaganna. Þeir verða því
væntanlega áfram í verkfalli á
morgun, föstudaginn 20. ágúst.
Mosfellingurinn Valdimar Leó
Friðriksson er framkvæmdastjóri
Landssambands slökkviliðs og
sjúkraflutningamanna.

Slökkviliðsmenn minna
mikilvægi sitt við Kjarnann.

Helgihald framundan
Guðsþjónusta sunnudaginn
22. ágúst í Lágafellskirkju kl. 11.
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir.
Kirkjukór Lágafellskirkju.
Guðsþjónusta sunnudaginn
29. ágúst í Lágafellskirkju kl. 11.
Sr. Skírnir Garðarsson. Kirkjukór
Lágafellskirkju.
Sunnudaginn 5. september í
Lágafellskirkju kl. 11:00
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir.
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Daði Þór og Sigríður Dögg bera þungan
af skipulaggningu hátíðarinnar.

- Fréttir úr bæjarlífinu

Foreldramorgnar
hefjast í Safnaðarheimilinu
MIÐVIKUDAGINN
25. ágúst kl.10:00 - 12:00

SÓKN Í SÓKN
– liFANDi SAMFÉlAg
Vertu með í sókninni!

w w w. l a g a fe l l s k i r k j a . i s

STÓRTÓNLEIKAR
Miðbæjartorginu í Mosfellsbæ
laugardagskvöldið 28. ágúst
Kl. 20.30-21:

Memfismafían

Meðlimir Memﬁsmafíunnar hætta sér úr fylgsnum
sínum til að leika og syngja lög af barnaplötunni
sívinsælu „Gilligill” og hinni ﬂunkunýju „Fágunarskóli
prófessorsins á Diskóeyju”.

Kl. 21-23:

Steindi Jr.

Baggalútur, Hafdís Huld, Steindi Jr.,
Ingó og Hreindís Ylva og félagar.
Listﬂug í upphaﬁ tónleika og ﬂugeldasýning í lokin.

Hreindís Ylva
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allan laugardaginn

FJÖR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
Nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is
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Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar varðveitir skjöl

Nútíð verður fortíð
Foreldrar ánægðir
með vistun barna

Mikil ánægja er með leikskóla
Mosfellsbæjar og dagforeldra
Nær allir foreldrar leikskólabarna og barna í vist hjá
dagforeldrum sem tóku þátt
í viðhorfskönnum á vegum
Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar
telja að börnum sínum líði vel
í leikskólanum. Alls sögðust
98,5% foreldra telja að börnum
þeirra líði frekar eða mjög
vel í leikskólanum. Fulltrúar
vel flestra heimila tóku þátt í
könnunni. Í könnuninni gáfu
foreldrar verulega greinargóðar
og ýtarlegar upplýsingar um
upplifun sína, skoðun og
viðhorf gagnvart dagforeldrum,
starfsfólki leikskólanna og
Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar.

Hlutverk Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar er að annast söfnun,
innheimtu og varðveislu skjala
frá afhendingarskyldum aðilum,
þ.e. embættum, stofnunum og
félögum í Mosfellsbæ. Skjöl safnsins
eru skrásett og gerð aðgengileg
notendum og á allan hátt er leitast
við að varðveita og efla þekkingu
á sögu héraðsins. Jafnframt tekur
safnið við skjölum einstaklinga
og félagasamtaka, auk ljósmynda,
hljóð- og myndbanda, sem varða
sögu héraðsins eða íbúa þess á
einhvern hátt.

Merk gögn leynast víða
Nokkuð hefur þegar borist af
einkaskjölum einstaklinga og félaga.
Það er von héraðsskjalavarðar að
fólk hafi safnið í huga þegar verið er
að taka til og grisja í geymslum. Oft
leynast merk gögn hjá einstaklingum,
félögum og fyrirtækjum, svo sem
einkabréf, dagbækur, ljósmyndir,
gjörðabækur, ársreikningar og
margt fleira. Þá kunna að finnast
opinber gögn tengd stjórnsýsluog félagsmálastörfum viðkomandi
einstaklings.
„Vera kann að ykkur þyki vafamál
hvort skjalið hafi nokkurt gildi og því

sé rétt að láta það hverfa. Ef svo er
þá er rétt að láta skjalið njóta vafans,
því alltaf er hægt að eyða því síðar,
en glatað skjal verður aldrei hægt að
fá aftur. Ef um einkamál er að ræða,
oft innan um almennar upplýsingar
í sama bréfi, má setja tímabundnar
takmarkanir á aðgengi,“ segir Birna
Mjöll Sigurðardóttir héraðsskjalavörður.

Fróðlegt fyrir komandi kynslóðir
„Rétt er að hafa í huga að nútíð
verður fortíð og það sem við
erum að sýsla við í dag verður
komandi kynslóðum hulin fortíð
ef ekkert varðveitist. Þetta er okkur
nauðsynlegt að hafa að leiðarljósi og
ekki síst þeim er fást við margþætt
félags- og stjórnunarstörf. Ef félag
eða fyrirtæki hættir starfsemi er
nauðsynlegt að koma gögnum þess
á skjalasafn til varðveislu. Vandaðar
gjörðabækur félaga og vel flokkuð og
merkt bréfa- og myndasöfn félaga,
fyrirtækja og einstaklinga, verða
komandi kynslóðum upplýsing um
það þjóðfélag sem nú er,“ segir Birna
Mjöll.

Safnið til húsa í Kjarnanum
Héraðsskjalasafnið er til húsa

Dæmi um skjöl sem hafa varðveist:
Dagrenningur, blað Ungmennafélags
Aftureldingar. Forsíða 1. tölublaðs ársins
1916, ásamt norður boðleið blaðsins.
Fólki var ætlað að skrá hvaða dag það
fékk blaðið afhent og hvaða dag það fór.
Eitthvað gekk misjafnlega vel að láta það
fara milli bæja og einhverjir sem ekki voru
ungmennafélagar höfðu áhuga á að sjá
blaðið og tafðist það þar af leiðandi.

á jarðhæð Kjarna, Þverholti 2.
Skjalasafnið er opið þriðjudaga
og miðvikudaga kl. 10-12. Héraðsskjalavörður er á staðnum frá kl. 8-12
alla virka daga og er hægt að hringja
í síma 525 6789 eða 5256700.

Bræðurnir Kristján og Björgvin ætla að baka bestu pizzurnar í Mosó

Vinsæll markaður
í Mosfellsdalnum
Útimarkaðurinn Mosskógum í
Mosfellsdal er opinn á laugardögum frá kl. 11. Markaðurinn
er við gróðrarstöðina Mosskóga
og er nú haldinn 11. sumarið
í röð. Þar kennir ýmissa grasa.
Meðal annars er fjölbreytt,
nýupptekið grænmeti sem og
Þingvallasilungur nýr og
reyktur, pestó, pikles, sultur af
ýmsum gerðum, ullarsokkar,
rósir og jarðarber frá Dalsgarði,
Hrísbrúarrabbabari, ilmandi
kaffi og meðlæti og svo mætti
lengi telja. Markaðurinn verður
opinn eitthvað fram á haust.

Eldhúsið opnar á nýjan leik
Kjalnesingarnir og bræðurnir Björgvin Þorsteinsson
og Kristján Mar Þorsteinsson hafa nú opnað Eldhúsið
að nýju eftir að það fór í þrot hjá fyrri eigendum.
„Þetta verður mjög svipað og áður, eldbakaðar pizzur
og frægu kryddbrauðin. Við erum búnir að bæta við
matseðilinn m.a. frönskum og brauðstöngum og
höfum tekið salinn algjörlega í gegn,“ segir Björgvin.

Boltinn í beinni og póker í sér rými
Til stendur að bæta við þjónustuna og opna sérstakan sal við hlið pizzastaðarins. Þar verður boltinn
sýndur í beinni auk þess sem hægt verður að spila
póker. „Það er miklu betra að hafa þetta aðskilið,
boltann og veitingasalinn, þá fá allir að vera í friði,“
segir Björgvin en salurinn mun taka um 40 manns.
Bræðurnir eru fullir tilhlökkunar að takast á við þetta
verkefni og bjóða alla Mosfellinga og nærsveitunga
velkomna að fá sér eldbakaða pizzu á fínu verði.

ELDRI BORGARAR

Ferðafélagar til Winnipeg!

Rútan leggur af stað kl. 13.30 stundvíslega frá
Hlaðhömrum þann 28. ágúst. Mætum tímanlega,
sjáumst hress, Svanhildur.

Bræðurnir Kristján og
Björgvin hafa tekið við
rekstri Pizzabakarísins.

Vestmannaeyjar

leirnámskeið

Farið verður til Vestmannaeyja
miðvikudaginn 25. ágúst. Lagt af
stað frá Eir/Hlaðhömrum kl. 9 f.h.
Stoppað verður á Hvolsvelli áður
en farið er um borð í skipið og við
tökum rútuna með til Eyja.
Verð þ.e. akstur
og sigling er kr. 4.000.
Skráning til 20. ágúst
í síma 5868014 e.h.

Byrjendanámskeið í leirgerð fyrir konur og
karla hefst miðvikudaginn 1. sept. Kennt
verður á miðvikudögum kl. 10-12 í fimm
vikur í 4-5 manna hópum. Námskeiðsgjald
er kr. 1.500, innifalið er 1 kg af leir, brennsla
og glerungur.
Einnig verður hægt að kaupa leir aukalega
sem kostar kr. 1.000 (brennsla og glerungur innifalið). Kenndar verða ýmsar
undirstöðuaðferðir við leirgerð.

Upplýsingar og skráningar í ferðir og námskeið eru á skrifstofu félagsstarfsins Eirhömrum kl. 13-16, símar 5868014 og í gsm. 6920814
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- Fréttir úr bæjarlífinu

STiNNuR RASS, SlÉTTuR MAgi

Þrjú ný Fit Pilates námskeið

HVER ER ÞINN LITUR?

Kl. 12:05, kl. 17:30 og kl. 18:35

HÁHOLTI 14 - SÍMI 586-1210

Námskeiðin byrja 9. september
Skráning hjá Smára í s. 896-2300
og smari@ﬁtpilates.org

Íþróttamiðstöðinni að Varmá

ALLT FYRIR
BÆJARHÁTÍÐINA
Blöðrur, borðar, fánar,
litaspray, ljósaslöngur oﬂ.
Opið virka daga 10:00-18:00
laugardaga 10:00-15:00

www.fitpilates.org

Vertu í formi með World Class í vetur
Ný
Ný tímatafla
tímatafla hefst
hefst 30.
30. ágúst
ágúst

-BVHBSt4FMUKBSOBSOFTt4QÚOHt.PTGFMMTCSt5VSOJOOt)BGOBS÷ÚS§VSt)ÞT0SLVWFJUVOOBSt½HVSIWBSGt,SJOHMBO

Ný
Ný námskeið
námskeið hefjast
hefjast
íí Mosfellsbæ
Mosfellsbæ 6.
6. september
september

t«UBLLPOVS
t«UBLLPOVS
t4ÞQFSGPSNGZSJSLBSMBPHLPOVS
t4ÞQFSGPSNGZSJSLBSMBPHLPOVS
t%BOTTUÞEÓØ8PSME$MBTTTFQUFNCFS
t%BOTTUÞEÓØ8PSME$MBTTTFQUFNCFS
Ný hreppsnefnd í Kjós -

4KÈOÈOBSÈXPSMEDMBTTJT
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Eldvörn og Bymos
hefja samstarf
Byggingarvöruverlsunin Bymos
hefur gerst samstarfs- og
umboðsaðili fyrir fyrirtækið
Eldvörn ehf. Bymos tekur á móti
öllum gerðum slökkvitækja
til þjónustu, en einnig geta
fyrirtæki og húsfélög fengið
starfsmann frá Eldvörn í heimsókn til að þjónusta slökkvitæki
og reykskynjara. Þá selur Bymos
einnig allar gerðir slökkvitækja, reykskynjara og annan
eldvarnarbúnað fyrir heimili og
fyrirtæki.
Eldvörn ehf. er rótgróið fyrirtæki
á sínu sviði og þjónustar sum af
stærstu fyrirtækjum landsins.
Mosfellingar eru hvattir til að
setja líf og heilsu fjölskyldunnar
í forgang og huga vel að eldvörnum og að sjálfsögðu að
versla í heimabyggð.

Fasteignasala í Leirvogstungu hefur verið
góð að undanförnu

Sala í Leirvogstungu hefur gengið vonum framar síðustu vikurnar

Fasteignamarkaðurinn glæðist
Þrátt fyrir að fasteignamarkaðurinn sé búinn
að vera rólegur á höfuðborgasvæðinu að undanförnu hefur hann verið líflegur í Mosfellsbæ.
„Það er jákvætt að segja frá því að salan í
Leirvogstungu hefur gengið mjög vel síðustu
vikurnar. Einnig hefur mikil eftirspurn verið
hjá fólki sem vill skipta eignum,“ segir Einar Páll
Kjærnested hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

í íbúðum heldur en geyma lausafé í bönkum.
Vextir séu lágir og framtíðarhorfur bankanna enn
óöruggar.“

Nýbyggingahverfi koma sterk inn

Fólk bíður ekki endalaust
En hvað veldur? „Ætli fólk sé ekki bara orðið leitt á því
að bíða endalaust, enda aðstoða gerðir ríkistjórnarinnar
ekki fólk við að taka ákvarðanir í dag. Íbúðaverð er þó
ennþá að ná jafnvægi eftir erfitt tímabil 2008. Fólk er
farið að meta það þannig að það sé betra að fjárfesta

Einar segir söluna annars dreifast mjög jafnt en
nýbyggingarhverfin séu að koma sterk inn. „Hann
Bjarni í Leirvogstungu kom að uppbyggingu
nokkurra raðhúsa í hverfinu á mjög erfiðum
tímum og nú erum við í raun að sjá árangur erfiðisins.
Með áframhaldandi sölu í hverfinu styttist enn frekar í
nýjan skóla og Tunguveg. Hvorttveggja er nauðsynlegt
fyrir áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu auk þess
sem íþróttaaðstaðan á Tungubökkum nyti góðs af,“ segir
Einar Páll.

Gljúfrasteinn
orðinn friðaður
Katrín Jakobsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra,
hefur ákveðið að fenginni
tillögu húsafriðunarnefndar
að friða Gljúfrastein. Friðunin
nær til ytra byrðis hússins.
Íslenska ríkið keypti húsið
árið 2002, þegar öld var liðin
frá fæðingu skáldsins. Húsið
er safn Halldórs Laxness þar
sem heimili og vinnustaður
hans eru látin haldast óbreytt.
Gljúfrasteinn í Mosfellsdal var
reistur árið 1945.

Konur eru konum bestar. Góð
þátttaka var í Kvennahlaupinu hjá
dvalarheimili aldraðra að vanda.

Tannréttingar
í Mosfellsbæ
Þröstur Þorgeirsson tannréttinga
sérfræðingur kemur mánaðarlega
á tannlæknastofu Ragnars Árnasonar,
Háholti 14 í Mosfellsbæ.

Tímapantanir í síma 5680060
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- Fréttir úr bæjarlífinu

Mynd/Ruth

Vantar söngfólk
Kirkjukór Lágafellssóknar vantar
söngfólk í sópran, tenór og bassa.
Erum með metnaðarfulla dagskrá í vetur,
æfingar eru á þriðudögum kl. 19.30-21.30
í safnaðarheimili Lágafellssóknar í Þverholti 3.
Þeir sem hafa áhuga endilega hafið samband við organista Lágafells
sóknar Arnhildi Valgarðsdóttur í síma 6987154 og 5666796 eða við
formann kórsins Valgerði Magnúsdóttur í síma 5666610 og 8643599.
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Kjósarsýsludeild RKÍ undirbýr vetrarstarfið

Opið hús þrjá daga
í viku í Þverholtinu
Eva Marín bjargaði
lífi móður sinnar
Eva Marín Einarsdóttir Nielsen,
sex ára, bjargaði lífi móður
sinnar og systur með hárréttum
viðbrögðum þegar eldur kom
upp í íbúð þeirra í Mosfellsbæ
í sumar. Eva Marín lærði viðbrögðin í leikskólanum sínum,
Hlíð. Móðir Evu Marínar var
sofandi ásamt nýfæddri dóttur
sinni þegar eldur kom upp á
eldavélinni. Þegar Eva Marín
kom heim hafði reykurinn
breiðst út um íbúðina. Þrátt
fyrir að bregða talsvert sýndi
Eva Marín mikla röggsemi
og hugrekki þegar hún skreið
eftir gólfinu inn í herbergi
móður sinnar og vakti hana.
Afrekið sannar gildi forvarna
en slökkviliðið hefur staðið
fyrir heimsóknum og fræðslu í
leikskólum.

Nú er undirbúningur fyrir
vetrarstarf
Kjósarsýsludeildar
Rauða krossins í fullum gangi.
Öll helstu verkefni deildarinnar
fara af stað á næstu vikum og er
hægt að fá upplýsingar um þau á
heimasíðunni
www.redcross.is/
kjos. Ungmennastarf fyrir 13 ára og
eldri hefst í byrjun september og er
margt spennandi þar á dagskrá. Nýr
verkefnisstjóri hefur verið ráðinn
til deildarinnar. Hilmar Bergmann
mun stýra verkefninu „Ungt fólk til
athafna“ sem unnið er í samvinnu
við Vinnumálastofnun og hefur það
markmið að virkja ungmenni meðan
á atvinnuleit þeirra stendur.

Fjölbreytt dagskrá framundan
Opið hús fer aftur af stað með
fullum krafti 24. ágúst og verður nú
opið þrjá daga í viku: þriðjudaga og
fimmtudaga kl. 10-14 og miðvikudaga
kl. 13-16. Dagskráin er fjölbreytt og
má þar m.a. finna fjármálakennslu,
prjónahóp, tölvuaðstoð, skyndihjálp
og ljósmyndun. Alla þriðjudaga
verður matreiðslukennsla frá ýmsum
löndum og sameiginleg máltíð.
Barnafataskiptimarkaður
fyrir
12 ára og yngri er starfræktur alla
þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10-13.

Vegleg gjöf til
Reynivallakirkju

Hilmar Bergmann er nýr verkefnastjóri
Kjósarsýsludeildar Rauða krossins.

Eftirmiðdagsopnanir eru reglulega
og verður næst opið þriðjudaginn 24.
ágúst kl. 17-19. Hvetjum við foreldra
til að koma með heilleg föt, útiföt og
skó sem börnin ykkar eru vaxin upp
úr og skipta yfir í aðrar stærðir eða
gerðir.
Kjósarsýsludeild verður með
kynningarbás á bæjarhátíðinni Í
túninu heima. Sjálfboðaliðum og
velunnurum deildarinnar verður svo
boðið í kaffi í Sjálfboðamiðstöðinni
Þverholti 7, eftir að hátíðinni lýkur á
sunnudag kl. 16.

Skíðasvæði breytt
í hjólasvæði
Skálafell bike park var opnaður
formlega á dögunum en um er
að ræða hjólagarð sem verður
opinn um helgar frá kl. 12-17.
Brautin er 3 km löng með 350 m
fallhæð. Garðurinn er kjörinn
fyrir hjólreiðagarpa frá 7 ára
aldri og fara þeir þá með hjólin
sín upp með skíðalyftum og
hjóla niður. Brautin er of brött
til að hægt sé að hjóla upp hana.
Magne Kvam, hönnuður
brautarinnar, er ánægður með
aðsóknina á opnunardaginn.
„Aðsóknin var æðisleg og fram
úr öllum vonum. Við seldum
um 150 passa í lyfturnar. Svo var
frábært veður þannig að þetta
var mjög vel heppnað.“
Á neðri hluta svæðisins verða
Dirt-Jump og BMX stökkpallar.
Til stendur að hafa svæðið opið
um helgar fram á haust á meðan
veður leyfir.
Myndin er frá skóflustungu
sem var tekin þann 21. júlí 2010
á Skálafelli. Á myndinni eru
Ormur Arnarson, Magne Kvam
og David Robertson.
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Hreindís Ylva og hljómsveit
á ferðalagi um landið.

Perlur dægurlagasöngkonunnar Erlu Þorsteins

Hreindís Ylva í tónleikaferð
Sönkonan Hreindís Ylva er sem stendur á tónleikaferð með hljómsveit
sinni. Hún er að heiðra gömlu dægurlagasöngkonuna Erlu Þorsteins á
þessu ferðalagi sínu. Hún fer um allt land en mun einnig koma fram í
Mosfellsbæ. Fim. 19. ág., Græni hatturinn Akureyri; fös. 20. ág. Hótel
Mælifell Sauðárkróki; lau. 21. ág. Menningarnótt, stóra sviðið á Óðinstorgi;
lau. 28. ág. Í túninu heima; fös. 3. sept. Bæjarleikhúsið Mosfellsbæ; sun. 5.
sept. Café Rósenberg
Með henni eru: Sigurður Ingi Einarsson trommur; Tómas Jónsson
hljómborð; Valgeir Einarsson bassi og Yngvi Rafn Garðarsson Holm gítar.

- Blaðinu er dreift frítt í Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Kjós

Í útivistar- og hestamannamessunni sunnudaginn, 1. ágúst, var
Reynivallarkirkju í Kjós afhentur
nýr hökull að gjöf. Gefendur
eru þau Magnús Sæmundsson
og Guðrún Ó. Tómasdóttir
Eyjum II í tilefni 150 ára afmæli
Reynivallakirkju. Gjöfin er
til minningar um móður
Magnúsar, Láru Magnúsdóttur
húsfreyju að Eyjum II í Kjós.
Lára fæddist þann 10. mars 1896
að Lambhaga í Mosfellssveit
en fluttist ung að aldri ásamt
foreldrum sínum að Eyjum og
bjó þar til æviloka.
Hökullinn er ofinn með damaskvefnaði þar sem uppistaðan
er silki en ívafið ull, í munstri
er einnig gullþráður. Munstur
á baki hökulsins vísar til
liljunnar sem er Maríutákn en
Reynvallakirkja var frá fyrstu tíð
helguð Maríu guðsmóður.
Þess má að lokum geta að
árleg útivistar- og hestamessa
hefur verið haldin í Reynivallakirkju frá árinu 1998.
Upphafsmaðurinn var Guðný
G. Ívarsdóttir, Flekkudal ásamt
séra Gunnari Kristjánssyni.

Árni Björn með
málverkasýningu
Árni Björn Guðjónsson hefur
opnað sýningu á olíumálverkum
sínu7uyam í Lágafellslaug. Árni
hefur haldið fjölda sýninga í
gegnum tíðina en hann málar
mest landslagsmyndir í olíu og
teikningar með kol og acryl.
Árni er fæddur árið 1939 og
stundaði nám í Myndlistarskólanum í Reykjavík á árunum
1957-1960. Sýningin er opin á
opnunartíma Lágafellslaugar
en hún er opin til kl. 21:30 virka
daga en til kl. 19 um helgar.

laugardagSkvöldið 28. ágúSt
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Mjallhvít og dvergarnir
mættu í skrúðgönguna.

Háholti 13-15

LÍF OG FJÖR Á 17. JÚNÍ

FERSKUR FISKUR

TILBÚINN BEINT Á GRILLIÐ
FÖSTUDAGINN
27. ÁGÚST*

Þjóháttafræðingurinn Brynhildur brá sér
í líki fjallkonunnar á Miðbæjartorginu.

Skátarnir leiddu skrúðgönguna að vanda.

Mollý og Tik Tok skinkan hennar.

Fánunum veifað í tilefni dagsins.

Tímon og Púmba kynntu dagskrána.

Sterkasti maður Íslands var krýndur.

KL. 17-19
*ef veður leyfir

HEITT Á GRILLINU
DÚETTINN HLJÓMUR
HUMAR Á TILBOÐI
STÓR HUMAR Á FRÁBÆRU VERÐI

OPIÐ:

MÁN-FIM 10-19
FÖS 11:30-19 9

Leikskólastelpur úr Reykjakoti dönsuðu kúrekadans fyrir hátíðargesti við Hlégarð.

Grill

nesti

HÁHOLT 24 - 270 MOSFELLSBÆR
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BURINN MÆTIR
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MIÐVIKUDAGSKVÖLDIÐ 25. ÁGÚST
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milli kl. 20-22

I
A
ÞEM N Í BOTN
ÍKI IÐ Á
S
Ú
M
F
STAF KAUTUM
AS
U
HJÓLOTTUST
IR
FL
N
R
A
BÍL

Lágafellsskóli
Vel heppnuð sumardagskrá um allan bæ

Brosandi Mosfellsbær
Í sumar hefur Mosfellsbær staðið fyrir skemmtilegri sumardagskrá sem
nefnist Brosandi bær. Dagskráin var tvíþætt, skiptist í „Sumartorg á
föstudögum“ á miðbæjartorginu og „Margt um að vera á miðvikudögum“
á ýmsum stöðum í bænum.
Tvær ungar mosfellskar konur skipulögðu dagskrána, þær Sigrún
Harðardóttir og Sólrún Una Þorláksdóttir, en markmið verkefnisins
var að opna augu Mosfellinga fyrir öllum þeim menningar- og
afþreyingarmöguleikum sem Mosfellsbær hefur uppá að bjóða og skapa
blómlegt líf í bænum okkar.

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarﬁ
þar sem einkunnarorðin SAMVERA- SAMVINNASAMKENND eru höfð að leiðarljósi?

Óskum eftir að ráða
starfsmenn í eftirtalin störf:
Stuðningsfulltrúa með fötluðum nemendum.
Vinnutími kl. 8 -13:10. Auglýst er eftir
karlmanni þar sem viðkomandi þarf m.a.
að aðstoða nemendur í búningsklefa karla.
Ráðið verður í starﬁð frá 20. ágúst.

Skólaliða í ræstingu.
Vinnutími síðari hluta dags.

Starfsfólk í Frístundasel
Langar þig til að vinna með frábærum börnum
í spennandi og fjölbreyttu starﬁ? Frístundasel
Lágafellsskóla leitar eftir glaðlegu og jákvæðu fólki
til að vinna með börnum á aldrinum sex til níu ára.
Vinnutími frá 13–17. Möguleiki á styttri vinnutíma.
Viðkomandi starfsmenn þurfa að
hefja störf 24. ágúst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Stamos.
Upplýsingar veita: Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri
í síma 5259200 og Dagbjört Brynjarsdóttir, forstöðumaður
Frístundasels upplýsingar í síma
5259200 eða 8962682.
Umsóknir sendist á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is
VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA

Fundir
bæjarstjórnar

Cei\[bbiX³h

spilar í peysum frá
Álafossbúðinni

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti á fyrsta
fundi sínum þann 16. júní sl., að fundarboð vegna
funda bæjarstjórnar verði auglýst á vef Mosfellsbæjar
www.mos.is auk þess sem fundarboðið verði hengt
upp í Þjónustuveri Mosfellsbæjar í Kjarna.
Fundir bæjarstjórnar
eru opnir almenningi.
VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA
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- Brosandi bær

Cei\[bbiX³h

ÁLAFOSS-FÖT BEZT

ÁLAFOSS

Verslun, Álafossvegi 23

GÚSTI OG HILMAR LEIÐA BREKKUSÖNG Í ULLARNESBREKKUM FÖSTUDAGSKVÖLDIÐ 27. ÁGÚST
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Bæjarhátíð í Mosfellsbæ
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MOSFELLINGAR Á POLLAMÓTI Á AKUREYRI

Lið Hvíta Riddarans lék á Pollamótinu á Akureyri í flokki 30 ára og eldri. Lið komst alla
leið í undanúrslit á mótinu og hefur greinilega engu gleymt frá fyrri tíð.

UMFUS, Ungmennafélagið Ungir Sveinar, keppti í Lávarðadeildinni á Akureyri sem
telur 40 ára og eldri. Strákarnir áttu góða spretti eins menn áttu von á fyrir mótið.

VERUM
VINIR
Mosfellingur er á Facebook
MOSFELLINGUR
 TBL  ÉRG FÚSTUDAGUR  MAÓ 
$REIFT FRÓTT INN É ÚLL HEIMILI OG FYRIRTKI
Ó -OSFELLSB É +JALARNESI OG Ó +JØS

FRÁBÆR STUÐNINGUR

-EISTARAmOKKUR KARLA Ó HANDKNATTLEIK NAUT GØS
STUNINGS
3TJÚRNUNA UM STI Ó EFSTU DEILD 3TUNINGSMANNAFÏLAGI -OSFELLINGA Ó ÞRSLITARIMMU VI
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ciaBatta
Brauðsneið
með laxi

Heilhveitibrauð, sinnepssósa, reyktur lax, tómataog eggjabátar, sítróna, rauðlaukur og agúrka

Bread with salmon

Light brown bread, mustard sauce, smoked salmon,
tomato, egg, lemon, red onion and cucumber

Ciabattabrauð, sinnepssósa, grænmeti,
skinka og ostur, eggja- og tómatbátar, agúrka

ciabatta

Ciabatta bread, mustard sauce, vegetable,
ham, cheese, egg, tomato and cucumber
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ALLTAF
NÝSMURT
Í KVOSINNI
Kaff

ihúsiið

á Álafossi
Álafossvegur 27
sími 566 8030
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- Pollar úr Mosfellsbæ

Grill

nesti

HÁHOLT 24 - 270 MOSFELLSBÆR

Grillnesti

499
KR

Allir helstu vinnustaðir keppa í Ólympíuþorpinu
að Varmá laugardaginn 28. ágúst.

LEIKARNIR HEFJAST KL. 16:17

HAMBORGARI
OG KÓK
Tilboðið gildir milli kl. 13-17

Keppnisgjald er að lágmarki 15.000 kr.
Hægt er að bæta við liðum, sendið póst á afturelding@internet.is

MOSFELLINGUR

KEMUR NÆST ÚT 9. SEPTEMBER

SKILAFRESTUR EFNIS OG AUGLÝSINGA ER FYRIR HÁDEGI 6. SEPTEMBER.

Ágæti
hundaeigandi
Að gefnu tilefni skal hundaeigendum bent
á samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ,
(sjá reglugerð á www.mos.is/stjórnsýsla/samþykktirogreglur)

4. gr - Almennt um skyldur hundaeigenda:
Hundur skal aldrei ganga laus á almannafæri heldur vera
í taumi í fylgd með aðila sem hefur fullt vald yﬁr honum.
Á almannafæri er hundaeiganda skylt að fjarlægja saur
eftir hund sinn/hunda sína á tryggilegan hátt.

Fylgst er sérstaklega með lausagöngu
hunda og þeir hundar fjarlægðir
sem nást lausir á almannafæri.
Dýraeftirlit Mosfellsbæjar
VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA

Cei\[bbiX³h

JAFNRÉTTISVIÐURKENNING
ÓSK UM TILNEFNINGU
Jafnréttisáætlun Mosfellsbæjar gerir ráð fyrir því að árlega
sé þeim einstaklingi, stofnun, fyrirtæki eða félagasamtökum í Mosfellsbæ sem hefur staðið sig best í að vinna að
framgangi áætlunarinnar veitt jafnréttisviðurkenning.
Með hliðsjón af fyrrgreindu er hér með óskað eftir tilnefningu
um aðila sem til greina geta komið. Tilnefningin skal vera skrifleg
og er að finna á rafrænu formi á www.mos.is.
Einnig má skila tilnefningu til Þjónustuvers Mosfellsbæjar, Þverholti 2.

Tillögurnar berist í síðasta lagi 8. september.
Í tilnefningunni skal koma fram lýsing á því jafnréttisstarfi eða
verkefni sem viðkomandi aðili hefur innt af hendi í bæjarfélaginu
ásamt rökstuðningi fyrir tilnefningunni. Viðurkenningin verður
veitt á jafnréttisdegi Mosfellsbæjar þann 18. september 2010.
Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar
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Steinunn Mar teinsdóttir myndlistarmaður sækir
myndheim sinn til náttúrunnar og bregður á frjálsan,
ljóðrænan og oft dulúðugan leik í verkum sínum

Það sem augað
nemur skapar
hugarhljóm
S

teinunn Marteins- Eftir Ruth Örnólfsdóttur Myndlistarnám í Berlín
dóttir myndlistar„Faðir minn er fæddur
MOSFELLINGURINN
maður
hefur ruth@mosfellingur.is
og alinn upp í Merkinesi
löngum fengist jöfnum
í Höfnum og þar dvaldist
höndum við nytjalist, frjálsa mynd- fjölskyldan löngum yfir sumarmánlist í leir og málverk og getið sér uðina þar sem við unnum við garðgott orð á þessum sviðum. Fagleg rækt.
vinnubrögð, hugmyndaauðgi og
Ég gekk í Ísaksskóla og Æfingaeinlægni í vinnu blasa við hvar sem deild Kennaraskólans og fór síðan í
augum er litið í húsakynnum henn- Kvennaskólann og tók þaðan landsar að Hulduhólum, þar sem hún próf. Eftir það lá leið mín í Menntarekur vinnustofu og sýningarsal.
skólann í Reykjavík og þaðan út„Ég er fædd í Reykjavík 18. febrú- skrifaðist ég árið 1955. Veturinn
ar 1936. Foreldrar mínir eru Kristín 1956-1957 stundaði ég nám í HandBjarnadóttir píanókennari og bóka- íða- og myndlistarskóla Íslands
vörður á Bæjarbókasafni Reykja- en hélt síðan til myndlistarnáms í
víkur og Marteinn Guðmundsson Vestur-Berlín ásamt manni mínum
myndhöggvari en þau eru bæði lát- Sverri Haraldssyni listmálara sem
in. Ég er elst fjögurra barna þeirra ég kynntist á menntaskólaárunum.
en yngri systkini mín eru Guðrún Þar dvöldum við í tvö og hálft ár og
Ásta, Bjarni og Þóra sem er látin. ég stundaði nám í ýmsum greinum
Við misstum föður okkar er ég var myndlistar með keramik sem aðalfimmtán ára en hann hafði átt í erfið- fag.”
um veikindum um árabil.”

Hjálparhella móður okkar
„Móðir mín bjó alla ævi í sama
húsinu við Þingholtsstræti í Reykjavík þar sem faðir hennar Bjarni Sæmundsson, fiskifræðingur hafði áður búið. Það var oft erfitt hjá móður
minni að sjá heimilinu farborða en
á heimilinu bjó líka Þóra Guðnadóttir, ættuð frá Svalbarðseyri sem hafði
ung að árum komið sem húshjálp til
afa míns og varð síðan hjálparhella
móður minnar allan hennar búskap.
Þóra giftist aldrei en bjó langa ævi í
Þingholtsstrætinu og var okkur systkinunum sem önnur móðir.”
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Kom sér upp vinnustofu

„Eftir heimkomuna var ég svo
heppin að fá góða vinnu hjá Ragnari Kjartanssyni í Glit og vann þar

Steinunn í Stonehenge í Englandi
með Árna Bergmann vini sínum.

í rúmt ár. Eftir að Haraldur sonur
minn fæddist árið 1961 kom ég mér
upp vinnustofu heima hjá mér en
þá bjuggum við í Reykjavík. Þetta
var í þakherbergi undir súð og ekki
hægt að standa uppréttur nema í
miðjunni. Þarna byggði ég mér sjálf
frumstæðan brennsluofn af litlum
efnum. Þegar ofninn var tilbúinn
og ég hafði kveikt á fyrstu brennslu
aðfaranótt 14. desember þá tók ég
léttasóttina, ég fór því upp og slökkti
á ofninum og sonur minn var fæddur fyrir klukkan ellefu næsta morgun. Hann átti ekki að fæðast fyrr en
eftir jól en honum lá á að komast í
heiminn enda alltaf verið dugnaðarforkur og í dag starfar hann sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar. ”

Steinunn
og Haraldur

eða skapa hlut sem er einhvernveginn þrunginn þessum ómi.”

Fjósinu breytt í íbúðarhús
„Árið 1969 keyptum við Sverrir
Hulduhóla í Mosfellsbæ sem var þá
jörð í ábúð og breyttum átján kúa
fjósi og hlöðu í vinnustofur og íbúð.
Sverrir lést árið 1985 en ég bjó áfram
á Hulduhólum. Umhverfið hér hafði
strax áhrif á mig og ef ég ætti að
nefna mestu áhrifavalda á list mína
myndi ég fyrst nefna Esjuna og Snæfellsjökul sem ég horfi á daglega út
um gluggann. Svo er það líka lóan,
spóinn og móinn og fuglasinfónían sem hafa veitt mér innblástur á
seinni árum. Tilveran getur skyndilega öðlast annan hljóm t.d. við svip
á andliti og birtu á fjalli, það sem
augað nemur skapar hugarhljóm.
Oft þegar eitthvað vekur mér þennan óm þá langar mig að gera mynd

- Viðtal / Mosfellingurinn Steinunn Marteinsdóttir

Steinunn og Sverrir

Fjölbreytt starfsemi á Hulduhólum
„Leirinn er heillandi efni til að
vinna með en hann setur manni
heilmiklar skorður. Það er ofninn
sem fullgerir verkið og er maður misánægður með þann þátt. Á seinni árum hef ég gert meira af því að mála
og hefur það opnað fyrir mér nýjar
víddir og möguleika, núna eyði ég
meiri tíma í málverkin en leirinn. Á
Hulduhólum hef ég rekið fjölbreytta
starfsemi, ég bý hér og vinn, hef
haldið sýningar á eigin verkum og
annara ásamt því að halda fjölmenn
keramiknámskeið.“
Steinunn heldur úti heimasíðu
og fyrir áhugasama er slóðin www.
hulduholar.com.

Myndir: Ruth Örnólfs, Andrés Kolbeinsson og úr einkasafni.

Verðum á bæjarhátíðinni

í Mosfellsbæ

Ljósmyndastofan Myndó.is
býður hágæða myndatökur
á góðu verði

Skólasetning
grunnskólanna
Skólasetning grunnskóla Mosfellsbæjar 2010

LÁGAFELLSSKÓLI
Skólasetning í hátíðarsal Lágafellsskóla
þriðjudaginn 24. ágúst
Nemendur mæta sem hér segir:

Ljós

myndastofa

www.myndó.is
Hrafnshöfða 14
Mosfellsbæ
Sími: 898 1795

Íbúahreyfingin auglýsir
eftir fulltrúum í nefndir
Langar þig að hafa áhrif á gang mála í Mosfellsbæ?
Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ leggur áherslu á að skipað verði í
nefndir á faglegum forsendum. Því auglýsir Íbúahreyfingin
eftir aðal-, vara- og áheyrnarfulltrúum í eftirtaldar nefndir:

›
›
›
›
›
›
›

Fjölskyldunefnd
Fræðslunefnd
Íþrótta- og tómstundanefnd
Menningarmálanefnd
Skipulags- og byggingarnefnd
Umhverfisnefnd
Þróunar- og ferðamálanefnd

Íbúahreyfingin leitar eftir fólki sem hefur menntun, reynslu
og/eða mikinn áhuga á málefnum þeirrar nefndar sem sótt er um
starf í. Umsækjendur eru beðnir að senda inn rökstudda umsókn
ásamt ferilskrá á netfangið ibuahreyfingin@ibuahreyfingin.is
fyrir föstudaginn 27. ágúst 2010.
Íbúahreyfingin vill taka fram að það er engin hindrun að umsækjendur starfi, eða hafi starfað, með öðrum stjórnmálasamtökum. Íbúahreyfingin gerir þá kröfu til umsækjenda að þeir séu
reiðubúnir að starfa af heilindum fyrir íbúa Mosfellsbæjar og
aðhyllist áherslur Íbúahreyfingarinnar.
Nánari upplýsingar www.ibuahreyfingin.is
eða hjá Kristínu í síma 893 9327.

2. bekkur
3. bekkur
4. bekkur
5. bekkur
6. og 7. bekkur
8. bekkur
9. og 10. bekkur

kl. 9:00
kl. 9:30
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 11:00
kl. 11:30
kl. 12:30

Nemendur 1. bekkjar verða boðaðir skriﬂega til viðtals
við kennara sinn mánudaginn 23. ágúst og þriðjudaginn
24. ágúst. Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá hjá
1. - 10. bekk miðvikudaginn 25. ágúst.
Frístundasel opnar miðvikudaginn 25. ágúst.

VARMÁRSKÓLI
Skólasetning verður í Varmárskóla
þriðjudaginn 24. ágúst.
Nemendur mæta sem hér segir:
1. bekkur
2. bekkur
3. - 4. bekkur
5. - 6. bekkur
8. - 9. bekkur
7. bekkur
10. bekkur

kl. 9:00 í hátíðarsal yngri deildar
kl. 9:30 í hátíðarsal yngri deildar
kl. 10:00 í hátíðarsal yngri deildar
kl. 10:30 í hátíðarsal yngri deildar
kl. 11:00 á sal eldri deildar
kl. 12:00 á sal eldri deildar
kl. 13:00 á sal eldri deildar

Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá hjá 1. - 10. bekk
miðvikudaginn 25. ágúst og sama dag tekur Frístundasel til starfa. Nýjum nemendum er boðið í heimsókn
ásamt foreldri/foreldrum sínum í skólann mánudaginn
23. ágúst kl. 13:00.
Minnum á að umsóknir vegna Frístundasels
og mötuneyta verða að berast í gegnum
Íbúagátt Mosfellsbæjar fyrir 20. ágúst
nk. á www.mos.is/ibuagatt
Skrifstofur skólanna eru opnar frá 08:00 – 16:00

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA
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Sigrún Linda við
sigurrúlluna 2010.

Kátt í Kjós fór fram í fjórða sinn þann 17. júlí

Íslandsmeistarar í
heyrúlluskreytingum
Laugardaginn 17. ágúst opnuðu
Kjósverjar upp á gátt undir kjörorðinu „Kátt í Kjós“. Þetta er í
fjórða sinn sem efnt er til slíkrar
hátíðar í sveitarfélaginu.
Með hátíðinni vilja Kjósverjar
gefa öllum þeim, sem áhuga
hafa, tækifæri á að koma í
heimsókn í sveitarfélagið til
þess að skoða sveitina og það
sem falleg náttúran og íbúar
sveitarfélagsins hafa uppá að
bjóða. Markmið hátíðarinnar er
meðal annars að vekja athygli á
þerri atvinnustarfsemi sem fram
fer í í Kjósinni og þeim miklu
tækifærum sem þar felast.
Íslandsmót í heyrúlluskreytingum Poulsen fór fram á túninu við
Félagsgarð og var þátttakan mjög Arna Petra Sverrisdóttir sigraði í barnaog unglingaflokki í heyrúlluskreytingum.
góð að vanda.

BÍLAR VIKUNNAR

www.isband.is
www.100bilar.is

Dodge DAKODA ST 4X2
Nýr bíll, sjálfsk, til í
nokkrum litum og tveimur
stærðum, Geislaspilari,
Tengi fyrir MP3/iPOD,
Loftkæling. Verð frá aðeins
1999 þús. kr án VSK.

ÍSLENSK-BANDARÍSKA | ÞVERHOLTI 6 | SÍMI 534 4433 | ISBAND@ISBAND.IS

FORD F150 CREW CAB
4X4 PLATINUM, Nýr bíll
2010 módel. Þessi bíll
er dýrasta týpa og mjög
hlaðinn aukabúnaði.
Verð 9890 þús kr. Bíllinn
er í salnum hjá okkur.
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- Kátt í Kjós

HÁTÍÐ FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA
Varðeldur og brekkusöngur
Föstudagskvöldið 27. ágúst kl. 20-23

Setningarhátíð á Miðbæjartorgi, karnivalskrúðganga
í Ullarnesbrekkur, varðeldur og brekkusöngur.
Óvæntar uppákomur.

Munum
að skreyta

Skrúðganga
Stemning á tor
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Nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is
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Skipt um þjálfara í

meistaraflokkunum

900 þátttakendur á Atlantismóti Aftureldingar

Knattspyrnusnillingar
Um síðustu helgi var Atlantismótið í knattspyrnu haldið á Tungubökkum og tóku um 900 krakkar þátt. Mótið er haldið í annað sinn
en það er fyrir 6., 7. og 8. flokk drengja og stúlkna. Að sögn Garðars
Skarphéðinssonar mótsstjóra gekk mótið mjög vel og héldust allar
tímasetningar. Gleðin skein úr andliti bæði foreldra og þátttakenda
þrátt fyrir mikla rigningu á sunnudeginum. Flestir gestirnir komu
af stór Reykjavíkursvæðinu og má segja að Afturelding bjóði upp á
eina bestu aðstöðuna til að halda svona mót. Skemmst er frá því að
segja að krakkarnir í Aftureldingu stóðu sig frábærlega á mótinu
og vann 7. flokkur drengja alla leiki sína. Einnig stóðu stóru
krakkarnir sig frábærlega við dómgæslu og önnur störf. Mótið
gekk vel og má þakka mótanefndinni og stjórnum flokkanna
fyrir frábært skipulag.

Izudin Daða Dervic var sagt
upp störfum um miðjan júlí
sem meistaraflokksþjálfari karla
í knattspyrnu. Í hans stað er
kominn Þorsteinn Magnússon,
sem hefur þjálfað markverði
og yngri flokka hjá félaginu og
víðar á undanförnum árum.
Hjá meistaraflokk kvenna hætti
Ásgrímur Helgi Einarsson
störfum. John Andrews tók
við þjálfuninni en hann er
Mosfellingum að góðu kunnur.
John hefur verið einn af
máttarstólpum meistaraflokks
karla undanfarin ár auk þess að
starfa við þjálfun hjá félaginu.

Meistaramót GKJ
Á myndinni má sjá Magnús
Lárusson klúbbmeistara á
meistarmóti golfklúbbsins
Kjalar. Í meistaraflokki
kvenna var Heiða Guðnadóttir hlutskörpust.

Miklar framfarir eftir æfingabúðir í Svíþjóð

Frábærar fimleikastelpur í Stokkhólmi

Mynd/Helga Björnsdóttir
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- Íþróttir

Í byrjun sumars héldu
keppnishópar Fimleikadeildarinnar til Stokkhólms
í æfingabúðir. Stelpurnar
æfðu tvisvar á dag alla
dagana við frábærar aðstæður hjá félagi sem heitir
Vikingarna. Árangurinn lét
ekki á sér standa og síðustu
dagana sýndu stúlkurnar
fararstjórum sínum og
mæðrum framfarirnar.
Margar stelpur voru að
keyra „súgga-hara” sem
er gríðarlega erfitt stökk og nánast allar fóru að gera tvöfalt
heljarstökk á trampólíni. Fimleikadeildin þakkar öllum þeim sem
komu að ferðinni á einn eða annan hátt, kærlega fyrir aðstoðina
vegna ferðarinnar. Það verður spennandi að fylgjast með þeim í
vetur en það skiptir miklu máli að aðstaðan í Mosfellsbæ dragi ekki
úr þeim í vetur. Þess má geta að skráning fer að hefjast í fimleikana
en þeir sem eru áhugasamir geta skráð sig í fimleikar@afturelding.is
byrjendur sem lengra komnir.

Hlynur kynnir
íslenska glímu
Í ágústmánuði efndi Hlynur
frjálsíþróttaþjálfari til kynningar
á íslenskri glímu. 6- 12 ára
krakkar úr Mosfellsbæ og
nágrenni prófuðu íþróttina og
lærðu helstu undirstöður.
Hann segir að mörg glímubelti
hafi verið gerð sérstaklega
fyrir þennan aldurshóp enda
hugmyndin að fjölga skiptunum
í vetur.

Nýr framkvæmdastjóri til starfa
Búið er að
ganga frá
ráðningu nýs
framkæmdastjóra Aftureldingar.
Nýr framkvæmdastjóri
er Brynjar
Jóhannesson. Brynjar hefur
starfað undanfarin ár sem framkvæmdastjóri knattspyrnufélagsins Fram. Hann hefur
hafið störf fyrir félagið.

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

ihúsiið
Kaff

á Álafossi
Vikulöng ferð sunddeildarinnar til Brønderslev

Æfingaferð til Danmerkur
Elsti hópur sunddeildar Aftureldingar fór á dögunum í vikulanga
æfingaferð sem farin er í á tveggja
ára fresti. Að þessu sinni var ferðinni
heitið til bæjarins Brønderslev
á Norður-Jótlandi í Danmörku.
Sundmenn voru fimmtán talsins á
aldrinum 12-16 ára ásamt þjálfara
og tveimur fararstjórum. Ferðin var
í senn æfinga- og skemmtiferð þar
sem hópnum. Æfingaaðstaðan var
hin glæsilegasta, æft var í 50 metra
innisundlaug einu sinni til tvisvar
á dag, auk tækjasals sem notaður
var til þrekþjálfunar. Gist var á
farfuglaheimili sem er við hliðina
á íþróttahöllinni í Brønderslev þar
sem ýmis afþreying var til staðar.

Safnað með ýmsum hætti
Safnað var fyrir ferðinni með
margvíslegum hætti. Má þar

nefna tólf tíma maraþonsund þar
sem sundmenn settu sér ákveðið
markmið og söfnuðu áheitum, sölu
meðal annars á humri, hamborgurum og flatkökur og safnað var
dósum. Dósasöfnun hefur verið
ein aðallíflína sunddeildarinnar
frá árinu 1986, en ávallt er gengið í
hús í Mosfellsbæ mánaðarlega og
er tekið vel á móti sundmönnum
af bæjarbúum og vill deildin
sérstaklega þakka öllum þeim sem
hafa stutt sunddeildina í gegnum
árin.
Sundæfingar hefjast hjá yngri
flokkum 1. september Nánari
upplýsingar um starf sunddeildarinnar má fá með því senda póst
á netfangið sund@afturelding.is
eða hjá yfirþjálfara deildarinnar,
Ragnheiði Sigurðardóttur í síma
867-1147.

Álafossvegur 27
sími 566 8030

Þökkum
Mosfellingum
fyrir góðar
móttökur
Opið til
kl. 22
öll kvöld

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR
Þverholti 3 - Sími: 566-6612

Góðir Menn ehf
Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

ÁLAFOSS
Verslun, Álafossvegi 23

Sjö Goggamet og eitt Íslandsmet slegið að Varmá

WWW.ALAFOSS.IS

Goggi alltaf vinsæll

Frjálsíþróttamótið Goggi galvaski, fyrir 14 ára og yngri, var haldið á
Varmárvelli í sumar. 228 keppendur mættu til leiks og þreyttu þrautir í þrjá
daga. Sjö Goggamet voru slegin og eitt Íslandsmet var sett í kringlukasti
stelpna. Á laugardag og sunnudag vakti athygli prufu keyrsla á nýlegu
keppnisformi fyrir 8 ára og yngri svonefndar „Krakka frjálsar“. Skipuleggjanda
þótti þetta verkefni ekki síður spennandi þar sem hugmyndin gengur út
á að fá forráðamenn þeirra litlu til að vera hluti af keppninni með þeim.
Vill mótsstjóri taka fram að þetta form gat ekki komið betur út og vill hann
þakka innilega fyrir þá aðstoð sem þau veittu. Ennfremur vill mótstjóri
þakka innilega fyrir alla þá hjálp sem sjálboðaliðar veittu og ekki síður elstu
iðkendum í frjálsíþróttadeild Aftureldingar fyrir þeirra frábæru hjálp.
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ORÐIÐ ER LAUST...

Þaggað niður í lýðræðinu
Netið er öflugt tæki til að
opna stjórnsýsluna og afnema þá leyndarhyggju sem
hefur verið ríkjandi í íslenskum stjórnmálum. Netið opnar íbúum aðgang að stjórnsýslunni og ýmsir hópar, t.d.
fatlaðir, aldraðir og einstæðir
foreldrar, sem áður áttu erfitt
um vik að mæta á fundi og aðra viðburði geta nú mætt með því að sitja
við tölvuna heima hjá sér. Það er ef
ráðandi öflum sýnist svo.
Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar lögðu öll framboð mikla
áherslu á íbúalýðræði. Sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ voru sjálfum
sér samkvæmir og undir slagorðinu
„Lýðræðisleg og styrk stjórn“ lögðu
þeir áherslu á að stjórnsýsla bæjarins sé „skilvirk, gagnsæ og lýðræðisleg“. Þeir lofa einnig að þeir ætli „að
móta lýðræðisstefnu og reglur um
íbúakosningar“. Hér kemur fátt á
óvart og augljóst á þessum áherslum
að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lítinn
áhuga á að slaka á miðstýringunni

sem ávallt hefur einkennt
þennan foringjaholla stjórnmálaflokk. Sjálfstæðismenn
ætla líka sjálfir að móta reglurnar, að því er virðist, án
samráðs við íbúa.
Augljóst er að sínum augum lítur hver silfrið og í mínum huga gengur þessi hugmyndafræði mjög skammt í því að opna
stjórnsýsluna og dreifa valdinu. En
þær kröfur ganga nú ljósum logum
um íslenskt samfélag.
Það kom því ekkert sérstaklega á
óvart að Haraldur Sverrisson telji
það „undantekningatilvik“ þegar
Íbúahreyfingin fékk að hljóðrita
fyrsta fund bæjarstjórnar þann
16.06.2010. Hljóðritunin er aðgengileg á www.ibuahreyfingin.is.
Það vakti hins vegar meiri undrun að forseti bæjarráðs hafnaði því
á öðrum fundi bæjarstjórnar þann
30.06.2010 að fundurinn yrði hljóðritaður. Hann bætti svo um betur með
því að lýsa því yfir að hann þyrfti ekki

Sjötti flokkur kvenna á Pæjumóti í sumar

að rökstyðja ákvörðun sína. Það vill
svo til að forsetinn er fulltrúi Vinstrigrænna í bæjarstjórn en í stefnuskrá
þeirra stendur: „Við viljum koma í
veg fyrir spillingu og hagsmunapólitík með opnum sveitarstjórnarfundum, öflugu samráði og aðgengi að öllum gögnum á netinu.“ (http://www.
vg.is/stefna/malefni/)

(ÁR GEFST LESENDUM KOSTUR ¹ AÈ
L¹TA SKOÈANIR SÅNAR Å LJËS Å STUTTU M¹LI

Takk fyrir flott
göngukort
Mig langar til að þakka fyrir
mjög svo nytsamlegt göngukort
sem fylgdi
síðasta blaði.
Mosfellsbær
á þakkir skilið
fyrir að gera
þetta svo
aðgengilegt
fyrir bæjarbúa.
Kortið er mikið
notað á mínu heimili enda um
margar fallegar gönguleiðir að
ræða auk skemmtilegs fróðleiks
um okkar nánasta umhverfi.
Það er frábært að búa hér í svo
ósnortinni náttúru sem allir
ættu að nýta sér. Áfram Mosó.
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Ég hef ekki heyrt nein rök fyrir
þeirri ákvörðun að leyfa ekki hljóðupptökur á opnum fundum bæjarstjórnar, né detta mér nein haldbær
rök í hug, svo ég spyr: Með hvaða
rökum eru hljóðupptökurnar bannaðar?
Í öðru lagi sagði bæjarstjórinn í
Fréttablaðinu 6. júlí síðastliðinn að
til stæði að taka fundina upp og gera
þá aðgengilega á netinu. Hvenær á
að hrinda þessari einföldu og ódýru
aðgerð í framkvæmd?
Kristín I. Pálsdóttir
Íbúi í Mosfellsbæ
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Kveðja Dagný

Ókláraður pottur

HVAÐ ER

AÐ FRÉTTA?
SENDU OKKUR LÍNU...

MOSFELLINGUR

Ég nýti mér oft Varmárlaug og
finnst hún að mörgu leyti mjög
góð en eitt verð ég þó að benda
á. Mér finnst mjög asnalegt
að byrjað hafi verið á nýjum
heitum potti sem mér skilst að
ekki eigi að klára í bráð. Réttast
hefði verið að sleppa þessu og
eyða peningunum í eitthvað
nytsamlegra eða klára pottinn
svo hægt væri að nota hann.
Þannig er það nú í pottinn búið.

mosfellingur@mosfellingur.is

Pottormur

Fornbílaeigendur athugið!
Eigendur fornbíla og annarra fornökutækja (traktora,
mótorhjóla o.ﬂ.) í Mosfellsbæ og nágrenni eru hvattir
til að taka þátt í fornbílasýningu á bæjarhátíðinni
Í túninu heima sem haldin verður dagana
27.-29. ágúst næstkomandi.
Sýningin verður á ﬂugvellinum að
Tungbökkum laugardaginn 28. ágúst.
Þeir sem vilja taka þátt í sýningunni og sýna bílinn
sinn vinsamlegast haﬁð samband
við Sigurjón Valsson í s. 899 6575.
VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA
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- Aðsendar greinar

Cei\[bbiX³h

OPIÐ HÚS Í ÞVERHOLTI 7
Viðburðir eru öllum opnir sér að kostnaðarlausu.
Nánari upplýsingar um einstaka dagskrárliði á
síðunni www.redcross.is/kjos og síma 898-6065.
Þriðjudagur 24. ágúst Kynning á deildinni – kl. 10
Chile – menning og matur. Eldað og borðað saman kl. 11.
Miðvikudagur 25. ágúst: Prjónahópur – kl. 13. Hugmyndabanki RKÍ – hvernig vilt þú sjá starfið? kl. 13. Skyndihjálp
– lærðu að hnoða, blása og nota hjartastuðtæki kl. 14:30.
Fimmtudagur 26. ágúst: Tölvuaðstoð og ferilskrárgerð –
kl. 10. Göngu-/hjólahópur - kl.13.

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

Kolbrún Rakel Helgadóttir
kolbrunrakel@gmail.com
Lerkibyggð 5 - Mosfellsbær
Sími: 869-7090

Nýjirwww.youcanworkfromhome.net
viðskiptavinir velkomnir
www.youcanworkfromhome.net

Þriðjudagur 31. ágúst: Japönsk menning og matur –
Búum til sushi og borðum kl. 11. Sálrænn stuðningur – kl. 13.
Miðvikudagur 1. september: Prjónahópur – kennsla og prjón
kl. 13. Öndun og slökun – Art of living kl. 15.
Fimmtudagur 2. september: Ljósmyndir árstíðarinnar –
lærðu að taka myndir af sólaruppkomu og sólarlagi kl. 11.
Göngu-/hjólahópur - kl.13.
Þriðjudagur 7. september: Haustsúpur – eldað og borðað
saman kl. 11. Minnkaðu skuldirnar – hagnýt ráðgjöf kl. 13.
Miðvikudagur 8. september: Lokað – starfsdagur RKÍ.
Fimmtudagur 9. september: Bingó – Vinningar í boði!
kl. 11. Göngu-/hjólahópur - kl.13.

Gunnar Haraldsson, hagfræðingur
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
löggiltur leigumiðlari

ERUM MEÐ TILBOÐ Í GANGI!

Þverholti 11, 270 Mosfellsbær - Sími 561 0244
Gsm 692 4000, 697 3500 - fax 561 0240 - rbs@centrum.is

Verið velkomin, við tökum vel á móti ykkur

Sumaropnun:

kl. 13-21 virka daga
kl. 14-20 um helgar
LJÓSABEKKIR
STURTUR

GUFUBAÐ

GÓÐAR HÚÐVÖRUR
NUDDKAR

Þverholti 5 - Sími: 566-8110

KNATTSPYRNUDEILD

Dregið verður í happdrættinu á bæjarhátíðinni sem fram fer í Mosfellsbæ, dagana 28. - 30. ágúst.
Vinningaskrá verður birt á www.afturelding.is og í Mosfellingi. Vinninga skal vitja á skrifstofu
Aftureldingar í íþróttahúsinu að Varmá fyrir 1. október 2010.

Takið vel á móti krökkum úr knattspyrnudeild
sem ganga í hús á næstu dögum
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(EYRST HEFUR
AÈ (EIÈA OG "RAGI HAFI
EIGNAST STELPU Å SUMAR

Klipping: Katrín Sif
Módel: Brynhildur
Collection Model 2010

AÈ .ÅNA "JÎRK HAFI FARIÈ HOLU Å
HÎGGI OG N¹ÈIST ÖAÈ ¹ UPPTÎKU
AÈ !LLI RÒTS KEYRI -OS "US RÒTUNA
AÈ "JARKI 3IG SÁ FARINN AÈ ÖJ¹LFA
 DEILDARLIÈ ¥2 Å HANDBOLTANUM
6ALLÕ OG *ËI EIGI VON ¹ BARNI
AÈ $ANÅEL *AKOBSSON SKÅÈAKAPPI OG
-OSFELLINGUR SÅÈUSTU ¹RIN SÁ ORÈINN
B¾JARSTJËRI ¥SAFJARÈARB¾JAR
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/LÅS STÎÈINA Å SUMAR
AÈ $ËRI $.! SÁ AÈ VERÈA PABBI
AÈ -OSFELLSB¾R HAFIR ORÈIÈ  ¹RA
GAMALL ÖANN  ¹GÒST
AÈ VERIÈ SÁ AÈ UNDIRBÒA STYRKTAR
TËNLEIKA FYRIR 2EYKJADAL SEM FRAM
FARA  SEPTEMBER &LOTTIR LISTAMENN
ÒR -OSFELLSB¾ MUNU KOMA FRAM
AÈ %FEMÅA SÁ H¾TT SEM SKËLASTJËRI Å
,¹GAFELLSSKËLA
AÈ 6ILBORG OG 'RÁTAR HAFI GIFT SIG Å
SUMAR
AÈ FELLA ÖURFTI NIÈUR B¾JARSTJËRNAR
FUND ¹ DÎGUNUM VEGNA M¹LÖURRFAR
AÈ 'RILL NESTI SÁ FARIÈ AÈ GANGA
UNDIR NAFNINU 'ELLU NESTI
AÈ SKILNAÈARFARALDUR GANGI Å -OSË
AÈ HANDBOLTINN SÁ AÈ UNDIRBÒA
BALL MEÈ 0¹LI «SKARI Å (LÁGARÈI
 SEPTEMBER
AÈ RITHÎFUNDUR VERÈI VALINN
B¾JARLISTAMAÈUR -OSFELLSB¾JAR ¹
B¾JARH¹TÅÈINNI ¥ TÒNINU HEIMA
AÈ BÒIÈ SÁ AÈ GANGA FR¹ SAMNINGI
VIÈ HÎRKU HANDBOLTAMARKVÎRÈ FYRIR
TÅMABILIÈ
AÈ 6ALDI STERKI SÁ BÒINN AÈ L¹TA
TATTÒERA *ËN 0¹L ¹ SÅÈUNA ¹ SÁR
AÈ STA 4ITO SÁU AÈ FARA GIFTA SIG Å
SEPTEMBER
AÈ 3TEINARR SÁ BÒINN AÈ SKORA SITT
FYRSTA MARK FYRIR LANDSLIÈ &¾REYJA
AÈ *ËNAS ¶ËRIR ORGANISTI Å ,¹GA
FELLSKIRKJU SÁ FARINN Å LEYFI
AÈ VERIÈ SÁ AÈ VINNA Å ATHVARFI FYRIR
FËTBOLTA¹HUGAMENN Å SAL VIÈ HLIÈ
%LDHÒSSINS MEÈ BOLTANN ¹ RISASKJ¹
AÈ (RAFNHILDUR «ÈINS SÁ BÒIN AÈ
EIGNAST STELPU
MOSFELLINGUR MOSFELLINGURIS
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13-16 ára krakkar frumsýna söngleik á morgun

Lísa í Undralandi á svið
Á morgun, föstudaginn 20. ágúst
kl. 20 frumsýna 13-16 ára nemendur
Leikgleði, námskeiðs Leikfélags
Mosfellssveitar, söngleikinn Lísa í
Undralandi. Krakkarnir hafa staðið
í ströngu undanfarið við að æfa
leikritið sem segir frá stúlkunni
Lísu, sem dettur ofan í kanínuholu
og lendir í ýmsum ævintýrum.
Eftir hlé er sögð önnur saga af Lísu
sem nefnist „Í gegnum glerið“.
Í leikritinu kynnist Lísa ýmsum
kunnum ævintýrapersónum á borð
við brjálaða hattarann, hérann,
tólffótunginn, tvíburana og hláturköttinn.
Söngleikurinn er stútfullur af
skemmtilegum lögum m.a. eftir
Valgeir Skagfjörð og Stephen
Schwartz. Leikstjórar eru þær Agnes
Þ. Wild og Sigrún Harðardóttir.

Sumarleikur á Facebook
Samhliða leiklistarnámskeiðinu
var haldið námskeið í förðun og
búningagerð. Eva Björg Harðardóttir
hefur haldið utan um það og leitt
hóp af áhugasömum stúlkum um
undraheima leikgervanna.
Í
söngleiknum
sameinast

Lísurnar í leikfélaginu. Gyða Björk
Ingimarsdóttir og Birta Jónsdóttir.

því kraftar ungs fólks á ýmsum
sviðum og er óhætt að lofa góðri
skemmtun í Bæjarleikhúsinu fyrir
unga sem aldna. Fleiri sýningar
verða sunnudaginn 23. ágúst kl. 16
og á bæjarhátíðinni okkar 28. og
29. ágúst kl. 16. Vert er að benda á
sumarleik í tengslum við sýninguna
sem má finna á facebook undir
„Söngleikurinn Lísa í Undralandi“.
Miðapantanir eru í síma 566 7788.

Háholt 14
S. 517 6677

Leitum af snyrtifræðingi
og nema/meistara sem
vilja leiga hjá okkur á
góðu verði.

¥ ELDHÒSINU
Föstudags pizzan
Bryndís Haralds nýkjörin bæjarfulltrúi
Mosfellsbæjar gefur okkur uppskrift
að þessu sinni. „Það er vinsælt á
mínu heimili að gera pizzu, oftast
verða föstudagar fyrir valinu.“
Grunnuppskriftin er:
4 desilítrar af heitu vatni.
4 desilítrar af matarolíu.
2 desilítrar af bjór (afgangurinn settur
í staup og drukkinn yfir bakstrinum)
2 bréf af þurrgeri og dash af salti.
Þessu leyft að leysast upp í skál og
síðan hæfilegu magni af hveiti hellt
saman við ca 400 gr. Deigið hnoða
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ég svo í hrærivélinni og læt það
hefast í 30 mínútur.
Þegar deigið er tilbúið dugar það í
allavega 2-3 stórar pizzur allt eftir
því hversu þykka maður vill hafa
hana. Stundum er líka gott að eiga
afgang og skella inn í ískáp og
nota í brauð á laugardagsmorgni.
Þegar deigið er tilbúið er því skellt
á plötu ásamt pizza sósu sem ég
annahvort kaupi eða geri sjálf.
Börnin mín hafa sérstaklega gaman
af pizzugerð og því reyni ég alltaf
að leyfa þeim að taka þátt. Þau vilja
yfirleitt bara pepparoní og ost.

Fyrir okkur fullorðna fólkið set ég það
sem mér dettur í hug hverju sinni. Á
krepputímum er sniðugt að notast við
ýmsa afganga frá liðinni viku, ostinn
ríf ég oftast sjálf. Pizzur geta verið
sælkeramatur en einnig hagkvæmar
ef notast er við afganga.
Verði ykkur að góðu

HLUTAVELTA

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

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

Sá flottasti
í bænum
Ökukennsla

Gylfa Guðjónssonar

María Sól Kristjánsdóttir og Þóra
María Sigurjónsdóttir héldu
tombólu fyrir utan Bónus og söfnuðu 4.700 kr sem þær færðu Rauða
krossinum. Allir tombólupeningar
renna nú óskiptir til aðstoðar

Sími: 696 0042

Fékkstu Endurskoðun?

Lítil dama fæddist 6. júní 2010.
3675 gr og 50.5 cm. Móðir er
Íris Jóhannsdóttir og faðir
Phillip Derrick Honeyford.
Hún er kölluð Lily.

ALLAR ALMENNAR VIÐGERÐIR

Þær Bríet Fríða Ingadóttir og Nína
Huld Leifsdóttir héldu tombólu og
söfnuðu 4.000 krónum og færðu
Rauða krossinum að gjöf.

Katla Ragnheiður fæddist
þann 17. maí 2010. Hún var
14 merkur (3520 gr.) og 53
cm. Foreldrar hennar eru Jón
Davíð Ragnarsson og Stefanía
Vilbergsdóttir.

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

Völuteigur 11, 270 Mosfellsbær
Sími: 565-5333 & GSM: 856-0226

Kaffi- og veitingahús - Háholti 14 - S. 586 8040

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

Stormur Fenrir Hauksson Linn
Fæddist á Akranesi 14. maí kl.
11:05. 4470gr og 57cm
Foreldrar eru Ína og Haukur.

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

Friðrik Þór, Tómas Gutti, Stefán
Örn og Jón Egill (vantar á myndina)
héldu tombólu fyrir utan Bónus og
söfnuðu 1.700 kr sem þeir færðu
Rauða krossinum að gjöf.

• Bremsur
• Demparar
• Blettun & Málun
• Smáréttingar
• Smurþjónusta

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

Bílskúrar • svalir • BaðherBergi • stofur • eldhús • verslanir • iðnaðarhúsnæði

Eyrnalokkar

til styrktar Reykjadal!

Eyrnalokkarnir verða til sölu og sýnis í
Álafosskvos, hjá Fríðu. Allur ágóði rennur
óskiptur til Reykjadals Styrkjum verðugt
málefni - www.lavaland.is

Steinteppi
& epoxy
gólfefni

STOFAN
verslunina
!2).)..

eldhúsið
ELDHÚSIÐ
%,$(²3)¨
eldhúsið
%,$(²3)¨

stigann
6)..534!¨52)..
VINNUSTAÐURINN
stigann
6)..534!¨52)..

sími 864 6600 | www.steinteppi.is | steinteppi@steinteppi.is

www.mosfellingur.is -
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- Unga fólkið

FRAM YF

Ð
IR BÆJARHÁTÍ

Nýi bróðirinn Jóhann
fyrir miðri mynd.

GRILL

¶ESSI GELLA

NESTI

HÁHOLT 24 - 270 MOSFELLSBÆR

SÓL, SÓL
SKÍN Á MIG

Þetta er búið að vera gott sumar, allavega hvað veðrið varðar. Það er aðaltómstundaiðja
okkar Íslendinga að ræða
um veðrið. Ég hef gripið sjálfan mig að því þegar ég er að
spjalla við einhvern í síma
sem er ekki staddur á sama
stað á jarðarkringlunni að
spyrja „Hvernig er veðrið hjá
þér?”.
Hitinn í sumar hefur nú farið nokkuð oft yfir 20 stigin og
miðað við þessa heimsfrægu
höfðatölu sem við erum alltaf
að vitna í þá er 25 stiga hiti á
Íslandi svona eins og 35 stiga
hiti á Spáni. Miðað við höfðatölu...enda erum við bara rúmlega 300 þúsund hræður sem
búa á þessu gjaldþrota skeri.
Ekki eru nú allir glaðir þegar
sól hækkar og hitinn rís, stangveiðimenn skála nú ekki beint
yfir slíku veðurfari.
Ég er einn af þeim sem fagna
ekki þannig veðri en það er
hvorki út af því að ég sé mikill veiðimaður né bóndi. Ég
er nefnilega rauðhærður. Við
rauðhærða fólkið erum þjóðflokkur sem þolir illa mikla
sól og hita, við erum kannski
skyldari vampírum hvað þetta
varðar. Þegar fer að vora og
sól hækkar á lofti þá þarf ég
nefnilega að heimsækja apótekið og kaupa þar sólarvörn
helst einhverja nógu andskoti
sterka svo ég lifi af sumarið.
Flest okkar af þessum þjóðflokki verða ekki brún heldur verðum við rauð og í besta
falli humar bleik ef við verðum
heppinn, þess vegna sést ég afar sjaldan þræða sólbaðsstofur og ligg ekki í sólbaði nema
vera búinn að bera á allan
skrokkinn eitthvað drullumall
úr apótekinu númer 50+. Ekki
skánaði nú ástandið þegar hárvöxturinn á hausnum á mér
ákvað að fara í ævilangt verkfall og ég varð sköllóttur.
Já nú lá sá rauðhærði illa í því.

SMÁAUGLÝSINGAR

Fyrirtæki sem auglýsa í Mosfellingi
stuðla að því að þú fáir blaðið frítt inn um lúguna á þriggja vikna fresti

FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA

Kenni á bíl,
bifhjól eða
skellinöðru!

Steinaslípivél óskast

Steinaslípivél óskast til kaups
eða leigu í 2 vikur, vinsl. hafið
samb. við Diddu s. 8464796.

Er með mótorhjólahermi,
frábært fyrir
byrjendur

Týnt reiðhjól

Rautt Trek hjól fyrir 8-10 ára
hvarf fyrir framan Lágafellslaug
miðvikudaginn 4. ágúst. Ef þið
hafið séð svona hjól vinsamlegast látið mig vita í síma
8215344.

ÖKUKENNSLA
LÁRUSAR

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

GSM 694-7597 - AKAMOS@TALNET.IS

Lárus Wöhler

löggiltur ökukennari

Íbúð til leigu

Falleg 3ja herbergja íbúð að
Tröllateig 24, Mosfellsbæ,
stæði fyri bíl í bílskýli fylgir.
Leigist frá 15. ágúst n.k.
Upplýsingar í síma 897 9016.

Reiðhjól í óskilum

Erum með nýlegt barnahjól í
óskilum, fannst í innkeyrslunni.
Upplýsingar í síma 8933946

Hjól til sölu
Til sölu
Jonway
City Runer
árg. 09 ekin
ca. 400 km.
uppl. sími
8616097

Smáauglýsingar sendist á:
mosfellingur@mosfellingur.is

VIÐ ERUM NÚ ORÐIN ÞJÓNUSTUAÐILI
FYRIR ÚRVINNSLUSJÓÐ

REDDARI

Þú getur komið með bílinn til okkar og fengið skilagrein
fyrir 15.000 króna úrvinnslugjaldi.
EHF

Jósúa verktakar

- Parketslípun
- Parket niðurlagnir
- Allt viðhald parkets
- Kem á staðinn
og geri föst
verðtilboð.

ehf.

Stífluþjónusta,
endurlögn,
dren og skolplagnir
Sími: 856-4480

Pípulagningaþjónusta
staðsett í Mosfellsbæ
Sími: 856-4481

Upplýsingar
í síma 822-0636

REDDARI

EHF

Högni Snær

Fréttir, bæjarmál og aðsendar
Unga greinar
fólkið --
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MOSFELLINGUR

Cafe
Kidda Rót
Háholti 13-15 > Sími: 552-8002
www.cafekiddarot.is

+JARNA
¶VERHOLTI 

3ÅMI  

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

KEPPNISFERÐ TIL SVÍÞJÓÐAR
Stúlkur úr 4. flokki í handknattleik kepptu á Partille
Cup í Gautaborg í júlí. Á mótinu voru keppendur
frá 42 þjóðum eða alls um 19 þúsund keppendur.
Stúlkurnar stóðu sig með prýði og voru landi og
þjóð til sóma. Á myndinni má sjá stúlkurnar ásamt
þjálfara sínum Sigurbjörgu Kristjánsdóttur.

Tröllateigur
Glæsileg, 122 fm. íbúð á fyrstu hæð í
vönduðu fjölbýli við Tröllateig. Vönduð
gólfefni og innréttingar. Lyfta í húsi.
Bílageymsla. Falleg lóð og umhverfi.
V. 25,9

Þjónusta við
Mosfellinga í 20 ár
Pétur Pétursson
löggiltur
fasteignasali
897-0047

Háholt 14, 2. hæð

588 55 30

Fálkahöfði

Skólabraut

Til sölu afar glæsileg 91 fm. þriggja
herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð
í fallegu fjölbýlishúsi. Eignin er öll hin
vandaðasta. Parket og flísar á gólfum.
Útgengt úr stofu og herbergi á stórar
suðursvalir. Sér inngangur. V. 20,6 m.

Fallegt og vel skipulagt 161 fm. einbýli
við Skólabraut. Mikið endurnýjað hús.
Nýjar innréttingar.Baðherbergi bæði
ný tekin í gegn. Flottur pallur og 4
svefnherbegi. Eign í góðu viðhaldi.
V. 36,9 m.

Súluhöfði

Þrastarhöfði

Mjög vel staðsett 185 fm. einbýli við
Súluhöfða í Mosfellsbæ. Gott skipulag.
4 góð herbergi, rúmgóð stofa. 2
baðherbergi.Eftir er að klára lóð.
Rúmgóður bílskúr. V. 42 m.

Nýkomin í sölu glæsileg 116 f. íbúð
á jarðhæð með sér inngangi. Flottar
innréttingar. Eikarparket og skápar. Stór
hellulögð verönd. Bílastæði í bílahúsi.
Sér þvottahús og baðherbergi með
flísalögnum í hólf og gólf. Nuddbaððkar.

Tröllateigur

Ásland

Mjög fallegt 185 fm. raðhús á tveimur
hæðum við Tröllateig í Mosfellsbæ. Góð
svefnherbergi, flottar innréttingar. Stór
sólpallur með heitum potti.Gott skipulag.
Einstaklega falleg eign.

Glæsilegt og frábærlega staðsett
280 fm. einbýli eft í Áslandinu. 4 góð
svefnherbergi. 2 stofur og flott tómstundaherbergi. Stór sérhannað nuddpotur. Stór
lóð 1600 fm. Mörg bílastæði.Rúmgóður
bílskúr og groðurhús.

Skeljatangi

Stóriteigur

85 fm. 3ja. herbergja íbúð
á 2. hæð í fallegu fjölbýli við
Skeljatanga. Parket á gólfum. Tvö
góðsvefnherbegi. Góðar svalir í
suður. Fallegur garður. V. 20,7

Gott, 155 fm. raðhús með bílskúr
26 fm. bílskúr , samt. 181 fm.
við Stórateig. Húsið er á tveimur
hæðum. Fallegur garður og
bílastæði. V. 33,5 m.

Opið virka daga frá kl. 9-18 • Netfang: berg@berg.is • www.berg.is • Berg fasteignasala stofnuð 1989

