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NÝTT Á SKRÁ

Mjög fallegt 184,7 m2 parhús á einni hæð, þar með 39.9 m2 innfeldum bílskúr
Verð kr. 45,6 millj.
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Einar Páll

Blikahöfði
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum
m2 parhús á einni hæð,að fá mjög fallegt 184,7
innfelldum bílskúr við þar af með 39,3 m2
Blikahöfða í Mosfellsbæ.
Húsið er sérlega vel
skipulagt, með fjórum
svefnherbergjum, stórri
stofu, eldhúsi með
góðum borðkrók, baðherbergi
með sturtu og
kari, gestasalerni og
stóru þvottahúsi. Úr stofu
er gengið út á ca. 50
m2
með heitum potti. Fyrir afgirta timburverönd
hellulagt bílaplan með framan húsið er stórt
snjóbræðslu. Frábær
staðsetning í nýju hverfi,
leikskóla og á golfvöllin. mjög stutt í skóla,
Verð kr. 45,6 millj.

Fellsás

Sjá nánar

á bls. 3

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum
að fá 267,7 m2 parhús
á 2 hæðum með aukaíbúð
á jarðhæð, innst í
botnlanga með miklu
útsýni við Fellsás í
Mosfellsbæ. Aðalhæðin
skiptist í stofu, eldhús,
2 svefnherbergi, baðherbergi
og vinnuaðstöðu,
auk þess er bílskúr á
þessari hæð. Á jarðhæð
er búið að innrétta góða
með eldhúsi, baðherbergi,103 m2 aukaíbúð,
og holi. Undir bílskúrnum stofu, svefnherbergi
mögulegt væri að nýta. er 32 m2 rými sem
Þetta er tilvalin eign
fyrir tvær fjölskyldur
eða til útleigu.
Verð kr. 49,0 m.

Bjartahlíð
* NÝTT Á SKRÁ* Vorum
að fá mjög fallegt og
vel skipulagt 112,3 m2
einbýlishús á einni hæð
ásamt 33,1 m2 bílskúr.
Íbúðin skiptist í stofu,
3 svefnherbergi, gott
eldhús, sér þvottahús
og
baðherbergi með nuddbaðkari.
Húsið stendur
innst í botnlanga og
sérlega fallegur garður
er
við húsi, m.a. með ca.
80 m2 timburverönd
og
miklum gróðri – verðlaunagarður
2005.
Verð kr. 35,7 m.

Aðaltún
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum
að fá sérlega fallegt
og sérstakt parhús á
2 hæðum í spænskum
stíl við Aðaltún í Mosfellsbæ.
Á jarðhæð er
hjónaherbergi, tvískipt
borðstofa og stofa meðbaðherbergi, eldhús,
arni. Á 2. hæð er
fjölskyldurými, tvö svefnherbergi
og svalir í
vestur með miklu útsýni.
Auk þess hefur verið
innréttað risherbergi
undir súð. Stór
timburverönd með skjólgirðingu,
markísu og
heitum potti - hellulagt
bílaplan.
Verð kr. 37,5 m

Þrastarhöfði
* NÝTT Á SKRÁ* Vorum
að spánýja 4ra
herbergja 107,8 m2 endaíbúð
á efstu hæð í
nýju 3ja hæða fjölbýli
við Þrastarhöfða í
Mosfellsbæ. Íbúðin er
til afhendingar strax og
afhendist fullbúin án
gólfefna, en baðherbergi
er flísalagt og flísar eru
á þvottahúsi. Fallegar
eikarinnréttingar eru í
eldhúsi,
og baði. Glæsilegt útsýni svefnherbergjum
er til vesturs út á
sundin. Frábær staðsetning
í nýju hverfi.
Verð kr. 24,0 m.

Merkjateigur
Erum með fallegt 186,6
m2 einbýlishús á einni
hæð með rúmgóðum
46 m2 bílskúr í grónu
hverfi í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru 4
svefnherbergi, stofa,
borðstofa, eldhús, stórt
miðrými/fjölskyldurými,
sér þvottahús og
baðherbergi m/kari og
sturtu. Húsið lítur vel
út og fyrir framan húsið
er fallegur suðurgarður.
Bílaplan er hellulagt
m/snjóbræðslu.
Verð kr. 39,5 m

Löggiltur fasteignasali

Hildur

Lína

Þverholt
Erum með 114,3 m2,
3ja herbergja íbúð á
efstu hæð í 3ja hæða
fjölbýli í Mosfellsbæ.
Þetta er stór og björt
íbúð,
svefnherbergi, fataherbergi 2 góð
inn af hjónah.,
baðherbergi með kari
og sturtuklefa, sér
þvottahúsi, rúmgóð stofa
og eldhús með
góðum borðkrók. Mögulegt
væri að stúka af
3ja svefnherbergi. Suðursvalir
og stutt í alla
þjónustu.
Verð kr. 21,3 m.

Akurholt
233,4 m2 einbýlishús
á einni hæð, þar af 63,7
m2 bílskúr við Akurholt
í Mosfellsbæ. Undir
íbúðinni er útgrafinn
kjallari, þar er möguleiki
á ca. 80 m2 aukaíbúð.
Húsið skiptist í 4
svefnherbergi, stóra stofu
m/arni, eldhús með
fallegri innréttingu og
baðherbergi
m/hornbaðkari og sturtu.
Alvöru bílskúr með
gryfju og miklu geymsluplássi.
Útgrafinn kjallari
undir húsinu gefur mikil
tækifæri.
Verð kr. 41,8 m.

Tröllateigur
Erum með stóra og bjarta
4ra herbergja
endaíbúð í nýju fjölbýli
Mosfellsbæjar. Íbúðin við miðbæ
er
er inn í íbúðina frá götu, á 2. hæð, en gengið
en úr stofu er gengið
út svalir með fallegu
útsýni að Esjunni. 3
rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi með sturtusér þvottahús,
birki í öllum innréttingum,og baðkari. Hvíttað
flísar á forstofu, baði
og þvottahús, hnotu
plastparket á öðrum
gólfum.
Verð kr. 25,3 m.

Ásland
Erum með mjög glæsilegt
203,8 m2 parhús,
innst í botnlanga með
glæsilegu útsýni. Húsið
er á tveimur hæðum,
á jarðhæð er bílskúr,
forstofa og 2ja herbergja
íbúð, en á efri hæðinni
er stór stofa, eldhús,
baðherbergi og 2-3
svefnherbergi. Stórt
hellulagt bílaplan og
timburverönd aðlöguð
að náttúrugrjóti.
Húsið stendur hátt í
lóðinni og því einstakt
útsýni frá því.
Verð kr. 49,7 m.

Tröllateigur
Erum með í sölu tvær
141-150 m2 íbúðir í nýju
fjórbýlishúsi í byggingu
Mosfellsbæ. Húsið er við Tröllateig 43 í
eitt
hverfi sem er að rísa við síðustu húsa í nýju
miðbæð Mosfellsbæjar.
Stutt er í alla þjónustu,
Íbúðirnar eru 3ja – 5 skóla og íþróttasvæði.
herbergja
fullbúnar með innréttingum, og afhendast
en þó verður baðherbergi en án gólfefna,
og þvottahús
flísalagt.
Íbúðirnar verða afhentar
í maí og júní 2006.
Verð frá kr. 27,9 m.

Þverholt
Erum með 56,1 m2
2ja herb. íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli
í miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er á 2 hæðum,
stofa, eldhús
innréttingu, flísalagt baðherbergi með góðri
m/sturtu og
geymsla á neðri hæðinni,
en opið
svefnherbergi er á efri
hæðinni. Mikil lofthæð
er í íbúðinni sem gefur
henni sjarma.
Verð kr. 13,8 m.

Vetur kemur og vetur fer
og almenningsgarðar yﬁrfullir af fólki.
Þarna er bara vetur og sumar til skiptis
meðan á Íslandi er alltaf haust og vor.
Ég geri mér nú reyndar alveg grein fyrir
því að það sé lítið hægt að kvarta. Það er
ekki eins og það sé mikið hægt að gera
í þessu. En margir eru orðnir þreyttir á
þessu slabbi í skammdeginu. Á móti
kemur reyndar að Ísland er einfaldlega bezt í heimi. Í Mosfellsbæ er líka
gott að búa, það er ekki bara gott að
búa í Kópavogi! Maður verður bara að
taka veðurguðina í sátt og lifa með þeim. Þeir
eiga það til að gera góða hluti inn á milli.
Þannig að ég er sáttur þrátt fyrir allt. Enda
kominn í hring.

LEIÐARI

Ljósm. Magnús Már

Alveg er þetta magnað með
veðurfarið hér á Íslandi. Endalaust
slabb og leiðindi.
Af hverju getur ekki bara verið
sumar eða vetur? Endalaust millibilsástand sem allir eru orðnir
þreyttir á.
Í tvö ár bjó ég í Noregi og þar má
segja að annað sé uppi á teningnum. Þar var ekkert verið að ﬂækja
málið. Á veturna var bara alvöru
vetur, nægur snjór og slatti af
frosti. Þótt svo að væri 15 stiga frost þá gat maður
hjólað í skólann í góðum gír. Ég tala nú ekki um
allt skíðafólkið sem naut sín í botn. Veðrið var
bara stillt og fínt. Svo voru það sumrin. Þá var
bara sumar og ekkert rugl. Að jafnaði
20 stiga hiti og bongóblíða. Öll kaﬃhús

Áfram Ísland

Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU...
...þegar allir voru með slaufu í
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar
Myndin var tekin árið 1965.
Standandi frá vinstri:
Guðjón Þorbjörnsson, Gunnlaugur Hreinsson, Kjartan
Þórðarson, Hróbjartur
Óskarsson, Birgir D. Sveinsson Halldór Frímannsson,
Guðmundur Jónsson, Jón
Gunnar Benediktsson, Bjarni
Ásgeir Jónsson, Ómar Önfjörð
Magnússon, Páll Magnússon,
Jón Haraldson
Sitjandi frá vinstri:
Þorkell Jóelsson, Bjarki Bjarnason, Sveinn Sigvaldason,
Erling Petersen, Þórður Hauksson, Pétur Haukur Ólafsson

HEILRÆÐI
Hauks

MOSFELLINGUR

mosfellingur@mosfellingur.is
Útgefandi: Mosfellingur ehf.
Álafossvegi 18, s. 694-6426 og 897-7664.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Hilmar Gunnarsson
Ritstjórn: Hilmar Gunnarsson, Karl
Tómasson og Ágúst Bernhardsson.
Blaðamenn og pistlahöfundar:
Ásgeir Jónsson, Friðrik G. Olgeirsson
Hanna Símonardóttir, Halldór Halldórsson, Högni Snær Hauksson, Kara Hergils
Valdimarsdóttir, Margrét Lára Höskuldsdóttir, Þrándur Gíslason og Örn Franzson
Umbrot og hönnun:
Mosfellingur ehf.
Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir
Prentun: Prentmet, prentað í 3000
eintökum og dreift frítt inn á öll
heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ,
Kjalarnes og Kjós

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT 23. FEB
Efni og auglýsingar þurfa að berast fyrir 20. feb
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Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni

Kristleifur
Guðbjörnsson
skoraði á
Hauk Níelsson
að koma
með næsta
heilræði.
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Bekkjarsysturnar Díana Mjöll Stefánsdó
únardóttir
Guðr
Lilja
björg
Svein
og
r
dótti
Kristmunds
ður
ama
blað
r
þega
num
skóla
voru á leið heim úr
r. Stelpurnar
Mosfellings rakst á þær hressar og káta
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eru allar í ﬁmleikadeild Aftureldingar
aðar stúlkur.
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Þær eru allar 10 ára

Heilræði mitt
er: Fátækur má

ei fríða konu eiga né
fagran hest

Málsháttur minn er:

Sæll er sá sem getur borið eigur
sínar á bakinu.

Hjartans mál:

Íþróttir eru lífstíll
Haukur skorar á Árna Sig.
handboltafrömuð að koma
með næsta heilræði.

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

Sími: 586 8080
www.fastmos.is

Einar Páll

Löggiltur fasteignasali

Blikahöfði
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt 184,7
m2 parhús á einni hæð, þar af með 39,3 m2
innfelldum bílskúr við Blikahöfða í Mosfellsbæ.
Húsið er sérlega vel skipulagt, með fjórum
svefnherbergjum, stórri stofu, eldhúsi með
góðum borðkrók, baðherbergi með sturtu og
kari, gestasalerni og stóru þvottahúsi. Úr stofu
er gengið út á ca. 50 m2 afgirta timburverönd
með heitum potti. Fyrir framan húsið er stórt
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu. Frábær
staðsetning í nýju hverfi, mjög stutt í skóla,
leikskóla og á golfvöllin. Verð kr. 45,6 millj.

Fellsás
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 267,7 m2 parhús
á 2 hæðum með aukaíbúð á jarðhæð, innst í
botnlanga með miklu útsýni við Fellsás í
Mosfellsbæ. Aðalhæðin skiptist í stofu, eldhús,
2 svefnherbergi, baðherbergi og vinnuaðstöðu,
auk þess er bílskúr á þessari hæð. Á jarðhæð
er búið að innrétta góða 103 m2 aukaíbúð,
með eldhúsi, baðherbergi, stofu, svefnherbergi
og holi. Undir bílskúrnum er 32 m2 rými sem
mögulegt væri að nýta. Þetta er tilvalin eign
fyrir tvær fjölskyldur eða til útleigu.
Verð kr. 49,0 m.

Bjartahlíð
* NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt og
vel skipulagt 112,3 m2 einbýlishús á einni hæð
ásamt 33,1 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í stofu,
3 svefnherbergi, gott eldhús, sér þvottahús og
baðherbergi með nuddbaðkari. Húsið stendur
innst í botnlanga og sérlega fallegur garður er
við húsi, m.a. með ca. 80 m2 timburverönd og
miklum gróðri – verðlaunagarður 2005.
Verð kr. 35,7 m.

Aðaltún
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá sérlega fallegt
og sérstakt parhús á 2 hæðum í spænskum
stíl við Aðaltún í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er
hjónaherbergi, tvískipt baðherbergi, eldhús,
borðstofa og stofa með arni. Á 2. hæð er
fjölskyldurými, tvö svefnherbergi og svalir í
vestur með miklu útsýni. Auk þess hefur verið
innréttað risherbergi undir súð. Stór
timburverönd með skjólgirðingu, markísu og
heitum potti - hellulagt bílaplan.
Verð kr. 37,5 m

Þrastarhöfði
* NÝTT Á SKRÁ* Vorum að spánýja 4ra
herbergja 107,8 m2 endaíbúð á efstu hæð í
nýju 3ja hæða fjölbýli við Þrastarhöfða í
Mosfellsbæ. Íbúðin er til afhendingar strax og
afhendist fullbúin án gólfefna, en baðherbergi
er flísalagt og flísar eru á þvottahúsi. Fallegar
eikarinnréttingar eru í eldhúsi, svefnherbergjum
og baði. Glæsilegt útsýni er til vesturs út á
sundin. Frábær staðsetning í nýju hverfi.
Verð kr. 24,0 m.

Merkjateigur
Erum með fallegt 186,6 m2 einbýlishús á einni
hæð með rúmgóðum 46 m2 bílskúr í grónu
hverfi í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 4
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, stórt
miðrými/fjölskyldurými, sér þvottahús og
baðherbergi m/kari og sturtu. Húsið lítur vel
út og fyrir framan húsið er fallegur suðurgarður.
Bílaplan er hellulagt m/snjóbræðslu.
Verð kr. 39,5 m

Hildur

Lína

Þverholt
Erum með 114,3 m2, 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli í Mosfellsbæ.
Þetta er stór og björt íbúð, 2 góð
svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónah.,
baðherbergi með kari og sturtuklefa, sér
þvottahúsi, rúmgóð stofa og eldhús með
góðum borðkrók. Mögulegt væri að stúka af
3ja svefnherbergi. Suðursvalir og stutt í alla
þjónustu.
Verð kr. 21,3 m.

Akurholt
233,4 m2 einbýlishús á einni hæð, þar af 63,7
m2 bílskúr við Akurholt í Mosfellsbæ. Undir
íbúðinni er útgrafinn kjallari, þar er möguleiki
á ca. 80 m2 aukaíbúð. Húsið skiptist í 4
svefnherbergi, stóra stofu m/arni, eldhús með
fallegri innréttingu og baðherbergi
m/hornbaðkari og sturtu. Alvöru bílskúr með
gryfju og miklu geymsluplássi. Útgrafinn kjallari
undir húsinu gefur mikil tækifæri.
Verð kr. 41,8 m.

Tröllateigur
Erum með stóra og bjarta 4ra herbergja
endaíbúð í nýju fjölbýli við miðbæ
Mosfellsbæjar. Íbúðin er á 2. hæð, en gengið
er inn í íbúðina frá götu, en úr stofu er gengið
út svalir með fallegu útsýni að Esjunni. 3
rúmgóð svefnherbergi, sér þvottahús,
baðherbergi með sturtu og baðkari. Hvíttað
birki í öllum innréttingum, flísar á forstofu, baði
og þvottahús, hnotu plastparket á öðrum
gólfum.
Verð kr. 25,3 m.

Ásland
Erum með mjög glæsilegt 203,8 m2 parhús,
innst í botnlanga með glæsilegu útsýni. Húsið
er á tveimur hæðum, á jarðhæð er bílskúr,
forstofa og 2ja herbergja íbúð, en á efri hæðinni
er stór stofa, eldhús, baðherbergi og 2-3
svefnherbergi. Stórt hellulagt bílaplan og
timburverönd aðlöguð að náttúrugrjóti.
Húsið stendur hátt í lóðinni og því einstakt
útsýni frá því.
Verð kr. 49,7 m.

Tröllateigur
Erum með í sölu tvær 141-150 m2 íbúðir í nýju
fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig 43 í
Mosfellsbæ. Húsið er eitt síðustu húsa í nýju
hverfi sem er að rísa við miðbæð Mosfellsbæjar.
Stutt er í alla þjónustu, skóla og íþróttasvæði.
Íbúðirnar eru 3ja – 5 herbergja og afhendast
fullbúnar með innréttingum, en án gólfefna,
en þó verður baðherbergi og þvottahús
flísalagt.
Íbúðirnar verða afhentar í maí og júní 2006.
Verð frá kr. 27,9 m.

Þverholt
Erum með 56,1 m2 2ja herb. íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er á 2 hæðum, stofa, eldhús með góðri
innréttingu, flísalagt baðherbergi m/sturtu og
geymsla á neðri hæðinni, en opið
svefnherbergi er á efri hæðinni. Mikil lofthæð
er í íbúðinni sem gefur henni sjarma.
Verð kr. 13,8 m.

Mosfellingur
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Góðar viðtökur
Bókin Saga Mosfellsbæjar seldist vel fyrir jólin.
Framkvæmdastjóri bókaútgáfunnar Pjaxa, Ómar Skapti Gíslason, segist ágætis með viðtökur.
„Svona stórar bækur eru oftast
settar á markað í september
og því er sala bókarinnar góð
miðað við stuttan sölutíma.
Hún fékk einnig góða dóma frá
gagnrýnendum og þykir afar
vel unnin. Hún er
einnig með þeim
stærstu byggðarsögum sem gefnar
hafa verið út á
Íslandi”. Ómar
segir að til standi
að gefa út nýja
útgáfu af bókinni
fyrir nemendur
í skólum bæjarins og í henni
verða spurningar úr efninu sem
höfundar eru búnir að semja. Í
bókinni voru um 700 ljósmyndir
en þær voru valdar úr rúmlega
7000 myndum. Til stendur að
halda sýningu á þessum ljósmyndum úr bókinni og einnig
á einhverjum af hinum sem
ekki komust í bókina. Þá mun
Héraðsskjalasafnið eignast allar
þessar myndir í framtíðinni.
Bókin er ennþá á tilboði fyrir
bæjarbúa á aðeins 10.000 kr. og
er seld á bókasafninu, í þjónustumiðstöðinni, í versluninni Föndur og Rit og í Álafossbúðinni.

Samkeppni um
nafn á nýju hóteli
Farin er af stað samkeppni
um nafn á nýja hótelinu sem
er að rísa við veitingastaðinn
Áslák. Bæjarbúar eru hvattir
til þess að senda inn nafn og
vegleg verðlaun eru í boði fyrir
það nafn sem verður valið úr
innsendum hugmyndum. Senda
skal hugmyndir á netfangið
aslakur@islandia.is. Senda þarf
inn fyrir 1. mars. Nú er málið að
leggja haus í bleyti og ﬁnna gott
nafn á staðinn.

Búddar fá ekki lóð
við Bjarkarholt

Á fundi bækjarstjórnar
þann 18. janúar, var tekin
fyrir umsókn fyrir búddahoﬁ í
Bjarkarholti. Nefndin var samstíga í ákvörðun sinni og svarið
var neikvætt. Nefndin telur að
þetta hof falli ekki inn
í umhverﬁ miðbæjarins. Búddarnir voru
mikið í umræðunni fyrir ári
síðan þegar þeir
sóttu fyrst um
að reisa hér hof.
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Hagir og líðan ungs fólks
Fulltrúar fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar og Rannsóknar og greiningar ehf. hafa undirritað samning
um að Rannsóknir og greining ehf.
annist úrvinnslu rannsókna á högum
og líðan ungs fólks í Mosfellsbæ.
Samningurinn gildir til ársloka 2010.
Markmið úrvinnslunnar er að
fylgjast með breytingum á hag ungs
fólks og neyslumunstri sem nýtist
bæði foreldrum og þeim sem vinna
að forvarnarmálum í Mosfellsbæ.
Auk þess nýtast niðurstöðurnar fjölskyldusviði og bæjaryﬁrvöldum til
stefnumótunar og áætlunargerðar í
málefnum ungmenna í Mosfellsbæ.
Í tengslum við undirritunina kynnti
fulltrúi Rannsóknar og greiningar ehf.
helstu niðurstöður rannsókna meðal
nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla
Mosfellsbæjar árin 1997- 2005.
Hlutfall þeirra sem reykja daglega
í 10. bekk í Mosfellsbæ hefur lækkað
um ríﬂega helming frá því sem var árið
1997 eða frá 28% í 14% árið 2005, sem
er ívið hærra en meðaltal landsins og
höfuðborgarsvæðisins. Þá má einnig
nefna að hlutfall nemenda í 10. bekk
sem hafa orðið ölvaðir einu sinni eða
oftar sl. 30 daga hefur lækkað úr 44%
árið 1998 þegar þeir voru ﬂestir í 20%
árið 2005, sem er aðeins undir landsmeðaltali og meðaltali höfuðborgar-

Herdís Sigurjónsdóttir forseti bæjarstjórnar
og Jón Sigfússon frá Rannsókn og greiningu að skrifa undir samninginn góða.
svæðisins. Í niðurstöðum ársins 2005
skar fyrrgreindur hópur sig úr þegar
kemur að því að svara spurningunni
um það á hvaða stað þeir segjast
stundum eða oft hafa drukkið. Segja
11,9% þeirra það vera á skemmtistað
eða pöbb á móti 7,5% sem er landsmeðaltal og 5,8% á höfuðborgarsvæðinu. Nokkuð hátt hlutfall barnanna segist hafa drukkið áfengi heima
hjá öðrum eða 29,9% á móti 27,9% á
landsvísu og á höfuðborgarsvæðinu.
Töluverðrar sveiﬂu gætir meðal þess

hóps sem segist hafa notað hass einu
sinni eða oftar um ævina allt frá 21%
árið 1998 í 4% árið 2004 en sveiﬂaðist
svo upp í 14% árið 2005 sem er yﬁr
landsmeðaltali (11%) og meðaltali
höfuðborgarsvæðisins (9%). Jákvætt
er að enginn segist hafa neytt áfengis á skólaböllum í Mosfellsbæ, en
hlutfallið er 1,7% á landsvísu og á
höfuðborgarsvæðinu.
Markvisst forvarnarstarf í Mosfellsbæ má rekja aftur til ársins 1993.
Starﬁð hefur beinst að því að styrkja
foreldra í uppeldishlutverkinu og
grípa til almennra og einstaklingsbundinna aðgerða til að koma í veg
fyrir að börn lendi í aðstæðum sem
geta leitt til þess að þau ánetjist vímuefnum og/eða leiðist út í afbrot. Að
starﬁnu hafa komið þeir aðilar í bæjarfélaginu sem vinna með börnum og
hafa þeir átt gott samstarf.
Miklir möguleikar felast í því að
fylgst verði með ástandi mála á hverjum tíma og sem stuðlar að markvissara forvarnarstarﬁ. Haldnir verða
fundir þar sem niðurstöður verða
kynntar foreldrum og þeim sem vinna
að forvarnarmálum í Mosfellsbæ.
Frekari upplýsingar veitir Unnur
V. Ingólfsdóttir félagsmálastjóri í
síma 525 6700 eða uvi@mos.is

Fjölskyldan og Mosfellsbær
Fasteignakaup eru með stærri
ákvörðunum sem við tökum á lífsleiðinni. Þegar kemur að því að velja
fjölskyldunni stað til að búa á er margt
sem huga þarf að. Mosfellsbær hefur
löngum þótt góður bær til að búa í og
þá sérstaklega fyrir fjölskyldufólk. Hér
eru skólar og leikskólar í fremsta ﬂokki.
Tækifæri til íþróttaiðkunar og útiveru
eru góð, enda bærinn sérstaklega
vel staðsettur með tilliti til nálægðar
við náttúruna þrátt fyrir að héðan sé
stutt í höfuðborgina. Það er því engin
furða að fjölskyldufólk kjósi að búa í
Mosfellsbæ. Hér er íbúasamsetningin
sérstök að því leyti að hér er meðalaldurinn lægri en víðast hvar í kringum
okkur og skýrist það fyrst og fremst af
fjölda barna í sveitarfélaginu.

Leikskólagjöld lægri en
víðast hvar á höfuðborgarsvæðinu

Leiksskólagjöld í Mosfellsbæ eru
með því lægsta sem þekkist á höfuðborgarsvæðinu. Átta tíma vistun í
leiksskólum Mosfellsbæjar kostar
28.600 kr. á mánuði eða 18.840 kr. á
mánuði fyrir forgangshópa. Í Kópavogi, Hafnarﬁrði, Garðabæ og á Seltjarnarnesi borga foreldrar hærri
gjöld fyrir börn sín í leikskólum. Þó
keppikeﬂi sveitarfélaga eigi ekki að
vera um lægstu gjöldin heldur bestu
þjónustuna er nauðsynlegt fyrir
sveitarfélög að vera samkeppnishæf

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

í kostnaði. Mosfellsbær stendur sig
mjög vel bæði þegar litið er til gæða
leikskólastarfs og ekki síður þegar litið
er til kostnaðar sem leggst á foreldra.
Mosfellsbær hefur lagt sérstaka
áherslu á að koma til móts við fjölskyldufólk og barnmargar fjölskyldur
með því að bjóða fyrst sveitarfélaga
upp á systkinaafslátt sem er millifæranlegur milli dagforeldra, leikskóla og skólasels. Systkinaafslátturinn
er hæstur í Mosfellsbæ af þeim sveitarfélögum sem upp á slíkt bjóða á
höfuðborgarsvæðinu. Í Mosfellsbæ er
veittur 5o% afsláttur með öðru barni,
75% afsláttur með þriðja barni og
fjórða barnið nýtur 100% afsláttar. Þetta þýðir að fjölskylda með þrjú börn,
eitt hjá dagforeldri, annað í leikskóla
og það þriðja í grunnskóla og skólaseli, fengi 50% afslátt af leikskólagjaldinu
og 75% afslátt af gjöldum fyrir skólasel. Ef börnin væru fjögur myndu það
fjórða fá þjónustuna frítt.

Breytingar til batnaðar í
þágu fjölskyldunnar

Sjálfstæðismenn hafa lagt mikla
áherslu á fjölskylduna og málefni
hennar samhliða því að endurskoða
fjármál bæjarins og bjarga honum frá
alvarlegum fjárhagsvanda.
Ég þekki þessar breytingar af eigin
raun sem móðir tveggja ungra barna.
Árið 2001 í tíð fyrrverandi meirihluta var staðan sú að Mosfellsbær

Bryndís
Haraldsdóttir
skrifar um hagi
barnafjölskyldna
í Mosfellsbæ

kom að engu leyti til móts við þarfir foreldra með börn undir tveggja
ára aldri. Niðurgreiðsla bæjarins til
slíkrar dagvistunar var engin. Í dag
tæpum fjórum árum seinna hafa
Sjálfstæðismenn tryggt niðurgreiðslu
sem nú nemur 14.000 kr. á mánuði
til sambúðarfólks. Auk þess hafa
Sjálfstæðismenn tryggt barnmörgum
fjölskyldum kjarabót með systkinaafslætti. Þetta þýddi fyrir mig að þegar
ég fékk daggæslu fyrir eins árs son
minn núna í haust greiði ég samtals
um 60.000 kr. í daggæslu fyrir bæði
börnin, eitt hjá dagforeldri og annað
í leiksskóla. Fyrir um 4 árum síðan
greiddi ég um 50.000 kr. fyrir eitt barn
hjá dagforeldri með engri þátttöku
bæjarins í þeim kostnaði. Ef stefna
fyrrverandi meirihluta væri enn við
lýði þyrftu foreldrar með tvö börn,
annað í leikskóla og hitt hjá dagforeldri að greiða á bilinu 70-80 þúsund
krónur á mánuði í dagvistun.
Bryndís Haraldsdóttir
Varabæjarfulltrúi

ﬁJÓ‹VAKI

Tómstundanámskeið í Mosfellsbæ
Spænska

Leirmótun; Börn og foreldrar

Ítalska

Ræktun sumarblóma
og kryddjurta

Þrúðvangi (9 vikur). Miðvikud. kl. 20-21:30, verð kr. 21.500.Ana Maria Fernández-Pérez
Þrúðvangi (9 vikur). Mánud. kl. 20:30-22, verð kr. 21.500.Stefano Rosatti

Enska

Þrúðvangi (10 vikur). Mánud. kl.19-20:15, verð kl. 21.500.Gyða Jónsdóttir

Silfursmíði

Álafossi (helgarnámskeið). 25.-26. mars kl.10-17,
verð kr. 20.000.Víﬁll Valgeirsson

Athugið! Námskeiðshald er háð lágmarksþátttöku.
Þátttökugjald greiðist áður en námskeið hefst.
Mörg stéttarfélög og fræðslusjóðir
greiða námsgjöld til félagsmanna

Álafossi (5 vikur). Laugardaga kl.10:30-12, verð kr. 9.000.Helga Jóhannesdóttir

Gróðrastöðin Lambhaga. Laugardaginn 11. mars kl.13-17,
verð kr. 2.500.Hafberg Þórisson

Heilsutengdir fyrirlestrar

Þrúðvangi. Laugardaga kl.11-13, verð kr. 2000.11. feb. Benedikta Jónsdóttir Heilbrigði og hamingja.
25. feb. Rúna Björk Smáradóttir.
Ilmkjarnaolíur fyrir huga og líkama 4.mars Gunnhildur
Valdimarsdóttir Heilsurækt hugans
Umsjón með námskeiðum hefur Helga Jóhannesdóttir í
samstarﬁ við og með stuðningi Mosfellsbæjar.

Námskeiðin hefjast 8. febrúar.

Innritun og upplýsingar í s: 6956694, 5668228

KFC MOSFELLSBÆ
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Aðgangur að
nemaneti

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar hefur keypt aðgang að
nemaneti fyrir tvo árganga í
bænum. Í Varmárskóla varð
6. bekkur og í Lágafellsskóla
7. bekkur fyrir valinu til þess að
kynna sér Nemanetið og út frá
því var ákveðið að kaupa aðgang
fyrir þá. Nemanetið er tæki til
þess að
skipuleggja sig
og gengur
út frá því
að nám sé
���
heimildavinna,
www.borgarplast.is
greinandi hugsun forsenda
náms.vottanir
Þjálfun á öﬂun
ISO
aukaogtraust
úrvinnslu
nýrrar
þekkingar
er
inhverjar breytingar
virðast fyrirtækjum
betur en öðrum.
Önnur umhverfisstjórnunarkerfið
ISO
í þá átt að fyrirtæki á Íslandi fyrirtæki virðast ekki hafa áhuga á 14001 snúið. Margir hafa lagt af
hafa alþjóðlegar
vottanir og
vottun framsetningu
eða hafa ekki áttað sig á stað efnis
út á þá braut, en ekki nema
örvuð
með
a samkvæmt þeim kerfum njóti mikilvægi hennar. Má þar nefna einn aðili hefur komist hana á enda
ra trausts en önnur fyrirtæki. Landsvirkjun, sem þó ætti að hafa síðan Borgarplast var vottað 1999.
Aðgangurinn
a viðhorfs á
gætirNemanetinu.
einkum hjá vottanir í hávegum
miðað við Það fyrirtæki er Morgunblaðið og
tækum sem sjálf eru vottuð hvernig talað er á tyllidögum þar á verður að telja það nokkuð afrek
og til dæmis
Orkuveitu
bæ.
sem blaðið hafði ekki ISO
kostar
3000
kr. á ári fyrirþarhvern
kjavíkur.
Það er verulega kostnaðarsamt gæðakerfi fyrir, en slíkt léttir
okkuð er um að ráðgefandi að reka vottuð kerfi og erfitt að fá róðurinn mjög.
kfræðistofur einstakling.
treysti vottuðum vottanir, einkum og sérílagi er
VOTTUN HF.

AKERFI

Vottað
umhverfisstjórnunarkerfi
síðan 1999

O 9001

ttað
akerfi
1993

rg. 1. tbl.

Maí 2004

Lifandi farvegur
Nú styttist í sveitarstjórnarkosningarnar Hvaða val á
félagshyggjufólk um nógu
sterkt og rótfast aﬂ sem
líklegt er til að velta hinu
stæriláta valdi Sjálfstæðisﬂokksins úr sessi? Samfylkingin hefur á landsvísu
burði til að vera farvegur
sköpunar og umbreytinga.
En hún er líkt og hvert annað verkfæri.
Í Reykjavík virðist valið einkum vera
á milli Samfylkingar og Sjálfstæðisﬂokks. Fátt bendir til að Samfylkingin
í Mosfellsbæ ætli að nýta sóknarfærin.
Uppskeran verður í samræmi við þá
alúð og inntak sem lagt er í sáninguna.
Hversu vel ﬂokknum tekst upp felst í
því hversu opinn hann er og lýðræðislegur. Hversu mikil vinna er lögð í málefnaundirbúning og leit að fólki sem
vill vera virkt. Það er athyglisvert að á
meðan prófkjör eða forvöl eru í gangi

í öllum stærri bæjarfélögum
þessa dagana, þá er ekkert
framboð í Mosfellsbænum
sem ætlar að hleypa hinum
almenna stuðningsmanni, né
skráðum félagsmönnum að
sem frambjóðendum eða að
velja einstaklinga í framboð.
Það er tvennt sem gæti
laðað hinn almenna bæjarbúa að þátttöku í stjórnmálastarﬁ.
Annarsvegar er trú á eiginleikum
einstaklinga og stuðningur við þá og
hinsvegar þátttaka í málefnavinnu,
aðkoma að lifandi farveg hugmynda.
Við sem trúum á sköpun einstaklingsins í bland við félagslega ábyrgð,
þurfum að ná bæjarmálaumræðunni
upp af því stigi sem hún er á núna
og felst í 3-5 manna sellufundum
ﬂokkanna. Nú, stuttu fyrir kosningar, eigum við að vera í umræðu um
leiðir til að glæða mannlíﬁð í bænum

auknum krafti og karakter. Áframhaldandi útfærsla hinna frábæru göngustíga í bænum og láta þá tengjast
leiðunum á fellin í kring. Með því
verður Mosfellsbær vinsælt útivistarsvæði. Byggjum upp þá hefð að það
verði áhugavert að skreppa eftir
vinnu eða um helgar, ganga á fellin og
fara á kaﬃhús í bænum. Við eigum að
vera í ítarlegri úttekt og umræðu um
þróun miðbæjar í Mosfellsbæ, ásamt
því hvernig hann tengist Varmár- og
Álafosssvæðinu. Við eigum að móta
afstöðu okkar til menntamála. Þar á
meðal stofnun framhaldsskóla sem
vel væri við hæﬁ að legði áherslu á
heilsueﬂingu og náttúruvernd. Hvar
er hinn frjói farvegur? Þarf bara ekki
að búa til ný verkfæri, ef þau sem
fyrir eru duga ekki? M-listi? Mannlíf,
menntun og miðbær eru aðalmál
komandi kosninga.
Gunnlaugur B. Ólafsson
framhaldsskólakennari.

Allt hefur áhrif, einkum við sjálf
Sterk markaðsstaða á Íslandi

jötíu og fimm prósent af tekjum
garplasts koma frá sölu einaðra kera. Það kann að hljóma
lega í eyrum ókunnra að markhlutdeild fyrirtækisins sé yfir
% á hinum íslenska keramarkaði
ennilega þó nær 75%. En þeir
til þekkja vita að sú er raunin.
stæðan er ekki sú að Borgart selji sín ker á lægstu verðum.

Kerin þykja einfaldlega betri en
önnur sem finnast á markaðnum. Í
því felst að hönnun þeirra er með
þeim hætti að ending þeirra er betri
en annarra kera, þrif auðveldari,
styrkleiki og burðargeta botna er
meiri og síðast en ekki síst er viðgerðarkostnaður umtalsvert minni
en annars staðar þekkist, en sá þáttur vegur mjög þungt í viðhaldi ker-

anna og gerir rekstur þeirra hagkvæmari.
Ker á leigumarkaði fá ekki alltaf
bestu meðferðina. Stór aðili í keraútleigu tjáði okkar að meðal líftími
þeirra kera sem hann kaupir frá
Borgarplasti sé 7 til 8 ár, verulega
lengri en annarra kera sem reynd
höfðu verið og viðgerðarkostnaður
Borgarplastkera 50-60% lægri.

Fyrirtækið Borgarplast hf.
hefur fengið lóð undir starfsemi sína að Völuteigi 25-31.
Þar á að vera hverﬁssteypuverksmiðja, frauðplastvinnsla og
kassaverksmiðja. Fyrirtækið var
stofnað í Borgarnesi, þar er ein
verksmiðja og einnig er önnur
starfrækt á Seltjarnarnesi.
Starfsmenn fyrirtækisins í dag
eru í kringum 40-50. Bókunin
á bæjarstjórnarfundi var umdeild vegna staðsetningar og
hugsanlegri mengunarhættu.

Vorboðar í
Lágfellskirkju
Kór eldri borgara í Mosfellsbæ, Vorboðarnir, ætlar að halda
tónleika þann 9. febrúar í Lágafellskirkju. Tónleikarnir hefjast
kl. 20 og kórinn Hljómur frá
Akranesi verður gestakór. Aðgangseyrir er kr. 1000 og vonandi er að
sem ﬂestir mæti og njóti fagurs
söngs í Lágafellskirkju.
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Mosfellsbær hefur tekið höndum
saman við Lýðheilsustöð næstu tvö
til fjögur árin og verður þátttakandi í
verkefninu ,,Allt hefur áhrif, einkum
við sjálf“. Þetta er samvinnuverkefni
milli sveitarfélaga og Lýðheilsustöðvar. Alls taka 25 sveitarfélög víðs vegar
um landið þátt í verkefninu. Markmið verkefnisins er að stuðla að heilbrigðum lífsháttum barna, ungs fólks
og fjölskyldna þeirra með áherslu á
aukna hreyﬁngu og bætt mataræði.
Hvert sveitarfélag stofnar stýrihóp
sem hefur umsjón með verkefninu.
Í stýrihópi verkefnisins í Mosfellsbæ
sitja: Gunnhildur Sæmundsdóttir
leikskólafulltrúi; Ingibjörg Sigríður
Árnadóttir fulltrúi foreldra leikskólabarna; Helga Sævarsdóttir hjúkrunarforstjóri Heilsugæslu Mosfellsbæjar;
Sigurður Guðmundsson íþróttafulltrúi; Sigríður Sigurðardóttir fulltrúi
foreldra grunnskólabarna og Sólborg
Alda Pétursdóttir grunnskólafulltrúi.
Verkefni stýrihóps er meðal annars
að móta stefnu sveitarfélagsins og
aðgerðaráætlun varðandi lífshætti
barna með áherslu á aukna hreyfingu og bætt mataræði. Hlutverk
stýrihópsins er að virkja sem ﬂesta
til þess að taka þátt í verkefninu svo
sem skóla, foreldra, heilsugæslu,
íþróttafélög, atvinnurekendur og svo
framvegis.
Lýðheilsustöð sér um mat á verkefninu. Til þess að taka stöðu mála í
upphaﬁ voru sendar út kannanir og
gátlistar árið 2005. Könnun var gerð
á aðbúnaði og stefnu grunnskóla og
leikskóla varðandi næringarmál og
hreyﬁngu nemenda og voru kannanir sendar út til allra skólastjóra á
landinu. Könnun var gerð á högum
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Ljósm. Magnús Már

Fyrirtækjum
fjölgar í bænum

Á hafnarbakkanum er fiskur búinn til flutnings til kaupanda í kerum frá Borgarplasti.

og lífsháttum barna í 6., 8. og 10.
bekk í þátttakandi sveitarfélögum og
einnig var send könnun til foreldra
11 ára barna á öllu landinu. Þar var
kannað viðhorf foreldra og mat þeirra
á lífsháttum og líðan barna sinna.
Hliðstæðar kannanir verða gerðar
árið 2007 og 2010 til að meta árangur
verkefnisins.
Á haustdögum sendi stýrihópur
Mosfellsbæjar gátlista til ýmissa stofnana og atvinnurekenda í Mosfellsbæ
til þess að geta kortlagt stöðu mála í
sveitarfélaginu.
Niðurstöður úr þessum könnunum og gátlistum eru væntanlegar
í febrúar og hefur þá stýrihópurinn
eitthvað úr að moða þegar setja þarf
niður markmið og aðgerðaráætlun
sveitarfélagsins.
Niðurstöðurnar
verða birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar þar sem verkefnið mun fá sérstakt
svæði til umráða. Þar mun bæjarbúum einnig gefast kostur á að fylgj-

ast með gangi verkefnisins í bæjarfélaginu.
Jórlaug Heimisdóttir verkefnisstjóri Lýðheilsustöðvar heldur utan
um verkefnið á landsvísu. Undir hennar handleiðslu mun stýrihópur hefja
sig til ﬂugs og væntir góðs samstarfs
við bæjarbúa.
Ef fólk hefur áhuga á að kynna sér
frekar verkefnið „Allt hefur áhrif, einkum við sjálf” er bent á heimasíðu
Lýðheilsustöðvar: www.lydheilsustod.is
Að lokum má geta þess að Orkuátak
Latabæjar 2006 fer af stað í febrúar og
Mosfellsbær er þátttakandi. Skólar,
íþróttafélög og aðrir áhugasamir eru
hvattir til þess að taka þátt og vekja
athygli barna og unglinga á nauðsyn
hollrar fæðu og hreyﬁngar fyrir líkama og sál.
Fyrir hönd stýrihópsins
Sólborg Alda Pétursdóttir
grunnskólafulltrúi

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar
auglýsir eftir umsóknum um fjárframlög
til lista- og menningarstarfsemi 2006
Menningarmálanefnd auglýsir eftir aðilum sem
óska eftir fjárframlögum frá nefndinni vegna listviðburða og menningarmála árið 2006. Hér undir
falla áður árviss fjárframlög til margvíslegrar menningarstarfsemi í bænum, auk nýrra.
Reglur um úthlutun.

4. Umsóknum skal skilað í síðasta lagi þann 1. mars
2006 á skrifstofu fræðslu- og menningarsviðs Mosfellsbæjar. Þeim ber að skila á sérstökum umsóknareyðublöðum, sem hægt er að fá hjá Þjónustuveri
Mosfellsbæjar. Þeir sem óska eftir fá eyðublöðin á
rafrænu formi sendi netfang sitt til Þjónustuvers á
netfangið: mos@mos.is merkt: „Ósk um eyðublað
vegna styrkja til menningarmálanefndar“.
Rafrænum umsóknum ber að skila á netfangið:
bth@mos.is
5. Nefndin áskilur sér rétt til að hafna umsókn umsækjanda að hluta til eða alfarið.
6. Niðurstöður menningarmálanefndar Mosfells
bæjar munu liggja fyrir eigi síðar en 22. mars 2006
og eru háðar samþykki bæjarstjórnar.

1. Rétt til að sækja um framlög til nefndarinnar hafa
listamenn, samtök listamanna og félagasamtök, sem
vinna að listum og menningarmálum í Mosfellsbæ.
2. Fjárframlög til lista- og menningarmála eru af
tvennum toga:
a) Verkefnastyrkir til einstakra verkefna.
b) Starfsstyrkir til félagasamtaka á sviði lista- og
menningarmála í Mosfellsbæ.
3. Nauðsynlegt er að umsækjendur tilgreini
nákvæmlega til hvaða verka ætlað er að
Fræðslu- og menningarsvið Mosfellsbæjar
verja framlögunum.
Þverholti 2, 270 Mosfellsbær
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Hve glöð er vor æska?
Nýtt fyrirtæki í
Völuteiginn
Nýtt fyrirtæki er að koma sér
fyrir í Nýbrauðshúsinu gamla
í Völuteigi 4. Þetta fyrirtæki
heitir Íshlutir og selur vinnuvélar af ýmsu tagi. Fyrirtækið
var stofnað árið 1998 og var
áður í Grafarvoginum. Þeir sem
farið hafa um Völuteiginn hafa
eﬂaust tekið eftir fjölgun vinnuvéla þar. Helstu vélar sem eru
til sölu hjá Íshlutum eru Hitachi
smágröfur, beltavélar, hjólavélar
og hjólaskóﬂur.

Bruni sumarhúss
við Hafravatn

Að morgni 30. janúar var
slökkvilið Reykjavíkur kallað
út vegna elds í sumarhúsi
við Hafravatn. Vel gekk að
ráða niðurlögum eldsins en
bústaðurinn er afar illa farinn.
Hann var mannlaus þegar
slökkvilið kom á staðinn og urðu
sem betur fer engin slys á fólki.
Þó varð óhapp við slökkvistarﬁð þar sem slökkviliðsmaður
slasaðist á hné. Eldsupptök eru
ókunn og íkveikja hefur ekki
verið útilokuð.

Garðabær, Mosfellsbær, Reykjanesbær og Seltjarnarnesbær standa
fyrir ráðstefnu í samvinnu við menntamálaráðuneytið og Heimili og skóla
á Grand Hóteli í Reykjavík. Ráðstefnan sem ber heitið „Hve glöð er vor
æska?“ verður haldin föstudaginn 3.
mars 2006 frá kl. 9-13. Umfjöllunarefni á ráðstefnunni verður staða
barna í íslensku samfélagi.
Þær þjóðfélagsbreytingar sem hafa
átt sér stað á sl. öld hafa gjörbreytt
uppvaxtarskilyrðum barna víða um
heim. Áður ólust börn upp hjá fjölskyldum sínum inni á heimilum og
lærðu það sem nauðsynlegt taldist
- uppeldi var eðlilegur þáttur í líﬁnu
sjálfu. Breyttir tímar og þátttaka beggja foreldra í atvinnulíﬁnu kallar á að
börn alist upp að töluverðu leyti utan
heimilisins. Uppeldi barnanna verður
því að hluta til í höndum fagfólks sem
starfar eftir kenningum um uppeldi
og menntun barna.
Forseti Íslands mun ávarpa
ráðstefnuna og ýmsir fræðimenn um
uppeldi og menntun barna, fulltrúar
frá atvinnulíﬁnu, kirkjunni, stjórnmálunum, forstjóri í stóru fyrirtæki,
heimspekingur og rithöfundur, ﬂytja
stutt erindi og síðan verða pallborðsumræður. Leitast verður við að svara
ýmsum spurningum um stöðu barna
í íslensku samfélagi og hvernig ﬁnna
megi leiðir til sveigjanleika á vinnustöðum til að samræma megi starf

Með hröðum þjóðfélagsbreytingum síðustu
áratugina hefur uppeldið breyst mikið og
umhverﬁð einnig. Á ráðstefnunni verður fjallað um stöðu barnanna í þjóðfélaginu í dag

og fjölskyldulíf.
Bæjarstjórar Garðabæjar, Mosfellsbæjar, Reykjanesbæjar og Seltjarnarness leiða ráðstefnuna og stjórna
umræðum í pallborði.
Ráðstefnugjaldið er kr. 4.500,-.
Innifalið: Ráðstefnugögn, kaﬃ og
meðlæti. Ráðstefnan er öllum opin.
Skráning er hjá: www.congress.is frá

16. janúar. Nánari upplýsingar og
dagskrá ráðstefnunnar er að ﬁnna á
heimasíðu bæjarins www.mos.is
Í undirbúningsnefnd eru leikskólafulltrúar frá áðurnefndum
bæjarfélögum þær Anna Magnea
Hreinsdóttir, Guðríður Helgadóttir, Gunnhildur Sæmundsdóttir og
Hrafnhildur Sigurðardóttir.

Reykjalundarkórinn
gefur út geisladisk

Foreldramorgnar eru á mánudagsmorgnum frá kl.10.00-12.00
í Safnaðarheimilinu Þverholti 3,
þriðju hæð.
Þarna er
á ferðinni
frábært
tækifæri fyrir
foreldra til
þess að koma
í heimsókn
með börnin,
kynnast nýju
fólki og fá sér
kaﬃ. Alltaf
einu sinni eða oftar í hverjum
mánuði, eru uppákomur, fyrirlestrar eða kynningar. Á vorönn
er til dæmis áætlað að halda
námskeið í skyndihjálp, fyrirlestur
um trúarþroska barna o.ﬂ.
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Ljósm. Ágúst

Foreldramorgnar
nú á mánudögum

Vegna 20 ára afmælis Reykjalundarkórsins hefur kórinn nú geﬁð út
geisladisk. Geisladiskurinn inniheldur lög sem kórinn hefur sungið
síðustu 20 árin og er sýnishorn af því
starﬁ sem félagsmenn hafa tekið sér
fyrir hendur. Stofndagur kórsins var
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21. nóvember árið 1986. Mosfellsbær
styrkti útgáfu disksins og ákvað
kórinn að færa bænum eintök að
gjöf í þakklætisskyni. Diskurinn er til
sölu hjá kórfélögum og kostar aðeins
1500 kr.

Á myndinni má sjá þau
Ragnheiði, Björn Þráinn, Mörtu
og Guðmund sem tóku við
gjöﬁnni fyrir hönd bæjarins
og félaga Reykjalundarkórsins,
þau Guðbjörgu, Höllu og Örn.

Starfsfólk óskast
í heimaþjónustu Mosfellsbæjar og til að sinna félagslegri liðveislu.
Starfsmaður óskast í
heimaþjónustu Mosfellsbæjar.
Starﬁð felst í þrifum á þjónustuhúsi aldraðra við Hlaðhamra og
á einkaheimilum í bænum. Um er
að ræða fullt starf. Laun samkvæmt
kjarasamningi Eﬂingar og launanefndar sveitarfélaganna.
Starfsmenn óskast einnig til að sinna
félagslegri liðveislu sem er starf unnið
með fötluðum. Um hlutastörf er að

ræða. Laun samkvæmt kjarasamningi
starfsmannafélags Mosfellsbæjar og
launanefndar sveitarfélaganna.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar
til að sækja um starﬁð. Umsóknum
skal skilað í Þjónustuver Mosfellsbæjar, Þverholti 2, Mosfellsbæ, sími
525-6700, fyrir 20. febrúar. Nálgast
má umsóknareyðublöð á heimasíðu
Mosfellsbæjar, www.mos.is.
Upplýsingar um starf í heimaþjó-

nustu veitir Valgerður Magnúsdóttir
forstöðumaður heimaþjónustu s:5668060 eða á netfangið vm@mos.is og
upplýsingar um störf við liðveislu
veitir Unnur Erla Þóroddsdóttir félagsráðgjaﬁ s:525-6700 eða á netfangið
unnure@mos.is, . Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Félagsstarf eldri borgara
Á þriðjudögum og ﬁmmtudögum frá kl. 13 er
spilað í Dvalah. Hlaðhömrum, þá er handavinnustofa opin fyrir ýmisskonar handavinnu.
Leikﬁmi er á þriðjudögum kl. 15.30.
Glerlistarnámskeið er á ﬁmmtudögum kl. 16.30.
Tréskurðarnámskeið er á ﬁmmtudögum kl.12.30.
Bókbandsnámskeið er á þriðjudögum kl. 13.
Púttkennsla er í Íþróttahúsinu Varmá
kl. 11-12 á sunnudögum.
Postulínsmálun, námskeið verður haldið
4., 11., 18., og 25. mars kl. 11.00.
Línudans er á mánudögum kl. 17.30.
Tölvunámskeið byrjar í Lágafellsskóla 20.
febrúar og verður í fjögur skipti til 13. mars,
hvert skipti er tvær kennslustundir.
Skoðunarferð verður farin í Orkustofnun
Reykjavíkur Bæjarhálsi 1 þann 17. febrúar,
lagt verður af stað frá Hlaðhömrum kl. 13.

Þriðjudaginn 14. mars verður heimsókn að Bessastöðum, lagt af stað kl. 13.30 frá Hlaðhömrum.
Vakin er athygli á því, að leikﬁmisalur með
tækjum þ.e. göngubretti, þrekhjólum og lóðum,
í kjallara Dvalarh. Hlaðhömrum, er ætlaður fyrir
alla eldri íbúa Mosfellsbæjar, einnig poolborð
þar fyrir framan.
Tilboð hefur borist frá Bændaferðum um
vikuferð til Þýskalands dagana 28. maí - 4. júní.
ATH: Alla þátttöku þarf að tilkynna, upplýsingar
og skráningar eru hjá Svanhildi í síma 586-8014
e.h. og GSM 692-0814

Félagsstarf eldri borgara

BOLTINN Í BEINNI
alvöru sveitakrá

Aukatímar
Get tekið nemendur í
auka/einkatíma í íslensku
og ensku. Tek einnig að mér
prófarkarlestur og þýðingar.
Hjördís Kvaran
s. 566-8473 og 845-8473
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Sögukornið
Milljónir í Mosó

Lukkan virðist vera allsráðandi hér í bæ þessa dagana.
Tveir heppnir einstaklingar unnu
saman bónusvinninginn í Víkingalottóinu þann 30. nóvember
síðastliðinn. Annar miðinn var
keyptur á ESSO bensínstöðinni
og hinn miðinn var frá Olís í Langatanga. Vinningshafarnir skiptu
með sér rúmum 15 milljónum og
hefur vinningurinn frá Olís verið
sóttur en enn sem komið er hefur
ekki verið vitjað vinningsins sem
kom á miðann frá ESSO. Nú er
málið að fara í veskið og athuga
hvort þar leynist góður glaðningur.

Leiðrétting
Sú leiðinlega villa átti sér stað
í síðasta blaði að Ungmennafélagið Afturelding var
sagt stofnað 1919 en hið
rétta er að sjálfsögðu 1909
eins og glöggir lesendur
hafa væntanlega áttað sig á.
Beðist er velvirðingar á þessu.

Veistu
svarið

?

Hvenær fæddist fæddist
Halldór Kiljan Laxness og
hvers son var hann?

Hver er formaður íþróttaog tómstundanefndar
Mosfellsbæjar?

Friðrik G. Olgeirsson

rifjar upp gamla tíma úr sveitinni

Blómvangur - fyrsta
garðyrkjubýli landsins
Í maí 1921 kom til Íslands 26
ára Dani að nafni Jóhannes Boeskov. Hann var um sumarið í kaupavinnu að Hoﬁ í Svarfaðardal en um
haustið hugðist hann snúa heim.
Þegar hann beið eftir skipsferð í
Reykjavík komst hann í kynni við
ábúendur Reykja í Mosfellssveit en
þar bjó þá Bjarni Ásgeirsson. Hann
sinnti nokkuð garðyrkju með hefðbundnum búskap en slík iðja var
Íslendingum enn mjög framandi
og engin garðyrkjubýli til í landinu.
Áður hafði maður að nafni Óskar
Hallgrímsson reynt garðyrkju á
Reykjum með því að setja stórar
járnplötur á trébita sem hann setti
yﬁr heita lækinn hjá hverunum.
Ofan á járnplöturnar lét hann svo
mold. Á þennan hátt ræktaði hann
ýmsar matjurtir og lítilsháttar af
blómum. Líklegast ræktaði Óskar
fyrstu tómatana og gúrkurnar hér
á landi. Um tíma hafði Óskar fjóra
menn í vinnu, m.a. Guðmund Einarsson frá Miðdal. Þeir voru með
þessar tilraunir um miðjan annan
áratug aldarinnar en hættu þeim
eftir tvö sumur.
Víkjum þá aftur að Boeskov.
Eftir að hann hafði verið nokkurn
tíma á Reykjum fór hann að athuga hverina á landareigninni og
sá að þar var ónýtt auðlynd. Stakk
hann upp á því við Bjarna að hann
keypti sér gróðurhús og nýtti jarðvarmann. Bjarni tók hugmyndinni
vel og 1922–1923 fór Boeskov til
Danmerkur og keypti þar 6x20 álna
gróðurhús og var reynt að hafa hitann í því 20 gráður. Tómataupp-

skeran haustið eftir var 300 pund
en einnig voru ræktuð blóm. Annað garðyrkjuland Bjarna var það ár
samkvæmt frétt í Morgunblaðinu
18 dagsláttur. Ágóðinn af þessu
starﬁ var meiri en menn hafði
órað fyrir. Boeskov fór því að sækjast eftir landi til eigin nota. Svo
fór að hann keypti landspildu úr
landi Reykjahvols og stofnaði þar
nýbýlið Blómvang sem telja verður
fyrsta garðyrkjubýli landsins,
þ.e. fyrsta býlið sem stofnað var
til með það í huga að eigandinn
lifði eingöngu af ræktun. Boeskov
byggði tvö gróðurhús á landi sínu
vorið 1926 og fékk Ólaf Gunnlaugsson til liðs við sig. Efnin voru ekki
mikil í fyrstu og þeir bjuggu í einu
horni gróðurhússins.
Í nóvember 1927 varð Jóhannes Boeskov fyrir voðaskoti við
rjúpnaveiðar og dó nokkru seinna
af völdum blóðeitrunar. Kom þá til
landsins yngri bróðir hans, Lauritz
Boeskov, til að ganga frá eigum
hans. Honum reyndist ómögulegt
að selja reksturinn og því greip
hann til þess ráðs að halda honum
áfram með Ólaﬁ. Hann lét hendur
standa fram úr ermum og byggði
ﬂeiri gróðurhús. Einnig fékk hann
danskan garðyrkjumann til að
stjórna gróðurhúsunum en sá
sjálfur um sölu afurðanna. Það
fag kunni hann vel og hann efnaðist ﬂjótt. Byggði hann sér stórt
íbúðarhús á Blómvangi og hafði
mikil umsvif. M.a. kom hann á fót
blómabúð að Laugavegi 8 í Reykjavík. Lauritz, Lárus eins og hann var

oftast kallaður, var einn af stofnendum
Garðyrkjumannafélags
Íslands. Kona hans var Jakobína
Ottesen Guðmundsdóttir.
Jóhannes Boeskov tók það upp
hjá sjálfum sér að færa Lágafellskirkju blóm á hátíðisdögum:
jólum, páskum og hvítasunnu.
Þeim sið hélt Lauritz áfram og þegar hann seldi Arnaldi Þór Blómvang árið 1946 var það einlæg ósk
hans að Arnaldur héldi þeim góða
sið. Lauritz ﬂuttist þá til Birkeröd á
Sjálandi og þar lést hann 11. september 1978. Ræktun er aﬂögð á
Blómvangi en í húsinu er enn
búið.
Friðrik G. Olgeirsson
sagnfræðingur

Hvenær var landsmót
UMFÍ haldið í Mosfellsbæ?
Svör: 1. Hann fæddist 1902 og var
Guðjónsson. 2. Bjarki Sigurðsson.
3. 12.-15. júlí 1990

ALLIR LEIKIR

Í BEINNI
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ROPE YOGA DANS GÖNGUR
699-6684
www.man.is
566-8587
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699-6684
www.man.is
566-8587

GARÐEIGENDUR

Mosfellingar!
Litir:

Grænn: pantone 356cvu
Rau•ur: pantone 485cvu

Sýnum gangandi vegfarendum
tillitssemi og klippum strax allan
trjágróður sem vex út fyrir lóðamörk.
Til að tryggja óhindraða umferð um
gangstéttir, er nauðsynlegt að klippa
limgerði við innri gangstéttarbrún.
Garðeigandi er ábyrgur fyrir óhöppum
eða slysum sem rekja má til vanrækslu
í þessum efnum. Garðeigendur, látið
verkin tala, ekki bíða eftir óhöppum
eða slysum fyrir framan ykkar lóð.

Litir:

Grænn: pantone 356cvu
Rau•ur: pantone 485cvu

Það styttist í næstu bæjarstjórnarkosningar þar sem VG mun bjóða
fram undir eigin merkjum.
Ef þú vilt ganga til liðs við nútímalegan og framsækinn vinstriﬂokk
ertu hvattur til að hafa samband
við stjórn VG í Mosfellsbæ.

kemur næst út 24. febrúar

VG-Mos

Garðyrkjustjóri
Litir:

Grænn: pantone 356cvu
Rau•ur: pantone 485cvu

Litir:

Grænn: pantone 356cvu
Rau•ur: pantone 485cvu

l
Úr va
rða
hjólba

í Hlégarði
föstudaginn
10. febrúar kl. 21.
Reynir Sigurðsson og félagar
leika við hvurn sinn ﬁngur.
AÐGANGSEYRIR KR. 1000 - ELDRI BORGRAR KR. 500

Mosfellingur

11

Val á íþróttamanni og konu Mosfellsbæjar fór fram í Hlégarði í fyrsta skiptið í sögu bæjarins
Sigsteinn Pálsson fyrrverandi bóndi á Blikastöðum er Mosfellingur ársins 200

Frjálsíþróttadeild Aftureldingar

kom, sá og sigraði

Afreksfólk bæjarins í íþróttum var verðlaunað í Hlégarði sunnudaginn 22. janúar. Margar viðurkenningar og verðlaun voru veitt og
þau stærstu voru val á íþróttamanni og íþróttakonu Mosfellsbæjar.
Þær konur sem voru tilnefndar voru Friðrika Friðriksdóttir hestakona, Brynja Finnsdóttir frjálsíþróttakona, Guðný Björk Óðinsdóttir
knattspyrnukona og Nína Björk Geirsdóttir golfkona. Það var Brynja
Finnsdóttir sem bar sigur úr býtum að þessu sinni. Hjá körlunum voru
þeir Halldór Lárusson frjálsíþróttamaður, Atli Heimisson knattspyrnumaður, Ernir Hrafn Arnarson handknattleiksmaður, Heiðar Davíð Bragason golfari og Sigurður Straumfjörð hestamaður, tilnefndir. Það var
Halldór sem var hreppti titilinn. Hér að neðan verður skoðað árangur
þeirra Halldórs og Brynju á síðasta ári og einnig spurði Mosfellingur
þau nokkurra spurninga til þess að bæjarbúar geti kynnst þeim nánar.

, þeim
Íþróttafólk Mosfellsbæjar ásamt þjálfurum sínum ni.
undssy
Guðm
Hlyni
og
t.v.
nssyni
Kristjá
D.
undi
Guðm

Halldór Lárusson íþróttamaður
Mosfellsbæjar 2005

Brynja Finnsdóttir íþróttakona
Mosfellsbæjar 2005

Halldór er Mosfellingur í húð og hár og hefur allan sinn
feril æft með Aftureldingu. Hann á ekki langt að sækja hæfileikana því aﬁ hans og afabróðir voru miklir afreksmenn
í íþróttum og unnu mörg verðlaunin hér á árum áður fyrir
Aftureldingu. Halldór var afar sigursæll á síðasta ári. Hann
vann 13 Íslandsmeistaratitla og það á mörgum sviðum
innan frjálsíþróttanna. Þar má nefna kúluvarp, 60 m.
Hlaup, hástökk, þrístökk, langstökk og 400 m. hlaup. Það
er því greinilegt að þarna er á ferðinni fjölhæfur keppnismaður með mikla getu. Halldór var svo valinn í landsliðið
og hefur farið víða með því og keppt á stórmótum úti í
heimi. Hann er einnig gott fordæmi fyrir yngri iðkendur
og er aðstoðarþjálfari þar sem hann leiðbeinir börnum á
aldrinum 6 til 11 ára hjá Aftureldingu.

Brynja byrjaði að æfa frjálsíþróttir þegar hún var 9
ára gömul. Hún stóð sig mjög vel á síðasta ári þar sem
hún vann 7 Íslandsmeistaratitla, var 4 sinnum í öðru sæti
og einu sinni í því þriðja. Mótin á árinu voru samtals 24
sem sem hún tók þátt í og þar af voru 5 Íslandsmeistaramót. Greinarnar sem Brynja náði hvað bestum árangri
í í sumar voru spretthlaup, grindarhlaup og langstökk.
Vegna árangurs var hún svo valin í landsliðið og keppti
á Ólympíudögum æskunnar sem haldnir voru á Ítalíu.
Brynja leggur mikið á sig við æﬁngar og er afar skipulögð.
Þessar þrotlausu æﬁngar og vilji hennar til þess að ná
langt, hafa skilað henni á meðal fremstu frjálsíþróttakvenna landsins. Það er vonandi að Brynja verði jafnvel
enn öﬂugari nú á þessu ári og haldi áfram að láta að sér
kveða í heimi íþróttanna.

Íþróttamaðurinn, vélvirkinn,
veiðimaðurinn og rokkarinn
Nafn og aldur: Halldór Lárusson 22 ára
Skólamál og starf: Ég vinn á járnsmíðaverkstæði, er menntaður vélvirki. Útskrifaðist fyrir ári síðan.
Fer mikill tími í æﬁngar? Það fer slatti,
svona 6 sinnum í viku, 2-3 tíma í senn.
Hvert eru markmiðið í íþróttunum?
Ólympíuleikarnir eru draumurinn. Það væri
meiriháttar að komast á þá árið 2008.
Hvaða grein er skemmtilegust?
Greinarnar eru 10 allar skemmtilegar en
mér ﬁnnst kringlukastið og langstökkið
skemmtilegust.
Hvaða grein er erﬁðust? Stangarstökkið
er erﬁðast og 400 m hlaup er gríðarlega
erﬁtt. Því fylgir stundum svimi og ógleði
þegar maður tekur almennilega á því.
Hver er lykillinn að góðum árangri?
Að æfa að sjálfsögðu!!
Ertu hjátrúarfullur?
Ekkert svoleiðis hjá mér...
Áttu þér önnur áhugamál fyrir utan
íþróttirnar? Já, skotveiði, mótorhjól.
Á tvö mótorhjól, einn hippa og eitt
endurohjól
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Hamborgarar eru bestir
Uppáhaldstónlist? Ég er rokkari.
Uppáhaldskvikmynd? Boondogs saints
Áttu þér einhverja fyrirmynd? Allir for-
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Hamborgarhryggurinn hjá
pabba er besti maturinn

feðurnir sem voru
Nafn og aldur: Brynja Finnsdóttir og er
á hlaupum hér í
16 ára á 17. ári.
gamla daga.
Skólamál og starf: Ég er í námi við
Hvað er það vandVerzlunarskóla Íslands.
ræðalegasta sem þú hefur lent í? Man
Fer mikill tími í æﬁngar? Já, ég æﬁ 5-6
ekki eftir neinu í augnablikinu, það eru
sinnum í viku og svona 2 tíma á dag.
þó nokkur augnablik til. Maður vill alltaf
Hvert er markmiðið með íþróttunum?
gleyma svona atvikum sem fyrst!
Halda áfram að bæta mig og ná sem
Hvað langar þig að verða þegar þú
bestum árangri í
verður
mínum greinum.
stór?
Íþróttamenn Mosfellsbæjar Hvaða grein er
Það er nú
frá upphaﬁ til dagsins í dag skemmtilegust?
margt, en
Það er grindardraumhlaupið.
1992 Fríða Rún Þórðardóttir frjálsíþróttakona
urinn
Hvaða grein er
1993 Róbert Sighvatsson handknattleiksmaður
væri að
erﬁðust? Það er
1994 Guðmar Þór Pétursson hestaíþróttamaður
vinna við
mikil tækni sem
1995 Silja Rán Ágústdóttir knattspyrnukona
að smíða
þarf í langstökkið
1996 Gunnar Steinþórsson sundmaður
mótorhjól.
og það er frekar
1997 Rafn Árnason frjálsíþróttamaður
Skilaboð
erﬁtt, langhlaupin
1998 Sigurður Sigurðarson hestaíþróttamaður
að lokum
er líka mjög erﬁð.
1999 Bjarki Sigurðsson handknattleiksmaður
til ungra
Hver er lykil2000 Katrín Dögg Hilmarsdóttir golfkona
íþrótlinn að góðum
2001 Geir Rúnar Birgisson knattspyrnumaður
taiðkárangri? Bara að
2002 Sigurður Sigurðarson hestaíþróttamaður
enda?
mæta á æﬁngar og
2003 Heiðar Davíð Bragason golfmaður
Æfa vel og
mæta með réttu
2004 Heiðar Davíð Bragason golfmaður
gefast ekki
hugarfari og vera
2005 Halldór Lárusson frjálsíþróttamaður
upp!
jákvæður.
og Brynja Finnsdóttir frjálsíþróttakona
Ertu hjátrúarfull?

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

Það kemur seinna...
Áttu þér önnur
áhugamál fyrir
utan íþróttirnar? Ekkert sérstakt, er hriﬁn
af öllum íþróttum og ferðalögum.
Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Það
er hamborgarahryggurinn hjá pabba,
hann er langbestur.
Uppáhaldstónlist?
Hlusta eiginlega á allt...
Uppáhaldskvikmynd?
Nei, 24 þátturinn er góður og
bara spennumyndir yﬁr höfuð.
Áttu þér einhverja fyrirmynd?
Halldór Lár. er fyrirmyndin.
Hvað er það vandræðalegasta sem þú
hefur lent í? Man eftir því í öðrum bekk
í barnaskóla, þegar strákur kippti niður
um mig buxurnar í tíma. Það var frekar
vandræðalegt!
Hvað langar þig að verða þegar þú
verður stór? Ég er ekki alveg ákveðin,
en mig langar að fara út í háskóla, læra
eitthvað tengt íþróttum, sjúkraþjálfarann
eða eitthvað álíka.
Skilaboð að lokum til ungra íþróttaiðkenda? Að halda áfram að æfa íþróttir
og vera dugleg við æﬁngar því það gefur
svo mikið fyrir líkama og sál.

Umsögn þjálfarans
um Halldór:
05
„Halldór er ótrúlegur íþróttamaður - hann hefur átt við
langvarandi meiðsl að stríða í
báðum fótum og fór á síðasta ári
í tvær aðgerðir í einu og þurfti að
vera frá markvissum æﬁngum
í samtals fjóra mánuði. Þrátt
fyrir þetta er hann með fremstu
frjálsíþróttamönnum á Íslandi í
dag. Vegna þessara meiðsla hefur
hann ekki getað æft stökkgreinar
eins mikið og hann ætti að gera.
Framtíðin er björt fyrir Halldór,
það er kostur fyrir hann að líftími
fjölþrautaferils er langur - sem
dæmi um það þá eru fjölþrautarkarlmenn að toppa í sinni íþrótt
eftir 27 ára aldur. Gott dæmi er
árangur Jóns Arnars Magnússonar en hann toppaði í þraut
þegar hann var 28 ára gamall.”
Þjálfarinn kallar hann
stundum Trukkinn

Smásagan

Sigurvegari krýndur
Ljós í myrkri

Jóna hringdi í Mosfelling og
sagði: „Mig langaði bara að deila
því með bæjarbúum, hversu kósí
mér ﬁnnst að sjá ennþá jólaljósin
hjá fólki. Það er þungbúið á þessum árstíma og þá er gott að sjá
öll ljósin lýsa upp skammdegið.
Mér ﬁnnst allt í lagi að vera ekkert
að ﬂýta sér að rífa allt niður. Sjálf
er ég ekkert farin að huga að því
vegna þess að það yljar manni um
hjartarætur að koma heim í hlað í
rökkrinu og sjá ljósadýrðina.”

MOSFELLINGAR
Umsögn þjálfarans
um Brynju:
Brynja er framúrskarandi íþróttakona, ung að árum (á 17 ári) og
á eftir að gera gott fyrir Íslands
hönd í komandi framtíð. Það er
mjög gott að þjálfa hana vegna
áhuga hennar og vilja. Ég spái
henni miklum frama þ.e.a.s. hún
hefur rétta hugarfarið til að verða
afrekskona í heimsklassa. Hún
er með fremstu konum í stuttum
hlaupum, grindarhlaupum og
langstökki hér á Íslandi, en árin
munu líða og horﬁ ég til sjö- og
tugþrautar þegar fram í sækir því
hún er mjög fjölhæf frjálsíþróttakona.
Þjálfarinn kallar
hana stundum Fisið

Gústi Linn
ræðir við nýkjörna
íþróttamenn Mosfellsbæjar
agust@mosfellingur.is

ORÐIÐ ER LAUST...
Hér gefst lesendum kostur á að
láta skoðanir sínar í ljós í stuttu máli.
Netfangið er mosfellingur@simnet.is

Á myndinni sést Karl Tómasson afhenda
Erlingi viðurkenninguna fyrir hönd Mosfellings

„Úrslitin komu mér vissulega á óvart þar sem margar góðar sögur bárust
í þessa skemmtilegu smásagnasamkeppni” sagði Erlingur Kristjánsson (leyninafn Þórkatla Þormóðsdóttir) höfundur sögunnar Skuldlaus
á lokadegi sem birtist í 13. tbl. Mosfellings 7. okt. 2005 hreppti fyrstu
verðlaun í smásagnasamkeppni blaðsins. Erlingur ætti að vera bæjarbúum að góðu kunnur, hann kenndi m.a. á árum áður smíði við skóla
bæjarins ásamt því að vera álfakóngur á þrettándanum í 19 ár. Í öðru sæti
hafnaði sagan Þar kom að því eftir Áslaugu Dóru Ingadóttur (dulnefni
Kuldaboli) og í því þriðja Hugvekja um litla Kríu eftir Ursulu Junemann
dulnefni (Goggur) Sögurnar þrjár verða birtar á heimasíðu Mosfellings
mosfellingur.is

Dómnefndina skipuðu:

Helgi
Guðmundur
Guðný
Einarsson
Pétursson Halldórsdóttir
Tónlistarmaður
Formaður
Kvikmyndaog tónlistarmenningargerðarkona
kennari
málanefndar

Höskuldur
Þráinsson
Prófessor

Ragnheiður
Ríkharðsdóttir
Bæjarstjóri

Enginn snjómokstur
Stefán hafði samband við Mosfelling og sagði: ég er ósáttur við
sjónmoksturinn í bænum okkar.
Ég þurfti
að moka
mig út úr
sköﬂum
til þess að
komast
til vinnu
vegna
þess að
ekki hafði
verið rutt
í götunni
minni. Ég
hef einnig
heyrt
svipaðar
sögur í kringum mig. Það er nú
ekki mikill snjórinn sem kemur í
dag miðað við þá gömlu en þá vill
ég að þjónustan sé nægjanlega
góð hjá bænum. Vonandi getum
við hjálpast að við að hafa allt á
hreinu hér í bæ.

Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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Þorrablót
Kjósverja

Kristján á Þorláksstöðum
skemmti sér vel

Dóra á Hálsi, Helen á Lækjabraut, Jóhann í
Káraneskoti, Sibba á Meðalfelli og Raggi á Eyri.

Kiddi á Hálsi í syngjandi sveiﬂu

Þær Berglind og Anna Sigga létu sig ekki
vanta á þorrablótið hjá Kjósverjum.

Bjössi á Kiðafelli syngur
raunir kvenfélagskonunnar
og Raggi á nikkunni.

Kvenfélagskonur keyra um sveitina í leit að efni í annálinn.

Gjafmildir Kiwanisfélagar í afmælisskapi
Kiwanisfélagið Geysir varð 30
ára nú rétt fyrir jólin og því var
ákveðið að veita nokkra styrki
til ýmissa samtaka. Styrkþegar
Geysis árið 2005-6 eru að þessu
sinni Styrktarfélag Lamaðra og
fatlaðra, Sambýlið í Hulduhlíð 3234, Ævintýraklúbburinn, Geðsvið
á Reykjalundi og Neistinn styrktarfélag hjartveikra barna. Í heild
sinni voru styrkirnir að verðmæti 1
milljón og 200 þús. kr. Þessir styrkir koma til með að reynast styrkþegum vel og er framlag Geysis
frábært. Á myndinni má sjá þegar
styrkþegar tóku á móti styrkjum
þann 25. janúar.

Hér eru allir styrkþegar með
forseta Kiwanisfélagsins Geysis

Jazztónleikar í Hlégarði
Það verða stórtónleikar á vegum
Tónlistarfélags Mosfellsbæjar föstudaginn 10. febrúar næstkomandi.
Tríó Reynis Sigurðssonar mun
ﬂytja ljúfan jazz í Hlégarði og hefjast
tónleikarnir kl.21. Reynir hefur kennt
fjölmörgum Mosfellingum á slagverk
af ýmsu tagi í gegnum tíðina. Hann
var lengi slagverksleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands en nú síðari ár
hefur Reynir komið fram með jazzsveitum sínum. Þá hefur hann tekið
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að sér ýmsar skemmtanir og spilað
þar á píanó, marimba og harmónikku.
Félagar Reynis sem koma til með að
spila með honum eru ekki af verri
endanum. Það eru þeir Jón Páll Bjarnason gítarleikari og Gunnar Hrafnsson
bassaleikari. Jón Páll hefur lengi spilað
á gítar og spilaði lengi vel í Svíþjóð
og Bandaríkjunum. Hann hefur
einnig verið tilnefndur til íslensku
tónlistarverðlaunanna.
Gunnar Hrafnsson er einn helsti

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

jazzbassaleikari Íslands. Hann hefur
verið með Stórsveit Reykjavíkur frá
upphaﬁ en sú hljómsveit var valin
jazzﬂytjandi ársins 2005.
Það má enginn
tónlistarunnandi láta Reynir kemur
þessa tónleika fram til með að ylja
fólki með ljúfum
frá sér fara og vonandi tónum þann 10.
er að sem ﬂestir mæti febrúar í Hlégarði
í Hlégarð á þessa stórtónleika.

JAFNRÉTTISVIÐURKENNING
MOSFELLSBÆJAR ÁRIÐ 2005
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
vinna að framgangi jafnréttisáætlunarinnar veitt jafnréttisviðurkenning.

Með hliðsjón af fyrrgreindu er hér með óskað eftir tilnefningu um
aðila sem til greina geta komið. Í tillögunni skal vera skriﬂeg lýsing á því jafnréttisstarﬁ/verkefni sem viðkomandi aðili hefur innt
af hendi í bæjarfélaginu ásamt rökstuðningi fyrir tillögunni.
Tillögurnar berist í síðasta lagi 28. febrúar 2006
til þjónustuvers Mosfellsbæjar Þverholti 2, merkt
„Jafnréttisviðurkenning árið 2005“.
f.h. fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar félagsmálastjóri
Mosfellingur
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Hrepptu gull í hópfimleikum
Ungir knapar
verðlaunaðir
Uppskeruhátíð var haldin hjá
hestamannafélaginu Herði nú á
dögunum. Í barnaﬂokki var Leó
Hauksson valinn besti knapinn
og sá efnilegasti var að þessu
sinni valinn Arnar Logi Lúthersson. Í unglingaﬂokki var Halldóra
Huld Ingvarsdóttir valin sú besta
og Friðrik Norðkvist var valinn
efnilegastur. Það kom engum á
óvart, valið um besta knapann
hjá ungmennaﬂokki. Það var að
sjálfsögðu Sigurður Straumfjörð
sem varð fyrir valinu en hann var
einnig tilnefndur sem íþróttamaður Mosfellsbæjar. Efnilegasti
knapinn í ungmennaﬂokki var Ari

Golfarar spila
á þorranum

Golfmót var haldið á
Hlíðarvelli laugardaginn
28. janúar
síðastliðinn.
Þarna var
á ferðinni
þorrablótsmót
og aðstæður
þóttu ágætar
miðað við
árstíma. Alls
tóku 43 keppendur þátt í mótinu
og sigurvegarinn í höggleik
var Íslandsmeistarinn Heiðar
Davíð Bragason. Í öðru sæti var
Guðjón Þorvaldsson. Í þriðja
sæti var Þórhallur Kristvinsson.
Í punktakeppni varð Svanberg
Ólafsson hlutskarpastur, Sæmundur Guðmundsson lenti
í öðru sætiog Emil Karlsson
hreppti þriðja sætið. Keppendur
snæddu svo úrvals þorramat

Dagvinna
Subway
Mosfellsbæ
Óskum eftir fólki í dagvinnu,
um er að ræða hlutastarf,
vinnutími 12-18, virka daga.
Leitum að jákvæðu og lífsglöðu
fólki með mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á subway.is
eða á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur
Petra í síma 696-7009.
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Stelpurnar í M10 stilltu sér
upp með gullbikarinn sem
þær unnu í Bjarkarheimilinu

Lið Aftureldingar M10 hreppti gullverðlaun fyrir dans á hópﬁmleikamótinu Fjarðarfjör í Bjarkarheimilinu í upphaﬁ
árs. Stúlkurnar, sem eru sérstaklega metnaðargjarnar og efnilegar, eru að keppa í annað sinn á hópﬁmleikamóti. Þær
eiga framtíðina fyrir sér í ﬁmleikum en þær yngstu eru einungis sjö ára gamlar. Þjálfari stúlknanna er Sara Heimisdóttir.

Silfur vannst
á Selfossi

Efri röð f.v. Anna þjálfari, Lára Kristín,
Herdís, Inger Ósk og Brynja. Neðri röð
f.v. Ísabella Ýr, Telma og Lena Rós.

Lið Aftureldingar, P2, hlaut silfurverðlaun
í hópﬁmleikum í íþróttahúsinu á Selfossi á
dögunum. Þrjú lið frá ﬁmleikadeild Aftureldingar kepptu á mótinu en auk silfurliðsins kepptu
einnig P1 og M10 hóparnir og lenti P1 hópurinn
í fjórða sæti. Aldrei hafa jafnmargar ﬁmleikastúlkur frá Aftureldingu verið mættar til keppni.
Stúlkurnar stóðu sig allar frábærlega vel og
skörtuðu nýjum glæsilegum keppnisbúningum.
Fimleikadeildin hyggst eiga búningana og leggja
þá fram á keppnum og sýningum. Þær munu í
byrjun febrúar keppa á Íslandsmeistaramóti í 1.
og 2. þrepi sem haldið verður á Akranesi.

Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
NAMO ehf. - Þverholti 2 - Kjarna
S. 566 7310 og 896 0131

Fax: 566 7241
namo@namo.is

Maraþonfótbolti
SÓLBAÐSTOFA
MOSFELLSBÆJAR

Við bjóðum uppá nudd og slökun,
svæðanudd, heilnudd, steinanudd,
Bowen, heilun og margt ﬂeira.
Mán.-fös. kl. 13-23
Lau. kl. 13-20
Sun. lokað

Á myndinni má sjá þegar Tryggvi Guðmundsson r,
kemur fram fyrir hönd Reykjalundar plastiðnaða
umboðsaðila LEGO á Íslandi og færir Gunna
þjálfara 200.000 króna gjöf til fótboltastrákanna
til kaupa á búnaði til æﬁnga, frábær gjöf það.
Strákarnir þakka kærlega fyrir sig.

Um síðustu helgi spilaði 5. ﬂokkur
Aftureldingar maraþonfótbolta frá
því kl. 13 þann 28. jan til kl. 01 29.
jan. Þeir höfðu í vikunni áður gengið
í hús í bænum og safnað áheitum.
Bæjarbúar tóku aldeilis vel á móti
strákunum svo þeir náðu að safna sér
í myndarlegan ferðasjóð fyrir keppnisferðir sumarsins. Maraþonið tókst
frábærlega vel og sáu foreldrarnir um

að bera í strákana mat á milli leikja og
svo fengu þeir óvænta heimsókn frá
Tryggva Guðmundssyni og Sigurvin
Ólafssyni leikmanna Íslandsmeistara FH. Það mátti þó vart á milli sjá
hvort það voru „strákarnir okkar” eða
Íslandsmeistararnir sem sýndu betri
takta. Svo sannarlega framtíðarefniviður hér á ferð í Aftureldingu.

ÞVERHOLT 5
SÍMI: 5668 110

8 vikna átaksnámskeið hefst 8. febrúar

Gott aðhald og markviss fræðsla sem skila árangri.
Skráning er þegar haﬁn í s: 5667-888
Leiðbeinandi: Magnea Ingimundardóttir

NÝT T

BOXNÁMSKEIÐ
BOXNÁMSKEIÐ
Förum af stað með 5 vikna
boxnámskeið 8. febrúar
Tímar verða miðvikudaga
og föstudaga kl. 18:30 leiðbeinandi Skúli Ármannsson
Kraftur, snerpa, þol og tækniæﬁngar koma þér í toppform

Body Jam NÝ
TT
unglingatímar
Frír kynningartími þriðjudaginn 7. feb. kl. 15:30
Það nýjasta frá Les Mills
Frábærir blandaðir danstímar
(hip hop,funk,jass)
á þriðjudögum og ﬁmmtudögum kl. 15:30
leiðbeinandi Hrafnhildur Þórhallsdóttir

6 mánaða

kort í líkamsrækt

á aðeins 22.000 kr.

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI AÐ VARMÁ - S: 566-7888
TOPPFORM@MMEDIA.IS - WWW.ITOPPFORMI.IS

Íþróttir - Mosfellingur
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Lífsins fegurð
Það gerðist eitt alveg ótrúlegt einn
sumar-morgun, þann síðasta júní. Ég
vaknaði og var ekki alveg með sjálfum mér svo ég tók mér bók í hönd
og fór að lesa. Bókin fjallaði um ræðu
Halldórs Laxness, afa míns, þegar
hann kom til Íslands frá Svíþjóð 4.
nóvember 1955 og þúsundir manna
höfðu safnast saman til þess að hylla
hann. Hann ávarpaði viðstadda af
skipsfjöl og vitnaði í orð skálds sem
sent hafði ástmey sinni ljóð. Þegar
hún færði honum þakkir fyrir þau
sagði skáldið: ,,Þakka þú mér eigi fyrir
þessi ljóð; það varst þú sem gafst mér
þau öll saman áður.’’
Um leið og ég las þessi orð þá fór
ég að hágráta, ég veit ekki afhverju
en ég bara hágrét. Síðan teygði ég
mig aðeins lengra á náttborðið, í
Kvæðakver og þar las ég:

Ungir þreyja
þorrann
Það eru ekki bara þeir fullorðnu sem taka sig til og snæða
á hinum alíslenska þorramat.
Börnin á leikskólanum Reykjakoti héldu þorrablót á bóndadeginum, þann 20. janúar
síðastliðinn. Börnin sungu
þorralögin og eftir söngstundina var í boði allur matur sem
þorranum fylgir. Þar á meðal
var sviðasulta, slátur, lundabaggi og hákarl. Það var hákarlinn sem vakti mestu lukkuna
hjá börnunum sem skemmtu
sér afar vel á þorrablótinu.

HVERT ÖRSTUTT SPOR
Hvert örstutt spor var auðnuspor með þér,
hvert andartak er tafðir þú hjá mér
við sólskinsstund og sæludraumur hár,
minn sáttmáli við guð um þúsund ár.
Hvað jafnast á við andardráttinn þinn?
Hve öll sú gleði er fyrr naut hugur minn,
er orði hljómlaus utangátta og tóm,
hjá undrinu að heyra þennan róm,
hjá undri því, að líta lítinn fót,
í litlum skóm, og vita að heimsins grjót,
svo hart og sárt er honum fjarri enn,
og heimsins ráð sem brugga vondir menn,

ÉG ER

VEIÐIMASSINN

Í eldhúsinu

já vita eitthvað anda hér á jörð,
er ofan standi minni þakkargjörð,
í stundareilífð eina sumarnótt.
Ó alheimsljós, ó mynd sem hverfur skjótt

Þetta var líklegast merkilegasti
morgun lífs míns. Það var ekki
söknuður eða sorg sem grætti mig,
heldur var það fegurð orðanna. Hið
ritaða orð er líklegast það merkilegasta
sem til er í heiminum. En samt er það
á undanhaldi. Orðið víkur fyrir ljósabrúnku, strípum og heimsku þeirra
sem trúa því að leyndardómar lífsins
og lífshamingjan sjálf felist í fallegri
ﬂík eða fagurbrúnu holdi. Ljósabekkir
eru að skemma okkur og eyðileggja.
Nú þegar vísindamönnum hefur tekist að færa sönnur á að ljósabekkir séu
skaðlegir heilsu okkar, þá er fólk farið
að maka sig í líkamsmálningu. Fólkið
sprautar málningunni yﬁr sig allt og
smitar svo útfrá sér eins og nýmálaður
veggur. Allt til þess að fela rjómalitað
holdið, sem einkennir okkur Íslendinga. Mér er alveg sama hvar fallega
fólkið ætlar að „skemmta sér” næstu
helgi. Því fólk sem vill heldur kalla sig
fallega fólkið, en einfaldlega fólkið
hefur stigið feilspor útfrá beinu brautinni. Það hefur líklegast ekki lesið
nóg, því það hefur ekki græna glóru
um í hverju lífsins fegurð liggur.
Halldór Halldórson

hjá Systu

Skyrterta
Sigríður Sigurðardóttir er í eldhúsinu að þessu sinni.
Systa, eins og hún er ávallt kölluð, kemur hér með uppskrift að
ljúﬀengri og einfaldri skyrtertu.
Nota má hvaða skyr, hafrakex og sultu sem er í uppskriftina.
Mjög ﬂjótlegt, hollt og gott og þarf ekkert að „baka” segir Systa.
1 pk. (200 - 300 gr) hafrakex, með
eða án súkkulaðis.
50-60 gr. brætt smjör
1 peli rjómi, þeyttur
1 stór dós af KEA vanilluskyri
Jarðarberjasulta eða jarðarber
Kexið mulið og smjörið brætt og
hrært saman við og sett í mót eða
skál. Til að auka hollustu má
sleppa smjöri og hræra kexið
saman við eins og 1 dl. af appel-

18

Mosfellingur - Bæjarmál og aðsendar greinar

sínusafa eða annan ávaxtasafa.
Þeyttur rjóminn og skyrið hrært
saman og sett yﬁr kexið.
Setja má sultu yﬁr allt saman,
mæli með jarðarberjasultunni
frá St.Dalfour sem er án viðbætts
sykurs.
Í stað sultunnar má einnig raða
niðurskornum ferskum
jarðarberjum ofaná.
Verði ykkur að góðu!

Hægt er að nota hvaða skyr sem er í uppskriftina. Velja það sem manni þykir best.

Reynir Holm, og Hrísbrúarhjónin,
Ólafur og Ásgerður

Trymbillinn og dýralæknirinn,
Gummi og Tóta

Hjónin í Helgadal, Hreinn og
Herdís með dóttur sína Jóhönnu

Siggi og Gógó formaður
fá sér kjamma

Vinkonurnar ﬂottar Marta,
Þóra og Signý

Rothararnir Björn, Vera
og Ib danski

Tóti í Dalsgarði og Lettinn

Jón Baldvinsson fyrrverandi bæjó

Marta á Helgafelli og Duna

Veislustjórinn Daði Þór

Reykjabændurnir Jón Magnús og Kristín ásamt
Guðrúnu og Tótu á Kárastöðum

Birgir Sig ﬂytur sinn
annálaða annál

Þorrablót
Dalbúa

Pétur Jökull, dóttirin og
Ásta Dóra voff, voff

Björn og Emilía Jónsbörn og
Þorbjörn meðhjálparasonur

Tómstundanámskeið
endurvakin eftir
margra ára hlé
Helga Jóhannesdóttir leirlistakona
í Álafosskvosinni mun í samstarﬁ við
Mosfellsbæ standa fyrir tómstundarnámskeiðum í Álafosskvosinni sem
hefjast nú í byrjun febrúar. Við munum
bjóða upp á fjölmörg skemmtileg
námskeið sem ættu að vera við allra
hæﬁ sagði Helga þegar Mosfellingur heimsótti hana á dögunum á
vinnustofu hennar á Álafossi. „Námskeiðin hefjast 8. febrúar og verður
reynt að hafa þau sem fjölbreytilegust
enda er Mosfellsbær ört vaxandi
bæjarfélag og við trúum ekki öðru en
þessu verði tekið vel. Í boði verður

m.a. tungumálakennsla, silfursmíði,
leirmótun, ræktun sumarblóma og
kryddjurta. Auk þessa verða þrír
heilsutengdir fyrirlestrar svo eitthvað
sé nefnt. Leiðbeinendur eru allir með
mikla reynslu og munu án efa kappkosta að miðla henni til þátttakenda.”
Helga sagði að ef áhugi bæjarbúa
verði nægur muni framboð námskeiða aukast í framtíðinni. „Svipuð
námskeið í nágrannabæjarfélögum
hafa gengið vel svo nú er bara að sjá
hvernig þetta leggst í Mosfellinga.”
sagði Helga að lokum.

Mundi og Bjarni trymbill

Hraðastaðabændurnir
Maggi og Bjarni

Tóti, Tóta og Bjarni Brestur

Helga fyrir utan stóra
Álafosshúsið þar sem
tómstundanámskeiðin
verða m.a. haldin

Nýjung í Mosfellsbæ
Bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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Ekki meira rusl!
Alltaf þegar ég kveiki á sjónvarpinu án þess að vita nákvæmlega hvað ég er að fara að horfa á
kemur upp alls konar rusl eins og
How clean is your house? og Allt í
drasli og Blow Out. Þess vegna fer
ég á netið í staðinn til að sækja allt
sem ég vil, hvenær sem ég vil. Ég
horﬁ mikið á japanskar teiknimyndir (anime), Penn & Teller
myndir, þætti og Mythbusters. Ég
bíð ólmur
eftir að
pay-perview kerﬁð
verður
algilt hér á
landi. Penn
& Teller
eru fyrrum
galdramenn sem
gera allan
andskotann
eins og Penn
& Teller
Bullshit sem
eru þættir
um ýmsa
hluti eins og P.E.T.A., dáleiðslu og
megrunarkúra. Einnig hafa Penn
& Teller gert nokkrar myndir eins
og Cruel Tricks for Dear Friends
og Penn & Teller Die. Mythbusters
eru tveir gaurar sem eru reyndir í
að gera auglýsingar og leikfangafrumgerðir, en í Mythbusters taka
þeir alls konar sögusagnir og prufa
þær með sniðugum tilraunum.
Það sem mér ﬁnnst svo skemmtilegt við þá er að þeir búa
stundum til fáránlega ﬂotta
hluti, eins og að breyta venjulegum bílum í fjarstýrða
og það eru sum augnablik
sem fá mann til að glotta
rosalega þegar þeir nota
sprengiefni. Animemyndir
eru mjög skemmtilegar,
þar sem í þeim er svo mikil
fjölbreytni, allir geta fundið
eitthvað við sitt hæﬁ. Vilji
maður hasar og spennu eru
Naruto og Bleach mjög góðar
seríur. Ef þú villt gamanefni
er Love Hina eða One Piece
mjög skemmtilegir þættir.
Sjálfum ﬁnnst mér gaman
af Full-Metal Alchemist mjög
blóðugt, mikill hasar og
djúpar pælingar. Látið ekki
bjóða ykkur hvað sem er,
farið á netið og segið NEI við

Ólafur Siemsen
BLAÐAMANNAKLÚBBUR BÓLSINS
Fomaður: Gísli Már Guðjónsson
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Hvað er Slææ
að hugsa?
Þessir pistlar hafa nú mest megnis
verið hugrenningar mínir og verður
þar engin breyting á. Það er margt
sem mér liggur á hjarta og mun ég
reyna að koma sem ﬂestu frá mér
núna. Þetta er reynda bara semí góð
meðferð að geta bara aﬂétt áhyggjum
sínum á heilt bæjarfélag...næs!
Ég er að þjálfa 12 og 13 ára stráka
í handbolta. Þeir eru sem sagt í 5.
ﬂokki. Það leynast svo skrautlegir
karakterar þarna að það er æðislegt.
Um helgina vorum við að keppa á
Íslandsmótinu. B-liðið stóð sig vel,
en komust því miður ekki áfram. Aliðið brilleraði hins vegar og komst í
úrslit. Þeir slátruðu meðal annars KA
14-7 í milliriðli, en þeir unnu seinasta
mót. Við mættum svo FH í úrslitum
en töpuðum fyrir sterku liði þeirra.
Strákarnir voru samt frábærir. Þetta
minnti mig á þegar ég var á þessum
aldri. Auðvitað ﬁnnst okkur sem erum
kominn yﬁr unglingsárin að þetta sé
ekkert stórmál að tapa svona leik, en
strákarnir voru alveg ónýtir yﬁr þessu
og ég gerði mitt besta til að peppa þá
upp. Það eru þessir leikir sem gefa
þessu gildi og alltaf gaman að
fá metalíu. Ég er nú kallaður

Ásgeir „Slææ" Jónsson
fjallar um íþróttir og lífstílinn
sem hann hefur valið.
asgeir@mosfellingur.is

silfurrefurinn þar sem ég hef ósjaldan
þurft að sætta mig við silfrið góða.
Það sem að fær mig hins vegar til
að tala um þetta er að oft hefur verið
talað um að íþróttir séu besta forvörnin og allt það. Ég fór að hugsa
um þetta. Í mínu tilfelli gæti þetta
ekki verið nær sannleikanum...nei,
í alvörunni! Þær hafa alltaf veitt mér
vist aðhald. Ég meina íþróttin ein
og sér bjargar þér ekkert fyrir lífstíð,
en hún getur skipt sköpum á mikilvægum tímamótum þegar maður er
á þessum blessuðu unglingsárum.
Þegar ég var um 16 ára var ég ekkert
í allt of góðum pakka og var að ﬁkta
við hluti sem þykja ekkert sniðugir.
Ég var hættur í handboltanum og var
bara orðinn „vandræðaunglingur”. Ég
byrjaði svo aftur og hristi þetta af mér
og sver það... ekkert í líﬁnu hefur skilað mér meiru. Maður hefur alla ævina til að láta illa og vera í einhverri

óreglu ef maður kýs það, en á þessum
aldri er það bara eitthvað sem að ég
óska ekki nokkrum manni. Eins og ég
sagði þá bjargar sportið manni ekki
for life, en hún veitir manni aðhald.
Alla vega þangað til maður er orðinn
nógu þroskaður til að meta þessa
hluti sjálfur og sjá þá í réttu ljósi. Ég á
svo endalaust marga félaga sem vildu
óska þess að þeir hefðu aldrei hætt.
Málið er að maður fattar það yﬁrleitt
ekki fyrr en of seint.
Vá hvað ég ætlaði ekkert að skrifa
um þetta. Ég ætlaði að vera mega
fyndinn og segja prumpubrandara
og svona. Ég er samt feginn að þetta
vall út úr mér og ég vona að einhver
geti nýtt sér reynslu mína sér til góðs.
Annars er ekkert nema ást hérna
megin og haﬁð þið það gott kæru
bæjarbúar.

Söngkeppni Bólsins
Nú á dögunum var Söngkeppni
Bólsins, sem er undankeppni fyrir
Samfés, haldin. Keppnin fór fram í
Lágafellsskóla og var húsið nánast
fullt. Alls voru átta atrið og voru þau
hverju öðru glæsilegra. Fyrir hönd
Lágafellsskóla kepptu Lovísa Rut sem
söng Sálarlagið „Hjá þér”, Stefanía sem
söng lagið „Mother, mother” og Katrín
Ósk sem söng lagið „When I Think
of Angels” og söng Stefanía bakrödd
hjá henni. Fyrir hönd Varmárskóla
kepptu Kristinn Valgeir og Birta Árdal
með lagið „I know”, Björg og Thelma
með lagið „Lucky”, Ingvar með frumsamda lagið „Little trip”, Matthías
með frumsamda lagið „September”
og Ragnheiður Erla tók lagið „Hotel
California” og með henni spiluðu
bræðurnir Guðmundur og Kári.
Allir keppendur stóðu sig frábærlega og voru sér og sínum skóla til
sóma og keppnin var virkilega jöfn
og spennandi. Að lokum var þá einn
sigurvegari valinn af dómnefndinni. Hana skipuðu reynsluboltar
á sviði tónlistar þau Arnar, Gunnar
Helgi og Anna Lind en þau eru öll
tengd tónlist á einn eða annan hátt.

Mosfellingur - Unga fólkið

Úrskurður dómnefndar var þessi:
þriðja sætið hlaut Lovísa Rut, í öðru
sæti var Stefanía og sigurvegarinn
var Ingvar með lagið sitt „Little trip”.
Hann keppti í undankeppni Samfés,
sem fram fór síðastliðna helgi í Vestmannaeyjum, en því miður komst
hann ekki í apalkeppnina. Hann stóð
sig engu að síður virkilega vel og var
lagið hans mjög gott og á hann mjög
líklega eftir að láta mikið að
sér kveða í framtíðinni.

Sigurvegarinn Ingvar,
ﬂutti frumsamið lag
sem heitir Little trip.

Flytjendur í keppninni stóðu svo sannarlega
fyrir sínu og kvöldið vel heppnað

Pælingar

Tja... súr t og ekki súr t!
Jæja, þá er þriðji pistillinn
kominn á prent og allt að
gerast. Þetta er rósalegt,
maður er ekki búinn að
skrifa nema þrjá pistla
og strax eru farin að
hrannast upp aðdáendabréf á skrifstofunni minni
í höfuðstöðvum Mosfellings.
Ég ætla að biðja ykkur um að senda
ekki meira en eitt bréf á viku, því ég
er í skóla og hef nóg annað að lesa,
en auðvitað reyni ég nú samt að svara
ykkur öllum. Síðan er líka farið að
bera soldið á því að fólk sé farið að
stokkera mig, elta mig hingað og
þangað, fá myndir af sér með
mér og eitthvað svona óþolandi bull. Um daginn fékk ég
líka tilboð frá “New York Times
Magasine” sem ég hafnaði
vegna lélegs vinnutíma. Þannig
að það má nú segja að það sé allt
á uppleið hjá mér. En að
öðru...
Nú er þorrinn
genginn í garð og
vonandi ﬂestir á
leiðinni eða búnir
að kíkja á þorrablót, og kjamsa
allan andskotann
af einhverjum súrum viðbjóði. Það er
synd til þess að vita

a
ð
ﬂestir unglingar
nú til dags hafa
sjaldan eða aldrei
smakkað þorramat. Mín
kynslóð hefur hreinlega
bara aldrei kynnst þessu sulli
og ﬁnnst mér það þess
vegna ekkert skrítið
að þeim lítist
ekkert á þetta.
Sumir leikskólar
gefa
reyndar
krökkunumalltaf þorramat á
þorranum og
er það bara

klassi. Maður fer ekkert á
þorrablót og borðar bara
rúgbrauð og ﬂatkökur,
maður verður að vaða
í hákallinn, súra
slátrið,
sveðasöltöna,
hrútspöngsana, löndabaggana
og allt þetta shit.
Annars er ekkert
varið í’idda. Það er
alltaf til tunna með
súrmat heima hjá
mér, en ég hafði ekki
ennþá lagt í hana svo
ég ákvað að skella einhverju að þessum súra
skít í grímuna á mér og
vitrir menn, þetta var bara
ekki sem verst. Ég hef nú tekið
margt subbulegra upp í mig en
þetta í gegnum tíðina það get ég nú
sagt ykkur og ég tala nú ekki um ef
maður hefði íslenskan brennsa með,
HA? Ég er ekkert að tala um eikkað
sem ég myndi éta daglega en þetta
er étanlegt og ég hvet sem ﬂesta sem
hafa ekki ennþá lagt í þetta að gera
það sem fyrst. Þú ert meiri maður
fyrir vikið.
Þegar þessi pistill er prentaður er
ég úti á Ítalíu að surfa feitan babar.

Þrándur

Þorra kveðja,
illa súr Þrándur;-)

TVÍFARAR RARAFÍVT

www. paacart.com

Péturs

Sigurjón og
Þröstur 3000

MOSFELLINGUR
mælir með...
Nú er þorrinn
genginn í garð
og Mosfellingur
mælir með því að
menn fari og fái
sér súrsaða punga,
sviðakjamma og
hákarlinn. Ekki má gleyma hangikjötinu
og harðﬁsknum. Svo er um að gera að
skola þessum kræsingum niður með
alvöru íslensku brennivíni.

pizza mánaðarins

pepperone, laukur og ananas

12" 999 kr. 16" 1199 kr.

Opið: sunnud. - mánud. 11:30-23:30 og föstud. - laugard. 11:30-01:00

Gildir ekki með öðrum tilboðum

Unga fólkið - Mosfellingur
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Spurning til
bæjarbúa

man að vera
Það er svo ga
saman !! SÍÍS !!

Brjánsi tekur lagið

Mesti rotari Mosó

Bjög ga babe

Frænka og frændi

Ásta

Hvað ﬁnnst þér best
af þorramatnum?

Hverjir voru hvar

Einn dans við mig

Stórsöng vari Mosó

Skál fyrir okkur!

Þær eru að far´á ball

Bóel

Slátrið er best.
Má þó ekki vera súrt.

Þetta er ekkert uppst

illt

Myndarlegustu rúntararnir

Við erum bara að fara heim.

Don Slæ og HÁStef í fjöri

Mig vantar leigubíl.. Núna!!!

Harðﬁskurinn er
langbestur.

Ofurparið og smá súlander

Johnny boy

Hægt að fá meira í glas??

Rörið er svo
sexí!
ÚFF!!

Allt að rifna!!!
Ekki hella á mig! Plís!

Baldur

Menn tæpir???

floottur
Allir í dúndurfíling

Hangikjötið og
kjammarnir maður!

Helga

Boltatungur

RABBA
BARI

Svaraðu kallinu

LUV V BAR A LUV V

Hvað er í gangi? ?

HÆÆ HÆÆ

Endilega sendið okkur myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Maríus

Súrir pungar

Súrir hrútspungar
eru það besta.

Sessa

Draumur hjá Evum

Hangikjötið stendur upp
úr. Þori ekki í pungana.
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Mosfellingur - Mannlíﬁð

RAFN ÁRNASON
UPPRÍSANDI STJARNA
SPURÐU RABBA BARA

r

ÞJÓNUSTA Í MOSFELLSBÆ
Hársnyrtistofan Belló

Herbalife Mosfellsbæ

Bylgja Matthíasdóttir Lcph

Bílapartar ehf.

Háholti 14.
Sími: 586 - 8989.

Hómópati homopati@hive.is
www.lifslind.is S:586-8883

Innrömmun ESS

Shapeworks – NouriFusion
Berglind & Kjartan. Sími: 551-2099
Grænumýri 3 - Sími 587-7659
bilapartar@bilapartar.is
www.bilapartar.is

Þverholti 5.
Opið 12 - 18 virka daga
Sími: 566 - 7625

Bæjardekk

Saumastofa Jónu - Háholti 14.

Sólbaðstofa Mosfellsbæjar

Gluggatjaldaviðgerðir
og breytingar. Sími: 565 - 9222.

Langatanga 1a.
Sími: 566 - 8188.
Þverholti 5
Sími: 566 - 8110

SMÁAUGLÝSINGAR
Vantar barngóða manneskju til að gæta tveggja drengja, 6 og 9 ára, eftir
skóla til kl. 17.30 ásamt því að sinna léttum heimilsstörfum. Erum í
Hlíðarhverﬁnu í Mosfellsbæ. Áhugasamir vinsamlegast haﬁð samband í
síma 897-0072 eða sendið tölvupósta á lj@simnet.is.
Hundakarfa til sölu. Fæst fyrir 5000 kr. Upplýsingar gefur Jón Vigfússon,
Dalatanga 6, sími 566-7111

Mosfellingur
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í bænum

ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR

GLERTÆKNI ehf.
Völuteigur 3
Sími: 566 8888

Þorrinn
Á

Ljósm. K. Tomm

Bestu pizzurnar

laugardaginn var héldu dalbúar sitt árlega og skemmtilega
þorrablót í Hlégarði. Að vanda
var fjölmennt bæði af núverandi og
fyrrverandi dalbúum og öðrum góðum
gestum. Að venju var það hljómsveitin
frábæra Brak og Brestir sem tók á móti
gestum með kröftugum lúðrablæstri
og hljóðfæraleik. Brestirnir hafa nú á
annan tug ára, haft það að venju að
blása þorrann inn hjá dalbúum undir
öﬂugri og skemmtilegri stjórn Þorkels Jóelssonar. Hljómsveitin Brak og
Brestir eru að mestu skipuð hljóðfæraleikurum sem lærðu hjá Birgi D.
Sveinssyni og hófu sinn feril þar af
leiðandi í lúðrasveitinni. Á myndinni má sjá þá félaga Þorkel og Birgi
í litla miðasölubúrinu í Hlégarði sem
rúmar nú vart tvo fullorðna karlmenn
en hefur í gegnum áratugina hýst
margan góðan miðasalann sem hefur
lifað í þeirri von og trú að nú skildi
nýtt aðsóknarmet slegið. Ekki var öll
nótt úti enn hjá Þorkatli og Birgi enda
kampa kátir eins og sjá má þegar að
myndinni var smellt af.

Sími:

588 55 30

Netfang: berg@berg.is • www.berg.is

Opið virka daga frá kl. 9-18

Sigrún Stella Einarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
GSM: 824 0610

Pétur Pétursson
Löggiltur fasteignasali
GSM: 897 0047

Bergholt

Víðiteigur

Nýtt í sölu.
Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina
fallegustu götu Mosfellsbæjar.
4 svefnherbergi.
2 baðherbergi/snyrtingar. Björt stofa
með arni. Stór bilskúr með geymslu
inn af. Fallegur garður. Gróið hverfi.
Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr
þakkantur. V. 39 m.

Vorum að fá í sölu gullfallegt og mikið
endurnýjað 99 fm. Raðhús við Víðiteig.
Sér garður sem snýr í suður. Baðherbergi
flísalagt í hólf og golf. Nýjar innréttingar.
Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgóð og björt
stofa. Fallegt eldhús og borðstofa. Ný
tæki. Sér þvottahús og geymsla. Góð
gólfefni. Þetta er eintaklega falleg eign
í grónu hverfi.

Skeljatangi

Leirutangi

Nýkomið í sölu afar falleg 94 fm.
íbúð með sér inngangi á efri hæð í
fjórbýlishúsi við Skeljatanga.
3 góð svefnherbergi. Björt og falleg
stofa með útgengi á stórar suður svalir.
Gott geymsluloft yfir íbúð. Þetta er eign
í sérflokki. Stór og gróin lóð. Hellulagt
fyrir framan hús. V. 21,3 m.

Laus við kaupsamning. Til sölu mjög
falleg 92,5 fm. íbúð á jarðhæð með sér
inngangi við Leirutanga í Mosfellsbæ.
Flísar á stofu. Útgegnt í sér garð úr stofu.
Hellulögð verönd. Fallegt eldhús með
góðri eldhúsinnréttingu. Flísar á baði. Sér
þvottahús. Tvö svefnherbergi.
Mjög barnavænt umhverfi.
V. 17,9 m.

B e rg f a s t e i g n a s a l a s t o f n u ð 1 9 8 9

mosfellingur@mosfellingur.is - www.mosfellingur.is

