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Gerplustræti - tveggja herbergja
Falleg 62,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi 
við Gerplustræti 33 í Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Stærð eignarinnar er 62,5 m2, þar af 
er íbúð 55,8 m2 og 6,7 m2 geymsla í kjallara. 
 V. 39,9 m.

Fylgstu 
með okkur 
á Facebook

N1 Langatanga 1a
Mosfellsbæ

ALLA LEIÐ

Alla leið 
á öruggari
dekkjum
Pantaðu tíma á n1.is

 Anna Lilja og Anna Sigga misstu ungar maka sína •  Mikilvægt að vera til staðar  

Sorgarferlið ansi flókið
Það vilja allir vera til staðar 
og gera eitthvað fyrir þann 
sem á um sárt að binda. Það 
þekkja vinkonurnar Anna 
Lilja Marteinsdóttir og Anna 
Sigríður Sigurjónsdóttir. Þær 
eru þrítugar vinkonur sem 
báðar búa í Mosó og misstu 
maka sína allt of snemma. 

Þær hafa opnað vefsíðuna 
Tilstaðar.is þar sem hægt er að 
kaupa eins konar samúðargjöf 
eða box með litlum glaðningi 
fyrir þann sem þarf hvað mest 
á stuðningi að halda.

sameiginleg reynsla
Þær segja sorgarferlið vera 

ansi flókið og dagarnir mis-
jafnir, sumir ósköp venjulegir 
en aðrir svo erfiðir að þeir 
virðast óyfirstíganlegir.

„Þetta er einungis framtak 
sem sprottið er af þessari 
sameiginlegu reynslu 
okkar og við teljum að vanti 
á markaðinn. Það er gott að 
geta miðlað af reynslu okkar 
öðrum til góða,“ 
segja þær Önnur.  

Mynd/RaggiÓla
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Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Páskablað Mosfellings er komið út 
og þú ert blessunarlega að lesa 

það. Forsíðuna prýða Önnur tvær 
sem gengið hafa í gegnum sömu 

lífsreynsluna, að missa maka 
langt fyrir aldur fram. 
Nú veita þær góð ráð til 
þeirra sem þurfa á hjálp 
að halda og ekki síst 
þeirra sem vilja vera til 
staðar fyrir þá sem eiga 

um sárt að binda. 
Hver tengir ekki 

við það að vita 
ekkert hvernig 

skal haga 
sér þegar 

mest á reynir? En nú er hægt að leita 
í reynslubankann hjá þeim sem 
virkilega vita hvað kemur sér best.  
Við að sjálfsögðu sendum þriðju 
Önnuna á staðinn til að taka viðtalið. 
Takk fyrir að deila reynslunni með 
okkur Anna Lilja, Anna Sigga og 
Anna Ólöf. 

Við óskum ykkur Mosfellingum 
gleðilegra páska og farið varlega 

í fjórðu bylgjunni. Fólk er beðið um 
að ferðast ekki á milli landshluta né 
fara í sumarbústaði. Skíðasvæðin eru 
lokuð enda er 10 manna samkomu-
bann í gildi. 
Guð sé lof að gosið er opið.

Fjórðu bylgju páskar

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings 

www.isfugl.is

  - Fréttir úr bæjarlífinu62

Mosfellspósturinn 1988
Hringtorg og 
undirgöng við 
Brúarland og 
Álafossvegamót
Á myndinni sér yfir framkvæmd-
irnar við Brúarland. Næst eru 
undirgöngin, sem tryggja eiga 
örugga umferð fótgangandi á 
milli Teigahverfis og skólasvæð-
isins að Varmá en fjær sést í 
hringtorgið við Álafossveg.

Mynd og texti: Mosfellspósturinn 
í september 1988.

Héðan og þaðan
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 BErjaBrauT
Mjög fallegt heilárshús á tveimur 
hæðum á steyptum grunni á fallegum 
útsýnisstað við Berjabraut 12 í landi 
Hálsar í Kjósahrepp. Góð staðsetning 
í 30 mín akstri frá Reykjavík. Húsið er 
skrá 83,2 m2 en auk þess er ca. 15 
m2 hús með við hlið hússins. Glæsilegt 
ústýni. Gólfhiti. Lóðarleigusali sér um 
snjómokstur á svæðinu.  V. 39,9 m.

Fasteignasala Mosfellsbæjar hefur verið rekin í Mosfellsbæ síðan 1998 
og hefur lagt metnað sinn í þjónusta Mosfellinga frá upphafi.

vEGna MiKillar Sölu vanTar oKKur 
allar GErðir EiGna Til Sölu

Ertu í söluhugleiðingum eða að 
velta fyrir þér að kaupa fasteign?

viltu selja?

 BliKaHöfði
Eignin er eingöngu til sölu í skiptum á 
dýrara raðhúsi, parhúsi eða einbýlis-
húsi með 3-4 svefnherbergjum í sama 
hverfi. Verð allt að 90 milljónir. Falleg 
100,3 m2, 4ra herbergja íbúð með 
stórri afgirtri timburverönd á 1. hæð 
ásamt 27,6 m2 bílskúr við Blikahöfða 1 
í Mosfellsbæ.

 TröllaTEiGur
Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
stórum bílskúr á stórri fallegri lóð við 
Tröllateig 53 miðsvæðis í Mosfellsbæ. 
Eignin er skráð 233,9 m2, þar af íbúð-
arhlutinn á tveimur hæðum 175,4 m2 og 
bílskúrinn 58,5 m2. Góð staðsetning. 
Stutt í verslanir og alla helstu þjónustu, 
skóla, sund og íþróttamiðstöðina að 
Varmá. V. 98,7 m.

 rauðaMýri
Mjög rúmgóð og björt 112,7 m2, 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bíla-
stæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Eignin 
skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla 
í kjallara. Hunda- og kattahald er leyft 
í húsinu eins lengi og þau valda ekki 
óþrifnaði eða raska ró.  V. 53,0 m.

 STÓriKriKi
Rúmgóð og björt 87,1 m2, tveggja 
herbergja íbúð á 3. hæð, ásamt 
bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. 
Yfirbyggðar svalir í suðausturátt. Íbúðin 
skiptist í forstofu, rúmgott svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús og stofu. 
Vinsæl staðsetning miðsvæðis. 
Eignin er skráð 87,1 m2, íbúð 77,5 m2 
og geymsla 9,6 m2. V. 45,9 m.

 lEirvoGSTunGa
Fallegt einbýlishús, í byggingu, við 
Leirvogstungu 1. Eignin er skráð 196,2 
m2, þar af einbýlishús 153,1 m2 og 
bílskúr 43,1 m2 og afhendist tilbúin 
til innréttinga samkvæmt skilalýsingu 
seljanda. Mikil lofthæð. Eignin skiptist 
í tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, forstofu, eldhús, 
stofu, borðstofu og bílskúr.  V. 84,9 m.

lauS 
STrax

Svanþór Einarsson
Löggiltur fasteignasali

svanthor@fastmos.is

S: 698 8555

Sigurður Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali

sigurdur@fastmos.is

S: 899 1987



Umhverfis- og auðlindaráherra, Guðmund-
ur Ingi Guðbrandsson, hefur skrifað undir 
stækkun á friðlandinu við Varmárósa í 
Mosfellsbæ. 

Með stækkuninni er svæðið sem frið-
lýsingin tekur til um 0,3 ferkílómetrar að 
flatarmáli (30 hektarar), sem er um þrisvar 
sinnum stærra svæði en áður var, og hefur 
það markmið að vernda náttúrulegt ástand 
votlendis og sérstakan gróður sem á svæð-
inu er að finna.

Varmárósar voru fyrst friðlýstir árið 1980 
og friðlýsingin svo endurskoðuð árin 1987 
og 2012, en svæðið hefur verið á náttúru-
minjaskrá frá árinu 1978. 

Verndargildi svæðisins
Verndargildi svæðisins felst fyrst og 

fremst í því að þar er að finna fágæta 
plöntutegund, fitjasef (Juncus gerardii), 
sem vex þar í þéttum breiðum. Stækkað 
friðland Varmárósa nær einnig yfir mikil-
vægt fæðusvæði ýmissa fuglategunda og 
búsvæði sjaldgæfra plöntutegunda.

Varmárósar eru annar af tveimur þekkt-
um fundarstöðum fitjasefs hérlendis en 
tegundin hefur verið á válista Náttúru-
fræðistofnunar Íslands frá 2018. 

 „Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur fylgst 
náið með þessu verkefni og stutt tillögur og 
vinnu umhverfisnefndar í hvívetna. Vernd-
un og endurheimt votlendissvæða eru 
mikilvæg verkefni á sviði umhverfismála og 
samvinna Mosfellsbæjar við umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið og umhverfisstofnun 
í þessi verkefni hefur verið mjög farsæl.“ 
segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mos-
fellsbæjar.

„Votlendissvæði hafa átt undir högg að 
sækja undanfarna áratugi. Ég tel mikilvægt 

að við náum að tryggja vernd þeirra og 
endurheimt og fagna því að finna hve ríkur 
vilji hefur verið af hálfu Mosfellinga til að 
stuðla að vernd þessa einstaka svæðis. 

Friðlýsing svæðisins hefur fram til þessa 
og mun enn frekar hér eftir stuðla að því 
að íbúar og gestir svæðisins geti notið þess 
fjölskrúðuga lífs sem finna má í fjöru og á 
landi við þessa fallegu árósa,“ sagði Guð-
mundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og 
auðlindaráðherra við undirritun friðlýsing-
arinnar.

Viðstaddir voru fulltrúar bæjarstjórnar 
og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar, ásamt 
starfsmönnum sveitarfélagsins og fulltrúum 
Umhverfisstofnunar og ráðuneytisins, en 
stækkunin hefur verið unnin í góðu samráði 
og samvinnu fulltrúa þessara aðila.

www.lagafellskirkja.is

kirkjustarfið HelgiHald næstu Vikna

  - Bæjarblaið í Mosfellsbæ4

Hlé verður gert á safnaðarstarfi lágafellssóknar 
vegna ástandsins í þjóðfélaginu næstu 3 vikurnar.
Páskahelgihald, sunnudagaskóli, æskulýðsstarf, og 
kórastarf fellur niður í kirkjunni en verður auglýst 
sérstaklega ef það verður á netinu. Prestar kirkjunnar 
hafa svo samband við foreldra fermingarbarna 
varðandi útfærslur á næstu athöfnum.
Fylgist endilega með á heimasíðunni okkar og á 
samfélagsmiðlum.
Guð gefi ykkur gleðiríka páska.
lagafellskirkja.is

Hugmyndasöfnun í 
Okkar Mosó til 6. apríl
Ertu með góða hugmynd? Hvað 
vantar í hverfið þitt? Hvað gerir 
bæinn betri? Nú styttist í að 
hugmyndasöfnun vegna Okkar 
Mosó 2021 ljúki. Megin markmið 
verkefnisins er að virkja íbúa til 
þátttöku í lýðræð-
islegri umræðu og 
ákvarðanatöku. 
Íbúar Mosfells-
bæjar eru hvattir 
til að senda 
inn fjölbreyttar 
hugmyndir að 
góðum verkefn-
um í bænum. Hugmyndirnar geta 
tengst því að gera Mosfellsbæ betri, 
skapa eitthvað nýtt, efla hreyfingu, 
hafa jákvæð áhrif á umhverfi 
og íbúa til útivistar og samveru, 
bættrar lýðheilsu eða aðstöðu til 
leikja- og skemmtunar. Gert er ráð 
fyrir að verja allt að 35 milljónum 
króna í þau verkefni sem hljóta 
brautargengi í kosningunni sem 
fer fram. Hver hugmynd þarf að 
vera vel útskýrð og með nákvæma 
staðsetningu. Það auðveldar fólki 
að meta hugmyndina og hvort þau 
vilja gefa henni atkvæði. Íbúar fá að 
kjósa dagana 31. maí til 6. júní um 
hugmyndir sem fara í framkvæmd.

Öryggisreglur þver-
brotnar í Sunnukrika
Öryggisreglum var ekki fylgt og 
verkferlar þverbrotnir við byggingu 
nýbyggingar í Sunnukrika í fyrra 
þar sem einn lést og annar slasaðist 
alvarlega. Þetta er niðurstaða 
Vinnueftirlitsins. Mennirnir féllu 
niður átta metra á steypt gólf 
og annar lenti undir þungum 
plötum. Burðarvirki gaf sig og 
tveir menn féllu niður af annarri 
hæð ásamt níðþungum plötum. 
Vinnueftirlitið kom strax á staðinn 
og hefur nú skilað skýrslu. Þar eru 
gerðar alvarlegar athugasemdir við 
verkferla og öryggi starfsmanna. 
Þriðji maðurinn slapp naumlega. 
Hann hafði stýrt krana, án réttinda, 
sem hífði plöturnar upp og hinir 
tóku á móti. Mennirnir sáu fljótt að 
plöturnar voru skakkar á stoðunum 
og þegar þeir ætluðu að athuga það 
betur gáfu þær sig og mennirnir 
tveir féllu 8 metra niður á steypt 
gólf. Annar varð undir plötunum 
og lést á slysstað en hinn slasaðist 
alvarlega. Reglur og verkferlar 
virðast hafa verið þverbrotnar, sem 
orsakað slysið. 

Votlendissvæði átt undir högg að sækja • Fitjasef  aðeins á tveimur stöðum á landinu  

friðland við Varmárósa stækkað 
- nær nú til þrisvar sinnum stærra svæðis

Fitjasef er hávaxin tegund sefs. 
Fitjasef er afar sjaldgæft á Íslandi og 

finnst aðeins á tveimur stöðum á landinu.

fitjasef á válista

Rótarýklúbbur Mosfellssveitar átti 40 ára 
afmæli 17. mars og var haldinn glæsileg 
afmælisveisla hjá Vigni Kristjánssyni í 
glæsilegum veislusal Lágmúlanum. 50 
gestir mættu og komust færri að en vildu, 
vegna sóttvarnarreglna.

Meðal gesta voru sex stofnfélagar, Guð-
mundur Bang, Hilmar Sigurðsson, Davíð 
Atli Oddsson, Georg Tryggvason, Örn 
Höskuldsson og  Sveinn Frímannsson. Á 
myndini má sjá stofnfélagana ásamt Elísa-
betu S. Ólafsdóttur forseta Rótarýklúbbs 
Mosfellsbæjar. 

Söngvaranir Davíð Ólafsson, Stefán Helgi 
Stefánsson ásamt Helga Má Hannessyni 
skemmtu gestum eins og þeim einum er 
lagið.

Rótarý er alþjóðleg hreyfing fólks úr við-
skipta- og atvinnulífi og opinberri þjónustu 
sem stendur fyrir mannúðar- og menning-
arstarfi, stuðlar að sem bestu siðgæði í öll-
um starfsgreinum og hvetur til góðvildar og 
friðar í heiminum.

undirritun við varmárósa

Afmælisveisla haldin 17. mars • Stofnfélagar á meðal gesta • Davíð og Stefán skemmtu  

rótarýklúbburinn 40 ára

sex af stofnfélögum 
ásamt forseta klúbbsins
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Opið fyrir umsóknir í 
Klörusjóð til 15. apríl
Klörusjóður er nýsköpunar- og þró-
unarsjóður skóla- og frístundastarfs 
í Mosfellsbæ. Markmið Klörusjóðs 
er að stuðla að framþróun á skóla- 
og frístundastarfi. 
Heildar framlag 
til sjóðsins árið 
2021 eru tvær 
milljónir og í 
ár er áherslan 
lögð á fjölbreytta 
kennsluhætti. 
Opið er fyrir 
umsóknir í sjóðinn vefsíðu 
Mosfellsbæjar til 15. apríl. Nafn 
sjóðsins er Klörusjóður, til heiðurs 
Klöru Klængsdóttur (1920-2011). 
Klara útskrifaðist frá Kennaraskóla 
Íslands árið 1939 og hóf sama ár 
kennslu við Brúarlandsskóla. Hún 
starfaði alla sína starfsævi sem 
kennari í Mosfellsbæ.  

  - Bæjarblað allra Mosfellinga6

Kæri Mosfellsbæingur,
ég get bætt við mig eignum í sölu! 
Ánægjuleg fasteignaviðskipti – það skiptir máli! 

· Fasteignaráðgjöf og frítt verðmat þér að kostnaðarlausu
og án skuldbindinga  

· Hafðu samband ef þú eða einhver sem þú þekkir
er í fasteignahugleiðingum

· Ég veiti framúrskarandi þjónustu sem skilar árangri 

Ingimar Óskar Másson – Það er best að búa í Mosó!
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
ingimar@helgafellfasteignasala.is

612 2277

Kæri Mosfellingur,

Samkeppni um nafn 
á eldri deildina
Við skiptingu Varmárskóla mun 
yngri deildin bera áfam nafnið 
Varmárskóli en finna þarf nýtt nafn 
á eldri deildin sem tilheyrir 7.-10. 
bekk. Efnt hefur verið til nafna-
samkeppni og eru allir áhugasamir 
hvattir til að koma með tillögur að 
nýju nafni á nýjum skóla. Hægt er 
að skila tillögum inn í gegnum slóð-
ina mos.is/nafnasamkeppni2021. 
Frestur til að skila inn tillögum er 
til 10. apríl. Í dómnefndinni sitja 
Bjarki Bjarnason, Anna Sigríður 
Guðnadóttir, Ásta Kristbjörnsdóttir, 
Margrét Lára Höskuldsdóttir og 
Birgir D. Sveinsson.

Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2020 
var lagður fram á fundi bæjarráðs þriðju-
daginn 30. mars og ber reksturinn þess 
merki að heimsfaraldur ríkti á árinu með 
tilheyrandi kólnun í hagkerfinu

Rekstrarniðurstaða ársins er neikvæð 
um 541 milljón sem er um 770 milljóna 
lakari afkoma en gert var ráð fyrir í fjár-
hagsáætlun ársins. Það skýrist helst af 
lægri tekjum vegna lækkunar launatekna 
íbúa, minni íbúafjölgun í sveitarfélaginu, 
minnkandi framlaga frá Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga til málefna fatlaðs fólks og 
aukins fjármagnskostnaðar. 

Endurspeglar skugga heimsfaraldar
Í tilkynningu frá Mosfellsbæ kemur fram 

að rekstur málaflokka hafi gengið vel og sé 
í góðu samræmi við fjárhagsáætlun. Þá var 
töluvert framkvæmt á árinu bæði til þess 
að geta tekið við fjölgun íbúa sem var hlut-
fallslega næst mest í Mosfellsbæ þegar litið 
er til höfuðborgarsvæð-
isins og til að byggja 
upp tæknilega innviði 
sveitarfélagsins um leið 
og áskorun stjórnvalda 
um auknar opinberar 
framkvæmdir var tekið.  

„Ársreikningur fyrir 
árið 2020 endurspegl-
ar þann skugga sem 
heimsfaraldurinn varp-
ar á starfsemi sveitarfé-
laga en einnig sterka stöðu Mosfellsbæjar til 
að mæta tímabundinni fjárhagslegri ágjöf,“ 
segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.  

Bæjarsjóður rekinn með halla um sinn
„Við hjá Mosfellsbæ viljum vera til fyr-

irmyndar varðandi rekstur og þróun starf-
seminnar þannig að íbúar og starfsmenn 

séu á hverjum tíma meðvitaðir um gæði 
þjónustunnar og kostnað við að veita hana. 
Minnkandi skatttekjur vegna áhrifa kór-
ónaveirunnar á efnahag sveitarfélaga hefur 
neikvæð áhrif á afkomu sveitarfélagsins. 

Sveitarfélagið er rekið af ábyrgð með 
áherslu á komandi kynslóðir og ársreikn-
ingurinn sýnir að við höfum hafið okkar við-
spyrnu um leið og við verjum þjónustu við 
íbúa af öllu afli. Efnahagsleg áhrif faraldurs-
ins eru það mikil á rekstur sveitarfélagsins 
að óhjákvæmilegt er annað en að bæjarsjóð-
ur verði rekinn með halla um sinn.“ 

Skilvirkur rekstur og sterk fjárhagsstaða
„Hinn möguleikinn hefði verið að skera 

verulega niður í rekstri og þjónustu sveitar-
félagsins en það er ekki skynsamleg stefna 
við ríkjandi aðstæður. Skilvirkur rekstur og 
sterk fjárhagsstaða auðveldar okkur að taka 
vel á móti nýjum íbúum og þjónustan er vel 
metin af íbúum samkvæmt niðurstöðum 
þjónustukönnunar Gallup. 

Sem fyrr nota ég þetta tilefni til að þakka 

starfsmönnum Mosfellsbæjar, kjörnum 
fulltrúum og nefndarfólki fyrir þeirra þátt í 
þeim árangri sem við höfum náð og brýna 
okkur til góðra verka á næstu misserum.“ 

Ársreikningurinn verður til umræðu í 
bæjarstjórn í apríl.

Árseikningur Mosfellsbæjar lagður fram • Rekstrarniðurstaðan neikvæð um 541 milljón  

Reksturinn í takt við árferðið

•  Tekjur ársins námu alls um 13.007 m.kr.
•  Launakostnaður nam 6.666 m.kr. 
•  Annar rekstrarkostnaður nam 5.704 m.kr. 
•  Framlegð 638 m.kr. 
•  Veltufé frá rekstri nam 495 m.kr. 
 sem er um 3,8% af tekjum. 
•  Eigið fé í árslok nam 6.882 milljónum 
 og eiginfjárhlutfall 29%. 
•  Skuldaviðmið nemur 99,8%.
•  Íbúar Mosfellsbæjar voru 12.565 
 1. desember 2020.
•  Starfsmenn voru 818 í 673 stöðu-
 gildum í árslok 2020.

helstu tölur ársins 2020

Haraldur Sverris-
son bæjarstjóri

Mosfellingar verða 
brátt 13.000 talsins
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Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl 2021
Sækja skal um starfið á ráðningarvef Mosfellsbæjar, www.mos.is/storf. Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar veitir Linda Udengård framkvæmda-
stjóri fræðslu- og frístundasviðs í síma 525-6700 eða á linda@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni 
og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Mosfellsbær er í fararbroddi í nýbreytni í skólastarfi. Á næsta 
skólaári verður Varmárskóli fyrir 1.-6. bekk með um 400 
nemendur. Skólinn starfar í anda uppbyggingarstefnunnar og 
leggur áherslu á útinám.

Skólastjóri Varmárskóla ber ábyrgð á starfsemi skólans, 
rekstri og mannauðsmálum. Hann gegnir lykilhlutverki í að 
móta góðan skólabrag og samstarfsvettvang skóla og íbúa. 
Skólastjóri ber ábyrgð á að skólinn starfi í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá grunnskóla og stefnumörkun 
Mosfellsbæjar.

Mosfellsbær leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, býr yfir áræðni og 
leiðtogafærni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Leyfisbréf kennara og kennslureynsla skilyrði
•  Viðbótarmenntun í stjórnun og/eða á sviði uppeldis- 
 og menntunarfræða er skilyrði
•  Þekking á stjórnsýslu, fjármálastjórnun og 
 stefnumótunarvinnu
•  Reynsla á sviði stjórnunar í mennta- og 
 menningarstofnunum
•  Þekking á sviði upplýsingatækni
•  Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar
•  Framúrskarandi lipurð og færni í samskiptum
•  Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Almenn tungumálakunnátta

SkóLAStjóRi 
VARMÁRSkóLA
Nýr skóli á gömlum grunni



Mosfellsbær hlýtur 
jafnlaunavottun 
Jafnlaunavottun er ætlað að 
staðfesta að við launaákvarðanir 
séu málefnaleg sjónarmið höfð að 
leiðarljósi og að laun hjá Mosfells-
bæ séu ákveðin á sama hátt fyrir 
konur og karla. Þá er mikilvægt að 
þau viðmið sem lögð eru til grund-
vallar launaákvörðunar feli ekki í 
sér kynjamismunun. Að minnka 
launamun kynjanna er einn liður í 
jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar.
Jafnlaunavottun Mosfellsbæjar er 
unnin af BSI á Íslandi sem er faggild 
skoðunarstofa og byggir á úttekt á 
launum starfsfólks, starfaflokkun 
og öðrum þáttum jafnlaunakerfis 
Mosfellsbæjar sem hefur áhrif á kjör 
karla og kvenna. Mosfellsbær hlaut 
jafnlaunavottun fyrst fyrir þremur 
árum og hefur gengist undir árlega 
úttekt fagaðila síðan þá. Í kjölfar 
síðustu úttektar hefur Mosfellsbær 
nú hlotið jafnlaunavottun til 
næstu þriggja ára. Með því hefur 
verið staðfest að jafnlaunakerfi 
Mosfellsbæjar hefur verið í stöðugri 
þróun, það verið rýnt reglulega og 
að það fellur undir þau skilyrði sem 
þarf til að standast jafnlaunavottun 
samkvæmt ÍST 85:2012 staðlinum 
til maí 2024. Frá því að Mosfellsbær 
fékk vottunina fyrst hefur launa-
munur kynjanna minnkað úr 6,5% 
í 4,0% þannig að viðmið og reglur 
um launasetningu hafa náð fram að 
ganga hjá bænum. 

Ingólfur Hrólfsson formaður 
s. 855 2085 ihhj@simnet.is   
Úlfhildur Geirsdóttir varaformaður 
s. 896 5700 bruarholl@simnet.is  
Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri 
s. 863 3359 margretjako@gmail.com  
Snjólaug Sigurðardóttir ritari 
s. 897 4734 snjolaugsig@simnet.is  
Kristbjörg Steingrímsdóttir meðstjórnandi 
s. 898 3947 krist2910@gmail.is  
Jóhanna B. Magnúsdóttir  1. varamaður 
s. 899 0378 hanna@smart.is  
Bragi Bergmann Steingrímsson  
2. varamaður bbergman@hive.is

StJÓrn FaMoS

Eldri borgarar  •  þjónustumiðstöðin eirhömrum  •  fram undan í starfinu

Skrifstofa félagsstarfsins er opin 
alla virka daga kl. 13–16. Sími félags-
starfsins er 586-8014. Forstöðumaður 
félagsstarfs eldri borgara í Mosfellsbæ  
er Elva Björg Pálsdóttir tómstunda-  
og félagsmálafræðingur, s: 698-0090. 
Skrifstofa FaMos á Eirhömrum  
er opin alla fimmtudaga frá kl. 15–16.

FélaG aldraðra 
í Mosfellsbæ og nágrenni
famos@famos.is 
www.famos.is

nýjar reglur í 
félagsstarfinu :(
Félagsstarfið er opið mánudaga - fimmtu-
daga kl. 11-16 og föstudaga kl. 13-16 
en aðeins 8-10 manns komast að í einu 
og mega mest stoppa í tvo klukkutíma 
í senn, svo sem flestir komist að og geti 
aðeins komist út ef fólk treystir sér til. 
Skrá þarf nafn og síma viðkomandi sem 
inn kemur og grímuskylda og 2 metra 
reglan er í gildi.

Hópar sem eru á námskeiðum í félagstarf-
inu halda áfram ef hópurinn er undir 10 
manns.

Eftir páska verður opið mán.-fim. 11-16 
og föstud. 13-16. 
Þessar reglur verða til 13. apríl.

Kveðja Félagsstarfið
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páska
Gleðilega

Mosfellsbær stendur fyrir rafrænum íbúafundi um málefni barna og 
ungmenna í Mosfellsbæ á Facebook síðu Mosfellsbæjar. 

Fundurinn verður haldinn þann 8. apríl 2021 og mun standa frá 
klukkan 17-18.15. Yfirskrift fundarins er „Það þarf heilt þorp til að 
ala upp barn“ sem er afrískur málsháttur sem á alltaf við þegar við 
ræðum um velferð barna og ungmenna.

Tilefni fundarins er meðal annars niðurstöður könnunar Rann-
sókna og greininga sem voru kynntar í janúar á þremur rafrænum 
kynningarfundum sem Mosfellsbær boðaði til fyrir foreldra ung-
menna í 8., 9. og 10. bekk. Þeir fundir voru vel sóttir og sköpuðust 
ágætar umræður um þessi mikilvægu mál.

Vísbendingar um aukna áhættuhegðun
Kannanir Rannsókna og greininga á högum og líðan ungmenna 

er lögð fyrir árlega hérlendis. Hjá Mosfellsbæ eru niðurstöður hvers 
árs rýndar og hagnýttar í forvarnarstarfi Mosfellsbæjar á hverjum 
tíma. Í síðustu könnun sem fór fram í nóvember og er aukakönnun 
vegna Covid-19 ástandsins, komu fram vísbendingar um að stækk-
andi hópur ungmenna í Mosfellsbæ sýni í auknum mæli það sem 
kallast áhættuhegðun. 

Áhættuhegðun er skilgreind sem hegðunarmynstur sem getur 
haft neikvæð áhrif á líf einstaklinga og ógnað heilbrigði þeirra. Í 
ljósi þeirrar stöðu er mikilvægt að eiga gott samtal við alla hagaðila 
og ræða hvað það er sem við getum gert sameiginlega.

Fyrirkomulag fundarins 
Á fundinum verður boðið upp á innlegg frá aðilum sem hafa 

mikla reynslu á ólíkum sviðum forvarna og samskipta. Fjallað 
verður um þau atriði sem skipta máli til að skapa trausta og góða 
umgjörð um börn og ungmenni eins og mikilvægi samveru og 
samstöðu samfélagsins, forvarnargildi tómstunda- og íþróttastarfs 
hvað foreldrar geta gert til að standa saman og hvernig sveitarfé-
lagið Mosfellsbær getur stutt við umgjörðina.

Í Mosfellsbæ er unnið markvisst að forvarnarstarfi í skólum og 
félagsmiðstöðvum. Forvarnarteymi fundar reglulega, félagsmið-
stöðvar vinna í samvinnu við skólana að einstaka verkefnum, 
halda námskeið og vinna með foreldrum að verkefnum eins og 
foreldrarölti sem er mjög mikilvægt verkefni. Þá kemur Barnavernd 
Mosfellsbæjar að fræðslu með áherslu á forvarnir, bæði við foreldra 
og börn.

Skerpa á útivistartíma
Áhrifaríkustu þættirnir sem lúta að foreldrum er stuðningur 

þeirra við reglur um útivistartíma, taka þátt í foreldrarölti, og vera 
í góðum samskiptum við þá sem barn þeirra umgengst eins og vini 
og foreldra. 

Sérstakir áherslupunktar í forvarnarstarfi núna eru að skerpa 
á útivistartíma barna og ungmenna með því að senda foreldrum 
upplýsingar og hvetja til samvinnu foreldra.

Mikilvægt samtal við foreldra
„Þessi fundur er mjög mikilvægur fyrir foreldra barna og ung-

menna í Mosfellsbæ enda lykillinn að velgengni í forvörnum þétt 
samstarf heimila og skóla,“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri. 
„Þá hefur forvarnargildi tómstunda- og íþróttastarfs fyrir löngu 
sannað gildi sitt. 

Árangur okkar á þessu sviði hefur verið kölluð íslenska leiðin og 
hún byggir alfarið á rannsóknum og gagnreyndri þekkingu. 

Ég hlakka til þessa fundar enda um að ræða mikilvægt samtal við 
foreldra þar sem við getum í sameiningu markað umgjörðina og 
varðað farsæla leið fyrir börnin okkar og samfélagið í Mosfellsbæ. 
Það þarf nefnileg heilt þorp til að ala upp barn.“

Rafrænn íbúafundur um málefni barna og ungmenna • Könnun á högum og líðan 

Heilt þorp til að ala upp barn

Börn við stekkjar-
flöt í MosfellsBæ



Hugmyndasöfnun

Ert þú með hugmynd að skemmtilegri nýjung eða eitthvað sem betur 
mætti fara í bænum okkar? Okkar Mosó er samráðsverkefni íbúa 
og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri 
nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í Mosfellsbæ. 

Óskað er eftir snjöllum hugmyndum og tillögum frá íbúum
til að kjósa um í íbúakosningu. Taktu þátt og sendu inn þína
hugmynd á mos.is/okkarmoso dagana 7.–21. mars.

OKKAR MOSÓ
ÍBÚAKOSNING 2019

HVERNIG GERUM 
VIÐ GÓÐAN BÆ BETRI?
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íbúakosning 2021

Hugmyndasöfnun

Ert þú með hugmynd að skemmtilegri nýjung eða eitthvað sem betur 
mætti fara í bænum okkar? Okkar Mosó er samráðsverkefni íbúa 
og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri 
nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í Mosfellsbæ. 

Óskað er eftir snjöllum hugmyndum og tillögum frá íbúum
til að kjósa um í íbúakosningu. Taktu þátt og sendu inn þína
hugmynd á mos.is/okkarmoso dagana 7.–21. mars.

OKKAR MOSÓ
ÍBÚAKOSNING 2019

HVERNIG GERUM 
VIÐ GÓÐAN BÆ BETRI?

Óskað er eftir snjöllum hugmyndum og tillögum frá íbúum 

til að kjósa um í íbúakosningu. Taktu þátt og sendu inn þína 

hugmynd á mos.is/okkarmoso dagana 11. mars-6. apríl. 

Hugmyndasöfnun

Ert þú með hugmynd að skemmtilegri nýjung eða eitthvað sem betur 
mætti fara í bænum okkar? Okkar Mosó er samráðsverkefni íbúa 
og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri 
nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í Mosfellsbæ. 

Óskað er eftir snjöllum hugmyndum og tillögum frá íbúum
til að kjósa um í íbúakosningu. Taktu þátt og sendu inn þína
hugmynd á mos.is/okkarmoso dagana 7.–21. mars.

OKKAR MOSÓ
ÍBÚAKOSNING 2019

HVERNIG GERUM 
VIÐ GÓÐAN BÆ BETRI?

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG
Mosfellsbær
 vellíðan fyrir alla

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG
Mosfellsbær
 vellíðan fyrir alla

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG lógó / dæmi um merkingu með bæjarfélagi og slagorði
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Vinkonurnar Anna Lilja Marteinsdóttir og 
Anna Sigríður Sigurjónsdóttir eiga margt 
sameiginlegt. Þær heita báðar Anna, eru 
þrítugar, búa í Mosó, og búa báðar yfir 
þeirri reynslu að hafa misst maka sinn fyrir 
þrítugt. Þar af leiðandi hafa þær báðar verið 
nánasti aðstandandi þess sem missir. 

Þær hafa verið vinkonur frá sextán ára 
aldri og fylgst að síðan þá. Á dögunum 
opnuðu þær vefsíðuna Tilstaðar.is þar sem 
hægt er að kaupa eins konar samúðargjöf 
eða box með litlum glaðningi fyrir þá sem 
eiga um sárt að binda.

Ómetanlegur vinskapur
„Vinskapur okkar er ómetanlegur og eins 

og við segjum oft, hefðum við ekki getað 
ímyndað okkur þegar við kynntumst 16 ára 
að við ættum eftir að vera í þessum sporum 
um þrítugt. 

Ég missi minn maka skyndilega 2013 þá 
23 ára gömul sem var mikið áfall. Ég var 
þarna að takast á við mikla sorg og í raun 
vissu vinkonur mínar ekki hvernig þær ættu 
að nálgast mig og margar af þeim að missa 
góðan vin. Hvað þær ættu að segja og hvað 
þær ættu að gera,“ segir Anna Sigga.

Fyrstu mánuðirnir í móðu
„Á þessum tíma voru ég og Jói maðurinn 

minn að reka Hvíta Riddarann og Anna 
Sigga og Þórhallur að vinna þar og við í 
miklum samskiptum bæði innan sem utan 
vinnustaðarins. 

Þarna var ég í raun að upplifa mitt 
stærsta áfall í lífinu að missa góðan vin og 
reyna að vera til staðar fyrir Önnu Siggu. 
Þegar ég svo missi minn maka þá var mín 
fyrsta hugsun að leita til hennar. Ég fann 
það strax að hennar reynsla, eins hræðileg 
og hún var þá, hjálpaði mér að komast í 
gegnum fyrstu dagana. Fyrstu mánuðirnir 
eftir svona áfall eru í einhvers konar móðu 
en þegar frá líður þá er það algengt að fólk 
verði svolítið leitandi eftir einhvers konar 
þekkingu á sorgarferlinu,“ segir Anna 
Lilja.

Hún bætir við að hún hefði skilið betur 
stöðu aðstandenda með að vita lítið um 

það hvernig best væri að vera til staðar 
fyrir hana þegar sem hún hafði verið í 
þessum sporum þegar Anna Sigga missti 
sinn maka.

Dagarnir misjafnir
Þær segja ótrúlega dýrmætt að eiga hvora 

aðra að, þær leita til hvor annarrar um ráð 
og ræða mikið saman um sorgina og það 
að halda áfram með lífið. Þær segja sorgar-
ferlið vera ansi flókið og dagarnir misjafnir, 
sumir ósköp venjulegir en aðrir svo erfiðir 
að þeir virðast óyfirstíganlegir. 

„Við erum kannski búnar að eiga langt 
spjall og furðum okkur á því að vera tala 
um hluti sem þrítugar vinkonur ættu ekki 
að þurfa að ræða. En út frá öllum þessum 
samtölum og pælingum okkar kviknaði 
þessi hugmynd að boxunum því að við 
skynjum að fólk vill vera til staðar fyrir 
okkur en veit ekki hvernig. 

Hugmyndin er að aðstandandi, vina-
hópur eða vinnufélagar geti keypt gjöf sem 
við sendum beint á viðtakanda. Gjöfin 
inniheldur fjögur lítil box með fallegum 
skilaboðum og litlum gjöfum sem allar eiga 
að stuðla að vellíðan,“ segja þær.

Að vera til staðar
„Þegar viðtakandi opnar boxið blasa við 

falleg skilaboð og hugmyndin er að þegar 
ástvinurinn á erfiða stund geti hann opnað 
einn kassa. Við vorum lengi að semja skila-
boðin og vorum sammála um að syrgjandi 
þarf ekki á óvelkominni jákvæðni eða 
einhverju pirrandi peppi að halda heldur 
meira svona að þér má líða svona og það 
sé eðlilegt,“ segir Anna Sigga. 

„Okkar saga er frávik, lífið á ekki að vera 
svona og við erum engir sérfræðingar eða 
með menntun á þessu sviði. Þetta er ein-
ungis framtak sem sprottið er af þessari 
sameiginlegu reynslu okkar og við teljum 
að vanti á markaðinn. Það er gott að geta 
miðlað okkar reynslu öðrum til góða,“ 
segir Anna Lilja að lokum og bendir á að 
auk heimasíðunnar Tilstaðar.is séu þær á 
Facebook og Instagram þar sem þær eru 
með bæði góð ráð og fræðslu.

Bestu vinkonur sem gengið hafa í gegnum sömu lífsreynslu • Anna Lilja og Anna Sigga hafa misst maka sína  

„Okkar saga er frávik, lífið á ekki að vera 
svona“ – Opna vefsíðuna Tilstaðar.is   

Önnurnar standa saman 
í gegnum súrt og sætt
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Reiðgöng undir Reykjaveg
Nú er að ljúka framkvæmdum við reiðgöng 
undir Reykjaveg. Reiðgöngin eru mikil 
samgöngubót fyrir hestafólk sem þarf ekki 
að þvera Reykjaveginn lengur. 

Göngin tengja saman, á öruggan hátt, 
reiðleið frá hesthúsahverfi við Varmá að 

suðursvæði Mosfellsbæjar.
Reiðgöngin eru undir Reykjaveg á móts 

við Ísfugl og við enda Víðiteigs. Göngin 
voru opnuð fyrir stuttu en gengið verður frá 
næsta umhverfi með þökulögn og sáningu 
þegar vorar.

gÖng sem nýtast 
eiga eftir mÖrgum
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Ég gef 
mÉr tíma 
fyrir þig!

- fagleg og persónuleg þjónusta
Hringdu í 897-1533 

davíð Ólafsson lög. fast.
david@fastborg.is
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Mosfellsbær hefur tekið í gagnið nýjan ráðningarvef.

Öll laus störf hjá Mosfellsbæ og stofnunum  
má sjá og sækja um á nýjum ráðningarvef: 

www.mos.is/storf

Laus störf í Mosfellsbæ

Á undanförnum misserum hafa verið í 
gangi margháttaðar framkvæmdir í íþrótta-
miðstöðinni að Varmá sem allar beinast að 
því að gera umhverfi og aðstöðu íþróttaiðk-
enda og bæjarbúa sem allra besta.

Í lok síðasta árs tók Afturelding í gagnið 
nýtt og glæsilegt skrifstofu- og fundarrými 
sem staðsett er á 2. hæð í millibyggingu 
milli fimleikahúss og salar 3. Rými sem 
áður hýsti skrifstofur Aftureldingar hefur 
nú verið endurinnréttað og hýsir nú að-
stöðu fyrir starfsmenn íþróttamiðstöðv-
arinnar.

Norðan við íþróttamiðstöðina hafa ver-
ið reistir gámaklefar sem nýtast deildum 
Aftureldingar vel. Klefarnir tengjast sal 2 
en nýtast einnig öllum útisvæðum til sam-
ræmis við þarfir Aftureldingar. 

Framkvæmdum forgangsraðað
Um mitt síðasta ár var lokið við að skima 

allt húsnæði íþróttamiðstöðvarinnar að 
Varmá af sérfræðingum EFLU sem hluta 
af verkefni sem fól í sér heildarskimun á 
skólahúsnæði Mosfellsbæjar. Við þá skim-
un voru til skoðunar rakaskemmdir og 
áhrif þeirra á gæði alls kennsluhúsnæðis 
Mosfellsbæjar. 

Í kjölfar skimunarinnar var ráðist í fram-
kvæmdir til þess að uppræta rakaskemmt 
byggingarefni í íþróttamiðstöðinni og þeim 
forgangsraðað í mikilvægisröð. Í fyrsta for-
gangi var allt kennsluhúsnæði og íverurými 
barna. Þannig voru íþróttasalirnir ásamt 
tveimur búningsklefum í fyrsta forgangi 
og teknir í gegn fyrst. Framkvæmdir voru 
einna mestar í sal 3 þar sem loft voru end-
urnýjuð og hljóðvist bætt. Gert er ráð fyrir 
að viðhalds- og endurnýjunarframkvæmdir 
að Varmá ljúki að mestu í ár.

Loks fengu tveir búningsklefar á svoköll-
uðum græna gangi gagngera andlitslyftingu 
þar sem sett voru epoxý gólf og veggir auk 

nýrra skápa. Í ár verða tveir klefar til við-
bótar endurnýjaðir með sama hætti. 

Framkvæmdir við sundlaugina
Miklar aðgerðir voru einnig á síðasta ári 

í sundlauginni að Varmá en þá var eldri 
vélbúnaði skipt út og er nú komið nýtt og 
fullkomnara stýrikerfi á potta laugarinnar. 
Saunaklefi var endurnýjaður í sundlauginni 
og settur var niður kaldur pottur. 

Þessa dagana standa yfir endurbætur í 
klefum undir kjallara sundlaugar þar sem 
sett verður epoxí í hólf og gólf og samhliða 
verða klefarnir lagaðir að þörfum knatt-
spyrnudeildarinnar.

Loks var ráðist í að bæta lýsingu við 
frjálsíþróttavöllinn í vetur þannig að þeir 
sem kjósa að hreyfa sig þar geta gert það á 
upphitaðri hlaupabraut.

Samráðsvettvangur í gangi
Samráðsvettvangur Mosfellsbæjar og Aft-

ureldingar var settur á laggirnar árið 2018  í 
þeim tilgangi að skapa formlegan vettvang 
fyrir uppbyggingu og nýtingu Aftureldingar 
á aðstöðu að íþróttamiðstöðinni að Varmá. 

Á afmælisárinu 2019 þegar félagið átti 110 
ára afmæli tók bæjarstjórn Mosfellsbæjar 
ákvörðun um að gefa félaginu vinnu við 
framtíðarskipulag svæðisins í afmælisgjöf. 

Í framhaldinu var samráðsvettvangnum 
falið að halda utan um þá vinnu. Verkfræði-
stofan EFLA hefur á undanförnum unnið 
að mótun framtíðarskipulags íþróttasvæð-
isins. Skýrsla EFLU liggur nú fyrir ásamt 
þarfagreiningu næstu ára og hefur verið 
vísað til bæjarráðs Mosfellsbæjar og til að-
alstjórnar Aftureldingar til umfjöllunar. 

Í samtali við Mosfelling segir Haraldur 
Sverrisson bæjarstjóri að framkvæmdir síð-
ustu missera að Varmá séu margháttaðar 
og byggi á skýrri forgangsröðun 

Þær taki mið af þeim upplýsingum sem 
aflað var með heildarskimun á öllu skóla- 
og íþróttahúsnæði þar sem börn og ung-
menni dveljast við nám og æfingar. 

Síðasti áfanginn í þessum framkvæmd-
um fer fram í sumar og í kjölfarið verður 
hugað að næstu skrefum í þróun húsnæð-
isins í samvinnu við Aftureldingu.

Framtíðarskipulag svæðisins í mótun • Skýr forgangsröðun framkvæmda að Varmá  

Margháttaðar framkvæmdir við 
íþróttamiðstöðina að Varmá

Ný aðstaða fyrir
aftureldiNgu

gaNguriNN góði
tekiNN í gegNmúrviðgerðir að utaN

Nýir gámaklefarklefar 1 og tvö eNdurNýjaðir
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Vinnuskóli 
Mosfellsbæjar
Umsóknarfrestur til 23. apríl

• Vinnuskóli Mosfellsbæjar er fyrir ungt fólk fætt á árunum 2005-
2007. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Vinnuskóla Mosfellsbæjar 
fyrir sumarið 2021. Sótt er um á vinnuskoli-umsokn.vala.is.

• Umsóknarfrestur er til 23. apríl og verður öllum umsóknum  
sem berast fyrir þann tíma svarað fyrir 30. apríl 2021.

• Reynt verður að verða við óskum allra en gera má ráð fyrir að 
ekki verði hægt að uppfylla allar óskir um tímabil og vinnustöð.

• Ef einhverjar spurningar vakna sendið tölvupóst á netfangið  
vinnuskoli@mos.is.

8. bekkUr

9. bekkUr

10. bekkUr



SHAKE&PIZZA GLEÐILEGA PÁSKA
ALLAR PIZZUR Á 2.OOO KR.*

shakepizza. is #shakeandpizza

HEIMTÖKUTILBOÐ SHAKE&PIZZA

1. APRÍL FIMMTUDAG, 3. APRÍL LAUGARDAG 
& 5. APRÍL MÁNUDAG Í HEIMTÖKU

* GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM
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Sigurður Sigurjónsson fyrrum bakari og leigubílstjóri hefur undanfarið ár mætt við 
dælustöðina í Reykjahverfi með brauð úr Mosfellsbakaríi og gefið öndunum. „Ég mæti 
alltaf hér á sama tíma. Þegar ég byrjaði á þessu þá var hér eitt par en ætli þær séu ekki á 
milli 70-80 endur í dag. Þær eru greinilega farnar að þekkja mig því ef að einhver kemur 
með mér þá koma þær ekki,“ segir Sigurður.

70-80 endur við Dælustöðina • Mætir alltaf  á sama tíma  

Gefur öndunum dag hvern

dýravinurinn sigurður 
gefur öndunum  brauð

Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða   440-1318
Fellsmúla    440-1322 
Réttarhálsi   440-1326
Ægisíðu     440-1320

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394
Réttarhvammi Akureyri  440-1433

 Notaðu 
N1 kortið

Alla leið 
á öruggari
dekkjum
Pantaðu tíma 
í dekkjaskipti
á n1.is

ALLA LEIÐ

Michelin e-Primacy
• Öryggi og ending
• Frábært grip og góð  vatnslosun
• Einstakir aksturseiginleikar
• Ferð lengra á hleðslunni /tanknum
• Kolefnisjafnað að sölustað

Michelin Pilot Sport 4
•Sumardekk fyrir þá kröfuhörðustu
•Gefa óviðjafnanlega aksturseiginleika
•Frábært grip og góð vatnslosun
•Endingarbestu dekkin í sínum flokki

Michelin CrossClimate+
• Sumardekk fyrir norðlægar slóðir
•Öryggi og ending
• Halda eiginleikum sínum vel út líftímann
•Gott grip við allar aðstæður
• Endingarbestu sumardekkin á markaðnum

Vefverslun
Skoðaðu úrvalið
og skráðu þitt

fyrirtæki

Opið mánudaga til föstudaga kl. 8-18
Laugardaga kl. 9-13

Alexander Kárason eða Lexi eins og hann 
er alltaf kallaður hefur í vetur í samstarfi 
við Varmárskóla staðið fyrir skrúfukvöldum 
tvisvar í viku í Lexnesi, eins og hann kallar 
heimili sitt. 

Þar koma saman nemendur úr Varmár-
skóla og skrúfa og rífa og styrkjast í því 
sem þeir hafa áhuga á að gera og fá fyrir 
það metið sem valeiningar. Lexi er með 
keppnislið í rallýkrossi og þessir unglingar 
hafa verið í kringum hann og mótorsportið 
undanfarið.

Á áhugasviði unglinganna
„Það má segja að þetta hafi byrjað á því 

að ég vildi búa til fast prógram fyrir þessa 

krakka og vildi að þeir fengju það metið til 
náms. Ég fékk það í geng með stjórnend-
um Varmárskóla að þeir fá þetta sem val-
einingu. Grunnurinn á bak við þetta er að 
mér hefur alltaf fundist vanta inn í grunn-
skólann greiningavinnu á áhugasviði ungra 
krakka. Þannig geti þeir ræktað styrkleika 
sína og séu farnir að pæla áður en þeir 
klára grunnskólann. 

Ég vil að þessir krakkar fái að kynnast 
öllu því sem tengist rafmagni, bílum, raf-
suðu, vélvirkjun og fleiru. Þeir eru með sín 
eigin tæki og tól, fjórhjól, krossara og fleira. 
Alveg magnaðir krakkar,“ segir Lexi.

Á baksíðu Mosfellings má sjá mynd af 
strákum í skúrnum með Lexa. 

Öðruvísi valáfangi í Varmárskóla  

Skrúfukvöld í Lexnesi

lexi í skúrnum
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Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl 2021
Sækja skal um starfið á ráðningarvef Mosfellsbæjar, www.mos.is/storf. Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem 
greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar veitir Linda Udengård framkvæmda-
stjóri fræðslu- og frístundasviðs í síma 525-6700 eða á linda@mos.is og Atli Guðlaugsson skólastjóri Listaskólans í síma 864-8019 eða á  
atli@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni 
og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Fjölbreyttur skóli — Skapandi umhverfi

Mosfellsbær er í fararbroddi í nýbreytni í skólastarfi. Listaskóli 
Mosfellsbæjar skipar fastan sess í skóla- og menningarlífi 
bæjarins. Markmið hans er að bjóða börnum og ungmennum 
upp á tónlistarnám og þátttöku í öðrum listgreinum. Undir 
hatti skólans starfa tónlistardeild og skólahljómsveit, sam-
starfssamningar eru við Myndlistarskóla Mosfellsbæjar og 
Leikfélag Mosfellsbæjar. 

Listaskólinn starfar í eigin húsnæði og í öllum grunnskólum 
bæjarins. Við tónlistardeildina eru starfandi bæði klassísk og 
rytmísk deild og kennt er á öll helstu hljóðfæri auk söngs. 
Strengjasveit og rytmískar hljómsveitir eru starfandi við 
skólann auk fjölmargra annarra samspila. 

Skólastjóri Listaskólans ber ábyrgð á að starfið sé í samræmi 
við lög, reglugerðir, aðalnámskrá tónlistarskóla og stefnu-
mörkun Mosfellsbæjar. Hann ber ábyrgð á starfsemi skólans, 
veitir honum faglega forystu og er daglegur stjórnandi tónlist-
ardeildar.

Mosfellsbær leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, býr yfir skapandi hugsun 

og leiðtogafærni til að leiða starfsfólk og nemendur Listaskól-
ans áfram inn í framtíðina.

Mosfellsbær leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, býr yfir skapandi hugsun 
og leiðtogafærni til að leiða starfsfólk og nemendur Listaskól-
ans áfram inn í framtíðina.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Menntun á sviði tónlistar skilyrði
•  Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- 
 og menntunarfræða skilyrði
• Þekking á stjórnsýslu, fjármálastjórnun og 
 stefnumótunarvinnu
• Reynsla á sviði stjórnunar og faglegrar forystu í 
 mennta- og menningarstofnunum
•  Reynsla af tónlistarflutningi og tónlistarkennslu
•  Þekking á sviði upplýsingatækni
•  Frumkvæði, sjálfstæði og góðir skipulagshæfileikar
•  Lipurð og færni í samskiptum
•  Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Almenn tungumálakunnátta

Skólastjóri
LiStASkóLA 
MoSFeLLSbæjAR



Hestamannafélagið 
býður upp á aðstöðu 
Hestamannafélagið Hörður stefnir 
nú að því að bjóða börnum og 
unglingum á aldrinum 10–18 ára 
aðstoð við að stíga sín fyrstu spor í 
hestamennsku. Félagið mun bjóða 
upp á aðstöðu fyrir börn sem eiga 
hest og vantar pláss 
fyrir hann, sem 
og þeim sem 
ekki eiga hest en 
langar að annast 
hest og komast 
á hestbak. Lagt 
verður upp 
með að hafa 
til staðar góða hesta og reiðtygi 
og verður gjald fyrir aðstöðuna 
niðurgreitt. Fagfólk mun vera til 
staðar og leiðbeina börnum og 
aðstandendum. Hægt verður að 
taka á móti takmörkuðum fjölda 
barna og hefst starfið í september. 
„Okkur langar að gefa barninu þínu 
einstakt tækifæri til að kynnast 
ævintýraheimi hestamennskunnar,“ 
segir í tilkynningu frá Herði sem 
hyggst starfrækja félagshesthús frá 
og með haustinu. 

  - Fréttir af Mosfellingum18
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Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2021   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á ráðningarvef Mosfellsbæjar (www.mos.is/storf). Nánari upplýsingar um starfið gefa Jóhanna B. 
Hansen framkvæmdastjóri umhverfissviðs eða Tómas Guðberg Gíslason umhverfisstjóri í síma 525-6700. Um framtíðarstarf er 
að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni. 

Fagstjóri hjá Veitum Mosfellsbæjar 
 
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF FAGSTJÓRA HJÁ VEITUM MOSFELLSBÆJAR. 
 

Vatns-, hita- og fráveita Mosfellsbæjar annast daglegan rekstur og viðhald veitukerfa og annast 
heimlagnir og nýframkvæmdir sem heyra undir umhverfissvið Mosfellsbæjar. Fagstjóri ber ábyrgð á 
heimlögnum, viðhaldsframkvæmdum og öðrum daglegum veituframkvæmdum. Fagstjóri veitir 
ráðgjöf um málefni vatns-, hita- og fráveitu Mosfellsbæjar og kemur að undirbúningi nýframkvæmda 
á vegum veitna Mosfellsbæjar. Fagstjóri hefur umsjón með innkaupum, útboðum og samningum auk 
þess að stýra verktökum og hafa með þeim eftirlit. Um fullt starf er að ræða.   
 

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.   
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Menntun á sviði pípulagninga, vélvirkjunar 

eða sambærilegt iðnnám  
• Tæknimenntun sem nýtist í starfi æskileg 
• Reynsla á sviði rekstrar veitna er æskileg   
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg 
• Þekking á samningagerð er skilyrði 

• Reynsla og þekking á stjórnun verklegra 
veituframkvæmda er skilyrði 

• Góð tölvukunnátta og þekking á 
teikniforritum er skilyrði 

• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá 
sig í rituðu og töluðu máli nauðsynleg 

• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður  
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði 

Foreldrafélag Helgafellssskóla hefur 
staðið fyrir páskabingói fyrir börn og 
foreldra að undanförnu. 

Leikskóladeildirnar héldu bingóið á 
útisvæði skólans þar sem börnin fengu 
skemmtilegan glaðning þegar þau 
voru búin að finna allar myndirnar á 
spjaldið sitt.

Páskabingó 
við Helga-
fellsskóla

Skotömmurnar gera 
það gott á landsmóti 
Landsmót STÍ var haldið af Skotfé-
lagi Reykjavíkur í Egilshöll þann 13. 
mars. Í kvennaflokki (50m) sigraði 
Bára Einarsdóttir úr SFK með 610,6 
stig, önnur varð Jórunn Harðardótt-
ir úr SR með 607,7 stig og í þriðja 
sæti hafnaði Guðrún Hafberg úr 
SFK með 576,2 stig. Skotömmurnar 
úr Mosó, þær Bára og Guðrún 
Hafberg tóku svo silfur og brons í 
þrístöðu. Ömmurnar hafa keppt 
fyrir Skotíþróttafélag Kópavogs 
en kalla nú eftir skotíþróttafélagi í 
Mosfellsbæ. 

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Örugg 
og góð 

þjónusta
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  - Bókasafnsfréttir og Matarhorn22

Mikið var um dýrðir við opnun 
sýningarinnar Stingur í stúf eftir 
Harald Sigmundsson í Listasal 
Mosfellsbæjar 19. mars sl. 

Á opnuninni voru tveir gjörning-
ar. Annars vegar mætti jólasveinn-
inn Stúfur á svæðið og stakk sig á 
verkunum auk þess að sprella við 
sýningargesti og gefa þeim kartöflu 
í skóinn. 

Hins vegar var listamaðurinn 
sjálfur með gjörning þar sem hann 
leyfði sýningargestum að fylgjast 
með sér klára síðasta verkið. Sá 
gjörningur mun standa yfir allt sýn-
ingartímabilið og enda í fullkláruðu 
verki. 

Verk Haraldar einkennast af mik-
illi frásagnargleði, björtum litum og 
blandaðri tækni. Sjón er sögu ríkari! 
Síðasti sýningardagur er 16. apríl. 

Listasalur Mosfellsbæjar

Listasalur Mosfellsbæjar 
stingur í stúf

Tími til að njóta með fjölskyldu og vinum í samkomutakmörkunum • Mikilvægt að velja rétt vín

PáskaveisLa af bestu gerð
Páskarnir eru að bresta á og þá skiptir máli að njóta samveru og matar til hins ítrasta. Fjórða bylgjan gengur nú yfir og fólk er hvatt til að halda 
sig í sinni páskakúlu. Hér fáum við uppskriftir að páskalambi og kálkúnasamloku sem er tilvalið að slafra í sig yfir páskana í góðu yfirlæti. 

Matarhorn 
Mosfellings

Kalkúnasamloka
Hægeldað lambalæri í smjöri 
með hvítlauk, kryddjurtum og 
kryddjurta-bearnaise sósu

Hráefni:
• 1 lambalæri, helst án lykilbeins
• 500 g smjör
• 6 tímíangreinar
• 6 rósmaríngreinar
• 5 hvítlauksgeirar, gróft saxaðir
• 1½ tsk. nýmalaður pipar
• 1 stór poki með rennilás (zip lock)
• 2 tsk. salt

Aðferð:
Setjið allt nema salt í pokann og 
lokið vel fyrir. Leggið pokann í 
steikingarpott og hellið volgu 
vatni yfir þannig að fljóti yfir lærið. 
Setjið lokið á og bakið í 67°C heitum ofni í 18 
klst. Sigtið þá vökvann úr pokanum í pott. Hitið 
ofninn í 190°C. Setjið lærið í ofnskúffu og saltið. 
Bakið lærið í 10-15 mín. eða þar til það er fallega 
brúnað. Berið fram með kryddjurta-béarnaise-
sósunni og t.d. bökuðu grænmeti og kartöflum.

Kryddjurta-bearnaisesósa:
• 5 eggjarauður
• smjörið úr pokanum
• 1-2 msk. Bearnaise-essens
• salt
• nýmalaður pipar

Aðferð:
Hitið smjörið í 60°C. Setjið eggja-
rauður í stálskál og þeytið yfir volgu 
vatnsbaði í 4-6 mín. 
eða þar til rauðurn-
ar eru orðnar ljósar 
og loftmiklar. Hellið 
þá smjörinu í mjórri 
bunu í skálina og 
þeytið vel í á með-
an. Bragðbætið með 
Bearnaise-essens, 
salti og pipar.

Hráefni:
• 400 g afgangar af 
kalkúnakjöti, skornir 
í sneiðar
• 200 g afgangar af 
kartöflum, grænmeti 
og fyllingu
• 2 tómatar, skornir í 
sneiðar
• 1/2 poki blandað 
salat
• 4 langlokubrauð 
eða annað gott brauð

Klettakálspestó
• 1 poki klettakál
• 3-5 hvítlauksgeirar
• 2 msk. furuhnetur
• 2 msk. parmesanostur, rifinn
• 1 msk. ljóst edik
• 1 msk. sykur
• 1 dl olía
• salt og nýmalaður pipar

Aðferð:
1. Allt hráefnið í pestóið sett í 
matvinnsluvél og maukað.
2. Skerið brauðið til helminga 
eftir endilöngu og smyrjið báða 
helmingana með klettakálspestóinu.
3. Raðið svo öllu sem er í uppskriftinni á 
brauðið.

Við mælum með:
Piccini 

MeMoro
Kröftugt og milli-

sætt rauðvín. Rúbín-
rautt. Þétt fylling, 

smásætt, fersk sýra, 
miðlungstannín. 

Verð: 2.199 kr.

Lambalæri

Við mælum með:
Montalto 
Pinot GriGio
Létt og ósætt hvítvín. 
Föllímónugrænt. 
Létt meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra. 
Pera, stikilsber, 
sítrustónar. 
Verð: 1.849 kr. 

Vegna nýrra tilskipanna um sóttvarnir tak-
markast fjöldi í Bókasafni Mosfellsbæjar 
við 10 manns frá 25. mars. 

Börn fædd 2015 eða síðar eru 
undanþegin ákvæðum um fjöldatak-
mörk. Gestir eru hvattir til að sinna 
erindum sínum hratt og skilmerki-
lega svo fleiri komist að.

Lessvæði er lokað og viðburðum 
hefur verið frestað.

Hægt er að panta safngögn á leitir.
is og sækja við inngang safnsins, sjá 
leiðbeiningar á heimasíðu safnsins. 
Notendur eru hvattir til að panta á leitir.
is, en sjálfsagt er að hringja í síma 
566 6822 eða senda tölvupóst á 
bokasafn@mos.is og fá aðstoð. 
Athugið að þjónustan er 
eingöngu í boði á virkum 
dögum.

10 manns í bókasafninu
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Það þarf heilt þorp 
til að ala upp barn
Ábyrgð til 18 ára

Dagskrá
Ávarp
 Hvað erum við að gera vel?   
	 Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir	frá	Rannsókn	og	greiningu
	 Hverjir ala upp barn?		Jón	Halldórsson	frá	Kvan
	 Það er flókið að vera foreldri!  Anna	Steinsen	frá	Kvan	
	 Rödd foreldra		Gunnar	Jónsson	grunnskólaforeldri	

18.00 Hvað	geta	foreldrar	gert?	Hugmyndir	og	umræða.	
	 Pallborðsumræður.

18.15 Lok	fundar.

Fundarstjóri:	Haraldur	Sverrisson	bæjarstjóri	Mosfellsbæjar

Mosfellsbær stendur fyrir íbúafundi um forvarnir 
fimmtudaginn 8. apríl frÁ 17:00-18:15

fundinum verður streymt  Allar	nánari	upplýsingar	koma	á	
heimasíðu	og	samfélagsmiðla	Mosfellsbæjar	þegar	nær	dregur.



Ragnheiður Þorvaldsdóttir er alin 
upp í Hvítárholti í Hrunamanna-
hreppi og segir það forréttindi 

að hafa alist þar upp. Hestamennska er 
henni í blóð borin því fjölskylda hennar 
hefur ræktað hross í áratugi ásamt því að 
reka hestaleigu.

Ragnheiður starfar í dag við reið-
kennslu og þjálfun hesta en auk þess 
hefur hún sérhæft sig í sirkusþjálfun sem 
hún segir að sé góð tilbreyting frá hinum 
hefðbundnu störfum.

Ragnheiður er fædd á Selfossi 27. jan-
úar 1980. Foreldrar hennar eru þau Halla 
Sigurðardóttir fyrrverandi bóndi en starfar 
í dag sem matráðskona hjá Landstólpa og 
Þorvaldur Jón Kristinsson smiður. 

Ragnheiður á tvær systur, Elínu Ósk 
Hölludóttur f. 1972 og Rakel Eyju Þorvalds-
dóttur f. 1990.

Uppgötvuðu fornleifar í moldarhaugum
„Ég ólst upp í sveit á bænum Hvítárholti í 

Hrunamannahreppi og á kærar minningar 
úr sveitinni, ég tel það mikil forréttindi að 
hafa alist þar upp. 

Sumarið sem ég var 10 ára stendur ofar-
lega í minningunni en það var óvenju sól-
ríkt sumar. Ég og Birgitta frænka mín sem 
var í sveit hjá okkur eyddum sumrinu við 
hestagirðinguna daginn út og daginn inn. 
Við vorum oft klæddar nærbuxum einum 
fata með pils á höfðinu og þóttumst vera 
indjánar. Við óðum í skurðum, stöppuð-
um í drullu og uppgötvuðum fornleifar í 
moldarhaugum, þá aðallega 
gömul rollubein. Skemmtilegast 
fannst okkur þó að hanga upp á 
hestunum með engin reiðtygi,“ 
segir Ragnheiður og brosir af 
minningunni.

Krafturinn í hrossunum engum líkur
„Ég mun aldrei gleyma þegar ég fékk 

mér blund á Mána gamla en hann var á 
beit innan um alla hina hestana. Allt í einu 
fældust hestarnir og ég ranka við mér og 
næ að grípa í faxið og hestarnir rjúka á 
harða stökk eftir hólfinu endalöngu. Þetta 
er það trylltasta sem ég hef lent í, krafturinn 
í hrossunum var engum líkur og ég gat ekki 
gert neitt nema að halda mér á baki, enda 
ekki með neitt beisli.“

Útskrifaðist frá Hólum í Hjaltadal
„Ég gekk í Flúðaskóla og á fínar minn-

ingar úr skólanum. Við vorum fá í bekk, 12 
nemendur þangað til í 8. bekk þá bættust 
við 6 krakkar úr nærliggjandi hreppum. 

Ég fór síðan í FSU og útskrifaðist þaðan 
af hússtjórnarbraut, ég fór líka í Iðnskólann 
og lærði að teikna þar. Leið mín lá síðan í 
Hóla í Hjaltadal þaðan sem ég útskrifaðist 
hestafræðingur, leiðbeinandi og tamninga-
kona. Árið 2006 fór ég aftur á Hóla í áfram-
haldandi nám og kláraði reiðkennarann.“

Giftum okkur öllum að óvörum
„Ég er gift Ara Hermanni Oddssyni, 

múrarameistara og hann er líka fimmfald-

ur járnkarl og ofurmenni. Við 
kynntumst á blindu stefnumóti 
árið 2000, vorum trúlofuð í 15 ár 
og giftum okkur svo 2015 öllum 

að óvörum í sameiginlegu afmæli okkar 
beggja. Við eigum þrjú börn, Kristján Hrafn 
f. 2003, Odd Carl f. 2007 og Sigríði Fjólu f.  
2011.

Fjölskyldan hefur mjög gaman af því að 
ferðast og við förum mikið í veiðiferðir. 
Börnin hafa líka mikla hreyfiþörf eins og 
pabbi sinn, þau hjóla mikið á fjallahjólum 
með honum en fara svo í hestaferðir með 
mér. 

Yngstu börnin eru á fullu með mér í 
hestunum og eru dugleg að ríða út og eru 
líka farin að keppa töluvert. Sá elsti er 
efnilegur í þríþraut og svo ætlar hann sér 
í Laugavegshlaupið í sumar.“

Hún er svona bredda í sér 
„Ég starfa við að þjálfa hesta og kenna 

fólki og tel það mikil forréttindi að geta 
starfað við mitt aðaláhugamál. Undanfarin 
10 ár hef ég sérhæft mig í sirkusþjálfun og 
blanda saman smelluþjálfun og 7 games 
með Pat Parelli. Ég hef þjálfað merina 

mína, Ósk frá Hvítárholti 
mest í þessu, hún er mikill 
karakter, stygg, með mikla 
hlaupaþörf og svona bredda 
í sér. Hún hefur sem betur 
fer mikið dálæti á nammi 
og ég tengi saman smellu-
þjálfun við nammið, þá er 
leikurinn auðveldari. Ég 
hef kennt henni allskonar 
kúnstir og við höfum komið 
fram í mörgum sýningum.“

100% traust ríkir
„Hann Svali minn er eng-

um líkur, gæti kannski talist 
á smá einhverfurófi. Hann 
var ekki nema fjögurra vetra 
þegar ég kenndi ahonum 

að leggjast. Það er líka það eina sem hann 
kann og það er líka bara alveg nóg því hest-
ar þurfa ekki að kunna allt. Fljótlega fór ég 
að prófa að velta honum á bakið og það 
var ekkert mál í rauninni því hann er svo 
afslappaður hestur að eðlisfari. 

Það er ólýsanleg tilfinning að sitja á mag-
anum á hestinum sínum með alla fætur 
upp í loft, þar ríkir 100% traust til að þetta 
sé hægt. Svali hefur komið fram á mörgum 
sýningum og þá oftast til þess að leggjast 
niður. 

Ég hef líka tekið að mér verkefni í bíó-
myndum en síðasta mynd sem ég starfaði 
við var Batman myndin, Justice League, 
það var alveg magnað ævintýri að taka þátt 
í því.“

Þeysumst reglulega á Löngufjörum
„Ég held að flestir hestamenn séu sam-

mála um máltækið, “kóngur um stund” 
sem lýsir best hvað hestamennska snýst 
um. Þegar sviti og tár gleymast í þjálfun-
arferlinu, hesturinn bætir við sig eða sýnir 

sínar bestu hliðar. 
Það er líka gæsahúðatilfinning að vera 

á hraðskreiðum vígalegum gæðingi í stór-
brotinni náttúru. Ég á einn svoleiðis hann 
Hrímni, við þeysumst reglulega um á 
Löngufjörum. En það er ekkert sem toppar 
að fara á fjall og smala kindum í Hruna-
mannaafrétt, það er vikuferðalag í fallegri 
náttúru með góðu fólki.“

Gef sjálfri mér tíma
„Hestarnir taka nánast allan minn frítíma 

en ég reyni samt að gefa sjálfri mér tíma og 
rækta eigin líkama. Ég hef prófað ýmislegt, 
æft bootcamp, hlaupið New York maraþon, 
gengið á Hvannadalshnjúk og tekið þátt í 
Íslandsmóti í hjólreiðum. 

Ég tók grunnnámskeið í brasilískri glímu, 
tekið ýmis konar föndur og hannyrða man-
íu og málað myndir með olíu, svo hef ég 
líka óbilandi áhuga á garðrækt þannig að 
þú sérð að það vantar ekkert upp á áhuga-
málin,“ segir Ragnheiður og hlær er við 
kveðjumst.

Það er ólýsanleg tilfinning 
að sitja á maganum á 

hestinum sínum með alla fætur 
upp í loft, þar ríkir 100% traust.

MOSFELLINGURINN
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.is

HIN HLIÐIN
Strengdir þú áramótaheit?  
Já, að hugsa um heilsuna.

Flottasta Eurovision lag allra tíma? 
Gleðibankinn.

Uppáhaldssjónvarpsþáttur? Outlander.

Fallegasta fjall á Íslandi? Högnhöfði.

Hvað færðu þér í bragðaref? Jarðarber, 
Daim og Þrista með svolítið af heitri 
karamellusósu og hokkýpúlver á toppinn.

Besti helgarmaturinn?  
Lambalæri með öllu tilheyrandi.

Hvað óttastu mest?  
Kóngulær, finnst þær viðbjóður.

Vandræðalegasta augnablikið? Þegar 
ég fór með bílinn minn á verkstæði því 
það lak vökvi undan honum. Ég lýsti 
áhyggjum mínum og viðgerðarmaðurinn 
fór vel yfir bílinn en fann ekkert að. Fyrir 
rælni opnar hann pallinn á bílnum og sér 
þá kassa af bjór sprunginn, mig langaði 
að hverfa á þessu augnabliki.

Fjölskyldan, Ari, Ragnheiður, Oddur Carl, Kristján Hrafn og Sigríður Fjóla.

Hestar þurfa ekki að kunna allt
Ragnheiður Þorvaldsdóttir reiðkennari og tamningakona hefur sérhæft sig í sirkusþjálfun síðastliðin 10 ár

  - Mosfellingurinn Ragnheiður Þorvaldsdóttir24
Myndir: Ruth Örnólfsdóttir, Liga Liepina og úr einkasafni.

á fjöllum
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  - Íþróttir26
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AftureldingAr
vörurnAr 

fást hjá okkur sport íslandi

Mosfellingarnir Ingi Már Gunnarsson og 
Gunnar Ólafur Kristleifsson hafa unnið 
ötult sjálfboðaliðastarf fyrir Aftureldingu 
síðastliðin 40 ár. 

Þeir félagar hafa gengt ýmsum störfum 
fyrir félagið en þeirra aðalstarf hefur þó 
verið að sinna ritara- og tímavörslu fyrir 
handboltadeildina. 

„Íþróttahúsið var tekið í notkun 4. 
desember 1977, ég held að fyrsta klukkan 
hafi komið í húsið 1978 en það var Búnað-
arbankinn í Mosfellsbæ sem gaf Aftureld-
ingu klukkuna, en síðan er nú komin nýr 
og fullkomnari búnaður í húsið. Við höfum 
meira og minna sinnt þessu starfi síðan. Við 
tókum báðir dómarapróf hjá HSÍ í kringum 
1980 og dæmdum mikið fyrir félagið og ég 
dæmdi líka í efstu deild á Íslandi,“ segir 
Ingi Már.

Æfðu báðir með Aftureldingu
„Við vorum náttúrlega báðir að æfa hérna 

bæði handbolta og fótbolta og spiluðum 
fyrir félagið, svo þróast þetta út í það að við 
tökum að okkur dómgæslu og svo ritara- og 
tímavarðastörf. 

En síðan árið 2000 þá má eiginlega 
segja að við höfum verið á ritaraborðinu 
fyrir stákana og svo núna síðust árin líka 
í kvennaboltanum,“ segir Gunnar. En þeir 
félagar segja að þetta gefi þeim mikið, að 
þeir hafi kynnst mörgu skemmtilegu fólki í 
kringum þetta starf en fyrst og fremst finnst 
þeim þetta rosalega gaman.

Boðið á heimsmeistaramótið í Katar
Síðastliðin 15 ár hafa þeir Ingi Már og 

Gunnar starfað á ritaraboðinu fyrir HSÍ á 
landsleikjum og öllum stórum leikjum sem 
HSÍ sér um. „Það hefur líka verið sjálfboða-
liðastarf en árið 2015 þá var okkur boðið á 
vegum HSÍ á HM til Katar. Það var í raun 
þannig að allar þátttökuþjóðirnar fengu 

að bjóða 20 manns á mótið og hvert sér-
samband hafði frjálst val um það hverjum 
þeir buðu. HSÍ tók þá ákvörðun að bjóða 
sjálfboðaliðum sem höfðu unnið fyrir sam-
bandið og nokkrum styrktaraðilum. 

Þetta var ógleymanleg ferð en þarna 
vorum við á fimm stjörnu hóteli með öllu 
inniföldu, vorum keyrðir fram og til baka á 
alla leiki og dekrað við okkur á allan hátt,“ 
segir Ingi Már.

Höfum gaman af þessu ennþá
„Það má eiginlega segja að þetta hafi 

verið bestu launin eða viðurkenningin sem 
við höfum fengið fyrir okkar sjálfboðaliða-
starf, þetta var algjörlega ógleymanlegt 
ævintýri. 

Maður hefur verið tengdur handbolta 
og Aftureldingu meira og minna alla ævi 
og það hefur verið gaman að fylgjast með 
og upplifa allar þessar breytingar sem 
hafa verið hér á Varmársvæðinu á þessum 
tíma. 

Við höfum nú stundum grínast með það 
hvort að það sé ekki kominn tími til að 
hleypa að yngri og ferskari mönnum, en á 
meðan við höfum gaman af þessu þá höld-
um við áfram,“ segir Gunnar að lokum. 

Ingi Már og Gunni eiga stóran þátt í glæsilegri umgjörð  

Sjálfboðaliðar 
á ritaraborðinu 
síðastliðin 40 ár

ingi már gunnarsson og 
gunnar ólafur kristleifsson

hamagangur að varmá

Birkir Ben með 
nýjan samning
Birkir Benediktsson hefur skrifað undir 
nýjan samning við handknattleiksdeild 
Aftureldingar til næstu tveggja ára. Birkir 
hefur verið í hópi öflugustu handknatt-
leiksmanna Olís-deildarinnar síðustu ár 
og burðarás í liði Aftureldingar í fjölda ára. 

„Birkir hefur gengið í gegnum erfið 
meiðsli uppá síðkastið sem hann mun 
sigrast á. Afturelding mun standa þétt 
við bakið á Birki í þeirri vegferð sem 
framundan er og hlökkum við mikið til 
að sjá hann stíga á völlinn aftur þegar sá 
tími kemur,“ segir Haukur Sörli formaður 
meistaraflokksráðs karla. 

Allt íþróttastarf fell
ur niður á næstunni
Vegna hertra sóttvarnaraðgerða sem 
tóku gildi þann 25. mars fellur allt 
íþróttastarf á vegum Aftureldingar 
niður næstu vikurnar. Staðan verður 
uppfærð á heimasíðu Aftureldingar 
þegar nýjar fréttir berast. birkir benediktsson
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Aðalfundur Aftureldingar 2021 fer fram í 
Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ, FMOS, 

fimmtudaginn 29. apríl kl. 20 ef aðstæður leyfa.

Dagskrá aðalfundarins er:
1.  Fundarsetning

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara

3. Ársskýrsla formanns

4. Ársreikningur 2020

5. Fjárhagsáætlun aðalstjórnar 2021

6. Heiðursviðurkenningar

7. Kosningar:

a) Kosning formanns

b) Kosning tveggja stjórnarmanna og eins varamanns

c) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga aðalstjórnar

d) Kosning eins skoðunarmanns reikninga deilda

8. Önnur mál og ávarp gesta

9. Fundarslit

Við hvetjum félagsmenn til að fjölmenna og 
taka þátt í að gera gott félag enn betra.

AðAlfundur 
AftureldingAr

Gleðilega páska
LOPIDESIGN.is

• Nýsmíði
• Viðhald
• BreytiNgar
• gluggar og gler
• Pallasmíði
• ÞakViðgerðir
• og margt fleira

Löggiltur húsasmíðameistari 
og byggingastjóri

Sími 766 7876 • orSmidi@orSmidi.iS

gerum tilBoð að kostnaðarlausu

EruM Að 
tAkA niður 

pAntAnir 
Fyrir 

SuMArið
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270 finest fade

Kvartanir og leiðindi  s e n d i st á  n e t fa n g i ð  steinaeyjan@gmail.com

Birkir og Eyþór

Jæja, kæru Mosfellingar! Spennið á ykkur sætisólarn-
ar því við í Steinaeyjunni náðum viðtali við BESTA 
klippara landsins. En jú við erum að sjálfsögðu 
að tala um hann LindalCutz eða aka Ægir Líndal. 
Steinabræður geta vottað það að hann er Picasso 
með skærin. 

Jæja, Ægir, hvað segir geitin?
Brakandi ferskur, datt í smá jarm áðan það kemur 
stundum fyrir.

Telur þú þig vera næsta Zohan? 
Það mun nátturlega enginn komast með tærnar þar 
sem hann er með hælana, hann er geitin en ég er að 
færast nær honum með degi hverjum. 

Hvað hefurðu verið lengi að klippa?
Byrjaði í mars 2020. Aldrei litið til baka eftir það og 
hefur lífið mitt umturnast. Það er gífurleg eftirspurn 
eftir mér og hef ég gaman af því. Það vantaði 
ungan og ferskan klippara inn á markaðinn og er ég 
kominn til að vera. 

Er best að koma til þín í klippingu í Mosó?
Steinabræður, við getum orðað það þannig að ef þið 

viljið komast á bak, strákar, myndi ég koma í fade til 
mín. Ég býð upp á kaffi og sígó á meðan ég klippi. 

Hver er helsta role módelið þitt í klippi-
bransanum?

OVOCutz, Kalli Berndsen og að sjálfsögðu geitin 
Zohan.

Hver er frægasti maðurinn sem þú hefur 
klippt?
Ég hef klippt marga þekkta í samfélaginu en það 
sem kemur svona efst upp í hugann er Andri Freyr 
Jónasson snákurinn sjálfur, MoneyBin (Brynjar Vignir 
Sigurjónsson) og að sjálfsögðu Steinaeyju-bræður.

Hver er með skítugasta hárið sem  
þú hefur klippt?
Það er allan daginn Magnús Smári, ég fann 
eina,tvær lýs líka.

Hvað telur þú þig hafa fram yfir aðra 
klippara?
Sterka rót, glæsilegt hár, ósérhlífni, fallegt útlit og svo 
náttúrulega frábært happy ending.

Hvern ætlarðu að kjósa í næstu  
bæjarstjórnarkosningunum?
Alla vega ekki Halla minn, kýs örugglega Ásgeir 
Sveins (pabba Hilmars) en held með Birki Ágústssyni 
að sjálfsögðu.

steinaeyjan
líndalcutz



Hreinsunarátak í Mosfellsbæ
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Allir íbúar Mosfellsbæjar eru hvattir til 
að taka þátt í hreinsunarátaki Mosfells-
bæjar og hjálpast að við að gera bæinn 
fallegan og snyrtilegan fyrir sumarið.

Íþróttastjóri Golfklúbbs Mosfellsbæjar, 
Davíð Gunnlaugsson, var á dögunum val-
inn PGA golfkennari ársins. Það eru PGA 
samtökin á Íslandi sem standa árlega fyrir 
þessu kjöri og varð Davíð hlutskarpastur.

Þetta er mikil viðurkenning fyrir Davíð 
sem er vel að þessu kominn. Þetta er í 
fyrsta sinn sem PGA kennari ársins kemur 
úr röðum GM. 

Á myndinni má sjá Davíð Gunnlaugsson 
og Ólaf Björn Loftsson framkvæmdastjóra 
PGA en afhendingin fór fram á aðalfundi 
PGA á Íslandi. Félagsmenn tilnefna kennara 
ársins og í efstu sætunum lentu: (í stafrófs-
röð) Arnar Már Ólafsson, Davíð Gunnlaugs-
son, David Barnwell, Heiðar Davíð Braga-
son, Hlynur Geir Hjartarson, Ragnhildur 
Sigurðardóttir og Snorri Páll Ólafsson.

Davíð Gunnlaugsson úr GM hlýtur viðurkenningu PGA  

Davíð valinn PGA 
golfkennari ársins

Davíð og ólafur björn 
við afhenDinguna
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VORIÐ ER Á NÆSTA LEITI

Dagana 15. apríl – 6. maí verður hreinsunarátak í 
Mosfellsbæ enda vorið á næsta leiti. Á því tímabili eru 
íbúar Mosfellsbæjar hvattir til að huga að umhverfinu 
og hreinsa í kringum hús sín og næsta umhverfi.

Hreinsun gróðurs og lóða
Meðan á hreinsunarátakinu stendur er gott tækifæri fyrir íbúa að 
taka til hendinni í garðinum og snyrta runna og beð og eru þeir 
sérstaklega hvattir til að klippa hekk og tré sem ná yfir gang-
stéttir og stíga.

Gámar fyrir garðaúrgang verða aðgengilegir á þessu 
tímabili í hverfum bæjarins á eftirtöldum stöðum:

• Holta- og Tangahverfi – Neðan Þverholts 

   (milli Akurholts og Arnartanga)

• Höfða og Hlíðahverfi – Vörubílastæði við Bogatanga

• Teiga- og Reykjahverfi – Skarhólabraut ofan Reykjavegar 

   og við Sunnukrika

• Hlíðartúnshverfi – Við Aðaltún

• Helgafellshverfi – Efst í Brekkulandi og við Snæfríðargötu

• Leirvogstunga –  Á stæði við stoppistöð á Tunguvegi

• Mosfellsdalur – Á bílastæði við Þingvallaveg

Gatna- og stígahreinsun
Á þessu tímabili mun einnig fara fram þvottur og sópun gang-
stétta og gatna bæjarins. Í fyrstu verða stofngötur og stígar 
ásamt stofnanaplönum sópuð og í framhaldi verður farið inn í 
hverfi bæjarins og verða merkingar settar á áberandi staði áður 
en sú vinna hefst. Til að þetta verði sem best gert þurfum við 
á aðstoð íbúa að halda með því að leggja ekki ökutækjum eða 
öðrum farartækjum á götum eða gangstéttum meðan á hreins-
un stendur. Enn fremur eru bæjarbúar hvattir til að hreinsa í 
kringum híbýli sín og fá aðstoð starfsmanna þjónustumiðstöðvar 
í síma 525-6700 til að fjarlægja bílhræ og stærri hluti.

Eftirtalda daga verða gatnahreinsunarmenn að störfum í 
hverfunum. Gangstéttar og götur þvegnar og sópaðar. 
12. apríl - Reykja og Krikahverfi
13. apríl - Teiga og Helgafellshverfi
14. apríl - Holtahverfi
15. apríl - Tangahverfi
16. apríl - Hlíða og Hlíðartúnshverfi
19. apríl - Höfðahverfi
20. apríl - Leirvogstunguhverfi

HREINSuNARdAGAR Á OpNuM 
SVÆÐuM 16. – 18. ApRíL
Helgina 16. – 18. apríl verður ráðist í hreinsunarátak á opnum 
svæðum bæjarins og meðfram nýbyggingarsvæðum. Afturelding 
og skátafélagið Mosverjar munu að venju aðstoða við hreinsunina 
og taka vel til hendinni.
 Umhverfissvið Mosfellsbæjar
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Kæru Mosfellingar. 
Íbúalýðræði er eitt af stefnu-

málum Vina Mosfellsbæjar því við 
vitum að íbúarnir eru sérfræðingar 
í nærumhverfinu. Því er það gleði-
efni að verkefnið Okkar Mosó er 
komið af stað að nýju. 

Markmiðið með verkefni sem 
þessu er að fá almenning til þátt-
töku í lýðræðislegri umræðu og ákvarðana-
töku. Okkar Mosó er tilvalinn staður fyrir 
íbúa til að koma með bæði skemmtilegar 
hugmyndir svo og góðar ábendingar að 
nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum. 

Hugmyndirnar geta verið af ýmsum 
toga og til þess fallnar að hafa jákvæð áhrif 
á umhverfi og íbúa, unga sem aldna. Í ár 
er áætlað að verja um 35 milljónum króna 
í verkefnið sem kemur til framkvæmda frá 
sumri 2021 og fram á árið 2022 eftir um-
fangi verksins. 

Nokkur skilyrði eru fyrir því að hugmynd-
in komist áfram í kosningu og þá helst að 
hún nýtist hverfum eða íbúum bæjarins í 
heild, sé auðveld í framkvæmd, sé í verka-
hring bæjarins, falli að skipulagi og stefnu 
Mosfellsbæjar og kostnaður sé ekki mjög 
mikill þannig að nokkrar hugmyndir geti 
hlotið brautargengi. 

Í Okkar Mosó 2017 tóku um 14,0% íbúa 
þátt og komust tíu hugmyndir áfram, svo 
sem fjölgun bekkja fyrir eldri borgara, 
ungbarnarólur á róluvelli bæjarins, fugla-
fræðslustígur meðfram Leirvoginum og 
strandblakvöllur á Stekkjarflöt. Í Okkar 
Mosó 2019 komu fram margar frábærar 

hugmyndir og nýttu 19,1% bæj-
arbúa sér atkvæðisétt sinn sem er 
mesta þátttaka sem verið hefur í 
sambærilegum kosningum hér á 
landi. 

Verkefni sem þá fengu brautar-
gengi voru meðal annars, ærsla-
belgur á Stekkjarflöt sem svo sann-
arlega hefur slegið í gegn, betri 

lýsing við göngustíga, leikvellir fyrir yngstu 
börnin, Miðbæjartorgið fegrað, kósý Kjarni 
ásamt ýmsu fleiru sem sjá má á heimasíðu 
verkefnisins. Öllum þeim sem komu fram 
með tillögur eru færðar bestu þakkir fyrir 
hugmyndaauðgi.

Hugmyndavefurinn er opinn til 6. apríl 
nk. og verður kosið um bestu hugmyndirn-
ar dagana 31. maí til 6. júní nk. Nú þegar 
hafa margar frábærar tillögur komið fram 
og vil ég hvetja alla Mosfellinga til að taka 
þátt í þessu skemmtilega verkefni og hafa 
þannig áhrif á nærumhverfi okkar. 

Allir íbúar sem hafa lögheimili í Mos-
fellsbæ geta kosið og vil ég sérstaklega geta 
þess að kosningin er opin öllum sem verða 
15 ára eða eldri á kosningaárinu, því hvet 
ég ungt fólk til þátttöku og taka þannig þátt 
í málefnum bæjarins. Nánari upplýsingar 
eru á vefsvæðinu mos.is/okkarmoso

Tökum þátt, því saman byggjum við upp 
betri bæ.

Margrét Guðjónsdóttir
Höfundur er varabæjarfulltrúi Vina 

Mosfellsbæjar og aðalmaður í lýðræðis- 
og mannréttindanefnd.

Okkar Mosó 2021

Leiruvogurinn – útivistaperla 
í Mosfellsbænum
Við sem búum í Mosfellsbænum 
erum stolt af náttúrunni allt í 
kringum okkur. 

Hér getur hver og einn stundað 
útivist við sitt hæfi. Það er sérlega 
mikilvægt á þessum erfiðu tímum 
þar sem COVID setur okkur svo 
þröngar skorður. Fjöllin í kringum 
okkar laða að alveg eins og skóg-
lendin. Fjórar fallegar ár renna í gegnum 
bæjarlandið eða rétt hjá. Þar eru fossar og 
frábærar gönguleiðir.

En svo er ein perla í landi Mosfellsbæjar 
sem ég vil nefna sérlega: Strandlengjan við 
Leiruvoginn. Innst í voginum er friðlandið 
við Varmárósa. Það er nýbúið að stækka 
þetta svæði og er það gott. 

Æskilegt væri að Leiruvogurinn, sem 
hefur verið lengi á náttúruminjaskrá, væri 
einnig friðlýstur í heild. Reykjavíkurborg 
hefur stigið skrefið til fulls og nýlega frið-
lýst sína strandlengju frá Blikastaðarkró og 
vestur úr. 

Hvers vegna gátu mosfellsku yfirvöldin 

ekki  verið í samfloti í þessu til að 
skapa eina heild?

Leirurnar í voginum eru sér-
stakar og mjög dýrmætt lífríki. 
Þær eru ákaflega frjósamar og þar 
þrífst urmull af smádýrum sem 
gefa hundruðum jafnvel þúsund-
um fugla fæði allt árið í kring. 

Í leirurnar leita vetrarfuglar 
þegar lítt annað er að fá í gogginn. Svæðið 
er líka afar mikilvægt fyrir umferðarfugla 
sem stoppa hér á leiðinni til að birgja sig 
upp áður en þeir halda áfram. Má þar nefna 
margæs, rauðbrysting og fleiri tegundir. 

Útivistarfólk í Mosfellsbænum og reyndar 
líka í Reykjavík vilja væntanlega varðveita 
þessa strandlengju og vernda hana. Það á 
við alla þá sem njóta einstakrar náttúru við 
sjóinn: göngufólk, skokkarar, hestamenn, 
hjólreiðafólk og golfarar. Að fara meðfram 
strandlengjunni jafnt að sumri sem vetri er 
alltaf sérstök upplifun.

Úrsúla Jünemann

Í febrúar birtust niðurstöður 
þjónustukönnunar Mosfellsbæjar 
en þær sýndu ánægju notenda 
þjónustu sveitarfélagsins,en Mos-
fellsbær var yfir landsmeðaltali í 11 
flokkum af 13. 

Er það sérstakt fagnaðarefni að 
97% foreldra leikskólabarna eru 
ánægðir með þjónustu leikskóla 
bæjarins enda hefur bæjarstjórn lagt mikla 
áherslu á eflingu skólastigsins. Plássum á 
ungbarnadeildum og opnun sérstaks ung-
barnaleikskóla hefur stytt biðlista töluvert 
og hafa leikskólagjöld lækkað um 25% á ári 
frá síðustu sveitastjórnarkosningum. 

Þessi aukna þjónusta við barnafjöl-
skyldur er mikilvæg og kemur til móts við 
aðgerðir stjórnvalda sem hafa nú lengt fæð-
ingarorlof í 12 mánuði. Öflugir leikskólar og 
metnaðarfull uppbygging í sveitarfélaginu 
hefur gert Mosfellsbæ að eftirsóttum stað 
fyrir ungt fólk að skjóta niður rótum.

 
Barnvænt sveitarfélag

Nýlega skrifaði Mosfellsbær undir sam-
starfssamning við UNICEF og félagsmála-
ráðuneytið um innleiðingu barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna á öllum stigum 
stjórnsýslu sveitarfélagsins. Mun innleiðing 
sáttmálans auka gæði þjónustu við börn og 
barnafjölskyldur og vernda réttindi barna. 
Síðastliðin ár hefur bæjarbúum fjölgað 
hratt og mikill áhugi er meðal ungs fólks  á 
að ala upp börn í Mosfellsbæ. 

Samspil góðrar þjónustu, bæjarbrags og 
nálægð okkar við náttúru- og útivistarsvæði 

gerir Mosfellsbæ að góðum stað til 
þess að búa á. Tilkoma hlutdeild-
arlána hefur auðveldað ungu fólki 
og tekjulágum að fjárfesta í íbúð-
um sem nú eru í uppbyggingu í 
nýjum miðbæ og virðist fjölgun 
Mosfellinga ekki vera á undan-
haldi.

 
Hvernig getum við gert betur?

Þrátt fyrir að ánægja sé meðal bæjarbúa 
er kemur að þjónustu og starfsemi sveitar-
félagsins er mikilvægt að gera betur. Þegar 
kemur að þjónustu við ungt fólk, og þá 
sérstaklega barnafjölskyldur er mikilvægt 
að bjóða upp á öflugar almenningssam-
göngur. Nú þegar hefur Mosfellsbær byggt 
upp öflugt hjólastígakerfi sem tengir okkur 
við Reykjavík. 

Á næstu árum munu sveitarfélögin á höf-
uðborgarsvæðinu í samstarfi við stjórnvöld 
hefja uppbyggingu Borgarlínu. Mikilvægt 
er að tryggja að þau sveitarfélög sem liggja 
við jaðar höfuðborgarsvæðisins geti áfram 
treyst á að leiðakerfi Strætó bs. og tenging 
við nýtt kerfi geri almenningssamgöngur 
að raunhæfum kost fyrir Mosfellinga. 
Öflugar almenningssamgöngur geta bætt 
lífsgæði okkar til muna, sérstaklega ungs 
fjölskyldufólks sem sér Mosfellsbæ sem 
framsækið og barnvænt sveitarfélag og vill 
setjast hér að.

Una Hildardóttir
Höfundur býður sig fram í 1.-2. sæti 

í forvali VG í Suðvesturkjördæmi

Mosfellsbær fyrir 
barnafjölskyldurSjúkraþjálfun Mosfellsbæjar fagn-

aði 25 ára afmæli þann 19. mars.
Hvernig við náum von og vellíð-

an er nokkuð sem flestir velta fyrir 
sér. Sjálf hef ég fundið leið með 
svokölluðu NEWSTART Program 
(newstart.com). 

Það er byggt á meira en 100 ára 
kenningum E.G. White. Fólk sem 
lifir eftir þessum kenningum, lifir hvað 
lengst í heiminum í dag. Í Sjúkraþjálfun 
Mosfellsbæjar kenni ég þessar aðferðir 
samhliða sjúkraþjálfun.

Lífsstílsbreytingar skila sér og eru vel 
rannsakaðar af mörgum fræðimönnum um 
allan heim. Neal D. Barnard læknir skrifaði 
í bók sinni Foods That Fight Pain að matur-
inn sem við borðum geti valdið verkjum. 

Hann útskýrir að með því að sleppa ýms-
um fæðutegundum, getum við minnkað 
bólgur, fundið sökudólgana og náð vellíðan 
í líkama okkar (Barnard, 1998). 

Shushana Castle og Amy-Lee Goodman 
gáfu út bókina Rethink Food: 100+ Doctors 
Can´t Be Wrong. Þessir hundrað læknar 
skrifa sögur um fólk, sjúkdóma og lífsstíl 

og hvernig matur tengist vellíðan 
(Castle og Goodman, 2014). Eddie 
Ramirez skrifaði um sykursýki 
2 Diabetes Can Be Defeated og 
hvernig hægt er að losna við eða 
minnka sykursýki með hundrað 
prósent breyttum lífsstíl (Ramirez, 
2014). Neal Nedley læknir kynnir 
hvernig mögulegt er að losna við 

eða minnka þunglyndi í bók sinni Depress-
ion the Way Out (Nedley 2001).

Á þessum tímamótum vona ég að sem 
flestir nái betri heilsu. Því má ekki gleyma 
að góð heilsa er ekki síst undir því komin 
að lifa í sátt. Samanber hina svokölluðu 
æðruleysisbæn: 

„Guð, gefi mér æðruleysi, til þess að 
sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 
kjark til að breyta því sem ég get breytt 
og vit til að greina þar á milli.“ (Reinhold 
Niebuhr)

Ég þakka gott samstarf.

Sonja Riedmann, sjúkraþjálfari
Sjúkraþjálfun Mosfellsbæjar 

Von og vellíðan

Foreldar barna í Varmárskóla fengu rafræna 
kynningu á niðurstöðum HLH ráðgjafar um 
stjórnskipulag Varmárskóla og tillögu hans 
um að skipta skólanum í tvo skóla. 

Fámennt var á fundinum og því ákvað 
stjórn foreldrafélgsins að varpa spurn-
ingunni yfir til foreldra/forráðamanna 
um álit þeirra á fyrirhugaðar breytingar 
stjórnskipulagsins. Á heimasíðu foreldra-
félagsins var einfaldlega spurt; einn eða 
tveir skólar? 

Alls svöruðu 147 foreldar/forráðamenn 
könnuninni. Rúmlega helmingur eða 
51% af þeim voru sammála tillögum HLH 
ráðgjafar um að betra væri að skipta skól-
anum upp í tvo sjálfstæða skóla. Það voru 
26.5% sem svöruðu neitandi og 22.4% voru 
hlutlaus. Foreldrum/forráðamönnum gafst 
einnig kostur á að svara spurningunni: 
„Viltu koma einhverju á framfæri?”. Tæplega 
þrjátíu manns svöruðu og komu með ýmis 

konar ábendingar og tillögur. Það sem helst 
kom stjórn foreldrafélagsins á óvart við úr-
vinnslu gagnanna var hversu mikill fjöldi 
foreldra/forráðamanna hafði ekki vitneskju 
um fyrirhugaðar aðgerðir og skildi því ekki 
ástæðu könnunarinnar. Það er því ljóst að 
upplýsingaflæði varðandi skýrslu HLH ráð-
gjafar til foreldra/forráðamanna hefði mátt 
vera ýtarlegra og með meiri fyrirvara. 

Hér er að neðan er samantekt úr þeim  
ábendingum sem barst frá  foreldrum/for-
ráðamönnum:

Jákvæð viðhorf: Eins og fram hefur kom-
ið var meirihluti forráðamanna jákvæður 
fyrir því að skólanum yrði skipt upp í tvo 
sjálfstæða skóla. Nokkrir þeirra tóku fram 
að tilvalið væri að skipta skólanum upp í 
smærri einingar. Fram kom að skólinn væri 
sprunginn og að með skiptingunni fengist 
eflaust meiri yfirsýn yfir skólastarfið.

Nýir skólastjórnendur: Algengasta 

ábendingin sem kom fram var ósk forráða-
manna um að ráðnir yrðu nýir skólastjórn-
endur fyrir nýja skóla og mikilvægt væri að 
auglýsa báðar stöðurnar. Foreldrafélagið 
tekur undir þessar ábendingar foreldra.

Ónægar upplýsingar: Margir höfðu 

spurningar um hvaða breytingar þetta 
myndi í raun hafa í för með sér. Hvort 
mötuneyti yrði í báðum skólum? Hvort 
stoðþjónustan myndi eflast? Hvort tvö 
foreldrafélög yrðu starfrækt? Skýr ósk kom 
fram um að nauðsynlegt væri að hafa ýtar-
lega kynningu fyrir foreldra/forráðamenn.

Annað: Aðrir voru sáttir við stöðuna eins 
og hún er í dag. Fram kom að kosturinn 
við óbreytt fyrirkomulag væri samnýting 
ýmissa starfsmanna. Einnig var bent á að 
ef einungis væri um stjórnarfarslega breyt-
ingu að ræða myndi þetta í raun skipta litlu 
fyrir nemendur og foreldra/forráðamenn.

Stjórn foreldrafélags Varmárskóla mun 
senda fræðslunefnd Mosfellsbæjar niður-
stöður könnunarinnar í von um að ábend-
ingar foreldra reynist gagnlegar og að mark 
verði tekið af þeim í komandi skipulagn-
ingu skólanna.

Fh. stjórn foreldrafélags Varmárskóla
Ólafía Bjarnadóttir

Einn eða tveir skólar?

Á að skipta Varmárskóla í tvo skóla?
• jÁ    • nei    • Hlutlaus
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Deiliskipulagsbreyting
4. áfanga Helgafellshverfis
Mosfellsbær auglýsir hér með tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi í Helgafellshverfi, skv. 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Umrætt svæði er nýr íbúðasvæði suðaustast í 
Helgafellshverfi sunnan nýs Skammadalsvegar. 
Breytingin felur í sér að tæplega 1 ha. spilda sunnan 
Sauðhóls bætist við skipulagssvæðið. Íbúðum 
fjölgar um 10 í hverfinu ýmist sem einbýli eða íbúðir 
í fjölbýli. Fjölbýli nyrst breytast líttilega. Hliðrun á 
nokkrum raðhúsum. Ný húsagerð einbýlis á tveimur 
hæðum skilgreind í greinargerð. Minniháttar 
breytingar eru á flestum götum og gangstéttum. 
Gildandi skipulag var staðfest 29.04.2020.

Smækkuð mynd af breytingu

Tillagan verður aðgengileg á vef Mosfellsbæjar, 
mos.is/skipulagsauglysingar, og á Upplýsingatorgi, 
Þverholti 2, svo þeir sem vilja geta kynnt sér hana 
og gert  athugasemdir. Athugasemdir skulu vera 
skriflegar, ásamt helstu upplýsingum um sendanda, 
og merktar skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, Þverholti 
2, 270 Mosfellsbæ. Einnig má senda athugasemdir í 
tölvupósti á skipulag@mos.is.

Athugasemdafrestur er frá 1. apríl 2021
 til og með 16. maí 2021.

Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

Dróttskátarnir í Mosverjum fóru í útilegu 
í Lækjarbotnaskála helgina 12.-14. mars 
ásamt dróttskátum úr Skjöldungum og 
Ægisbúum í Reykjavík. Hér kemur frá-
sögn frá þrem Mosverjum sem vildu deila 
með ykkur upplifun sinni af helginni.

Yfir helgina gerðist margt og mikið. Úti-
legan var raftækja- og tímalaus sem lagði 
áherslu á að lifa í núinu og að draga úr 
stressi. Þegar spurt var um tíma var alltaf 
svarað “korter í sjö”, vegna þess að klukkan 
í Ægisbúaheimilinu var föst á þeim tíma í 
10 ár. Það var nokkuð pirrandi en á sama 
tíma fyndið.

Skálinn var mjög snyrtilegur og vel um 
genginn. Með honum fylgdi rennandi vatn, 
nothæf klósett og rafmagn. Við eyddum 
miklum tíma úti í leikjum eða inni að spila 
og vingast við aðra skáta. Hvert félag sá um 
einn stóran leik sem allir gátu tekið þátt í. 
Við, Mosverjar, vorum með næturleik rétt 
eftir komu okkar á föstudaginn. Í honum 
áttum við að finna stað í grennd við skál-
ann, kallað hreiður, þar sem við földum 
litaða steina sem við kölluðum egg. Mark-
mið leiksins var að finna hreiður annarra 
og stela eggjum frá þeim.

Morguninn eftir vorum við vakin með 
dúndrandi tónlist í risastórum hátölurum 
en í þetta sinn var það þó ekki hin týpíska 
Latarbæjartónlist. Eftir morgunverð fórum 
við í tveggja tíma göngu og stoppuðum á 

eins konar leikvelli. Þar lékum okkur og 
fórum svo í leik sem Skjöldungar voru með 
sem kallast “Capture the flag”. 

Markmið hans er að tvö lið eru með stað 
fyrir fánann sinn og reyna svo að stela fána 
hins liðs. Svo gengum við aftur í skálann 
og fengum mjög langan frjálsan tíma. Eftir 
það fórum við í Löggu og bófa í umsjón 
Ægisbúa. Þá var okkur boðið upp á pylsur 
og við byrjuðum kvöldvökuna.

Í henni var hvert félag með atriði og 
við sungum og dönsuðum aðeins saman. 
Tveir aðilar áttu afmæli yfir helgina þannig 
sungið var fyrir þá og þeir fengu köku. Upp 
úr þurru koma skátaforingjar klæddir í her-
mannabúningum og stálu Skjöldungafor-
ingjanum Signýju. Við fengum þá verkefnið 
að finna hana og fengum vísbendingu hjá 
henni hvert ætti að fara næst. Þá enduðum 
við fyrir utan lítinn helli og þar voru nýir 
skátar vígðir. Við fórum þá aftur í skálann 
þar sem maður gat valið að hafa það rólegt 
eða dansa við sturlaða tónlist. 

Næsta dag vöknuðum við á okkar eigin 
hraða og byrjuðum að pakka niður og þrífa 
skálann. Þegar það allt var búið fengum 
við loksins að vita tímann og við fórum í 
nokkra leiki. Foreldrar/forráðamenn sóttu 
okkur um eittleytið og þá var útilegunni 
lokið.

- Takk fyrir okkur, Eberg, Kristófer og Óliver.

Raftækja- og tímalaus útilega
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Í síðustu viku undirritaði ég stækk-
un friðlandsins við Varmárósa. 
Ósarnir hafa verið á náttúruminja-
skrá frá árinu 1978 og voru fyrst 
friðlýstir árið 1980. 

Verndargildi svæðisins felst fyrst 
og fremst í því að þar er að finna 
fágæta plöntutegund, fitjasef, auk 
þess sem sjávarfitjarnar eru sér-
stæðar að gróðurfari og mikilvægt vistkerfi 
fyrir fugla. 

En það er samt fleira sem gerir svæðið 
einstakt; það er nefnilega einstakt að hafa 
aðgang að lítt snortnu votlendissvæði 
í næsta nágrenni við byggð. Svæði sem 
iðar af lífi og býður upp á ótal möguleika 
til fræðslu, útivistar og náttúruskoðunar. 
Markmið friðlýsingar Varmárósa er að 
vernda náttúrulegt ástand votlendis og sér-
stakan gróður sem á svæðinu er að finna. 
Fitjasef finnst bara á einum öðrum stað á 
landinu svo vitað sé, fyrir utan Varmárósa, 
sem gerir verndarsvæðið mjög merkilegt. 

Það hefur verið virkilega ánægjulegt að 
finna hversu ríkur vilji hefur verið af hálfu 
Mosfellinga til þess að tryggja vernd þessa 
einstaka svæðis, en votlendissvæði hafa 
svo sannarlega átt undir högg að sækja 
undanfarna áratugi. Ég er sannfærður um 
að stækkun friðlandsins muni enn frekar 
stuðla að því að íbúar og gestir svæðisins 
geti rannsakað og notið þess fjölskrúðuga 
lífs sem finna má á svæðinu.

Átak í friðlýsingum
Stækkun friðlýsts svæðis við Varmárósa 

er 16. friðlýsingin sem undirrituð er á 
þessu kjörtímabili. Eitt það fyrsta sem ég 

gerði eftir að ég varð umhverfis- 
og auðlindaráðherra var að setja 
af stað átak í friðlýsingum, sem 
unnið hefur verið í samstarfi Um-
hverfisstofnunar og umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins. Á meðal 
þeirra svæða sem hlotið hafa vernd 
í ráðherratíð minni eru náttúru-
perlur á borð við Geysi, Goðafoss, 

Kerlingarfjöll og Látrabjarg. Ég stefni að því 
að áður en kjörtímabilið er á enda muni 15-
20 svæði til viðbótar verða friðlýst.

Til hvers að friðlýsa?
Með friðlýsingu tökum við ákvörðun um 

að setja náttúruna í fyrsta sæti og stuðla að 
sjálfbærri nýtingu sem gengur ekki í ber-
högg við náttúruna, okkur og komandi kyn-
slóðum til heilla. En mörgum friðlýsingum 
fylgir líka umsjón og styrking innviða. Fyrr 
í þessum mánuði var í fjórða sinn tilkynnt 
um úthlutun fjármagns úr Landsáætlun 
um uppbyggingu innviða. Gert er ráð fyrir 
rúmlega 2,6 milljarða króna framlagi til 
næstu þriggja ára til uppbyggingar innviða 
á friðlýstum svæðum vítt og breitt um land-
ið. Landsáætlun er þannig öflugt verkfæri í 
þágu náttúrunnar. 

Á Íslandi eru nú, auk Varmárósa, rösk-
lega 120 friðlýst svæði og mörg þeirra á 
höfuðborgarsvæðinu eða næsta nágrenni 
þess. Ég hvet þig, lesandi góður, til að fletta 
þeim upp og velja þér einhverja einstaka 
náttúruperlu í nágrenninu til að heimsækja 
og njóta náttúrunnar. 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Umhverfis- og auðlindaráðherra

Friðlandið við Varmárósa 
stækkað

Embættismenn í Kína tilheyra 
gamalli stétt. Sú er mun þróaðri 
en sú íslenska. Rekja má kínverska 
embættismannakerfið langt aftur í 
aldir. 

Réðu þar konungar og keisarar 
sem oft á tíðum voru fremur lítt 
stjórntækir. Má þar m.a. nefna 
síðasta keisarann Puyi. Puyi sagði 
af sér embætti „STRAX“ í upphafi síðustu 
aldar. Við tók borgarastyrjöld, svo árásir 
Japana og að lokum kommúnistar.

Á bæjarstjórnarfundum í Mosfellsbæ 
virðist þessu öðruvísi farið en þar sem 
best lætur. Í Mosfellsbæ á embættis- og 
stjórnmálamaður það til að renna saman 
í einn mann rétt eins og í óræðu listaverki 
eftir uppáhaldið mitt, sjálfan Salvador Dali. 
Heima hjá Dali, í spænska sjávarþorpinu 
Port Lligat við Miðjarðarhafið, er stigi sem 
liggur upp í ekkert. Ætli að þar sé að finna 
hinn eiginlega metorðastiga hins íslenska 
pólitískt ráðna embættismanns sem hald-
inn er „Stokkhólms-heilkenni“?

Bóseindir eðlishyggjunnar birtast er 
embætti forseta bæjarstjórnar, pólitískt 
ráðna bæjarstjórans og kjörna bæjarfull-
trúans, þ.e. oddvita Sjálfstæðisflokkins, 
renna saman í einn mann. Á sér þá stað 
fremur óstöðugur kjarnasamruni, sérlega 
þegar fara á „STRAX“ í fundarhlé. Ekki er 
séð hvaða neyðarástand er uppi þegar svo 
brátt skal brugðist við.

„Únglingurinn í skóginum“ varð til hér í 
Mosfellsbæ. Frá þeim tíma er Hriflubónd-
inn bannfærði Laxness hefur ekki verið 
uppi súrrealískara ástand í Mosfellsbæ, 
þökk sé meirihluta Sjálfstæðisflokks og VG. 
Hvorki eru anemónur kysstar næ hlegið. 
Það er miður.

Fréttir herma að nýlega hafi Mosfellsbær 
tapað dómsmáli í héraði gegn fjölfötluð-
um einstaklingi. Samkvæmt efni dómsins 
varðar málið NPA samning sem bærinn 
dró að ganga frá. Þegar bæjarfulltrúar, sem 

vilja hreyfa við viðkæmum málum 
en mikilvægum er slíkt túlkað, af 
helstu „súrrealistum“ bæjarstjórn-
ar, sem árás á Mosfellsbæ eins og 
hann leggur sig. Í versta falli er í 
slíkum málum fullyrt að viðkom-
andi bæjarfulltrúar, sem gagnrýna 
lélegan rekstur og gerræðislegt 
stjórnarfar, séu að ráðast með of-

beldi á starfsmenn bæjarins. 
Hversdagsleiki illskunnar á sér hér engin 

takmörk í augljósri ógnarstjórn er skákar 
hér í skjóli aumkunarverðs meirihluta. Sá 
sem stýrir er sá sem ber ábyrgð en ekki 
einstakir starfsmenn. Ábyrgðina á þessu 
ber embættismaðurinn og bæjarstjórinn í 
senn. Mun meirihlutinn axla hana?

Þessu til fyllingar skal bent á grátkór 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Sá 
kallar stöðugt eftir fjármagni úr ríkissjóði, 
jafnvel í gegnum gjallarhorn banka. Ríkis-
sjóður reynir að halda sig við langtíma fjár-
málaáætlun í sama mund og sveitarfélögin 
mörg hafa úr ónýttum skattheimildum að 
moða. Þetta staðfesti formaður Sjálfstæðis-
flokksins og fjármálaráðherra nýlega. 

Ekki skal mærð aukin skattlagning en 
þarna virðist hnífurinn standa í heilagri 
kú. Sveitarfélögin mörg sóa ítrekað af 
almannafé og það í gæluverkefni eins og 
hönnun á óarðbærri borgarlínu. Nefna má 
einnig sóun í SORPU og illa rekinn Strætó. 
Þau senda nú sjálfsagt brátt frá sér hágrát 
úr fjarskiptakerfinu vegna NPA samninga 
við fatlaða einstaklinga. Er það þar sem á 
að spara og láta hart mæta hörðu?

Vonum að embættismannakerfið á Ís-
landi, sérstaklega í yfirstjórn Mosfellsbæj-
ar, breytist. Þurfum við að bíða þar til enn 
einn vel meinandi embættismaðurinn gefst 
upp, hættir, hverfur? Já, hverfur rétt eins og 
í Kína.

Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi 
Miðflokksins í Mosfellsbæ

STRAX-heilkennið 
í Mosfellsbæ

Í Leirvogstunguhverfi sem og í 
öðrum hverfum Mosfellsbæjar 
snýst umferðaröryggi að miklu 
leyti um hegðun íbúanna í um-
ferðinni. Leirvogstunga er nýlegt 
hverfi í Mosfellsbæ og í meirihluta 
hverfisins er leyfilegur hámarks-
hraði 30 km. á klukkustund. 

Að beiðni Mosfellsbæjar var 
Verkfræðistofan EFLA fengin til 
að meta umferðaröryggi í Leir-
vogstunguhverfi og samhliða því 
var íbúum hverfisins gefin kostur 
á að koma með ábendingar og 
athugasemdir varðandi umferð og 
umferðaröryggi í hverfinu.  

Megin tilgangur vinnu þessarar 
var að taka sama ábendingar og 
athugasemdir sérfræðinga EFLU og íbúa 
um hvað megi bæta í umferðaröryggi 
hverfisins, hverju þurfi mögulega að breyta, 
hvernig þá og af hverju.

 Íbúasamráð
Auglýst var á Facebook síðu Leirvog-

stunguhverfisins eftir ábendingum íbúa. 
Sérstakur hlekkur var á Facebook síðu 
þessari þar sem hægt var að merkja við 
staðsetningu og koma með athugasemdir 
og ábendingar varðandi hættulega staði 
með tilliti til umferðaröryggis.  

Hlekkurinn var virkur í eina viku og alls 
bárust 134 athugasemdir. Samráð sem þetta 
við íbúa er mikilvægt til að ná sem bestu, 
hagkvæmustu og skilvirkustu niðurstöðu til 
að auka umferðaöryggi í hverfinu, því íbúar 
hverfisins þekkja það best hvað betur má 
fara. 

Það er þakkarvert hve margar góðar 
ábendingar og athugasemdir bárust og 
verða þær allar  skoðaðar.

Slysagreining
Samkvæmt slysagögnum Samgöngustofu 

voru 18 slys og óhöpp skráð í Leirvogstungu 
og Tunguvegi á árunum 2015 - 2019. Voru 
17 þeirra óhöpp án meiðsla og eitt slys með 
litlum meiðslum. 

Flest slysanna voru einslys, það er að 
segja slys þar sem einungis einn aðili átti 

hlut að slysinu. Einslysin voru 
meðal annars þegar ekið var á 
ljósastaur, vegrið og á ökutæki sem 
er lagt við hægri brún götu.

Í slysagreiningunni kemur til 
dæmis fram að töluvert sé ekið á 
bíla sem eru kyrrstæðir í bílastæð-
um við götukanta.

Nokkrir staðir í hverfinu vekja 
meiri athygli en aðrir út frá slys-
agreiningunni. Ber hér helst að 
nefna Laxatungu við gatnamót 
Leirvogstungu (austur tenging) og 
gatnamót Laxatungu og Kvíslar-
tungu (suður tenging).

Umferðaröryggi í hverfinu 
Ábendingar og athugasemdir 

bárust meðal annars frá íbúum varðandi 
lýsingu í hverfinu, varðandi mikinn hraða 
ökutækja, skertrar sjónlengdir, til dæmis 
vegna gróðurs sem nær út fyrir lóðamörk, 
skjólveggja og óhagstæðra legu vinkils 
götu. 

Hraðatakmarkandi aðgerðir eins og 
hraðahindranir sem styðja 30 km. hraða 
eru nú þegar til staðar í hverfinu og bann-
 svæði  hafa verið máluð á vissum stöðum 
til að lágmarka árekstrarhættu og hraða. 
En gera þarf betur og er til dæmis mælt 
með því í skýrslunni  að kynna fyrir íbúum 
hættu sem myndast við gatnamót þar sem 
sjónlengdir eru skertar og þar sem gróður 
nær út fyrir lóðarmörk. 

Skýrsla EFLU hefur verið kynnt í skipu-
lagsnefnd og rædd í Bæjarstjórn Mosfells-
bæjar auk þess sem skýrslan var birt á 
Facebook síðu Leirvogstunguhverfis.  Um-
hverfissviði Mosfellsbæjar hefur nú verið  
falið að rýna niðurstöður skýrslunnar og 
verða tillögur íbúa og sérfræðinga EFLA 
nýttar til þess að auka enn frekar umferð-
aröryggi í Leirvogstunguhverfi.

Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi og formaður 
bæjarráðs og skipulagsnefndar Mosfellsbæjar.

Helga Jóhannesdóttir, nefndarmaður í 
skipulagsnefnd og varabæjarfulltrúi 

Umferðaröryggi í 
Leirvogstunguhverfi

Kæru Mosfellingar.
Bættur aðgangur að 

upplýsingum er for-
senda gegnsæi í störfum 
stjórnsýslunnar en það 
er eitt af áherslum Vina 
Mosfellsbæjar.  

Það er því okkar kjör-
inna fulltrúa að búa svo 
um hnútana að íbúarnir geti á auðveldan 
hátt nálgast upplýsingar og öðlast þannig 
innsýn í verkefni stjórnsýslunnar. 

Aukin upplýsingagjöf og gott aðgengi að 
upplýsingum eykur traust á störf stjórn-
sýslunnar um leið og íbúum er gert það 
sem auðveldast að kynna sér hin ýmsu 
mál sem þar eru til meðferðar hverju 
sinni. Málsnúmer og heiti mála úr mála-
skránni getur allur almenningur svo nýtt 
sér til að óska frekari upplýsinga um mál 
á grundvelli heimilda í upplýsingalögum 
nr. 140/2012.

Með þetta í huga lagði undirritaður fram 
tvær tillögur í bæjarráði Mosfellsbæjar í 
þessari viku um:

- Rafrænan aðgang almennings að mála-
skrá Mosfellsbæjar og

- Rafræna birtingu helstu daglegra verk-
efna bæjarstjóra.

Þess má geta að ráðuneytin eru um þess-
ar mundir að undirbúa að birta málaskrár 
sínar á vef stjórnarráðsins og er tilgang-
urinn einmitt sá að auðvelda almenningi 
að fá yfirsýn yfir verkefni hvers ráðuneytis. 
Núverandi forsætisráðherra hefur einnig 
beitt sér fyrir því að dagbækur ráðherra í 

ríkisstjórn Íslands eru nú þegar aðgengileg-
ar á vef stjórnarráðsins. 

Hér að neðan fylgir slóð á dagbók for-
sætisráðherra þar sem fólk getur kynnt sér 
hvernig undirritaður sér fyrir sér að birting 
á dagbók bæjarstjóra Mosfellsbæjar gæti 
litið út. 

En af hverju dagbók bæjarstjóra? Jú 
vegna þess að öll verkefni sem bæjarstjóri 
innir af hendi í nafni embættis bæjarstjóra 
eru opinber embættisverk sem eðlilegt væri 
að íbúar Mosfellsbæjar gætu fylgst með.

 
Það er von mín að bæjarráð taki vel í 

fyrirliggjandi tillögur mínar um rafrænan 
aðgang íbúa að annars vegar málaskrá 
Mosfellsbæjar og hins vegar að dagbók 
bæjarstjóra. 

Stefán Ómar Jónsson, 
bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar.

Til upplýsingar er hér hlekkur á dagbók 
forsætisráðherra 1. – 7. mars 2021.

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/forsaetisrad-
uneytid/forsaetisradherra/stok-raeda-forsaetisrad-

herra/2021/03/18/Dagskra-radherra-1.-7.-mars-2021

Lifandi málaskrá og dagbók



www.samanhopurinn.is

Foreldrum er heimilt að stytta þennan tíma en ekki lengja. Bregða má út af reglu-
num þegar börn eru í fylgd með fullorðnum og börn 13-16 ára eru á heimleið frá 
viðurkenndri skóla,- íþrótta- eða æskulýðssamkonu. Aldur miðast við fæðingarár.

FORELDRAR VERUM SAMTAKA!

ÚTIVISTAR-
REGLURNAR*

Á skólatíma 1. september til 1. maí
12 ára börn og yngri 
mega lengst vera úti til kl. 20 

13 – 16 ára börn mega 
lengst vera úti til kl. 22

1. maí til 1. september 

12 ára börn og yngri 
mega lengst vera úti til kl. 22

13 – 16 ára börn mega 
lengst vera úti til kl. 24

*Skv. 92 gr. laga nr. 80/2002
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Þar sem vorið er á næsta leiti þykir okkur vert að minna 
á foreldrarölt Mosfellsbæjar, með hækkandi sól fylgir 

aukinn áhugi barna og unglinga á útiveru seint um kvöld.

Foreldrafélög Mosfellsbæjar ásamt félagsmiðstöðinni Bólinu standa fyrir 
foreldrarölti í Mosfellsbæ. Gengið er á kvöldin um helgar frá þremur skólum 

bæjarins, Varmárskóla, Lágafellsskóla og Helgafellsskóla.

Með þátttöku í foreldrarölti kynnist þú öðrum íbúum Mosfellsbæjar.  Einnig 
hefur þú góð áhrif á bæjarbraginn og það félagslega umhverfi sem börnin 

okkar búa í.  Nærvera fullorðinna þar sem unglingar hafa safnast saman 
hefur róandi og fyrirbyggjandi áhrif.  Slík nærvera gefur unglingum líka 

tækifæri til að leita aðstoðar fullorðinna ef á þarf að halda. 

Öryggi Mosfellsbæjar er á okkar ábyrgð og því færri óæskilegar hópamynd-
anir og því meiri sýnileiki fullorðinna er góð forvörn gegn notkun vímuefna, 
einelti og ofbeldi.  Allir þessir hlutir ógna öryggi bæjarins sem hefur hugsan-

lega bein eða óbein áhrif á okkur öll. Allir geta tekið þátt í foreldrarölti, líka 
þeir sem eru ekki foreldrar eða eiga uppkomin börn.  

Við viljum hvetja foreldra og alla þá sem er annt um börn og bæinn okkar 
að kíkja inn á Facebook síðu röltsins ,,Foreldrarölt í Mosfellsbæ“ og skrá sig.  
Þó svo skráningarsíðurnar séu sérstaklega merktar ákveðnum bekkjum er 

öllum, sem vilja taka þátt, frjálst að skrá sig á hvaða kvöld sem er.

Hlökkum til að sjá þig á röltinu.

SAMMOS
Samtök foreldrafélaga 

grunnSkóla moSfellSbæjar

Foreldrarölt

Þegar fólk kaupir sér húsnæði er að 
mörgu að hyggja. Byggingin þarf að 
uppfylla lög og reglugerðir en því 
miður virðast allt of margir gallar 
koma í ljós eftir að eigendur taka 
við fasteign. Margir slíkra galla eru 
á ábyrgð hönnuða, byggingastjóra 
eða meistara. 

Skv. lögum má Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun (áður Mannvirkjastofn-
un) ávíta og svipta starfsréttindum þá sem 
vanrækt hafa starfsskyldur sínar. Ekki hefur 
komið til þess að hönnuður, byggingastjóri 
eða iðnmeistari hafi hlotið áminningu og 
misst löggildingu eða starfsleyfi á grund-
velli 57. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki. 
Ótrúlegt! Hér er ekki við byggingafulltrúa 
að sakast heldur Húsnæðisstofnun svo að 
það sé tekið fram. Yfirvöld í bænum ættu 
hins vegar að beita sér fyrir að bygginga-
eftirlit fái nægt fjármagn til þess að veita 
aðhald þeim sem starfa í mannvirkjagerð 
innan bæjarmarka.

Aðrir hagsmunir vega einnig þungt, 
t.a.m. skipulagsþátturinn. Þar gilda önnur 
lög en í grófum dráttum má segja að skipu-
lagsvaldið sé pólitískt. Bæjarstjórn tekur 
ákvörðun um aðalskipulag sem er áætlun 
eða stefna. Það má segja að aðalskipulag sé 
framtíðarsýn. 

Deiliskipulag er áætlun fyrir afmarkað 
svæði eða reiti sem í manna máli eru kölluð 
hverfi. Þetta er þó ekki algilt.

Skipulagsþátturinn er alfarið á ábyrgð 
kjörinna fulltrúa. Skipulagsvaldið er nánast 
alltaf í höndum sveitarfélagsins.

Miðflokkurinn í Mosfellsbæ hefur tekið 
þá afstöðu að deiliskipulagi sem er í gildi 
eigi ekki að breyta. Átæða þess er sú að við 
breytingar skerðast gæði þeirra sem fyrir 
eru. 

Á þessu eru að vísu fáeinar undan-
tekningar. Þær eru t.d. breytingar er lúta 
að umferðaröryggi íbúa og aðgengi. Mið-

flokkurinn hefur líka verið fylgj-
andi breytingum á deiliskipulagi 
hverfa sem eru óbyggð enda vita 
fasteignakaupendur þar að hverju 
þeir muni ganga.

Það er nefnilega raunin að þeg-
ar verið er að gera breytingar er of 
algengt að horft sé til gróðasjón-
armiða vertaka. Rökin sem beitt 

er geta verið að markaðurinn kalli eftir 
tilteknum stærðum eigna og því sé eðlilegt 
að fjölga íbúðum. Yfirleitt fylgja slíkum 
fullyrðingum engin gögn.

Greiningardeild Ríkislögreglustjóra gaf 
út skýrslu um skipulagða brotastarfsemi 
2019. Í skýrslunni var vitnað í Noreg og 
ástandið þar. 

„Í kafla um spillingu á bæjar- og sveit-
arstjórnarstigi segir að sakamál síðustu 
ára gefi til kynna sérstaka áhættu á spill-
ingu í tengslum við leyfisveitingar vegna 
skipulagsmála og byggingaframkvæmda. 
Sú hætta sé fyrir hendi að starfsmenn á 
bæjar- og sveitarstjórnarstigi ýmist reyni 
að hagnast á aðstöðu sinni með tilliti til 
leyfa vegna framkvæmda eða þeim séu 
boðnar mútur. Fjallað er um að framferði 
sem almenningur upplifi sem siðleysi og 
spillingu á þessu sviði stjórnsýslunnar þurfi 
ekki nauðsynlega að fela í sér lögbrot. Sagt 
er frá rannsókn á vegum samtaka sveitarfé-
laga í Noregi árið 2018. Í henni kváðust 85% 
stjórnenda á bæjar- og sveitarstjórnarstigi 
telja spillingu „litla eða mjög litla“ á þessu 
sviði opinbers reksturs. Í sömu könnun 
sögðu 13% þátttakenda að þeir hefðu á 
síðustu 12 mánuðum orðið fyrir þrýstingi 
um að hygla sérstaklega tilteknum aðilum 
í störfum sínum.“

Vonandi stöndum við okkur betur en 
Noregur.

Jón Pétursson, fulltrúi Miðflokksins 
í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar

Verður byggð blokk í 
bakgarðinum hjá þér?
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Besta platan
Heilsa er ekki bara að sofa, borða 

og hreyfa sig. Heilsa snýst um 
miklu meira. Viðhorf til lífsins til 
dæmis. Það er hægt að skrolla sig í 
gegnum lífið með neikvæð gleraugu 
á nefinu og finna öllu og öllum allt til 
forráttu. En það er líka hægt að fara 
hina leiðina, einbeita sér að því að 
gera hluti sem maður hefur gaman 
af. Þríeykið sem heldur úti hlað-
varpinu „Besta platan“ er í seinni 
flokknum. 

Þeir Skálmaldarbræður Baldur 
og Snæbjörn og félagi þeirra, 

doktorinn Arnar Eggert, ræða saman 
í þessum hlaðvarpsþáttum um 
hljómsveit eða listamann og fara 
aðallega yfir þá plötu sem Snæbjörn 
leggur upp með að sé besta plata 
viðkomandi. Ég hef mikið verið 
að hlusta á þessi þætti undanfarið 
– yfirleitt þegar ég er að iðnaðar-
mannast eitthvað heima hjá mér. 
Vinnan flýgur áfram undir spjalli og 
stundum söng þessara herramanna. 
Það skín sterkt í gegn hvað þeir hafa 
gaman af því sem þeir eru að gera og 
að vera saman. 

Það er sömuleiðis greinilegt að 
þeir tækla hvert viðfangsefni 

af virðingu og heiðarleika. Og gera 
oft grín að sjálfum sér fyrir að hafa 
þegar þeir voru yngri verið fullir af 
fordómum og fyrir að hafa „haldið 
með“ ákveðinni hljómsveit og litið 
niður á aðra af því að umhverfið 
sem þeir voru í nánast krafðist þess. 
Allir hafa þroskast upp úr því og eru 
óhræddir að viðurkenna hvað þeim 
þykir gott og skemmtilegt, sama 
hvaðan það kemur og hvað það 
heitir. 

Það er ótrúlega heilsueflandi 
þegar covidið heldur áfram að 

stríða okkur, jörð skelfur eða logar og 
íslensku landsliðin okkar í fótbolta 
tapa öllu sem þau komast í, að 
slökkva á fréttum, út-
varpi og umhverf-
inu eiginlega og 
velja sér í staðinn 
skemmtilegan þátt 
í „Bestu plötunni“. 
Við höfum alltaf 
val, við getum 
valið skemmtilegu 
leiðina í lífinu. Ég 
mæli með henni!

Heilsumolar gaua
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Guðjón 
Svansson 
gudjon@kettlebells.is

www.fastmos.is

Sími: 586 8080 Bíldshöfða 14  |  Reykjavík  |  s. 520 3200

www.artpro.is

Ekki alls fyrir löngu þá barst mér 
skoðanakönnun sem fjallaði um 
upplifun mína á því hvernig mér 
fyndist að búa á þeim stað sem ég 
bý. Að mínu mati þá var ekki erfitt 
að svara þeim spurningunum öll-
um í þá veru að hvergi á jarðríki er 
betra að búa en í Mosfellsbæ. 

En eftir á að hyggja þá fékk ég 
bakþanka vegna þess að marg oft hef ég 
orðið var við það að pólítíkusar bæjarins 
veifi þessari skoðannakönnun sem merki 
um eigið ágæti og afrek og þess vegna vil ég 
hér með koma því á framfæri að það er ekki 
vegna þeirra afreka sem ég svaraði þessari 
skoðanakönnun eins og ég gerði eða að það 
er hvergi betra að búa en í Mosfellsbæ. Ég 
tala svo nú ekki um umhverfið og náttúr-
una!

Ég bý í þeim hluta Mosfellsbæjar sem oft 
er kallað olnbogabarn Mosfellsbæjar eða í 
Mosfellsdal. Nafnið dregur sennilega taum 
af því að við erum oftast síðust í röðinni 
þegar kemur að ýmsum framkvæmdum á 
vegum bæjarins og drífa ekki öll þau gæði 
sem bærinn veitir bæjarbúum upp í Mos-
fellsdal einhverra hluta vegna. 

Af mörgu er hægt að taka hvað þetta 
varðar og töluvert misræmi sem er á milli 
Mosdælinga og annara bæjarbúa og má t.d. 
nefna að til stóð að leggja ljósleiðara um 
allt bæjarfélagið og var sá samstarfssamn-
ingur undirritaður fyrir nokkrum árum í 
votta viðurvist og smellt mynd af virtum 
bæjarpólitíkusum og forstjórum og birt hér 
í þessu ágæta blaði.  

Samkvæmt framkvæmdaáætlun þá var 
Mosfellsdalur síðastur í röðinni. Þegar kom 
svo að Mosfellsdal þá kom babb í bátinn. 

Fyrirtækið Míla var ekki tilbúið að 
leggja ljósleiðara um Mosfellsdal 
vegna þess að það þótti ekki hag-
kvæmt og ekki bissness fyrir fyr-
irtækið þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar 
að það skyldi leggja ljósleiðara 
um allt bæjarfélagið og viljayfir-
lýsingu þar um. Var brugðið á það 
ráð að sækja um dreifbýlisstyrk til 

Fjarskiptasjóðs til að fjármagna verkefnið 
í ljósi átaksins „Ísland ljóstengt“. Fékkst 
styrkur sem miðast af því að þeir sem ekki 
hafa kost á því að tengjast ljósneti gætu 
fengið styrk.  

Efla verkfræðistofa var fengin í það að 
skipuleggja verkefnið og komast að því 
hverjir væru styrktarhæfir og hverjir ekki. 
Virðist vera að þeirra vinna hafi verið fólgin 
í því að fara inn á heimasíðu Mílu og slá inn 
heimilisföngum hverjir gætu hugsanlega 
tengst ljósneti og hverjir ekki og niðurstaða 
fengin samkvæmt því með frekar óvísinda-
legum niðurstöðum. 

Niðurstaða bæjarfélagsins var sú að þeir 
sem væru styrktarhæfir greiddu 125 þúsund 
og óstyrktarhæfir greiddu 375 þúsund krón-
ur til að fá ljósleiðara. Míla mátti svo sjálft 
velja eftir eigin geðþótta úr þau heimili sem 
gátu fengið tengingu á lægra gjaldinu burt 
séð hvort styrkur fengist eða ekki. Nú spyrja 
margir af hverju ættu íbúar Mosfellsdals að 
greiða eitthvað umfram aðra sérstaklega í 
ljósi þess að  allir aðrir íbúar greiddu ekki 
neitt, en svona er nú að vera olnbogabarn 
Mosfellsbæjar. 

Mikil áhersla var lögð á það af hálfu 
íbúafélagsins Víghóls að bæjarfélagið sem 
hafði yfirumsjón og var ábyrgðaraðili að 
framkvæmdinni framkvæmdi þetta allt í 

nánu samstarfi við íbúa og íbúasamtökin. 
Ekki er hægt að segja að það hafi verið gert 
með nokkrum hætti og allar ákvarðanir 
teknar í reykfylltu bakherbergi og svo að 
lokum tilkynnt hvernig þetta ætti allt sam-
an að vera.

Það sjá það allir að hér er ekki um opið 
og sanngjarnt ferli að ræða og samkvæmt 
skoðanakönnun sem íbúafélagið gerði á 
meðal íbúa þá hefðu þeir sjálfir kosið, af 
því á annað borð væri gjaldtaka, að þá yrði 
hún jöfn og sama greiðsla sem öll heimili 
greiddu jafnt. 

Einnig vildi fólk að Mílu hefði ekki verið 
gefið opið leyfi að bjóða eftir eigin geðþótta 
betri kjör á tengingu til einstakra heimila. 
Þetta endurspeglar heilbrigðan hugsun-
arhátt hjá íbúum Mosfellsdals sem er að 
skipting á einhverjum gæðum skuli skipt 
með jöfnum og réttlátum hætti á milli allra 
íbúa dalsins.

Eins og ferlið var framkvæmt þá er það 
allt mjög ámælisvert og allt til þess fallið 
að skapa sundrung á meðal íbúa. Hið 
gagnstæða gerðist hins vegar sem var að 
þetta þjappaði fólki frekar saman í því að 
fordæma svona vinnubrögð og munum við 
leggja mikla  áherslu á í framtíðinni að allar 
ákvarðanatökur verði gerðar í sátt og í sam-
vinnu við íbúa í gegnum íbúasamtökin. 

Já, gott fólk! Það er þess vegna sem það 
er best að búa í Mosfellsbæ. Það er vegna 
þess að íbúar Mosfellsdals- og bæjar er gott 
og réttlátt fólk og niðurstöður allra kannana 
um hvar best er að búa hefa bara alls ekkert 
með bæjaryfirvöld eða pólitíkusa að gera.

Guðmundur Hreinsson
Greinarhöfundur situr í stjórn 

Víghóls íbúasamtaka Mosfellsdals.

Það er best að búa í Mosfellbæ!

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf
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Kannanir á líðan barna og unglinga 
á covid tímum sýna að full ástæða 
þykir að beina betur sjónum að 
unglingum okkar. 

Nú takast fjölskyldur á við afleið-
ingar faraldurs og þeirra aðstæðna 
sem hafa skapast.  Íþrótta – og tóm-
stundastarf hefur fallið niður og 
miklar takmarkanir verið á félags-
starfi unglinga en við þær aðstæður 
er hætta á að við taki eirðarleysi 
og einmanaleiki. Ýmislegt er til 
ráða og mikilvægast af öllu að taka 
höndum saman – það getum við 
Mosfellingar.

Niðurstöður kannana 
Í febrúar ár hvert leggur Rann-

sókn og greining könnun fyrir 
nemendur í 8. – 10. bekk og hefur 
það verið gert sl. 10 ár. Í þessum 
könnunum er m.a. spurt um líðan, 
notkun tóbaks og vímuefna, vin-
áttu, samskipti við þeirra nánustu 
og fleira. Ávallt er rýnt í niðurstöður 
og brugðist við.

Nýjustu niðurstöður hafa verið kynnt-
ar í nefndum bæjarins, í skólum og fyrir 
foreldrum en niðurstöður sýna að það 
fjölgar í  hópi unglinga sem neyta áfengis 
og tóbaks.  

Á síðustu mánuðum hefur starfsfólk sem 
starfar með unglingum orðið vart við að 

neysla sé að aukast í fleiri hópum. 
Nikótín í umbúðum sem líta út 
eins og saklausir tyggjópakkar, 
auðvelt aðgengi að vímuefnum 
og óþekktur félagsskapur eru 
merki sem foreldrar ættu að vera 
vakandi yfir. 

Vert er að taka fram að langflest-
ir unglingarnir  hér í Mosfellsbæ 
eru sannarlega til fyrirmyndar en 
má ekki loka augunum fyrir því að 
fjölgað hefur í þeim hópi unglinga 
sem  neyta áfengis og tóbaks. Við 
því þarf að bregðast.

Ýmislegt til ráða
Til að bregðast við þessum nið-

urstöðum hafa foreldrafélögin,  
grunnskólarnir, skólaþjónustan í 
Mosfellsbæ, félagsmiðstöðin Ból-
ið og barnavernd tekið höndum 
saman og hafið nú þegar ýmsar 
almennar aðgerðir. 

Má t.d. nefna  að foreldrarölt 
er hafið að nýju,  sjálfstyrkingar-
námskeið fyrir unglinga í félags-

miðstöðinni og að lögreglan í samstarfi 
við barnavernd hefur hitt nemendur elstu 
deildar í Varmárskóla og Lágafellsskóla 

Í Mosfellsbæ er mikið framboð af fjöl-
breyttu íþrótta– og tómstundastarfi og 
ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. 
Frístundastyrkir eru í boði fyrir börn og 

unglinga og er nú í boði sérstakur styrkur 
fyrir efnaminni heimili. 

Gleymum þó ekki að öflugasta forvörnin 
fer fram við eldshúsborðið þar sem spjallið 
fer fram og traustið er eflt. Einnig er mikil-
vægt að foreldrar innan vinahópanna þekk-
ist og tali saman, en það kemur til góðs ef 
upp kemur vandi. 

Bæjarfélagið og allir þeir sem með 
börnum okkar starfa leggja sig fram við að 
hjálpa unglingum sem aðstoðina þurfa. En 
á endanum er ábyrgðin alltaf foreldranna 
og mikilvægt að sjá þegar hættumerkin 
fara að blikka. Spyrjum spurninga, opnum 
augum og  þorum að vera foreldrar. Þannig 
gætum við að velferð unglinganna. 

Rafrænn íbúafundur með 
foreldrum í Mosfellsbæ

Að lokum viljum við benda á að fimmtu-
daginn 8. apríl mun Mosfellsbær standa 
fyrir rafrænum íbúafundi á fésbókarsíðu 
bæjarins þar sem boðið verður upp á 
áhugaverða fyrirlestra og hvatningu til 
foreldra undir yfirskriftinni „Það þarf heilt 
þorp til að ala upp barn“. Við hvetjum for-
eldra til að taka þátt í verkefninu og standa 
um leið að velferð barna sinna.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir form. fræðslunefndar
Rúnar Bragi Guðlaugsson form fjölskyldunefndar

Sturla Sær Fjeldsted form. 
íþrótta- og tómstundanefndar 

Tökum höndum saman



Þú finnur öll blöðin á netinu
www.mosfellingur. is

Sigríður Rún
Við fjárfestum 
í ryksuguró-
bot. Hún heitir 

Stella og þrífur töluvert 
betur en við! Hún er líka 
ökuníðíngur og hræðir dýrin 
en Stellu er sama og sendir 
mér sms þegar hún er búin 
að ryksuga! Mér finnst hún 
bara mjög dugleg og enginn 
annar í þessari fjölskyldu 
sendir mér sms þegar hann 
er búinn að þrífa!!! just 
sayin ...
� 7.�mars

Vilborg 
Sigurðar-
dóttir
Komin heim 

eftir viðburðaríka daga hjá 
okkur Gísla. Á mánudaginn 
gekk salan á húsinu okkar í 
gegn, við rukum upp á land 
í gær og keyptum okkur 
íbúð og svo heim til Eyja 
aftur í dag.
Sjáumst fljótlega minn 
gamli heimabær, Mosó <3
� 24.�mars

Lárus 
Haukur 
Jónsson
Það er enn 

einu sinni búið að loka 
kallinn inni, allir sem voru 
að hugsa um að heimsækja 
mig verða að fresta því 
hahaha.
� 24.�mars

Hjalti 
Árnason
Árni Sýknaður
� 12.�mars

Jón Smári 
Pètursson
Ekki hafa 
áhyggjur af 

mér gott fólk.  Ég er líka 
búinn að kíkja á eldgosið.  
Ef þið viljið myndir sendið 
mér skilaboð. Annars er 
eitthvað af myndum á 
netinu.
� 29.�mars

Bubbi 
Morthens
Lífið þessa 
dagana er 

guðlaust án gleði eða nei 
annars guðlaust fullt af reiði 
hófadynur í eyrum hófspor í 
hjarta þínu brenisteins þefur 
í nösum lífið þessa dagana 
er án lýðræðis tálgað af 
þér uns  þú stendur nakin 
fyrir framan sjálfum þér 
lífið þessa dagana hefur 
yfirgefið þig
� 24.�mars
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Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum s.s 
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum, 
timburverki, gróðursetningu, trjáklippingum.

Garðmenn leggja áherslu á fagleg vinnu-
brögð, vandvirkni og skjóta þjónustu.

Sími 893 5788

Flugumýri 2   -   Sími 566-6216

Öll almenn vörubíla- og kranaþjónusta 
• Grabbi, grjótkló og fl. 

• Útvega öll jarðefni.  

• Traktor og sturtuvagn 
í ýmis verkefni eða leigu. 

• Sláttuþjónusta og fl.

Bj Verk ehf. 
Björn s: 892-3042

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur�rafverktaki

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð

Öll almenn lögfræðiþjónusta 

Innheimtur 

Sala fasteigna
Háholti 14  - Sími 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

MG Lögmenn ehf.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ  VIRÐING  TRAUST  REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.
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Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Símar allan sólarhringinn: 
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er. 

ALÚÐ  •  VIRÐING
TRAUST  •  REYNSLA

Fagleg og vönduð vinnubrögð.
Erum byrjaðir að bóka sólpalla fyrir sumarið. 

Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu!

7799760 Sumarliði  / Gísli 7799761

Öll almenn smíði



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

Í eldhúsinu

Við eigum 
aðeins eitt 
Vandamál
Ef við myndum bara muna að við erum 

öll Eitt þá er ég viss um að öll heimsins 

vandamál myndu gufa upp. Það trúa 

auðvitað ekki allir að við séum eitthvað 

stærra og meira, handan formsins, og ég 

ætla ekki að reyna að sannfæra neinn um 

það. Enda er það óþarfi, punkturinn minn 

stendur óháð því. 
Ok. Ef við ímyndum okkur að ALLIR 

væru meðvitaðir um að einstaklingur 

hinum megin á hnettinum geti komið af 

stað atburðarrás, sem ferðast yfir haf og 

lönd og hefur áhrif á alla jarðarbúa - þá 

myndum við 100% haga okkur öðruvísi. 

Það fæst eflaust ekki skýrara dæmi en 

raunveruleiki okkar í dag! Heimsfarald-

urinn sannar að þrátt fyrir hvað við erum 

ótrúlega mörg þá erum við nátengd. Þótt 

við séum í hvert í sínum líkamanum þá 

erum við ekki raunverulega aðskilin – við 

erum öll fljótandi í sömu súpunni. Allt 

sem við gerum hefur einhver áhrif á alla 

aðra. Við erum Eitt.
Allt það sem ég geri hefur keðjuverk-

andi áhrif sem endar alltaf á að koma til 

baka til mín. Nú geng ég út frá því að innst 

inni hljóti allir að vilja upplifa frið, vellíð-

an, hamingju, velgengni og ást á sjálfum 

sér, öðrum og lífinu. Er þá ekki slæmt fyrir 

mig að koma illa fram við aðra? Er þá ekki 

best fyrir mig að koma vel fram við alla, 

borga fólki mannsæmandi laun og ganga 

ekki of hart á auðlindir náttúrunnar? Því 

ef ég stuðla að eymd fólks og þjáningum 

náttúrunnar þá verður til meiri vanlíðan 

á Jörðinni okkar þar sem ég einmitt bý? 

Væri ekki galið af mér að trúa að neikvæð 

háttsemi mín myndi ekki koma í bakið á 

mér með einum eða öðrum hætti?

Ójafnvægið sem við sjáum í heiminum í 

dag er afleiðing þess að mannkynið hefur 

trúað svo lengi á aðskilnað sem leiðir til 

samkeppni og býr til ímyndaðan skort á 

auðlindum og ýmsum hlutum sem við 

teljum okkur þurfa. En í raun er nóg pláss 

fyrir alla (bæði til þess að búa og fá að vera 

þeir sjálfir) og nægar auðlindir til þess að 

öllum líði vel. Ef við gætum bara breytt 

þessu hugarfari þá yrðu allir öryggir, 

við myndum deila mat og auðlindum og 

enginn þyrfti að berjast fyrir samþykki eða 

eigin tilverurétti!
Hugarfarsbreytingin byrjar innra með 

mér og þér, enda höfum við ekki raun-

verulegt vald yfir neinum nema okkur 

sjálfum. Ef við förum að hugsa og haga 

okkur eins og við séum öll Eitt munum 

við í sameiningu á endanum fella tjald 

hins ímyndaða aðskilnaðar og útrýma 

þjáningu.
Þvílíkur máttur sem við höfum.

Freyja og Tómas Þór skora á Sverri og Hrefnu að deila næstu uppskrift 

Freyja Ágústsdóttir og Tómas Þór 
Þorsteinsson deila hér með okkur 
girnilegri uppskrift af kjötbollum

Hráefni: 
• 600 gr nautahakk
• 4 sneiðar beikon
• 1 dl saxaðar döðlur
• 1 dl rifinn ostur
• 1 egg
• 2 dl matreiðslurjómi
• 1 teningur nautakraftur
• salt & pipar

6-8 Kartöflur
Olía
Salt & pipar

Aðferð:
1: Skerið kartöflur í báta og setjið í 
eldfast mót, veltið upp úr olíu, salti 
og pipar. Bakið við 180 gráðu hita í u.þ.b. 
40 mínútur. 

2: Nautahakk, beikon, döðlur, ostur og 
egg er sett í skál. Öllu blandað saman og 
kryddað með salti og pipar eftir smekk. 
Litlar bollur mótaðar með höndunum. 

3: Hitið olíu á pönnu og steikið bollurnar á 
öllum hliðum, færið síðan í eldfast mót og 

bakið á 180 gráðu hita í 12-15 mínútur (eða 
þar til bollurnar eru eldaðar í gegn).

4: Matreiðslurjóma er hellt út á pönnuna 
sem kjötbollurnar voru steiktar á og 
nautakraftur settur út í, látið sjóða svo 
krafturinn leysist upp. Þegar bollurnar eru 
teknar úr ofninum er þeim hellt à pönnuna 
og velt upp úr sósunni og síðan borið fram 
með kartöflubátum. 
� Verði�ykkur�að�góðu!

svanhildur 
steinarrs

Kjötbollur með beikoni og döðlum

Sendið okkur myndir af nýjum 
Mosfellingum ásamt helstu 

upplýsingum á netfangið 
mosfellingur@mosfellingur.is

hjá freyju og tómasi

Mímir Freyr Árnason fæddist í 
Björkinni 16. júlí 2020. Hann fæddist 
14 merkur og 51 cm. Foreldrar eru 
Sigurlaug Lilja Jónasdóttir og Árni 
Rúnarsson. Hann á einn bróður  
sem heitir Hrafntýr Þór Árnason, 
fæddur 2. des 2017. 

heyrst hefur...
...að Ísólfur í Hlégarði sé orðinn nýr 

umboðsmaður Bubba Morthens. 

...að hljómsveitin Kaleo sé nú sú mest 
spilaða af íslenskum tónlistarmönn-
um á Spotify eftir að hafa tekið fram 
úr Of Monsters and Men.  

...að Karen og Lexi eigi von á 
 tvíburum í sumar. 

...að eigendur Brúneggja séu að stefna 
RÚV og Matvælastofnun vegna 
umfjöllunar um fyrirtækið fyrir 
fjórum árum. 

...að Allt Fasteignasala sé að hreiðra 
um sig í Kjarnanum þar sem Íslands-
banki var eitt sinn. 

...að Bjarki Bjarna sækist eftir 4.-5. 
sæti í forvali VG í Suðvestur fyrir 
Alþingiskosningarnar. 

...að Hafrún og Þrándur eigi von á sínu 
þriðja barni. 

...að Davíð Gunnlaugs hafi á dögunum 
verið valinn PGA golfkennari ársins 
á Íslandi.

...að Skátarnir séu byrjaðir með  
páskaáskorun á fellin.

...að búið sé að stofna rafíþróttadeild 
innan Aftureldingar.  

...að knattspyrnukonan Hafrún Rakel 
hafi verið valin í landsliðshóp Íslands 
fyrir næsta verkefni.

...að efnt hafi verið til samkeppni um 
nafn á eldri deild Varmárskóla sem 
brátt verður aðskilin frá þeirri yngri.

...að Jóhann Ingi og Sif Gunnars eigi 
von á barni. 

...að Mosfellsbær auglýsa nú eftir 
skólastjórum í bæði Varmárskóla  
og í Listaskólann.   

...að maður hafi ógnað starfsfólki Mos-
fellsbæjar fyrir helgi og lögreglan 
verið kölluð til. Öryggisvörður hefur 
staðið vaktina síðan en þetta er ekki 
í fyrsta skipti sem þetta gerist.

...að myndband af félögum úr blak-
 deild Aftureldingar taka æfingu við 
gosstöðvarnar hefur farið á mikið 
flug um allan heim. 

...að verið sé að stela gaskútum í 
Leirvogstungu í skjóli nætur. 

...að komin sé af stað páskaáskorun í 
Tindaáskorun Mosverja.

...að rúmlega 100 hugmyndir séu 
komnar í Okkar Mosó en skilafrestur 
er til 6. apríl.  

...að vestið hennar Laufeyjar hafi verið 
brennt á galdrabrennu í kvenna-
partýi Hönnu Sím. 

...að Heilsugæslan sé nú flutt í nýtt 
húsnæði í Sunnukrikanum. 

...að umsóknarfrestur sé til 23. apríl 
fyrir krakka í unglingavinnuna í 
sumar. 

...að Svandís eigi afmæli í dag, 1. apríl. 

...að næsti Mosfellingur komi út á 
sumardaginn fyrsta. 

...að fótboltastelpunum í Aftureldingu 
séð spáð upp í Pepsi-deild í sumar ef 
marka má ótímabæra spá .net. 

mosfellingur@mosfellingur.is

  -  Heyrst hefur...36

Sveinbjörn Mar fæddist á Lands-
 spítalanum þann 9. febrúar 2021. 
Hann var 52 cm og 3960 gr. 
Foreldrar hans eru þau Erla Snædís 
Sveinbjörnsdóttir og Andri Mar 
Björgvinsson en fyrir eiga þau  
Áslaugu Öglu sem er þriggja ára.



Við eigum 
aðeins eitt 
Vandamál
Ef við myndum bara muna að við erum 

öll Eitt þá er ég viss um að öll heimsins 

vandamál myndu gufa upp. Það trúa 

auðvitað ekki allir að við séum eitthvað 

stærra og meira, handan formsins, og ég 

ætla ekki að reyna að sannfæra neinn um 

það. Enda er það óþarfi, punkturinn minn 

stendur óháð því. 
Ok. Ef við ímyndum okkur að ALLIR 

væru meðvitaðir um að einstaklingur 

hinum megin á hnettinum geti komið af 

stað atburðarrás, sem ferðast yfir haf og 

lönd og hefur áhrif á alla jarðarbúa - þá 

myndum við 100% haga okkur öðruvísi. 

Það fæst eflaust ekki skýrara dæmi en 

raunveruleiki okkar í dag! Heimsfarald-

urinn sannar að þrátt fyrir hvað við erum 

ótrúlega mörg þá erum við nátengd. Þótt 

við séum í hvert í sínum líkamanum þá 

erum við ekki raunverulega aðskilin – við 

erum öll fljótandi í sömu súpunni. Allt 

sem við gerum hefur einhver áhrif á alla 

aðra. Við erum Eitt.
Allt það sem ég geri hefur keðjuverk-

andi áhrif sem endar alltaf á að koma til 

baka til mín. Nú geng ég út frá því að innst 

inni hljóti allir að vilja upplifa frið, vellíð-

an, hamingju, velgengni og ást á sjálfum 

sér, öðrum og lífinu. Er þá ekki slæmt fyrir 

mig að koma illa fram við aðra? Er þá ekki 

best fyrir mig að koma vel fram við alla, 

borga fólki mannsæmandi laun og ganga 

ekki of hart á auðlindir náttúrunnar? Því 

ef ég stuðla að eymd fólks og þjáningum 

náttúrunnar þá verður til meiri vanlíðan 

á Jörðinni okkar þar sem ég einmitt bý? 

Væri ekki galið af mér að trúa að neikvæð 

háttsemi mín myndi ekki koma í bakið á 

mér með einum eða öðrum hætti?

Ójafnvægið sem við sjáum í heiminum í 

dag er afleiðing þess að mannkynið hefur 

trúað svo lengi á aðskilnað sem leiðir til 

samkeppni og býr til ímyndaðan skort á 

auðlindum og ýmsum hlutum sem við 

teljum okkur þurfa. En í raun er nóg pláss 

fyrir alla (bæði til þess að búa og fá að vera 

þeir sjálfir) og nægar auðlindir til þess að 

öllum líði vel. Ef við gætum bara breytt 

þessu hugarfari þá yrðu allir öryggir, 

við myndum deila mat og auðlindum og 

enginn þyrfti að berjast fyrir samþykki eða 

eigin tilverurétti!
Hugarfarsbreytingin byrjar innra með 

mér og þér, enda höfum við ekki raun-

verulegt vald yfir neinum nema okkur 

sjálfum. Ef við förum að hugsa og haga 

okkur eins og við séum öll Eitt munum 

við í sameiningu á endanum fella tjald 

hins ímyndaða aðskilnaðar og útrýma 

þjáningu.
Þvílíkur máttur sem við höfum.

smá
auglýsingar

Tek að mér 
alla krana- og 
krabbavinnu

Útvega allt 
jarðefni

Vörubíll Þ.b. 
Klapparhlíð 10 
Þorsteinn 822-7142

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA 
MOSFELLSBÆJAR 

Næsti 
MosfelliNgur 

keMur út

22. apríl
Blaðinu er dreift frítt 
í öll hús í Mosfellsbæ. 

Skilafrestur efnis/auglýsinga er til 
hádegis á mánudegi fyrir útgáfudag.

mosfellingur@mosfellingur.is
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R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

Bílaleiga 
á staðnum

Þjónustuverkstæði

skiptum um framrúður

1. tbl. 20. árg. fimmtudagur 14. janúar 2021 • Dreift frítt inn á öll heimili í mosfellsbæ • vefútgáfa: www.mosfellingur.is

Kjarna • Þverholti 2 • 270 mosfellsbær • s. 586 8080
einar Páll Kjærnested • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

eign vikunnar www.fastmos.is

Vogatunga - fallegt raðhús
Nýtt 236,6 m2 raðhús á tveimur hæðum. Um er að ræða mjög 
fallegt og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum ásamt stórum 
bílskúr. Fimm svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Mikil lofthæð 
með innbyggðri lýsingu. Stórar stofur með fallegt útsýni. Eignin 
skiptist í raðhús 198,9 m2 og bílskúr 37,7 m2. 

V. 93,9 m.

Fylgstu 
með okkur
á Facebook

meÐ bÍlskúr

barion hefur komiÐ
inn meÐ miklum krafti

Sigmar Vilhjálmsson veitinga- og athafnamaður

Mosfellingur 
ársins 2020

hugsaÐ Í lausnum 
Í heimsfaraldri

orÐinn áhrifavaldur 
á samfélagsmiÐlum

10

laus
strax

Smiðjuvegi 60 (rauð gata) Kópavogi - Sími 557 2540

GLERTÆKNI ehf
Völuteigi 21 

- gler í alla glugga -
S .  5 6 6 - 8 8 8 8   •   w w w. g l e r ta e k n i . i S

Nudd
Bjóðum upp á svæðanudd 
- fótanudd á sanngjörnu 
verði. Léttir fyrir allan 
líkamann og til að slaka 
á, veljið ilmkjarnaolíu fyrir 
proseager. Pantið tíma í 
síma: 8227750 (Lenka)

Smáauglýsingarnar 
eru fríar fyrir 
einstaklinga 
mosfellingur@mosfellingur.is

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

Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

www.arioddsson.is

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

www.bmarkan.is

Þjónusta við mosfellinga             verslum í heimabyggð
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Vogatunga - fallegt raðhús
Nýtt 236,6 m2 raðhús á tveimur hæðum. Um er að ræða mjög 
fallegt og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum ásamt stórum 
bílskúr. Fimm svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Mikil lofthæð 
með innbyggðri lýsingu. Stórar stofur með fallegt útsýni. Eignin 
skiptist í raðhús 198,9 m2 og bílskúr 37,7 m2. 

V. 93,9 m.

Fylgstu 
með okkur
á Facebook

meÐ bÍlskúr

barion hefur komiÐ
inn meÐ miklum krafti

Sigmar Vilhjálmsson veitinga- og athafnamaður

Mosfellingur 
ársins 2020

hugsaÐ Í lausnum 
Í heimsfaraldri

orÐinn áhrifavaldur 
á samfélagsmiÐlum

10

laus
strax

     Hj‡lmar Guðmundsson
 Lšggildur hœsasm’ðameistari
                s:6959922
         fhsverk@gmail.com

Þú getur 
auglýSt 

frítt
(...allt að 50 orð)

Sendu okkur þína 
smáauglýsingu í 

gegnum tölvupóst: 
mosfellingur@mosfellingur.is

Þjónusta við Mosfellinga  -  37

Stríðsmunir
Óska eftir munum frá 
stríðsárunum tengdum 
Mosfellssveit www.fbi.is 
sími 8225344 Tryggvi.



w

Klingenberg hjá Hönnu Sím
x Þrefaldur meistari

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Grímumót Harðar

Rótarýafmæli

Íris Lind: 
Spila fótbolta.

sÍmon: 
Ég ætla beint á fokking Áslák.

eiLÍfur: 
Held áfram að spila tölvuleiki bara. 

Logi PáLL: 
Djamma og djúsa, ekki spurning.

Hvað ætlar þú að gera 
þegar CoVidiÐ er búið?

áróra: Ganga berserksgang, 
andskotinn hafi það.

máni: 
Heimsækja ömmu og afa.

Mættir til Póra
Guð veri með ykkur

xxx x x

ísólfur í hlégarði
er nýr umboðsmaður bubba

Veiðikonurnar

Fylgdu okkur á Instagram...

	 	
  -  Hverjir voru hvar?38

Högni Snær

Hjálmar

Nú getur þú komið í lituN 
sem tekur aðeiNs 9 míNútur

Liturinn hentar aðallega í rót og fyrir þá 

sem vilja 100% lit. Fallegur glans, hylur 100% 

grátt hár og þarf aðeins 9 mínútur í bið. 
Þú getur pantað tíma á netinu eða í gegnum NOONA appið.

Simi 5176677 
og á noona.is/sprey

sprey Hárstofa 
óskar öllum 

gleðilegra páska.

B.O.B.A.



Fylgdu okkur á Instagram...

sprey_harstofa

Hárstofan Sprey
Háholt 14 - s. 517 6677

Simi 5176677 
og á noona.is/sprey
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OPNUNARTÍMI YFIR PÁSKANA

Þriðjudagur 30. mars 10:00-19:00
Miðvikudagur 31. mars 09:00-20:00
Skírdagur 1. apríl 11:00-18:00
Föstudagurinn langi LOKAÐ
Laugardagurinn 3. apríl 10:00-19:00
Páskadagur LOKAÐ
Annar í páskum LOKAÐ

PÁSKALAMBIÐ 
FÆST Í KJÖTBÚÐINNI

Pantaðu hátíðar-
matinn tímanlega

MIKIÐ ÚRVAL 
AF FYLLTUM LAMBALÆRUM 
OG LAMBAHRYGGJUM



MOSFELLINGUR
www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Sími: 534 3424

Kjarna  
Þverholti 2586 8080

fastmos.is

Sími: 

Skrúfukvöld í lexneSi

Glæsileg
ritfangaverslun

í Mosfellsbæ
- kíktu við, þá vinna allir!

Múlalundur

vinnustofa SÍBS
við Reykjalund, Mosfellsbæ

www.mulalundur.is

Sæktu
Landsbanka-

appið

Alexander Kárason (Lexi) hefur í samstarfi við Varmárskóla 
staðið fyrir Skrúfukvöldum í skúrnum hjá sér. Þar koma saman 
strákar úr skólanum og vinna í sínum áhugamálum sem er 
síðan metið sem valeiningar. Nánar á bls. 16.  Mynd RaggiÓla

SELD
Netfang: berg@berg.is • www.berg.is

Sími:
588 55 30
Opið virka daga frá kl. 9-18

Pétur Pétursson
Löggiltur fasteignasali GSM: 897 0047

Berg  fas te ignasa la  s to fnuð  1989

Bergholt

Nýtt í sölu
Vel staðsett 76 fm. endaraðhús við
Grundartanga í Mosfellsbæ. Parket og flisar
á gólfum. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Geymsluloft yfir íbúð. útgegng í góðan garð.
6 fm. gróðurhús í garði. Rólegt og fallegt
hverfi. Laus fljótlega.

Grundartangi

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.

Bergholt

Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli við
Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt  eldhús.  Flísar
á eldhúsi og  stofu . Upptekin loft í stofu.
Gestasnyrting og gott baðherbergi. 4
svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með arni.
Góður frágangur. Einstaklega fallegur garður.
Heitur pottur. Þetta er hugguleg eign við rólega
lokaða götu.  Skóli, íþróttaaðstaða og
hestavöllur í göngu færi.

Lágholt

Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt 286 fm. einbýli á
þremur pöllum. Tvíbreiður bílskúr með
geymslulofti. 5 herbergi. Arin í stofu og
stórkostlegt útsýni til Esjunnar og
snæfellsjökuls. Lóðin er 1600 fm. Með trjám
og runnum. Þetta er einstaklega smekklegt
og vel hannað hús. Eign fyrir vandláta.
V. 52,9 m.

Fellsás

Bergholt

Reykjamelur

Vandað og vel byggt 216 fm. enbýli
á tveimur hæðum á einum fallegasta stað í
Mosfellsbæ. Húsið stendur á lóð við
Varmá,umvafið gróðri. Stór lóð.
Eign í algjörum sérflokki.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Bergholt

Byggðarholt
Nýtt í sölu.
Mikið endurnýjað 127 fm. raðhús á mjög
barnvænum stað í miðbæ Mosfellsbæjar. 3 góð
svefnherbergi. Nýtt parket og flísar. Rúmgott
baðherbergi. Útgengt á baklóð úr stofu.
Smekklegar innréttingar Nýtt þak og verið að
mála húsið að utan.Örstutt í skóla og
íþróttasvæði. V. 28,5

Bergholt

Litlikriki

Vorum að fá í sölu glæsilegt tveggja hæða
rúmlega 300 fm. einbýli með innbyggðum
tvíbreiðum bílskúr við Litlakrika. Húsið afhendist
fokhelt að fullklárað að utan. Til greina kemur
að afhenda það lengra komið

SELD

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

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

pétur pétursson
löggiltur 
fasteignasali
897-0047 

davíð Ólafsson 
löggiltur 
fasteignasali
896-4732 

Óskum eftir eigNum 
á skrá vegNa 
mikillar sölu

Þjónusta við  
Mosfellinga 
í yfir 30 ár
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