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EIGN VIKUNNAR

Framsókn, Samfylking og Viðreisn í samstarf eftir stórsigur Framsóknar

www.fastmos.is

Nýr meirihluti myndaður
KOSNINGAR 4 | 10 | 30

Klapparhlíð - Falleg endaíbúð
Falleg 99,0 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. Björt og vel
skipulögð íbúð á góðum stað. Stutt í skóla, leikskóla, sund og
líkamsræktarstöð.
V. 69,9 m.

FYLGSTU
MEÐ OKKUR
á Facebook
Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080
Svanþór Einarsson • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is
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Næsti Mosfellingur kemur út 23. júní

Sögulegar kosningar
J

á, þær verða að teljast sögulegar
nýafstaðnar kosningar hér í
Mosfellsbæ. Framsókn gjörsamlega
kom, sá og sigraði. Fór úr 2,9% í
32 2% og rúmlega
32,2%
tífa
aldar fylgi sitt frá
síðustu kosningum.
Hlýýtur að vera
No
orðurlandamet.
Allir hinir flokkarnA
ir töpuðu fylgi
nema Vinirnir.

Þ

etta hef
ég líka
alltaf sagt, að
sveitarstjórn-

arkosningar snúast fyrst og fremst
um fólk. Flokkarnir eru allir með
svipaðar stefnuskrár. Halla Karen
oddviti Framsóknar er stórsigurvegari þessara kosninga ásamt sínu fólki.

Þ

arna er verið að meta fólk að
verðleikum í gegnum tíðina, ekki
bara af kynnum fyrir kosningar þegar
allir vilja allt fyrir alla gera.

S

jö konur eiga nú sæti í bæjarstjórn
og þrjár þeirra hafa myndað
meirihluta með sínum flokkum
(B, C og S) og ætla að taka að sér
það ábyrgðarfulla hlutverk að stýra
bæjarskútunni næstu fjögur árin.

www.isfugl.is

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU...

VOR OG SUMAR

Árið 1985 var efnt til Vorhátíðar í Varmárskóla
með tilheyrandi tilstandi. Á dögunum rakst
undirritaður á fallegt barmmerki og ljósmynd
sem varð til þess að rifja upp tilurð þess.
Efnt var til samkeppni fyrir hátíðina um
merkið. Sigurvegari var Hjörleifur Jónsson,
þá 12 ára. Hvar er hann í dag? Hjörleifur var
slagverksnemandi hjá Reyni Sigurðssyni og félagi
í Skólahljómsveit Mosfellssveitar. Hann fór í framhaldsnám til Hollands en hefur nú um langt skeið verið
skólastjóri Tónlistarskóla Akureyrar.

BARMMERKI
VORHÁTÍÐAR
VARMÁRSKÓLA

BIRGIR D. SVEINSSON SKÓLASTJÓRI
AFHENDIR HJÖRLEIFI VIÐURKENNINGU

Í síðasta pistli var birt ljósmynd úr Mosfellspóstinum af
gömlum nemendum í Brúarlandsskóla og nafnalisti með.
Í ljós kemur að þarna var meinleg villa á ferðinni. Í aftari
röð hafa víxlast nöfn, nr. 4 er Halldór Benediktsson frá
Álafossi og nr. 5 er Héðinn Sveinsson frá Leirvogstungu.
Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

HÉÐAN OG ÞAÐAN
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- Fréttir úr bæjarlíﬁnu

Svanþór
Einarsson

Lögg. fasteignasali

ÁSHOLT - EINBÝLISHÚS

Þórhildur M.
Sandholt

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Gunnarsson

Theodór Emil Karlsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

Lögg. fasteignasali

BUGÐUFLJÓT - ATVINNUHÚSNÆÐI

Einbýlishús á tveimur hæðum, auk sólskála m/heitum potti, og fallegum garði í litlum
botnlanga. Aukaíbúð í kjallara. Frábær staðsetning og glæsilegt útsýni.
V. 189 m.

FELLSÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Nýtt atvinnuhúsnæði sem er að rísa á stórri lóð á Tungumelum. Hvert bil er skráð 113,6 m2.
Tvær innkeyrsluhurðir eru á hverju bili. Mikil lofthæð og möguleiki á stóru millilofti. Gólfhiti.
V. 41,5 m.

ARNARTANGI - RAÐHÚS

134 m2 íbúð á neðri hæð með glæsilegu útsýni sem í dag er búið að skipta upp í tvær
íbúðir. Eignin er í fjórbýlishúsi sem stendur innst í botnlanga með glæsilegu útsýni. Stór
skjólgóð hellulögð verönd í suðvesturátt.
V. 59,5 m.

Raðhús á einn hæð með 4 svefnherbergjum. Eignin er skráð samkvæmt nýrri skráningartöflu
139,8 m2, þar af íbúð 113 m2, geymsla 6,4 m2 og garðskáli 22,1 m2. Fallegur afgirtur
bakgarður í suðurátt með timburverönd, sólskála með setustofu og heitum potti.
V. 80 m.

SANDSLUNDUR

EYJABAKKI

Um 23 ha. í landi Sands í Kjós sem eru
tvær lóðir. Sandslundur 16 er flokkað
sem landbúnaðarland. Sandslundur
18 sem er flokkað sem frístundabyggð
(sumarhús). Mjög fallegt útsýni.

Sumarbústaðalóð við Eyjabakka í Kjós.
Stutt er í þjónustu og fallegar gönguleiðir. Á lóðinni er heimilt að byggja eitt
frístundahús og eitt aukahús. Hámarks
byggingarmagn á lóð er 100 m2, þ.e.
frístundahús og aukahús, aukahús skal
þó ekki vera meira en 50 m2.
V. 6,4 m.

V. 27 m.

VILTU SELJA?

Endilega hafðu samband og við kappkostum að selja eignina þína!

Sími: 586-8080 - www.fastmos.is
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Miðnætti hlýtur
viðurkenningu IBBY

IBBY á Íslandi veitti á dögunum
leikhópnum Miðnætti Vorvindaviðurkenningu fyrir ómetanlegt
framlag til barnamenningar.
Leikhópurinn er stofnaður af leikkonunni og leikstjóranum Agnesi
Wild, tónlistarkonunni Sigrúnu
Harðardóttur og leikmynda- og
búningahönnuðinum Evu Björgu
Harðardóttur. Frá stofnun árið 2015
hefur hópurinn unnið ötullega í
þágu barnamenningar og einbeitt
sér að sviðslistum fyrir börn. Meðal
leiksýninga sem leikhópurinn hefur
staðið að eru leikverkin um álfana
Þorra og Þuru, brúðusýningarnar
Geim mér ei og Á eigin fótum. Árið
2021 var mjög viðburðaríkt hjá leikhópnum og hafa verk þeirra vakið
mikla athygli. Það sem einkennir
verk þeirra er einlægni og gleði í
bland við upplifun. Sýningarnar eru
vandaðar og unnar af öllu hjarta
og það sést í öllu, allt frá ljósum til
búninga, frá tónlist til flutnings.

Nýr framkvæmdastjóri hjúkrunar
Ólöf Árnadóttir hefur verið ráðin
framkvæmdastjóri hjúkrunar á
Reykjalundi en starfið var auglýst
laust til umsóknar nýlega. Ólöf er
menntuð hjúkrunarfræðingur og
hefur einnig MS gráðu í stjórnun
í heilbrigðisþjónustu. Hún
hefur víðtæka
starfsreynslu frá
störfum sínum á
Norðurlöndum
og hér heima og
langa reynslu
af hjúkrunarstjórnun, aðallega frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands þar sem hún
hefur starfað undanfarin ár. Ólöf
hefur í störfum sínum öðlast mikla
reynslu af þverfaglegri samvinnu
heilbrigðisstétta, innleiðingu nýrra
kerfa, nýtingu mannauðs, endurskipulagningu eininga og daglegri
stjórnun hjúkrunar. Hún hefur
jafnframt yfirgripsmikla klíníska
reynslu sem hjúkrunarfræðingur og
lagt rækt við þau tengsl samhliða
stjórnunarstörfum. Ólöf kemur að
fullu til starfa 1. júlí. Ólöf tekur við
starfinu af Láru Margréti Sigurðardóttur sem lét nýlega af störfum
en hún hafði meðal annars verið
framkvæmdastjóri hjúkrunar á
Reykjalundi í rúmlega 20 ár.

KIRKJUSTARFIÐ

GÓÐUR SAMHLJÓMUR

MUNUM VINNA AF HEILINDUM

NÝIR TÍMAR FRAM UNDAN

Anna Sigríður oddviti Samfylkingar

Halla Karen Kristjánsdóttir oddviti Framsóknar

Lovísa Jónsdóttir oddviti Viðreisnar

Fyrst vil ég þakka
þeim kjósendum
sem treystu Samfylkingunni fyrir atkvæði sínu. Ég
er full tilhlökkunar og auðmýktar
yfir þessu nýja hlutverki í meirihluta
og ég veit að allt það góða fólk sem
kemur að þessum meirihluta mun
vanda sig í öllum sínum störfum
og vinna vel saman enda mikill
samhljómur á milli okkar. Þá viljum
við sem meirihluti vinna að góðu
samstarfi innan bæjarstjórnar allrar.
Við munum taka til hendinni!

Ég vil byrja á því að þakka íbúum
Mosfellsbæjar fyrir stuðninginn og
það mikla traust sem þið sýnduð okkur
í Framsókn. Það fylgir því mikil ábyrgð að
vera komin í þessa stöðu og munum við leggja allt
okkar í að standa undir henni. Ég bind miklar vonir
við vinnu okkar í þessu meirihlutasamstarfi með
Samfylkingu og Viðreisn auk samstarfsins í bæjarstjórninni í heild. Ég veit að við munum öll vinna af
heilindum og metnaði fyrir ykkur bæjarbúa og bæinn
í heild sinni. Rauði þráðurinn í gegnum allar nefndir
verður lýðheilsa, lýðræði, nýsköpun og umhverfismál.
Við þrjár ásamt okkar góða fólki tökum við keflinu full
tilhlökkunar og ætlum að vanda okkur.

Ég persónulega er mjög
stolt af því að vera
hluti af þessu nýja þríeyki
og hlakka til samvinnunnar.
Á heildina litið þá líst okkur mjög vel
á samstarfið enda hefur það farið
mjög vel af stað. Það er góð samvinna
í hópnum og gleði og ég tel að
bæjarbúar muni strax verða varir við
nýjar áherslur. Við teljum það mikilvægt
hvernig megináherslurnar í samstarfinu
verða ofnar inn í allt starfið og þar með
vonumst við til þess að geta innleitt
meiri samvinnu milli nefnda.

Framsókn, Samfylking og Viðreisn mynda meirihluta • Metnaðarfullur málefnasamningur

Málefnasamningur í höfn

- lýðheilsa, lýðræði, umhverfismál og nýsköpun

Í sveitarstjórnarkosningunum þann 14. maí
fengu Framsókn, Samfylkingin og Viðreisn
sex kjörna fulltrúa af ellefu og tóku flokkarnir ákvörðun um það að vel ígrunduðu
máli að hefja meirihlutasamstarf enda mikill málefnalegur samhljómur með þessum
þremur flokkum.
Oddvitar þessara þriggja flokka eru konur og þetta er í fyrsta sinn sem fjölflokka
meirihluti í Mosfellsbæ er einungis leiddur
af konum.

Áherslur þræddar inn í öll störf
Lýðheilsa, lýðræði, umhverfismál og
nýsköpun eru leiðarstef í nýjum málefnasamningi og verða þessar áherslur ofnar inn
í samþykkktir allra nefnda. Með þessu vill
nýr meirihluti tryggja að þessi áhersluatriði
verði ávallt í forgrunni í nefndarstarfi.
Nýr meirihluti ætlar sér líka að efla allt
nefndarstarf og tryggja að lýðræðisleg
umræða eigi sér stað inni í nefndunum. Þá
verða unnar mun ítarlegri starfsáætlanir
fyrir hverja nefnd en hingað til hefur tíðkast þar sem skilgreind verða þau sérstöku
verkefni í málefnasáttmálanum sem hverri
nefnd er ætlað að vinna að.

Framtíðarsýn fyrir bæjarfélagið í heild

Jöfn tækifæri og aukin þjónusta

Næstu fjögur árin verður unnið að því
byggja upp framtíðarsýn fyrir bæjarfélagið
í heild. Áhersla verður lögð á langtímaáætlanir, traust og uppbyggileg samskipti.
Það er leiðarljós nýs meirihluta í bæjarstjórn að leita breiðrar sáttar og samvinnu
þvert á alla flokka í vinnu sinni fyrir Mosfellsbæ.
Það eru stór verkefni fram undan í Mosfellsbæ í flestum málaflokkum og leggur nýr
meirihluti mikla áherslu á ábyrgan rekstur
og gæði þeirrar þjónustu sem Mosfellsbær
veitir. Stærsta uppbyggingarverkefni á höfuðborgarsvæðinu er í undirbúningi og að
mörgu að hyggja hvað það varðar.
Umhverfis- og loftslagsmál eru mikilvægir málaflokkar hér eins og annars
staðar. Nauðsynlegt er að Mosfellsbær
sé framsækið sveitarfélag sem setur sér
metnaðarfull markmið þegar kemur að því
að efna skuldbindingar Íslands um kolefnishlutleysi og sjálfbærni.

Í málefnasamningnum er einnig að
finna áætlanir um að skólar Mosfellsbæjar
séu eftirsóttir til að læra og starfa í. Til þess
þurfi meðal annars að styrkja stoðþjónustu
skólanna og efla sjálfstæði skólastofnana.
Skólahúsnæði sé heilsusamlegt og í gangi
sé viðhaldsáætlun fyrir allar fasteignir í
eigu bæjarins.
Rík áhersla verður lögð á að efla Mosfellsbæ sem heilsueflandi samfélag. Unnin
verður heildstæð langtíma uppbyggingarog viðhaldsáætlun fyrir Varmársvæðið svo
það standist nútímakröfur.
Nýr meirihluti ætlar sér að ljúka innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á kjörtímabilinu og vill að farið sé að
samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks. Eins verður unnin aðgerðaráætlun varðandi uppbyggingu sértækra
búsetuúrræða. Þá verður lögð áhersla á
áframhaldandi uppbyggingu faglegs starfs
sem stuðlar að líkamlegri, andlegri og fé-

HELGIHALD NÆSTU VIKNA
Sunnudagur 5. júní
Fermingarguðsþjónusta
kl. 11 í Lágafellskirkju.
Sunnudagur 12. júní
Guðsþjónusta kl. 11 í Lágafellskirkju.
Fermt verður í guðsþjónustunni.

WWW.LAGAFELLSKIRKJA.IS

4

ANNA SIGRÍÐUR, HALLA KAREN OG LOVÍSA

Þjóðhátíðardagurinn 17. júní
Hátíðarguðsþjónusta kl. 11 í
Lágafellskirkju. Prestur: Sr. Arndís
Linn. Ræðumaður verður Ari Trausti

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

Guðmundsson. Tindatríóið og kirkjukór
Lágafellssóknar syngur undir stjórn
Þórðar Sigurðarsonar, organista. Atli
Guðlaugsson leikur á trompet.
Sumarnámskeið Lágafellssóknar
Ævintýraleg námskeið fyrir 6-9 ára
krakka í júní og ágúst. Lofum stuði og
ævintýrum í sumar!
Næg pláss í boði í viku: 1, 2 og 4. Biðlisti
fyrir viku 3. Nánari upplýsingar og
skráning á heimasíðu.

lagslegri heilsu eldri Mosfellinga.
Lengri opnunartímar sundlauga, fjölgun
nemenda í tónlistarnámi, fjölgun grenndarstöðva og endurskoðun á rekstrarfyrirkomulagi Hlégarðs eru fleiri dæmi um
aðgerðir í málefnasamningnum og stefnt
er að því að leysa aðstöðumál leikfélagsins
til lengri tíma.

Stuðla að fjölbreyttu atvinnulífi
Atvinnumálum verður gert hærra undir
höfði í nefndarstarfi bæjarins enda skiptir
öflugt atvinnulíf miklu máli í hverju samfélagi. Meirihlutinn ætlar sér þess vegna
að vinna atvinnustefnu fyrir bæjarfélagið á
kjörtímabilinu og verður unnið markvisst
að því að laða fleiri og fjölbreyttari fyrirtæki
til bæjarins.
Mikilvægt er að skipulag stuðli að öflugu og fjölbreyttu atvinnulífi og til staðar
sé miðbæjarskipulag sem laðar að sér
verslun og þjónustu sem leggur grunn að
kraftmiklu mannlífi.

EIGUM BÍLA TIL
AFHENDINGAR STRAX!

JEEP® WRANGLER PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID

35”, 37” OG 40” BREYTINGAPAKKAR Í BOÐI

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.

FIAT 500e

MEÐ 3+1 HURÐUM OG ALLT AÐ 433 KM DRÆGNI

HVAÐ NÆRÐU AÐ GERA Á FIMM MÍNÚTUM?
Það tekur Fiat 500e aðeins fimm mínútur í hraðhleðslu að ná 50km akstursdrægni. Fiat 500e sameinar gæði
og tímalausa ítalska hönnun sem hentar vel fyrir þá sem þurfa að komast örugglega á milli staða innanbæjar.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR

Opnunarhátíð á alþjóðadegi hjúkrunar • Úr Kjarna í Sunnukrika • Komin ársreynsla

HEILSUGÆSLAN MOSFELLSUMDÆMI OPNUÐ FORMLEGA
Hinn 12. maí var nýtt húsnæði Heilsugæslu
Mosfellsumdæmis opnað formlega. Starfsemin flutti í Sunnukrika 3 úr Þverholti
fyrir rúmu ári, í mars 2021.
Eins og staðan var þá var ekki ráðlegt að
blása til veisluhalda en það var vel við hæfi
að opna formlega 12. maí sem er alþjóðadagur hjúkrunar.
Við opnunina bauð Jórunn Edda
Hafsteinsdóttir svæðisstjóri og fagstjóri
hjúkrunar gesti velkomna og fór yfir sögu
stöðvarinnar.
Þá tóku einnig til máls Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra, Óskar Reykdalsson
forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
og Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.

SVANHILDUR OG JÓRUNN

Fyrsti héraðslæknirinn skipaður 1950

VALDIMAR, ÓSKAR OG BJARKI

GRÍMA OG ÞENGILL
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Sögu heilsugæslu í Mosfellssveit má
rekja aftur til 1950 þegar skipaður var fyrsti
héraðslæknir héraðsins. Þjónustan þróaðist síðan yfir í vísi að heilsugæslustöð með
vaxandi þjónustu en saga stöðvarinnar
er samofin sögu Reykjalundar þar sem
hún var staðsett til ársins 1998. Þá flutti
heilsugæslan í Kjarnann í Þverholti. Þá
hafði sveitin breyst í bæ þar sem bjuggu
um 5.000 manns.
Heilsugæslan í Þverholti var um 650 fermetrar og starfsemin jókst talsvert á þeim
rúmu 20 árum sem hún var staðsett þar.
Hver kimi var vel nýttur og það var orðið
ansi þröngt á þingi í restina. Nú er Mos-

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA SKOÐAR AÐSTÆÐUR

- Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

PARTUR AF STARFSFÓLKI HEILSUGÆSLUNNAR

fellsbær með rúmlega 13.000 íbúa og þörfin
fyrir stærri heilsugæslu því orðin mikil.

Vaxa og dafna í takt við vaxandi bæ
Nýju húsnæði og bættri starfsaðstöðu
fylgir betri líðan í starfi sem kom skýrt fram
í nýlegri starfsánægjukönnun sem sýndi að
starfsfólk stöðvarinnar finnur mikinn mun
á aðbúnaði sínum. Það skilar sér án efa
áfram, starfsemin blómstrar og það fer vel
um skjólstæðinga í þessu nýja húsnæði.
Það má því með sanni segja eftir árs dvöl

í þessu nýja glæsilega 1.200 fermetra húsnæði að þar fer afar vel um fólk. Arkitekt
hússins er Guðjón Magnússon.
„Hér vinnur mjög gott starfsfólk, margar
stéttir vinna saman að því að sinna fjölbreyttum verkefnum alla daga með gildi
HH að leiðarljósi: virðingu, samvinnu og
fagmennsku.
Við sjáum því mikil tækifæri til að sinna
skjólstæðingum okkar enn betur og vaxa og
dafna í takt við vaxandi Mosfellsbæ,“ segir
Jórunn.

RAGNHEIÐUR ÓSK, GUÐLAUG OG SIGRÍÐUR DÓRA

MALBIKSTÖÐIN
ER STOLTUR STYRKTARAÐILI
AFTURELDINGAR

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

Golfmót til styrktar Reykjadals • Kaupa hjólastóla • Söfnunin gekk vonum framar í fyrra

Villt fræ er nýjasta
lagið frá Myrkva

Myrkvi er listamannsnafn Magnúsar
Arnar Thorlacius sem stökk fram á
sjónarsviðið árið 2014 þegar hann
vann Músíktilraunir með Vio, ásamt
því að vera valinn besti söngvari
keppninnar. Vio slógu í gegn með
„You Lost It“ og voru m.a. tilnefndir
tvisvar til Íslensku tónlistaverðlaunanna. Hljómsveitin tilkynnti nýlega
væntanlega endurkomu. Árið 2020
leit Myrkvi
dagsins ljós.
Hans fyrsta lag
„Sér um sig“
vakti mikla
lukku og fór
m.a. í 2. sæti á
Vinsældalista
Rásar 2. Stuttu síðar fylgdi lagið
„Gamechanger“ og náði 5. sæti.
Viðburðaríkt ár, í miðjum heimsfaraldri, var kórónað með útgáfu
breiðskífu. „Villt fræ“ er nýtt lag úr
Myrkvasmiðjunni sem kafar í rætur
tónlistarmannsins en hann ólst
upp við að hlusta á söngvaskáld og
spila á klassískan gítar. Íslenskur
texti er hornsteinn lagsins og
segir frá fræi sem þráir að vaxa og
kynnast yl sólarinnar. „Mig langaði
að semja eitthvað hjartahreint sem
gæti glitrað án nokkurs glamúrs.“
Smáskífuna prýðir kötturinn Stefán
Thorlacius, sem er búinn að taka
yfir samfélagsmiðla Myrkva.

Góðgerðarmótið Palla Open
haldið í annað sinn 11. júní

Góðgerðarmótið Palla Open fer fram á Hlíðavelli laugardaginn 11.
júní. Þetta er annað árið í röð sem Golfklúbbur Mosfellsbæjar og
Palli Líndal standa fyrir góðgerðarmóti.
„Þetta gekk svona líka vonum framar í fyrra og söfnuðust í
heildina um 2 milljónir króna sem runnu til Hlaðgerðarkots og
Reykjadals,“ segir Palli.
„Við spilum bæði tveggja manna og fjögurra manna Texas og
erum með fjölda glæsilegra vinninga fyrir efstu þrjú sætin í hvorum
flokki. Í ár ætlum við að styrkja Reykjadal með kaupum á hjólastólum sem eru sérstaklega gerðir til útivistar.“

Stólar sem auka tækifæri til útivistar
Reykjadalur eru sumarbúðir fyrir fötluð börn og ungmenni en
þangað koma árlega um 250 einstaklingar á aldrinum 8-21 árs.
„Í Reykjadal hafa þau það að leiðarljósi að ekkert sé ómögulegt
og mikið lagt upp úr því lagt að börnin fái að njóta sín á sínum
forsendum.
Þess vegna leist okkur svo vel á þessa hugmynd að gefa stóla sem
við vonum að geti aukið enn frekar tækifæri til útivistar
og auðveldað börnunum að njóta sín úti.“

Mótsgjaldið óskipt í söfnun
nina
Golfklúbbur Mosfellsbæjar tekur engin gjöld
vegna mótsins og því renn
nur mótsgjaldið
óskipt í söfnunina.
„Starfsmenn GM leggja mikið
m
upp
úr því að hafa jákvæð áhrif á samfélagið og nærumhverfi með
ð því að
hafa sjálfbærni að leiðarljó
ósi í allri
okkar vinnu og ákvörðu
unartöku. Þess vegna viljum við
v
taka þátt í verkefni eins og
o
Palla Open,“ segir Ágústt
Jensson framkvæmdastjóri golfklúbbsins
sem fagnar því að geta
gefið til baka, það sé
liður í samfélagslegri
ábyrgð klúbbsins.

ÁGÚST FRÁ GM, HREFNA RÓS FRÁ
REYKJADAL OG PALLI LÍNDAL

HJÓLASTÓLAR TIL
ÚTIVISTAR SEM
SAFNAÐ ER FYRIR

Skráning á mótið er opin á www.golf.is og er opin til og með
10. júní. Einnig er hægt að leggja málefninu lið með frjálsum
framlögum á reikning 116-26-329 kennitölu 650581-0329.

ELDRI BORGARAR • ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐIN EIRHÖMRUM • FRAM UNDAN Í STARFINU
Hvítársíðu og í Borgarnes og lesið
upp úr bókmenntaverkum á vel
völdum stöðum. Í Borgarnesi verður
sídegiskaffidrykkja og farið í heimsókn í Landnámssetrið. Lagt verður af
stað kl. 9:00 frá bílastæði leikskólans
Hlaðhamra (á móti Bæjarleikhúsinu).
Áætluð heimkoma í Mosfellsbæ er

Áhugasamir hafi endilega samband
við félagsstarfið Hlaðhömrum í síma
586-8014/6980090 eða Margréti í síma
863-3359 eða á elvab@mos.is.
Með kveðju Ferðanefnd FaMos

SUMAROPNUN Í JÚNÍ

Sumarið hjá okkur getur verið
breytilegt í opnun, endilega fylgist
því með. Allan júní er opið 13:0016:00 nema lokað 16. júní og 30. júní
og auðvitað lokað á rauðum dögum.
Kveðja, Elva, Brynja og Guðbjörg

BÓKMENNTIR Í BORGARFIRÐI Nokkur sæti laus!!!

FaMos skemmtiferð um Borgarfjörð
sunnudaginn 12. júní þar sem
bókmenntir og skáld héraðsins gefa
tóninn. Fararstjóri verður Bjarki
Bjarnason cand. mag. í íslenskum
bókmenntum. Ekið um Hvalfjörð,
yfir Geldingadraga og í Reykholt þar
sem snæddur verður hádegisverður.
Síðan haldið að Húsafelli, þá niður

um kl. 18.30. Ferðin kostar 10.000
krónur á mann (hádegismatur, síðdegiskaffi og aðgangseyrir að Landnámssetrinu innifalinn). Greiðist við
skráningu á skrifstofu félagsstarfsins,
sem er opin frá kl. 13-16 alla virka
daga, eða eigi síðar en 8. júní. Tökum
ekki við kortum.

Úti Sumarfjör 3 vikna námskeið.

Fyrir hressa eldra fólkið í sumar. Byrjar 8. júní.
Mosfellsbær býður upp á 3 vikna útinámskeið frá 8. júní - 27.
2 j ní.
Tímarnir verða tvisvar sinnum í viku á mánudögum og miðvikudögum.
vikudögum
Tveir hópar verða í boði kl. 9:30 og 10:30. Á mánudögum er mæting við
íþróttamiðstöðina við Varmá en á miðvikudögum er mæting við íþróttamiðstöðina Lágafell. Áhersla á þessu námskeiði er ganga, stafganga
ásamt styrktar- og jógaæfingum, góðum liðkandi teygjuæfingum, gleði
og glaumi. Námskeiðið á því að henta öllu eldra fólki. Kennarar eru Halla
Karen og Berta.
Skráning fer fram hjá félagsstarfi í síma 586-8014 eða hjá Elvu Björgu forstöðumanni í síma 6980090, eins má senda póst á elvab@mos.is. Námskeiðið
kostar 2.500 krónur. Leggja má inn á reikning félagsstarfs aldraðra 537-142298. Kennitala 420113-0560. Skýring úti22 sendist á elvab@mos.is.
Verkefnið er ríkisstyrkt viðbótarverkefni í félagsstarfi fullorðinna fyrir
sumarið 2022 vegna Covid-19.
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- Fréttir úr bæjarlíﬁnu

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

– 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

50

%

AFSLÁTTUR

Í KEILU
MILLI 23-01

FÖSTUDAGA & LAUGARDAGA

PÖBB QUIZ
MEÐ HELGA
& HJÁLMARI

Hörður og Pétur úr
Bandmönnum halda uppi
stuði og stemningu á
sinn einstaka hátt.

STÓRSKEMMTILEGT
FÓTBOLTA-QUIZ
HJÖRVARS HAFLIÐA

DJ.
DDÓRA
JJÚLÍA

PÖBB QUIZ

NEI. HÆTTU
NÚ ALVEG
VILLI NAGLBÍTUR

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

shake p izza . is

# shakean dp izza

Mugison syngur inn
sumar á Gljúfrasteini

Stofutónleikaröð Gljúfrasteins hefst
á sunnudaginn. Enginn annar en
Mugison ríður á vaðið og syngur inn
sumarið í stofunni á Gljúfrasteini.
Andi skáldsins mun svífa yfir vötnum á tónleikunum en fáir hafa haft
jafnmikil áhrif
á Mugison og
Halldór Laxness.
Í bland við notalega tóna er aldrei
að vita nema
Mugison segi frá
kynnum sínum
af Heimsljósi og
brostnum íþróttadraumum.
Tónleikarnir hefjast kl. 16 sunnudaginn 5. júní. Aðgangseyrir er
3.500 kr. og miðasala fer fram í
móttöku safnsins fyrir tónleika. Við
bendum gestum á að næg bílastæði
eru við Jónstótt. Stofutónleikar
verða haldnir á Gljúfrasteini alla
sunnudaga kl. 16 út ágústmánuð.
Nánar á www.gljufrasteinn.is

HALLA OG ELLI

FÖGNUÐUR Á KOSNINGAVÖKU

Söguleg úrslit sveitarstjórnarkosninga í Mosfellsbæ • Nýr meirihluti • Tíföldun á fylgi

STÓRSIGUR FRAMSÓKNAR
Sveitarstjórnarkosningar fóru fram laugardaginn 14.
maí og vann Framsóknarflokkurinn í Mosfellsbæ
sögulegan sigur.
Flokkurinn hefur ekki átt fulltrúa í bæjarstjórn
síðastliðin 12 ár en fær nú fjóra bæjarfulltrúa kjörna
og tífaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum.

að fá tvo menn kjörna í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.
Halla Karen Kristjánsdóttir íþróttakennari og
oddviti Framsóknar fór fyrir sínu fólki í þessum
sögulega sigri en Framsókn er nú stærstur flokka
í Mosfellsbæ. Sjálfstæðisflokkurinn hafði til þessa
verið stærsti flokkurinn í bænum í rúma hálfa öld.

Sögulegur sigur og Framókn stærstur flokka

Nýr meirihluti B, S og L - Bæjarstjóri ráðinn

Meirihlutastjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri
grænna féll, en Sjálfstæðisflokkurinn, sem hefur
verið við stjórnvölinn í Mosfellsbæ sl. 20 ár, tapaði 12% frá síðustu kosningum og Vinstri grænir
þurrkuðust út. Vegna fjölgunar í bæjarstjórn náði
Sjálfstæðisflokkurinn þó fjórum mönnum inn. Vinir
Mosfellsbæjar, Samfylking og Viðreisn fengu einn
mann hver. Þá kom Miðflokkurinn ekki inn manni.
Vinir Mosfellsbæjar eru eini flokkurinn, utan
Framsóknar, sem bætir við sig fylgi og var nálægt því

Framsóknarflokkurinn hefur náð samkomulagi
við Samfylkingu og Viðreisn um myndun nýs meirihluta. Framboðin þrjú eru sammála um að leggja til
á fyrsta fundi bæjarráðs að bæjarstjóri Mosfellsbæjar verði ráðinn og að leitað verði ráðgjafar utanaðkomandi aðila til að aðstoða við ráðningarferlið.
Samkomulag er um að Halla Karen Kristjánsdóttir verði formaður bæjarráðs. Anna Sigríður
Guðnadóttir verður forseti bæjarstjórnar og Lovísa
Jónsdóttir tekur við því embætti að einu ári liðnu.

NÝKJÖRIN
BÆJARSTJÓRN
MOSFELLSBÆJAR

Halla Karen
Kristjánsdóttir (B)

Aldís
Stefánsdóttir (B)

Sævar
Birgisson (B)

Örvar
Jóhannsson (B)

Anna Sigríður
Guðnadóttir (S)

Lovísa
Jónsdóttir (C)

Ásgeir
Sveinsson (D)

Jana Katrín
Knútsdóttir (D)

Rúnar Bragi
Guðlaugsson (D)

Helga Jóhannesdóttir (D)

Útgáfutónleikar RedLine á laugardaginn
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9,0%

5,7%

B-listi

C-listi

D-listi

L-listi

M-listi

S-listi

V-listi

Framsóknarflokkur
1.811 atkvæði

Viðreisn
444 atkvæði

Sjálfstæðisflokkur
1.534 atkvæði

Vinir Mosfellsbæjar
731 atkvæði

Miðflokkurinn
278 atkvæði

Samfylkingin
505 atkvæði

Vinstri græn
321 atkvæði
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9,6%

4,9%

9,5%

13,0%

9,0%

27,3%

10,6%

7,9%

39,2%

32,2%

11,2%

KOSNINGAÚRSLIT
Í MOSFELLSBÆ
ÁRIÐ 2022

2,9%

Mosfellska hljómsveitin RedLine
heldur útgáfutónleika í Laxnesi í
Mosfellsdal laugardaginn 4. júní.
RedLine er fimm manna rokksveit
sem býr til tónlist undir áhrifum
frá 80’s og 90’s rokki en með eigin
áherslum. RedLine höfðu áður gefið
út plötuna 13:18 ásamt tveimur
tónlistarmyndböndum. Stuttu eftir
þær útgáfur fengu þeir Einar Vilberg
til liðs við sveitina og hafa þeir
síðan þá gefið út fimm smáskífur og
glænýja breiðskífu í fullri lengd.
‘Runaway’ er þeirra önnur breiðskífa og var platan gefin út nýverið
við góðar undirtektir. Eftir að covid
hömlunum hefur verið aflétt getur
hljómsveitin nú loksins haldið
útgáfutónleika plötunnar. Nýr
trommari, Helgi (NOISE) gekk nýlega til liðs við bandið og er RedLine
því orðið fimm manna rokkband.
Frítt er inn á tónleikana sem hefjast
kl. 21. Aldurstakmark 18 ár. Hægt er
að kynna sér hljómsveitina á Spotify.

Á kjörskrá:
9.422
Talin:
5.764
atkvæði
Kjörsókn:
61,2%

Dagný
Kristinsdóttir (L)

LOKSINS!

FYRSTI ÍSLENSKI ÁFENGISLAUSI LAGERBJÓRINN
Loksins getum við fagnað nýjum kaﬂa í bjórsögunni með ykkur.
Meistaralega bruggaður úr hágæða hráefni og hinu tæra
lindarvatni okkar. Með þessu ferska krispí bragði sem þú tengir
við bjór í fullkomnu jafnvægi.
OKKAR BJÓR

Lokahóf Félagshesthússins • 12 krakkar á aldrinum 12-16 ára • Ætlað fyrir þá sem ekki eiga hesta eða hafa aðstöðu

Fyrsta starfsári Félagshesthússins fagnað
Hestamannafélagið Hörður hefur frá
áramótum rekið verkefnið Félagshesthús
fyrir börn sem eiga ekki hest eða hafa enga
tengingu í fjölskyldu sinni inn í hestamennsku.
Hestamennt studdi myndarlega við verkefnið með láni á hesti og reiðtygjum en félagsmenn í Herði hlupu líka undir bagga.
Sunnudaginn 15. maí var haldið lokahóf
verkefnisins þar sem haldin var sýning í
gerðinu við reiðhöllina. Á sýningunni var
farið í tunnuhlaup þar sem knapar þurftu
að hleypa hrossum sínum í slöngur á milli
tunna. Lokaatriði sýningar var hindrunarhlaup og sýndu ungu knaparnir mikil tilþrif
með hross sín.
Í Félagshesthúsinu hafa verið 12 börn í
vetur og eru þau á aldrinum 12-16 ára og
nokkur hafa nú lokið Knapamerki I.
Sara Bjarnadóttir og Nathalie Moser voru
leiðbeinendur og Ragnheiður Þorvaldsdóttir reiðkennari kom að reiðkennslu hjá
krökkunum. Farið var í alls konar æfingar
og atriði í kringum hestana og líka farið í
útreiðatúra.

KRAKKARNIR ÁSAMT SÖRU
OG NATHALIE Á LOKAHÓFINU

GJAFIR FÆRÐAR

Þemadagar í Helgafellsskóla • Gleðja eldri borgara

RAKEL, EINAR SCHEVING, ÝMIR
SNÆR, MAGNÚS OG KAREN

Mosfellingar á íþróttahátíð
í Kolding í Danmörku
Íþróttahátíð fatlaðra (Special Olympics) fór
fram í Kolding í Danmörku helgina 20.-22.
maí. Þátttakendur voru 1.300 frá ýmsum
löndum og keppt var í 12 greinum.
Frá Íslandi tóku 50 iðkendur þátt og þar
á meðal 5 frá Mosfellsbæ.
Þau stóðu sig með mikilli prýði og vilja

koma þakklæti til Mosfellsbæjar fyrir góðan
stuðning.
Á myndinni frá vinstri: Rakel Aradóttir
nútímafimleikar, Einar Scheving Thorsteinsson keila, Ýmir Snær Hlynsson
sund, Magnús Ragnarsson keila og Karen
Axelsdóttir sund.

Vilja gera heiminn betri
Nemendur í 2. bekk Helgafellsskóla hafa
verið að vinna að verkefni sem kallast
snjallræði.
Þemað var hvernig hægt er að gera heiminn að betri stað og hjálpast að við að gera
góðverk. Nemendurnir ákváðu að gleðja
eldri borgara í Mosfellsbæ. Hitta þau og
sprella með þeim. Gleðja þau með hálsfest-

um með fallegum orðum á og söng.
Þau völdu einnig að gera orðabækur fyrir
nýbúa til að bjóða þau velkomin í skólann,
kenna þeim íslensku og auka öryggi þeirra
í nýjum skóla.
Myndirnar eru frá því að nemendur
Helgafellsskóla hittu eldri borgara á Varmárvelli.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ
verður haldinn þann 13. júní næstkomandi.

HREYFING Á VARMÁRVELLI

Fundurinn hefst kl. 19:30 og verður haldinn
í félagsaðstöðu félagsins að Þverholti 3.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf
Stjórn Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ
Sendið okkur myndir af nýjum Mosfellingum ásamt helstu upplýsingum
á mosfellingur@mosfellingur.is
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Bossa Blossar hafa hrint af stað söfnun á Karolina Fund

Lalli ljóshraði undirbýr jólabókaflóðið
Lárus okkar Jónsson, Lalli Ljóshraði, leikari og Mosfellingur númer 1, ætlar að taka
slaginn í næsta jólabókaflóði ásamt félaga
sínum, Guðjóni Inga Eiríkssyni. Bókin mun
heita Jólasveinarnir í Esjunni og byggir á
hugmynd Lalla sem hann viðraði við Guðjón fyrir um 30 árum síðan.
Guðjón gleymdi aldrei hugmynd Lalla
og á vordögum 2021 fór hann að setja efnið saman í barnabók, án þess þó að Lalli
vissi af. Þegar allt var orðið klappað og klárt
fékk Lalli loksins að vita af þessu og datt þá
andlitið bókstaflega af kappanum.
En hvað heitir bókin og um hvað er hún?
Hún heitir Jólasveinarnir í Esjunni og fjallar
um fótboltastrák, sem auðvitað heitir Lalli.
Hann fer nauðugur með foreldrum sínum í
göngu á Esjuna, dauðþreyttur eftir hörkuleik. Já, hann er bókstaflega með hangandi
haus, en uppi við Stein, þar sem hann hvílir
lúin bein, gerast ævintýrin og það svo um
munar.
Meira verður ekki sagt hér og nú, en á
Karolina Fund geta þeir sem vilja styrkja
þetta bráðskemmtilega verkefni og eignast
bókina stutt við það. Slóðin er: www.karolinafund.com/project/view/3891

AFHENDING Á HLEIN
VIÐ REYKJALUND

Kvenfélag Mosfellsbæjar
gefur loftdýnu á Hlein
LALLI LJÓSHRAÐI

Það eru Bossa Blossar sem hafa sett söfnunina af stað en þeir eru gamlir félagar úr
fótboltanum í Aftureldingu á 9. áratugnum.

Íbúar, félagasamtök og fyrirtæki
í Mosfellsbæ eru hvött til að taka
virkan þátt í hátíðarhöldunum.
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Fulltrúar Kvenfélags Mosfellsbæjar komu
færandi hendi á Hlein á dögunum þegar
þær gáfu sambýlinu loftdýnu en slíkar
dýnur eru sérhæfðar og nýtast mjög vel
þegar varna á þrýstingssárum hjá þeim
sem þurfa að liggja mikið fyrir. Gjöfin er því
mjög mikilvæg fyrir starfsemina og kemur
sér afar vel fyrir íbúa.
Hlein er sambýli fyrir einstaklinga sem
hafa fatlast mikið af völdum sjúkdóma
eða slysa. Markmið starfseminnar er fyrst
og fremst að hjálpa þeim að lifa eins eðli-

legu lífi og hægt er. Hlein er staðsett á lóð
Reykjalundar og hefur Reykjalundur haft
umsjón með starfseminni alveg frá árinu
1993 þegar fyrstu íbúarnir fluttu inn.
Hlein hefur notið mikillar velvildar, ekki
síst frá Lions-hreyfingunni, en söfnunarfé
úr Landsöfnuninni „Rauða fjöðrin“ árið
1989 var nýtt í byggingu húsnæðisins.
Starfsfólk og íbúar á Hlein senda Kvenfélagi Mosfellsbæjar kærar þakkarkveðjur
fyrir hlýhuginn!

Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, verður
haldin dagana 26.-28. ágúst. Hátíðin er sannkölluð
fjölskylduhátíð þar sem allir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæﬁ í fjölbreyttri dagskrá.

Ef þið lumið á hugmyndum eða viljið vera með viðburði, þá endilega sendið póst á ituninuheima@mos.is.

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

RITSMIÐJA
fyrir 10-12 ára
í Bókasafni Mosfellsbæjar
13.-15. júní kl. 9:30-12:00

Listasalur Mosfellsbæjar

Hakk og spagettí

Ný sýning var opnuð í Listasal Mosfellsbæjar 27. maí sl. Sýningin heitir Hakk og spagettí og er eftir Dagmar Atladóttur.
Verkin eru á mörkum nytjahluta og skúlptúra, kunnugleg
en óvenjuleg. Þau eru ákaflega litrík og æpandi og sum
þeirra ættu vel heima í hryllingsmynd. Verkin kalla fram
spurningar eins og hvað er fallegt og hvað er ljótt, hvað er
nothæft og hvað er tilgangslaust, hvað vekur upp forvitni og
hvað vekur upp hrylling. Síðasti sýningardagur er 24. júní.
Opið er kl. 9-18 alla virka daga.

•

Í smiðjunni læra þátttakendur að:
•
æfa ímyndunaraflið
búa til skemmtilegar sögupersónur
•
skrifa spennandi sögu

Smiðjustjóri er Eva Rún Þorgeirsdóttir rithöfundur.
Eva Rún skrifar bækur, hljóðbækur og
sjónvarpshandrit fyrir krakka. Hún hefur m.a.
skrifað bækurnar um Stúf, hljóðbókina
Sögur fyrir svefninn og sjónvarpshandrit
fyrir Stundina okkar.
Smiðjan er ókeypis og allt efni innifalið.
Takmarkaður fjöldi þátttakenda
og skráning því nauðsynleg.
Skráningar sendist á netfangið
evadogg@mos.is

SumarLestur
í Bókasafni Mosfellsbæjar

10. júní — 26. ágúst 2022
Skráning í lestrarátak bókasafnsins
hefst föstudaginn 10. júní.

Vikulegir vinningar fyrir

heppna þátttakendur í

allt lestrarhestar
sumar!
Hugaðir
geta tekið þátt
í að stækka Miðgarðsorminn
sem hefur komið
sér fyrir ef
Sumarsmiðjur
í afgreiðslu safnsins. leyfir!

Vikulegir vinningar í
boði fyrir
skeruhátíð
í heppna
n september
þátttakendur!

(vonandi).

 

Kynningarfundur íbúa
vegna miðsvæðis
Opinn kynningarfundur verður haldinn vegna
þegar auglýstra breytinga á aðal- og deiliskipulagi
tveggja miðsvæða Mosfellsbæjar þann 8. júní nk.
stundvíslega kl. 16:45-18:00 á upplýsingatorgi við
bókasafn Mosfellsbæjar að Þverholti 2.
Kynntar breytingar tengjast fjölgun íbúða
í miðbænum (M-116) og uppbyggingu nýs
íbúðakjarna við Bjarkarholt tengt Eir, auk breytinga
og heimild íbúðauppbyggingar á efri hæðum
verslunar og þjónustubygginga á miðsvæði (M401) Sunnukrika.
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
Þ verholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is
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Félagsmiðstöðin var með starfsemi á þremur stöðum í vetur • Metþáttaka á viðburði eftir COVID • Pop-up í sumar

MIKIL OG LÍFLEG
STARFSEMI Í BÓLINU
Félagsmiðstöðin Ból er búin að vera með
starfsemi í þremur félagsmiðstöðvum í
vetur enda er Mosfellsbær ört stækkandi
bæjarfélag og mikill ávinningur að gera
sem best fyrir unga fólkið okkar.
Mosfellingur tók Guðrúnu Helgadóttur
forstöðukonu Bólsins tali, gefum henni
orðið.

Metþátttaka í alla viðburði
„Þrátt fyrir að fyrri hluti vetrar hafi aðeins
verið undir áhrifum frá Covid þá náum við
að ljúka þessum skólavetri með magnaðri
dagskrá og metþátttöku
á alla okkar viðburði.
Það er ekki séns að
fara yfir allt það sem er
búið að vera í gangi en
þrír stærstu viðburðirnir voru núna í lok apríl
og maí og það má hrósa
unga fólkinu okkar
fyrir að vera almennt Guðrún
til fyrirmyndar í öllu Helgadóttir
því sem þau gera og hér
kemur smá upptalning á því sem við m.a.
gerðum.“
SAMFESTINGURINN Hann var haldinn
dagana 29.–30 apríl. Hann samanstendur
af balli þar sem 4.500 unglingar koma saman og skemmta sér og svo er söngkeppni
seinni daginn.

GAMAN VIÐ SUNDLAUGARBAKKANN

NEON OG HVÍTIR BOLIR

Í söngkeppninni keppa unglingar af öllu
landinu. Í ár var Samfestingurinn haldinn
á Ásvöllum í Hafnarfirði og við fórum með
tvær fullar rútur af frábærum unglingum á
þennan geggjaða viðburð.

Ef við komum fram við
hvert annað af virðingu,
óháð aldri, þá verður sumarið
algjör snilld.
SUNDPARTÝ Í samstarfi við starfsmenn
Lágafellslaugar var Félagsmiðstöðin Ból
með sundpartý fyrir 5.–7. bekk og svo annað daginn eftir fyrir 8.–10. bekk. Þar vorum
við með mismunandi skemmtun víðsvegar
um laugina eins og t.d. zumba í útilauginni
og wipe-out braut í innilauginni.
Tvö hundruð og sextíu börn og unglingar
mættu og skemmtu sér saman. Það náðist
upp svo mikil stemning að aðrir sundgestir
voru farnir að taka þátt. Að loknu partýi
fengu svo allir ís.
RAVE BALL Loksins náðum við að halda
aftur ball í Hlégarði, sem var langþráð. Við
ákváðum að fara bara „all in“ og leigðum
flottan ljósabúnað, fengum góða skemmtikrafta en best var sennilega að unglingarnir
fengu tækifæri til að vera DJ í byrjun og
keyra ballið í gang.
Tæplega 300 unglingar mættu á ballið og

RAVE BALL Í HLÉGARÐI

dönsuðu í 150 mínútur samfleytt. Það var
alveg magnað að vera þarna og upplifa
stemninguna. Margir voru búin að undirbúa sig dagana fyrir ballið því það var
hægt að koma til okkar í Bólið og mála með
neonlitum á hvíta boli. Þetta gerði það að
verkum að það náðist upp stemning strax
tveim dögum fyrir ball.

Pop-up félagsmiðstöð í sumar
Því miður er víst komið að því að Bólið
fari formlega í sumarfrí. Við erum samt
ekki alveg til í sleppa unglingunum okkar
þannig að við ætlum að vera með popup félagsmiðstöð í sumar í samstarfi við
Vinnuskóla Mosfellsbæjar.
Við munum auglýsa á Instagram hvað er
á dagskrá og hvar og hvenær við munum
hittast. Við ætlum að nýta okkur útivistarsvæðin í Mosfellsbæ. Þannig að ég mæli
með að foreldrar fylgi okkur líka á Insta
@Bolid270 þannig að þetta fari ekki fram
hjá neinum.
Einnig verða fimm námskeið í boði fyrir
yngri hópinn okkar. Námskeiðin eru eftir
hádegi og hvert námskeið stendur yfir í
fjóra daga. Skráning á námskeiðin er í
gegnum Sportabler en allar upplýsingar
eru á bolid.is.

miðstöðvum, þannig að unglingarnir hafa
alltaf samastað. Bólið býður einnig upp á
starfsemi fyrir 10-12 ára en allar upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Bólsins bolid.is.
Í Bólinu starfa 17 starfsmenn sem allir
eru frábærir á sínu sviði. Það er mjög lítil
starfsmannavelta þannig að börnin og
unglingarnir þekkja vel mitt fólk sem er
alveg ómetanlegt því þá myndast þetta
traust sem er svo mikilvægt í félagsmiðstöðvarstarfi.
Í lokin þá mæli ég með að allir reyni að
vera besta útgáfan af sjálfum sér. Ef við
komum fram við hvert annað af virðingu,
óháð aldri, þá verður sumarið algjör snilld.
Svo ef eitthvað er, þá geta unglingarnir alltaf sent á okkur skilaboð á Insta eða leitað til
Bólstarfsmanna sem eru í Vinnuskólanum,“
sagði Guðrún að lokum.

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG

Opið alla daga
„Opnunartíminn hjá okkur yfir veturinn
er alla virka daga frá 9–16 og svo er opið öll
virk kvöld, mismunandi kvöld eftir félags-

Kynning á Bólinu -
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FRAM UNDAN Á

Boltinn í beinni - fylgstu með á Facebook og Instagram
4. JÚNÍ

11. JÚNÍ

TRÚBADORINN BJARNI ÓMAR

Mosfellingurinn Bjarni Ómar Haraldsson mætir með gítarinn á Barion og
heldur uppi stuðinu laugardagskvöldið 4. júní kl. 22-24. Hann leikur öll
vinsælustu partýlögin og tekur við óskalögum úr sal. Frítt inn.

ALEXANDER ARON MEÐ LIFANDI TÓNLIST

Tónlistarmaðurinn Alexander Aron skemmtir gestum á Barion laugardagskvöldið 11. júní kl. 22-24. Með gítarinn að vopni keyrir hann upp stemninguna.
Frítt inn og frábær stemning á hverﬁsstaðnum þínum.

16. JÚNÍ

UPPÁHÖLDSLÖG BRYNDÍSAR ÁSMUNDS

17. JÚNÍ

ÞJÓÐHÁTÍÐARSTEMNING - BÖRNIN BORÐA FRÍTT

Leik- og söngkonan Bryndís Ásmundsdóttir kemur ﬂjúgandi að norðan til að
syngja uppáhaldslögin sín á Barion Mosó ﬁmmtudagskvöldið 16. júní kl. 22-24.
Franz Gunnarsson á gítar. Frítt inn þegar við tökum forskot á þjóðhátíðardaginn.

Á lýðveldisdaginn 17. júní borða börnin frítt á Barion í fylgd með fullorðnum.
Miðað er við 12 ára og yngri og hægt er að velja úr réttum af barnamatseðli.
Fögnum 17. júní með ljúffengri máltíð í faðmi fjölskyldunnar.

Kaffi og kökur
NÝTT Á BARION

...og útisvæðið er aaaaalveg að verða tilbúið

ÞVERHOLTI 1 | 270 MOSFELLSBÆ | S. 787-7000

| WWW.BARION.IS | BARION@BARION.IS

BRYNDÍS
ÁSMUNDS
OG FRANZ

NÝIR RÉTTIR
Á BARION
- GRILLUÐ KJÚKLINGABRINGA - RISARÆKJUSALAT - GRATÍNERAÐ LASAGNE - OPIN STEIKARLOKA - LAMBA FILLET - MOZZARELLA STANGIR - KÓKOS RÆKJUR - JALAPENO BELGIR - BEIKON BORGARI - SMAS OSTBORGARI - GULRÓTARKAKA - OLG SÚKKULAÐIKAKA -

FIMMTUDAGINN
16. JÚNÍ KL. 22-24

BJARNI ÓMAR
LAUGARDAGINN 4. JÚNÍ

Skapandi skólastarf við frábærar undirtektir • Sævaldur vann að því að koma hugmyndinni á laggirnar

FLIPP FLOPP DAGAR Í KVÍSLARSKÓLA

Flipp flopp í skapandi skólastarfi er heiti á nýju þróunarverkefni sem hefur verið unnið að í Kvíslarskóla í vetur.
Sævaldur Bjarnason, kennari í Kvíslarskóla, kom með
hugmyndina að verkefninu og vann í að koma því á laggirnar ásamt hópi kennara í skólanum. Flipp flopp dagar
hafa verið mánaðarlega næstum allt skólaárið við frábærar
undirtektir nemenda og kennara.

Hvernig varð hugmyndin að Flipp flopp til?
Hún varð fyrst til eftir að það kom gagnrýni frá Menntamálastofnun að kennsluhættir væru heldur einhæfir í skólanum. Stjórnendur skólans sáu tækifæri í þessu og þegar
ákveðið var að skipta skólanum upp í tvo skóla ákváðu þeir
að láta á þetta reyna, prófa verkefnið og sjá hversu langt
við kæmumst með að breyta kennsluháttum og reyna að
búa til fleiri verkefni sem nemendur tengdu meira við með
fjölbreyttara námsmati. Þá tók ég við boltanum og úr varð
þessi hugmynd.
Húsnæði skólans býður ekki upp á mikla möguleika á
teymiskennslu en okkur langaði til að prófa okkur áfram
með okkar útgáfu af því. Þegar skólinn fór frá því að vera
Varmárskóli – eldri deild yfir í Kvíslarskóla þá ákváðum
við að nýta tækifærið og endurskoða kennsluna og skólabraginn og gera tilraun með að gera endurbætur til að efla
nýjan unglingaskóla í bænum.
Kennararnir tóku vel í þessar pælingar og höfðu mikinn
áhuga á að færa sig frá hefðbundinni bókarkennslu yfir í
nútímalegri kennsluhætti með fjölbreyttum verkefnum og
verkefnaskilum. Aðalnámskrá var nýtt í öll verkefnin og
lykilhæfni grunnskólanna. Hvert Flipp flopp þurfti þannig
að hafa markmið sem tengdist lykilhæfni grunnskólanna.
Hvaðan kemur nafnið Flipp flopp?
Við vildum hvorki kalla þetta þemadaga né verkefnadaga. Það er náttúrulega fullt af svipuðum verkefnum í
gangi í öðrum skólum eins og sprellifix, uglur og smiðjur.
Við erum með teymi utan um þetta nokkrir kennarar. Við

SÆVALDUR BJARNASON

veltum upp hugmyndum í kringum þetta, okkur fannst
þetta frekar flippað allt saman að fara af stað með eitthvað
svona og einhvernvegin varð þetta nafn til Flipp flopp.
Hversu oft eru Flipp flopp dagar í skólanum?
Tveir Flipp flopp dagar eru haldnir mánaðarlega og snúa
að vinnulagi þar sem nokkrar námsgreinar eru samþættar
að hverju sinni. Áhersla er lögð á nýstárleg vinnubrögð af
hálfu nemenda og kennara auk samspils upplýsingatækni
og kennslufræðilegra hugmynda í námi, hugmynda á borð
við verkefnamiðað nám, þemanám, þrautalausnanám,
hönnunarmiðað nám og samvinnunám.
Hvernig hafa nemendur og kennarar tekið dögunum?
Flestum nemendum hefur þótt þetta mjög skemmtilegt,
það er svo gaman að brjóta aðeins upp hversdagsleikann

og hafa kennsluna öðruvísi. Við leggjum mikla áherslu á
hópefli, reynum að þétta hópinn og gera eitthvað saman.
Að mínu mati er miklu betri og skemmtilegri stemmning í
skólanum síðan við byrjuðum með þetta.
Kennararnir hafa almennt verið mjög jákvæðir en þetta
krefst þess að maður þarf að undirbúa sig öðruvísi en fyrir
venjulega kennslu og oftast í öðrum fögum en maður ert
vanur að kenna.
Myndiru vilja breyta einhverju á næsta ári?
Nei, bara fínpússa verkefnin og lagfæra þessa hnökra
sem við urðum vör við. Sum verkefnin litu kannski vel út á
blaði en heppnuðust svo ekki nóg vel í framkvæmd.
Við erum því bara spennt að takast á við nýtt skólaár
með alls konar Flipp flopp dögum og að gera enn betur
en í fyrra.

Hefð í Krikaskóla • Skapa góðar minningar

GISTINÓTT 4. BEKKJAR

Aðfararnótt föstudagsins 20. maí
gistu börnin í 4. bekk í Krikaskóla.
Sú hefð hefur skapast að börnin
eigi góða stund saman eitt kvöld,
sofi í íþróttasalnum og borði svo
morgunverð áður en skóli hefst
daginn eftir.
Þessi hefð komst á eftir að
barnahópur óskaði eftir að fá að
gista í skólanum. Þau lögðu fram
tillögu að útfærslu sem hefur
haldist síðan. Börnin kaupa sjálf
inn - farið er í feluleik - borðuð
pizza - horft á bíómynd - og síðustu ár farið í „varúlf“ fyrir svefninn. Þau börn sem óskuðu eftir
þessu á sínum tíma eru nú í menntaskóla eða hafa lokið menntaskólagöngu sinni.
Börnin í 4. bekk sem nutu samverunnar núna með sínum kennurum, bæði úr skólastarfi og frístund, ásamt þeim foreldrum sem buðu sig fram stóðu sig með mikilli prýði.
Sköpuðu góðar minningar sem þau taka með sér, en það styttist í að þau kveðji Krikaskóla
og starfsfólkið þar.

VEL TEKIÐ Á MÓTI HÓPNUM Í DANMÖRKU

Ásta skrifar um Danmerkurferð • Ungt fólk og Danmörk

Kvíslónemendur í Köben

Þá örlagaríku aðfaranótt 1. maí lögðu
29 nemendur og 2 kennarar af stað eldsnemma morguns frá Mosfellsbæ til Keflavíkur. Ég var hluti af þessum hópi.
Við vorum öll smá mygluð en mjög
spennt fyrir þessari ferð. Þetta skólaár
höfðum við öll verið í valfagi sem heitir
Ungt fólk og Danmörk þar sem dönskukennararnir okkar voru í samstarfi við
tvo danska kennara og umsjónarbekkinn
þeirra. Við tókum á móti þeim nokkrum
mánuðum fyrr. Í byrjun mars komu þau til
okkar í viku og dönsku nemendurnir gistu
á heimilum hvers okkar. Nú vorum við að
fara út til þeirra.

Enginn gleymdist á flugvellinum

Heilbrigðisráðherra heimsækir Reykjalund
Í vikunni kom Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra í heimsókn á Reykjalund.
Með honum í för var Sara Lovísa Halldórsdóttir sérfræðingur á skrifstofu sjúkrahúsa
og sérþjónustu í ráðuneytinu.
Ráðherra fundaði með framkvæmdastjórn og stjórn Reykjalundar endurhæfingar ehf. þar sem starfsemin var kynnt og
rætt um ýmis hagsmunamál Reykjalundar
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gagnvart stjórnvöldum. Að fundinum
loknum fór ráðherra í skoðunarferð um
húsnæðið og heilsaði upp á starfsfólk og
sjúklinga.
Heilbrigðisráðherra sagði bæði gagn og
gaman af heimsókninni og var ánægður
með þann metnað sem er í loftinu og þá
blómlegu starfsemi sem starfsfólk Reykjalundar innir af hendi.

- Fréttir úr bæjarlíﬁnu

Það var sérstök stemning í rútuferðinni
út á flugvöll. Sumir voru að syngja með tónlistinni en aðrir voru sofnaðir enda höfðu
fæst okkar sofið áður en lagt var af stað. Á
flugvellinum sjálfum var okkur treyst til að
passa upp á okkur sjálf og að vera komin að
hliðinu á réttum tíma.
Þetta frelsi var vel þegið þar sem flestir
höfðu aldrei áður ferðast með lausan
tauminn. Það er líka bara ótrúlega gaman
að hanga með vinum sínum á flugvelli. Allt
gekk smurt fyrir sig og enginn gleymdist á
flugvellinum.

Þegar við vorum komin út til Danmerkur
tóku gestgjafarnir okkar á móti okkur með
danska og íslenska fána.
Í þessa viku sem við vorum úti fórum
við eftir áætlun sem hafði verið gerð. Við
fórum meðal annars í boltaleiki, ratleik í
Kaupmannahöfn, hjólaferð, íþróttatíma,
tívolí og margt fleira. Við löbbuðum líka í
gegnum hverfi sem heitir Christiania þar
sem lítið er um bíla en mikið um grænmetis- og kannabisræktun.

Strax farin að tala um útskriftarferð
Það var svo gaman að sjá skólann sem
gestgjafarnir okkar eru í og hvað hann er
öðruvísi en okkar. Hann er t.d. úr múrsteini
og hvorki klæddur að innan né utan, bókasafnið þeirra er í sér byggingu og á einum
tímapunkti fór af stað æfingasírena til að
vara við stríði.
Það sem stóð mest upp úr fyrir mér var
hvað við í íslenska hópnum urðum náin í
ferðinni. Ég kynntist mörgum íslenskum
krökkum sem ég hafði ekki talað mikið
við áður. Við vorum öll mjög ánægð með
ferðina og fólk var strax farið að tala um
Danmerkur-útskriftarferð í lestinni á
heimleið.
Fyrir hönd Danmerkurfaranna
Ásta Kristbjörnsdóttir

Útskriftarhátíð Framhaldsskólans í Mosfellsbæ • Íris Torfadóttir fékk viðurkenningu fyrir hæstu einkunn á stúdentsprófi

24 nemendur brautskráðir frá FMOS

Útskriftarhátíð Framhaldsskólans í Mosfellsbæ fór fram 25. maí við hátíðlega athöfn í húsnæði skólans við Háholt 35.
Að þessu sinni voru 24 nemendur brautskráðir. Af félags- og hugvísindabraut voru
brautskráðir tveir nemendur og fjórir af
náttúruvísindabraut. Af opinni stúdentsbraut voru brautskráðir sextán nemendur,
þar af voru tveir af hestakjörsviði, tveir af
listakjörsviði, einn af íþrótta- og lýðheilsukjörsviði og einn af handboltakjörsviði.
Tveir nemendur eru brautskráðir af sérnámsbraut.
Viðurkenningu frá Mosfellsbæ fyrir
hæstu einkunn á stúdentsprófi fékk Íris
Torfadóttir en hún fékk einnig menntaverðlaun HÍ auk verðlauna fyrir góðan árangur
í spænsku og umhverfisfræði.
Viðurkenningu fyrir góðan árangur í
sögu, náttúrufræði og líffræði fékk Aron Ingi
Hákonarson og viðurkenningu fyrir góðan
árangur í heimspeki fengu Aníta Mjöll Hallfreðsdóttir og Sigrún Sól Hannesdóttir. Hera
Björg Ingadóttir fékk viðurkenningu fyrir
námsárangur í dönsku, spænsku og umhverfisfræði. Viðurkenningu fyrir árangur
í ensku og umhverfisfræði fékk Elsa Björg
Pálsdóttir en hún fékk einnig viðurkenningu fyrir starf í þágu nemendafélagsins.
Róbert Mikael Óskarsson fékk viðurkenningu fyrir árangur í ensku, stærðfræði og
raungreinum. Í listgreinum fékk Aníta Mjöll
Hallfreðsdóttir viðurkenningu.

Sumarið 2022

 

Alltaf á sunnudögum kl. 16:00

Tillaga að nýju deiliskipulagi
Verslunar-, þjónustu- og athafnasvæði í
Blikastaðalandi í Mosfellsbæ
Mosfellsbær auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi, skv.
1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Um er að ræða tillögu að nýju deiliskipulagi suðvestur
af Blikastaðalandi. Fyrirhugað er að reisa byggð fyrir
atvinnukjarna, þar sem áhersla er lögð á sjálfbærni og
samnýtingu, náttúru og aðlaðandi umhverfi. Samgönguás
borgarlínu mun liggja í gegnum skipulagssvæðið.
Deiliskipulagssvæðið er um 16,9 ha og afmarkast
af Vesturlandsvegi, Korpúlfsstaðavegi, Korpu og
sveitarfélagamörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar.
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2 og birt á vef Mosfellsbæjar svo þau sem þess
óska geti kynnt sér hana og gert við hana athugasemdir.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær
til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270
Mosfellsbæ eða í tölvupósti til undirritaðs.
Athugasemdafrestur er frá 2. júní til og með . júlí 2022.

Sérstakur kynningarfundur íbúa með skipulagsráðgjöfum
verður auglýstur síðar.
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
kristinnp@mos.is
Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

JÚNÍ
5. júní

Mugison

12. júní

Salóme Katrín

19. júní

Baldvin Hlynsson og Vigdís Haﬂiðadóttir

26. júní

Magnea Tómasdóttir, Kjartan Guðnason og Kjartan Valdemarsson

JÚLÍ
3. júlí

Katrín Halldóra og Hjörtur Ingvi Jóhannsson

10. júlí

Dísella Lárusdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir

17. júlí

Álfheiður Erla og Valgeir Daði Einarsson

24. júlí

Sólborg Valdimarsdóttir og Júlía Traustadóttir

31. júlí

Sigrún Jónsdóttir

ÁGÚST
7. ágúst

Ó María, félagar úr Leikfélagi Mosfellsbæjar

14. ágúst

Herdís Anna og Bjarni Frímann

21. ágúst

Andrés Þór og Agnar Már

28. ágúst

Davíð Þór Jónsson
Stofutónleikar verða haldnir á Gljúfrasteini alla sunnudaga kl. 16 í sumar
(júní, júlí og ágúst) þar sem einvalalið tónlistarfólks mun stíga á stokk.
Tónleikarnir hafa verið fastur liður á safninu frá árinu 2006, en í tíð Halldórs
og Auðar voru reglulega haldnir tónleikar í stofunni þar sem innlent og
erlent tónlistarfólk lék listir sínar.
Miðasala fer fram í móttöku safnsins fyrir tónleika.
Við bendum gestum á að næg bílastæði eru við Jónstótt.

Opið alla daga í sumar
frá kl. 10:00 – 17:00

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ -
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Ólafur Ágúst Gíslason íþrótta- og ungbarnasundkennari
segir að alhliða líkamsþjálfun sé nauðsynleg hverjum manni

Mikil þróun
í hreyfingu á
síðustu árum
Ó

lafur Ágúst hefur starfað við
íþróttakennslu nær óslitið frá
árinu 1978. Hann hefur einnig
starfrækt íþrótta- og leikjanámskeið,
fótboltaþjálfun og kennt ungbarnasund
og líkamsrækt í áratugi.
Hann segir þróunina í hreyfingu fyrir
alla aldurshópa hafa verið öra síðustu
ár en Ólafur hefur fylgst vel með á þeim
sviðum með því að sækja ýmis námskeið
bæði hér heima og erlendis.

Ólafur Ágúst er fæddur í Reykjavík, á
degi íslenskrar tungu, 16. nóvember 1952.
Foreldrar hans eru Erla Haraldsdóttir húsmóðir og Gísli Ólafsson læknir en þau eru
bæði látin.
Ólafur á tvær systur, Arndísi f. 1946 og
Hildi f. 1951.

Minn stærsti leikvöllur alla tíð

HIN HLIÐIN
Best fyrir líkama og sál?
Hreyfing og hollur matur og að njóta
augnabliksins, lífið er núna.
Hvað er það skemmtilegasta sem
þú hefur gert? Að fara í siglingu með
fjölskyldunni í Karabíska hafið 2016.
Fyrsta minningin? Á leikjanámskeiði á
Ármannsvelli í spretthlaupi, 5 ára.
Hver myndi leika þig í bíómynd?
Einar Kárason skáld.
Hvaða freistingu stenst þú ekki?
Suðusúkkulaði.
Fullkomin laugardagur?
Að geta eytt deginum með fjölskyldunni.
Bestu kaup sem þú hefur gert?
Dewalt veltisögin mín, keypt 2000,
still going strong.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar
þú yrðir stór? Stærri.

„Ég ólst upp í Laugarneshverfinu í
Reykjavík til 25 ára aldurs. Gamli Ármannsvöllurinn var rétt við heimili mitt og hann
var minn stærsti leikvöllur alla tíð. Þar var
farið í fótbolta, handbolta og stundaðar
frjálsar á leikja- og íþróttanámfsdóttur Ævintýri út af fyrir sig
skeiðum á sumrin, jafnvel spilað Eftir Ruth Örnólfsdóttur
golf þegar best lét.
„Ég gekk í Laugarnesskólann,
MOSFELLINGURRINN
Ýmislegt var brallað úti í kál- ruth@mosfellingur.is
bæði í barna-og unglingadeild,
görðunum sem voru handan
og var með frábæran umsjónarkennara, Gróu Kristjánsdóttur. Mér þótti
við Laugarnesveginn. Þá voru þar engar
byggingar en Sjálfsbjargarhúsin og Grand
alltaf gaman að fara í skólann og hitta
Hótel hafa nú risið á þessu svæði.“
skólafélagana. Það var alltaf morgunsöngur í sal og maður lærði mörg lögin þar.
Lærði ungur að spila golf
Sundkennslan var í gömlu sundlaugunum
„Æskuminningarnar eru bundnar við
sem voru alveg ævintýri út af fyrir sig, við
alls konar leiki sem við krakkarnir fórum í.
vinirnir fórum oft í laugarnar.
Ég lauk gagnfræðaprófi frá LindargötuVið vorum langt fram á kvöld í fallin spýta,
hlaupa í skarðið og hark og púkk með fimm
skóla og fór þaðan í Verzlunarskóla Íslands.
Á sumrin starfaði ég hjá skrúðgarðyrkjuaura peningum.
Ég lærði snemma að spila golf með pabba
meistara við að standsetja lóðir og fleira.“
sem var fyrsti Íslandsmeistarinn í golfi árið
1940. Við fórum oft á gamla GR golfvöllinn
Að kenna ungbarnasund
í Öskjuhlíð en það var ekki mikið um að
börn væru að spila golf á þessum tíma eða
hefur verið mjög gefandi,
í kringum 1960.
frábær
samvera bæði með forVið systkinin fórum einnig mikið á skíði
eldrum og ekki síst litlu krílunum.
með foreldrum okkar í Úlfarsfell og Skíðaskálann í Hveradölum. Einnig eru góðar
minningar bundnar við sumarbústað sem
Fór til Noregs í nám
afi minn, Haraldur Árnason stórkaupmaður, byggði í Heiðarbæjarlandi á Þingvöllum.
Ólafur hóf störf hjá herrafataversluninni,
Við systkinin ásamt öðrum frændsystkinum
Andersen&Lauth á Laugavegi árið 1970 og
dvöldum þar oft á sumrin með mæðrum
starfaði þar í þrjú ár. Þaðan fór hann til Norokkar á meðan pabbi keyrði til vinnu í
egs í lýðháskóla, Gauldal Folkehaugsskola
í Melhus og var þar á íþróttabraut. Það var
Reykjavík.“
þar sem hann uppgötvaði hvað hann vildi
starfa við í framtíðinni en það var að verða
íþróttakennari.
Eftir að heim var komið þá fór hann aftur
í Lindargötuskólann í uppeldis- og hjúkrunarnám en árið 1976 lá leiðin í Íþróttakennaraskóla Íslands á Laugarvatni.

Góðir tímar á Laugarvatni

Ólafur, Erna, Þórdís, Gísli og Brynja Rós.
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„Ég átti dásamlegan tíma á Laugarvatni
en þar kynntist ég konunni minni, Guðríði
Ernu Jónsdóttur frá Patreksfirði en við útskrifuðumst bæði sem íþróttakennarar árið
1978. Við fluttum til Fáskrúðsfjarðar sama
ár og kenndum þar í tvö ár. Við fluttum
síðan í bæinn og ég hóf störf sem íþróttakennari í Garðaskóla í Garðabæ og kenndi
þar nánast óslitið til 2018 eða í 38 ár. Erna
byrjaði á sama tíma í Gagnfræðaskóla Mos-

- Mosfellingurinn Ólafur Ágúst Gíslason

fellsbæjar og Varmárskóla og kenndi
til 2021.
Ég hef einnig verið fótboltaþjálfari
á sumrin á nokkrum stöðum úti á
landi. Á árunum 1984-1990 sá ég um
íþrótta-og leikjanámskeið í Mosfellsbæ
ásamt Ölfu Regínu og svo var ég með
Íþróttaskóla Stjörnunnar frá 1991-1994.
Í Garðaskóla hafði ég umsjón með
Skíðaklúbbi Garðalundar ásamt öðrum í yfir 30 ár. Frá 1989 hef ég starfað
með líkamsrækt fyrir karla í Garðabæ,
líkamsrækt B&Ó, og er enn að. Allt að
ÓLI OG ERNA
60 þátttakendur koma saman tvisvar í
viku í hreyfingu og í körfubolta.
Hreyfing og alhliða líkamsþjálfun er
nauðsynleg hverjum manni og þróunin í
hreyfingu fyrir alla aldurshópa hefur verið
ör síðustu árin. Ég hef reynt eftir fremsta
megni að fylgjast vel með á þeim sviðum
með því að sækja ýmis námskeið bæði hér
heima og erlendis.“

4 ÁRA

Það gafst meiri tími með þeim þar
Óli og Erna eiga saman þrjú börn, Brynju
Rós f. 1987 stöðvarstjóra hjá Íslandspósti,
Þórdísi f. 1989 sjúkraþjálfara og Gísla f.
1994 viðskiptafræðing en þau búa öll í
Mosfellsbæ. Barnabörnin eru tvö.
Árið 1998 skelltum við Erna okkur í nám
í Osló í íþróttaháskólann þar. Ég segi alltaf
að þar hafi ég kynnst börnunum mínum
betur því það gafst meiri tími með þeim þar
heldur en hér heima, vegna vinnu, þetta
var ótrúlega skemmtilegur tími.
Við fjölskyldan reynum að hittast sem
oftast, förum í ferðalög, útilegur, sumarbústaðaferðir og skíðaferðir erlendis.“

Hættir eftir frábær ár á Reykjalundi
„Áður en við fórum frá Noregi skellti ég
mér í ungbarnasundkennslu og var þar
með námskeið um vorið. Árið 2001 byrjaði
ég svo með ungbarnasund á Reykjalundi
sem er ætlað fyrir börn frá 3 mánaða
aldri til 2 ára og nú er ég að hætta á þeim
starfsvettvangi eftir 22 ár. Þarna hef ég haft
frábæra aðstöðu í gegnum árin.
Að kenna ungbarnasund hefur verið
mjög gefandi, frábær samvera bæði með
foreldrum og ekki síst litlu krílunum sem

Í SUNDLAUGINNI

eru orðin allt að fimm þúsund í gegnum
tíðina. Það eru mikil forréttindi að fá að
vinna með börnum og fyrir það er ég þakklátur.
En er Óli búinn að finna arftaka? „Já,
hann heitir Fabio La Marca og hann kemur
til með að halda áfram með námskeiðin. Ég
er ótrúlega ánægður með að fá hann Fabio
því ég treysti honum til allra góðra verka,“
segir Óli og brosir.

Ætla að njóta lífsins
Ég spyr Óla að lokum hvað hann ætli að
fara að taka sér fyrir hendur? „Nú ætla ég
hreinlega að njóta lífsins og sinna áhugamálunum, fara í líkamsrækt, hjóla, fara í
fjallgöngur og göngutúra og svo ætla ég að
snúa mér meira að golfinu með konunni
sem er að byrja fyrir alvöru.
Markmið mitt er að njóta þess að vera
hraustur, hafa gaman af hlutunum og
verja sem mest af tímanum með fjölskyldunni minni og vinum.“ Með þeim orðum
kvöddumst við.
Myndir: Ruth Örnólfsdóttir og úr einkasafni.
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DAGSKRÁ

Kl. 11:00
HÁTÍÐARGUÐSÞJÓNUSTA Í LÁGAFELLSKIRKJU
Prestur: Sr. Arndís Linn. Ræðumaður Ari Trausti Guðmundsson,
Tindatríóið og kirkjukór Lágafellssóknar syngur undir stjórn Þórðar
Sigurðarsonar organista. Atli Guðlaugsson leikur á trompet.

Kl. 13:30
SKRÚÐGANGA FRÁ MIÐBÆJARTORGINU
Skátafélagið Mosverjar leiðir skrúðgöngu að Hlégarði.

SÖLUTJÖLD

HOPPUKASTALAR

SKÁTALEIKIR OG ÞRAUTIR
PYLSUSALA
ANDLITSMÁLUN

Kl. 14:00
FJÖLSKYLDUDAGSKRÁ VIÐ HLÉGARÐ
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar tekur á móti skrúðgöngu.
Ávarp fjallkonu og hátíðarræða.
Bastían bæjarfógeti og Soffía frænka ásamt
tónlistarstjóranum úr Kardemommubænum.
Immi Ananas og Guffi Banani úr Ávaxtakörfunni.
Tónlistarmennirnir Jón Arnór og Baldur.
Ronja Ræningjadóttir mætir beint úr Matthíasarskógi.
Sirkús Íslands töfrar fram bros á andlitum.

Kl. 16:00
AFLRAUNAKEPPNI
Keppt um titilinn Sterkasti maður Íslands (-90 kg
og -105 kg) og Stálkonan 2022 á Hlégarðstúninu.
Hjalti Úrsus heldur utan um árlega aflraunakeppni.

FORSKOT

...FYRIR FULLORÐNA

KARDEMO

MMUBÆ

RINN

BUBBI MORTHENS
í Hlégarði 15. og
16. júní kl. 20:00
BRYNDÍS ÁSMUNDS
á Barion 16. júní
kl. 22:00

æ
kaffihlaðborð
ð
Gl silegt

í Hlégarði
kl. 14-16

Frítt fyrir þá sem mæta í þjóðbúningi

JÓN ARNÓR OG BALDUR

 +±
í Mosó

SKRÚÐGANGA
FRÁ MIÐBÆJARTO

RGINU

KL. 13:30

RONJA

RÆNINGJAD

ÓTTIR

SIRKÚS ÍSLANDS

AFLRAUNAKEPPNI

N

ÁVAXTAKARFA

Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu semur við Upprisu og Barion til næstu þriggja ára

Rausnarlegur samningur
Stefán Árna í þjálfarateymi Aftureldingar

Handknattleiksdeild Aftureldingar
hefur ráðið Stefán Árnason í
þjálfarateymið og mun hann vera
Gunnari Magnússyni til halds og
trausts. Stefán mun einnig taka að
sér þjálfun yngri flokka félagsins.
„Við erum gríðarlega ánægð með
að tryggja okkur starfskrafta Stefáns
næstu árin sem hefur sýnt bæði
metnað og góðan árangur í sínum
störfum. Stefán hefur þjálfað karlalið KA og Selfoss í meistaraflokki.
Kom hann Selfossi upp í efstu
deild árið 2016. Þá hefur hann náð
góðum árangri sem þjálfari yngri
flokka hjá KA.“ Afturelding ætlar
sér stærri hluti á næstu leiktíð en
liðið komst ekki í úrslitakeppnina á
yfirstandandi leiktíð.

Byggingarfélagið Upprisa og Barion gerðu á dögunum þriggja ára samning við meistaraflokk kvenna í
knattspyrnu hjá Aftureldingu.
Upprisa mun vera með merki sitt framan á búningi
félagsins neðan við stórhljómsveitina KALEO og þá
mun Barion auglýsa ofan við Aftureldingarmerkið á
búningi félagsins sem og vera með skilti á keppnisvelli félagsins.
„Það er okkur sönn ánægja í meistaraflokki kvenna
að auglýsa þessi flottu fyrirtæki sem hafa sett mark
sitt á bæjarfélagið á síðustu árum bæði hvað varðar
félagslíf, matargerð og uppbyggingu byggðar hér í
bæ. Ef við setjum til hliðar hvað þetta er rausnarlegt
framlag til meistaraflokks kvenna, þá þykir mér einstaklega vænt um þennan samning.
Óli Valur Steindórsson eigandi Upprisu og Barion
er mikill vinur minn frá því hann var sjálfur formaður knattspyrnudeildar Aftureldingar og það sýnir að
það er ekki aðeins Skagahjarta, heldur einnig stórt
Aftureldingarhjarta sem sjálfboðastarfið hefur gefið
af sér.
Það er því með miklu þakklæti sem ég býð Óla Val
velkominn í hóp styrktaraðila með stuðningi hans
við kvennaknattspyrnuna í Mosfellsbæ,“ segir Sigurbjartur Sigurjónsson formaður meistaraflokksráðs
kvenna í Aftureldingu.
Á myndinni má sjá Óla Val og Sigurjón handsala
samninginn ásamt markamaskínunum Auði Einars
og Guðrúnu Elísabetu.

SÁTTIR MEISTARAR
EFTIR VETURINN

ÍSLANDSMEISTARAR

Frábærum vetri hjá 5. flokki karla yngri lokið. Strákarnir unnu 3 af 5 mótum vetrarins og
urðu Íslandsmeistarar. Það verður gaman að fylgjast með þessum handboltastrákum í
framtíðinni. Á myndinni er þeir með þjálfara sínum, Árna Braga Eyjólfssyni.

Fyrstu stigin komin í hús • Hvetjum okkar lið í sumar

Barist fyrir hverju stigi
Fótboltinn er á fleygiferð þessa dagana og standa bæði kvenna- og karlalið Aftureldingar í
ströngu. Næsti leikur hjá strákunum er á föstudaginn kl. 19:15 þegar Grótta mætir á Malbikstöðina að Varmá. Stelpurnar eiga útileik gegn Val á þriðjudaginn kl. 20:15.
Mosfellingar eru hvattir til að styðja við bakið á Aftureldingu í sumar enda skiptir hvert
einasta stig máli í baráttunni í Bestu deildinni og Lengjudeildinni.

AFTURELDINGAR
VÖRURNAR
FÁST HJÁ OKKUR
N A M O E H F. - S M I Ð J U V E G I 7 4 ( G U L G ATA ) - 2 0 0 K Ó PAVO G I
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- Íþróttir

SKRIFAÐ UNDIR STYRKTARSAMNING

SPORT ÍSLANDI
Sími: 566 7310 - jakosport@jakosport.is - jakosport.is

Íþróttir -
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FRÆNKURNAR FRÁ HELGAFELLI

SYSTUR OG SÖNGUR

FLAGGAÐ HJÁ FRAMSÓKNARMÖNNUM

FEÐGAR Á KJÖRSTAÐ

KJÖRDAGUR

Í MOSFELLSBÆ

GRÆNU HÚFURNAR Á LOFT

VINIR Á KAFFIHÚSI

KIDDI OG HALLDÓRA

ANNA SIGGA, ERNA OG GERÐUR

SYSTUR VIÐ KJARNANN

MIÐFLOKKSKAFFI Í KVOSINNI

ÁSLAUG, ANDREA OG BYLGJA
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- Sveitarstjórnarkosningar 2022

HERDÍS OG DAVÍÐ

ELÍSABET, RAGNHEIÐUR OG JANA

YFIRKJÖRSTJÓRNIN MEÐ ALLT Á HREINU

VINKONUR Í HLÉGARÐI

GRÉTAR OG ALDÍS Á BLIK

KATRÍN JAK OG VG STOFAN

KYNDILL Á KJÖRSTAÐ

C VÍTAMÍNIÐ Í KJARNANUM

Myndir/Hilmar

GUMMI OG DAGNÝ Á KOSNINGAVÖKU

Sumarblómasala
BERUM ARMBANDIÐ OG
SÝNUM KRAFT Í VERKI
Með kaupum á nýja „Líﬁð er núna“ armbandinu styrkir þú ungt fólk
sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur. Armböndin fást
í völdum Krónuverslunum og á liﬁdernuna.is

Mosskóga

er í Dalsgarði í Mosfellsdal
Mikið úrval af fallegum sumarblómum

Opið alla daga frá 11-18
Signý 864-2858 / Nonni 663-6173

www.mosfellingur.is -
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STARFSMAÐUR Í
BÚSETUEININGU
LOKASÝNINGIN Í
FYRRA, PÉTUR PAN

Barna- og unglinganámskeið • Allar hliðar leikhússins

Leikgleði í Bæjarleikhúsinu
Leikfélag Mosfellssveitar stendur fyrir
barna- og unglinganámskeiðum allan ársins hring sem nefnast Leikgleði.
Á haust- og vorönn er kennt einu sinni
í viku en á sumrin iðar leikhúsið af lífi
og kennt er alla virka daga frá morgni til
kvölds. Kennsla fer öll fram í Bæjarleikhúsinu sem stendur við Þverholt.
Á Leikgleði námskeiðunum er alltaf mikið líf og fjör og þar koma saman krakkar úr
öllum áttum sem eiga það sameiginlegt að
hafa áhuga á leikhússtarfi. Á námskeiðun-

um er unnið með sjálfstraust, framkomu
og framsögn og fá nemendur að kynnast
öllum hliðum leikhússins, bæði á sviði og
baksviðs. Í lok hvers námskeiðs er sett upp
sýning með tónlist og dansi fyrir fjölskyldu
og vini.
Námskeiðin í sumar eru fyrir börn og
unglinga á aldrinum 6-17 ára en nánari
upplýsingar og skráning eru á www.leikgledi.is. Kennarar Leikgleði í sumar eru
Elísabet Skagfjörð og Eva Björg Harðardóttir.

Sambýlið Vesturhlíð, Skálahlíð 11, leitar eftir öflugum og
framsæknum starfsmanni til liðs við okkur. Vinnutími er frá
8:00 til 13:00 virka daga.Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem
þjónustan er einstaklingsmiðuð og þjónustuáætlunum íbúa er
fylgt eftir í daglegu lífi, jafnt utan heimils sem innan. Starfsmenn
eru fyrirmyndir í starfi sínu og taka þátt í daglegu lífi íbúa. Við
störfum samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með
langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Framtakssemi og samviskusemi
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
• Hreint sakavottorð
• Aldursskilyði 20 ár
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu,
menntun og fyrri störfum ásamt nokkrum orðum um af hverju þú
telur þig hæfa/n í starfið og umsóknir eru sendar á netfangið
vesturhlid@skalatun.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir
Ragnheiður Hansen deildarstjóri, vesturhlid@skalatun.is
Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Skálatúns og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

HELGI OG RAFN
VIÐ AFHENDINGUNA

Afhent leitaljós að andvirði 1 milljónar • Hafa mikið gildi

Lionsklúbbur Mosfellsbæjar
styður Björgunarsveitina Kyndil
Með stuðningi frá alþjóðahjálparsjóði Lions
(Lions Clubs International Foundation)
hefur Lionsklúbbur Mosfellsbæjar nú stutt
við starf Björgunarsveitarinnar Kyndils í
Mosfellsbæ með kaupum á sérstökum leitarljósum, samtals að upphæð 1 milljón kr.

Formaður Kyndils segir ljós sem þessi
hafa gríðarlega mikið gildi þegar leit stendur yfir í myrkri og við erfiðar aðstæður.
Á myndinni tekur formaður Kyndils,
Helgi Kjartansson, við gjöfinni frá formanni
Lkl. Mosfellsbæjar, Rafni Jónssyni.

 

Laus störf í Mosfellsbæ
Öll laus störf hjá Mosfellsbæ og stofnunum
má sjá og sækja um á ráðningarvef bæjarins:
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ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
LAUGARDAGINN 4. JÚNÍ KL. 21

www.mos.is/storf

Í HLÖÐUNNI Í LAXNESI Í MOSFELLSDAL

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

18 ÁRA ALDURSTAKMARK - FRÍTT INN!

- Aðsendar
greinar
Fréttir úr bæjarlíﬁnu

 

LEIKIR OG SKEMMTILEGAR ÞRAUTIR

við íþróttamannvirkin í Mosfellsbæ
Á næstu dögum munu skemmtilegir leikir og ýmsar þrautir verða málaðar á gangstéttar
og plön umhverﬁs íþróttamannvirkin í Mosfellsbæ, skorað er á alla, unga sem eldri að
reyna sig í þrautunum og um leið styrkja líkama og sál. Góða skemmtun.

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

HEILSUMOLAR GAUA

Þakkir
Að loknum kosningum viljum við færa kjósendum okkar þakkir fyrir stuðninginn.
Vinir Mosfellsbæjar er þriðja stærsta stjórnmálaaflið í bænum, með 13% fylgi og er annað
tveggja framboða sem jók við fylgi sitt. Það styrkir
okkur og eflir í þeirri trú að okkar málstaður er
mikilvægur og að kjósendur hafi trú á honum.

EINS OG BARÐIR HUNDAR

Okkar hlutskipti þetta kjörtímabilið er að vera í
minnihluta. Við látum það ekki stoppa okkur í því að vekja athygli á
heiðarlegum og lýðræðislegum vinnubrögðum, ásamt því að veita
meirihlutanum aðhald með málefnalegum hætti og vönduðum
vinnubrögðum.

Frá og með haustinu verður starfið okkar byggt
upp til framtíðar og er það markmið okkar að vera
sýnileg og aðgengileg meðal kjósenda.
Vinaspjallið verður á sínum stað, bæði í raunheimum og á streymisveitum. Þar sem við heyrum í Mosfellingum og ræðum um dægurmálin og
það sem er í umræðunni hverju sinni.
Við erum mætt til starfa og reiðubúin að starfa
í þágu bæjarbúa næstu fjögur árin.
Dagný Kristinsdóttir og Guðmundur Hreinsson
skipuðu 1. og 2. sæti á lista Vina Mosfellsbæjar

N

ottingham Forest komst upp
í efstu deild á Englandi um
síðustu helgi eftir að hafa reynt það í
23 ár. Þrautsegja og þolinmæði, takk
fyrir. Hinn ungi fyrirliði Joe Worrall
talaði um í viðtali strax eftir úrslitaleikinn við Huddersfield á Wembley
að ástæðan fyrir þessum árangri væri
fyrst og fremst knattspyrnustjórinn,
Steve Cooper, en hann tók við liðinu
21. september 2021, þá sigurlausu í
neðsta sæti næstefstu deildar.
„Við vorum eins og barðir hundar
áður en hann tók við liðinu,“ sagði
Worrall. „Hans aðferðafræði og
nálgun er allt önnur en við höfum
kynnst hjá öðrum stjórum. Hann
gaf okkur trú á sjálfa okkur og gerir
allt sem hann getur til þess að láta
okkur líða vel, sem leikmönnum og
manneskjum.“

É

g hef aldrei skilið hina leiðina, að
stjórna með yfirgangi og látum,
að skamma fólk endalaust fyrir að
gera mistök, láta það stöðugt vita
hvað það getur ekki gert og þannig
draga úr því kraft, vilja og orku.

É

g hef kynnst þannig þjálfurum,
kennurum og leiðbeinendum og
enginn þeirra gerði mikið fyrir mig.
Frekar öfugt. Ég man miklu meira
eftir þeim sem litu jákvæðum augum
á lífið og létu mann vita að það væri
eitthvað í mann spunnið. Alveg eins
og Steve Cooper er að gera með Forest í dag. Ég man eftir nafna mínum
Eiríkssyni sem var flokksstjórinn
minn í unglingavinnunni. Hann var
hress, hvetjandi, jákvæður og hélt
góðum aga á okkur letidýrunum með
húmor og jákvæðri ákveðni. Hann
fékk mig síðan seinna til að koma og
æfa með Aftureldingu, ég man enn
eftir mjög uppbyggilegu símtali frá
honum sem mér þótti vænt um. Ég
man líka eftir Ruth umsjónarkennara
í Árbæjarskóla sem
var hvetjandi og
ströng á jákvæðan
hátt. Hún var
elskuð og virt af
öllum bekknum
og lifir alltaf í
minningunni.

N

jótum ferðalagsins!

Guðjón
Svansson

gudjon@kettlebells.is
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- Aðsendar greinar

www.bmarkan.is

ÞJÓNUSTA VIÐ MOSFELLINGA

VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

Snorri
Gíslason
Erum flutt
í Kýrgil
Mosfellsdal tékk! :)
28. maí
Úlfhildur
Geirsdóttir
Fórum í kvöld
og hlustuðum
á Varmárkórinn undir stjórn
Guðmundar Ómars Óskarssonar, kòrinn er skipaður
ungum konum sem eru
fyrrverandi nemendur við
Varmárskóla en Guðmundur
Ómar kenndi tónmennt
og stjórnaði Skólakór
Varmárskóla í tugi ára.
Ég þakka þessum yndislegu
söngkonum fyrir fallegan
söng og mikla söng gleði
og gaman að eiga frænku
í þessum glaða hóp, til
hamingju Guðmundur Ómar
og Varmárkórinn.
18. maí

    

  

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

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

Þórir
Gunnarsson
Listapúki
Listapúkinn
mun vera með Listasýngju
í Listasal Mosfellsbæjar 10
ára Afmælis Listasýngju
5 Ágúst til 2 september
2022 :)
22. maí
Guðbjörg
Snorradóttir
Er það bara ég
eða eru fleiri
að pissa í sig yfir því að
Huppa sé að koma í mosó :)
#égerfullorðinogmáborðaísþegarégvil :)
27. maí
Anna Lilja
Marteinsdóttir
Í dag, 31. maí,
eru 2 ár frá því þú kvaddir
okkur elsku Jói minn. <3
Tvö ár. Tíminn er furðulegt
fyrirbæri…svo stutt síðan
en samt hljóma TVÖ ÁR
alveg galinn tími! Ég man
þennan dag eins og gerst
hafi í gær, þó dagarnir/
vikurnar þar á eftir séu í
móðu. [...]
Elsku Jói minn. Takk
fyrir að treysta mér í þetta
verkefni. Þó ég óski þess ó
svo oft að þú sért með mér
að tækla öll lífsins verkefni,
þá hugga ég mig oft við
það að þú treystir mér fyrir
því að hugsa vel um okkar
dýrmætustu sam”eign” litlu mennina okkar Ég trúi
því og treysti að þú fylgir
okkur og leiðbeinir áfram í
gegnum lífið
Minningin lifir - við söknum
þín og elskum
31. maí

GLERTÆKNI ehf
Völuteigi 21

- gler í alla glugga Flugumýri 2 - Sími 566-6216

S . 5 6 6 - 8 8 8 8 • W W W . G L E R TA E K N I . I S

Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum s.s
s
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum
ja
m,
tim
imburverki, gróðursetningu, trjáklippingu
um.

Gólfefna lausnir
fyrir heimili
og fyrirtæki

Garðmenn leggja áherslu á fagleg
G
g viinnu
brögð, vandvirkni og skjóta þjónu
b
usst

Sími 893 5788

Vogatunga 51, 270 Mosfellsbæ, sími: 864 6600

ST I L KU R
ÞURRKUÐ BLÓM
& SKREYTINGAR
STILKUR.IS | UGLUGATA 31 | SÍMI 696-6566

Þú finnur öll blöðin á netinu
W W W. M O S F E L L I N G U R . I S

Smiðjuvegi 60 (rauð gata) Kópavogi - Sími 557 2540

Þjónusta við Mosfellinga -
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HLUTAVELTA

HEYRST HEFUR...
...að Vini Mosfellsbæjar hafi aðeins
vantað 37 atkvæði til að ná Guðmundi Hreinssyni inn í bæjarstjórn.

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

...að uggandi foreldrar nemenda í
Kvíslarskóla séu að safna undirskriftum vegna myglu í skólanum og skori
á skólastjóra og bæjaryfirvöld að
bregðast við.
...að handboltamaðurinn öflugi
Gunnar Malmquist hafi samið við
Aftureldingu til næstu þriggja ára.
...að Leif Inga á lista Framsóknar hafi
vantað 107 atkvæði til að ná inn í
bæjarstjórn sem 5. maður á lista.

ars
Í síðasta pistli fjallaði ég meðal ann
r
okku
r
geri
sem
a
um gervivorið fræg
látum
oft lífið leitt og mætir með sól og
fyrir
en lætur sig svo hverfa jafnharðan
snjónum.

...að Esjuskálinn á Kjalarnesi sé að fara
að opna í Baulu í Borgarfirði.
...að Bubbi Morthens verði með tónleikana Sumarið er tíminn í Hlégarði
bæði 15. og 16. júní.
...að Pétur Jún sé kominn heim og spili
með handknattleiksliði Aftureldingar á næstu leiktíð.

Atlas Logi kom í heiminn 23. maí 2022
kl. 04:51. Hann var 3.745 g og 52 cm.
Foreldrar hans eru Lára Ösp Oliversdóttir og Arnar Logi Hólm, Selvangi.

Hrefna, Eydís og Ísabella seldu á
dögunum límonaði fyrir gesti og
gangandi. Þær söfnuðu 5.021 kr.
og ætla að styrkja Reykjadal fyrir
ágóðann.

...að Kata á Sprey hafi greitt ítalska
tenórnum Andrea Bocelli fyrir
stórtónleika hans hér á Íslandi um
síðustu helgi.
...að það sé komið lukkuhjól á Barion.
...að Mosfellingarnir í Kaleo séu að
fara að deila sviði á nýjan leik með
The Rolling Stones í Brussel 11. júlí.

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

...að verið sé að undirbúa frárein af
Vesturlandsvegi að Sunnukrika í átt
að Nettó.
...að stofutónleikaröð Gljúfrasteins
hefjist á sunnudaginn kl. 16 með
sjálfum Mugison.
...að Sigurþór Ingi á Borgarhóli hafi
fengið flest atkvæði í kosningunum í
Kjósinni ásamt A-lista Íbúa í Kjós.
...að ísbúðin Huppa sé að undirbúa
opnun við hlið Krónunnar.
...að rokkhljómsveitin RedLine ætli
að halda útgáfutónleika í Laxnesi á
laugardaginn kl. 21.
...að söngkonan Íris Hólm eigi afmæli
í dag.
...að Viðreisn hafi hlotið 7,9% atkvæða
í kosningunum og fengið einn mann
inn en það er sama prósentutala
og Íbúahreyfingin fekk síðast með
engan mann inni í bæjarstjórn.
...að samkvæmt vef Þjóðskrár er
fasteignamat 2023 í Mosfellsbæ að
hækka um 23,6% en fjöldi fasteigna í
bæjarfélaginu er 6.350.
...að Liverpoolskólinn verði haldinn á
Tungubökkum um helgina.
...að Bryndís Ásmunds verði á Barion
fimmtudagskvöldið 16. júní og taki
forskot á þjóðhátíðardaginn.
...að Bjarni Bjarka verði fertugur um
helgina.
...að Álafosshlaupið verði haldið
sunnudaginn 12. júní.
...að góðgerðargolfmótið Palla Open
verði haldið á Hlíðavelli 11. júní.
...að Piparkorn troði upp á tónleikum
Mosverja í skátaheimilinu í kvöld.
...afmælis-Pluffan eigi daginn í dag.
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Í eldhúsinu
Chicken 65

HJÁ ÍVARI OG LI LJU

Ívar Einarsson og Lilja Jónsdóttir deila
með okkur uppskrift að þessu sinni. Að
þeirra mati, besti kjúklingaréttur allra
tíma.
Kjúklingurinn
• 1 kg úrbeinuð kjúklingalæri
• 2 msk grísk jógúrt
• 3 msk hvítlauks- og engifermauk
• 2 stk egg
• 2 msk túrmerik
• 2 msk garam masala
• 2 msk paprikuduft
• 1,5 msk chilli-duft
• 1 msk chilli-flögur
• 1 msk svartur pipar
• ½ bolli maísmjöl
• 50 ml rauðrófusafi
Salt og safi úr tveimur sítrónum.
Aðferð:
1) Skerið úrbeinuð kjúklingalæri í fjóra bita
og setjið í skál.
2) Bætið við grískri jógúrt, hvítlauks- og
engifermauki, tveimur eggjum, túrmerik,
garam masala, paprikudufti, chilli-dufti,
chilli-flögum, svörtum pipar, maísmjöli,
rauðrófusafa og salti og blandið vel saman.
Látið marinerast í þrjár til fjórar klukkustundir.
3) Djúpsteikið kjúklingabitana í 160 gráðu
heitri olíu, nokkra bita í senn.

n
• ½ dós grísk jógúrt
• 50 ml rauðrófusafi
• 5 msk tómatsósa
• 2 msk sæt chilli-sósa
• 2 msk sriracha-sósa
• 2 msk tómatmauk
• 1 stk grænt chilli
• 10-15 karríauf
• 1 msk hvítlauks- og engifermauk
Salt og pipar

- Heyrst hefur...
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þar hefur gert frábæra hluti í gegn
a eftir
árin. Megi aðrir herma hressileg
tíðþessu framtaki og gera svona í fram
inni.
Mr. Mosó til hamingju með dagi

Aðferð:
Sósan er einföld - blandið saman jógúrt,
rauðrófusafa, tómatsósu, sætri chilli-sósu,
sriracha-sósu, tómatmauki, hvítlauks- og
engifermauki, smátt hökkuðum grænum
chilli, karrílaufum, salti og pipar. Blandið vel
saman. Borið fram með hrísgrjónum, naan
brauði og salati.
Verði ykkur að góðu

Ívar og Lilja skora á Siggu og Sverri að deila næstu uppskrift í Mosfellingi

mosfellingur@mosfellingur.is

ÞÁ ER
ÞAÐ
KOMIÐ

HÖGNI SNÆR

nn!

SMÁ

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

Smáauglýsingarnar
eru fríar fyrir
einstaklinga
mosfellingur@mosfellingur.is

ÞJÓNUSTA VIÐ MOSFELLINGA

VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

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

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR
Þverholti 3 - Sími: 566-6612

ÞÚ GETUR
AUGLÝST

Erfðaskrár - Kaupmálar - Skipti dánarbúa
Skilnaðarsamningar - Slysamál
Gallar í fasteignum
Persónuleg þjónusta

FRÍTT

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

(...allt að 50 orð)

GÓÐIR MENN EHF

Sendu okkur þína
smáauglýsingu í
gegnum tölvupóst:

Rafverktakar
GSM: 820-5900

mosfellingur@mosfellingur.is

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

Löggiltur rafverktaki

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
WWW.MOSFELLINGUR.IS
WWW.MOSFELLINGUR.IS
WWW.MOSFELLINGUR.IS

www.utforin.is  Auðbrekku 1, Kópavogi

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

MOSFELLINGUR

gur.is

FRÍT T INN Á ÖLLL HE
HEIMILI Í MOSFELLSBÆ • VEFÚTGÁFA: WW W.MOSFELLINGUR.IS

EIGN VIKUNNAR

www.fastmos.is

STRAX

Blikahöfði - Góð
- falle staðsetning
t

Falleg 100,3 m2, 4ra herbergja íbúð með stórri afgirtri
timburverönd á 1. hæð ásamt 27,6 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist
í forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofu og
eldhús. Sérgeymsla í kjallara. Bílskúrinn er með geymslulofti.
Stór afgirt timburverönd í suðvestur. Vinsæl staðsetning. Eignin
er skráð 127,9 m2, þar af íbúð 91,6 m2, geymsla 8,7 m2 og
bílskúr 27,6 m2.
V. 64,9 m.

FYLGSTU
MEÐ OKKUR
á Facebook

JÖKULL ER STOLTUR MOSFELLINGUR OG SEGIR
ÞAÐ HEIÐUR AÐ STARFA MEÐ UPPELDISFÉLAGINU

 


N MEÐ MIKLUM KRAFTI



 



02
Í HEIMSFARALDRI

R

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

www.utfararstofa.is  Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

KALEO og UMFA í einstakt samstarf

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

Jóhanna Eiríksdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

VEFÚTGÁF
A

GOTT AÐ
GETA GEFIÐ
TIL BAKA

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

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

 

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
BÍLALEIGA
Á STAÐNUM

Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

WWW.JONB.IS

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
SKIPTUM UM FRAMRÚÐUR

NÆSTI
MOSFELLINGUR
KEMUR ÚT

23. JÚNÍ
Blaðinu er dreift frítt
í öll hús í Mosfellsbæ.

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

BJ VERK ehf.
Björn s: 892-3042

Sími: 587 7659

 

JónsB. ehf

• Sláttuþjónusta og ﬂ.

Notaðir TOYOTA varahlutir

Á SAMFÉLAGSMIÐLUM



  
  

• Útvega öll jarðefni.

Bílapartar ehf

10

    
 

 

• Grabbi, grjótkló og ﬂ.
• Traktor og sturtuvagn
í ýmis verkefni eða leigu.

www.mosfellin

6. TBL. 20. ÁRG. FIMMTUDAGUR 13. MAÍ 2021 • D

Öll almenn vörubíla- og kranaþjónusta

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

a

www.arioddsson.is

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

Þjónusta við Mosfellinga -

37

w

Fylgdu okkur á Instagram...
Hvort segir maður
pylsa eða pulsa?

Árshátíðarfín

Vinkonurnar

Like

Baldvin:
Pulsa.
Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

xGrillmarkaðurinn á Blik

Afmælisgleði

Vinkonurnar í Dalnum
Reiðmaður vindanna

emilía:
Pylsa.

Afmælis-systkinin

Á tónleikaferð

Mætt á árshátíð Mosó

Gengin í hnapphelduna

ertugsv slan

Sara:
Pulsa.

GÆS
Flottir í tauinu

Karen:
Pulsa.

GUÐRÚN ERNA
GÆSUÐ Í VEÐURBLÍÐUNNI

íSaBella:
Pylsa.

agla og Karen:
Pylsa og pulsa.
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- Hverjir voru hvva

Sími 5176677
og á noona.is/sprey

Meis taradeildin úr Mosó

OPIÐ ALLA

SUNNU

DAGA

Í SUMAR

OPIÐ

GRENSÁSVEGI 48
SUNNUKRIKA 3

MÁNUDAGA

11:30-18:00

ÞRI. - FIM.
FÖSTUDAGA

11:30-18:30
10:00-18:30

LAUGARDAGA

11:00-17:00

SUNNUDAGA

13:00-18:00

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!

ÆFT Í RJÓMABLÍÐU

vinnustofa SÍBS

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins nýtti veðurblíðuna
á dögunum til æfinga í fjallabjörgun í Lágafellinu.
Ekki er annað að sjá en slökkviliðið sé við öllu búið.

við Reykjalund, Mosfellsbæ
www.mulalundur.is

MIKIL SALA - VANTAR EIGNIR - VERÐMETUM
Pétur Pétursson
löggiltur
fasteignasali
897-0047

Davíð Ólafsson
löggiltur
fasteignasali
896-4732

Þjónusta við ár
í 30
Mosfellinga

Brynjólfur Jónsson
löggiltur
fasteignasali
898-9791

Háholt 14, 2. hæð

588 55 30

Hvassaleiti

Helgaland

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 75,5 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð í góðu og vel staðsettu
fjölbýli. Nýtt eldhús, parket og skápar. Nýir gluggar og gler. Ný gólfefni.
Verð: 50,5 m.

Koparslétta á Esjumelum

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: 68 m.

Vel staðsett 307 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Fallegur garður í suður. Sólpallar og heitur
pottur. Stórar L-laga svalir sem snúa í suður. Gott útsýni. Lokuð gata. Rólegt hverfi. Stór
tvöfaldur bílskúr með mikilli lofthæð.
Verð: 148 m.

Sætún á Kjalarnesi

Vandað atvinnuhúsnæði, 630 fm á 3.500 fm eignarlóð. 850 fm byggingarréttur fylgir með
frábæra staðsetningu á Kjalarnesi. Góð aðkoma. Einnig til sölu á sama stað önnur 5.500 fm
eignarlóð með byggingarrétti á húsi allt að 2.300 fm. Miklir framtíðarmöguleikar.

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 9-18 • NETFANG: BERG@BERG.IS • WWW.BERG.IS • BERG FASTEIGNASALA STOFNUÐ 1989

