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VIÐ VILJUM
VINNA FYRIR ÞIG!

Ný afgreiðsla, búningsklefar og félagsaðstaða • Framkvæmdir hefjist í sumar

Ný þjónustubygging rís við
íþróttamiðstöðina að Varmá
Á grunni þarfagreiningar er búið að
hanna nýja þjónustubyggingu við
íþróttamiðstöðina að Varmá og er
áætlað að stærð byggingarinnar verði
um 1.177 m2.
Miðað er við að framkvæmdir geti hafist í sumar.
Á fyrstu hæð verður ný afgreiðsla og

góð aðstaða fyrir gesti hússins. Í kjallaranum verða fjórir nýir búningsklefar
sem mæta þeim kröfum sem gerðar
eru í dag til búningsaðstöðu liða í efstu
deild. Á annarri hæð verður fundarsalur sem hægt er að skipta upp í smærri
rými.
Með tilkomu þjónustuhússins mun

félagsaðstaða Aftureldingar og annarra
gesta hússins verða gjörbreytt. Fundarsalurinn á efri hæðinni mun tengjast
íþróttasölum og verða nýtanlegur þegar keppni eða aðrir viðburðir fara fram
í húsinu. Með hönnun þjónustubyggingar verður aðkoma og aðgengi tryggt
fyrir alla gesti hússins.

Svanþór Einarsson löggiltur fasteignasali

Fastmos ehf.
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Mosfellingurinn Einar Sigurjónsson sjúkraþjálfari

Tekur þátt í sínum sjötta
Járnkarli í sumar 32
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
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Mosfellingur kemur út að jafnaði á þriggja vikna fresti.

Næsti Mosfellingur kemur út 12. maí

Spjallað við oddvita
N

ýlega byrjuðum við með
nýjan dagskrárlið sem nefnist
Mosfellingur í beinni. Þá erum við í
beinni útsendingu á samfélagsmiðlinum Instagram. Þessa
dagana erum við
að bjóða oddvitum
stjórnmálaflokkanna
hér í bæ í spjall. Góð
leið til að kynnast
frambjóðendum
og þeirra
stefnumálum.
Útsendingarnar
hafa fengið góðar viðtökur en
einnig er hægt

er að horfa að lokinni upptöku. Þessi
sýn á frambjóðendur gefur okkur
betri mynd af þeim og persónuleika
þeirra. Fylgið okkur endilega á
Instagram.

Þ

að verður því stíf dagskrá næstu
daga enda framboðin alls sjö talsins. Við erum búin að spjalla við tvo
oddvita og höldum áfram í kvöld.

M

osfellingur kemur næst út
fimmtudaginn 12. maí, korter í
kosningar. Það er líf og fjör í þessu.
Netfangið okkar er sem fyrr mosfellingur@mosfellingur.is ef þið viljið
koma einhverju á framfæri.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í þá gömlu góðu...

Heiðursverðlaun
hamingjuóskir

Í Mosfellsbæ búa og starfa fjölmargir landsþekktir
listamenn. Nýlega hlaut einn þeirra, Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari, heiðursverðlaun íslensku
tónlistarverðlaunanna. Anna Guðný og fjölskylda hennar
fluttu í Mosfellsbæinn árið 1990. Hún var bæjarlistamaður
Mosfellsbæjar árið 2002.
Í viðtali við Karl Tómasson
í Mosfellingi segir Anna
Guðný m.a. frá blómstrandi söng og tónlistarlífi í
Mosfellsbæ.
Á tónleikum í Hlégarði 13.
maí 1979 lék hún lokaprófsverkefni sín frá Tónlistarskólanum í Reykjavík. Þá
var Bösendorfer flygillinn
í Hlégarði talinn eitt besta
hljóðfærið á landinu og
eftirsóttur af listamönnum
m.a. fyrir upptökur á
hljómplötum.
við flygilinn í Hlégarði
Mynd af dívum. Sumarið
2006 dvöldu í viku í Mosfellsbæ, sem gestir Skólahljómsveitar
Mosfellsbæjar,70 Ítalir frá Monzuno sem er bær í grennd við
Bologna. Myndin er tekin þegar þær skemmtu gestunum.

ANNA GUÐNÝ OG DÍvURNAR Í
DALNUM. MARGRÉT PONZI, DIDDÚ
OG GUÐRÚN TÓMASDÓTTIR.
Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

Héðan og þaðan
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- Fréttir úr bæjarlífinu

Svanþór
Einarsson

Lögg. fasteignasali

Egilína S.
Guðgeirsdóttir
Skrifstofustjóri

Þórhildur M.
Sandholt

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Theodór Emil Karlsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

Viltu fá að vita þegar nýbyggingar koma
í sölu í Helgafellshverfinu í Mosfellsbæ?

Skráðu þig á póstlista hjá okkur og við látum þig vita þegar eignirnar koma í sölu.

svanthor@fastmos.is – 698-8555
leirvogstunga - athafnalóð

Athafnalóð við Leirvogstungu. Landið er skráð 33,7 ha. Mikil uppbygging atvinnuhúsnæðis
af ýmsum stærðum og gerðum á svæðinu og verður mjög fjölbreytt flóra fyrirtækja í
nágrenninu.

Káraleyni - skógi vaxið svæði

24.618 m2 eignarland við Káraleyni í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning á einstaklega fallegu
skógi vöxnu svæði. Varmá liggur við lóðarmörk í austur og norður. Fallegar gönguleiðir og
útivistarmöguleikar eru á svæðinu. 
V. 175 m.

Ertu í söluhugleiðingum?
Hafðu samband og fáðu frítt söluverðmat.

• Kjarna
• Þverholti
• Þverholti
• 270 Mosfellsbær
• S. 586
• S.
• www.fastmos.is
• Svanþór
• Einar
Fasteignasala
Fastmos
Mosfellsbæjar
ehf. • Kjarna
2 • 2702 Mosfellsbær
8080
586 •8080
www.fastmos.is
Einarsson,
Páll Kjærnested,
löggiltur fasteignasali
löggiltur fasteignasali

Heimurinn er okkar • Leiðarljós að skóla- og frístundastarfið sé í fremstu röð

Ó María frumsýnd
á föstudaginn
Sýningin Ó María verður frumsýnd
hjá Leikfélagi Mosfellssveitar
föstudaginn 29. apríl. Sýningin er
til heiðurs Maríu Guðmundsdóttur
sem var félagi í LM til margra ára og
landsþekkt fyrir leik sinn í ýmsum
sjónvarpsþáttum og kvikmyndum.
Ó María er kvöldskemmtun í
K
m
G
Bæjarleikhúsinu
í Mosfellsbæ
þar sem lifandi
tónlist, söngur,
grín og gleði
ráða för. Leiknir
eru nokkrir af
ógleymanlegu
leikþáttum Maríu
og skemmtileg kaffihúsastemming
ríkir í salnum þar sem leikhúsgestir
sitja til borðs á sviðinu. Þetta er
frábær skemmtun í anda okkar
yndislegu Maríu sem hentar öllum
sem vilja hlæja, hlusta á ljúfa tóna
og eiga góða kvöldstund.
Frumsýning 29. apríl - UPPSELT
2. sýning laugardaginn 30. apríl kl. 20
3. sýning föstudaginn 6. maí kl. 20
4. sýning laugardaginn 7. maí kl. 20
5. sýning föstudaginn 13. maí kl. 20
Miðaverð: 3.500 krónur. Miðasala fer
fram á tix.is og í síma 566-7788
LeikféLag MosfeLLssveitar kynnir

Ó M aría
völdsKemmtun til heiðurs

FrumsýninG 29.apríl Kl 19:30
önnur sýninG 30. apríl Kl 20
Þriðja sýninG 6. apríl Kl 20
Fjórða sýninG 7. apríl Kl 20
Fimmta sýninG 13. apríl Kl 20

aríu

uðmundsdóttur

sýnt í BæjarleiKhúsinu
miðasala á tix.is oG í síma 566-7788

Menntastefna Mosfellsbæjar
til ársins 2030 samþykkt
Menntastefna Mosfellsbæjar 2022-2030,
Heimurinn er okkar, var samþykkt af
fræðslunefnd Mosfellsbæjar á fundi nefndarinnar þann 28. mars.
Að mótun stefnunnar kom stór hópur
nemenda, kennara, starfsmanna skóla,
foreldra og sérfræðinga og þakkaði nefndin
öllum hagaðilum fyrir þeirra þátt í vinnunni.

Út er komin bókin Jagúar skáldsins þar sem Óskar Magnússon
segir skemmtisögur af Jagúarnum
á Gljúfrasteini og eiganda hans,
Halldóri Laxness, en hann kynntist
báðum og hlutaðist nokkuð til um
samferð þeirra. „Halldór lagði mikið
upp úr því að vera á flottum bílum
og klæðast vönduðum fatnaði.
Fegurðarskyn hans var næmt og
hann var í raun með bíladellu,“
segir höfundur bókarinnar. Nóbelsskáldið Halldór keypti Jagúar 340
Saloon beint úr kassanum árið 1968
og vakti hann sannarlega athygli,
enda lítið um að fólk ætti þessa
tegund af Jagúar á Íslandi á þeim
tíma. Í dag er bíllinn hluti af safninu
á Gljúfrasteini í Mosfellsdal. 120 ár
eru nú liðin frá fæðingu Haldórs
Laxness.

MOSFELLINGUR
kemur næst út

12. maí

mosfellingur@mosfellingur.is

kirkjustarfið

Þann 7. október 2020 var samþykkt í
fræðslunefnd að hefja vinnu við endurskoðun á skólastefnu Mosfellsbæjar frá
árinu 2010. Ákveðið var að heiti stefnunnar
yrði menntastefna Mosfellsbæjar með gildistíma til 2030.
Stefnan verður kynnt og innleidd á næsta
skólaári en stoðir stefnunnar eru vöxtur,
fjölbreytni og samvinna. Fræðslunefnd
telur að stefnan styrki enn frekar öflugt og
framsækið skóla- og frístundastarf í Mosfellsbæ og muni styðja við farsæla innleiðingu þeirra markmiða sem að er stefnt.

Áskorun að tryggja menntun við hæfi

4

markmið sem eru til þess fallin að varða
okkur farsæla leið. Okkar verkefni er að
halda utan um fólkið okkar og styðja og
efla það í námi og grípa þegar þess þarf
með,“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri
Mosfellsbæjar.

Leiðarljós menntastefnunnar
Leiðarljós menntastefnu Mosfellsbæjar
er að skóla- og frístundastarfið sé í fremstu
röð og þar fái allir notið sín.
Unnið er að velferð og vexti allra hagaðila
með jákvæðum samskiptum, valdeflingu,
sveigjanleika og upplýsingum um starfið.
Stoðir menntastefnunnar eru þrjár; vöxtur, fjölbreytni og samvinna. Þær skarast og
eru nátengdar hver annarri.
Til að allir blómstri í skóla- og frístundastarfi þarf fjölbreytni og góða samvinnu
hagaðila.

Fjölbreytni
• Fjölbreytt, skapandi og sveigjanlegt
skóla- og frístundastarf mæti ólíkum
þörfum og styrkleikum barna og stuðli
að farsæld þeirra.
• Markmiðið er að auka sveigjanleika
starfsins og þar með efla trú barna á
eigin getu. Þannig verða þau betur í stakk
búin til að mæta mismunandi verkefnum
í námi, leik og starfi.
Samvinna
• Skýr sameiginleg sýn hagaðila,
heilindi, uppbyggileg og lausnamiðuð
umræða tryggir góða samvinnu. Þannig
verða til árangursrík verkefni í skóla- og
frístundastarfi þar sem börnin eru í
brennidepli.

Heimsókn á bæjarskrifstofurnar • Staðan tekin á verkefninu Barnvænt samfélag

Fimmtu bekkingar kynna sér
stjórnsýsluna í Mosfellsbæ
Í síðustu viku mætti Dagbjört Brynjarsdóttir
kennari útikennslu í Varmárskóla daglega
á bæjarskrifstofu með hóp barna í 5. bekk.
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar var kynnt, fjallað um hlutverk og verkefni bæjarstjórnar,
bæjarstjóra, fagnefnda og stjórnskipulag og
verkefni bæjarskrifstofu voru rædd.
Þá kynntu starfsmenn stjórnsýslunnar
stöðu vinnu við verkefnið Mosfellsbær
barnvænt sveitarfélag. Í því felst meðal
annars aukið samtal og samstarf við börn
um mótun og framkvæmd þjónustu bæjarins til dæmis þannig að börn séu ávallt höfð
með í ráðum þegar ákvarðanir eru teknar
og að þátttaka þeirra sé merkingarbær en
ekki bara táknræn eins og hefðbundið er.

Fræðast um sögu Mosfellsbæjar
„Í útikennslunni í vetur erum við búin að
vera fræðast um sögu Mosfellssveitar frá ísöld og erum komin fram til ársins 1970 eða
þar um bil,“ segir Dagbjört Brynjarsdóttir
kennari í Varmárskóla.

í fundarsal bæjarstjórnar í Kjarna

„Næst í kennsluáætluninni var að fræðast
um stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Heyra af því
hvernig bænum er stjórnað og hver ræður
hverju. Hver ákveður hvað má byggja og hvar
og hvernig kemur heita vatnið til okkar?
Þá vildum við fá að vita hvað er gert á

bæjarskrifstofunni og sjá þannig hvernig
sveitarstjórnarkosningarnar sem eru fram
undan tengjast starfsemi bæjarins okkar.
Heimsókn okkar á bæjarskrifstofuna var
mjög fróðleg og það sköpuðust góðar umræður hjá hópnum,“ segir Dagbjört

Helgihald næstu vikna
Sunnudagur 1. maí
Guðsþjónusta kl. 11 í Lágafellskirkju. Sr.
Sigurður Rúnar Ragnarsson þjónar.

www.lagafellskirkja.is

Vöxtur
• Forsenda þess að börn geti lært
og dafnað er að þeim sé búið öruggt
umhverfi þar sem færni þeirra er aukin
á sem fjölbreyttastan hátt og sjálfsmynd
þeirra styrkt. Í skóla- og frístundastarfi
er því lögð áhersla á menntun, öryggi,
vellíðan, snemmtækan stuðning og
heilsueflingu.

Stefnan innleidd á næsta skólaári

„Mosfellsbær getur verið stoltur af endurskoðaðri menntastefnu enda er Heimurinn okkar ef við stöndum rétt að málum.
Það er og verður alltaf áskorun að tryggja
öllum menntun við hæfi og að einstaklingar fái notið hæfileika sinna.
Með þéttu samtali og samvinnu tel ég
að fræðslunefnd hafi tekist að taka saman
á einn stað stefnumarkandi áherslur og

Bók um Jagúar
Laxness komin út

stoðir menntastefnu
mosfellsbæjar

VORHÁTÍÐ BARNASTARFSINS 8. maí
Lágafellskirkja býður til vorhátíðar
sunnudaginn 8. maí kl. 13. Hátíðin hefst
með sunnudagaskóla inni í kirkju en
að honum loknum verða í boði léttar
veitingar, fjör og hoppukastalar úti í
kirkjuportinu! Ásamt því að hjólalæknirinn Dr. BÆK kíkir í heimsókn og fer yfir

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

hjólin fyrir sumarið. Hvetjum gesti að
fjölmenna til kirkju hjólandi, labbandi
eða á fjórum hjólum.
Verið öll velkomin
- hlökkum til!

5. maí: Svefnvenjur barna.
Gestur: Ingibjörg Leifsdóttir
hjúkrunarfræðingur

Foreldramorgnar - fimmtudaga kl. 1012 í safnaðarheimilinu, Þverholti 3.

Sumarnámskeið Lágafellssóknar
Ævintýraleg námskeið fyrir 6-9 ára
krakka í júní og ágúst. Lofum stuði
og ævintýrum í sumar!
Nánari upplýsingar og skráning
á heimasíðu.

28. apríl: Æfingar eftir meðgöngu.
Gestur: Kara Elvarsdóttir sjúkraþjálfari.
ATH: Gott að mæta með dýnu.

12. maí: Opið hús

RAFMAGNAÐIR

PLUG-IN HYBRID

ALVÖRU JEPPAR FYRIR
FJÖLL OG FJÖLSKYLDUR!

EIGUM BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX

JEEP® WRANGLER PLUG-IN HYBRID

ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF OG NÝ ÆVINTÝRI MEÐ JEEP®
Jeep® Wrangler Rubicon, goðsögnin rafmagnaða, hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað gildi sitt við íslenskar aðstæður.
Þessi kraftmikli jeppi er nú fáanlegur sem Plug-In Hybrid með einstökum drifbúnaði og hlaðinn tækninýjungum. Alvöru fjórhjóladrif fyrir
ferðir sem krefjast alvöru jeppa. 35“, 37“ og 40“ breytingapakkar í boði fyrir þá sem vita nákvæmlega hvernig búnað þarf í íslensk ævintýri.

EIGUM BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX

JEEP® COMPASS PLUG-IN HYBRID

JEEP® COMPASS PLUG-IN HYBRID. ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF.
Jeep® Compass Plug-In Hybrid jepparnir koma í þremur útgáfum; Limited, Trailhawk og S. Einu rafknúnu Plug-In Hybrid jepparnir
í sínum stærðarflokki með lágt drif. Alvöru jeppar með alvöru fjórhjóladrifi sem koma troðfullir af aukabúnaði á góðu verði.
Jeep® 4xe Plug-In Hybrid jepparnir henta fjölskyldum við íslenskar aðstæður um allt land.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

hjólin afhent

Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs Eirar og Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri skrifa undir 400 fm2 stækkun.

Uppbygging á lóðum við Bjarkarholt • 100 nýjar íbúðir

Stækka húsnæði fyrir
starf eldri borgara
Mosfellsbær semur við Eir um stækkun
húsnæðis fyrir starf eldri borgara í Mosfellsbæ
Samkomulag hefur verið gert um uppbyggingu á lóðum við Bjarkarholt 1-5 í
Mosfellsbæ. Eir öryggisíbúðir hafa í kjölfar
þess gengið frá samningi um byggingu og
kaup á íbúðarhúsnæði með um 100 þjónustuíbúðum fyrir aldraða sem verða reistar
á lóðunum við Bjarkarholt 4-5.

Hæð ofan á núverandi húsnæði
Með þessari uppbyggingu verður unnt að
mæta þörfum fólks fyrir húsnæði í góðum
tengslum við margháttaða þjónustu Mosfellsbæjar og Eirar við eldri einstaklinga.
Við þessa byggingu verður reist um 400
m2 hæð ofan á núverandi húsnæði Eirhamra, tengibygging sem tengir húsnæðið
í Bjarkarholti við núverandi húsnæði að
Eirhömrum.
Mosfellsbær leigir í dag húsnæði þjónustumiðstöðvarinnar að Eirhömrum. Fyrir
liggur að vegna fjölgunar eldri íbúa í sveitarfélaginu er þörf á stærra húsnæði undir
þá þjónustu sem Mosfellsbær veitir, meðal
annars undir félagsstarf sem og dagdvöl
eldri borgara.

Mæta framtíðarþörfum íbúa
Nýlega var því skrifað undir samning við
Eir um leigu á áðurnefndu 400 m2 rými
sem mun gera Mosfellsbæ kleift að auka
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Eir öryggisíbúðir á Hlaðhamra í Mosfellsbæ.

félagsstarf í Mosfellsbæ og mæta framtíðarþörfum íbúa.
Með viðbótarrými fyrir félagsstarfið
verður til möguleiki á að sækja um stækkun
á dagdvölinni til heilbrigðisráðuneytisins
og nýta hluta af núverandi aðstöðu félagsstarfsins í þá stækkun. Bæjarráð hefur samþykkt að sækja um heimild fyrir stækkun
dagdvalarinnar úr 9 rýmum í 15.
„Samstarf Mosfellsbæjar og Eirar hefur
gengið mjög vel á liðnum árum og við erum
full tilhlökkunar að halda áfram að þróa
þjónustu Mosfellsbæjar í þéttu samtali við
íbúa og fulltrúa Eirar.
Það er okkar sannfæring að þegar
þessari uppbyggingu lýkur verði umgjörð
félagsstarfs í Mosfellsbæ með því besta
sem þekkist,“ segir Haraldur Sverrisson,
bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

- Fréttir úr bæjarlífinu

Reykjalundur fær glæsilegar
hjólagjafir fyrir sumarið
Nú í sumarbyrjun voru Reykjalundi færðar
glæsilegar gjafir. Það voru félagar í Kiwanisklúbbnum Keili og Lionsklúbbi Njarðvíkur
sem gáfu Reykjalundi sitt hvort rafmagnshjólið ásamt reiðhjólahjálmum.
Hjólin eru frá versluninni Erninum
sem lagði sitt af mörkum til að klúbbarnir
gætu fjármagnað gjafirnar. Rafmagnshjól
nýtast vel í starfsemi Reykjalundar, ekki

síst yfir sumartímann. Hjól sem þessi eru
mjög mikilvægur valkostur við möguleika
sjúklinga og skjólstæðinga til markvissrar
endurhæfingar, þar sem markmiðið er
að koma fólki aftur út í lífið sem virkum
þátttakendum.
Starfsfólk Reykjalundar sendir félögum
í Kiwanisklúbnum Keili og Lionsklúbbi
Njarðvíkur kærar þakkir fyrir gjafirnar.

Þemadagar hjá 5. bekk í Varmárskóla

Frá börnum til barna
Dagana 19. og 20. apríl var unnið þemaverkefni hjá 5. bekk í Varmárskóla. Verkefnið fól í sér að útbúa einhvers konar
móttökuáætlun fyrir börn sem hafa þurft að
flýja heimili sín í Úkraínu vegna stríðsins
og hefja nýtt líf í Mosfellsbæ.
Verkefnið skiptist í skilning og aðgerðir
og byrjuðu börnin á að hlusta á fyrirlestur
frá kynningarfulltrúa Rauða krossins um
starf þeirra í stríði og móttöku flóttamanna
til Íslands.
Jóna Benediktsdóttir skólastjóri Varmárskóla deildi svo með krökkunum sinni
eigin reynslu af móttöku og aðstoð við
flóttamenn, en hún hefur verið stuðningsfjölskylda fyrir flóttamenn sem komið hafa
til landsins.

Tilbúin að taka móti krökkum
Börnin settu sig síðan í spor barnanna í
Úkraínu og unnu í framhaldi af því verkefni
sem kynnir bæði börnin í árgangnum og
aðstöðuna í skólanum. Útkoman er fallega unnin bók sem kynnir hvern og einn
nemanda í 5. bekk, fjölskylduhagi þeirra og
áhugamál. Auk þess bjuggu börnin til kynningarmyndband af flestum stöðum, stofum
og leikjum sem eru í boði í Varmárskóla.
Ef og þegar börnin í Varmárskóla taka

unnið að móttökuáætlun

á móti nemanda sem hefur þurft að flýja
heimili sitt í Úkraínu, þá erum við nú tilbúin til að aðstoða þessa börn við að taka
fyrsta skrefið inn í sitt nýja líf í Varmárskóla
og Mosfellsbæ með skýrri kynningu á félagsskap og umhverfi. Vonin er að þetta
hjálpi

Vorkvöld í Álafosskvos
fjáröflunartónleikar
Haustið 2016 festi skátafélagið kaup
á Álafossvegi 18. Með aðstoð góðra
velunnara og sjálfboðaliða var húsið
standsett undir starfið og salur
innréttaður í austurenda hússins.
Hægt og rólega hefur einnig lóðinni
verið breytt þannig að hún nýtist
starfinu betur og eitt og annað verið
lagað og fært í betra horf. Það hefur
lengið verið auðséð að eldhúsið í
húsinu hentar alls
ekki fyrir starfið
og að það þurfi að
ráðast í breytingar
á því. Því var
ákveðið að prufa
nýja fjáröflunarleið; Fjáröflunartónleika. Og ekki
bara einir tónleikar heldur fernir
styrktartónleikar. Tónleikarnir fara
fram í salnum í skátaheimilinu.
Allir tónleikarnir eru á fimmtudagskvöldum kl. 20:00. Hver miði kostar
kr. 3.900 og rennur miðaverð óskert
í nýtt eldhús. Tónleikarnir eru
eftirfarandi: 12. maí – Sölvi Kolbeins
og Birgir Steinn með Jazzkvöld,
19. maí – Bræðrabandið, 26. maí
– Svavar Knútur og að lokum 2.
júní – Mosfellska hljómsveitin
Piparkorn. Miðasala verður við
dyrnar en þeir sem vilja tryggja sér
miða geta einnig gert það kvöldið
fyrir tónleika í skátaheimilinu kl.
20:00-21:30.

dagskrá í stofunni

Hátíðarhöld á Gljúfrasteini • Halldór fæddist 23. apríl 1902

120 ár liðin frá
fæðingu Laxness

guðný dóra, Katrín
jakobs og auður jóns

bjarki bjarnason og
jóhannes kristjánsson

ragnar kjartansson
og óskar magnússon

sungið eftir gönguferð

systurnar guðný og sigríður
halldórsdætur ásamt
guðrúnu pétursdóttur

Eldri borgarar • þjónustumiðstöðin eirhömrum • fram undan í starfinu
Sumarfrí 2022
í félagsstarfinu

Lítið verður lokað í sumar sem er
hið besta mál, en það getur verið
að einn og einn dag verði lokað,
endilega fylgist því með:) Eins gæti
opnunartíminn styst aðeins vegna
sumarfría starfsmanna. Vonum að þið
sýnið þessu skilning. Kærleikskveðjur.

Pútt í sumar
GAMAN SAMAN

í síðasta sinn í vetur
12. maí kl. 13:30 í borðsal Eirhamra
Helgi R. Einarson gleðigjafi mætir og
tekur lagið með okkur.
Endilega komið og verið með okkur
og syngjum saman. Kaffi selt í matsal
eftir skemmtun á 500 krónur.

Minnum á að Golfklúbbur Mosfellsbæjar býður upp á púttaðstöðu
á því svæði sem hann hefur til
umráða, þrisvar í viku á mánudögum,
miðvikudögum og föstudögum, kl.
10-12. Mosfellsbær og Golfklúbbur
Mosfellsbæjar veita félagsmönnum
FaMos aðstöðu sína án endurgjalds.

Heilsudagar Hamra

Fimmtudaginn 28. apríl 2022
Í salnum Eirhömrum kl. 15-17.
Í fyrsta sinn höldum við Heilsudaga
þar sem fyrirtæki munu koma og
kynna ýmsar lausnir og hjálpartæki.
Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, iðjuþjálfar og sjúkraþjálfarar heimilisins
kynna starf sitt.
Boðið upp á sykursýkismælingar,
blóðþrýstingsmælingar og ráðgjöf.
Kaffihús verður á staðnum og seldar
ljúffengar vöfflur og kaffi.
Allir velkomnir!
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- Fréttir úr bæjarlífinu

GANGA, GANGA, GANGA
Gönguhópinn er duglegur að ganga
og er mæting alla miðvikudaga kl.
13:00 við Fellið, sem er yfirbyggða
nýja knatthúsið við íþróttahúsið
Varmá.
Verið velkomin.
Endilega drífið ykkur með og takið
einhvern góðan vin með. Saman
höldum við áfram að byggja upp
ennþá betra heilsueflandi samfélag.
Einnig minnum við á hópinn okkar á
facebook, Gönguhópur Mosó 60+
https://www.facebook.com/
groups/627690624707196

Bestu kveðjur, Félagsstarfið
	
og íþróttanefnd FaMos

Skrifstofa félagsstarfsins er opin
alla virka daga kl. 13–16. Sími félagsstarfsins er 586-8014. Forstöðumaður
félagsstarfs eldri borgara í Mosfellsbæ
er Elva Björg Pálsdóttir tómstundaog 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

Stjórn FaMos
Jónas Sigurðsson formaður
s. 666 1040 jonass@islandia.is
Jóhanna B. Magnúsdóttir varaformaður
s. 899 0378 hanna@smart.is
Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri
s. 863 3359 margretjako@gmail.com
Kristbjörg Steingrímsdóttir ritari
s. 898 3947 krist2910@gmail.com
Þorsteinn Birgisson meðstjórnandi
s. 898 8578 thorsteinn.birgis@gmail.com
Guðrún K. Hafsteinsdóttir 1. varamaður
s. 892 9112 gunnasjana@simnet.is
Áshildur Þorsteinsdóttir 2. varamaður
s. 896 7518 asath52@gmail.com

Það er kominn tími á breytingar
Kjósum betri Mosfellsbæ
Kæru Mosfellingar!
Við opnum kosningamiðstöðina
okkar þann 1. maí kl. 15:00
í Þverholti 3.
NŨŒÐðĴðĊæīďææĐÍðīæÐĮĴðīȘ
Hjartanlega velkomin.

Kosningamiðstöðin okkar
er opin alla virka daga
16:00 - 19:00 fram
að kosningum.
Helgina 7. - 8. maí er
opið 11:00 - 17:00.
Hlökkum til að sjá þig.

Skiljum engan eftir
Kynnið ykkur stefnumálin á sammos.is

Samfylkingin
í Mosfellsbæ

samfylkingmos

Göngum lengra
í Mosfellsbæ
Framboðslisti

Vinstri græn

Mosfellsbær

í Mosfellsbæ vilja:

• Auka framboð á félagslegum íbúðum
og lóðum fyrir óhagnaðardrifin leigufélög
og hefja uppbyggingu á Blikastaðalandi
• Efla Tónlistarskóla Mosfellsbæjar, lækka
gjöld og stytta biðlista
• Gera leikskólann og skólamáltíðir gjaldfrjálsar
• Lengja opnunartímann í sundlaugum bæjarins
• Hækka frístundaávísun fyrir börn og
eldri borgara
1. sæti
Bjarki Bjarnason
Rithöfundur

2. sæti
Kolbrún Ýr Oddgeirsdóttir
Flugumferðarstjóri

3. sæti
Bjartur Steingrímsson
Fangavörður

• Sjá til þess að Mosfellsbær haldi sínu náttúrulega og sögutengda yfirbragði sem eflir
staðarvitund íbúanna
• Setja sér aðgerðaáætlun í loftslagsmálum,
meðal annars um aukna kolefnisbindingu
og minni kolefnislosun
• Byggja upp útivistaraðstöðu við Hafravatn,
tryggja þar fjölbreyttar samgönguleiðir
og gott aðgengi
• Byggja upp og lagfæra stikaðar gönguleiðir
í sveitarfélaginu og viðhalda fræðsluskiltum

4. sæti
Bryndís Brynjarsdóttir
Grunnskólakennari

5. sæti
Garðar Hreinsson
Iðnaðarmaður

6. sæti
Una Hildardóttir
Varaþingmaður
og formaður LUF

• Auka gagnsæi í fjármálum bæjarins, þau verði
sett upp sjónrænt og gerðaðgengileg hinum
almenna íbúa
Vinna heildarstefnu um uppbyggingu og rekstur
• á mannvirkjum sem tengjast menningarstarfsemi í bæjarfélaginu

XV
7. sæti
Hlynur Þráinn Sigurjónsson
Yfirlandvörður
Vatnajökulþjóðgarðs

8. sæti
Auður Sveinsdóttir
Landslagsarkitekt

9. sæti
Ásdís Aðalbjörg
Arnaldsdóttir
Félagsfræðingur

Kynntu þér málin: x22.vg.is
Vertu með: @vg_moso
facebook.com/vgmos

Sumarhátíð VG
Skátaheimilinu í Álafosskvos
30. apríl frá kl. 13-16
Einar Aron töframaður
Ratleikur – Bingó – Pylsur
Guðmundur Ingi Guðbrandsson

Félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra

Kalli Tomm og Ingibjörg Hólm

Hlökkum til að sjá ykkur
Vorið er vinstri grænt!

Verið velkomin í VG stofuna, Kjarnanum
Opið þri-fös frá 16-18

Seltjarnarnes auglýsa hér með orlofsferðir fyrir árið 202 .
Veitur og Mosfellsbær koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla • Metnaðarfull loftslagsmarkmið og aðgerðaáætlun

Innviðir fyrir hleðslu rafbíla byggðir upp
Veitur og Mosfellsbær hafa gert með sér samkomulag
Jóhannes Þorleiksson, forstöðumaður rafveitu Veitna,
undirrituðu samkomulagið við útilistaverkið Hundraðþúsum uppbyggingu innviða fyrir hleðslu rafbíla í bænum.
undmilljón tonn af sjóðheitu vatni á torginu við Þverholt
Markmiðið er að koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla
þeim til afnota sem síður geta komið slíkum búnaði upp
í Mosfellsbæ.
heima fyrir.
Verkið, sem er eftir Kristin E. Hrafnsson, var reist í tilInnviðir fyrir hleðslubúnaðinn verða byggðir upp á
efni 100 ára hitaveitu á Íslandi árið 2008. Það er við hæfi
nokkrum stöðum í landi bæjarins eða á lóðum tengdum
að horfa til fyrri orkuskipta, þegar snúið var frá kolum og
stofnunum sveitarfélagsins. Þeir staðir sem um ræðir eru
olíu yfir í hitaveitu, og þess hversu mikið þau bættu lífsgæði
miðbær við bæjarskrifstofur, Helgafellsskóli, Krikaskóli,
þegar unnið er að orkuskiptum dagsins í dag, frá jarðefnagolfskálinn og aðstaða skógræktarfélagsins við Úlfarsfell.
eldsneyti yfir í umhverfisvænt rafmagn.
Orlofsnefnd húsmæðra í Gullbringu- og Kjós fyrir sveitarfélögin Garðabæ, Kjós, Mosfellsbæ og
Í upphafi verður settur upp einn hleðslubúnaður á hverjSeltjarnarnes
um stað sem annar tveimur hleðslustæðum en gert er ráð
Auðvelda bæjarbúum
að draga úrauglýsa
losun hér með orlofsferðir fyrir árið 2022.
fyrir að hleðslustæðum geti fjölgað í fjögur til átta, mismikBæði Veitur og Mosfellsbær hafa sett sér metnaðarfull og
ið eftir aðstæðum. Þjónustuaðilar munu selja hleðsluþjónnauðsynleg loftslagsmarkmið og aðgerðaáætlanir til að ná
ágúst
4. september
2022 þeirra til að sporna
ustu til rafbílaeigenda, reka viðskiptakerfi, greiða dreifing- 28.þeim.
Auk–eigin
starfsemi ná áætlanir
arkostnað rafmagns og annast rekstur búnaðarins.
við hlýnun jarðar einnig til þess að auðvelda almenningi
Toskana
sigling
strendur Cinque
Terre
að dragam.a.
úr sinni
losun.um
Umhverfisvænni
samgöngur
– að
haraldur sverrisson bæjarstjóri og jóhannes
Horft til fyrri orkuskipta við undirritun
hjóla, ganga, nýta almenningssamgöngur eða aka á bílum
Þorleiksson forstöðumaður rafveitu veitna
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar og 5. sem
fyrir hreinni
- 12.ganga
október
2022orku – eru þar lykilatriði.

28. ágúst –4. september 202

HÚSMÆÐRAORLOF 2022

Toskanam.a. sigling um strendur CinqueTer e

Króatískar strendur og Alpafjöll

HÚSMÆÐRAORLOF 2022

23. – 27. nóvember 2022
Aðventuævintýri í Trier

Orlofsnefnd
húsmæðra
í GullbringuKjós kona
fyrir sem
sveitarfélögin
Garðabæ,
Kjós, Mosfellsbæ
Rétt til að sækja
um orlofsferð
hefur og
sérhver
veitir eða hefur
veitt heimili
forstöðu án og
launagreiðslu fyrirSeltjarnarnes
það starf.
auglýsa hér með orlofsferðir fyrir árið 2022.

Upplýsingar um ferðirnar og skráning er á vefsíðunni www.orlofgk.is eða með þvi að senda
tölvupóst
28. ágústá–orlofgk@gmail.com
4. september 2022

Eva Rún hlaut hljóð
bókaverðlaun

Íslensku hljóðbókaverðlaunin,
Storytel Awards, voru veitt í þriðja
sinn þann 20. apríl. Veitt voru
verðlaun fyrir bestu hljóðbókina í
flokkum barna- og ungmennabóka,
glæpasagna, skáldsagna, rómantískra bóka og óskáldaðs efnis.
Mosfellingurinn Eva Rún Þorgeirsdóttir hlaut verðlaun í flokki barnaog ungmennabóka fyrir Sögur fyrir
svefnin sem lesnar eru af Sölku Sól.
Verðlaunahátíðin fór fram í Hörpu
og segist Eva Rún alveg svakalega
stolt af þessari hljóðbók og mjög
þakklát fyrir verðlaunin.

5. -12. október 202

Toskana m.a. sigling um strendur Cinque Terre

5. - 12. október 2022

Króatískar strendur og Alpafjöll

23. – 27. nóvember 2022
Aðventuævintýri í Trier

Króatískar strendur og Alpafjöl

Rétt til að sækja um orlofsferð hefur sérhver kona sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án
launagreiðslu fyrir það starf.
Upplýsingar um ferðirnar og skráning er á vefsíðunni www.orlofgk.is eða með þvi að senda
tölvupóst á orlofgk@gmail.com
Cei\[bbiX³h
Cei\[bbiX³h

23. –27. nóvember 202
Aðventuævintýri í Trier

Rét til að sækja um orlofsferð hefur sérhver kona sem veit r eða hefur veit heimil forstöðu án
launagreiðslu fyri það starf.
12

- Fréttir úr bæjarlífinu

Upplýsingar um ferðirnar og skráning er á vefsíðun i www.orlofgk.is eða með þvi að senda

Barnadagar
allt að 40%
afsláttur af
völdum vörum
Opið í Sunnukrika 9-21 alla daga

sumri fagnað

Myndir/RaggiÓla

hátíðarhöld að varmá

Endurmenntun erlendis
Starfsfólk Helgafellsskóla, Kvíslaskóla og nokkrir úr Lágafellsskóla fóru í síðustu viku í námsferð til Alicante
á Spáni með Leikur að læra - Endurmenntunarferðir. Skólaheimsóknir og námskeið á dagskrá í bland við
afslöppun. Á myndinni má sjá hressan hóp úr Helgafellsskóla á suðrænum slóðum.
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- Sumardagurinn fyrsti í Mosfellsbæ

Samið við íþrótta- og tómstundafélög í Mosfellsbæ til ársins 2024

• Tryggja öflugt og fjölbreytt starf

Samstarfssamningar undirritaðir
Mosfellsbær hefur unnið að endurnýjun
samstarfssamninga við íþrótta- og tómstundafélög í Mosfellsbæ í samstarfi við
félögin á síðustu vikum.
Markmið samninganna er að tryggja
öflugt og fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf í Mosfellsbæ. Samstarfssamningar við
félög hafa verið gerðir frá árinu 2014 og eru
mikill stuðningur við starfsemi íþrótta- og
tómstundafélaga.
Fjárframlög í samningum taka meðal
annars til barna- og unglingastarfs, til
almenns reksturs, til sumarstarfa og til
afreksstarfsemi og afreksþjálfunar. Félög
sem eiga eigið húsnæði fá framlög vegna
afnota af eigin mannvirkjum til barna- og
ungmennastarfs.

Tilraunaverkefni um félagshesthús
Samningarnir byggja að stofni til á fyrri
samningum sem gerðir voru árið 2018. Við
undirbúning þeirra var m.a. tekið mið af
reynslu síðustu ára, áherslum Mosfellsbæjar og mati á óskum félaganna. Dæmi
eru um aukin framlög þar sem Mosfellsbær
felur félögum ný verkefni eða tekur þátt í
verkefnum með öðrum hætti. Þannig er
samið við Aftureldingu um aukið fjármagn
í almennan rekstur, til afreksstarfsins og til
barna- og unglingastarfs.
Þá er samið um aukið fjármagn til að fara
af stað með tilraunaverkefni um félagshesthús hjá Hestamannafélaginu Herði með

Frá undirritun samninga sem fram fór í Hlégarði. Hjalti Úrsus Árnason (Kraftlyftingafélag Mosfellsbæjar), Helgi Kjartansson (Björgunarsveitin Kyndill),
Dagbjört Brynjarsdóttir (Skátafélagið Mosverjar), Birna Kristín Jónsdóttir (Ungmennafélagið Afturelding), Haraldur Sverrisson bæjarstjóri, Jóhann Arnór
Elísson (Motorcrossfélag Mosfellsbæjar), Margrét Dögg Halldórsdóttir (Hestamannafélagið Hörður)

það að markmiði að styrkja ungt fólk til að
taka sín fyrstu skref í hestamennsku.

Félög setji sér siðareglur
Félögunum ber eins og áður að gera grein
fyrir ráðstöfun fjármuna með framvinduskýrslum til fræðslu- og frístundasviðs og
íþrótta- og tómstundanefndar.
Þá er það skilyrði fyrir fjárveitingum til

íþrótta- og tómstundafélaga að þau setji sér
siðareglur, viðbragðs- og aðgerðaráætlun í
tengslum við þær og fræði starfsfólk um
kynferðislegt áreiti/ofbeldi og hvers konar
annað ofbeldi.

Efla og þróa áfram starfsemi félaganna
„Það er frábært að þessari vinnu sé lokið
og okkar mat er að samningarnir séu til

þess fallnir að efla og þróa áfram starfsemi
félaganna og þar með Mosfellsbæjar á sviði
íþrótta- og tómstundamála, segir Haraldur
Sverrisson bæjarstjóri.
Samningagerðin byggist nú eins og alltaf
á þéttri samvinnu og samtali milli Mosfellsbæjar og félaganna til að leiða fram niðurstöðu sem er til þess fallin að styrkja íþróttaog tómstundastarf í bænum okkar.“

Greta salóme og
gunnar taka lagið

spjallað yfir kaffisopa

Líf að færast í Hlégarð á ný • Bæjarbúar gátu skoðað endurbætur á opnu húsi

Hlégarður opnaður formlega
að lokinni endurgerð
Vinna við endurgerð fyrstu hæðar Hlégarðs
lauk á dögunum og var húsið opið fyrir
bæjarbúa sunnudaginn 10. apríl þar sem
þessar myndir voru teknar.
Hlégarður var vígður árið 1951 og varð
því 70 ára í fyrra og því var viðeigandi að
gera húsinu til góða á því ári. Framkvæmdum lauk að mestu á afmælisárinu en síðustu vikur hafa verið nýttar til þess að hnýta
lausa enda eins og gengur og gerist.
Hlégarður er teiknaður af Gísla Halldórssyni arkitekt og var þess sérstaklega gætt við
endurgerðina að halda í heildaryfirbragð
hússins í samhengi við höfundareinkenni
byggingarinnar og sögu þess. Samhliða var
það markmið að breytingarnar yrðu til þess
að auka notagildi hússins.

Viðburðahald hafið að nýju

gdrn hélt tónleika á dögunum
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Viðburðarhald er þegar hafið að nýju og
hófst með tónleikum GDRN og á næstunni
kemur að vortónleikahaldi Listaskólans svo
nokkuð sé nefnt.
„Hlégarður er okkur Mosfellingum mjög

- www.mosfellingur.is

mikilvægt hús og það hefur verið gaman að
fylgjast með þeirri umbreytingu á aðstöðu
til viðburðahalds sem endurgerður Hlégarður felur í sér.
Við fórum þá leið að skoða hönnun og
sögu hússins, nýttum myndir frá fyrri tíð
sem geymdar eru á Héraðsskjalasafninu til
þess að kalla fram upplýsingar um efnisnotkun frá fyrri tíð og fanga þannig anda
hússins um leið og við bættum nýtingarmöguleika á milli rýma og ég segi einfaldlega Mosfellingar, til hamingju með endurgerðan Hlégarð,“ segir Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri.

Helga, halla karen
og anna sigríður

SPENNANDI VIÐBURÐIR Í HVERJUM MÁNUÐI

ALLTAF GAMAN OG
ALLTAF GOTT VEÐUR
Fylgstu með dagskránni á Facebooksíðu Keiluhallarinnar. facebook.com/keiluhollin
Bókaðu borð tímanlega á keiluhollin@keiluhollin.is

PÖBB QUIZ

BOLTATILBOÐ Á ÖLLUM
LEIKJUM Í BEINNI

NEI. HÆTTU
NÚ ALVEG
VILLI NAGLBÍTUR

STÓRSKEMMTILEGT FÓTBOLTAQUIZ HJÖRVARS HAFLIÐA

POP
QUIZ
Hörður og Pétur úr Bandmönnum
sjá um Popp Quiz í Keiluhöllinni.
Tryggðu þér borð á keiluhollin@keiluhollin.is

DJ.
BINGÓ DÓRA
SVEPPAJÚLÍA

12” PIZZA MEÐ
2. ÁLEGGJUM
1.990 KR.

RISA

FULLORÐINS
ÚTGÁFAN

EÐLA MEÐ
NACHOS
1.590 KR.

PIZZA & SHAKE
3.790 KR.

STÓR Á KRANA
990 KR.

VENJULEGIR
KJÚKLINGAVÆNGIR
10 STK. / 20 STK.

-LONG
SING-A

PÖBB QUIZ MEÐ
HJÁLMARI & HELGA

1.490 KR. / 2.490 KR.

GOS MEÐ
ÁFYLLINGU
290 KR.

N
Ú
R
U
Ð
G
ÁR NÝ

FULLT HÚS AF SKEMMTUN: KEILA – PÍLA - KARAOKE - BOLTINN Í BEINNNI – PIZZA – SHAKE- PUB QUIZ – DJ – SING A LONG

HEIMTÖKUTILBOÐ SHAKE&PIZZA

EIN, TVÆR OG FRÍ
PIZZA EF ÞÚ SÆKIR

EINN, TVEIR OG FRÍR
SHAKE EF ÞÚ SÆKIR

EIN PIZZA OG SVO
ÖNNUR Á 1.000 KR.

– BORGAR EKKI FYRIR ÓDÝRUSTU PIZZUNA

– GILDIR EKKI AF ÁFENGUM SHAKE-UM

KAUPIR PIZZU AF MATSEÐLI OG
BÆTIR ANNARRI VIÐ Á 1.000 KR.
– BORGAR FYRIR DÝRARI PIZZUNA

sha ke p iz z a . is

# sha ke a n dp iz z a

Fundur

með fulltrúum
framboðanna
Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni,
FaMos, gengst fyrir fundi með framboðum
til bæjarstjórnar í Mosfellsbæ við
kosningarnar sem fram fara 14. maí.
Framboðunum hefur verið sendur spurningalisti um málefni sem snerta þjónustu
við eldri borgara í Mosfellsbæ og óskað
er eftir svörum við þeim á fundinum.
Einnig gefst fundarmönnum kostur á
að bera upp spurningar til framboðanna.

Fundurinn verður
haldinn í Hlégarði
5. maí kl. 20:00-22:00

sandra í saumastúdíóinu
við hlið bókasafnsins

Sandra tekur að sér fatabreytingar og önnur saumaverkefni

Be Happy opnar í Kjarna
Á dögunum opnaði í Kjarnanum fyrirtækið Be happy Iceland. Eigandanum Söndru
Ragnarsson er margt til lista lagt en hún meðal annars hannar, saumar og málar.
Sandra er frá Litháen en hefur búið á Íslandi í 23 ár. „Fyrirtækið var stofnað fyrir 13
árum, fyrst í Hafnarfirðinum en ég er sjálf nýflutt í Mosó og er ánægð að vera komin með
stúdíóið á þennan skemmtilega stað,“ segir Sandra sem einnig er með heimasíðu þar
sem allar hennar vörur eru aðgengilegar.

Fatabreytingar og saumaviðgerðir
„Ég tek að mér fatabreytingar og alls kyns saumaverkefni bæði fyrir einstaklinga og
fyrirtæki.
Svo er ég ýmislegt sem ég sauma eins og til dæmis töskur, húfur og hettupeysur. Allar
upplýsingar eru á heimasíðunni. Þar eru einnig sokkar, kerti, skartgripir og fleira.
Opnunartíminn er sveigjanlegur hjá mér og um að gera að hafa bara samband við
mig annaðhvort í síma 862-3782 eða á netfangið verslun@byhappy.is,“ segir Sandra sem
vonast til að Mosfellingar verði duglegir að nýta hennar þjónustu.

á toppi helgafells

með viðurkenningarskjöl

Nemendur í Lágafellsskóla kepptu í stærðfræði

Stóðu sig vel í
stærðfræðikeppni
Nemendur æfa sig í fjallgöngu
Börnin á elstu deild (Bæjarfell) í Helgafellsskóla gengu upp á toppinn á Helgafelli
í byrjun mánaðar. Þegar á toppinn var komið fóru börnin í páskaeggjaleit. Það
var mikið fjör og allir stóðu sig frábærlega. Eru þau að æfa sig í fjallgöngu þar sem
stefnan er sett á að ganga á Bæjarfell sem er deildarfjallið þeirra.
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Þriðjudaginn 5. apríl voru tilkynnt úrslit í
stærðfræðikeppni fyrir grunnskólanemendur sem haldin var í Borgarholtsskóla.
Þátttakendur voru frá skólum í Breiðholti,
Grafarholti, Grafarvogi, Árbæ, Kjalarnesi
og Mosfellsbæ.
Lágafellsskóli átti samtals 12 nemendur
í 10 efstu sætum hvers árgangs, þ.e. fjóra
nemendur í 8. bekk, þrjá nemendur í 9.
bekk og fimm nemendur í 10. bekk.

Talið frá vinstri: Haukur Logi Arnarsson,
Ægir Þór Þorvaldsson, Bergur Davíð Eiríksson úr 9. bekk. Sara María Ingólfsdóttir,
Embla Maren Gunnarsdóttir úr 8. bekk.
Thelma Huld Víðisdóttir, Steinunn Erla
Gunnarsdóttir, Ágúst Páll Óskarsson, Eberg
Óttarr Elefsen og Steinar Freyr Kjartansson
úr 10. bekk.
Á myndina vantar Nótt Helgadóttur og
Ólaf Hauk Sævarsson úr 8. bekk.

ÞÚ GETUR BREYTT
VELDU VIÐREISN
3. sæti

1. sæti

Elín Anna Gísladóttir

Lovísa Jónsdóttir

2. sæti

Valdimar Birgisson

4. sæti

Ölvir Karlsson

Við ætlum að hlusta á ykkur og saman breytum við góðum bæ í betri
Ábyrgð í fjármálum og gagnsæ vinnubrögð
Aukin aðkoma íbúa að ákvörðunum
Almannahagsmundir framar sérhagsmunum
Einfaldir og skýrir ferlar í skipulagsmálum
Starfsfólk og nemendur skólanna fái þann stuðning sem það á skilið
Fjölbreytni í skólastarfi til þess að auka valkosti fyrir börn og kennara
Efla íþróttaaðstöðu og jöfn tækifæri fyrir börn óháð efnahag
Fyrirmyndarsamfélag í flokkun sorps og endurvinnslu
Aðgengisfulltrúi sé ráðinn til að gera úttekt og úrbætur á aðgengi fyrir alla
Fjölbreyttir valkostir á húsnæðismarkaði

Olga Kristrún Ingólfsdóttir, Atlas Hendrik Ósk Dagbjarts, Ágústa Fanney Snorradóttir, Rúnar Már Jónatansson,
Guðrún Þórarinsdóttir, Þórarinn Helgason, Gréta Jóhanna Ingólfsdóttir, Jón Örn Jónsson, Emilía Mlynska,
Kjartan Jóhannes Hauksson, Hrafnhildur Jónsdóttir, Reynir Matthíasson, Ólöf Guðmundsdóttir,
Magnús Sverrir Ingibergsson, Ásta Lilja Maack Sigurðardóttir, Sigurberg Guðbrandsson,
Hildur Björg Bæringsdóttir og Bolli Valgarðsson.

Viðreisnarhornið opnar á torginu í Kjarna 1. maí. Opið virka daga kl. 16 til 18 og um helgar kl. 13 til 16.
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Líf og fjör í lágafellslaug

Íþrótta- og heilsufræðingurinn Þorbjörg Sólbjartsdóttir kennir börnum fyrstu sundtökin • Dásamlegur aldur

sundnámskeið tobbu
Þorbjörg Sólbjartsdóttir útskrifast úr
Háskóla Íslands árið 2012 sem íþróttaog heilsufræðingur og kennir í Helgafellsskóla, þar vinnur hún sem umsjónarkennari, sundkennari og er með
sérkennslu í sundi og íþróttum.
Mosfellingur tók Þorbjörgu tali um
sundkennslustarfið með börnunum og
gefum henni nú orðið.

Tobba og nokkrir sundgarpar í lágafellslaug

„Ég byrjaði að kenna sund með náminu
mínu árið 2009, datt í raun í afleysingu sem
varð lengri en ég átti von á. Ég átti ekki von
á því þegar ég fór í námið að ég myndi sérhæfa mig eitthvað sérstaklega í sundi, enda
hef ég engan afburðagrunn í því.
Þetta hefur líka kennt mér að það þarf
ekki alltaf Íslandsmeistaratitil til að gera
eitthvað vel. Ég á auðvelt með að ná til
þessa aldurshóps og mér finnst það afskaplega gaman þar sem ég nýt þess að kenna
börnum og þessi aldur 3-6 ára er alveg
dásamlegur.“

Mikilvægt að börnin fái
jákvæða upplifun í sundi
„Ég er með tvo hópa og kenni á fimmtudögum, hver hópur fær 30 mínútur í
kennslu en ég skipti því þannig að þriggja
og fjögurra ára börn eru saman og fimm og
sex ára. Yngri hópurinn
er með foreldra sína
með sér ofan í lauginni
en eldri börnin koma
ein í laugina með mér.
Námskeiðin
mín
eru yfirleitt í átta vikur
í senn en ég byrja á
haustin þegar skólarnir
byrja og kenni fram í Þorbjörg
byrjun júní. Það er svo Sólbjartsdóttir
mikilvægt að börn fái
jákvæða upplifun í sundi en það getur verið
stressvaldur hjá börnum að vera í vatni.“

Fyrstu skrefin í gegnum leik og söng
„Ég byrja alltaf námskeiðin mín á því
að vinna með vatnsaðlögun en það geri
ég í gegnum leiki og söng, svo bæti ég inn
sundtökunum en ég styðst við fyrsta stig í
sundi hjá eldri hópnum. Þau þjálfast líka
í því að fara í gegnum búningsklefann en
það getur verið svolítið mikið stökk fyrir
þau að hafa ekki foreldra sína til að aðstoða
sig þegar þau eru komin í fyrsta bekk.
Það er svo mikið öryggisatriði að geta
lært að bjarga sér í vatni og því oftar sem
börn fara í sund því meiri grunni byggja
þau á til að geta bjargað sér ef þau lenda í
erfiðum aðstæðum í vatni.“

Gott að hafa foreldrana með
„Ég reyni að gera upplifun þeirra eins
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Það er svo mikið öryggisatriði að geta lært að
bjarga sér í vatni og því oftar
sem börn fara í sund því meiri
grunn byggja þau á.
jákvæða og ég mögulega get og styrki þau
ef þau lenda í því að fá vatn ofan í sig eða í
nefið sem þeim finnst auðvitað óþægilegt.
Ég kenni þeim að fylla lungun af lofti
áður en þau kafa og nota orð eins og að
fylla blöðruna sína (lungun), einnig nota ég
orð eins og að róa með fótunum þegar ég
kenni þeim bringusund og að láta hælana
kyssast þegar þau eru að kreppa.
Ég man sjálf þegar ég byrjaði í sundkennslu, þá í fyrsta bekk, að ég skildi ekki
hvað var að kreppa! Svona næ ég að umorða
hlutina og gefa aðra merkingu svo að þau

- Kynning á sundnámskeiðum Tobbu

skilja hvað þau eiga að gera.
Ég hef virkilega gaman af því að sjá framfarirnar sem geta verið fljótar að koma, sérstaklega ef foreldrar eru duglegir að fara í
sund samhliða námskeiðinu til að byggja á
þekkingunni,“ sagði Þorbjörg að lokum.

GRAFÍSK HÖNNUN / HREYFIMYNDAGERÐ / MYNDSKREYTINGAR
sími 898 4796 / stinamaja@atarna.is

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG lógó / texti í einni línu

mæðgur á ferðalagi

Fjórar vikur eru eftir af námskeiðinu sem
nú er í gangi og segist Þorbjörg taka glöð
við nýjum börnum næsta haust en hún er
með tvö námskeið fyrir áramót og tvö eftir
áramótin. Skráningar á námskeiðin fara
fram á facebook-síðunni hennar „Sundskóli
Tobbu“.
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Alla leið
á öruggari
dekkjum
Pantaðu tíma
í dekkjaskipti
á n1.is

Cooper Zeon 4XS Sport

Cooper Zeon CS8

Cooper AT3 4s

• Henta undir jeppann þinn

• Afburða veggrip og stutt
hemlunarvegalengd

• Frábær alhliða heilsársdekk sem
virka vel á vegum og vegleysum

• Einstaklega orkusparandi

• Hljóðlát og mjúk í akstri

• Mjúk og hljóðlát í akstri
• Veita afburða aksturseiginleika
og gott grip á þurrum
og blautum vegi

• Hljóðlát með góða vatnslosun

Notaðu
N1 kortið

Vefverslun
Skoðaðu úrvalið
og skráðu þig

Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða
Fellsmúla
Réttarhálsi
Ægisíðu

440-1318
440-1322
440-1326
440-1320

Langatanga Mosfellsbæ
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði
Grænásbraut Reykjanesbæ
Dalbraut Akranesi
Réttarhvammi Akureyri

440-1378
440-1374
440-1372
440-1394
440-1433

Opið mánudaga til föstudaga kl. 8–18

ALLA LEIÐ

Laugardaga kl. 9–13

Matjurtagarðar

Opnað fyrir umsóknir um matjurtagarða í Mosfellsbæ 2. maí
Matjurtagarðar bæjarins verða staðsettir austan
við Varmárskóla þar sem gömlu skólagarðarnir hafa
verið. Aðkoma að görðunum verður að norðanverðu
frá tjaldsvæðinu við eldri deild Varmárskóla.
Aðgengi að vatni og kaffiskúr verður við garðana.

Staðsetningu garða og fyrirkomulag
má sjá á meðfylgjandi korti.
Leiguverð fyrir matjurtagarða er óbreytt,
eða 2.500 kr. fyrir 50 fm garð.
Tekið er við umsóknum á
netfangið tjonustustod@mos.is

Garðar verða tilbúnir til notkunar
föstudaginn 20. maí nk.
Einnig eiga íbúar í Mosfellsbæ
möguleika á að fá leigða matjurtagarða á vegum Reykjavíkurborgar í Skammadal. Umhverfis- og
skipulagssvið Reykjavíkurborgar sér
um útleiguna og geta áhugasamir sett
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sig í samband við Þóru Jónasdóttur umsjónarmann matjurtagarða
í Reykjavík í síma 411 1111, eða í netfangið matjurtagardar@
reykjavik.is, og látið skrá sig á lista með ósk
um garð. Taka þarf fram að viðkomandi sé
íbúi í Mosfellsbæ.
Umhverfissvið Mosfellsbæjar

Cei\[bbiX³h
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Listasalur Mosfellsbæjar

Vinalegar
vörður

Sýningin Wörður, vinur mínar var opnuð
í Listasal Mosfellsbæjar 22. apríl sl. Á sýningunni eru ofnar myndir eftir textíllistakonuna Önnu Maríu Lind Geirsdóttur.
Viðfangsefni verkanna eru vörður, ekki
síst vörður á Mosfellsheiði. Myndirnar
vefur Anna María úr ýmsum tuskum,
ónýtum klæðnaði og sængurfötum í anda
endurnýtingar og náttúruverndar.
Opnun var haldin bæði á föstudeginum
og laugardeginum þar á eftir og var
fjölmennt báða dagana. Frændi listakonunnar, Magnús Már Björnsson, söng
frumsamið lag við ljóð Önnu Maríu um
vörður. Sýningin er opin á afgreiðslutíma
bókasafnsins og síðasti sýningardagur er
20. maí.

8. bekkur
9. bekkur
r
10. bekku

Vinnuskóli

Mosfellsbæjar
Umsóknarfrestur til 29. apríl

• Vinnuskóli Mosfellsbæjar er fyrir ungt fólk fætt á árunum 20062008. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Vinnuskóla Mosfellsbæjar
fyrir sumarið 2022. Sótt er um á vinnuskoli-umsokn.vala.is.
• Umsóknarfrestur er til 29. apríl og verður öllum umsóknum
sem berast fyrir þann tíma svarað fyrir 6. maí.
• Reynt verður að verða við óskum allra en gera má ráð fyrir að
ekki verði hægt að uppfylla allar óskir um tímabil og vinnustöð.
• Allar nánari upplýsingar á www.bolid.is/vinnuskoli
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- Fréttir úr bæjarlífinu

Framboðslistar
í kjöri í Mosfellsbæ
B - listi

C - listi

D - listi

1. Halla Karen Kristjánsdóttir,

1. Lovísa Jónsdóttir,

1. Ásgeir Sveinsson,

070270-4719, Helgafelli 5,
íþróttakennari

240775-6119, Arnartanga 29, hugverkalögfræðingur og varabæjarfulltrúi

230167-5409, Áslandi 5,
bæjarfulltrúi og rekstrarstjóri

2. Aldís Stefánsdóttir,

2. Valdimar Birgisson,

2. Jana Katrín Knútsdóttir,

071076-4829, Súluhöfða 15,
viðskiptafræðingur

010662-5839, Akurholti 17, auglýsingastjóri
og bæjarfulltrúi

031086-2649, Leirutanga 18,
hjúkrunar- og viðskiptafræðingur

3. Sævar Birgisson,

3. Elín Anna Gísladóttir,

3. Rúnar Bragi Guðlaugsson,

150288-2319, Vefarastræti 36,
viðskiptafræðingur

310388-2979, Ástu-Sólliljugötu 20,
verkfræðingur og varaþingmaður

070573-5399, Bjarkarholti 29,
bæjarfulltrúi og framkvæmdastjóri

4. Örvar Jóhannsson,

4. Ölvir Karlsson,

4. Helga Jóhannesdóttir,

120484-3549, Snæfríðargötu 7, rafvirki

290689-2879, Hjallahlíð 8, lögfræðingur

5. Leifur Ingi Eysteinsson,

5. Olga Kristrún Ingólfsdóttir,

230765-5969, Hjarðarlandi 4A,
forstöðumaður

090599-2599, Byggðarholti 53, háskólanemi

011080-5619, Stórateigi 22,
viðskiptafræðingur og verkefnastjóri

Framsóknarflokkur:

Cei\[bbiX³h
Yfirkjörstjórn
Mosfellbæjar
auglýsir
framboð til
sveitarstjórnarkosninga í
Mosfellsbæ.

Cei\[bbiX³h

6. Erla Edvardsdóttir,
050378-5199, Laxatungu 143, kennari

6. Aðalheiður Ósk Dagbjartsdóttir,

7. Hrafnhildur Gísladóttir,

280403-2960, Spóahöfða 2,
framhaldsskólanemi

280877-4769, Björtuhlíð 23
tómstunda- og félagsmálafræðingur

7. Ágústa Fanney Snorradóttir,

8. Þorbjörg Sólbjartsdóttir,

140487-2879, Vefarastræti 11,
framleiðandi og kvikmyndagerðarkona

160776-6099, Laxatungu 10, kennari

9. Hilmar Tómas Guðmundsson,

Sveitarstjórnarkosningar fara
fram 14. maí 2022.

10. Rúnar Þór Guðbrandsson,

180166-5489, Hagalandi 7,
viðurkenndur bókari

080572-3609, Leirvogstungu 29,
framkvæmdastjóri

11. Sigríður Dóra Sigtryggsdóttir,
060576-3439, Snæfríðargötu 9,
hjúkrunarfræðingur

10. Þórarinn Helgason,
190401-2430, Hagalandi 7, nemi

11. Gréta Jóhanna Ingólfsdóttir,

Sjálfstæðisflokkur:

5. Hjörtur Örn Arnarson,
030676-5649, Tröllateig 18,
landfræðingur

6. Arna Björk Hagalínsdóttir,
180582-4529, Kvíslartungu 12,
rekstrar- og fjármálastjóri

7. Hilmar Stefánsson,
230780-3589, Miðholti 9,
framkvæmdastjóri

8. Brynja Hlíf Hjaltadóttir,
091098-2379, Laxatungu 64, laganemi

9. Helga Möller,
120557-2469, Vefarastræti 12,
söngkona og fv. flugfreyja

10. Ragnar Bjarni Zoega Hreiðarsson,
221000-2340, Fálkahöfða 17, flugnemi

151193-2349, Vefarastræti 12,
skrifstofufulltrúi

11. Davíð Örn Guðnason,

250276-4949, Laxatungu 108, söluráðgjafi

12. Jón Örn Jónsson,

12. Júlíana Guðmundsdóttir,

13. Grétar Strange,

130976-6039, Leirvogstungu 41,
verkefnastjóri

070270-4559, Bröttuhlíð 34, lögfræðingur

13. Emilía Mlynska,

301100-2130, Laxatungu 54,
sölu- og þjónustufulltrúi

14. Ragnar Sverrisson,
160359-7149, Bergrúnargötu 9,
matreiðslumeistari og framkvæmdastjóri

15. Matthildur Þórðardóttir,
210693-2899, Liljugötu 3,
kennari og stjórnmálafræðingur

16. Ísak Viktorsson,
221098-3239, Laxatungu 143, háskólanemi

17. Bjarni Ingimarsson,

Þorbjörg Inga Jónsdóttir
Haraldur Sigurðsson
Valur Oddsson

220966-4109, Laxatungu 82, rekstrarstjóri

9. Guðrún Þórarinsdóttir,

130871-3729, Brattholti 13, flugmaður

Yfirkjörstjórn

8. Rúnar Már Jónatansson,

270267-4839, Bugðutanga 2,
sjálfsætt starfandi

12. Birkir Már Árnason,

Kjörstaður í Mosfellsbæ
er í Lágafellsskóla við
Lækjarhlíð og stendur
kjörfundur frá kl. 9-22.

Viðreisn:

060277-3389, Kvíslartungu 100,
slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður

18. Hörður Hafberg Gunnlaugsson,
180174-4009, Hamratanga 7,
húsasmíðameistari

19. Ævar H. Sigdórsson,

070857-2519, Bollatanga 20, mannfræðingur
og náms- og starfsráðgjafi

14. Kjartan Jóhannes Hauksson,
210385-2749, Vefarastræti 7-9,
sölu- og þjónustufulltrúi

15. Hrafnhildur Elísabet Jónsdóttir,

130384-2509, Uglugötu 52, lögmaður

13. Gunnar Pétur Haraldsson,

14. Kári Sigurðsson,
280391-3289, Langatanga 4,
viðskiptastjóri

15. Þóra Björg Ingimundardóttir,

070759-2689, Tröllateigi 51, öryrki

261298-2019, Bergholti 12,
sölu- og þjónusturáðgjafi

16. Reynir Matthíasson,

16. Franklín Ernir Kristjánsson,

031253-5199, Hagalandi 6, framkvæmdastjóri

091202-2550, Furubyggð 15,
háskólanemi og þjónn

17. Ólöf Guðmundsdóttir,
281268-5119, Litlakrika 27, kennari

17. Ragnheiður Ríkharðsdóttir,

18. Magnús Sverrir Ingibergsson,

230649-4999, Hrafnshöfða 35,
fv. bæjarstjóri og alþingismaður

230171-4679, Kvíslartungu 33,
húsasmíðameistari

18. Alfa Regína Jóhannsdóttir,
030366-5499, Arkarholti 19, kennari

271251-7269, Bjargartanga 6, vélstjóri

19. Ásta Lilja Maack Sigurðardóttir,

20. Ingibjörg Óskarsdóttir,

280796-2049, Hraðastaðavegi 15,
leiðbeinandi á leikskóla

19. Davíð Ólafsson,

20. Sigurberg Guðbrandsson,

20. Elín María Jónsdóttir,

290288-3129, Ástu-Sólliljugötu 20, rafvirki

120684-2059, Snæfríðargötu 20, húsmóðir

060862-2149, Reykjabyggð 29,
hjúkrunarfræðingur

21. Níels Unnar Hauksson,
291242-4809, Helgfelli 3, verktaki

22. Eygló Harðardóttir,
121272-5719, Laxatungu 129,
matreiðslunemi og fv. ráðherra

300169-5389, Álmholti 10, söngvari

21. Hildur Björg Bæringsdóttir,

21. Ari Hermann Oddsson,

291276-4669, Krókabyggð 20, verkefnastjóri

220175-4569, Kvíslartungu 88, múrari

22. Bolli Valgarðsson,

22. Bjarney Einarsdóttir,

181261-4989, Byggðarholti 7, ráðgjafi

130643-4189, Vefarastræti 16, athafnakona

L - listi

M - listi

S - listi

V - listi

1. Dagný Kristinsdóttir,

1. Sveinn Óskar Sigurðsson,

1. Anna Sigríður Guðnadóttir,

1. Bjarki Bjarnason,

200478-5339, Grenibyggð 20,
skólastjóri

270768-5989, Barrholti 23,
framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi

220759-3859, Barrholti 12, bæjarfulltrúi
og upplýsinga- og stjórnsýslufræðingur

150652-2519, Hvirfli, rithöfundur
og forseti bæjarstjórnar

2. Guðmundur Hreinsson,

2. Örlygur Þór Helgason,

2. Ólafur Ingi Óskarsson,

2. Kolbrún Ýr Oddgeirsdóttir,

051067-5099, Hraðastaðavegi 11,
byggingarfræðingur

100578-3019, Litlakrika 76,
kennari og varabæjarfulltrúi

250658-3979, Brekkutanga 17,
kerfisfræðingur

020987-3249, Klapparhlíð 20,
flugumferðarstjóri

3. Katarzyna Krystyna Krolikowska,

3. Sara Hafbergsdóttir,

3. Ómar Ingþórsson,

3. Bjartur Steingrímsson,

040181-2889, Grundartanga 32,
verkfræðingur

181189-2319, Lundi 1,
rekstrarstjóri

090770-3579, Reykjavegi 96, landslagsarkitekt

040892-3899, Vefarastræti 42,
fangavörður

4. Michele Rebora,

4. Helga Diljá Jóhannsdóttir,

080661-3559, Bjarkarholti 12, lögmaður

4. Bryndís Brynjarsdóttir,

201078-2029, Lindarbyggð 16,
öryggis- og gæðastjóri

280784-3039, Engjavegi 17A,
dýralæknir

5. Jakob Smári Magnússon,

300368-4259, Fellsási 9A,
grunnskólakennari

5. Kristín Nanna Vilhelmsdóttir,

5. Ingrid Lín Chan Óskarsdóttir,

120664-2129, Bjargartanga 17, tónlistarmaður og áfengis- og vímuefnaráðgjafi

150876-4519, Grenibyggð 17, öryrki

030203-2670, Barrholti 23,
menntaskóla- og flugnemi

6. Sunna Arnardóttir,

Vinir Mosfellsbæjar:

6. Stefán Ómar Jónsson,
040355-5379, Tröllateig 24,
viðskiptalögfræðingur og bæjarfulltrúi

7. Kristján Erling Jónsson,
230970-5729, Spóahöfða 25, tæknimaður

8. Ásgerður Inga Stefánsdóttir,
150579-3929, Litlakrika 76A, kennari

9. Óskar Einarsson,

Miðflokkur:

Samfylking:

Vinstrihreyfingin - Grænt framboð:

4. Elín Árnadóttir,

6. Linda Björk Stefánsdóttir,

241085-2879, Vefarastræti 20,
sérfræðingur í mannauðsmálum

151258-2559, Grenibyggð 26,
matráður

7. Daníel Óli Ólafsson,

7. Lára Þorgeirsdóttir,
121276-3729, Dalatanga 9, kennari

8. Þorleifur Andri Harðarson,
310189-2869, Þrastarhöfða 2, flotastjóri

5. Garðar Hreinsson,
180663-3209, Víðigrund,
iðnaðarmaður

6. Una Hildardóttir,
030891-2529, Vefarastræti 42, verkefnastjóri

130591-2999, Þverholti 9A, læknanemi

8. Margrét Gróa Björnsdóttir,
290565-3089, Byggðarholti 14,
stuðningsfulltrúi í Helgafellsskóla

9. Elín Eiríksdóttir,

7. Hlynur Þráinn Sigurjónsson,
220688-3139, Uglugötu 4, yfirlandvörður
8. Auður Sveinsdóttir,
110947-2759, Heiðarhvammi,
landslagsarkitekt

280567-3539, Hamratúni 4,
tónlistarmaður

9. Jón Pétursson,
130671-5869, Stórakrika 20, skipstjóri

250864-3969, Þrastarhöfða 43,
deildarstjóri sérkennslu FMOS

10. Rakel Baldursdóttir,

10. Kristján B. Þórarinsson,

10. Ragnar Gunnar Þórhallsson,

200774-3459, Roðamóa 3, markþjálfi

191144-4149, Þverholti 15,
fv. ráðherrabílstjóri og eftirlaunaþegi

141155-4079, Tröllateig 20, setið í stjórnum
ÖBÍ, NPA mst. og Sjálfsbjargar

10. Sæmundur Karl Aðalbjörnsson,

300899-2349, Grenibyggð 20, háskólanemi

11. Friðbert Bragason,

11. Kristrún Halla Gylfadóttir,

11. Stefanía R. Ragnarsdóttir,

12. Vilhelmína Eva Vilhjálmsdóttir,

030675-5849, Litlakrika 34,
viðskiptafræðingur

091193-2729, Klapparhlíð 32,
umhverfis- og auðlindafræðingur

250687-2499, Uglugötu 4, fræðslufulltrúi

12. Þorlákur Ásgeir Pétursson,

12. Guðbjörn Sigvaldason,

010163-4479, Víðigrund, viðburðarstjóri

060744-4169, Dalsbúi 2, bóndi

300458-5569, Arnartanga 73, verslunarmaður

13. Þórunn Magnea Jónsdóttir,

13. Sólborg Alda Pétursdóttir,

040376-4299, Vefarastræti 15,
viðskiptafræðingur

270162-2749, Skeljatanga 28,
verkefnastjóri og náms-og starfsráðgjafi

14. Herdís Kristín Sigurðardóttir,

14. Þóra Sigrún Kjartansdóttir,

170277-3179, Laxatungu 41,
hrossaræktandi

211096-2099, Brekkutanga 17,
hágreiðslunemi

15. Bjarki Þór Þórisson,

15. Símon Guðni Sveinbjörnsson,

041298-2199, Grenibyggð 26, nemi

231195-2119, Brekkutanga 22, bifreiðasmiður

170881-4519, Vefarastræti 7-9,
lögfræðingur og tónlistarkona

16. Jón Þór Ólafsson,

16. Gerður Pálsdóttir,

16. Örvar Þór Guðmundsson,

261247-4969, Krókabyggð 12,
bifreiðastjóri

220373-4609, Þrastarhöfða 13, þroskaþjálfi

180774-6029, Reykjabyggð 13,
atvinnubílstjóri

17. Jón Richard Sigmundsson,

090299-2399, Grenibyggð 1,
nemi í félagsráðgjöf

11. Kristinn Breki Hauksson,

060378-5849, Stórakrika 49,
grafískur hönnuður

13. Sigurður Eggert Halldóruson,
050582-3379, Skeljatanga 13,
stjórnmálahagfræðingur

14. Olga Jóhanna Stefánsdóttir,
191266-5879, Súluhöfða 38,
skrifstofustjóri

15. Lárus Arnar Sölvason,
050182-5099, Klapparhíð 30, hársnyrtir

16. Jógvan Hansen,
281278-3049, Súluhöfða 25,
tónlistarmaður

17. Sandra Rut Falk,
101286-3049, Grundartanga 15,
stuðningsfulltrúi

18. Björn Óskar Björgvinsson,

030651-3919, Engjavegi 17A,
verkfræðingur

310547-4339, Hamratúni 11, endurskoðandi

18. Ólöf Högnadóttir,

19. Andri Gunnarsson,

080751-4519, Krókabyggð 12,
snyrtifræðingur

140183-3859, Lindarbyggð 28,
verkfræðingur

20. Kristín Rós Guðmundsdóttir,

19. Margrét Jakobína Ólafsdóttir,
260248-2519, Miðholti 13, félagsliði

17. Greipur Rafnsson,

9. Ásdís Aðalbjörg Arnalds,
010577-4629, Kvíslartungu 7,
verkefnastjóri og nýdoktor
141278-5099, Tröllateig 21, iðnaðarmaður

12. Hulda Jónasdóttir,
13. Þórir Guðlaugsson,
290669-3329, Brattholti 6A,
varðstjóri fangelsinu á Hólmsheiði

14. Ari Trausti Guðmundsson,
031248-7369, Bjarkarholti 18,
jarðvísindamaður og fv. þingmaður

15. Harpa Fönn Sigurjónsdóttir,

17. Valgarð Már Jakobsson,

18. Gunnhildur Edda Guðmundsdóttir,

100871-2979, Hamratúni 2,
framhaldsskólakennari

240484-2269, Birkiteig 3, viðburðarhönnuður og leiðbeinandi í Varmárskóla

18. Hrafnhildur Ýr Jónsdóttir,

19. Finnbogi Rútur Hálfdánarson,

19. Jóhanna B. Magnúsdóttir,

200953-2239, Brattholti 15, lyfjafræðingur

310846-7599, Egilsmóa 8 (Dalsá),
garðyrkjufræðingur

20. Nína Rós Ísberg,

140600-3340, Fellsási 9A, nemi

240398-2149, Vefarastræti 40,
húsasmiður og háskólanemi

20. Hlynur Hilmarsson,

170264-4019, Arkarholti 7,
framhaldskólakennari

20. Ólafur Jóhann Gunnarsson,

251169-3739, Grenibyggð 33, bifreiðastjóri

21. Þórunn Ísfeld Þorsteinsdóttir,

21. Magnús Jósefsson,

21. Ólafur Guðmundssson,

21. Elísabet Kristjánsdóttir,

231141-2359, Hrafnshöfða 5, eldri borgari

060245-4959, Spóahöfða 9, verktaki

050747-4339, Klapparhlíð 1, húsasmiður

030839-2699, Grundartanga 1, kennari

22. Úlfhildur Geirsdóttir,

22. Sigurrós K. Indriðadóttir,

22. Kristín Sæunnar Sigurðardóttir,

22. Gísli Snorrason,

270342-3459, Tröllateig 38, eldri borgari

050555-7559, Bjargartanga 3, bóndi

210250-3529, Áslandi 2, eftirlaunaþegi

091046-4239, Brekkukoti, verkamaður

130340-7419, Brúnási 2, vélfræðingur

Cei\[bbiX³h

Cei\[bbiX

Þverholt 2 i Mosfellsbær 270 i sími 525 6700 i mos.is

fram undan á

Boltinn í beinni - fylgstu með á Facebook og Instagram
28. apríl PUBQUIZ VILJANS
		
		

Viljinn, félag ungra sjálfstæðismanna stendur fyrir spennandi spurningakvöldi
á Barion í kvöld kl. 21. Stjórnendur eru Ásgeir Sveinsson og Greta Salóme.

30. apríl TRÚBADORINN ALEXANDER ARON
		
		

Alexander Aron mætir með gítarinn og heldur uppi stuði laugardagskvöldið
30. apríl kl. 22-24. Öll vinsælustu partýlögin. Frítt inn!

7. maí

LIFANDI TÓNLIST - ANDRI PÉTURS

10. maí

ÍSLAND keppir Í EUROVISION

12. maí

SPURNINGAKEPPNI MILLI FRAMBJÓÐENDA

		
		

		
		

Andri Pétursson tónlistarmaður sér um lifandi tónlist laugardagskvöldið 7. maí.
Frítt inn og stemning í húsinu. Trúbadorastemning frá kl. 22 til miðnættis.

Systurnar koma fram á fyrra undanúrslitakvöldinu í Eurovision. Bein útsending
frá Tórínó á Ítalíu þar sem keppnin fer fram. Keppnin hefst kl. 19. Áfram Ísland!

		

Stjórnmálaflokkarnir í Mosfellsbæ etja kappi í PubQuiz. Hvaða flokkur ber
sigur úr býtum þegar korter er til kosninga? Kynnstu léttari hlið frambjóðenda.

14. maí

Kosningavaka Barion

		
		

Tölur og tónlist laugardagskvöldið 14. maí. Maggi Hafdal verður með gítarinn
á svæðinu og öllum helstu kosningaúrslitum varpað á risaskjá allt kvöldið.
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Aukinn orka á æfingum og
lengra úthald
Rauðrófan hefur í aldanna raðir verið þekkt fyrir heilsubætandi áhrif. Rauðrófan
inniheldur nítrat sem er talin geta haft æðavíkkandi áhrif og aukið blóðflæði.
Afleiðingar þess geta því verið að blóðþrýstingur lækkar og súrefnisflæði í blóði
eykst sem er eitthvað sem íþróttafólk leitast oft eftir. Einnig getur það verið gott
gegn háum blóðþrýstingi og getur dregið verulega úr hand- og fótkulda svo eitthvað sé nefnt.

F

æstir eiga safavél heima
hjá sér og ennþá færri
nenna að standa í því að
pressa sér hreinan rauðrófusafa á
hverjum degi þar sem því fylgir
mikið uppvask og býður upp á að
litarefnið úr safanum litar allt sem
það kemst í tæri við segir Sólveig
Bergsdóttir landsliðskona sem deilir
með okkur mögnuðu reynslu sinni
á náttúrulegu rauðrófuhylkjunum
frá Natures aid.
Meiri orka sem endist
,,Rauðrófuhylkin er ótrúlega
þæginleg lausn þar sem ég hef
oftast nær lítinn tíma heima,
hvort sem það er á morgnana
eða fyrir æfingar. Ég hef lengi
þekkt heilsueflandi eiginleika
rauðrófunnar og þegar ég komst að
því að hægt væri að taka duft í stað
safans varð ég spennt að geta bætt
þessu loksins inn í mína daglegu
bætiefnarútínu.
Það sem ég gerði fyrst var að
lesa mér til um töflurnar, athuga
innihaldið og hvernig þær eru
framleiddar. Það skiptir máli að
þetta sé alvöru og að sjálfsögðu
mikilvægt að það séu engin

óæskileg aukaefni, sérstaklega
fyrir íþróttafólk sem stundar
alþjóðlegar keppnir sem krefjast
lyfjaprófa. Ég ákvað að prófa að
taka töflurnar á mismunandi
tímum dags, en mestan mun fann
ég þegar ég tók þær fyrir æfingar.
Ég kýs að borða ekki stóra máltíð
fyrir æfingu heldur létta máltíð
u.þ.b. 2 tímum fyrir. Hálftíma
fyrir æfinguna tek ég tvær töflur
af rauðrófuhylkjunum frá Natures
Aid og áhrifin koma fram þegar
æfingin byrjar. Það sem ég finn
helst fyrir er að líkaminn er fljótari
að hitna og helst lengur heitur eftir
upphitun. Það er kannski erfitt að
útskýra tilfinninguna en ég get helst
borið þetta saman við rótsterkan
espressóbolla sem hressti mig við
næstu tvo tímana, eins og eins
konar ‘preworkout’ án aukaverkana.
Ég hef notað Beetroot í hálft ár
núna og reyni að taka þau daglega.
Mæli innilega með þeim fyrir alla,
og sérstaklega íþróttafólk.“ segir
Sólveig Bergsdóttir, landliðskona í
fimleikum
100% náttúruleg innihaldsefni
Rauðrófur eru af sömu plöntuætt

„Hálftíma fyrir æfinguna
tek ég tvær töflur af
rauðrófuhylkjunum frá
Natures Aid. Það sem
ég finn helst fyrir er að
líkaminn er fljótari að
hitna og helst lengur
heitur eftir upphitun.“
og spínat, skrauthalaætt
(Amaranthaceae) og tilheyra
tegundinni Beta vulgaris. Þær
eru sneisafullar af næringar- og
plöntuefnum og innihalda m.a.
ríkulegt magn af járni, A-, B6- og
C-vítamíni, fólínsýru, magnesíum
og kalíum. Þar að auki innihalda
þær góð flókin kolvetni, trefjar og
öflug andoxunarefni. Rauðrófur
eru ráðlagðar fólki sem glímir við
blóðleysi og slappleika vegna járn
innihalds m.a.
Sólveig Bergsdóttir Íslandsmeistari og
landsliðskona í fimleikum hefur verið
að taka rauðrófuhylki frá Natures aid
daglega í dágóðan tíma og mælir með
fyrir alla, sérstaklega íþróttafólk.

Lífrænu rauðrófuhylkin frá Natures
Aid eru góð fyrir alla sem vilja
viðhalda góðri heilsu. Það er mikill
hægðarauki fyrir marga að geta
tekið inn rauðrófuhylki því ekki

Er eplaedik
náttúrulegt kraftaverk?

eru allir jafn hrifnir af bragðinu af
rauðrófunni eða rauðrófusafanum.
Viðtökur Íslendinga við Organic
Beetroot frá Natures Aid hafa verið
ótrúlega góðar og flestir kaupa
þessa vöru aftur og aftur vegna
þeirra áhrifa sem þeir finna. Margir
tala um að úthald við íþróttaiðkun
aukist en einnig eru margir á því að
hand- og fótkuldi minnki til muna.
Vegna æðavíkkandi áhrifa er það
einnig algengt að blóðþrýstingur
lækki.
Í aldanna raðir hefur neysla á
rauðrófum verið talin geta haft ýmis
heilsueflandi áhrif m.a:
 aukið blóðflæði
 lækkað blóðþrýsting
 bætt súrefnisupptöku
 aukið úthald, þrek og orku
 góð áhrif á hjarta- og æðakerfi
Fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum
stórmarkaða og verslana.

Apple Cider töflurnar
frá New Nordic var
valin besta grenningar
eða detox varan
healthy living 2019

Eplaedik hefur verið notað sem heilsubótarefni í aldaraðir, bæði sem forvörn
og vegna læknandi eiginleika. Nú er það fáanlegt í töfluformi sem eru góðar
fréttir, sérstaklega fyrir tennurnar

F

lestir hafa heyrt um eplaedik
og ýmsa kosti þess að nota
sér það til heilsubótar. Síðan
1970 hefur það verið kynnt og
selt sem heilsubætandi „elexír“
þó svo að ekki liggi klínískar
rannsóknir þar að baki, frekar en
á ýmsum öðrum matvælum sem
eru þó klárlega vel til þess fallin að
auka hreysti og vellíðan. Talið er
að eplaedikið geti hjálpað til við
þyngdartap, jafnað blóðsykurinn
og að eplasýran geti komið í veg
fyrir að bakteríur í líkamanum nái
að fjölga sér.

Verðlaunuð detox vara

Brjóstsviði og bjúgur
Þrátt fyrir að eplaedikið sé súrt
á bragðið veldur það ekki því að
t.d. brjóstsviði aukist. Það virkar
akkúrat öfugt og getur því verið
þjóðráð að taka eplaedik (eða
sítrónusafa) fyrst á morgnana
og fyrir mat og draga þannig úr
líkum á – eða jafnvel losna við
brjóstsviða. Rannsóknir* hafa sýnt
fram á að neysla eplaediks dugi til
að hafa áhrif á blóðsykurviðbrögð
og sýrustig. Talið er að regluleg
inntaka á eplaediki geti verið gott
fyrir sýrustig líkamans og dregið
úr bjúgsöfnun. Margir hafa of hátt
sýrustig í líkamanum sem getur

Aðalheiður Ásdís finnur mikinn
mun á meltingunni eftir að hún
prófaði Apple Cider töflurnar.
verið tilkomið vegna lifnaðarhátta
(streita og mataræði) og getur þess
háttar ástand valdið ýmiskonar
kvillum.

Apple Cider frá New Nordic er
vinsæl vara sem hefur reynst
mörgum vel. Hún var valin besta
grenningar eða detox varan 2019
af hollenska blaðinu Healthy
Living. Rannsóknir gefa til kynna
að neysla eplaediks getur haft afar
jákvæð áhrif á blóðsykurinn og
meltinguna, en Apple Cider frá
New Nordic inniheldur einnig
króm sem er þekkt fyrir að stuðla
að eðlilegum efnaskiptum og

„Apple Cider hjálpar mikið til við sykurpúkann
og kemur reglu á meltinguna.“

viðhaldi eðlilegs glúkósamagns í
blóðinu.
Jafnari blóðsykur
Aðalheiður Ásdís, eða Allý eins og
hún er kölluð, er matarbloggari með
meiru. Hún heldur úti vefsíðunni
Lágkolvetna Góðgæti, þar sem
hún deilir girnilegum uppskriftum
og áhugaverðum fróðleik um
lágkolvetna lífsstílinn. Hún hefur
verið að taka inn Apple Cider
töflurnar frá New Nordic í þó
nokkurn tíma og deilir hér með
okkur sinni reynslu.
Afhverju frekar Eplaedik í
töfluformi?
Mörgum líkar ekki við bragðið

af eplaedikinu og sleppa því þess
vegna. Apple Cider töflurnar frá
New Nordic eru því kærkomnar
fyrir marga sem eiga erfitt með
inntöku á eplaediki en töflurnar
innihalda einnig heilsueflandi
jurtir á borð við ætiþistil, túnfífil,
króm og kólín sem stuðlar að
eðlilegum efnaskiptum á fitu sem
og viðhaldi eðlilegrar starfsemi
lifrar. Ráðlagður dagskammtur af
þessum „lífsins elexír“ er ein tafla
með vatnsglasi.
* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/7796781
Fæst í stórmörkuðum, apótekum
og heilsuverslunum
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Einar Sigurjónsson sjúkraþjálfari hefur tekið þátt í þríþrautum víða um heim

HIN HLIÐIN

Allir þurfa einhvern
tilgang í lífið

Óvenjulegasta lífsreynslan?
Þegar konan mín gaf mér sónarmynd
af frumburði mínum árið 2008 á minnst
spennandi degi ársins, Valentínusardegi.
Hvaða matur freistar þín?
Blómkálssúpan hennar mömmu.
Hvar líður þér best?
Fyrir utan hið augljósa sem er heima þá
líður mér best á hjólinu í góðu veðri með
skemmtilegt podcast í eyranu.
Bestu kaup sem þú hefur gert?
Hlaupabretti í byrjun Covid faraldurs.
Hverju myndir þú breyta á Íslandi ef
þú ættir þess kost? Setja hjólreiðastíga
meðfram þjóðvegum landsins.
Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Toppurinn á Úlfarsfelli.
Hver kom þér síðast á óvart og hvernig? Mamma, þegar hún hjólaði í vinnuna
í rauðri veðurviðvörun og hló þegar hún
heyrði að ég fór á bíl.
Besta heilsuráðið? Bestu æfingarnar
eru þær sem eru gerðar.

Þ

ríþraut er íþrótt sem reynir sérstaklega mikið á þol keppenda
en keppt er í sundi, hjólreiðum
og kapphlaupi. Þekktasta langþríþrautarkeppnin er Járnkarlinn sem hófst á
Hawaii árið 1977.
Einar Sigurjónsson sjúkraþjálfari hefur tekið þátt í fimm járnkörlum víða um
heim og er hvergi hættur. Hann segir að
hver keppni gefi sér góðar minningar og
hann vonast til að geta keppt svo lengi
sem heilsan leyfir.
Einar er fæddur í Reykjavík 12. október
1980. Foreldrar hans eru Helga Einarsdóttir
hjúkrunarfræðingur og Sigurjón Eiríksson
rafvirki. Einar á tvö systkini, Arnar f. 1981
og Kristrúnu f. 1985.

Fóru á skíði í Kerlingarfjöll
„Ég er alinn upp í Mosfellsbæ og átti
heima fyrstu árin mín í Grundartanga en
svo fluttum við fjölskyldan í Leirutangann,
í húsið sem foreldrar mínir byggðu. Það var
barnmargt í götunni og ég var svo heppinn
að minn besti vinur og frændi, Grétar Þór,
bjó í parhúsi við hliðina á okkur.
Foreldrar mínir voru mjög natnir að fara
með okkur systkinin í ferðalög um landið
og frá þeim tíma á ég góðar minningar,
sérstaklega þegar við fórum í Kerlingarfjöll
á skíði í kringum 1990.“

systkinin kristrún, arnar og einar

Árið sem stendur upp úr
„Sú minning sem stendur upp úr frá
æskuárunum er árið sem við bjuggum í
Danmörku 1992-1993 en við fluttum þangað því foreldra mína langaði í tilbreytingu.
Þetta var viðburðaríkt og skemmtilegt ár og
þarna lærði ég dönsku.
Dag einn vorum við stödd á Bellavueströndinni í Danmörku þegar pabbi sendi
okkur krakkana til að sækja íspinna á útvarpsstöð sem var að senda út á ströndinni.
Íspinnarnir voru ekki íspinnar heldur bananasmokkar, þarna eignaðist ég
mína fyrstu 30 smokka, 12 ára Eftir Ruth Örnólfsdóttur
gamall,“ segir Einar og hlær.

MOSFELLINGURINN

Hún uppskar mikla virðingu

ruth@mosfellingur.is

„Ég gekk í Varmárskóla og svo í Gagnfræðaskólann í Mosfellsbæ. Kynntist þar
Ragnheiði Ríkharðsdóttur sem var kjarnorkukona, hún var skólastjóri árin mín í
gaggó. Árið 1995 voru öll kennsluborð og
sæti í kennslustofunum endurnýjuð. Tveir
nemendur ákváðu að skera nöfn sín í nýju
borðin og það var því ekki erfitt að finna út
hverjir þessir nemendur voru. Ragnheiður
tæklaði þetta mjög vel og uppskar mikla
virðingu en drengirnir tveir sátu með sín
gömlu borð út önnina.
Eftir útskrift úr gagnfræðaskólanum lá
leiðin í Menntaskólann við Sund þaðan
sem ég lauk stúdentsprófi árið 2000 af
náttúrufræðibraut. Á sumrin vann ég við
leikjanámskeið ÍTÓM, íþrótta- og tómstundaskóla Mosfellsbæjar með Hlyni

tveggja ára

sem stuðningsmannalið. Ég æfi 12 klukkustundir á viku allar vikur ársins og með
góðu skipulagi og frábærri eiginkonu er
allt gerlegt,“ segir Einar og brosir.
Guðmundssyni og á veturna
í Íþróttaskóla barnanna með
Svövu Ýri og Höllu Karen.“

Spennandi tímar fram undan
„Eftir útskrift fór ég að starfa sem aðstoðarmaður sjúkraþjálfara á Landspítalanum
við Hringbraut. Ég fór síðan í Háskóla Íslands til að læra sjúkraþjálfun og útskrifast
þaðan árið 2005.
Ég hef starfað í 17 ár á MT-stofunni í
Síðumúla sem sjúkraþjálfari en nú eru blikur á lofti því ég er að fara að opna stofu með
tveimur öðrum sjúkraþjálfurum í Ártúni í
sumar svo það eru virkilega spennandi
tímar fram undan.“

Afslappandi að fara í sveitina

Einar giftist eiginkonu sinni, Birnu Maríu
Karlsdóttur, 9. júní 2012 en hún er ættuð
úr Öxarfirði í Þingeyjarsýslu. Þau kynntust
í námi sínu í sjúkraþjálfun og tóku saman
2005. Birna starfar á
Landspítalanum Hringbraut á hjartasviði. Þau
eiga saman tvö börn,
Helgu Laufeyju f. 2008
og Snorra Stein f. 2010.
„Við fjölskyldan njótum þess að fara í ferðalög innanlands og utan.
Okkur finnst gaman að
fara með fellihýsið okkar og taka frisbígolfið
með. Oftast förum við í
sveitina rétt hjá Ásbyrgi
til tengdapabba en
Fjölskyldan í Stuðlagili, Einar, Helga Laufey, Birna María og Snorri Steinn.
hann er sauðfjárbóndi
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ironman í köben

- Mosfellingurinn Einar Sigurjónsson

þar ásamt mági mínum, Bjarka Fannari.
Að komast í sveitina þar sem mikið er af
kindum, hestum og hænum er gríðarlega
afslappandi og skemmtilegt fyrir börnin.
Þar er tekið í sveitastörfin ásamt því að
njóta náttúrunnar.“

Gerðu það sem gleður þig
Einar fer hjólandi í vinnuna allt árið um
kring en aðaláhugamál hans er hreyfing
og þá sérstaklega þríþraut. Árið 2015 dró
frændi hans Jens Ingvarsson hann með
sér í WOW Cyclothon sem samanstóð af 10
manna liði sem hjólaði hringinn í kringum
Ísland. Eftir þessa ferð var ekki aftur snúið,
Einar fann þarna ástríðu sína.
„Mín lífsspeki er þessi, allir þurfa einhvern tilgang í lífið. Gera eitthvað sem er
skemmtilegt og gleður mann. Best er ef það
er hreyfing í einhverri mynd. Gott er að setja
sér markmið og jafnvel fara út fyrir þægindarammann. Ef þú sinnir sjálfum þér aukast
líkurnar á að þér líði betur og þú sinnir fjölskyldu, vinum og vinnu mun betur.
Það gefur mér tilgang á hverjum einasta
degi að fá hreyfiskammtinn minn ásamt
þeim gleðihormónum sem því fylgja.“

Með góðu skipulagi er allt hægt
Járnkarl eða Ironman samanstendur af
3,8 km sundi, 180 km hjólreiðum og 42,2
km maraþonhlaupi. Klára þarf keppnina á
16 klukkustundum en góður íþróttamaður
er um 10 klukkustundir að klára.
„Ég fór í minn fyrsta járnkarl í Barcelona
árið 2017 og síðan þá hef ég farið á hverju
ári. Ég keppi núna í sjötta sinn í Svíþjóð í
sumar og fjölskylda mín kemur með mér

Langþráðu markmiði náð
„Árið 2021 náði ég langþráðu markmiði þegar ég kláraði Ironman á Ítalíu á 9
klukkustundum og 39 mínútum. Það var
búið að vera þráhyggja í nokkur ár að brjóta
10 klukkustunda múrinn sem er ákveðinn
tímamótaárangur hvers íþróttamanns í þríþrautarheiminum, þá var grátið af gleði.
Líkaminn er gjörsamlega hamraður í
nokkra daga eftir svona keppni og miklir
strengir í fótleggjum. Ég man þegar ég
kláraði Ironman í Austurríki 2019 þá þurfti
ég að fara á klósettið. Þegar ég ætlaði að
standa upp þá fékk ég svo mikinn krampa
í fæturna að ég gat ekki staðið upp svo ég
þurfti bara að sitja í dágóðan tíma á meðan
ég jafnaði mig, ég gat ekki annað en hlegið
að þessum aðstæðum.

Ef þú sinnir sjálfum þér
aukast líkurnar á að þér
líði betur og þú sinnir fjölskyldu,
vinum og vinnu mun betur.
En það eru ekki bara keppnirnar sem
maður sækir í heldur líka ferðalögin, allar
æfingarnar og félagsskapurinn. Það er líka
lífsnauðsynlegt að eiga góðan maka sem
styður mann og elskar.
Hver keppni gefur mér svo góðar minningar, ég vona að ég geti keppt eins lengi
og heilsan leyfir. Langtímamarkmið mitt
er að komast á heimsmeistaramótið sem
haldið er ár hvert á Hawaii, nú er bara að
krossa fingur,“ segir Einar og brosir er við
kveðjumst.
Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.
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Ávallt verið virkur í félags- og íþróttastarfi • Mætir til starfa hjá Aftureldingu á mánudag

Grétar nýr framkvæmdastjóri

Sigurbjörn Grétar Eggertsson hefur
verið ráðinn framkvæmdastjóri
Ungmennafélagsins Aftureldingar
í stað Kristrúnar Kristjánsdóttur
sem hefur sinnt starfinu síðastliðin
tvö ár.
Grétar starfaði síðast hjá Motus
ehf. sem ráðgjafi í rúm 20 ár. Hann
er með BSc próf í viðskiptafræði á
sviði stjórnunar frá Háskólanum
á Akureyri og hefur að auki sótt
sér ýmsa þekkingu til þess að
styrkja sig. Grétar hefur ávallt verið
virkur í félags- og íþróttastarfi og
er fyrrum leikmaður og þjálfari í
knattspyrnu og eins hefur hann æft
og keppt í ýmsum öðrum íþróttagreinum.

Fótboltinn byrjaður
að rúlla af stað

Fótboltasumarið er farið af stað á
fleygiferð. Meistaraflokkur kvenna
spilaði fyrsta leik í Bestu deildinni
gegn Selfyssingum í gærkvöldi. Þær
mæta Þrótti R. á útivelli þriðjudaginn 3. maí áður en Þór/KA kemur í
heimsókn að Varmá sunnudaginn
8. maí næstkomandi. Strákarnir
hefja leik í Lengjudeildinni gegn
Grindavík föstudagskvöldið 6. maí á
heimavelli en í kjölfarið eru einnig
heimaleikir gegn Vestra laugardaginn 14. maí og gegn Selfyssingum
föstudaginn 20. maí.

Gegnir formennsku BLÍ

birna kristín formaður og grétar
framkvæmdastjóri Aftureldingar

Liverpool-skólinn í
Mosfellsbæ 4.-6. júní
Tíundi Liverpool-skólinn á Íslandi
hefur verið staðfestur og verður í
Mosfellsbæ 4. – 6. júní og á Akureyri
7. – 9. júní. Skólinn hefur notið gríðarlegra vinsælda frá því hann var
fyrst haldinn á Íslandi, árið 2010,
en uppselt hefur verið öll skiptin.
Liverpool-skólinn er fyrir stráka og
stelpur á aldrinum 6 – 16 ára.
Kennt er frá kl 9.30 – 15 alla dagana
og fá iðkendur ávaxta tíma og
heitan mat í hádeginu, einnig er
bolti innifalinn í gjaldinu. Nánari
upplýsingar á facebooksíðu skólans.

Knattspyrnutíma
ritið Elding kemur út

bl a Ð

k n at t sp y r nude il d a r

UMFA
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Strákarnir í 3. flokki í knattspyrnudeild bera knattspyrnutímaritið
Eldingu inn á
ELD�NG
heimili í Mosfellsbæ í vikunni.
Blaðið fjallar
um starfsemi
knattspyrnudildar
Aftureldingar í
máli og myndum.
Ásamt því að bera
út blaðið selja strákarnir happdrættismiða, við hvetjum bæjarbúa
til að taka vel á móti þeim. Berist
blaðið ekki af einhverjum orsökum
er hægt að nálgast eintak í íþróttamiðstöðinni að Varmá.

Öflugt samstarf Aftureldingar
og Hvíta Riddarans í Mosó
Afturelding og Hvíti Riddarinn hafa
átt í góðu samstarfi undanfarin ár og
í vetur hefur samstarfið aukist ennþá
meira.
Undanfarin ár hafa leikmenn úr 2.
flokki Aftureldingar fengið leikreynslu
með Hvíta Riddaranum sem og fleiri
ungir leikmenn. Patrekur Orri Guðjónsson, Daníel Darri Gunnarsson
og Gylfi Hólm Erlendsson, sem léku
með Aftureldingu í Lengjudeildinni í
fyrra, hafa allir gengið til liðs við Hvíta
Riddarann á láni frá Aftureldingu
undanfarnar vikur og þá eru nokkrir
leikmenn úr 2. flokki einnig hluti af
leikmannahópi Hvíta Riddarans í
sumar.
Í fyrra spiluðu tólf leikmenn með
Aftureldingu í Lengjudeildinni sem
eiga að baki leiki með Hvíta Riddaranum og í leikmannahópi Hvíta í dag
eru 14 leikmenn sem voru í 2. flokki
Aftureldingar árið 2020.
Samstarfið hefur því virkað vel fyrir
bæði félög og stefnt er á að nýta það
sem best áfram. Hvíti Riddarinn hefur
verið á miklu skriði á undirbúningstímabilinu en liðið er komið í undanúrslit í Lengjubikarnum og stefnir á
stóra hluti í 4. deildinni í sumar.

Aftureldingar
vörurnar
fást hjá okkur
Namo ehf. - Smiðjuvegi 74 (gul gata) - 200 Kópavogi
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- Íþróttir

Grétar þekkir mjög vel til hjá Aftureldingu en hann var í stjórn hjá
Blakdeildinni bæði BUR og gjaldkeri hjá meistaraflokksráði kvenna.
Hann hefur gengt formennsku hjá
BLÍ síðan 2019. Grétar býr með
fjölskyldu sinni í Mosfellsbænum,
eiginkona Grétars er Guðrún Elva
Sveinsdóttir og eiga þau tvær
dætur sem báðar spila blak með
Aftureldingu.
Nýr framkvæmdastjóri tekur
formlega til starfa 1. maí.

leikmenn hvíta riddarans

sport íslandi
Sími: 566 7310 - jakosport@jakosport.is - jakosport.is

Malbikstöðin
að Varmá
Malbikstöðin hefur endurnýjað styrk til knattspyrnudeildar
meistaraflokka karla og kvenna Aftureldingar til tveggja
ára. Undanfarin ár hefur heimavöllur Aftureldingar borið
nafnið Fagverksvöllurinn, en eftir sameiningu Fagverks
og Malbikstöðvarinnar ber völlurinn nú nýtt nafn:
Malbikstöðin að Varmá. Afturelding kann Malbikstöðinni
bestu þakkir fyrir stuðninginn og stefnir á stóra hluti
á „Malbikinu” í sumar.

Malbikstöðin að Varmá
Malbikstöðin hefur endurnýjað styrk til knattspyrnudeildar meistaraflokka karla og kvenna Aftureldingar
til tveggja ára. Undanfarin ár hefur heimavöllur
Aftureldingar borið nafnið Fagverksvöllurinn, en eftir
sameiningu Fagverks og Malbikstöðvarinnar ber

völlurinn nú nýtt nafn: Malbikstöðin að Varmá.
Afturelding kann Malbikstöðinni bestu þakkir fyrir
stuðninginn og stefnir á stóra hluti á „Malbikinu”
í sumar.

Malbikstöðin ehf • 516 0500 • tilbod@malbikstodin.is • malbikstodin.is

Friðbjörn bragi

Friðbjörn Bragi og Kristín Dóra urðu Íslandsmeistarar

Frábær árangur
Lyftingafélagsins
Friðbjörn Bragi Hlynsson varð Íslandsmeistari í klassískum kraftlyftingum á dögunum. Hann setti einnig tvö Íslandsmet í
réttstöðulyftu og samanlögðu.
Friðbjörn lyfti 252.5 kg í hnébeygjum,
162,5 kg í bekkressu og 278 kg í réttstöðulyftu eða samanlgt 693 kg. Friðbjörn varð
annar stighæstur keppenda og er með fast
sæti í landsliðinu hann keppir fyrir Lyftingafélag Mosfellsbæjar.
Kristín Dóra Sigurðardóttir, Lyftingafélagi
Mosfellsbæja, varð Íslandsmeistari í 76 kg
flokki í Ólympískum lyftingum, eftir harða
keppni um gullið.
Kristín lyfti 77 kg í snörun og 96 kg í jafnhendingu. Samanlagt lyfti Kristín 171 kg.
Kristín er búin að vera mjög dugleg að æfa
undir handleiðslu Guðmundar Sigurðssonar Ólympíufara.
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Mótið fór fram að Varmá í mars.

stelpurnar
læra tæknina

Taekwondodeildin í samsarfi með Borgarholtsskóla

Sjálfsvarnarnámskeið
á Skóhlífardögum
kristín dóra

- Íþróttir og ungmenni

Taekwondodeild Aftureldingar var í
skemmtilegu samstarfi á dögunum með
Borgarholtsskóla, á þemadögum skólans,
Skóhlífadögum. Þá var nemendum boðið
upp á að taka þátt ýmsum viðburðum og
námskeiðum.
Taekwondodeildin hélt sjálfsvarnarnámskeið fyrir stúlkur í Borgarholtsskóla. María
Guðrún kenndi stelpunum helstu viðbrögð
og tækni til að nota lendi þær í ógnandi að-

stæðum og naut aðstoðar Aþenu Kolbeins,
en hún er einmitt nemandi á listnámsbraut
í Borgaholtsskóla og æfir Taekwondo með
Aftureldingu af krafti.
Góð þátttaka var á námskeiðinu, en á
þriðja tug stúlkna voru skráðar og voru þær
mjög ánægðar með námskeiðið. Vonandi
verður unnt að halda samstarfinu áfram,
enda virðist þörfin og eftirspurnin á slíkri
fræðslu vera til staðar.

kynnir:

Aðalfundur
Aftureldingar
Aðalfundur Aftureldingar 2022
fer fram í Hlégarði,
fimmtudaginn 12. maí kl. 18
Dagskrá aðalfundarins er:

Hraustir Krakkar

eftir skóla
Líkamsrækt og nám

Boðið verður upp á tíma á þriðjudögum kl. 14:30 og fimmtudögum
kl. 14:30. Hreyfing í 45 mín. og síðan stærðfræði og tölvufræði á eftir.
Byrjum 10. maí.
Kiwanisklúbburinn Mosfell býður upp á námskeiðið.
Ætlað nemendum í 9. og 10. bekk.
Skráning: hjaltiar@simnet.is

1. Fundarsetning
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara
3. Ársskýrsla formanns
4. Ársreikningur 2021
5. Fjárhagsáætlun aðalstjórnar 2022
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.

LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR
Auglýst er eftir umsóknum fyrir sýningarárið 2023.

Sótt er um á íbúagátt Mosfellsbæjar
ibuagatt.mos.is undir „umsóknir“.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2022.
Listasalur Mosfellsbæjar er bjartur og rúmgóður salur
staðsettur inn af Bókasafni Mosfellsbæjar. Sýningar standa
að jafnaði um fjórar vikur. Öllum er heimilt að sækja um
sýningarpláss. Öllum umsóknum verður svarað.
Listasalur Mosfellsbæjar, Kjarni, Þverholt 2, 270 Mosfellsbær, s: 566 6822
listasalur@mos.is - facebook.com/listasalurmoso - instagram: listasalur_moso

www.mosfellingur.is -
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Öll á sama báti
Aðgerðir okkar í loftslagsmálum
gagnast veröldinni. Það sem önnur ríki ná að gera í þeim efnum er
samtímis í okkar þágu.
Einföld sannindi rétt eins og þau
að jákvæðar aðgerðir, sem minnka
losun kolefnisgasa eða binda kolefni, eru ekki á fárra höndum. Þær
eru flókið langtíma samvinnuverkefni stjórnvalda, þ.e. ríkis, þings og sveitarstjórna, margvíslegra samtaka, fyrirtækja og
almennings. Enginn er eyland þegar kemur
að umhverfi samfélaga hvar sem þau eru.
Við erum þar með öll í sama bátnum hvað
sem fjarlægðum og ólíkri menningu veraldar líður. Þetta á líka við um aðlögun að
loftslagsbreytingunum. Þar mun alþjóðleg
samvinna skipta meginmáli.
Orkuskipti eru meðal helstu verkefna. Til
þeirra þarf raforku. Full orkuskipti merkja
að vélknúin tæki á landi, sjó og í lofti nota
ekki olíu, bensín eða þotueldsneyti, heldur „grænt“ rafmagn og rafeldsneyti, byggt
á vetni framleiddu með slíkri orku, að því
marki sem samfélagið ákveður.
Markið er nú sett við 2040 og þá búið
að „fasa út“ yfir milljón tonna ársnotkun
af jarðefnaeldsneyti. Sjálfbær orkustefna
og raunhæf loftslagsstefna Íslands eiga að
taka mið af þessu næstu 18 árin. Samhliða
æ minni losun kolefnisgasa verður reynt að
binda sem mest kolefni í gróðri og jarðvegi
með ýmsum aðferðum.

Líf í bæinn
Sveitarfélög hafa sem betur fer
sett sér umhverfis- og loftslagsstefnu, sum jafnvel líka auðlindastefnu. Mosfellsbær hefur, m.a.
með stuðningi VG, tekið þátt í
vinnu við nýja, sameiginlega loftslagsstefnu fyrir höfuðborgarsvæðið: Grunnstefnu sem sveitarfélög
geta lagað að sér. Góðar vonir eru
bundnar við hana.
Kolefnisspor Íslands er stórt miðað við
fólksfjölda. Aðgerðir hér varða bæði ábyrgð
okkar og velferð milljarða manna, þegar
allt kemur til alls. Við erum þátttakendur
í örlagaríku verkefni jarðarbúa. Það munar
um Mosfellsbæ í þessu samhengi.
Sveitarfélagið getur og á að spara orku og
minnka kolefnislosun með orkuskiptum í
sínum ranni. Fyrirtæki og samtök geta það,
einnig heimilin, og við getum unnið saman
að því að binda kolefni með því bæta við
gróðri og endurheimta votlendi. Vernda
og ganga vel um umhverfið, m.a. minnka
notkun og sóun plasts sem mengar umhverfið víða í sveitarfélaginu.
VG er með framsýna stefnu í umhverfis- og loftslagsmálum og hefur sýnt ábyrgð í
málefnum sveitarfélagsins. Hún þarf áfram
að skila sér til samfélagsins í Mosó.
Ari Trausti Guðmundsson
skipar 14. sæti V-lista í kosningunum 14. maí.

Snemmtæk úrræði fyrir skólasamfélagið. Hvað er til ráða?
Á undanförnum árum hefur Mosfellsbær vaxið jafnt og þétt og í dag
eru 5 grunnskólar og 9 leikskólar
starfræktir í bæjarfélaginu.
Sem starfandi kennarar hér í bæ
höfum við fundið fyrir vaxandi þörf
á sértækum úrræðum af ýmsum
toga fyrir börn og ungmenni sem
kljást við félagslega einangrun,
einhverfu, ADHD taugaþroskaröskun, tengslavanda, þroskaskerðingu, sjálfsskaða, geðraskanir, áhættuhegðun, tölvufíkn og
hegðunarvanda. Auk þess sárvantar móttökudeild fyrir nýbúa með
annað móðurmál en íslensku, en
þeim hefur farið fjölgandi í bæjarfélaginu.
Hugmyndafræðin „skóli án aðgreiningar“ er flott á blaði en hefur ekki verið fylgt
inn í skólakerfið með því fjármagni og sérþekkingu sem þarf til. Allt of fá úrræði hafa
verið í boði fyrir börn með mikinn vanda og
biðin eftir því að komast að hjá sérfræðingum oft allt of löng. Við það skapast mikið
álag, bæði innan skólakerfisins og inn á
heimilunum. En hvað er til ráða?
Við í Framsókn teljum að með því að
koma upp miðlægðri þjónustumiðstöð sem
býður upp á margs konar úrræði, sniðnum
að þörfum hvers og eins, megi draga verulega úr þessu álagi. Í slíkri þjónustumið-

Cei\[bbiX³h

stöð væru starfandi sérfræðingar
á sviðum sálfræði, talmeinafræði,
atferlistfræði, uppeldisfræði, nýbúafræði og kennsluráðgjafar, svo
eitthvað sé nefnt. Þessir sérfæðingar gætu nýst öllum börnum leik-og
grunnskólanna, líka yfir sumartímann. Þessir sérfræðingar kæmu inn
í skólana eftir þörfum hverju sinni,
auk þess sem húsnæði þjónustumiðstöðvarinnar væri nýtt til
kennslu og námskeiðahalds. Þjónustumiðstöðinni væri einnig ætlað
að veita foreldrum upplýsingar og
aðstoð hvað réttindi barna þeirra
varðar.
Hið sögufræga hús, Brúarland,
væri tilvalið fyrir slíka þjónustumiðstöð, en undanfarin ár hefur húsnæðið
verið nýtt til skólahalds og nemendum og
starfsfólki liðið afar vel þar.
Með því að byggja upp miðlæga þjónustumiðstöð í Brúarlandi tryggjum við
skólakerfinu hér í bæ greiðan aðgang að
sérfræðingum og stuðlum að snemmtækri
íhlutun sem líta þarf á sem fjárfestingu
í framtíðinni, bæði fyrir einstaklinginn,
fjölskyldu hans og samfélagið.
Erla Edvardsdóttir og Þorbjörg Sólbjartsdóttir
Höfundar eru grunnskólakennarar og skipa 6.
og 8. sæti á lista Framsóknar í Mosfellsbæ.

Cei\[bbiX³h

Laus störf í Mosfellsbæ
Öll laus störf hjá Mosfellsbæ og stofnunum
má sjá og sækja um á ráðningarvef bæjarins:

www.mos.is/storf
Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is
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- Aðsendar greinar

Nú þegar Hlégarður hefur verið
opnaður á ný getum við loksins
farið að nota aðstöðuna til að njóta
lista og menningar sem í boði er í
bænum.
Það er mikil söngmenning í bænum okkar. Við erum rík af kórum
og ekki síður listafólki sem bæði er
búið að gera garðinn frægan eða er
að gera tónlist og skapa alls konar list
Hvernig væri að opna Hlégarð nokkra
daga í mánuði og gefa fólki færi á að nýta
húsið sem vettvang til að koma sér á framfæri? Það væri hægt að bjóða kórum upp
á að hafa opnar æfingar, halda sýningar
listafólks eða aðra sköpun.
Þessir viðburðir yrðu opnir fyrir Mosfellinga og aðra gesti. Nú nýverið var stofnað

lista- og menningarfélag Mosfellinga sem er ætlað að sameina
listamenn og gera meira úr menningu bæjarins. Aðgangseyrir að
viðburðum gæti verið hóflegur og
runnið til þessa nýja og mikilvæga
félags.
Ég get sagt út frá sjálfum mér
sem meðlim í Karlakór Kjalnesinga og Stormsveitinni að ég væri meira en
til í að fá að koma fram og syngja án gjalds
en styrkja gott málefni í staðinn, og ég held
ég tali fyrir munn margra því fyrir okkur er
það allra skemmtilegasta að koma fram
fyrir áheyrendur.
Kristján Erling Jónsson
skipar 7.sæti á lista Vina Mosfellsbæjar

Mosó, stórasti bærinn!
Það er gott og eftirsóknarvert að
búa í Mosfellsbæ eins og við öll
vitum. Samkvæmt könnunum eru
íbúar hér með þeim ánægðustu
á landinu sem er ekkert nýtt fyrir
okkur sem höfum búið hér lengi.
Það er nefnilega alvitað að það
er best að búa í Mosfellsbæ, þar
sem sveit og borg sameinast í
hina fullkomnu blöndu sveitar og
byggðar.
Í Mosó eru góðir skólar og mjög
flott íþrótta- og tómstundalíf og
frábært að alast hér upp. Mosfellsbær er gæðasamfélag sem við
í meirihlutanum höfum unnið í að
þróa og skapa undanfarin ár og við
viljum halda því áfram.
Við viljum líka halda áfram að vera snjöll
og framsýn og ætlum að opna FabLab
smiðju og viljum líka koma á fót Þróunarog nýsköpunarsetri sem gefur endalausa
möguleika fyrir ungt fólk til að taka þátt í
þróun og nýsköpun. Staður þar sem ungt
fólk kemur hugmyndum sínum á framfæri.
Við í Sjálfstæðisflokknum ætlum áfram
að stuðla að því að boðið verði upp á
fjölbreytt húsnæði fyrir alla aldurshópa
í nýjum hverfum bæjarins. Mismunandi
stærðir og skipulag á íbúðum henta ólíkum
hópum af fólki. Með því að auka úrval og
framboð á fjölbreyttari íbúðum viljum við
passa að allir sem eru að leita að heimili í
Mosfellsbæ geti fundið eitthvað sem hentar
fyrir sig. Fyrir ungt fólk og ungar fjölskyldur
er það spennandi valkostur að geta eignast
sína fyrstu íbúð hér í Mosfellsbæ.

Áherslur Sjálfstæðisflokksins
eru að stuðla að því að boðið
verði áfram upp á fjölbreytta og
fjölskylduvæna byggð, fjölbreytta
möguleika á húsnæði fyrir alla og
allar fjölskyldustærðir allt frá einstaklingsíbúðum til stærri eigna
fyrir stórar fjölskyldur.
Við viljum byggja upp stóra og
fjölbreytta byggð á Blikastaðalandi.
Blikastaðalandið er tilvalið svæði
til að bjóða upp á fjölbreytt úrval
af húsnæði fyrir bæði núverandi og
verðandi Mosfellinga.
Ekki má gleyma þeim sem
byggðu upp þetta samfélag og er
Mosfellsbær með forystu Sjálfstæðisflokksins búinn að gera samning um
uppbyggingu á íbúðum í Bjarkarholti fyrir
eldri borgara í samstarfi við Eir. Þar munu
rísa öryggis- og þjónustuíbúðir sem munu
tengjast við núverandi byggingar auk þess
sem húsnæði fyrir félagsstarf mun aukast
mjög mikið. Þessar viðbætur tryggja það að
bærinn geti mætt þörfum þessa ört stækkandi hóps enn betur.
Íbúafjöldi Mosfellsbæjar hefur frá árinu
2004 til dagsins í dag tvöfaldast og frá 2011
hefur aukningin verið 50%. Það mætti
þá kannski segja að Mosfellingurinn og
fyrrverandi forsetafrú hafi haft rétt fyrir
sér þegar hún sagði að Mosfellsbær væri
stórasti bærinn eða eitthvað í þá áttina.
Ragnar Bjarni Zoëga og Þóra Björg frambjóðendur á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir komandi
sveitarstjórnarkosningar 14. maí

Sumarnámskeið
fyrir börn
og unglinga

Nú er sumarið að nálgast og að vanda er fjölbreytt
frístundastarf í boði fyrir börn og unglinga
í Mosfellsbæ. Nánari upplýsingar um námskeiðin
munu koma inn á www.mos.is.
Stuðningur
Frístundasvið í samvinnu við fjölskyldusvið
Mosfellsbæjar benda foreldrum á að boðið er
upp á stuðning fyrir börn og ungmenni með
sérþarfir inn á sumarnámskeið og sumarvinnu
sem í boði eru í Mosfellsbæ. Nánari
upplýsingar gabrielagunnars@mos.is

Ert þú að halda námskeið?
Öll þau sem vilja koma á framfæri upplýsingum
um námskeið fyrir börn og unglinga geta sent
upplýsingar á netfangið dana@mos.is

Mosfellsbær

www.mos.is

-+354 525 6700

Skólarnir okkar
Fáir efast um það að skólarnir
okkar í Mosfellsbæ, leikskólar og
grunnskólar, séu þær stofnanir
bæjarins sem snerta líf barna okkar mest. Hafa áhrif á uppvöxt og
þroska, félagslega færni og velferð
í víðum skilningi.
Ég birti greinina „Farsæll grunnskóli“ í Mosfellingi í febrúar síðastliðnum og ég skrifa aftur núna um skólana
því ég tel að málefni barnanna okkar séu
mikilvægustu málefni sem sveitarstjórnarfólk stendur frammi fyrir að sinna. Starfið
sem unnið er innan þessara stofnana leggur grunninn í lífi barnanna okkar. Skólarnir
auka jöfnuð í samfélaginu því þar mætast
börn á jafnræðisgrundvelli. Þar eiga börnin
að fá þá þjónustu sem þau þurfa til að rækta
hæfileika sína og blómstra. En fá börnin þá
þjónustu sem þau þurfa?
Það er alveg ljóst að starfsfólk skólanna
gerir sitt allra besta til að styðja börnin til
þroska en því miður hefur vantað úrræði
inn í skólana svo mæta megi börnunum þar
sem þau eru stödd. Kennarar eru settir í þá
stöðu að bera ábyrgð á menntun og velferð
barnanna en fá ekki þann sérfræðistuðning
sem þarf og er nauðsynlegur.
Ef við grípum ekki börnin þegar þau
þurfa á stuðningi að halda getur aðstoðin
orðið mun kostnaðarsamari fyrir samfélagið á fullorðinsárum þeirra. Sveitarstjórnarmenn eiga alltaf að horfa langt fram í tímann og það á ekki síst við þegar við fjöllum
um aðbúnað barna.
Leikskólinn er fyrsta skólastigið en oft
hefur borið á skilningsleysi í umræðunni
á því fagstarfi sem þar fer fram. Mannekla
sem sífellt berast fréttir af víða um land,
hefur á stundum orðið til þess að umræðan
um skólastigið hefur hverfst um gæsluhlut-

verk leikskólans. Leikskólinn er
hvort tveggja í senn, skóli og gæsla.
Hluta dagsins er unnið samkvæmt
námsskrá og síðan tekur frjáls
leikur við undir umsjón starfsfólks
en börnin eru náttúrulega að læra
allan daginn. Snemmtæk íhlutun
varðandi málþroska er gríðarlega
mikilvægur þáttur í starfi leikskóla
þar sem sjónum er beint að því að börn fái
þá aðstoð sem þarf til að koma í veg fyrir að
vandi ágerist.
Í leikskólunum okkar fer fram metnaðarfullt starf en það er nauðsynlegt að styrkja
umgjörð þeirra sem skólastofnana, auka
stuðning til símenntunar og til að sækja
sér menntun í leikskólakennarafræðum.
Samkvæmt lögum um menntun og hæfni
kennara eiga 2/3 hlutar stöðugilda í leikskólum að vera mannaðar með kennurum.
Því fer víðs fjarri að það hlutfall náist.
Ég lýk þessum skrifum með tveimur
áherslupunktum úr kosningastefnuská
Samfylkingarinnar og hvet kjósendur til að
kjósa út frá hagsmunum barna og kynna
sér stefnumál okkar á sammos.is
Fjölbreyttari sérfræðiþekkingu
inn í skólana
Við viljum ráða sérfræðinga með mismunandi fagþekkingu inn í teymi sem
þjónustar skóla bæjarins.
Gjaldfrjáls leikskóli – fyrsta skólastigið
Við stefnum að gjaldfrjálsum leikskóla
með það markmið að sá tími sem ætlaður
er i skipulagt, faglegt skólastarf samkvæmt
námsskrá verði gjaldfrjáls.
Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi,
skipar 1. sæti á lista Samfylkingarinnar

Græn svæði fyrir alla
Eitt sterkasta einkenni og aðdráttarafl Mosfellsbæjar er náttúran
sem umlykur byggðina. Fellin,
heiðin og hafið.
Í bænum sjálfum eru það svo
þessi litlu grænu svæði sem gefa
mikið. Lækir, móar, stallar og skógar. Það eru heilmikið forréttindi
að hafa aðgang að þessum grænu
svæðum og þau hafa mikil áhrif á íbúana
sem tengjast þeim allir á sinn hátt.
Til að tryggja vistvænar samgöngur,
aðgengi fyrir alla og heilnæmt umhverfi
þarf að horfa á grænu svæðin, bæði í stóru
samhengi og smáu. Að ár séu verndaðar
frá upptökum að ósum og að aðgengi að
grænum svæðum sé mögulegt fyrir allar
kynslóðir og hreyfigetu.
Það er lykilatriði fyrir umhverfið og þar
af leiðandi loftslagið að græn svæði séu til
í sinni náttúrulegustu mynd, bæði á stórum
og smáum skala. Þau skapa lífið á jörðinni
eins og við þekkjum það í dag, framleiða

hreint loft, hreint vatn og aðstæður
fyrir matvælaframleiðslu.
Grænu svæðin móta hversdaginn, hvort sem það er hlaupatúr
meðfram sjónum, ganga með
barnavagn á stígum milli trjáa og
leikvalla eða bara eitt augnablik
þegar litið er út um eldhúsgluggann og veður dagsins gefur útsýninu nýjan blæ.
Grænu svæðin sem við njótum alla daga
þarf að vernda til framtíðar og eitt besta
verkfærið sem við eigum til þess er náttúruvernd. Með skipulagðri vernd gefum
við svæðunum framtíð og tryggjum að
náttúran umlyki ekki bara bæinn heldur
eigi sér líka heimili í þéttbýlinu.
Vinstri græn vilja fjölskylduvænt, réttlátt og umhverfisvænt samfélag. Verndun
grænna svæða er í senn loftslagsaðgerð og
einn lykillinn að þeirri framtíð.
Stefanía Ragnarsdóttir skipar 11. sæti
V-listans í kosningunum 14. maí.

Deiliskipulag - Frístundalóð við Krókatjörn
Bæjarstjórn hefur samþykkt að kynna deiliskipulag í samræmi við 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010, fyrir Krókatjörn í Mosfellsbæ, L125143.
Um er að ræða nýtt deiliskipulag við þar sem skipta á 1,6 ha frístundalóð í tvennt.
Lóð er innan frístundabyggðarreits 518-F í aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030.
Aðkoma að lóðunum verður um núverandi vegstæði. Hámarks byggingarmagn
samræmist heimildum aðalskipulagsins.
Gögn eru aðgengileg á vef, mos.is, og á Upplýsingatorgi Þverholti 2. Kostur er að
senda athugasemdir sem 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 28. apríl til og með 13. júní 2022.
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is
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- Aðsendar greinar

Ný samgöngustígur fyrir gangandi og hjólandi liggur nú í gegnum Ævintýragarðinn í Ullarnesbrekkum.

Mosfellsbær - náttúruog útivistarbær
Skipulagsmál eru stór þáttur í vaxandi samfélagi okkar í Mosfellsbæ
og eitt helsta hagsmunamál íbúa.
Bærinn okkar mun halda áfram
að stækka á næstu árum en við
ætlum að standa vörð um sérkenni
Mosfellsbæjar sem „sveit í borg“ og
huga vel að dýrmætri náttúrunni
allt í kringum okkur. Mosfellsbær
er fallegur bær, umlukinn fellum,
ám og vötnum. Tengslin við náttúruna eru sterk og því er bæjarfélagið
vinsælt til búsetu fyrir áhugafólk
um útivist og íþróttir.
Við leggjum áfram áherslu á góð
búsetuskilyrði í fallegu og öruggu
umhverfi þar sem gert er ráð fyrir
fjölbreyttum húsa- og íbúðagerðum sem
uppfylla þarfir íbúa á öllum æviskeiðum.
Sem heilsueflandi samfélag mun Mosfellsbær hafa heilbrigði bæjarbúa að leiðarljósi
í skipulagsmálum.

Fagleg og fjölbreytt uppbygging
heldur áfram
Uppbygging nýrra hverfa heldur áfram
og þar er langstærsta verkefnið uppbygging
á Blikastaðalandinu. Við ætlum að byggja
upp stóra og fjölbreytta byggð á Blikastaðalandi með grænum svæðum inn á milli í
byggðinni frá fjalli til fjöru og mun gamli
Blikastaðabærinn standa áfram en honum
er ætlað að vera hjartað í hverfinu. Í þessu
hverfi sem og öðrum verður lögð mikil
áhersla á góðar og öruggar samgöngur og
stígakerfi með góðu aðgengi að hágæða
almenningssamgöngum m.a. Borgarlínu.
Í öðrum nýjum hverfum verður meira
haldið í hefðbundna mosfellska byggð með
áherslu á minni þéttleika og sérbýli. Áfram
verður lögð áhersla á góðar og fjölbreyttar
samgöngur, sérstaklega fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur auk hestafólks.

Ævintýragarður - perla útivistar í Mosó
Ein helstu verðmæti Mosfellsbæjar er
fjölbreytt náttúran sem umlykur bæjarfélagið og þau fjölbreyttu útistarsvæði sem
við eigum. Þar er Ævintýragarðurinn perla
sem er í uppbyggingu og framkvæmdir þar
í gangi sem munu halda áfram. Deiliskipu-

lag fyrir svæðið er tilbúið og verið
er að klára hönnun og skipulag
varðandi aðgengi að garðinum í
samstarfi við Vegagerðina.
Í Ævintýragarðinum er nýbúið
að opna glæsilegan samgöngustíg fyrir gangandi og hjólandi
með fjórum akreinum sem annar
umferðinni um garðinn mjög vel
sem aðalsamgönguæðin í gegnum
garðinn.
Mikil fjölbreytni verður innan
Ævintýragarðsins
samkvæmt
skipulaginu og má þar nefna
m.a. rósastíg sem mun liggja eftir
svæðinu endurlöngu og ætistíg
meðfram matjurtargarðinum.
Þar er einnig gert ráð fyrir fjallahjólabraut, gönguskíðabraut, stóru leiksvæði
þar sem kastalinn, grillið og ærslabelgurinn eru þegar komin í notkun og á minni
leiksvæðum á jöðrum garðsins verða
einnig leiktæki fyrir alla aldurshópa. Settar
verða upp þrekstöðvar á nokkrum stöðum
í garðinum og þrektröppur, auk þess sem
skíða- og sleðabrekkur verða á tveimur
stöðum.
Í garðinum verður einnig tjaldsvæði og
þjónustu- og veitingastaður tengdur því
svo fátt eitt sé nefnt. Ævintýragarðurinn er
og verður algjör útivistarperla fyrir okkur
Mosfellinga til framtíðar.
Við eigum fleiri frábær útistarsvæði í
Mosó og má þar til dæmis nefna þær fjölmörgu hjóla-, hlaupa- og göngleiðir í bæjarfélaginu og á fellunum í kring. Einnig má
nefna Stekkjarflötina við Álafosskvos.
Það er markmið okkar að ljúka uppbyggingu útivistarsvæðis í miðbænum á næsta
kjörtímabili. Þar mun glæsilegur miðbæjargarður vera hjarta miðbæjarins þar sem
hægt verður að njóta útivistar í fallegu
umhverfi og mun garðurinn ramma inn
mannlífið í miðbænum og skerpa ásýnd
miðbæjarins.
Ásgeir Sveinsson,
formaður bæjarráðs og skipulagsnefndar.
Frambjóðandi í 1. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins.
Helga Jóhannesdóttir,
nefndarmaður í skipulagsnefnd.
Frambjóðandi í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins.

Fagleg handleiðsla
Á undanförnum árum hefur orðið mikil fjölgun á nemendum í
grunn- og leikskólum bæjarins.
Með auknum fjölda hafa skapast
nýjar áskoranir meðal kennara og
skólastjórnenda, margar þeirra
krefjandi sem hafa sýnt fram á
nauðsyn þess að efla og styrkja
skólafólk með auknu aðgengi að
sérfræðingum.
Það er fátt eins lamandi og erfitt í starfi
með börnum og að lenda í alvarlegum
aðstæðum sem þú veist ekki hvernig á að
leysa. Á þeirri stundu þarf starfsmaðurinn
lítið til að upplifa að stuðningur, innan
vinnustaðar, sé ekki fyrir hendi.
Nú, þegar hægt hefur á nemendafjölgun
í grunnskólum er gott að nýta tímann til að
fara yfir undanfarin ár, skoða það sem vel
hefur tekist til og hverju má standa betur
að – með eflingu á þjónustu Fræðslusviðs.
Fara þarf í þarfagreiningu í hverjum skóla,
meta hvaða þjónustu þarf beint inn í
skólana, hvaða þjónustu skólarnir geta
sameinast um og verið miðlægt staðsett á
Fræðslusviði.
Við í Vinum Mosfellsbæjar leggjum ríka
áherslu á að á Fræðslusviði sé teymi sérfræðinga ráðið inn, sem fari út í skólana og
sé kennurum og stjórnendum til stuðnings.

Í teyminu geta verið ráðgjafar á
borð við kennsluráðgjafa, hegðunarráðgjafa, sálfræðinga, félagsráðgjafa og ráðgjafarþroskaþjálfa
sem geta stutt beint við bakið á
kennurum.
Benda má á sambærileg verkefni
í Reykjavík, Betri borg fyrir börn og
þjónustu Farteyma. BBB verkefnið,
eins og það er kallað, gengur út á það að
færa þjónustuna nær notendum og hafa
kennsluráðgjafar og hegðunarráðgjafar
viðveru í skólum hverfisins á tilteknum
tímum og geta þar tekið til vinnslu mál sem
bíða og unnið jafnóðum og þau koma upp.
Þessi viðvera hefur verið mikill styrkur fyrir
nemendur og starfsfólk, vinnsla mála hefst
fyrr, sem þýðir að færri málum er vísað til
Þjónustumiðstöðva til vinnslu.
Þjónusta Farteyma er þjónusta við nemendur með fjölþættan vanda þar sem unnið
er með nemandann í nærumhverfi hans. Allt
kapp er lagt á að málin séu unnin í skólanum, ef það gengur ekki upp er teymið með
aðsetur og getur tekið nemendur til sín. Með
dyggri aðstoð og ríkri eftirfylgd náum við
betri árangri, börnunum okkar til heilla.
Dagný Kristinsdóttir, skipar 1. sæti
á framboðslista Vina Mosfellsbæjar.

Mætum á völlinn
Fótboltasumarið er hafið. Í sumar
er Afturelding með lið í Bestu deild
kvenna og Lengjudeild karla.
Síðasta sumar komst kvennalið
Aftureldingar upp í Bestu deildina
með því að lenda í öðru sæti á eftir
KR í Lengjudeildinni. Stórkostlegur árangur og núna er næsta skref
að standa sig vel í Bestu deildinni.
Karlalið Aftureldingar er að hefja sitt
fjórða tímabil í röð í Lengjudeildinni eftir
að hafa komist upp úr 2. deildinni árið
2018. Liðið hefur gert vel í að halda sæti
sínu í deildinni síðustu þrjú ár og núna er
kominn tími til að gera enn betur.

Sveitarstjórnarmál
sem ólympíugrein
Sveitarstjórnarkosningar eru líkt
og Ólympíuleikarnir haldnar fjórða
hvert ár.
Kannski eru þessir viðburðir
ekki svo ólíkir. Órjúfanlegur hluti
af þeim báðum er keppni þar sem
einstaklingar og lið etja kappi og
einhverjir standa uppi sem sigurvegarar og aðrir með sárt ennið. En
ef kosningar til sveitarstjórnar yrðu
fullgild ólympíuíþrótt er gaman að
ímynda sér hvaða þættir geta ráðið
því hver stendur uppi með gullið.

ábyrgð í fjármálum sveitarfélaga og
umgangast fjármuni almennings af
virðingu. Einng eru umhverfismál
eitt af stóru viðfangsefnum dagsins
í dag og því er stefna sveitarfélaga í
þeim málaflokki gríðarlega mikilvæg. Því þarf að hafa umhverfismál
í huga við stefnumótun og ákvarðanatöku sveitarfélaga með það að
markmiði að sporna við hlýnun
jarðar og gæta að umhverfinu.

Hugsjónin

Fólkið
Það sem skiptir hvað mestu
máli eru einstaklingarnir sem eru
í framboði. Listarnir eru auðvitað mannana
verk og ekki betri eða verri en nöfnin sem
eru á þeim.
Þetta á sérstaklega við í bæjarstjórnarkosningum líkt og í Mosfellsbæ þar sem
aðeins eru ellefu fulltrúar í bæjarstjórn og
vægi hvers því talsvert. Því ætti kjósandinn
að spyrja sig hvaða einstaklinga hann vill
sjá með gullmedalíu um hálsinn og takast á
við þá ábyrgð sem fylgir að stjórna sveitarfélagi með heiðarleikann að leiðarljósi.

Málefnin
Undirritaður var staddur á leik
Aftureldingar og Vængja Júpíters í
Mjólkurbikar karla föstudagskvöldið 22. apríl og þar var mjög góð
mæting. Vonandi heldur það áfram
í sumar að við Mosfellingar styðjum
við bakið á okkar fólki. Þau þurfa
svo sannarlega á því að halda.

Þá skipta málefnin auðvitað miklu máli
en í þeim felast ákvarðanatökur sem geta
haft veruleg áhrif á íbúa sveitarfélagsins.
Þau eru jafn mörg og þau eru ólík en þess
þarf að gæta að gullið má ekki vera of dýru
verði keypt.
Má þá benda á mikilvægi þess að sýna

Þá er ákveðin pólitísk hugsjón
á bak við stjórnmálasamtök sem
endurspeglast í ólíkum markmiðum stjórnmálaflokkanna. Þessar
pólitísku hugsjónir hafa áhrif á stjórnmálasamtök hvort sem það er á sveitarstjórnarstigi eða í landsmálunum.
Því er ekki hægt að skilja á milli landsmála og sveitarstjórnarmála að öllu leyti.
Þetta hefur í för með sér að stuðningur við
ákveðin stjórnmálasamtök á sveitarstjórnarstigi rennir styrkari stoðum undir þau á
landsvísu og þá vegferð sem þau eru á, t.d.
hvaða hagsmuni þau eru að berjast fyrir.
Það sem er samt best við þessa Ólympíuleika er að þú lesandi góður ert sá sem
ræður úrslitum. Viðreisn setur almannahagsmuni framar sérhagsmunum. Þú getur
breytt því sem þú vilt.
Veldu Viðreisn.
Elín Anna Gísladóttir og Ölvir Karlsson.
Höfundar skipa 3. og 4. sæti
á lista Viðreisnar í Mosfellsbæ.

Verum dugleg að mæta á völlinn í sumar
að styðja okkar fólk.
Áfram Afturelding!
Jón Fannar Árnason
Tómstunda- og félagsmálafræðingur

Ný Framsókn fyrir Mosfellsbæ
14. maí nk. göngum við til kosninga og fáum tækifæri til að nýta
mikilvægustu mannréttindi sem
við höfum, réttinn til að velja sjálf
það fólk sem kemur til með að stýra
málefnum samfélagsins okkar til
næstu 4 ára.
Ég gaf kost á mér til að taka sæti
á lista Framsóknar í Mosfellsbæ í
komandi sveitarstjórnarkosningum og var
treyst fyrir 4. sæti listans.
Ég er 38 ára, bý ásamt eiginkonu minni
og 3 börnum í Helgafellshverfinu, þar höfum við búið síðan árið 2019. Ég er fæddur
og uppalinn á Seyðisfirði og bjó þar óslitið
þar til við fjölskyldan fluttum í Mosfellsbæ.
Okkur hefur hvergi liðið betur en einmitt
hér. Ég brenn fyrir það að hér búum við
sem best að börnunum okkar, auk ýmissa
annarra þátta sem ég og við í Framsókn
munum kynna á næstu vikum.
Í nútímasveitarfélögum verður ákall
bæjarbúa og krafan um það að þjónustan
sé veitt um leið og eftir henni er kallað
sífellt háværari. Stærsti þjónustuveitandi
flestra einstaklinga er vafalítið lögheimilissveitarfélag hvers og eins. Það er því
mikilvægt að til að mæta ákalli og kröfum
bæjarbúa að sveitarfélagið sé stöðugt á
tánum þegar kemur að nýtingu tæknilausna og þróunar í samskiptamiðlum við
þá vinnu.
Í þessu sambandi tel ég mikilvægt að
ávallt sé tryggt að vefsíða sveitarfélagsins sé
góð og aðgengileg upplýsingaveita. Innra
svæði vefsins fyrir íbúa, þ.e. „Mínar síður“,
sé gagnvirkt svæði þar sem íbúar geta
nálgast í rauntíma allar upplýsingar um þá
þjónustu sem innskráður íbúi greiðir af til
sveitarfélagsins. Ekki ósvipað því sem sjá

má við kaup á lyfjum skv. lyfseðli,
þar sem kemur fram annars vegar
hlutur sjúklings af kostnaðinum og
hins vegar hluti sjúkrasamlags.
Í ábendingakerfinu sem á vefnum er, fengist við innsendingu
úthlutað málsnúmeri þar sem á
hverjum tíma er hægt að nálgast
upplýsingar um stöðu málsins
í stjórnkerfinu, þ.e. ekki eingöngu stöðu
eins og móttekið, í vinnslu, o.s.frv. heldur
ítarlegri eftir atvikum, t.d. á borði hvaða
nefndar, þjónustusviðs eða jafnvel ákveðins
starfsmanns sveitarfélagsins málið er.
Ég tel mikilvægt að í þjónustu sveitarfélagsins við íbúa, sé stöðugt fylgst með
tækniþróun til að þjónusta á hverjum
tíma sé ávallt með því besta sem völ er á.
Slíkri þróun fylgja vissulega alltaf einhver
útgjöld, en líklegt er að til lengri tíma felist
í raun sparnaður í því að endurnýja kerfin
örar frekar en að vera stöðugt að greiða af
og viðhalda eldri, oft á tíðum óskilvirkum
kerfum, sem þrátt fyrir að hafa talist góð
og gagnvirk á sínum tíma, eru einfaldlega
börn síns tíma.
Ég er reiðubúinn til að leggja mitt af
mörkum næstu fjögur árin til að gera
okkar yndislega bæ enn betri. Ég er ávallt
reiðubúinn að taka samtalið um hugmyndir og útfærslur úr öllum áttum og
vinna að góðum málum sama frá hverjum
þau koma.
Við á lista Framsóknar í Mosfellsbæ
óskum eftir því að þú hugsir til okkar í
kosningunum þann 14. maí og setjir X við
B á kjördag.
Örvar Jóhannsson skipar 4. sæti
B-lista Framsóknar í Mosfellsbæ
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Kjósum V-listann!
Þegar þetta er ritað eru rúmar tvær
vikur til sveitarstjórnarkosninga,
kjörfundur fer fram í Lágafellsskóla
laugardaginn 14. maí. Sjö listar eru
í framboði og verður kosið um 11
sæti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar,
fulltrúum verður fjölgað um tvo
í samræmi við aukinn íbúafjölda
bæjarins.
Kosningabaráttan er að komast í algleyming, framboð og frambjóðendur keppast
við að kynna sig og sín stefnumál. Þetta er
um margt áhugaverður tími, kosningar eru
tímamót og við horfum í senn til baka og
fram í tímann, um leið og við nýtum okkur
þann lýðræðislega rétt að velja þá sem við
treystum best til að stjórna bæjarfélaginu
næstu fjögur árin.

Sjö málaflokkar
Hér í Mosfellsbæ hafa vinstri-græn boðið
fram undir eigin merkjum frá árinu 2006 og
allar götur síðan hefur hreyfingin sett mark
sitt á stjórn sveitarfélagsins. Á framboðslista VG eru 22 Mosfellingar með ólíkan
bakgrunn en hafa áþekka sýn á samfélagið.
Við viljum stuðla að því að samfélag okkar
hér í Mosfellsbæ sé fjölskylduvænt, umhverfisvænt og byggist á félagslegu réttlæti og samfélagslegri ábyrgð. Stefnuskrá
V-listans hvílir á þessum grunni og skiptist
í sjö hluta sem eru:
Fræðslumál.
Íþrótta- og tómstundamál.
Velferðarmál.
Jafnréttis- og lýðræðismál.
Menningar- og ferðamál.

Viðhalds er þörf

Meðal stefnumála V-listans er
að lengja opnunartímann í sundlaugum bæjarins, auka framboð á
félagslegum íbúðum, gera leikskólann gjaldfrjálsan, vinna aðgerðaráætlun í loftslagsmálum og skipuleggja
Hafravatnssvæðið fyrir aukna útivist.
Menningarmál eru okkur einnig ofarlega
í huga og vill V-listinn láta vinna heildarstefnu um rekstur á mannvirkjum sem
tengjast menningarstarfsemi í bæjarfélaginu.

Það er öllum hollt að hreyfa sig.
Hjá flestum er það hluti af almennri
heilsubót. Hreyfing getur verið alls
konar og kallar á mismunandi aðstæður.
Mörgum dugar að ganga um eða
hlaupa í okkar fallegu náttúru eða
bara á gangstéttum og göngustígum bæjarins. Fyrir aðra þarf að
byggja upp aðstöðu.
Það er ekki lögbundið verkefni
sveitarfélaga að byggja og reka
íþróttamannvirki en hins vegar
teljum við það vera sjálfsagt verkefni þeirra til að styðja við gott og
blómlegt mannlíf.

VG-stofan og fjölskylduskemmtun

Borðaklippingar

Vinstri-græn hafa opnað VG-stofuna
í miðrýminu í Kjarna, þar er tekið á móti
gestum þriðjudaga - föstudaga kl. 1618 og kl. 13-16 laugardaginn 7. maí. Og
næstkomandi laugardag, 30. apríl, verður
efnt til mikillar fjölskylduhátíðar í Álafosskvos, meðal annars verður farið í ratleik,
spilað bingó og kynt undir grillinu. Þangað
er að sjálfsögðu allir velkomnir.
Hér að framan var getið um þau tímamót
sem kosningar eru. Við erum stöðugt „að
meta stöðuna“ eins og tekið er til orða,
horfa um öxl og fram á veginn.
Gleymum því þó ekki að njóta andartaksins og dagsins - gleðilegt sumar, kæru
Mosfellingar!

Það hefur þótt gott nesti fyrir stjórnmálamenn að fara í kosningar með loforð
um metnaðarfull íþróttamannvirki eða að
taka í notkun eitt eða fleiri slík korteri fyrir
kosningar.
En þegar búið er að byggja þá tekur
hversdagurinn við, rekstur mannvirkjanna
og líka viðhald sem verður þeim mun
kostnaðarsamara eftir því sem þau eldast. Það er hins vegar ekki jafn líklegt til
vinsælda að skipuleggja viðhald. Því fylgja
engar skóflustungur eða borðaklippingar
að viðstöddum ljósmyndurum.

Skipulags-, atvinnu- og
umhverfismál.
Fjármál.

Bjarki Bjarnason, skipar 1. sæti V-listans
í kosningunum 14. maí.

Hvernig líður börnunum okkar?
Undanfarin ár hefur gengið á ýmsu
í lífi okkar allra. Margir upplifðu
stóran skell þegar heimsfaraldur
Covid 19 skall á af miklum þunga.
Fólk er í eðli sínu missterkt til
að takast á við erfiðleika í lífinu en
ég þori að fullyrða að Covid hefur
haft áhrif okkur öll, ekki síst börnin okkar. Það hlýtur að vera erfitt
að vera barn á þessum tímum og taka þátt
í umræðum um hluti sem börn eiga ekki
að þurfa að taka þátt í og hafa áhyggjur af
hlutum sem börn eiga heldur ekki að þurfa
að hafa áhyggjur af. Mörg þeirra hafa haft
áhyggjur af sínu nánasta fólki, verið hrædd
um að smita afa sína og ömmur eða aðra
nátengda.
Mikil umræða hefur verið um bólusetningar barna og maður heyrir þau tala um
kosti og galla bólusetninga eins og þau
heyra fullorðna fólkið gera. Börn hafa ítrekað verið send í sóttkví, smitgát, sýnatökur,
þau smitast, þau orðið veik ásamt því að
þurfa að þola annað álag þessum faraldri
samfara.
Við verðum nú sem aldrei fyrr að leggja
við hlustir og heyra hvað börnin hafa að
segja. Hvernig líður börnunum okkar?
Samhliða því að hlusta á raddir barna
gefst tækifæri til að efla umræður um hag
barna og tryggja að sú umræða byggist í
grunninn á öryggi barna, velferð þeirra og
menntun. Mikilvægt er að skólakerfið taki
vel í óskir barna en samhliða tryggi að gæði
náms séu ávallt í fyrirrúmi, að öll umgjörð
skóla taki vel á móti öllum börnum. Þannig
getum við bæði átt gott og gefandi samtal
um skóla framtíðar.

Hvers vegna eru börn hér á
landi látin bíða í marga mánuði
eftir greiningu á fjölþættum vanda
sínum? Hvers vegna er börnum og
aðstandenum þeirra ekki tryggður
greiður aðgangur að þeirri þjónustu sem þeim ber að fá?
Ótal skýrslur hafa verið unnar
um mikilvægi málaflokks barna
með fjölþættan vanda en lítið hefur áorkast. Við mjökumst í rétta átt en enn er langt
í land og börn á mikilvægum ferli í þroska
sínum geta ekki beðið.
Nýleg skýrsla um stöðu barna með
fjölþættan vanda, unnin af stjórnendum
í barnavernd á höfuðborgarsvæðinu,
fjallar m.a. um hve óskaplega lengi málaflokkurinn hefur verið vanræktur. Margt
hefur áunnist en einhvern veginn virðast
stjórnvöld vera bæði of sein, á eftir og oftar
en ekki illa undirbúin undir að taka við
börnum með fjölþættan vanda. Getið er í
skýrslunni um fundi með þáverandi velferðarráðherra 2012 en nú eru liðin 10 ár.
Árið 2020 er málið enn í brennidepli með
tilliti til þarfa og þjónustu við þessi börn.
Enn liggur þó ekki ljóst fyrir hvar kostnaður
vegna þjónustu við börn með fjölþættan
vanda skuli liggja og ekki eru enn fyrir
hendi þau fjölbreyttu úrræði sem ljóst er
að þurfa að vera til staðar. Skýrslan er góð
en er þetta nóg?
Bætum hag allra barna óháð stétt og
stöðu.
Lára Þorgeirsdóttir, kennari við Varmárskóla.
Skipar 7. sæti á M-lista Miðflokksins fyrir
komandi sveitastjórnarkosningar
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- Aðsendar greinar

Stefnuleysi
Það dregur verulega úr notkunarmöguleikum og öryggi notenda þessara dýru
mannvirkja ef viðhaldi er ábótavant. Því
miður er þetta orðin staðan hjá okkur víða
þrátt fyrir að margt sé í góðu lagi.
Á fundi sem Öryrkjabandalagið og
Landssamtökin Þroskahjálp boðuðu nýverið til hér í bæ og buðu fulltrúum allra
framboða í Mosfellsbæ til, kom fram að
lyfta ætluð fötluðum í íþróttamiðstöðinni
að Varmá hafi verið biluð í mjög langan
tíma. Fólki sem bundið er við hjólastól og
á erindi í íþróttamiðstöðina er rennt inn
um neyðarútgang til að komast inn í húsið.
Það er ekki mikil virðing sem fötluðu fólki
er sýnd með því.

Mosfellsbær státar af mörgu
framúrskarandi íþróttafólki í ýmsum íþróttagreinum, þar á meðal
í frjálsum íþróttum. Árið 1989
var tekinn í notkun í Mosfellsbæ
fullkomnasti frjálsíþróttavöllur
landsins.
Í kjölfarið varð mikill uppgangur í íþróttinni hér í bæ og blómlegt
starf. Því er það þyngra en tárum
taki að síðan 2011 hafi þessi glæsilegi völlur ekki uppfyllt kröfur til
að halda stærri mót, s.s. Íslandseða landsmót.
Vegna hvers var það, jú vegna
skorts á viðhaldi! Margt af okkar
fremsta frjálsíþróttafólki æfir nú
og keppir með félögum í öðrum
sveitarfélögum. Því miður er þetta ekki
eina dæmið. Fjölmörg dæmi eru líka um
að ekki hafi verið fjárfest í búnaði til nota
í íþróttamannvirkjum okkar, búnaði sem
myndi auka notagildi þeirra.
Það er mikill ábyrgðarhluti að eigur okkar íbúanna séu látnar grotna niður vegna
skorts á eðlilegu viðhaldi og endurbótum.

Stefna til framtíðar
Þróttmikið íþróttastarf fyrir alla, óháð
aldri, efnahag og félagslegum aðstæðum
eflir og auðgar samfélagið og hefur jákvæð
áhrif á lýðheilsu. Öflugt starf byggir á góðri
aðstöðu og það er hlutverk bæjaryfirvalda
að sjá til þess að sú aðstaða sé fjölbreytt,
góð og mæti þörfum. Aðstöðunni þarf síðan
að halda við og bæta jafnt og þétt svo hún
haldi gildi sínu.
Nauðsynlegt er að móta stefnu til framtíðar um uppbyggingu íþróttasvæða í
bænum, þar með talið viðhald, stefnu sem
unnið er eftir. Það mun Samfylkingin gera
fái hún til þess afl eftir kosningar.
Settu x við S á kjördag.
Ólafur Ingi Óskarsson, skipar 2. sæti
á framboðslista Samfylkingarinnar
Sunna Arnardóttir, skipar 6. sæti
á framboðslista Samfylkingarinnar

Fab Lab smiðja, skapandi
vettvangur nýsköpunar
fyrir skólasamfélagið
Í heimi þar sem tækninni fleygir
fram á ógnarhraða er mikilvægt að
stuðla að tækniþróun skólanna og
undirbúa nemendur fyrir framtíðina með því að gera starfsumhverfi
skólanna enn betra.
Einn þáttur í því er að halda
áfram að stuðla að snjöllum skólum
og skapa vettvang til nýsköpunar.
Skólasamfélagið kallar eftir
nýjum leiðum í kennslu þar sem
samþætting námsgreina og fjölbreyttir kennsluhættir geti meðal
annars mæst á vettvangi tækni og
nýsköpunar. Okkur þykir mikilvægt
að svara þessu ákalli.
Annars vegar teljum við að það yrði
frábært fyrir skólasamfélagið okkar hér
í Mosfellsbæ að hafa aðgang að Fab Lab
smiðju, en Fab Lab smiðja er sköpunar- og
tæknismiðja útbúin tækjum og tólum til
að búa til nánast hvað sem er, þar sem einstaklingum eru gefin tækifæri til að þjálfa
sköpunargáfuna með því að hanna, móta
og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar
tækni.
Að fá hugmynd, setja sér markmið og sjá
hana verða að veruleika er geggjuð tilfinning. Að fylgjast með nemendum sínum fá
hugmynd, hvetja þá til að setja sér markmið og fylgjast með þeim þróa og skapa
sína hugmynd þar til hún verður að veruleika en enn betri tilfinning. Tilfinningin er

eins og heimurinn sé ósigrandi og
hindranir verða bara eitthvað sem
við lærum að finna lausn á.
Við Sjálfstæðismenn ætlum því,
á næsta kjörtímabili, að opna Fab
Lab smiðju með stafrænum tækjum og tólum sem gefur ungum
sem öldnum, einstaklingum og
fyrirtækjum, tækifæri til að þjálfa
sköpunargáfuna og hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.
Hinn þátturinn er að halda
áfram að stuðla að snjöllum skólum, en það er áframhaldandi átak
í upplýsingatæknimálum skólanna þar sem áherslan verður að
styðja áfram við upplýsingateymi kennara
og stjórnenda innan skólanna.
Við viljum sjá til að þess að þeir hafi
áframhaldandi aðgang að verkefnastjóra til
að hafa umsjón með upplýsingatæknimálum og búnaði innan skólanna. Við teljum
það góða leið til að styðja við kennarann
í starfi og styrkja hann þannig til að nýta
tækin og tæknina í kennslu. Við viljum
gera betur í að undirbúa nemendur fyrir
framtíðina og stuðla að því að þau verði
ekki bara neytendur tækninnar heldur líka
notendur.
Arna Hagalíns og Elín María Jónsdóttir,
frambjóðendur á lista Sjálfstæðisflokksins
fyrir komandi kosningar 14. maí.

verslum í heimabyggð

eyþór og birkir

Ekkert
væl og
veriði
sæl!

Sjúkraþjálfun Mosfellsbæjar hættir
rekstri eftir 26 góð ár.
Ég vil koma á framfæri þakklæti til allra viðskiptavina og vináttusambanda. Gleðilegt sumar og Guðs blessun í framtíðinni.

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20
5668520

Kær kveðja, Sonja Riedmann

Sjúkraþjálfun
Mosfellsbæjar
Skeljatanga 20, 270 Mosfellsbæ • sími: 566 8520

Steinabræður settu saman
lista yfir nokkur væl á
umræðuvettvangnum á
Fésbókinni, svona væl vilja
Steinabræður ekki sjá!

Óskum öllum börnum og ungling
Munið að fara varlega í umferðin

Sjúkraþálfun Mosfellsbæjar veiti
Hægt er að bæta lífsgæði og leng

Heilsuklúbburinn byrjaði síðastli

efni ykkars.sþáttöku og fyrirlestrum
Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum
Skráning : sonja.riedmann@gma
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum,
Leiðarljós okkar er : Ný Byrjun e
timburverki, gróðursetningu, trjáklippingum.
Bestu
kveðjur
Garðmenn leggja áherslu á fagleg
vinnuSonja Riedmann
brögð, vandvirkni og skjóta þjónustu.
Sjúkraþjálfari

Sími 893 5788
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Aðalsafnaðarfundur
Aðalsafnaðarfundur Lágafellsssóknar
verður haldinn þriðjudaginn 10. maí
kl. 20:00 í safnaðarheimili Lágafellssóknar Þverholti 3, Mosfellsbæ.

Opnunartími
sundlauga
Lágafellslaug

Virkir dagar: 06.30 - 21.30
Helgar: 08:00 - 19:00

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefnd

www.bmarkan.is

Varmárlaug

Lágafellssókn

Virkir dagar: 06.30-08:00 og 15:00-21:00
Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00
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Af hverju skiptir skipulagið máli? Ég vil eldast í Mosfellsbæ
Hefur þú skoðanir á því hvernig
umhverfið í kringum þig og fjölskylduna þína er í bænum? Vissir
þú að nú stendur yfir vinna við endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar, þar sem verið er að ákveða
skipulag bæjarins, þar með talið
hvernig umhverfi þitt, verður?
Er það ekki nokkuð eðlileg krafa
í nútímasamfélagi að íbúar geti
komið að þessu ferli og komið
athugasemdum sínum á framfæri
áður en búið er að vinna mest alla
vinnuna?
Ólíkt núverandi meirihluta
teljum við í Viðreisn aðkomu íbúa
mikilvæga. Við teljum það mikilvægt að raddir sem flestra heyrist svo að
meiri sátt ríki um skipulagið í bænum.

Óánægja með skipulagsmál
Í þjónustukönnun sem Gallup framkvæmir í sveitarfélögum á hverju ári kemur
skýrt fram að ánægja með skipulagsmál,
almennt í sveitarfélaginu, hefur minnkað
marktækt á þessu kjörtímabili. Það fer því
ekki á milli mála að hér er verk að vinna og
við í Viðreisn viljum breyta þessu.

Undirgöng við Sunnukrika
Við viljum að umhverfið okkar sé öruggt.
Þess vegna viljum við skoða umferðaröryggi
í bænum alveg sérstaklega.
Eins og margir íbúar hafa sennilega
orðið varir við þá eru framkvæmdir hafnar
við frárein af Vesturlandsvegi inn í Sunnukrika. Ein fyrirsjáanleg afleiðing þess að
beina umferðinni þarna inn í Krikahverfið
er meiri umferð fram hjá Nettó til móts við
Krikaskóla og yfir gönguleið barnanna í
hverfinu á leið í skóla og tómstundir.
Sama hætta er til staðar við Álafossveg
þar sem göngustígurinn sem liggur meðfram Vesturlandsveginum fer yfir Álafossveginn, nokkrum metrum frá afrein

Vesturlandsvegarins inn í Helgafellshverfið. Á þessum tveimur
stöðum þarf að okkar mati að
gera undirgöng. Við þurfum ekki
að bíða eftir alvarlegu slysi, við
getum byrgt brunninn áður en
barnið fellur í hann.

Grár miðbær
Helsta einkenni miðbæjar Mosfellsbæjar í dag eru grá torg, gráar
götur og grá bílastæði. Það má
helst líkja miðbænum okkar við
Skeifuna sem ekki getur talist okkur til framdráttar. Við í Viðreisn
viljum breyta þessu. Við viljum
miðbæ þar sem mannlíf, menning
og græn svæði gera umhverfið aðlaðandi
og umfram allt þá viljum við byrja á því að
hlusta á hvaða hugmyndir bæjarbúa hafa
um miðbæinn okkar.

Vesturlandsvegur í stokk
Framtíðarsýn okkar í Viðreisn er að Vesturlandsvegurinn, sem sker bæinn okkar í
tvennt, verði lagður í stokk. Við viljum að
bærinn verði ein heild. Í stað þjóðvegar
sem klýfur Mosfellsbæ kæmi frábært svæði
til uppbyggingar til framtíðar og getur styrkt
allt umhverfi miðbæjarins til að verða enn
líflegri.
Hugmyndir Vegagerðarinnar um framtíð
Vesturlandsvegarins í gegnum bæinn okkar
er að byggja upp mörg mislæg gatnamót.
Þó svo að slíkar framkvæmdir gætu létt á
umferðarhnútum á álagstímum þá eru þær
ekki til þess fallnar að gera umhverfið fallegra eða minnka mengun, hvað þá að bæta
bæinn okkar og gera hann heildstæðari. Við
viljum bæta mannlífið í bænum okkar.
Þú getur breytt - Veldu Viðreisn.
Lovísa Jónsdóttir, oddviti Viðreisnar í Mosfellsbæ
Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi
Viðreisnar í Mosfellsbæ

Flest viljum við lifa lengi en enginn
vill verða gamall. Hvert aldursskeið
hefur sinn sjarma og maður þarf
stöðugt að minna sig á að njóta
þess hlutverks sem maður hefur
á hverjum tíma. Það er jafnframt
mikilvægt á öllum þessum aldurskeiðum að við finnum að við
höfum tilgang, finnum að það sé
hlustað á okkur, að við skiptum
máli og njótum virðingar.
Þegar kemur að þjónustu hins
opinbera við eldra fólk þá eru
þarfirnar jafn ólíkar og á öðrum
aldursskeiðum. Við þurfum nefnilega að gæta þess að skilgreina fólk
ekki eingöngu út frá aldri. Þrátt
fyrir að fólk sé komið á eftirlaunaaldur þá er fjölbreytni innan þess hóps af
ýmsum toga.
Sumir eru hraustir líkamlega en aðrir
ekki, sumir eru mjög vel á sig komnir andlega en aðrir síður. Sumir eru vel staddir
fjárhagslega og aðrir ekki. Sumir eiga mikið
bakland í sínum fjölskyldum og maka en
aðrir eru ekki svo lánsamir. Þessar lýsingar
geta átt við um fólk á öllum aldri. Þannig
má færa rök fyrir því að aldur sé afstæður.

Aldursvænt samfélag
En hvað er það sem málið snýst um þegar
kemur að þjónustu við eldra fólk? Jú, þar er
af nægu að taka. Húsnæðismál, heilbrigðisþjónusta, félagslíf, aðstöðumál og kjaramál
svo tekin séu dæmi. Auk þess mætti nefna
aðkomu eldra fólks að stjórnkerfinu og
ákvarðanatöku þar.
Framsókn leggur áherslu á að ráðist verði
í allsherjar endurskipulagninu á þjónustu
við eldra fólk. Aukin samvinna innan
kerfisins yrði leiðarljósið í þeirri vinnu. Afraksturinn þarf að vera persónumiðuð og
sveigjanleg þjónusta. Fólk fengi þannig þá
þjónustu sem það þarf en ekki bara þjón-

ustu sem hentar kerfinu að veita.
Innleiða þarf tæknilausnir sem nú
þegar eru til þannig að þjónustan
sé skilvirk, hröð og aðgengileg.
Annað lykilatriði sem er nauðsynlegt að nefna í þessu sambandi
og þeir þekkja sem að málum hafa
komið er samvinna ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að þjónustu
við eldra fólk.
Samskipti um uppbyggingu
hjúkrunarheimila og þjónustuíbúða í gegnum óhagnaðardrifin
leigufélög. Samskipti um heilbrigðisþjónustu sem þarf að veita inni
á heimilum og samskipti um kjör
eldra fólks svo eitthvað sé nefnt.
Það er mikilvægt að sveitastjórnarfólk beiti sér stöðugt fyrir því að hægt sé
að veita framúrskarandi nærþjónustu og
að þau hafi frumkvæði að uppbyggilegu
samtali við ríkið í málaflokknum.
Framsókn í Mosfellsbæ treystir sér til að
vera leiðandi í þeirri kerfisbreytingu sem
þarf að eiga sér stað og lýst hefur verið
stuttlega í þessari grein. Við treystum okkur til að hafa frumkvæði, setja okkur inn í
málin og vinna ötullega að því að það verði
gott að eldast í Mosfellsbæ.
Við treystum okkur til að eiga samstarf
við hagsmunasamtök eldra fólks til að
raddir þeirra fái að heyrast og til að þau
geti áfram haft áhrif á það hvernig samfélagið okkar þróast. Við trúum því nefnilega
að þjónusta við eldra fólk sé fjárfesting í
framtíðinni.
Ef þú vilt líka vera hreyfiafl í þínu samfélagi settu þá x við B í kosningunum 14.
maí.
Halla Karen Kristjánsdóttir,
1. sæti á lista Framsóknar í Mosfellsbæ
Aldís Stefánsdóttir, 2. sæti
á lista Framsóknar í Mosfellsbæ

Heilsubaðstaður og
heilsueflandi samfélag

Góður svefn í íslenskum
ullarfaðmi eykur vellíðan
Íslenskar ullarsængur
Fáanlegar á Lopidraumur.is
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Sundlaugarnar í Mosfellsbæ eru
mikið notaðar og þekkt að gestir
komi frá Reykjavík til þess að fara í
Lágafellslaug þar sem laugin hentar notendum með ólíkar þarfir og
þykir barnvæn.
Hún er hins vegar líka þekkt fyrir
vel heppnuð ilmsaunukvöld, þar
sem færri komast að en vilja. Margt
hefur verið vel gert en lengi má gera gott
betra. Samfylkingin telur nauðsynlegt að
marka stefnu til næstu ára, þegar kemur að
laugum og baðmenningu innan bæjarins.
Eins og margir vita er Mosfellsbær eitt
mesta lághitasvæði landsins og ekki margir
áratugir síðan það voru opnir hverir víða
um sveitina. Hitaveituvatnið er því partur
af sögu bæjarins og margir kannast við
myndir af innilauginni í Álafossi og 50
metra straumlauginni í Varmá ofan við Álafossinn sjálfan. Svo ekki sé minnst á upphaf
ylræktar í landinu í Reykjahverfi um 1930.
Á síðustu árum hafa risið baðstaðir í
tengslum við ferðaþjónustu víða um land
og er ekkert lát á því. Umræða um uppbyggingu á slíkum stað í Mosfellsbæ hefur
hins vegar verið lítil.
Á námsárum mínum erlendis vann ég við
rannsókn hvað varðar hönnunarforsendur á heilsubaðstöðum og heimsótti tugi
þeirra víða um heim og sá að ein af bestu
staðsetningum á slíkum stað á Íslandi væri
í Mosfellsbæ. Ástæðan er að slíkir staðir
þurfa að vera á jaðarsvæðum þéttbýlis,
oftast í tengslum við vatn og skóg. Landslagið má móta, en nálægðin við Reykjavík
er atriði sem allir hinir baðstaðirnir sem
eru að rísa út á landi hafa ekki.
Mosfellsbær hefur því söguna, heitavatnið, landslagið og um fram allt, nálægðina
við höfuðborgarsvæðið. Uppbygging á
heilsubaðstað tikkar í öll box hvað varðar
heilsusamlegt samfélag, en slík uppbygging

tikkar líka í box atvinnusköpunar
og framtíðartekna fyrir bæjarfélagið.

Stefnumörkun
Atvinnuuppbygging getur verið
stefnumörkuð og oft í hendi sveitarstjórnarfólks hvaða starfsemi
byggist upp innan sveitarfélagsins
og hver alls ekki. Stefnumörkun og framtíðarhugsun í skipulagi er grundvallaratriði í
stefnu Samfylkingarinnar. Í stefnuleysi stýrir enginn því sem byggist upp í bænum.
Með því að afmarka sérafnotasvæði innan bæjarins má bjóða fjárfestum að koma
og byggja upp þjónustu eins og heilsubaðstað með möguleika á frekari uppbyggingu
heilsuhótels á viðkomandi svæði. Það væri
stefnumörkuð sérvalin atvinnuuppbygging.
Í þessu tilfelli skiptir ekki miklu máli hvort
land væri í einkaeigu eða í eigu bæjarins,
það samtal yrði bara að taka. Spurningin er
bara hvernig atvinnuuppbyggingu og þjónustustarfsemi vilja bæjarbúar sjá í bænum.
Fjármögnunin væri á hendi fjárfesta en
bærinn yrði að vinna forvinnuna til þess
að fjármagnið komi inn í bæjarfélagið.
En hvað sem af verður er kannski best
að líta okkur nær á þessu kosningavori og
byrja á því að lengja opnunartíma okkar
núverandi sundlauga í samræmi við laugar
í Reykjavík og að hlusta á óskir sundlaugagesta til þess að gera sundlaugarnar okkar
enn betri.
Viljum við fara enn lengra og byggja
heilsubaðstað er vilji það eina sem þarf.
Við verðum hins vegar að segja það svo
eftir því verði tekið, restin er útfærsluatriði
sem verður leyst.
Settu x við S á kjördag.
Ómar Ingþórsson, skipar 3. sæti
á lista Samfylkingarinnar

Heilsumolar gaua

Mikilvægi leiðtoga

É

g hef verið stuðningsmaður
Nottingham Forest síðan ég man
eftir mér. Það er búið að vera sérstaklega áhugavert að fylgjast með
liðinu á núverandi tímabili en liðið
spilar í næstefstu deild á Englandi.
Eftir fyrstu 7 umferðirnar var liðið
með 1 stig í neðsta sæti. Þáverandi
knattspyrnustjóri var varfærinn og
varnarsinnaður og liðið lagði mesta
áherslu á að reyna að tapa ekki (sem
það gerði samt) og að fá ekki á sig
mörk (sem það gerði). Hann breytti
aldrei um aðferð, sama hvað illa
gekk og á endanum fengu eigendur
félagsins nóg, ráku hann og fengu
Steve nokkurn Cooper til að taka við.

A

ðdáendur liðsins voru himinlifandi að losna við áhættufælna
knattspyrnustjórann en flestir vildu
fá reynslumeiri og þekktari stjóra en
Steve Cooper. Staðan í dag, þegar
örfáar umferðir eru eftir af deildinni,
er sú að Forest er í toppbaráttu. Liðið
er öruggt um sæti í úrslitakeppni um
að komast upp í úrvalsdeildina og á,
þegar þetta er skrifað, möguleika á
því að enda í öðru sæti deildarinnar
og komast þar með beint upp.

V

iðsnúningurinn hefur verið
ótrúlegur frá því að varfærni
stjórinn sem engu vildi breyta kvaddi
klúbbinn. Í dag ríkir bjartsýni og
gleði. Menn þora, trúa og framkvæma samkvæmt því. Samstaða
innan liðs og utan er mögnuð, allir
stefna í sömu átt. Leikmenn njóta
þess að spila jákvæðan fótbolta og
að vera hluti af öflugri liðsheild. Og
þetta smitar, Nottingham er eins og
Akranes, þegar vel gengur í boltanum eru allir brosandi og kátir. Allt
verður auðveldara og einfaldara.

S

teve Cooper fær fólk til að trúa,
til að vinna saman, til að vera
stolt af fortíðinni og til að gera nútíð
og framtíð betri.
Hann tengir
við leikmenn,
stjórnarmenn,
eigendur og
stuðningsmenn.
Allir skipta máli
hjá honum.

Þ

að er stutt í
kosningar.
Það skiptir máli
hver stjórnar.

Guðjón
Svansson

gudjon@kettlebells.is
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Eflum skólaþjónustuna í Mosfellsbæ
Hvernig er Mosfellsbær að standa
sig á landsvísu við að veita nemendum, foreldrum og skólum þann
stuðning sem þarf svo að almenn
vellíðan og námsframvinda sé í
hávegum höfð?
Þann 28. maí 2019 tók gildi ný
reglugerð um skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla
og nemendaverndarráð í grunnskólum nr.
444/2019. Þar er kveðið á að skólaþjónustan eigi að vera stuðningur við nemendur
og foreldra í leik- og grunnskólum. Skólaþjónustu ber að veita fjölbreytta ráðgjöf og
stuðning til foreldra og þeirra nemenda
sem glíma við sálfræðilegan, þroskafræðilegan, félagsfæðilegan eða hreyfifræðilegan
vanda. Oft birtist þessi vandi í formi virkni,
félagslegri færni, hegðun, tilfinningavanda,
samskipta- eða einbeitingarvanda svo eitthvað sé nefnt
Seinni liðurinn í reglugerðinni snýr

að því að veita beri skólum og
starfsmönnum þeirra stuðning og
ráðgjöf eftir því sem við á í formi
kennslufræðilegra leiðbeininga og
aðstoðar.
Á skólaskrifstofunni í Mosfellsbæ starfar mjög öflugur hópur fagfólks hvert á sínu sviði en því miður
of fáliðuð miðað við fólksfjölgun í
bæjarfélaginu síðustu ár. Markvisst þarf að
finna leiðir til að stytta greiningartímann,
hafa greiðan aðgang að meðferðarúrræðum
og fagaðilum svo hægt sé að vinna strax á
þeim þáttum sem einstaklingurinn þarfnast hverju sinni. Æskilegast væri að hafa
þjónustuna sem mest í nærumhverfi.
Svo að efla megi skólaþjónustuna enn
frekar er mikilvægt að ráða sérhæfðan
verkefnastjóra sem myndi skipuleggja og
klára innleiðinguna sem byrjað var á við að
tölvu- og tæknivæða leik- og grunnskólana
í formi kennslu á hugbúnað og þeim mögu-

leikum sem hægt er að nýta við kennslu.
Einnig þyrfti að ráða annan verkefnisstjóra sem myndi sjá um að efla lestur,
fjölbreytta kennsluhætti, fjölbreyttara
samskólaval á eldri stigum grunnskóla í
Mosfellsbæ og vera stuðningur í að byggja
upp og innleiða öflugt tengslanet fyrir atvinnutengt nám svo eitthvað sé nefnt. Við
höfum því kjörið tækifæri til að gera enn
betur í þessum málum í Mosfellsbæ.
Að auki má velta þeirri spurningu upp
hvað er verið að gera fyrir afburðarnemendur? Er það nægjanlegt sem gert er?
Við þurfum fleira sérhæft fagfólk inn í
skólaþjónustuna til að aðstoða nemendur
og aðstandendur þeirra sem og að vera
kennslufræðilegur stuðningur við skólana
inn í langa framtíð.
Örlygur Þór Helgason
Sérkennari við Kvíslarskóla
Skipar 2. sæti á M-lista Miðflokksins í Mosfellsbæ

Strætóleiðir og almenningssamgöngur
Það er ljóst að Borgarlínan komi ekki upp
í Mosfellsbæ fyrr en um eða upp úr árinu
2030. Eigum við að bíða eftir umbótum á
almenningssamgöngum eða eigum við
gera eitthvað strax?
Við hjá Vinum Mosfellsbæjar viljum
kasta fram þeirri hugmynd hvort ekki væri
hagkvæmara að stóru dísel strætisvagnarnir
sem nú ganga á milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar fari eingöngu um Vesturlandsveg
í Háholt og til baka um Vesturlandsveg.
Í stað þess að þræða þröngar íbúðagötur
með tilheyrandi mengun og sliti á götum.
Í innanbæjarakstri verði þess í stað notast
við litla, umhverfisvæna söfnunarvagna

Skannið QR kóða til að sjá skýringarmyndband.

sem verði í stanslausum ferðum um hverfin, safni saman farþegum og skili í Háholt
þar sem stærri vagnar taka við og flytji fólk
áfram til Reykjavíkur.
Þessa söfnunarvagna má svo nýta áfram

þegar Borgarlínan kemur. Við fyrstu sýn
gæti þessi aðferð lækkað kostnað Mosfellsbæjar til almenningssamgangna,
aukið þjónustustig og síðast en ekki síst
minnkað kolefnisspor þessarar þjónustu.
Vinir Mosfellsbæjar vilja beita sér fyrir því
að hugmyndin verði skoðuð í samráði við
notendur þjónustunnar og íbúa alla í anda
íbúalýðræðis.
Viljum við ekki öll vera vinir – umhverfisins?
Guðmundur Hreinsson
skipar 2. sætið hjá Vinum Mosfellsbæjar

Hvað geta einstaklingar og fyrirtæki
gert til að bæta aðgengi?
Við þurfum ekki öll að sigra heiminn. Margt smátt gerir eitt stórt og
þannig ber okkur að hugsa þegar
kemur að aðgengi.
Við skulum fyrst og fremst huga
að okkar nærumhverfi og þeim
verkefnum sem við sjálf vinnum að
og standa okkur nærri. Hér koma
nokkrar hugmyndir um hluti sem
ég tel mikilvæga og ættu allir að geta fundið
eitthvað sem þeir geta gert:
Stofnanir og fyrirtæki þurfa að innleiða
aðgengi í alla sína vinnuferla og hafa aðgengi til hliðsjónar í öllum ákvörðunum
sem teknar eru. Aðgengismál eiga að vera
hluti af fyrirtækjamenningu. Hér koma
nokkur dæmi um aðgengi innan stofnana
og fyrirtækja:
• Aðgengi hjólastóla, rampar, skábrautir
o.s.frv.
• Skýrar og góðar umhverfismerkingar.
• Gæta þess að handrið sé á öllum
tröppum og þær merktar með afgerandi
lit, þ.e. tröppunef.
• Engar hindranir á gangvegi. Leiðarlínur
og áherslusvæði fyrir blinda og sjónskerta.
• Huga að hljóðvist. Er mikill kliður eða
bergmál?
• Hafa þægilega og góða lýsingu.
• Aðgengi að salernum fyrir fatlaða.

- Aðsendar greinar

• Góðar og skýrar merkingar á
lyftuhnöppum. Talandi lyftur.
• Aðgengileg heimasíða.
• Ekki aðeins huga að aðgengi fyrir viðskiptavini. Starfsfólk nýtur
einnig góðs af góðu aðgengi.
• Bjóða upp á að hafa samband í
síma, spjallglugga og tölvupósti
eða að koma á staðinn. Sami
samskiptamátinn hentar ekki öllum.
• Huga þarf að aðgengi þegar kemur að
lausnum á borð við sjálfsafgreiðslukassa,
hraðbanka, innskráningarskjái o.fl.
• Huga að aðgengi utandyra sem og
innandyra.
• Vera með augljósar og opnar samskiptaleiðir þar sem almenningur getur
komið ábendingum til skila, t.d. varðandi
aðgengismál.
Þegar verið er að byggja, breyta eða
endurnýja húsnæði skal huga að aðgengismálum frá upphafi. Kröfur um aðgengi og
algilda hönnun má m.a. finna í núgildandi
byggingarreglugerð. Einnig þarf við hönnun, breytingu eða skipulagningu á svæði
utandyra að huga að aðgengi og má þar
nýta sér nýlegar leiðbeiningar um „Hönnun fyrir alla – algild hönnun utandyra“ sem
nálgast má á vef Vegagerðarinnar. Við smíði

á nýju vefsvæði eða smáforriti er brýnt að
huga að aðgengismálum frá upphafi og í
gegnum allt ferlið. Notast skal við WCAG
aðgengisstaðalinn þegar kemur að stafrænu
aðgengi, gera notendaprófanir o.s.frv.
Einstaklingar sem vilja láta gott af sér
leiða og stuðla að auknu sjálfstæði blindra
og sjónskertra geta t.d. sótt smáforritið Be
My Eyes og skráð sig sem sjálfboðaliða.
Almenningur getur einnig sent ábendingar á sveitarfélög í gegnum heimasíður
þeirra, komi þeir auga á eitthvað sem betur
má fara, t.d. bilaða ljósastaura, illa farna
göngustíga, óaðgengilegar byggingar eða
vefsíður o.s.frv.
Komum ábendingum áleiðis frekar en að
bölva í hljóði.
Listinn hér að ofan er langt frá því
tæmandi og það er fjölmargt sem við sem
einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir getum
gert, auk ríkis og sveitarfélaga.
Ef þú hefur einhverjar spurningar, vilt
óska eftir ráðgjöf eða fá frekari upplýsingar, hvet ég þig til að hafa samband við
okkur hjá Blindrafélaginu í síma 525 0000
eða senda tölvupóst á netfangið adgengi@
blind.is.
Hlynur Þór Agnarsson,
aðgengisfulltrúi Blindrafélagsins

Þjónusta við mosfellinga
Baldur
Sigurðsson
Fór og
plokkaði
í einn svartan. Fór svo
heim og unplokkaði í einn
glæran. Þessir svörtu eru
til vandræða, hvar er best
að setja þá Sorpa tekur ekki
við svörtum, nema það sé
búið að setja þá í glæra.

23. apríl

GÓÐIR MENN EHF

Rafverktakar
GSM: 820-5900

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ
6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ

6S§BSIPMU.PTGFMMTCS4ÓNJ

Jógvan
Hansen
Ég er með
viskiptahugmynd. Búa til banka sem er
með þjónusti. 
12. apríl
Eiríkur
Jónsson
TEKINN FYRIR
ÓLÖGLEGT
BROTTKAST !!!!!
Ég er nú ekki oft kjaftstopp
en nú fór svo. Ég er
búinn að vera að “plokka”
kringum Bjarkarholtið
undanfarna daga og skilað
ruslinu samviskusamlega
í Sorpu án vandræða.
Hef notað sama svarta
ruslapokan sem ég sturta
svo úr og safna í á ný. Í
dag brá hins vegar svo við
að ég varð að borga 500
krónur í refsingu fyrir að
koma með svartan poka
inn á gámasvæðið. Þó ég
segðist fara með hann aftur
breytti það engu ég yrði að
borga “af því það sæist ekki
í gegnum pokann”. Ég var
líka með rauðan taupoka
sem ekki sást í gegnum, það var gjaldfrjálst og í lagi.
Það þarf örugglega marga
sérfræðinga til að semja
svona reglur.
14. apríl
Þórunn Ósk
Þórarinsdóttir
Everybody be
cool this is a robbery!
Haldið ró ykkar, þetta er
bankarán. Mjaðmirnar ljúga
ekki… he hips don’t lie…
Ég held að áfallið yfir
bankaráninu hafi farið beint
í mjaðmirnar :)
Þegar tilkynnt var um söluna þá byrjaði ég að finna
fyrir stífelsi og verkjum.
Þegar það lá fyrir að BB
vissi ekkert um pabba sinn
þá þá var kominn tími á
sjúkraþjálfun og að leita
að viðbragðsáætlun við
bankaráni hjá ÍSB og SBÍ
en hana var hvergi að finna,
þá var skellurinn svo mikill
að ég fór í sjálfskoðun og
spurði mig…Hver er þinn
þáttur í þessu ráni…?
Svo ég er úti að mýkja
mjaðmirnar… en kem ekki
auga á minn þátt :) 23. apríl

verslum í heimabyggð

Öll almenn smíði

Fagleg og vönduð vinnubrögð.
Erum byrjaðir að bóka sólpalla fyrir sumarið.
Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu!
779-9760 Sumarliði / Gísli 779-9761

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

Löggilturrafverktaki

Erfðaskrár - Kaupmálar - Skipti dánarbúa
Skilnaðarsamningar - Slysamál
Gallar í fasteignum
Persónuleg þjónusta
Háholti 14 - Sími 588 1400 - mglogmenn@mglogmenn.is - www.mglogmenn.is

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

Þú finnur öll blöðin á netinu
w w w. m o s f e l l i n g u r . i s

ST I L KU R
UÐ BLÓM
Þ U ÞRURRKRUK Ð
BLÓM
& SKREYTINGAR
& SKREYTINGAR
STILKUR.IS
Sími 696-6566
696STILKUR.IS | | Uglugata
Uglugata 31 | Sími
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Heyrst hefur...
...að aldrei hafi fleiri konur leitt
framboðslista í Mosfellsbæ.
...að Sonja og Sjúkraþjálfun Mosfellsbæjar sé að hætta rekstri eftir 26 ára
starfsemi.

Heimilis-

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

...að verið sé að semja um garðslátt í
Mosfellsbæ fyrir sumarið og að Garðlist verði með vestursvæði bæjarins
og Hreinir garðar með austur.

verk

Hún Svandís Margrét Valdísardóttir
fæddist þann 17. september 2021 á
Landspítalanum. Hún var 3.895 gr
og 52 cm. Foreldri er Valdís Svanhildur Erlendsdóttir en Svandís er
einbirni, frumburður.

...að bæjarráð hafi samþykkt á
dögunum að kanna staðsetningu
þjóðarhallar í Mosfellsbæ.

gja upp
Að taka úr uppþvottavélinni, hen
úr
úr þvottavélinni eða brjóta saman
.
num
kara
þurr
ra
Ég held ég geti sagt fyrir hönd flest
að þetta eru meðal leiðinlegustu
a
heimilisverkanna. Sérstaklega vegn
að
þess að maður er ekki fyrr búinn
byrja
ljúka verkinu þegar það þarf að
það aftur …
Þótt klósettþrif séu heldur ekki
ka
skemmtileg þá þarf ekki að endurta
ur búi
þau alveg jafn ítrekað, nema mað
(en
með fólki sem pissar mikið út fyrir
það er annað mál).

...að árgangamót og steikarkvöld
fótboltans sé á laugardaginn.
...að VG hafi verið gert að rífa
niður kosningaauglýsingar sínar á
Kjarnanum, daginn eftir að þær voru
settar upp.
...að hin stórskemmtilega og krefjandi
KB Þraut fari fram laugardaginn
21. maí en Kettlebells Iceland
stendur fyrir hlaupinu.
...að Kammerkór Mosfellsbæjar haldi
kveðjutónleika sína í kvöld.
...að árshátíð starfsmanna Mosfellsbæjar verði haldin í Gullhömrum
laugardaginn 7. maí.
...að Frystihúsið sé nú lokað en ísbúðin
er staðsett við Krónuna.

Steikarkvöld

...að Grétar Eggerts hafi verið ráðinn
nýr framkvæmdastjóri Aftureldingar
og mæti á skrifstofuna eftir helgi.

Herrakvöld

...að búið sé að semja við reynsluboltann Jovan Kubat um að verja
mark Aftureldingar næstu tímabil í
Olís-deildinni.

í Harðarból laugardaginn 30. apríl

...að skátafélagið Mosverjar standi
fyrir tónleikaröð á fimmtudagskvöldum í Kvosinni þar sem safnað
verður fyrir nýju eldhúsi.

Jógvan Hansen stýrir veislunni, lúxus steikarhlaðborð frá Geira í Kjötbúðinni,
skemmtiatriði á heimsmælikvarða, uppboð og happdrætti
Verð 6.990 kr.

...að þegar 12 lið hafi verið eftir í úrslitakeppninni í körfubolta á Íslandi
hafi Mosfellingar átt þrjá þjálfara.
...að Mosfellingarnir Ísak Snær og
Jason Daði hafi skorað þrjú mörk
fyrir Blika í fyrsta leik í Bestu.
...að það sé kominn nýr hreystivöllur
við Helgafellsskóla.
...að leikfélagið sé nú með í sýningu
kvöldstund til heiðurs Maríu
Guðmunds, Ó María.
...að meistaraflokkur karla í fótbolta
spili þrjá fyrstu leiki sumarsins í
Lengjudeildinni á heimavelli.
...að Instagram-síða knattspyrnudeildar sé vöknuð af værum blundi.
...að Hlíðavöllur opni fyrir kylfinga um
helgina.
...að handboltatímabilinu sé nú lokið
en stelpurnar náðu ekki í stig í Olísdeildinni og strákarnir komust ekki
í úrslitakeppnina.
...að það séu 16 dagar til kosninga.
...að Herrakvöld Lions fari fram í
Hlégarði á föstudagskvöldið.
...að Mosfellingur á Instagram sé
að taka frambjóðendur í oddvitaspjall þessa dagana og kynna sér
stefnumálin.
mosfellingur@mosfellingur.is

52

Aftureldingar

Örfáir miðar eftir í gegnum netfangið maggi@afturelding.is

Í eldhúsinu
Uppáhaldsmorgunmaturinn

hjá ei nari og bir

nu

Einar Sigurjónsson og Birna María
Karlsdóttir deila með okkur uppskrift að
þessu sinni.
„Okkur finnst margt skemmtilegra í lífinu
en að vera í eldhúsinu svo við köstum
fram einni laufléttri. Við erum að vinna með
morgunmat að þessu sinni en að sjálfsögðu
má fá sér múslí á öllum tímum dagsins.
Okkur finnst best að fá okkur músli með
grískri jógúrt og bláberjum. Það má vinna
með ýmiss konar korn og fræ en þetta er
okkar uppáhalds.“
•
•
•
•
•
•
•
•

5-6 dl tröllahafrar
2 dl graskersfræ
1 dl sólblómafræ
1 dl kókosflögur
1 dl saxaðar möndlur
1 dl saxaðar pekanhnetur
3 msk hunang
3 msk kókosolía

1) Hita ofninn í 180°

tinn
Venjan er svo að ég sjái um þvot
er
svo
En
rif.
ilisþ
heim
og önnur dagleg
r og
ég búin að vera veik síðustu viku
um allt
maðurinn minn því þurft að sjá
heimilið að mestu.
Og hann gerir nú ekki annað en
fyrir
að tala um hversu hollt þetta sé
er
það
að
því
á
sig
átta
að
n
men
karl
ili.
heim
a
sinn
að
a
vinn
bara drullumikil
fyrir
Og að hann taki hattinn að ofan
a bæði
þeim fjölmörgu konum sem sinn
ur
vinnu, börnum og heimili. (Ofurkon
i)
mat
u
að mín
er
Ég er alveg sammála því að það
á
ar
aðil
allir
að
gt
ilvæ
mik
lega
ótrú
n þvær
heimili átti sig á því að þvotturin
tæmir
sig ekki sjálfur og uppþvottavélin
ilisheim
m
öllu
baki
Að
.
sig ekki sjálf
held að
verkum er heilmikil vinna og ég
meta
að
ilega
enn
alm
ekki
læri
ur
mað
n
törfi
iliss
heim
í
fer
alla þá vinnu sem
þeim
í
da
stan
að
þarf
ur
mað
en
fyrr
sjálfur.
ptSvo áfram gakk með jafna verkaski
ilisingu og meiri virðingu fyrir heim
störfunum!

2) Bræða saman í potti olíu og hunang
3) Blanda öllu vel saman í skál
4) Setja á bökunarplötu með bökunarpappír
5) Baka í u.þ.b. 15 mínútur, gott að velta
blöndunni til einu sinni meðan á bökun
stendur (má vera lengur ef þið viljið hafa
múslíið dekkra)
6) Taka úr ofninum og láta kólna
7) Geyma í lokuðu íláti

Einar og Birna skora á Sigurð Frosta Baldvinsson að deila næstu uppskrift í Mosfellingi

- Heyrst hefur...

i
Á heimilum þar sem tvær eða fleir
þá
an,
sam
búa
jur
nesk
man
rðar
fullo
heimoftar en ekki lenda þessi leiðinda
a.
ilisverk aðallega á herðum eins aðil
slíka
hafa
að
t
slæm
vera
að
Það þarf ekki
eru
verkaskiptingu, svo lengi sem allir
r verið
sáttir við sitt hlutskipti. En oft getu
um
þess
ast
kynn
að
gott að allir aðilar fái
að meta
ni
kun
ur
mað
að
svo
um
verk
hlut
n.
það þegar þau eru unnin fyrir man
rið
Til dæmis sér maðurinn minn alfa
ilheim
á
úsið
eldh
og
nsku
um eldamen
ég er
inu hjá okkur (og jesús minn hvað
þakklát fyrir það).

móey pála

smá

Þjónusta við mosfellinga

auglýsingar
Stríðsmunir
Óska eftir munum frá
stríðsárunum tengdum
Mosfellssveit www.fbi.is
sími 822-5344. Tryggvi.

Smáauglýsingarnar
eru fríar fyrir
einstaklinga
mosfellingur@mosfellingur.is

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

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR
Þverholti 3 - Sími: 566-6612

Þú getur
auglýst

verslum í heimabyggð
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www.arioddsson.is

MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA
FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Háholti 14 • 270 Mosfellsbæ • arioddsson@arioddsson.is
Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

Passamyndir
Við bjóðum upp á myndatöku
fyrir vegabréf, ökuskírteini, ferilskrár,
starfsmannaskírteini og fleira,
bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

frítt
(...allt að 50 orð)

Sendu okkur þína
smáauglýsingu í
gegnum tölvupóst:

GLERTÆKNI ehf

mosfellingur@mosfellingur.is

Völuteigi 21
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ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
www.utforin.is  Auðbrekku 1, Kópavogi

www.mosfellingur.is
www.mosfellingur.is
www.mosfellingur.is

www.utforin.is
Auðbrekku 1, Kópavogi
www.utforin.is
 Auðbrekku
1, Kópavogi

Sólarhringsvakt:
581
3300 &
& 565
5655892
5892
Sólarhringsvakt:
581
3300
Sólarhringsvakt: 581Komum
3300
& aðstandenda
565 5892 -og
Komum
að standenda
og ræðum skipulag sé þess óskað
til
ræðum til
skipulag
sé þess óskað
Komum til aðstandenda581
og ræðum
skipulag
þess óskað
Sólarhringsvakt:
3300
&sé 565
5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

SverrirEinarsson
Einarsson
Sverrir
8968242
8242
S:S:896

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
HAFNARFJARÐAR
ÚTFARARSTOFA

www.utfararstofa.is  Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

MOSFELLINGUR

gur.is

• Dreift
• Dreift
• vefútgáfa:www.mosfellingur.is
6.
20. árg.
árg. fimmtudagur
fimmtudagur14.
13.janúar
maí 2021
frít
t inn
á öll
heimili
í mosfellsbæ
1. tbl. 20.
2021
frít
t inn
á öll
heimili
í mosfellsbæ• vefútgáfa:
www.mosfellingur.is

eign vikunnar

www.fastmos.is

KALEO og UMFA í einstakt samstarf

Notaðir
TOYOTA varahlutir
Notaðir
TOYOTA
varahlutir

Sími: 587 7659
Sími: 587 7659

Sími: 587 7659

laus
strax

meÐ bÍlskúr

Fylgstu
Fylgstu
með okkur
okkur
með
Facebook
áá Facebook

Jökull er stoltur mosfellingur og segir
það heiður að starfa með uppeldisfélaginu

Kjarna • Þverholti 2 • 270 mosfellsbær • s. 586 8080
svanþór
einarsson • lögg.
einar
Páll Kjærnested
fasteignasali• www.fastmos.is
• lögg.fasteignasali
• www.fastmos.is
Mynd/RaggiÓla
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barion hefur komiÐ
inn meÐ miklum krafti



hugsaÐ Í lausnum
Í heimsfaraldri

orÐinn áhrifavaldur
á samfélagsmiÐlum

Mynd/RaggiÓla

Mosfellingur
   
ársins
2020
 


Bílapartar ehf
ehf
Bílapartar
ehf
Bílapartar
Notaðir TOYOTA varahlutir

Blikahöfði - Góð
staðsetning
Vogatunga
- fallegt
raðhús

Falleg
100,3
4ra herbergja
íbúð meðUm
stórri
afgirtri
Nýtt
236,6
m2m2,
raðhús
á tveimur hæðum.
er að
ræða mjög
timburverönd
á 1. hæðraðhús
ásamt 27,6
m2 bílskúr.
fallegt
og vel skipulagt
á tveimur
hæðumÍbúðin
ásamtskiptist
stórum
í forstofu,
3 svefnherbergi,
þvottahús,
stofu og
bílskúr.
Fimm
svefnherbergi.baðherbergi,
Tvö baðherbergi.
Mikil lofthæð
eldhús.
Sérgeymsla
í kjallara.
erfallegt
með geymslulofti.
með
innbyggðri
lýsingu.
StórarBílskúrinn
stofur með
útsýni. Eignin
Stór afgirt
timburverönd
staðsetning. Eignin
skiptist
í raðhús
198,9 m2í suðvestur.
og bílskúr Vinsæl
37,7 m2.
er skráð 127,9 m2, þar af íbúð 91,6 m2, geymsla 8,7
ogm.
V. m2
93,9
bílskúr 27,6 m2.
V. 64,9 m.

Sigmar Vilhjálmsson veitinga- og athafnamaður

   

   
Mosfellingurinn Pétur Pétursson sölustjóri og mjólkurfræðingur
 
Jökla á markað í dag
– breytir mjólk í vín 24



  
   



  
  

R É T T I N G AV E R K S TÆ Ð I

Jóns B. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

Bílaleiga
á staðnum

7<H<¡Á6

B6G@K>HHD<7:IG>K>Á<:GÁ

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

www.jonb.iS

Vogatunga 51, 270 Mosfellsbæ, sími: 864 6600

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Vefútgáf
a

Hljómsveitin KALEO hefur
keypt auglýsingapláss
framan á keppnistreyjum
Aftureldingar og gert tveggja
ára tímamótasamning við
knattspyrnudeild karla.
Mosfellingarnir í KALEO
hafa farið sigurför um
heiminn eftir að þeir fluttu
fyrst til Bandaríkjanna
fyrir sex árum til að einbeita sér að tónlistinni.
Platan þeirra,
Surface Sounds, er
nýkomin út og verður
henni fylgt eftir með
þriggja ára heimstúr
þegar heimsfaraldurinn er yfirstaðinn.
Jökull Júlíusson
situr fyrir svörum í
Mosfellingi í dag. 12

Jón
JónG.
G.Bjarnason
Bjarnason
S:
S:793
7934455
4455

Sverrir www.utfararstofa.is
Einarsson
Jón G. Bjarnason
Dofrahellu
www.utfararstofa.is
 Dofrahellu
9b, Hafnarfirði
Hafnarfirði
Jóhanna
Eiríksdóttir 9b,
S: 896 8242
S: 793 4455

www.mosfellin

gott að
geta gefið
til baka

Jóhanna Eiríksdóttir
Eiríksdóttir
Jóhanna

Gólfefna lausnir
fyrir heimili
og fyrirtæki

Þjónustuverkstæði
skiptum um framrúður

NÆsti
Mosfellingur
kemur út

12. maí
Blaðinu er dreift frítt
í öll hús í Mosfellsbæ.

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

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
Grænumýri
3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is
www.bilapartar.is

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
Tek að mér www.bilapartar.is

Smiðjuvegi 60 (rauð gata) Kópavogi - Sími 557 2540

alla krana- og
krabbavinnu
Útvega allt
jarðefni
Vörubíll Þ.B.

Klapparhlíð 10
Þorsteinn 822-7142

Vespu-, bifhjóla- og bílpróf
Annast akstursmat og sé um hæfnispróf fyrir þá sem hafa gleymt að endurnýja.

Þjónusta við Mosfellinga -
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Fylgdu okkur á Instagram...
Hvort er það Skæri, blað, steinn
eða Steinn, skæri, blað?

Skálað á Barion

Gleðipinnarnir

Gestir
Mættar á árhátíð Harðar

Kamilla aldís: Steinn, skæri,
blað eins og alvöru Mosfellingur.
Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Frí í höfn

x Gengin í það heilaga
Elly Rebekka:
Skæri, blað, steinn.

Anna Ólöf fimmtug. Stormsveitin mætti óvænt og gladdi

afmælisbarnið.

Nýr Mosfellingur

Mosó vinkonur að blaðra

Mættir á Anfield

Benni:
Skæri, blað, steinn.

nöfn

xx x

ur
Reynir Sig

Victoría Líf:
Skæri, blað, steinn.

sex sigrúnar
mættar í bingó á barion

Bergdís Heba:
Skæri, steinn, blað.

Þorvaldur kári:
Skæri, steinn, blað.
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- Hverjir voru hvar?

Simi 5176677
og á noona.is/sprey

Pálmi Gunnars

Á AÐ GRILLA
Í KVÖLD?

FÁÐU RÁÐLEGGINGAR FAGMANNA
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GRENSÁSVEGI 48 - REYKJAVÍK
SUNNUKRIKA 3 - MOSFELLSBÆ

www.mosfellingur.is -
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Sími:

586 8080
fastmos.is

MOSFELLINGUR

Kjarna
Þverholti 2

Sími: 846 3424

www.mosfellingur.is - mosfellingur@mosfellingur.is

Sæktu
Landsbankaappið

Múlalundur
Glæsileg
ritfangaverslun
í Mosfellsbæ
- kíktu við, þá vinna allir!

Safnað fyrir úkraínu
Þessir duglegu krakkar stóðu við íþróttamiðstöðina
að Varmá og söfnuðu fyrir fólkið í Úkraínu sem þurft
hefur að lifa við stríðsátök síðustu vikurnar.

Mynd/Hilmar

Mikil sala - Vantar eignir - verðmetum
Pétur Pétursson
löggiltur
fasteignasali
897-0047

Davíð Ólafsson
löggiltur
fasteignasali
896-4732

Þjónusta við ár
í 30
Mosfellinga

LD
E
S

Brynjólfur Jónsson
löggiltur
fasteignasali
898-9791

Koparslétta á Esjumelum

vinnustofa SÍBS
við Reykjalund, Mosfellsbæ
www.mulalundur.is

Grundartangi
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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.

Háholt 14, 2. hæð

Opið

588 55 30
Bergholt
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.

Netfang

Löggiltur

Hraunbær

Bergholt

Lágholt

Vandað og vel byggt 285 fm iðnaðarhúsnæði á Esjumelum. Milliloftið er þar af ca 90 fm. Góð
vinduhurð. Malbikað plan. Góð aðkoma. Mikil lofthæð í hluta húsnæðisins.		

Verð: 59,5 m.

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.
Mjög falleg 72 fm tveggja herb. Góður
íbúð áfrágangur.
jarðhæðEinstaklega
í snyrtilegufallegur
fjölbýli.
Vel innréttuð. Flísar og
garður.
parket. Mikið endurnýjaðar innréttingar.
Nýtt
baðerog
eldhús.
Rúmgóð
Heitur pottur.
Þetta
hugguleg
eign
við rólegastofa og svefnherbergi.

Verð: 44 m.
lokaða götu. Skóli, íþróttaaðstaða og
hestavöllur í göngu færi.

Fellsás

Þverholt

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.

Hvassaleiti

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

Mjög gott og aðgengilegt 212 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð við Þverholt. Snyrtilegt húsnæði
sem hentar vel undir ýmsa starfsemi. Næg bílastæði. 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 75,5 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í góðu og vel staðsettu
fjölbýli. Nýjar innréttingar. Baðherbergi og eldhús. Ný gólfefni.

Verð: 49 m.
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