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Fallegt og bjart 240,2 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með
bílskúr, gufuhúsi og frábæru útisvæði á einstökum stað.
Bakgarður í suðurátt með heitum potti, köldum potti
og garðhúsi með saunu og sturtu. V. 149,5 m.

Kvíslartunga 60 - endaraðhús
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meðoKKur
á facebook

Strákarnir mæta Stjörnunni•Hugur í mannskapnum•Final Four úrslitahelgi

AFTURELDING Í HÖLLINA
Afturelding hefur tryggt sér sæti í undanúrslitum Powerade-
bikarsins í handknattleik. Afturelding mætir Stjörnunni í
Laugardalshöllinni fimmtudaginn 16. mars kl. 20:15. Fram
og Haukar eigast við í hinum leiknum og munu sigurliðin
keppa til úrslita á laugardeginum.

Gengi Aftureldingar á tímabilinu hefur verið gott og útlit
er fyrir að allir leikmenn liðsins verði klárir og heilir fyrir
eina mest spennandi bikarhelgi síðari ára.
Afturelding hefur einu sinni orðið bikarmeistari í hand-

knattleik en það var árið 1999 þegar liðið vann þrefalt.

EINAR INGI, BIRKIR, BLÆR,
ÁRNI BRAGI OG ÞORSTEINN LEÓ

Mynd/Hilmar
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Mosfellingur kemur út mánaðarlega.

Afturelding hefur tryggt sér sæti
í undanúrslitum í bikar. Þetta

á við um strákana í blakinu og í
handboltanum. Það er eitthvað við

bikarkeppni sem gerir
na spennandi. Lið
ta hitt á góðan leik
komist langt á

agsforminu.

Blakstrákarnir
etja kappi

við Hamar í
Digranesi í kvöld
og með sigri
komast þeir í
úrslitaleikinn.

Handboltastrákarnir mæta
Stjörnunni í undanúrslitum á

fimmtudaginn. Ég man þegar maður
fór í höllina 1999 og sá gullaldar-
liðið landa bikarnum og komameð
hann heim í Mosfellsbæinn. Vá, sú
minning lifir. Síðan þá hefur sá stóri
ekki verið að detta okkar megin. Nú
er hins vegar lag og við höfum alla
burði til að fara alla leið.

Ég hvet Mosfellinga til að mæta
á völlinn og styðja við bakið á

okkar mönnum. Draumar geta ræst.
Finnum rauðu treyjurnar ofan í
skúffu og öskrum úr okkur lungun.
Ó, UMFA, við elskum þig!

Bikarveisla fram undan

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

www.isfugl.is

bikar
han
get
og
da
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Barnaskólinn að Varmá var á þessum tíma 8 mán-
aða skóli og prófum lokið 30. maí. Vorferð þeirra
sem luku barnaprófi var dagana 5. og 6. maí og
lá leiðin um þekkta sögustaði á Suðurlandi. Gist
var í skóla Sigurðar Greipssonar í Haukadal en
Sigurður sagði fróðleiksfúsumMosfellingumm.a.
frá sögu Haukadals og hverasvæðinu. Myndin er
tekin í lok ferðar á Þingvöllum.

Nöfn frá vinstri: Þorsteinn Guðmundsson
Þormóðsdal, Brynjar Viggósson Skógum, Kjartan
Jónsson Hraðastöðum, Reynir Óskarsson Hlíðar-
túni, Páll Árnason Reykjalundi, Jóel Kr. Jóelsson
Reykjahlíð, Bryndís Erla Eggertsdóttir Álafossi,
Valgerður Hermannsdóttir Helgastöðum, Sigríður
Halldórsdóttir Gljúfrasteini, Eygló Ebba Hreins-
dóttir Markholti 6, Signý Jóhannsdóttir Dalsgarði
og Þórunn Bjarnadóttir Mosfelli.
Framar:Helga Haraldsdóttir Markholti, Helga
Marta Hauksdóttir Helgafelli, Guðbjörg Þórð-
ardóttir Reykjaborg og Sveinn Þórður Birgisson
Brúarlandi.

Mynd: Birgir
Heimild: Dagbók



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

Sigurður
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Svanþór
Einarsson
Lögg. fasteignasali

Theodór Emil Karlsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

Fastmos ehf. • Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080 • www.fastmos.is • Svanþór Einarsson, löggiltur fasteignasali

Falleg og rúmgóð 65,7 m2 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi. Fallegt útsýni og
svalir í suðurátt. Frábær staðsetning við miðbæ Mosfellsbæjar. V. 54,9 m.

þvErholT31 - fallEGTúTSýni

foSSaTunGa 35
Nýlegt, glæsilegt og vel skipulagt
121,6 m2 parhús á einni hæð innst í
botnlanga. Fallegt útsýni er frá húsinu.
Afgirt timburverönd með heitum potti,
köldum potti og útisturtu. Stutt er í
fallegar gönguleiðir og aðra útivist.

V. 94,2 m.

dESjamýri 5
73,6 m2 geymsluhúsnæði (endabil) á
afgirtu lokuðu svæði. Hámarks lofthæð
4,3 m og því hægt að setja geymslu-
loft. Engin vsk-kvöð er á eigninni.

V. 34,9 m.

dESjamýri 9v
61,5 m2 geymsluhúsnæði með mikilli
lofthæð. Innkeyrslu- og inngönguhurð
er á bilinu. Rafmagnsopnun er á
bílskúrshurð. Möguleiki á að setja upp
stórt geymsluloft.

V. 31,9 m.

þraSTarhöfði 25
182,5 m2 raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist
í: Jarðhæð: Forstofa, gestasnyrting,
herbergi, eldhús, stofa, og bílskúr. Efri
hæð: Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol,
þvottahús og baðherbergi. Svalir og
suðvesturgarður með timburverönd og
stórt steypt bílaplan. V. 129,9 m.

foSSaTunGa 39
164,4 m2 einbýlishús á einni hæð.
Eignin skiptist í dag í tvö svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu, snyrtingu,
þvottahús, forstofu, eldhús, borðstofu
og stofur. Þetta er góður kostur fyrir
laghenta.

V. 79,9 m.

laxaTunGa 155
Vel skipulagt raðhús á einni hæð ásamt
bílskúr. Eignin er vel skipulögð og
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, forstofu, þvottahús, eldhús, stofu
og bílskúr. Gólfhiti, mikil lofthæð og
innfelld lýsing sem gerir eignina bjarta
og skemmtilega.

V. 119,9 m.

hjallahlÍð 8
94,4 m2, 4ra herbergja íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, for-
stofu, baðherbergi, þvottahús/geymslu,
eldhús og stofu.

V. 65,9 m.

dESjamýri 5
42,0 m2 geymsluhúsnæði á afgirtu
lokuðu svæði. Epoxý á gólfi. Engin vsk-
kvöð er á eigninni. Hámarks lofthæð er
3,85 m. Búið er að setja upp stálbita
þvert yfir bilið sem t.d. er hægt að nýta
í að útbúa milliloft.

V. 22,9 m.

vÍðiTEiGur 8a
89,9 m2 endaraðhús með skjólgóðum
afgirtum bakgarði með timburverönd
í suðurátt. Tveir geymsluskúrar eru í
bakgarði. Gróðurhús er á lóð fyrir
framan húsið.

V. 66,9 m.

KvÍSlarTunGa 8
Mjög fallegt 312,2 m2 einbýlishús á
einni hæð með stórum innbyggðum
bílskúr á frábærum stað. Eignin skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi,
gestasnyrtingu, fataherbergi, þvottahús
og bílskúr. Fallegar innréttingar.
Vönduð tæki. Góð lofthæð.

185,0 m.

BrúarfljÓT 20
Nýtt 51,2 m2 geymsluhúsnæði. Engin
vsk-kvöð er á eigninni. Góð lofthæð
sem gefur möguleika á að setja upp
geymsluloft. Tvær innkeyrsluhurðir og
ein inngönguhurð.

V. 24,9 m.

BjarKarholT 9
54,2 m2, 2ja herbergja nýleg íbúð á
3. hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í
bílageymslu.

V. 53,9 m.

lau
st f

ljót
leg

a

lau
st f

ljót
leg

a

lau
st f

ljót
leg

a

lauST
STrax

lauST
STrax

lauST
STrax



WWW.LAGAFELLSKIRKJA.IS

KIRKJUSTARFIÐ HelgiHald næstu vikna

- Bæjarblaðið í 20 ár4

sunnudagur 12. mars
Kl. 11: Messa með þátttöku fermingar-
barna í Lágafellskirkju. Prestur: sr.
Henning Emil Magnússon.
Kl. 13-15: KirkjuBRALL/Flæðismessa í
safnaðarheimilinu, Þverholti 3.

sunnudagur 19. mars
Kl. 11: Guðsþjónusta í Lágafellskirkju.
Prestur: sr. Arndís Linn.
Kl. 13: Bíó & popp sunnudagaskóli í
safnaðarheimilinu.

sunnudagur 26. mars
Fermingar„vertíðin”2023 hefst með

tveimur athöfnum kl. 10:30 og 13:30
í Lágafellskirkju. Fermingar verða 26.
mars, 1. apríl, 15. og 16. apríl og 28. maí
í kirkjunum okkar.
Alls 11 athafnir!

skírdagur 6. apríl
Kl. 20: Kvöldmessa í Lágafellskirkju.
Báðir prestar þjóna.

sumarnámskeið lágafellssóknar
2023 (sjá auglýsingu)
Upplýsingar og skráning er hafin á
heimasíðunni okkar. Lofum stuði
og ævintýrum í sumar!

gaman saman
- samverur eldri borgara
Annan hvern fimmtudag kl. 12-14
í safnaðarheimilinu í samstarfi við
FAMOS sem verða hina fimmtudagana
á móti, Eirhömrum.
9. mars: Sigrún Huld Þorgrímsdóttir
hjúkrunarfræðingur heldur fyrirlestur
um Þroskaverkefni ellinnar
23. mars: Ásdís Egilsdóttir prófessor
emeríta í íslenskum bókmenntum
heldur fyrirlestur um: Karlmenn í blíðu
og stríðu. Birtingarmyndir karlmennsku
í íslenskummiðaldabókmenntum.

Menning í mars
skýtur rótum
Menning í mars er nýtt og spenn-
andi verkefni á vegumMenningar-
og lýðræðisnefndar Mosfellsbæjar.
Markmiðið er að efla og styðja við
menningu í Mosfellsbæmeð því að
tileinka menningu þennan mánuð.
„Við hvetjum alla sem vilja leggja
til viðburði og taka þátt í menningu
í mars að skrá upplýsingar um
viðburðinn í þar til gert skjal á
heimasíðu Mosfellsbæjar, mos.is.
Menning er fjölbreytt og birtist
okkur með margvíslegum hætti
og viljum við hvetja öll til að vekja
athygli á sinni list og starfsemi. Það
sem þegar er komið á dagskrá er
til dæmis söngur og prjón þar sem
kvennakórinn Stöllurnar syngja
nokkur vel valin lög, Stormsveitin
slær á létta strengi í Mosfellskirkju,
listamenn verða með opnar vinnu-
stofur, og hægt verður að hreyfa sig
og hlusta á tónlist í Lágafellslaug
svo eitthvað sé nefnt. Allir viðburðir
verða auglýstir á viðburðadagatali
Mosfellsbæjar á síðunni mos.is.
Við hlökkum til að sjá viðbrögðin og
vonumst til þess að þetta verkefni
muni blómstra og festa rætur sínar
um ókomin ár.“

Fimmtug kona lést
í Lágafellslaug
Sá sorglegi atburður átti sér stað í
Lágafellslaug þann 20. febrúar að
tæplega fimmtug kona lést. Konan
fannst meðvitundarlaus í lauginni
og var úrskurðuð látin þegar hún
kom á sjúkrahús. Mikill viðbúnaður
var við sundlaugina og veitti Rauði
krossinn gestum og starfsfólki
laugarinnar áfallahjálp. Atburður-
inn er rannsakaður af þar til bærum
aðilum og sveitarfélagið mun
veita þeim allar upplýsingar um
atburðinn, viðbúnað og viðbrögð.
Konan var búsett í Mosfellsbæ og
var hún jarðsungin í vikunni.

Þann 14. febrúar var haldinn opinn fundur
með íbúumMosfellsbæjar, hagsmunaaðil-
um og fulltrúum úr atvinnulífinu og tóku
um 60 manns þátt í vinnu fundarins.

Fundurinn var hluti af vinnu við stjórn-

sýslu- og rekstrarúttekt hjáMosfellsbæ sem
snýr að þáttum eins og mati á stafrænum
lausnum í starfsemi Mosfellsbæjar, rekstri
og ráðstöfun fjármuna ogmati á stjórnkerfi
og verkaskiptingu. Úttektin er unnin af

ráðgjafafyrirtækinu Strategíu sem jafnframt
stýrði vinnu á þessum opna fundi.

Í kjölfar fundarins var opnuð samráðs-
gátt í viðmóti sem flest þekkja frá verkefn-
inu Okkar Mosó.

Opinn fundur í Hlégarði•Hluti af vinnu við stjórnsýslu- og rekstrarúttekt hjá Mosfellsbæ

Vel heppnaður íbúafundur

SPJALLAÐ Í UMRÆÐUHÓPUM

Bæjarráð Mosfellsbæjar hefur
samþykkt að fela umhverfissviði að
bjóða út áframhaldandi upp-
byggingu og innréttingu á nýjum
leikskóla í Helgafellslandi.

Umhverfissvið ásamt rýnihópi
ráðgjafa, hönnuða og fulltrúa
fræðslu- og frístundasviðs höfðu
áður fengið það verkefni frá
bæjarráði að endurskoða hönnun
leikskólans með það að markmiði
að lækka áætlaðan byggingarkostn-
að við verkið, sem forsendu þess
að áfram yrði haldið með uppbygg-
inguna.

Kostnaðarramminn lækkaði
þannig um 15% einkummeð því að
breyta efnisvali og búnaði.

Nýr leikskóli í Helgafellshverfi boðin út
Samþykkt fyrir útboði á
uppbyggingu leikskóla

NÝR LEIKSKÓLI MUN
RÍSA Í MOSFELLSBÆ

Gleðisprengjurnar og Heilsa og hugur tóku þátt í Lífshlaupinu
í ár. Þau eru dugleg að „hanga“ í ræktinn og standa sig með
mikilli prýði að sögn þjálfaranna Bertu og Höllu Karenar.
Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands sem höfðar til allra aldurshópa.

Efnt var á milli keppni á milli hópanna og höfðu Gleði-
sprengjurnar betur í þetta skiptið og hreyfðu sig í alls 49.499
mínútur á meðan Heilsa og hugur var 46.642 mínútur.

Samtals hreyfðu þessir eldri borgarar sig í 96.141 mínútu.
Alls var 91 keppandi skráður til leiks og fóru væntangarnar

langt fram úr væntingum.
HANGIÐ Í RÆKTINNI

Leikfimi fyrir eldri borgara aldrei vinsælli

Hreyfðu sig í næstum
100 þúsund mínútur



100% RAFKNÚINN JEEP® AVENGER ER BÍLL ÁRSINS Í EVRÓPU
Tryggðu þér þitt eintak af þessum einstaka verðlaunabíl í forsölu.

400 km meðaldrægni og allt að 550 km í innanbæjarakstri.*

Sendið tölvupóst á avenger@isband.is eða hringið í síma 590 2300.

FORSALAN ERHAFIN*Samkvæmt WLTP-staðli

100% RAFKNÚINN JEEP® AVENGER

TRYGGÐU ÞÉR BÍL
ÁRSINS Í FORSÖLU

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 • ISBAND.IS • JEEP.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
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HjáMosfellsbakaríi starfa bakarar sem hafa
tileinkað sér fagleg vinnubrögð og nota
einungis góð hráefni í sínar vörur.
Landssamband bakarameistara stendur

árlega fyrir keppni um brauð ársins og köku
ársins og hlaut Mosfellsbakarí að þessu
sinni bæði verðlaunin. Það var Gunnar
Jökull bakaranemi hjá Mosfellsbakaríi sem
sigraði í keppninni um brauð ársins, en það
er kamút súdeigsbrauð og er einstaklega
ljúffengt og gott.

Það var svo bakarinn og kondítorneminn
hjá Mosfellsbakarí Guðrún Erla Guðjóns-
dóttir sem vann árlegu keppnina um köku
ársins. Sem að þessu sinni var unaðsleg
Doré karamellumousse með passion-
kremi og mjúkum herslihnetumarengs-
botni, kakan er svo hjúpuð með gullglaze
og skreytt með handgerðum súkkulaði-
laufum. Það var matvælaráðherra Svandís
Svavarsdóttir sem tók á móti fyrstu köku
ársins 2023.

Landsamband bakarameistara veitir árleg verðlaun

Mosfellsbakarí á bæði
brauð og köku ársins

GUNNAR JÖKULL GUÐRÚN ERLA

Gallup kannar árlega þjónustu sveitarfé-
laga og mælir viðhorf íbúa til þjónustu í 20
stærstu sveitarfélögum landsins.
Könnunin hefur verið framkvæmd

samfellt frá árinu 2008 og veitir yfirlit yfir
þróun afstöðu íbúa til einstaka málaflokka
yfir tíma og stöðu Mosfellsbæjar gagnvart
öðrum sveitarfélögum.
Á árinu 2022 reyndust 92%

aðspurðra frekar eðamjög
ánægðir með sveitarfé-
lagið sem stað til að
búa á og hækkaði úr
89% frá fyrra ári og er
Mosfellsbær í öðru
sæti á landsvísu í
þessari spurningu.
Mosfellsbær var á
síðasta ári fyrir ofan
meðaltal sveitarfé-
laganna í níu spurn-
ingum af tólf. Þjónusta
grunnskóla og þjónusta
við fatlað fólk er hins vegar
undir landsmeðaltalinu sem
kallar á umbótavinnu næstu miss-
erin og er sú vinna hafin.

Ánægja eykst með skipulagsmál
Ánægja íbúa eykst milli ára í sex spurn-

ingum ogmá þar auk ofangreindrar spurn-
ingar nefna ánægju með skipulagsmál þar
sem skorið hækkar um eitt stig og óánægð-
um fækkar um 6%. Þar hækkarMosfellsbær
um tvö sæti milli ára í samanburði sveitar-
félaganna. Það sama á við um afstöðuna til
gæða umhverfisins þar sem ánægja eykst
og Mosfellsbær ferðast upp töfluna.
Afstaða íbúa til þjónustu við barnafjöl-

skyldur stendur í stað en þar sem meðal-
talseinkunn annarra sveitarfélaga lækkar
þá færist Mosfellsbær upp töfluna og sama

hreyfing á sér stað milli ára í afstöðunni
til þjónustu leikskóla sveitarfélagsins. Þar
er Mosfellsbær í fjórða sæti á landsvísu og
þeir sem njóta þjónustunnar gefa sveitarfé-
laginu einkunnina 4,4 á 5 punkta skala.

Hástökkvarar ársins í menningarmálum
Ánægja íbúa með aðstöðu til
íþróttaiðkunar í Mosfellsbæ

eykst milli ára og færist
bærinn upp um tvö
sæti á síðasta ári. Há-
stökkvarar ársins eru
menningarmálin og
þjónusta sveitarfé-
lagsins á heildina
litið þar sem ánægj-
an eykst og sveit-
arfélagið hækkar í
báðum tilvikum um
fimm sæti.
Verulegt tækifæri er

hins vegar til umbóta
þegar kemur að afstöðu

íbúa til þess hvernig starfsfólk
Mosfellsbæjar hefur leyst úr erind-

um þeirra þar sem skorið var 3,5 árið 2021
en lækkaði í 3,4 árið 2022.

Almenn vísbendingu um stöðumála
KönnunGallup á þjónustuMosfellsbæjar

hefur verið kynnt í bæjarráði. „Það er mjög
gleðilegt að bæjarfélagið hefur hækkað á
milli ára þegar kemur að lykilspurningunni
um þjónustu bæjarfélagsins þegar á heild-
ina er litið og deilir öðru sætinu á landsvísu
með nokkrum öðrum sveitarfélögum,“ segir
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri.
„Mikilvægt er að hafa í huga að könnunin

veitir almenna vísbendingu um stöðumála
í einstaka málaflokkum og er hluti þeirra
gagna semnýtt eru til að þróa þjónustuMos-

fellsbæjar. Það sem er gott við að fá reglulega
mælingu á þjónustu bæjarins er að finna þá
þætti sem þarfnast helst úrbóta.“

Viljum laga það sem þarfnast úrbóta
„Því miður er það þjónusta við fatlaða

einstaklinga í ár eins og undanfarin ár og
þar þurfum við einfaldlega að gera betur.
Málaflokkurinn fékk aukið framlag í fjár-
hagsáætlun 2023 og við vonum svo sann-
arlega að þeir fjármunir skili sér í ánægðari
þjónustuþegum og aðstandendum.
Það sama á við ummálefni grunnskólans

og við bindum miklar vonir við að aukin
sérfræðiþjónusta í grunnskólum og vinna
við innleiðingu farsældarhringsins verði til
þess að styrkja þjónustuna og laga það sem

þarfnast úrbóta.
Mosfellsbær vinnur nú að verkefnum til

að hraða vinnu við stafræna þróun sveitar-
félagsins. Hluti af þeirri vinnu mun fela í
sér innleiðingu stafrænna lausna til að auka
skilvirkni í svörun erinda og halda utan um
samskipti bæjarins við íbúa,“ segir Regína
Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri.

Könnunin var framkvæmd frá 12.
desember 2022 til 23. janúar 2023.

Heildarúrtak í könnuninni er 12.287
manns í 20 stærstu sveitarfélögum
landsins. Úrtakið í Mosfellsbæ var 361
einstaklingur. Nánari upplýsingar má
finna á slóðinni mos.is/gallup2022.

Árleg könnun á þjónustu 20 stærstu sveitarfélaganna

Mosfellsbær í öðru
sæti á landsvísu

Ánægð(ur)
Hvorki né
Óánægð(ur)

92%

6%
2%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú
með Mosfellsbæ sem stað til að búa á?

MOSFELLSBÆR SKORAR HÁTT
Í ÞJÓNUSTUKÖNNUN GALLUP



Fallegar
lausnir á
innkeyrslu

Bókaðu tíma
í þitt verk:

lodarvinna@gmail.com
846 6863



ELDRI BORGARAR • ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐIN EIRHÖMRUM • FRAM UNDAN Í STARFINU

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

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

- Fréttir úr bæjarlífinu8

Yoga námskeið fyrir 60 +
Yoga námskeið er fyrirhugað frá 14.
mars í 4 vikur ef næg þátttaka fæst.
Námskeiðið verður á þriðjudögum kl.
14:00 hjá félagsstarfi Mosfellsbæjar
Hlaðhömrum 2 í íþróttasal. Nánari
upplýsingar í síma: 8457490.

Opið hús/menningarkvöld.
Jógvan í Hlégarði
Opið hús/
menningar-
kvöld verður
mánudaginn
13.mars 2023.
Í Hlégarði,
klukkan 20:00.
Sveitungi
okkar, Jógvan
Hansen, mun skemmta okkur með
söng og sögum eins og honum er
einum lagið. Kaffinefndin verður svo
með sitt rómaða kaffihlaðborð að
venju. Aðgangseyrir er kr. 1.500 (posi
er ekki á staðnum).Með kveðju
Menningar- og skemmtinefnd FaMos.

Ferðalög framundan
Ný ferðanefnd FAMOS hefur tekið
til starfa og er fyrirhuguð dagsferð
innanlands snemma í júní og ferð
til útlanda snemma í september en
báðar þessar ferðir verða kynntar fyrir
lok mars.

Tiffanys glervinnsla/Mósaík
5 vikna námskeið byrjar 20. mars. Um
er að ræða alls 5 skipti 20. og 29.mars,
3., 12. og 26. apríl. Verð er 10.000 kr.
Kennt er frá kl. 11:30-15:00. Leiðbein-
andi er Guðbjörg Stefánsdóttir.

Öll áhöld og efni verða á staðnum.
Höfum það gaman saman í vetur og
sköpum fallega hluti saman. Þeir sem
hafa áhuga á að verameð endilega
hafið samband við okkur áður í félags-
starfið í síma 586-8014 virka dagamilli
13-16 eða á elvab@mos.is

Félagsvist
Félagsvist er spiluð alla föstudaga
kl. 13:00 hjá
okkur í borð-
sal Eirhamra
Hlaðhömrum
2. Allir

velkomnir. Aðgangur er ókeypis en
auðvitað er alltaf frír kaffisopi og
vinningur ef heppnin er með þér.

Útsaumur og postulín Minnum
á frábæru hópana okkar, postul-
ínshópur kemur saman og málar á
postulín þriðjudaga og fimmtudaga
til skiptis kl. 11:30 og einnig útsaums-
hópur sem hittist alla miðvikudaga kl
12:30. Allir velkomnir að verameð.

gaman Saman SÖNgUr
Hlaðhömrum kl. 13:30, næstu skipti
eru 16.mars og 30.mars og alltaf
annan hvern fimmtudag í vetur.

STJórN FaMOS
Jónas Sigurðsson formaður
s. 666 1040 jonass@islandia.is

Jóhanna B. Magnúsdóttir varaformaður
s. 899 0378 hanna@smart.is

Kristbjörg Steingrímsdóttir ritari
s. 898 3947 krist2910@gmail.com

Þorsteinn Birgisson gjaldkeri
s. 898 8578 thorsteinn.birgis@gmail.com

guðrún K. Hafsteinsdóttirmeðstjórnandi
s. 892 9112 gunnasjana@simnet.is

Áshildur Þorsteinsdóttir varamaður
s. 896 7518 asath52@gmail.com

Hlaupið til góðs
- 6 tímamaraþon
Laugardaginn 18. mars verður
hlaupið til góðs fyrir Píeta samtökin
á hlaupabrautinni að Varmá. Farnir
verða 7 km á hverjum klukkutíma
milli 9 og 15 og hvíld tekin þar til
nýr klukkutími hefst, eða samtals
42 km á 6 klukkutímum. Allir geta
tekið þátt á sínum forsendum
með fjölskyldu eða vinum en hægt
verður að hlaupa eða labba einn
hring, hlaupa allan tímann og allt
þar á milli. Hægt verður að styrkja
Píeta samtökin með því að kaupa
aðgang að hlaupinu á 2.500 kr. fyrir
hvern klukkutíma sem þú vilt taka
þátt og fer miðasala fram á Tix.is.
Aðalmarkmið hlaupsins er að vekja
athygli á Píeta samtökunum og má
því mæta án þess að kaupa miða.
Píeta samtökin eru góðgerðasamtök
sem sinna forvarnarstarfi gegn
sjálfsvígum, sjálfsskaða og styðja
við aðstandendur. „Með hlaupinu
viljum við leggja okkar af mörkum
til að vekja athygli á Píeta samtök-
unum og vonandi safna einhverjum
peningum fyrir samtökin í leiðinni,
enda eru þau algerlega rekin fyrir
söfnunarfé og styrki,“ segir Börkur
Reykjalín skipuleggjandi.

Tilraunaverkefni í sex mánuði•Minni matarsóun•Hægt að deila mat með öðrum
Frískápur nú aðgengilegur í
Mosfellsbæ allan sólarhringinn
Komið hefur verið upp frískáp í Mosfellsbæ þar sem
bæjarbúar geta skipst á mat. Góð leið til til að sporna við
matarsóun, bæði hægt að deila mat og bjarga mat.

„Ég var búin að sjá svona útfærslu í Reykjavík og hef
lengi verið hugsa um hvernig við gætum komið upp
slíkum skáp hér í Mosó,“ segir Gerður Pálsdóttir. „Mér
áskotnaðist ísskápur og gat ekki hugsað mér að henda
honum. Mér var þá bent á hann Marco sem vinnur hjá
Mosfellsbæ og hefur einmitt komið á laggirnar svona
verkefni í Reykjavík. Hann tók dáldið við keflinu og hefur
leitt þetta áfram.“

Treysta á náungakærleika í verki
„Það er t.d. tilvalið að setja hér inn afganga eftir

veislu eða frá fyrirtækjum, það getur hjálpað öðrum. Við
munum svo skiptast á að hafa eftirlit með skápnum og
treystum á náungakærleikann,“ segir Marco Pizzolato.

Góðir vinir komu að því að byggja í kringum skápinn
svo hann ætti að geta staðið úti allan ársins hring. Þá
hefur Mosfellsbær aðstoðað við staðsetningu og fleira.
Sérstakar þakkir fær Byko fyrir byggingarefnið, Krzystof
Pakosz og Ania Szymkowiak fyrir uppsetninguna og
Birgir Grímsson og Guðmundur Sverrisson fyrir hjálp og
flutninga.

Frískápurinn er tilraunaverkefni til næstu sex mánaða
og verður spennandi að sjá hvernig Mosfellingar taka
þessari nýjung.

Hægt er að fylgjast með stöðunni á frískápnum á
Facebook. Skápurinn er staðsettur fyrir neðan Kjarna þar
sem Bónus var áður til húsa og var með vöruafgreiðslu.

Frískápur er deiliskápur sem hefur það að markmiði
að minnka matarsóun með því að deila neyslu-

hæfum mat milli fólks. Öllum er frjálst að setja og taka
úr skápnum hvenær sem þeim hentar og nýta þar með
matvæli sem annars yrði hent.

frískápur í Mosfellsbæ

GERÐUR OG MARCO VIÐ
FRÍSKÁPINN VIÐ KJARNA



Opnað verður fyrir umsóknir 9. febrúar.
Flokksstjóri í Vinnuskóla Mosfellsbæjar
(lágmarksaldur 20 ára á árinu)
Almenn sumarstörf
(lágmarksaldur 17 ára á árinu)
Aðstoð við fötluð börn og ungmenni
á leikjanámskeiðum og í vinnuskóla
(lágmarksaldur 18 ára á árinu)
Flokksstjóri í garðyrkjudeild/þjónustustöð
(lágmarksaldur 20 ára árinu)
Almenn störf í garðyrkjudeild/þjónustustöð
(lágmarksaldur 17 ára á árinu)
Þjónustustörf og sundlaugargæsla
í íþróttamiðstöðvum
(lágmarksaldur 18 ára á árinu)

Mosfellsbær auglýsir sumarstörf fyrir ungt fólk í Mosfellsbæ
Nánari upplýsingar um störf, starfsheiti,
starfssvið, hæfniskröfur, laun og vinnutímabil
er að finna á heimasíðunni www.mos.is.

Umsóknarfrestur er til 13. mars 2023

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Starfsmannafélags Mosfellsbæjar og
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur um öll störf
er til og með 13. mars 2023

Vinsamlegast athugið að ekki
verður tekið við umsóknum
sem berast eftir þann tíma.

Sumarstörf hjá
Mosfellsbæ 2023
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„Við erum búin að breyta nafninu á staðn-
um okkar hér í Þverholtinu í Bankinn Bis-
tro, en hér var fyrst opnað í lok árs 2019,“
segir Karen Arnardóttir rekstrarstjóri og nú
bankastjóri.

„Staðurinn hét áður Barion og við mun-
um að sjálfsögðu bjóða upp á sömu góðu
þjónustuna áfram enda sami góði hverfis-
staðurinn í Mosó. Sömu eigendur og sama
kennitala en nú færum við okkur nær upp-
runanum, enda var hér starfræktur banki
í fjöldamörg ár, bæði Búnaðarbankinn
og síðar Arion banki. Nú verðum við hins
vegar eini bankinn í bæjarfélaginu, eins
skrýtið og það hljómar. Það verður bara
aðeins meiri gleði í okkar banka.“

Í Bankanum er hægt að setjast niður í
mat og drykk t.d. í gömlu bankahvelfing-
una frá fyrri tíð en hún var flóknasta fram-
kvæmdin á sínum tíma þegar húsnæðinu
var breytt í veitingastað.

Bankinn Bistro er veitingastaður, hverfis-
bar, sportbar og félagsheimili fullorðna
fólksins í Mosfellsbæ.

Öll verð vaxtalaus og óverðtryggð
„Við erum alltaf að betrumbæta mat-

seðilinn okkar og reyna að höfða til sem til
flestra. Við bjóðumupp á ýmsar nýjungar og
höfum líka náð að lækka verð á einhverju.

Þá erum við komin með pizzur ámatseð-
il sem hafa farið mjög vel af stað en þær eru
í boði á kvöldin og um helgar. Í hádeginu
alla virka daga bjóðum við svo upp á heit-
an mat, það hefur mælst einkar vel fyrir og

fjöldinn allur af fastaviðskiptavinum sem
koma dag eftir dag.

Á föstudögum ætlum við að byrja að
bjóða upp á hlaðborð með lambakjöti og
meðlæti en ætlunin er að gestir geti tekið
hraustlega til matar um leið og þeir koma
inn fyrir dyrnar.

Þá verða gerðar einhverjar breytingar
hér innanhúss á næstunni og staðurinn fær
andlitslyftingu í takt við nýtt nafn.“

Viðburðir í hverri viku
„Viðburðirnir okkar verða einnig á sín-

um stað áfram en hér eru haldin bingó,
pubquiz, prjónakvöld, skákmót, krakkabíó
og tónleikar svo eitthvað sé nefnt. Fótbolta-
áhugafólk horfir hér líka á helstu kappleiki.
Við erum alltaf opin fyrir hugmyndum og
hægt er að senda okkur póst á bankinn@
bankinnbistro.is.

Hugmyndin að nýja nafninu hefur verið
í deiglunni í þónokkurn tíma og verður vel
tekið á móti Mosfellingum sem og að sjálf-
sögðu öllum viðskiptavinum nú sem fyrr í
Bankanum,“ segir Karen.

Sami góði hverfisstaðurinn•Eini bankinn í Mosfellsbæ

Nafninu breytt í
Bankinn Bistro

KAREN ARNARDÓTTIR
BANKASTJÓRI Í ÞVERHOLTI 1

BLÁSIÐ TIL VEISLUSKEMMTILEGIR TÓNLEIKAR

MOSFELLINGARNIR LÉTTIR Í LUNDI - SIGGI HANSA, DIDDÚ, BIGGI HARALDS,
STEFANÍA SVAVARS OG DAVÍÐ ÓLAFS KOMU FRAM MEÐ STÓRSVEIT ÍSLANDS

Stórsveit Íslands undir stjórn Daða Þórs
Einarssonar stóð fyrir glæsilegum tónleik-
um í Lundi í Mosfellsdal, höfuðstöðvum
Lambhaga.

Mosfellskir stórsöngvarar stigu á stokk
með sveitinni, Sigrún Hjálmtýsdóttir,
Sigurður Hansson, Birgir Haraldsson,
Stefanía Svavarsdóttir og Davíð Ólafsson.

Stórsveitin er skipuð 20 hljóðfæraleik-
urum, blöndu atvinnu- og áhugamanna
og er æft einu sinni í viku.

Mosfellingar fjölmenntu á tónleikana
sem voru afar vel sóttir á þessu óvenju-
lega tónleikastað. Verkefnið var styrkt af
menningar- og lýðræðisnefnd Mosfells-
bæjar.

Mosfellsk tónlistarveisla

Héldu flotta
tónleika í
gróðurhúsi



Nettó
Sunnukriki!

Tilboðin gildameðan birgðir endast. Birt með fyrirvara umprentvillur ogmyndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Safnaðu
inneign og
fáðu betra
verð á
matvöru með
Samkaupa-
appinu

Opið
alla daga
kl. 9-21

Úrval af
vörum á
lágu verði!



Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Orlofsnefnd húsmæðra í Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrir sveitarfélögin Garðabæ,
Kjósarhrepp, Mosfellsbæ og Seltjarnarnes auglýsir hér með orlofsferðir fyrir árið 2023.

25. – 27. ágúst 2023
Nokkrar perlur Vestfjarða

10. - 18. september 2023
Glæsileg ferð um Portúgal

30. nóvember – 4. desember 2023
Aðventuferð til Berlínar og Dresden
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
einnig er hægt að senda tölvupóst á orlofgk@gmail.com

Húsmæðraorlof 2023
Gullbringu- og Kjósarsýslu

Miklar framkvæmdir eiga sér nú stað á N1
í Háholti þar sem fyrirhugað er að opna
Ísey skyrbar og Djúsí þar sem áður var
Subway.
Staðirnir tveir eru í eigu N1 og bjóða

báðir upp á holla og fljótlega rétti, Ísey með
skyrskálar og þeytinga og Djúsí með safa,
sjeika og samlokur.

„Við erummjög spennt að opna, sérstak-
lega þar semMosfellingar hafa lengi kallað
eftir þessum hollari valkostum og næring-
arríkum skyndibita. Við ætlum nú aldeilis
að svara því kalli,” segir Jónína Kristinsdótt-
ir rekstarstjóri Ísey og Djúsí.

Framkvæmdir eru á lokametrunum og er
stefnt að því að opna síðar í mánuðinum
og bjóða upp á góð opnunartilboð. „Það er
mikil breyting á rýminu, miklu bjartara og
nóg af sætum til að setjast niður með fjöl-
skylduna,“ segir Páll Líndal rekstrarstjóri
N1. Einnig er verið að fjölga valkostum á

þjónustustöð N1, setja allt í lokaða kæla og
bjóða upp á betra flæði.
Nú þegar eru Ísey og Djúsí á nokkrum

stöðvum N1 og hefur reynst gífurlega vel
og bætist nú Mosfellsbær í hópinn. „Þetta
verður frábær viðbót viðMosó enda heilsu-
eflandi samfélag ogmikill íþróttabær,“ segir
Jónína.

- Frítt, frjáls og óháð bæjarblað12

N1 í Háholti með nýjungar•Fljótlegir og hollir réttir

Ísey og Djúsí undir-
búa opnun í Mosó

PÁLL, JÓNÍNA OG KRISTINN
STANDA Í STÓRRÆÐUM Á N1

HOLLIR VALKOSTIR

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Örugg
og góð

þjónusta



9. MARS KL. 20:00
Lágafellslaug

Helga Möller og Elísa Berglind,
Tónlist og sund í innilauginni.

9. MARS KL. 20:00
Mosfellskirkja

Stormsveitin

12. MARS KL. 17:00
Bjartahlíð 23

Opið hús, söngur og prjón,
og kvennakórinn Stöllurnar
syngja nokkur lög.

12. MARS KL. 13:00-19:00
Byggðarholt 18

Opið hús - Smiðja Jóns Þórðar

12. MARS KL. 14:00-18:00
Fellsás 9a (bílskúr)

Opin vinnustofa

13. MARS KL. 20:00
Lágafellskirkja

Karlakór Kjalnesinga
með opna æfingu.

15. MARS KL. 20:00
Mosfellskirkja

Stormsveitin

30. MARS KL. 19:30
Hlégarður

Sögu- og myndakvöld með
Bjarka Bjarnasyni, Jóni Magnúsi
Jónssyni, Gísli Jóhannsson.

Menningarmars í Mosó er nýtt verkefni
á vegum Mosfellsbæjar sem hefur það
að markmiði að efla menningarstarf í
bænum, gera það sýnilegra og hjálpa
þeim sem að því standa að kynna sig.
Frekari upplýsingar á mos.is

Viðburðir í mars

Menn-
ingar-
mars
í Mosó
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Listasalur Mosfellsbæjar

Áhrifavaldur í Listasalnum
Næsta sýning í Listasal Mosfellsbæjar er
Áhrifavaldur = Shinrin Yoku eftir Rósu
Traustadóttur. Opnun er laugardaginn 18.
mars kl. 14-16.

Sýningin er vatnslitasýning og ber nafn
sýningarinnar þess merki að náttúran og
skógurinn erumiklir áhrifavaldar í lífi lista-
mannsins. Daglega gengur listamaðurinn
meðfram Varmánni og við Reykjalundar-
skóg. Þar upplifir hún mismunandi flæði
eftir árstíðum bæði hvað varðar gróður,
fuglasöng og vatnsflaum í ánni.

Skógarganga og viðvera í skóginum er
vísindagrein sem japanskir vísindamenn
hafa mælt og rannsakað, og þykja Shinrin
Yoku eða skógarböð hafa heilandi áhrif á
fólk.

Ilmkjarnaolíur sem unnar eru úr íslensk-
um skógum frá Nordic Angan eru notaðar
á sýningunni til að mynda þennan sérstaka
ljúfa og heilandi ilm skógarins.

Síðasti sýningardagur er 15. apríl.

Laus störf
í Mosfellsbæ
Öll laus störf hjá Mosfellsbæ
og stofnunum má sjá og sækja
um á ráðningarvef bæjarins:
www.mos.is/storf

Gerðu garðinn fínan!

Nýjung í Bókasafni Mosfellsbæjar-

plokktangir til útláns í 30 daga í senn

Skema verður með smiðju í teiknimyndaforritun í Bókasafni
Mosfellsbæjar laugardaginn 18. mars kl. 12:30-15:30.

• Kodu Gamelab er þrívítt forritunarumhverfi sem er sérsniðið
að ungum byrjendum í forritun.

• Í smiðjunni munu þátttakendur læra að skrifa sögu á sögu-
borði, sérsníða heim utan um söguna og forrita hana. Í lokin
fá þátttakendur að deila sögunum sínum með öðrum í
smiðjunni.

• Aldursviðmið: 7-10 ára.

• Skráning í smiðjuna er nauðsynleg
því aðeins 15 pláss eru í boði.
Skráning fer fram með því að senda
tölvupóst á evadogg@mos.is.

Teiknimyndaforritun
í Kodu Gamelab fyrir 7-10 ára
18. mars kl. 12:30-15:30

Bókasafn Mosfellsbæjar
Þorvaldur Friðriksson rithöfundur og
fornleifafræðingur heldur erindi um áhrif
Kelta á tungu og menningu Íslendinga.

í Bókasafni Mosfellsbæjar
fimmtudaginn 16. mars kl. 16:30



keiluhollin.is shakepizza.is

BÓKAÐU BRAUT EÐA FÁÐU TILBOÐ FYRIR HÓPA
Á KEILUHOLLIN@KEILUHOLLIN.IS
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Innritun í grunnskóla Mosfellsbæjar
fyrir skólaárið 2023-2024 fer fram
á þjónustugátt Mosfellsbæjar.

Innritun 6 ára barna sem hefja grunnskólagöngu
haustið 2023 fer fram frá 6. mars til 24. mars.

Skráning í frístund og mötuneyti 6 ára barna sem
og nýrra nemenda vegna skólaársins 2023-2024
verður auglýst sérstaklega síðar.

Innritun skólaskyldra barna og unglinga sem
flytjast til Mosfellsbæjar skal vera lokið 1. apríl.
Innritun barna og unglinga með lögheimili í
Mosfellsbæ, sem óska eftir að sækja grunnskóla
í öðrum sveitarfélögum utan lögheimilis, skulu
berast á þjónustugátt Mosfellsbæjar fyrir 1. apríl.

Umsóknir fyrir skólavist utan lögheimilis
endurnýjast ekki sjálfkrafa. Mikilvægt er
að umsækjendur kynni sér reglur um
skólavist utan lögheimilis á vef Mosfellsbæjar.

Nánari upplýsingar og aðstoð varðandi innritun
í grunnskóla Mosfellsbæjar veita skrifstofur
grunnskólana. Þau sem óska eftir aðstoð og
leiðbeiningum vegna þjónustugáttarinnar geta
snúið sér til þjónustuvers Mosfellsbæjar.

Fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar

Innritun í
grunnskóla
Mosfellsbæjar

Jeep Avenger, fyrsti alrafknúni bíllinn sem
Jeep sendir frá sér, hefur verið valinn bíll
ársins í Evrópu 2023. Með þessum virtu
verðlaunum bætist Avenger í stóran hóp
verðlaunabíla Jeep.

Íslensk-Bandaríska, ÍSBAND, umboðs-
aðili Jeep á Íslandi hefur hafið forsölu á
Jeep Avenger, en reiknað er með að fyrstu
bílar komi til landsins í sumar.

Jeep Avenger þykir samræma djarfa
hönnun við mikinn áreiðanleika og fjöl-
hæfni í akstri, en hann er bæði lipur og
öflugur með 20 cm veghæð og með 400
km meðaldrægni og allt að 550 km í inn-
anbæjarakstri

Verðlaunin eru veitt af óháðum fagaðil-
um og þykja ein mesta viðurkenning sem
bíll getur hlotið.

Afgerandi sigur með næstum fullt hús
Bíll ársins er valinn af 57 fulltrúum sem

hver um sig hefur 25 stig til að deila á milli
bílanna sjö sem keppa um efstu sætin.

Sigur Jeep Avenger í keppninni var nokk-

uð afgerandi en hann fékk næstum fullt hús
stiga. Fyrir neðanmá sjá dreifingu stiganna.
Að þessu sinni voru fimm af bílunum sjö
100% rafknúnir.

Jeep Avenger 328 stig
Volkswagen ID.Buzz 241stig
Nissan Ariya 211 stig
Kia Niro 200 stig
Renault Austral 163 stig
Peugeot 408 149 stig
Subaru Solterra/Toyota bZ4X 133 stig

Tilkoma Jeep Avenger á markað í Evrópu
markar upphaf nýrra rafknúinna tíma hjá
Jeep. Fyrirtækið stefnir á að kynna fjóra
nýja rafbíla til leiks fyrir árið 2025. Fyrir
lok 2030 er stefnt á allir bílar frá Jeep verði
100% rafknúnir.

Hægt er að tryggja sér eintak af Jeep Av-
enger í forsölu með því að senda tölvupóst
á avenger@isband.is eða hafa samband
við sölumenn ÍSBAND í síma 590 2300 og
á jeep.is

ÍSBAND er umboðsaðili Jeep•Rafmagnað frelsi

100% rafknúinn
Jeep Avenger er
bíll ársins 2023

FYRSTU BÍLARNAR KOMA
TIL LANDSINS Í SUMAR

Þann 1. mars voru 25 ár liðin frá því að bæjarskrifstofur Mosfells-
bæjar fluttu í húsnæði sitt í Kjarna.

Fyrir þann tíma hafði starfsemin lengst af verið í Hlégarði en var
þegar þarna var komið við sögu einnig með starfsemi í Þverholti
3 þar sem félagsþjónustan, skólaskrifstofan og heilbrigðiseftirlitið
voru til húsa.

Það var því kær-
komið fyrir stækkandi
bæjarfélag að koma
allri starfsemi bæjar-
skrifstofa undir sama
þak en þess má geta að
bókasafnið flutti árið
1995 úr Markholti 2 í
Kjarna.

Í tilefni dagsins var
haldið kaffisamsæti
bæjarstjórnar og starfs-
manna bæjarskrifstofa
áður en gengið var til reglubundinnar dagskrár bæjarstjórnar.

Á myndinni til hægri eru Pétur Lockton fjármálastjóri sem hefur
unnið í 25 ár á bæjarskrifstofunum, Anna Sigríður Guðnadóttir
forseti bæjarstjórnar, Unnur Ingólfsdóttir sem var félagsmálastjóri
og síðar sviðsstjóri í 34 ár og leit í heimsókn þennan dag, Regína
Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar, Gunnhildur Sæmunds-
dóttir starfandi sviðsstjóri fræðslu- og frístundasviðs og Jóhanna
Magnúsdóttir deildarstjóri grunnskóla en þær störfuðu báðar hjá
Mosfellsbæ fyrir 25 árum.

Starfsemin hafði lengst af verið í Hlégarði•Allri starfsemi komið undir sama þak

Bæjarskrifstofur 25 ár í Kjarna

1998

2023

Tveir kvennakórar
samanmeð tónleika
Heklurnar og Varmárkórinn, tveir
kvennakórar úr Mosfellsbæ, halda
saman vortónleika í Guðríðarkirkju
fimmtudaginn 30.mars kl. 20:00.
Á tónleikunum flytja kórarnir
fjölbreytta dagskrá með íslenskum
og erlendum lögum, meðal annars
fjögur lög við ljóð eftir Halldór
Laxness. Kórfélagar vonast til að
eiga góða og skemmtilega stund
með sem flestum á tónleikunum.
Miðaverð er 3.000 kr en frítt fyrir
börn yngri en 16 ára.

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 6. APRÍL

mosfellingur@mosfellingur.is



Opið í ÞverhOlti 5
13-18 mán-fös., 11-14 laugardaga

Áttu von á barni? Við eigum fullt af garni!

Um er að ræða 100% vinnu
Virka daga frá 9.00-18.00 og önnur hver helgi frá 11.00-15.00

Útilegumaðurinn er vinnustaður þar sem áhersla
er lögð á góða þjónustu og vöruþekkingu

Öll kyn eru hvött til að sækja um!

Umsóknir og ferilskrá berist til hafdis@utilegumadurinn.is

Óskum eftir hressu sumarstarfsfólki
til að vinnameð okkur í sumarUmsóknir óskast

í Klörusjóð
Nýsköpunar- og þróunarsjóður skóla-
og frístundastarfs í Mosfellsbæ

Markmið Klörusjóðs er að stuðla að framþróun á
skóla- og frístundastarfi í Mosfellsbæ. Sjóðurinn
er ætlaður til að styrkja verkefni sem unnin eru
í einstökum skólum eða í samstarfi á milli skóla.
Heildarframlag til sjóðsins árið 2023 eru tvær
milljónir og í ár er áherslan lögð á stoðir nýrrar
menntastefnu sem eru vöxtur, fjölbreytni, samvinna.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl og sótt
er um á þjónustugátt Mosfellsbæjar.

Samkvæmt reglum sjóðsins er úthlutað einu sinni
á ári. Allar upplýsingar um reglur Klörusjóðs má
finna á vef Mosfellsbæjar, mos.is/klorusjodur

Nafn sjóðsins er Klörusjóður, til heiðurs
Klöru Klængsdóttur (1920-2011). Klara
útskrifaðist frá Kennaraskóla Íslands árið
1939 og hóf sama ár kennslu við Brúar-
landsskóla. Hún starfaði alla sína
starfsævi sem kennari í Mosfellsbæ.

Fræðslu- og frístundasvið Mosfellsbæjar

Mosfellsbær www.mos.is 525 6700

Bjartahlíð 9, 270 Mosfellsbær
FIMM HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR VIÐ BJÖRTUHLÍÐ
Fasteignamiðlun Grafarvogs kynnir bjarta og vel skipulagða fimm herbergja endaíbúð á
þriðju og efstu hæð að Björtuhlíð 9 í Mosfellsbæ. Húsið er teiknað af Kjartani Sveins-
syni arkitekt. Íbúðin er björt og vel skipulögð, útsýni er gott og arinn er í stofu. Eignin
er samkvæmt þjóðskrá 159 fermetrar, íbúðin er 131 fermetri og bílskúr 28 fermetrar.
Eignin skiptist í forstofu, skála, stofu/borðstofu og sólstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi,
sjónvarps- og gestaherbergi, baðherbergi og þvottahús/búr. Stutt er í skóla og leikskóla,
matvöruverslun og sundlaug. Golfvöllur er steinsnar frá. Verð 95.900.000

Hafið samband við Árna Þorsteinsson löggiltan fasteignasala á arni@fmg.is og í síma 898-3459
eða Sigrúnu Stellu Einarsdóttur löggiltan fasteignasala á stella@fmg.is og í síma 824-0610 til
að bóka skoðun.

FASTEIGNAMIÐLUN GRAFARVOGS

Spöngin 11 • 112 Reykjavík • 575 8585

Bæjarblað í 20 ár - 17
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Sérsniðin þjónusta til
byggingaraðila

ALLT.IS - ALLT@ALLT.IS - 5605505

ÁRSHÁTÍÐ
MOSFELLSBÆJAR

SVIPMYNDIR

ANNA RÚN, ALEXÍA OG MARÍA OG REGÍNA BÆJARSTJÓRI EN
ÞÆR BÁRU HITANN OG ÞUNGANN AF SKIPULAGNINGU KVÖLDSINS

STARFSMANNA



Mars er menningarmánuður í Mosfellsbæ
Helga Möller er ein af nefndarmönnum menningarnefndar Mosfellsbæjar
og hún ásamt fleiru góðu fólki ætlar að gefa menningu í mars.

Tónlist og zumba
í Lágafellslaug

Öll fimmtudags-
kvöld til páska

Kl. 20:00-21:30

Helga mun koma fram í Lágafellslaug
í kvöld, fimmtudagskvöldið 9. mars
kl. 20.00 í innilauginni.

Þar geta gestir verið ofan í lauginni og
notið tónlistar Helgu með aðstoð Elísu
Berglindar sem stýrir Zumba og annars
konar hreyfingu á bakkanum.

Það eru allir velkomnir, allur aldur og öll
kyn og úr öllum bæjarfélögum, á meðan
húsrúm leyfir.

Enginn aðgangseyrir

„Við ætlum að hafa gaman og syngja og
hreyfa okkur. Sjáumst hress í lauginni”

Ilmsánan
byrjar aftur í
Lágafellslaug



Chess After Dark og Bankinn Bistro efna til skákmóts fyrir 16 ára og yngri
sunnudaginn 12. mars kl. 14:00. Glæsileg verðlaun fyrir efstu sætin.
Skráning og nánari upplýsingar verður að finna á skak.is.

Fimmtudaginn 16. mars kl. 17:00 safnast stuðningsmenn Aftureldingar
saman í Bankanum og hita upp fyrir Final4 í Höllinni. Andlitsmálning,
stuðningsmannabolir til sölu og rútuferðir í Laugardalshöll.

Laugardagskvöldið 18. mars breytum við Bankanum í PíanóBar með aðstoð
Karlakórs Kjalnesinga. Frá kl. 22:00 verður sest við píanóið og allir geta
tekið undir, hver með sínu nefi. Frítt inn og hörku stemning í heimabyggð.
“SING-A-LONG” fram á nótt.

Lovísa.is og Bankinn Bistro efna til skvísukvölds 23. mars kl. 21:00.
Sigga Dögg kynfræðingur með kynlífsuppistand og spjall um betra kynlíf.
Lovísa.is kynnir hágæða unaðsvörur og fatnað úr netverslun sinni.
Tryggðu þér sæti á bankinnbistro.is (995 kr. og freyðivínsglas fylgir).

Miðvikudagskvöldið 5. apríl, daginn fyrir skírdag, verður haldið páskabingó.
Glæsilegir vinningar að vanda og bankabingóstjórarnir Hilmar Gunnarsson
og Einar Scheving stýra kvöldinu. Forsala spjalda verður á bankinnbisto.is

Þverholti 1 270 Mosfellsbæ s. 787-7000 www.bankinnbistro.is bankinn@bankinnbistro.is



miniborgarar • smáréttir • eftirréttir

Veislu
þjónusta

WWW.BANKINNBISTRO.IS

PÍANÓBAR
KARLAKÓR KJALNESINGA GEFUR TÓNINN

SYNGDU MEÐ FRÁ KL. 22:00

LAUGARDAGINN 18.MARS BREYTUM VIÐBANKANUM Í

SING
A

LONG

Chess After Dark og Bankinn Bistro efna til skákmóts
fyrir 16 ára og yngri sunnudaginn 12. mars kl. 14:00.
Glæsileg verðlaun fyrir efstu sætin.

FIMMTUDAGUR 16.MARS FRÁ KL. 17

BIKAR
UPPHITUN
Stuðningsmenn Aftureldingar safnast
saman og hita upp fyrir Final4 í Höllinni.
Andlitsmálning, stuðningsmannabolir
til sölu og rútuferðir í Laugardalshöll.

UNGMENNA

SKÁKMÓT



- Mosfellingurinn Margrét Guðjónsdóttir22
Myndir: Ruth Örnólfsdóttir, Aldís Pálsdóttir og úr einkasafni.

Margrét Guðjónsdóttir var orðin
fimmtug er hún hóf nám í laga-
deild Háskóla Íslands. Hún hafði

starfað til fjölda ára á lögmannsstofum
áður en hún hóf námið og þekkti því vel
til hinna ýmsu sviða lögfræðinnar.

Árið 2016 stofnaði hún eigin lögfræði-
stofu og fasteignasölu enMargrét er einn-
ig löggiltur fasteignasali. Hún hefur sér-
stakan áhuga á erfða- og hjúskaparrétti
og hefur verið dugleg að hvetja fólk til að
vera betur meðvitað um rétt sinn.

Margrét er fædd á Hvolsvelli 30. október
1956. Foreldrar hennar eru Kristbjörg Lilja
Árnadóttir húsmóðir og Guðjón Jónsson fv.
frystihússtjóri á Hvolsvelli en þau eru bæði
látin.
Margrét á þrjú systkini, Rúnar f. 1940,

Inga f. 1943 d. 2022 og Ernu Hönnu f.
1952.

Þetta var nafli alheimsins
„Ég er alin upp á Hvolsvelli, yndislegt

þorp þar sem allir þekktu alla og allir voru
sem einn ef eitthvað bjátaði á. Á mínum
uppvaxtarárum voru íbúarnir hundrað
og sextíu en í mínum huga var þetta nafli
alheimsins.
Foreldrar mínir voru ein af frumbyggjum

Hvolsvallar, afi og amma og tvö systkini
mömmu áttu heima þarna líka svo þetta
var sannkallaður fjölskyldureitur. Ég var
svo heppin að róló var á bak við húsið mitt
svo það var ekki langt að fara til að leika.
Foreldrar mínir voru mjög dugleg að

fara í tjaldferðalög um landið og ég á
margar góðar minningar úr þeim ferðum.
Allar sundlaugar voru leitaðar uppi og það
fannst mér mikið sport.“

Ekki amalegt að komast á böllin
„Ég gekk í Hvolsskóla og fannst það

mjög gaman, stúdentinn kláraði ég svo frá
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég byrjaði
ung að vinna og sumarið eftir fermingu hóf
ég störf í félagsheimilinu Hvolnum sem þá
var eina hótelið á Hvolsvelli. Hvollinn var
vel þekktur fyrir sín sveitaböll og
það var ekki amalegt að komast
svona ung inn á þau.
Eftir að ég flutti til Reykja-

víkur þá var ég svo heppin að
fá skrifstofustarf hjá Toyota-umboðinu.
Það var einstaklega gott að starfa fyrir þau
hjónin Pál og Elínu enda frábærir félagar
starfsmanna sinna. Ég hóf síðar störf á
lögmannsstofu og starfaði þar sem fram-
kvæmdastjóri í mörg ár.“

Sælureitur við Silungatjörn
Margrét giftist Kjartani Óskarssyni í

Hlégarði 1994. Rúnar bróðir Margrétar
var á þessum tíma starfandi sýslumaður í
Reykjavík og gat því gefið þau saman.
Kjartan er menntaður garðyrkjufræð-

ingur en starfar í dag í Íþróttamiðstöðinni
að Varmá. Þau hjónin eiga tvö börn, Lilju
f. 1988 og Kolfinn Erni f. 1999 en fyrir átti
Kjartan Karen f. 1988.
„Við fjölskyldan eldummikið saman, það

eru gæðastundir þegar allir gera
saman pizzu á föstudagskvöld-
um, þessi hefð hefur verið alveg
frá því börnin voru ung. Okkur

finnst líka gaman að ferðast, hvort sem er
að fara í stuttar borgarferðir eða á sólar-
strönd.
Við hjónin erum búin að gera okkur

sælureit við Silungatjörn sem er yndislegur
staður. Hlökkum til að eyða þar meiri tíma
í framtíðinni,“ segir Margrét og brosir.

Hófu nám á sama tíma
„Mig hafði lengi langað að læra lögfræði

en þegar ég var farin að vinna og komin
með fjölskyldu þámiklaði ég það fyrir mér.
Ég var orðin fimmtug þegar ég ákvað að
skoða þann möguleika að fara í þetta nám
með vinnu. Ég skráði mig í lagadeild Há-
skóla Íslands og sé ekki eftir því, í kjölfarið
aflaði ég mér málflutningsréttinda en það
er nauðsynlegt ef maður ætlar að geta flutt

mál fyrir dómstól-
um.
Við mæðgur

hófum nám á sama
tíma en Lilja mín
fór í verkfræði. Ég
lofaði henni að ég
skyldi ekkert vera
að heilsa henni á
göngunum en við
höfðumbáðarmjög
gaman af þessu,“
segir Margrét og
hlær.

Mikil vanþekking
í gangi
Margrét stofnaði

sína eigin lög-

mannsstofuMGLögmenn árið 2016
með aðsetur í Mosfellsbæ. Hún er
líka löggiltur fasteignasali og hefur
verið að sinna því starfi töluvert
samhliða lögmannsstörfunum.
Margrét hefur komið að hinum

ýmsu sviðum lögfræðinnar en hún
hefur sérstakan áhuga á erfða- og hjúskap-
arrétti. Hún telur að að það sé töluverður
misskilningur og vanþekking í gangi hjá
fólki varðandi þaumál og hún vill hvetja fólk
til að vera betur meðvitað um rétt sinn.

„Hjúskaparlögin gilda aðeins um hjú-
skap tveggja einstaklinga eins og segir í 1.
gr þeirra. Þar er sérstaklega tekið fram að
þau taki ekki til óvígðrar sambúðar. Eng-
inn lögerfðaréttur er milli sambúðaraðila í
óvígðri sambúð, skiptir þá engu hvort aðilar
hafi skráð sambúðina, hvað hún hafi staðið
lengi eða hvort þeir eigi börn saman.“

Ég óska fólki til hamingju
„Ástæða þess að hjón gera oft kaupmála

um að eign sé séreign er sú að hún komi
ekki til skipta við skilnað eða andlát. Þá
þarf að gæta að því, ef vilji er til, að tiltaka
að eignin verði hjúskapareign að því hjóna
látnu, því annars þarf að skipta búi hins
látna og jafnframt að greiða erfðafjárskatt
af eigninni sem getur verið töluverð fjár-
hæð.

Sambúðarfólk óskar oft eftir því að gera
slíkt hið sama þ.e.a.s. að gera kaupmála
og vill tryggja sig eins og fólk í hjúskap en
það er ekki hægt. Það getur gert erfðaskrá
þar sem kveðið er á um að hinn sambúð-
araðilinn skuli taka arf eftir þá en eigi það
barn, hvort sem þau eru sameiginleg eða
ekki þá getur það aðeins ráðstafað 1/3 af
arfi sínum á þennan hátt. Réttur til að sitja í
óskiptu búi er heldur ekki í boði. Mögulega
er hægt að gera yfirlýsingu um vilja fólks en
það skjal er hvergi hægt að skrá.
Ég óska fólki til hamingju þegar það

hefur gert erfðaskrá, það er nefnilega oft
þannig að fólk ætlar sér að ganga frá erfða-
skrá við tækifæri en svo verður það of seint.
Það skiptir líka máli að hún sé gerð meðan
fólk er heilt heilsu.“

Ræktin er mín slökun
Ég spyr Margréti að lokum út í áhuga-

málin? „Vinnan mín er klárlega aðal-
áhugamál mitt, mér finnst mjög gaman að
stúdera hinar ýmsu hliðar lögfræðinnar og
les mikið um allt sem henni tengist. Mér
finnst mjög gott að fara í ræktina en það
er mín slökun.
Ég er líka í Rótarýklúbbi Mosfellssveitar

sem er mjög áhugaverður og skemmtilegur
félagsskapur og ég er forseti klúbbsins þetta
starfsárið. Það er alltaf eitthvað skemmti-
legt og fróðlegt í gangi hjá okkur allt árið
um kring,“ segir Margrét brosandi er við
kveðjumst.Fjölskyldan, Kjartan, Margrét, Aþena, Kolfinnur Ernir, Lilja og Gunnar Smári.

MOSFELLINGUR
Eftir Ruth Örnólfsdóttur

ruth@mosfellingur.
RIN
fsd

i

Erfðamál koma okkur öllum við
Margrét Guðjónsdóttir lögmaður hvetur fólk til að vera betur meðvitað um rétt sinn

Viðmæðgur hófumnám
á sama tíma en Liljamín

fór í verkfræði. Ég lofaði henni
að ég skyldi ekkert vera að
heilsa henni á göngunum.

HIN HLIÐIN
Hvaða tímarit kaupir þú helst?
Hús og híbýli og Gestgjafann.

Besta setning sem þú hefur heyrt?
„Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt.“

Hver myndi leika þig í bíómynd?
Úff þessi er erfið, Meryl Streep.

Uppáhaldsveitingastaður?
Blik er góður staður.

Hvað heillar þig í fari fólks?
Heiðarleiki og húmor.

Fallegasta augnablikið?
Sólarlag við Silungatjörn.

Hvað er það skemmtilegasta sem
þú hefur gert? Þegar stórt er spurt, en
góðar stundir í góðra vina hópi eru alltaf
skemmtilegar.

Bestu kaup sem þú hefur gert?
Húsið mitt í Hagalandi.

UNG AÐ ÁRUM

MARGRÉT OG KJARTAN

BRÚÐKAUP 1994



AÐEINS EF ÞÚ PANTAR Á NETINU EÐA MEÐ APPINU, GREIÐIR FYRIR FRAM OG SÆKIR

DOMINOS.IS | DOMINO’S APP

2.290 KR.



Góður svefn í íslenskum
ullarfaðmi eykur vellíðan

Íslenskar ullarsængur
Fáanlegar á Lopidraumur.is

- www.mosfellingur.is24

HLYNUR, DIDDÚ, BJARKI OG KELI

DALSGARÐSDANSINN DUNAR

Vel heppnað blót í Harðarbóli• Íbúar Mosfellsdals í stuði

Þorrablót Dalbúa
Þorrablót Dalbúa var haldið í Harðarbóli 17. febrúar. Brak og brestir tóku á móti gestum
við komuna, Helena fór með annál og Tóti og Einar Scheving stjórnuðu happdrætti.
Hljómsveitin Kókos lék síðan fyrir dansi fram á nótt. Á baksíðu blaðsins í dag má sjá
mynd af þorrablótsnefndinni sem hafði veg og vanda af glæsilegu blóti.

Kíkid á okkur á Facebook - roskvinnustofa@gmail.com

Sérhæfum okkur í prentun á persónulegum gjöfum
- púdar - veggplattar - ísskápsseglar -

RÖSK
vinnustofa



Icewear á Þingvöllum leitast eftir öflugum starfsmönnum í lifandi og
skemmtileg afgreiðslustörf á einum fallegasta ferðamannastað landsins.

Icewear er ört stækkandi fyrirtæki og verkefnin sem bíða eru skemmtileg
og krefjandi. Góð íslensku- og enskukunnátta mikilvæg.

Starfsmannabíll fer frá Ártúni alla morgna kl. 8:00

og frá N1 Mosfellsbæ kl. 8:15.

Nánari upplýsingar inn á www.alfred.is

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á laufey@icewear.is

Í gamla fjósinu á blikastöðum hafa áhuga-
menn gert upp gamlar landbúnaðarvélar í
gegnum tíðina. Þar er vísir að litlu safni af
mörgum listilega vel uppgerðum vélum af
ýmsum gerðum. Nú gat hópurinn loksins
komið saman á ný og blótað þorra.

ÖRN ÁRNA SKEMMTIR LANGBORÐ Í GAMLA FJÓSINU

ÞORRABLÓT HJÁ BLIKASTAÐABÆNDUM
Loks hægt að blóta á ný•Áhugamenn um gamlar landbúnaðarvélar
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Sjávarréttahlaðborð

HERRA-
KVÖLD
LIONS
Árlegt herrakvöld Lionsklúbbs Mosfells-
bæjar var haldið í Hlégarði föstudaginn
17. febrúar.

Boðið var upp á glæsilegt sjávarrétta-
hlaðborð og veislustjórn var í höndum
Jógvans Hansen.

Málverkauppboð og happdrætti voru á
sínum stað og auðvitað sungið og spjallað.

- Herrakvöld26

BEGGI, MAGGI OG JÓGVAN SIGSTEINN, MAGNÚS OG BRAGI

HARALDUR, PÉTUR HAUKUR OG INGVAR GUNNAR OG HJÖRLEIFUR

ÞORSTEINN OG KRISTINN GUNNAR, KARL OG INGIHLAÐBORÐ

Skólahljómsveit Mosfellsbæjar
pantanir í gegnum netfangið pgeorgsdottir@gmail.com

LiverpooL-skoLinn
fyrir stelpur og stráka á aldrinum 6-16 ára

í Mosfellsbæ 9.- 11. júní

Skráning
er hafin
afturelding. is

S

Nánari upplýsingar: l iverpool@afturelding. is
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TILBOÐ
FYRIR MOSFELLINGA

20%
afsláttur

Kjötbúðin Sunnukrika 3

9. - 11. MARS
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- Íþróttir28

Æfingar tvisvar í viku að Varmá

RINGÓFJÖR
FYRIR 60+
Ringó hefur verið stundað hjá eldri borgurum í Mosfellsbæ
í nokkur ár.

Æfingar fara fram í íþróttahúsinu að Varmá á þriðjudög-
um kl. 12:10-13:10 og á fimmtudögum kl. 11:30-12:30.

Það er íþróttanefnd FaMos sem stendur fyrir þessum
æfingum tvisvar í viku. Vel er tekið á móti nýju fólki og er
nóg að mæta bara á staðinn og taka þátt.

Hópurinn hefur farið á þónokkur mót en Borgarnes,
Hvolsvöllur, Kópavogur og Mosfellsbær hafa skipst á
að halda þau. Síðasta var haldið mót hér í Mosfellsbæ í
nóvember.

Mikil aukning hefur verið í
allri hreyfingu eldri borgara
og er ringó ein af íþróttun-
um sem í boði er.

Ringó er skemmtileg íþrótt
sem hentar flestum og svipar
til blaks. Í stað bolta eru notaðir
tveir gúmmíhringir, sem liðin kasta
yfir net og reyna að koma í gólf hjá
andstæðingnum. Aðeins má grípa hringina með annarri
hendi og þar sem tveir hringir eru á lofti í einu verður oft
æði mikið líf og fjör á vellinum.

RINGÓ ER SKEMMTILEG
ÍÞRÓTT SEM HENTAR FLESTUM



Bikarúrslitahelgi
í handbolta

AFTUR
ELDING
STJARNAN

Fimmtudaginn 16. mars kl. 20:15

S
Upphitun í Bankanum frá kl. 17:00

Tilboð á mat og drykk.

Rothöggið mætir, andlitsmálun,
stuðningsmannabolir á vægu verði.

Rútuferðir í Laugardalshöll leggja
af stað kl. 19:15. Rúta heim aftur.

FINAL
FOUR

Mætum í stúkuna með Rothögginu og
styðjum okkar lið! Áfram Afturelding!

SPORT ÍSLANDI
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AftureldingAr
vörurnAr

fást hjá okkur sport íslandi

Árlegt steikarkvöld (herrakvöld) meistara-
flokks Aftureldingar í fótbolta fer fram í
íþróttahúsinu að Varmá á laugardag.

Á kvöldinu verður boðið upp á
stórglæsilegt steikarhlaðborð frá Geira
í Kjötbúðinni. Skemmtiatriðin verða af
dýrari gerðinni að þessu sinni. Húsbandið
stígur á svið, Jóhann Alfreð flytur gam-
anmál og Himmi Gunn veislustjóri mun
stýra stórskemmtilegu uppboði.

Þá verður glæný keppnistreyja frá JAKO
kynnt fyrir sumarið. Einungis örfáir miðar
eru eftir en miðasala er í fullum gangi á
midix.is.

Mikið hefur gengið á hjá elsta drengjaliði
Mosfellinga í fimleikum á vorönn. „Eftir að
drengjaliðið okkar KKE hlaut Hópabikarinn
á uppskeruhátíð UMFA hafa þeir misst þrjá
sterka leikmenn. Tveir drengir skiptu um
félag og gengu til liðs við aðal mótherjana
og sá þriðji datt út þar sem hann slasaðist
illa í febrúar.

Á GK mótinu þann 12. febrúar virtust
þessi áföll hafa áhrif á drengina okkar þar
sem þeir töpuðu mótinu. Það varð þjálf-
urum augljóst að það þyrfti að vinna vel í

liðsanda og sjálfstrausti drengjanna því eft-
ir svekkjandi ósigur voru 3 vikur í Bikarmót
2023 og titill til að verja.

Föstudaginn 3. mars mættu okkar dreng-
ir til leiks með sterka heild og fullir af sjálfs-
trausti. Drengjunum tókst eftir hart mót að
halda bikarnum í Mosfellsbæ þar sem þeir
sigruðu Bikarmótið með heilum tveimur
stigum yfir aðal mótherjum sínum.“

Fimleikadeildin er stolt af drengjaliðinu
sem keyrir á móti straumnum þegar hann
er sem þyngstur.

Titilvörn fimleikadrengjanna

Steikarkvöld að Varmá
haldið á laugardaginn

Tveir Mosfellingar urðu Pinatar Cup
meistarar með A landsliði kvenna í
knattspyrnu en mótið fór fram á Spáni á
dögunum. Það eru þær Cecilía Rán Rún-
arsdóttir og Hafrún Rakel Halldórsdóttir.

Cecilía varði markið í leiknum gegn
Wales og Hafrún var í byrjunarliðinu í
leiknum við Filippseyjar.

Ísland endaði mótið með sjö stig eftir
sigur gegn Skotlandi og Filippseyjum og
jafntefli gegn Wales.

Cecilía og
Hafrún með
landsliðinu

Pinatar Cup meistarar

HAFRÚN RAKEL

CECILÍA RÁN

Fimmtudaginn 16. og föstudaginn 17. febrúar voru æfingar fyrir krakka undir stjórn þjálf-
aranna Gests Gunnarssonar, Ellerts Kristjáns Georgssonar og Karls A. Claesson.

Um 30 krakkar mættu á æfingarnar að Varmá. Sunnudaginn 19. febrúar var fjölskyldu-
tími í umsjón Bjarna Þorgeirs Bjarnasonar landsliðsþjálfara og mættu um 80 manns á þá
kynningu. Þetta er gert í samstarf Íþróttafulltrúa og Borðtennissambandsins.

Stefnt er á að bjóða upp á reglulegar æfingar í Mosfellsbæ í haust.
Á myndinni eru Hinrik Þór og Eyþór Eldur og systir hans.

Borðtennis kynnt í vetrarfríi

BlakVeiSla í DigraneSi
Blakstrákarnir í Aftureldingu leika í kvöld, fimmtudag, í undanúrslitum Kjörísbikarsins.
Afturelding og Hamar eigast við og hefst leikurinn kl. 20:15. Í hinum leiknum eigast við
Þróttur Fjarðarbyggð og KA. Úrslitaviðureignin er svo á laugardag kl. 13.

SPENNANDI BLAK-
HELGI FRAM UNDAN

Næsta blað kemur út:
6. apríl
Efni og auglýsingar skulu berast
fyrir kl. 12, mánudaginn 3. apríl.

út:

GAMAN AÐ PRÓFA



Bókanir : helgadogg@helgadogg.is

FERMINGARMYNDATAKA

helgadogg.is

Myndatakan getur far ið fram út i eða í stúdíó i .
Með f jö lskyldunni , ömmu og afa , ja fnvel áhugamál inu og gæludýr inu.
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Smiðjuvegi 60 (rauð gata) Kópavogi - Sími 557 2540

Leirvogstunga 27, 270 Mosfellsbæ, sími: 864 6600

Gólfefna lausnir
fyrir heimili
og fyrirtæki

www.bmarkan.is

GERÐ AÐALUPPDRÁTTA

VERKEFNA– OG
BYGGINGASTJÓRNUN

HAGKVÆMISATHUGANIR OG
ÁÆTLUNAGERÐ

UMSJÓN FRAMKVÆMDA

ÁSTANDSKOÐUN FASTEIGNA

WWW.TOGT.IS
togt@togt.is
sími 893 3022

Þverholti 3 - Sími: 566-6612

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR

Þjónusta viðmosfellinga

Aðsendar greinar - 33

Undanfarin ár hefur Mosfellsbær vaxið
hratt sem felur í sér margs konar áskor-
anir, svo sem að innviðir fylgi með, þar
á meðal fjölgun leikskólaplássa.
Vel hefur verið haldið á þessum

málum undanfarin ár í Mosfellsbæ og
hafa flest öll börn 12 mánaða og eldri
í bænum fengið dagvistunarúrræði
undanfarin ár.

Fulltrúar D-lista í bæjarstjórn lýsa yfir mikilli
ánægju með að loksins hafi verið tekin ákvörð-
un af meirihlutanum um að bjóða út byggingu
leikskóla í Helgafellshverfi, en það útboð var á
döfinni síðastliðið sumar.
Nýr meirihluti frestaði útboðinu á síðasta ári,

ekkert gerðist í marga mánuði en loks var settur
á stofn starfshópur sem var til þess fallinn að
skoða stöðu leikskólamála í Mosfellsbæ.
Sú vinna var algjörlega óþörf að okkar mati

því upplýsingarnar og áætlanir lágu þegar fyrir
á fræðslusviði bæjarins og það hefur verið vand-
lega og af fagmennsku unnið í þessum málum
undanfarin ár eins og góð staða dagvistunar-
mála í Mosfellsbæ sýnir.

Biðlistar myndast og kostnaður stórhækkar
Bæjarfulltrúar D-lista hafa ítrekað á síðustu

átta mánuðum þrýst á að bygging leikskóla hefj-
ist sem fyrst því sú töf sem hefur orðið á fram-
kvæmdum er bæði óheppileg og kostnaðarsöm.
Opnun leikskólans mun frestast um allt að eitt
ár með tilheyrandi vandræðummeð dagvistun
auk þess sem kostnaður við bygginguna verður
hærri vegna þeirra tafa sem hafa orðið.

Í byrjun kjörtímabilsins lögðu bæjarfulltrúar
D-lista til að farið verði í vinnu við að lækka
byggingarkostnað og bjóða verkið strax út en
það hefði sparað skattgreiðendum háar fjár-
hæðir í kostnaði við verkefnið. Hugmyndir okk-
ar varðandi lækkun byggingarkostnaðar voru
ekki skoðaðar en ljóst er að þær hefðu getað
skilað mun meiri lækkun á byggingarkostnaði,

bygging leikskólans hefði ekki tafist og
kostnaður hefði ekki hækkað eins og nú
hefur gerst.

Það er ánægjulegt að það hafi tekist
að lækka núverandi áætlaðan bygg-
ingarkostnað um 15% en sú lækkun
og sá sparnaður sekkur allur í hafið
vegna hækkana sem hafa orðið m.a. á

byggingarvístölu, verðbólgu, byggingarkostnaði,
launa- og fjármagnskostnaði verkefnisins á síð-
ustu mánuðum.
Auk þess var ákveðið, fyrir eingöngu fjórum

vikum síðan, að bjóða út stoðveggi sem eru
hluti af byggingunni í sérútboði sem er mjög
óhagkvæmt, í stað þess að bjóða allt verkið út
í einu lagi.

Slæm stjórnsýsla og hærri kostnaður
Fulltrúar meirihluta Framsóknar, Samfylk-

ingar og Viðreisnar tóku ranga ákvörðun í þessu
máli og er þaðmiður fyrir skattgreiðendur íMos-
fellsbæ og foreldra ungra barna sem því miður
munu lenda á biðlistum eftir dagvistun vegna
tafa sem hafa orðið á byggingu leikskólans.

Reikna má með að útgjöld sveitarfélagsins
muni áfram hækka til muna vegna ákvarðana-
fælni nýs meirihluta því búið er að fresta til
dæmis nauðsynlegum framkvæmdumað Varmá,
m.a. bygging 1.200 m2 þjónustuhúss og lagning
nýs gervigrasvallar. Þær framkvæmdir eru í al-
gjörri óvissu og gæti kostnaður orðið tugum eða
hundruðummilljóna króna hærri þegar loks að
framkvæmdum kemur og er það afar slæmt fyrir
skattgreiðendur í Mosfellsbæ.

Er þetta meirihlutinn og vinnubrögðin sem
kjósendur Framsóknar völdu í kosningunum
síðastliðið vor?

Ásgeir Sveinsson
Oddviti D-lista

Bæjarfultrúi Mosfellsbæ.

Leikskólabygging
í Helgafellshverfi

Það var nóg um að vera í vetrarfríi
grunnskóla Mosfellsbæjar 16.-19.
febrúar síðastliðinn.
Ungmennaráð bæjarins fékkmálið til

umfjöllunar og kommeð afar skemmti-
legar hugmyndir að afþreyingu. Starfs-
fólk íþrótta- og tómstundanefndar, í
samvinnu við íþrótta- og tómstundafé-
lög Mosfellsbæjar og félagsmiðstöðina
Bólið, útbjó síðan frábæra dagskrá fyrir börn,
ungmenni og fjölskyldur þeirra.

Mikið stuð var í sundlaugum og íþróttahús-
um bæjarins. Boðið var upp á kennslu í skák og
borðtennis, hægt var að fara í Zumba, Yoga, flot,
slökun og ilmsána, auk þess sem hin sívinsæla
Wipeout braut var sett upp. Bólið sá um sund-
laugapartý, Afturelding bauð börnum að koma
í fimleika- og körfuboltafjör, taekwondodeildin
var með opnar æfingar og handknattleiksdeildin
setti upp þrautabraut og æfingar. Hestamanna-

félagið Hörður bauð krökkum að koma
og kynnast hestamennsku, fá að klappa
hestunum og láta teyma undir sér. Golf-
klúbburinn bauð fjölskyldum að spreyta
sig í golfi og Skátarnir og Björgunar-
sveitin Kyndill sáu um fjölskyldugöngu
á Úlfarsfell.

Það hafa ekki allir tök á að fara með
fjölskylduna í frí þegar skólarnir eru í vetrarfríi.
Því er dagskrá sem þessi afar kærkomin og
nýttu fjölmargir krakkar, foreldrar, afar, ömmur,
frænkur og frændur þetta einstaka tækifæri til að
eiga góðar samverustundir í bænum okkar.
Íþrótta- og tómstundanefnd þakkar öllum

sem komu að hugmyndavinnu, skipulagningu
og framkvæmd þessarar glæsilegu dagskrár
kærlega fyrir.

Erla Edvardsdóttir,
formaður íþrótta- og tómstundanefndar.

Mikið um að vera í
vetrarfríi grunnskólanna

Sendið okkur myndir af nýjum
Mosfellingum ásamt helstu
upplýsingum á netfangið

mosfellingur@mosfellingur.is
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Guðjón
Svansson
gudjon@kettlebells.is

Hvernig bregstuvið
krefjandi aðstæðum?
Síðustu daga hef ég verið að hugsa

um árin tvö sem ég vann við
neyðarvarnir hjá Rauða krossinum.
Þetta var mjög lærdómsríkur tími og
ég bý enn að ýmsu sem ég lærði á
þessum árum.

Eitt af því er hvernig maður bregst
við erfiðum aðstæðum. Eldgos,

annars konar náttúruhamfarir og
alvarleg slys af ýmsum toga var það
sem við vorummest að vinna með,
en viðbrögðin gilda um allt mótlæti
– sama hversu stórvægilegt eða
smávægilegt það er.

Og hvernig bregst maður við
mótlæti og krefjandi aðstæð-

um? Af rósemi og yfirvegun. Það
er lykilatriði. Neyðarvarnir snúast
annars vegar um að vera eins vel
undirbúinn fyrir erfiðar aðstæður
og maður getur verið og hins vegar
um að bregðast við þeim aðstæðum
sem koma upp á yfirvegaðan og
skipulagðan hátt. Teikna upp hvað
er hægt að gera í stöðunni og velta
fyrir sér mögulegum sviðsmyndum.
Velta fyrir sér hvaða möguleg áhrif
hver sviðsmynd hefur í för með sér
og hvaða mögulegar afleiðingar
ákvarðanir okkar munu hafa.

Það er sömuleiðis mikilvægt
að láta ekki gremju, reiði eða

sjálfsvorkunn ná tökum á sér. Af
hverju ég? Af hverju þurfti hann/hún
að gera þetta? Alltaf þarf eitthvað
svona að koma fyrir mig. Og svo
framvegis. Við þekkjum þetta öll, að
detta í þennan gír. En hann hjálpar
engum, leysir ekki úr neinu, gerir
ekkert betra.

Sama hvað aðstæður eru erfiðar,
virðast jafnvel óyfirstíganlegar,

þá er alltaf einhver leið út úr þeim.
Jafnvel leiðir. Besta leiðin til að
koma auga á þessar leiðir er að
nota aðferðafræði neyðarvarnanna,
setjast niður og skrifa eða teikna
upp stöðuna og hvaða
möguleikar eru í
henni. Velja svo þá
leið sem líklegust
er til árangurs,
taka ákvörðun
og standa með
henni. Lífið heldur
áfram, við höfum
miklu meiri áhrif
á hvernig það
þróast en við
höldum. ...fylgstu med okkur

www.facebook.com/mosfellingur

Mosfellsbær er sjöunda stærsta
sveitarfélag landsins. Íbúar voru
13.470 þann 1. febrúar síðastlið-
inn og hefur íbúafjöldinn ríflega
tvöfaldast á tuttugu árum.

Mosfellsbær er ört vaxandi sveit-
arfélag og öll teikn á lofti um að sú
þróun haldi áfram. Tölurnar segja
okkur að vöxturinn er gífurlegur
og íbúar finna fyrir fjölguninni á
ýmsa vegu. Með auknum íbúa-
fjölda eykst þjónustuþörfin á öllum
sviðum, það er augljóst hverjum
manni. Innviðir sveitarfélags þurfa
því að fylgja fólksfjöldanum og efl-
ast í takti við hann.

Hlutverk sveitarfélagsins
Meginhlutverk sveitarfélaga er að sjá um

grunnþjónustu við íbúana. Umfangsmestu
verkefnin eru fræðslu- og uppeldismál,
velferðarmál, æskulýðs- og íþróttamál og
skipulagsmál. Verksviðið er víðfeðmt og
áskoranirnar margar ef gera á verkefnun-
um góð skil. Íbúar verða að hafa greiðan
aðgang að upplýsingum um þjónustuna,
réttindi sín og skyldur.

Mikilvægt er að á íbúa sé hlustað og
greitt, eins hratt og auðið er, úr öllum
erindum sem berast stjórnsýslunni. Sam-
kvæmt málefnasamningi meirihlutans á
að vinna að því að stjórnkerfið og skipulag
þess endurspegli umfang þeirrar þjón-
ustu sem því er ætlað að veita. Þannig

verði sjónum beint að því efla og
auka þann mannauð sem býr í
starfsfólki bæjarins í samræmi
við aukinn íbúafjölda. Til að veita
þjónustu þegar og þar sem hennar
er þörf var ákveðið að fjölga um
fimm stöðugildi í stjórnsýslunni og
gert ráð fyrir þeirri aukningu inni í
fjárhagsáætlun ársins 2023.

Um er að ræða eitt stöðugildi á
fræðslusviði, til að koma til móts
við börn sem þurfa á stuðningi að
halda, og annað á velferðarsviði til
að svara uppsafnaðri þjónustuþörf
hjá fjölskyldum fatlaðra barna.
Stafrænn fulltrúi var ráðinn til að
halda utan um stafræna þróun
stjórnsýslunnar til að efla þjónustu

við bæjarbúa og auka hagkvæmni í rekstri.
Þá var ljóst að fjölga þyrfti á lögfræðisviði

enda mörg og umfangsmikil lögfræðileg
úrlausnarefni á borði stjórnsýslunnar. Auk-
inn vöxtur kallar líka á styrkingu í skipu-
lagsmálum og þar höfum við einnig aukið
við stöðugildi. Síðastliðið sumar var einnig
skilgreint hlutverk aðgengisfulltrúa.

Verkefnin
Viðfangsefni síðustu níu mánaða eru

mörg og stór. Að baki upplýstum ákvörð-
unum liggja margar vinnustundir sem oft
eru ekki sýnilegar bæjarbúum. Eitt af þeim
er öll sú vinna sem farið hefur í að koma
Kvíslarskóla í gott horf. Að loknum þeim

framkvæmdum munum við í raun eiga
nýjan og endurbættan skóla sem svarar
kröfum nútímans um kennslu- og náms-
aðstæður. Nýlega samþykkti bæjarráð að
bjóða út byggingu leikskólans í Helgafells-
landi eftir mikla rýnivinnu sem hafði í för
með sér lækkun áætlaðs byggingarkostnað-
ar. Skipulag íþróttasvæðisins að Varmá er
í skoðun í góðu samtali við Aftureldingu.
Fyrsta verkefnið hefst í vor þegar nýr púði,
nýtt gervigras og vökvunarbúnaður verður
settur upp í stað eldra gervigrass.

Önnur stór verkefni eru m.a. rekstur
Hlégarðs, úthlutun lóða í 5. áfanga Helga-
fellslands, innleiðing farsældarhringsins
og verkefnisins barnvænt samfélag sem
bæði verða til hagsbóta fyrir öll börn
og fjölskyldur þeirra, framtíðarskipulag
Skálatúns, og áskoranir varðandi verkefni
byggðasamlaganna Sorpu og Strætó. Þámá
nefna uppbyggingu í Blikastaðalandi sem
er viðamikið verkefni sem unnið verður í
áföngum og mun taka sinn tíma.

Gott sveitarfélag að okkar mati er sveit-
arfélag sem hlustar á íbúana, bregst tíman-
lega við þjónustuþörfum þeirra og byggir
upp innviði á hagkvæman og skilvirkan
hátt til hagsbóta fyrir okkur öll í nútíð og
framtíð. Gott sveitarfélag styður við góðan
bæjarbrag sem einkennist af virðingu, sam-
heldni og tillitssemi við náungann.

Halla Karen Kristjánsdóttir formaður bæjarráðs
Anna Sigríður Guðnadóttir forseti bæjarstjórnar

9 mánuðir

Í síðustu viku var tekin ákvörðun
í bæjarráði Mosfellsbæjar um að
fela umhverfissviði að fara í útboð
á byggingu nýs leikskóla í Helga-
felli.

Er þessi ákvörðun tekin í fram-
haldi af því að endurskoðun
hönnunar leiksskólans, með það
að markmiði að lækka áætlaðan
byggingakostnað, skilaði tilætluðum ár-
angri. Þar með er ljóst árangurinn af vinnu
starfshóps um uppbyggingu leikskóla í
Mosfellsbæ hefur skilað bæjarbúum að
minnsta kosti 15% sparnaði við verkefnið.

Ef við hefðum haldið áfram með bygg-
ingu leikskólans, með óbreyttum teikn-
ingum, eins og bæjarfulltrúar D lista hafa
ítrekað kallað eftir síðan að ákvörðun um
stofnun starfshópsins var tekin í október
2022, hefði ekki reynst mögulegt að ná
þessum sparnaði.

Lóðaval
Endurskoðunin leiddi jafnframt í ljós að

í fyrri kostnaðaráætlunum vegna byggingar
leikskólans var ekki gert ráð fyrir auknum
kostnaði vegna jarðvegsframkvæmda á erf-
iðri lóð. Þrátt fyrir það var tekin ákvörðun
um halda áfram undirbúningi bygging-

arinnar og ljúka hönnun án þess
að uppfærð kostnaðaráætlun hafi
verið lögð fyrir bæjarráð, jafnvel
þó að bent hafi verið á að kostn-
aður vegna lóðarvalsins yrði um-
talsverður.

Aðrar lóðir fyrir leikskóla, sem
ekki eru jafn erfiðar til uppbygg-
ingar, voru mögulegar og hefði

verkefnið ekki verið komið á lokastig þegar
nýr meirihluti tók við völdum í júní 2022 er
alveg víst að önnur lóð hefði verið valin.

Vinna starfshópsins skilar því, auk beins
sparnaðar af þessu ákveðna verkefni, að
verkferlar við kostnaðaráætlanir verða
endurskoðaðir. Mikilvægt er að kostnað-
armat sé reglulega uppfært og lagt fyrir
bæjarráð.

Betri aðstæður ámarkaði
Til viðbótar við þá lækkun byggingar-

kostnaðar sem náðst hefur eru í dag mun
betri aðstæður á útboðsmarkaði fyrir
sveitarfélög en voru í haust, þegar jafnvel
engin tilboð bárust í verk eða þau voru vel
yfir áætlunum. Við erum því vongóð um að
ásættanleg tilboð berist.

Þrátt fyrir að byggingarvísitala hafi hækk-
að um tæp 5% þá hefur annar kostnaður,

svo sem verð á stáli, lækkað. Það er alrangt
sem haldið hefur verið fram að þeir rétt
rúmu 5 mánuðir sem voru teknir til þess
endurskoða hönnun og kostnað við bygg-
ingu leikskólans hafi leitt til þess að kostn-
aðurinn við byggingu hans verði munmeiri
en gert hafði verið ráð fyrir. Sú verðbólga
sem er nú í landinu var til staðar í haust og
ljóst að fjármagnskostnaður myndi vaxa
hvort sem hafist var handa í haust eða núna
á vormánuðum. Þá lá einnig fyrir að laun
myndu hækka enda kjarasamningar lausir.
Hækkun af þessum völdum skýrist því ekki
af endurskoðunartímanum.

Góð reynsla til framtíðar
Á heildina litið er því árangurinn af

vinnu starfshópsins óumdeilanlegur. Hvort
sem það er lækkaður byggingarkostnaður,
bættir verkferlar til framtíðar eða þau verð-
mætu gögn og upplýsingar sem var safnað
saman við vinnuna þá er ljóst að undir
stjórn núverandi meirihluta Framsóknar,
Samfylkingar og Viðreisnar verður vand-
aður undirbúningur, gagnsæi og eftirfylgni
leiðarstef í allri frekari uppbyggingu.

Lovísa Jónsdóttir,
bæjarfulltrúi Viðreisnar

Nýr leikskóli í Helgafellshverfi



Þú finnur öll blöðin á netinu
WWW.MOSFELLINGUR. IS

Þjónusta við Mosfellinga - 35

Gunna Stina
Einarsdottir
Ein af
skemmti-

legrum og mest spennandi
vikum ársins !!!
Strákarnir í Aftureldingu
spila á fimmtudaginn kl
20:15 og þá mæta ALLIR
og ÖMMUR þeirra í rauðu
á pallana Í Digranesi og
hvetja þá.
ÁFRAM AFTURELDING
- ALLA LEIÐ

6. mars

Jóhannes
Jónsson
Þvílíkt POWER
!!!

Hún tók lagið óaðfinnanlega
þrisvar sinnum í kvöld og
dró ekkert af sér. Hversu
geggjuð söngkona - VÁ :) Ég
fékk gæsahúð á gæsahúð-
ina mína.
Ég er dolfallin, Diljá er
drottningin.

5. mars

Baldvin Jón
Hallgríms-
son
Skemmtileg

staðreynd... Salah hefur
fengið fleiri gul spjöld á
móti Man utd fyrir að rífa
sig úr að ofan, heldur en
man utd hefur skorað á
Anfield…

6. mars

Helga Möller
Ég gæti sagt
svo mikið um
Eurovision,

um lögin um lokakvöldið,
kynnana og Diljá.
En ég ætla bara að segja að
þetta er flottasta lokakvöld
sem hefur verið í íslensku
sjónvarpi og ég elska
Diljá og lagið hennar og hún
minnir mig á mig þegar ég
var á hennar aldri.
Ný stjarna er fædd og ég er
glöð í hjartanu og hlakka til
að fylgjast með henni.
Bestu kveðjur til ykkar
allra sem stóðu að þessari
stórkostlegu skemmtun frá
byrjun til enda.
Það er eins gott að standa
sig í ”ALLA LEIÐ”

5. mars

Hildur R
Hardardottir
Dásamlegt
þegar

maður vaknar fyrir kl 8 á
morgnana og það er farið
að birta.
Vorið er á næsta leiti :)

2. mars

Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum s.s
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum
imburverki, gróðursetningu, trjáklippingu

Garðmenn leggja áherslu á fagleg
brögð, vandvirkni og skjóta þjónu

ja
t

G
b

im

G g vi
us

s
m,
um.

innu
st .

Sími 893 5788

Tek að mér
alla krana- og
krabbavinnu

Útvega allt
jarðefni

Vörubíll Þ.b.
Klapparhlíð 10
Þorsteinn 822-7142

Hj‡lmar Guðmundsson
Lšggildur hœsasm’ðameistari

s:6959922
fhsverk@gmail.com

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

Símar: 895-0383 / 867-7704 / 564-4070

www.arioddsson.is

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
MÚRVERK - FLÍSALAGNIR - ALMENN VIÐHALDSVINNA

Þjónusta viðmosfellinga verslum í heimabyggð

Opnunartími
sundlauga

lágafellslaug
Virkir dagar: 06.30 - 22.00

Helgar: 08:00 - 19:00

Varmárlaug
Virkir dagar: 06.30-21:30

Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 896 8242
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is Mosfellsbæ

GLERTÆKNI ehf
Völuteigi 21

- gler í alla glugga -
s . 5 6 6 - 8 8 88 • www.g l e r ta e kn i . i s

Notaðir TOYOTA varahlutir
Bílapartar ehf

Sími: 587 7659
Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ

www.bilapartar.is

www.fastmos.is
586 8080

SíMi:

Viltu selja?
Hafðu
samband
Svanþór Einarsson
Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala Mosfellsbæjar • Þverholti 2 • S. 586 8080 • www.fastmos.is



Steinunn EddaTheodórsdóttir fæddist
á Landspítalanum 20. desember 2022,
hún vó 16 merkur og var 51 cm á lengd.
Foreldrar eru Kristín María Þorsteins-
dóttir ogTheodór Emil Karlsson.

Hinir
„félagsfælnu”
Íslendingar
Hversu oft hafið þið lent í því að vera

stödd einhvers staðar og ókunnugmann-

eskja gefur sig á tal við ykkur, og það

fyrsta sem þið hugsið er „hvers vegna í

ósköpunum er þessi einstaklingur að tala

við mig? Þekki ég þig?“
En það er akkúrat vandamál okkar Ís-

lendinga. Við erum svo ofboðslega inn í

okkur og kunnum ekki að vera ræðin við

fólk sem við þekkjum ekki. Það er enginn

að segja að við verðum að gerast bestu

vinir manneskjunnar sem er á undan

okkur í röðinni á kassann í Bónus, en

almenn kurteisi, vinalegt bros eða hlýleg

kveðja kostar ekki neitt.

Ég meina hver hefur ekki farið í partý

eða veislu þar sem að fólk sem þekkist

hópar sig saman og helst ræðir ekki við

neinn annan en þá sem það þekkir. Svo-

leiðis er það yfirleittmeðan allir eru edrú.

En svo breytist það yfirleitt þegar fólk er

orðið drukkið og komið með kjark til að

ræða við aðra. Við virðumst ekki fyrir

okkar litla líf geta stigið út fyrir þægind
a-

rammann og verið fyrri til að eiga sam-

skipti við nýtt fólk. Til dæmis bjóða nýju

manneskjunni á vinnustaðnum með í

hádegismat eða spjalla við næsta mann í

heita pottinum eða brosa til konunnar í

búðinni sem ermeð grátandi ungbarn og

segja henni að hún sé að standa sig vel
.

Ég sé það allt of oft gerast að nýr ein-

staklingur byrjar á vinnustað eða bæt
ist

inn í ræktarhópinn og í stað þess að ta
ka

manneskjunni opnum örmum og bjóða

hana velkomna, þá er bara horft og

ekkert sagt. Og í stað þess að segja „h
æ,

varst þú að byrja? Velkomin. Ég heiti …“

þá spyrjum við frekar einhvern sem við

þekkjum „bíddu, var einhver ný gella að

byrja? Veistu hvað hún heitir?“ Er þetta

ekki eitthvað sem við ættum að reyna að

laga? Égmeina, þegar ég bjó í Bandaríkj-

unum þá voru allir svo vingjarnlegir og

tilbúnir að bjóðamanni að verameð. „Of

vingjarnlegir“ myndu sumir Íslendingar

segja og ekkert nema innantómt spjall. En

égmeina, það er þó alla vega notalegra að

láta taka eftir sér og vera ávarpaður fr
ek-

ar en að líða eins sýningargrip í hillu s
em

fólk bara horfir á … Og ef maður ræðir

þetta við fólk sem hefur flust hingað til

Íslands frá öðrum löndum þá upplifir það

okkur Íslendinga sem mjög lokaða þjóð

… og það er ekkert sérlega gaman þegar

maður er nýr og þekkir fáa …

Svo ég segi að við girðum okkur í brók

og förum að æfa okkur að vera aðeins

huggulegri við náungann … og þá líka

náungann sem við þekkjum ekkert.

MÓEY PÁLA

Í eldhúsinu

Jógvan og Hrafnhildur skora á Egil og Gyðu að deila næstu uppskrift í Mosfellingi

Jógvan Hansen og Hrafnhildur Jóhann-
esdóttir deila með okkur uppskrift að
þessu sinni. „Ég er mikið fyrir að elda,“
segir Jógvan. „Mánudagar eru sérstaklega
skemmtilegir. Þá tek ég til í ísskápnum
og bý til eitthvað úr því. Ég á svolítið til
af folaldakjöti og mér datt í hug að búa til
gúllasrétt í þetta skiptið. Folaldakjöt er í
miklu uppáhaldi hjá fjölskyldunni.“

Hráefni:
• 1 kg af folaldagúllasi eða bara kjöt sem
er skorið í þá bitastærð sem okkur langar
að setja í munninn.
• Massi af hvítlauk (helst 1 heill)
• 3 laukar
• 1 paprika
• 1 blaðlaukur
• 1 rófa
• 2 tómatar
• 1 dós tómatar
• 1 rautt chili
• Tómat-paste
• Timian
• Basil
• Salt
• Hvítur pipar
• Kjötkraftur (4 teningar) - Oxo teningar
(fullt af msg í þeim sem er mikilvægt)
Og svo bara hvað sem er af grænmeti og
líka stundum ávexti. Ef ég hefði átt banana
í dag hefði ég líka sett þá í.
Bæti síðan að lokum 4 matskeiðum af
hnetusmjöri og 1 matskeið af agavesírópi.
Og auðvitað smá rjóma.

te grænmet svona m n. og
steikið foldaldakjötið í öðrum potti. Hendið
þessu saman og látið malla í klukkustund.
Sjóðið hrísgrjón. Takið vatnið af og bætið
tveimur eggjum í pottinn. Hrærið þessu
saman og búið til hrísgrjónaklatta með því
að steikja þá á pönnu. Notið dálítið mikið af
olíu og háan hita til að fá þetta til að hanga
saman. Sjóðið gulrætur í smá stund, mér
finnst þær bestar þegar þær eru stökkar. Ég
bauð síðan tengdamóður minni í mat sem
allir eiga að gera á mánudögum.

Ég skora á vin minn Egil Sigurðsson að gefa
upp leyniuppskriftina að lasagne í næsta
blaði. Verði ykkur að góðu!

Mánudags-ísskáps-tiltektar-matur
hjá jógvan og habbý

- Heyrst hefur...36

heyrst hefur...
...að stefnt sé að því að opna Ísey og
Djúsí á N1 í Háholti í lokmánaðar.

...að búið sé að skipta um nafn
á BarionMosó sem heitir nú
Bankinn Bistro.

...að Hanna Björk íþróttafulltrúi eigi
von á tvíburum í sumar.

...að Mosfellsbær fari fram á nauðung-
aruppboð á lóð úr landi Sólvalla í
eigu Sturlu Sighvats en hugmyndir
voru um að reisa þar einkarekinn
spítala og hótel fyrir 50milljarða.

...að Kristinn Hrannar og Aþena eigi
von á sínu fyrsta barni í sumar.

...að Hugi Sævars sé orðinn rekstrar-
stjóri Ísfugls.

...að Mosfellsbakarí sé að hrúga til sín
verðlaunum en starsmenn bakarís-
ins eiga bæði brauð ársins og köku
ársins 2023.

...að Simmi Vill sé að selja húsið sitt í
Leirvogstungunni.

...að Eurovision-Diljá sé frægasta
tengdadóttir Mosfellsbæjar um
þessar mundir en hún er kærasta
Daníels í Sprite Zero Klan.

...að dýrasta einbýli sem selt var í
Mosó á síðasta ári sé Ástu-Sóllilju-
gatan hans Víðis Víðis á 179milljónir.

...að einungis örfáir miðar séu eftir á
steikarkvöldið hjá meistaraflokki
karla í fótbolta um helgina þar sem
sögulegt skemmtiatriði líti dagsins
ljós.

...að Jón Andri verði fimmtugur
um helgina.

...að Steindi Jr. sé tilnefndur sem sjón-
varpsmanneskja ársins á Eddunni.

...að hlutfall húsnæðis í eigu utanbæj-
arfólks sé einna lægst í Mosfellsbæ,
aðeins 3 prósent.

...að Ása Dagný og Steini Ben séu
tekin við forystu þorrablótsnefndar
Aftureldingar.

...að páskaungarnir séu lagðir af
stað upp á fellin fyrir tindaáskorun
Mosverja.

...að Mugison verði með tónleika
25. mars á Hjalla í Kjós.

...að knattspyrnulið Hvíta riddarans
sé óvænt komið upp í 3. deild fyrir
tímabilið eftir að lið í deildinni drógu
sig úr keppni.

...að Greta Salóme og Elvar ætli
að ganga í það heila í lok næsta
mánaðar.

...að Gunni Magg, þjálfari Aftureld-
ingar, stýri handboltalandsliðinu
tímabundið þessa dagana.

...að Axel Óskar og Camilla eigi von á
barni í september.

...að gamlar hetjur bæjarins séu að
dusta rykið af takkaskónum fyrir
árgangamótið í Fellinu á laugardag

...að Karlakór Kjalnesinga verði með
píanókvöld í Bankanum laugardags-
kvöldið 18. mars.

...að hægt sé að fá plokktangir að láni í
Bókasafninu í Kjarna.

mosfellingur@mosfellingur.is

Emilía Ýr fæddist 14.
desember 2022. Foreldrar
eru Guðrún Sól Gunnars-

dóttir og Rögnvaldur Ágúst
Ragnarsson Long. Um er að
ræða fyrsta Barion barnið.

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

Þetta er hann Kári Hrafn. Hann fæddist
á Akranesi 7. október 2022. Hann var
3.370 gr og 49 cm við fæðingu. Foreldrar
eru Halla Margrét Hinriksdóttir og
Marinó Haraldsson



Útgáfudagar
fram undan

6. apríl
11. maí
8. jÚní
6. jÚlí
Blaðinu er dreift frítt
í öll hús í Mosfellsbæ.

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

mosfellingur@mosfellingur.is

MOSFELLINGUR

RÉTT INGAVERKSTÆÐ IR GAV TÆ

JónsB. ehf
Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

Bílaleiga
á staðnum

Þjónustuverkstæði

skiptum um framrúður

11. tbl. 21. árg. fimmtudagur 15. september 2022 • Dreift frítt inn á öll heimili í mosfellsbæ • vefútgáfa: www.mosfellingur.is

Kjarna • Þverholti 2 • 270 mosfellsbær • s. 586 8080
svanþór einarsson • lögg. fasteignasali • www.fastmos.is

eignvikunnar www.fastmos.is

Fallegt 144,2 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Eignin
skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu,
þvottahús, forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, bílskúr og geymslu.
Hellulagt bílaplan og fallegur garður með timburverönd og
heitum potti í suðvesturátt. V. 89,9 m.

Dalatangi - raðhús

Fylgstu
meðokkur
á Facebook

Hyrjarhöfða 2
S. 558 0888

www. redder.is

BÆJARLISTAMENNIRNIR 2022
VORU ÚTNEFNDIR Í TÚNINU HEIMAmynd/raggiÓla

BÆJARLISTAMENN
MOSFELLSBÆJAR

Eva Björg, Sigrún og Agnes Wild stofnuðu leikhópinn Miðnætti

smá
auglýsingar
Herbergi óskast
Ég er að leita að herbergi,
litlu stúdíói eða einhverju
álíka til leigu sem fyrst. Ég
er að vinna hjá Íslenska
gámafélaginu. Ég er með
fasta vinnu og stöðugar
tekjur. Ég djamma ekki.
Ég er að vinna alla
daga frá 07:00 til 17:00
og flesta laugardaga.
Hafið samband í síma 776
5896, Marko.

Erfðaskrár - Kaupmálar - Skipti dánarbúa
Skilnaðarsamningar - Slysamál

Gallar í fasteignum
Persónuleg þjónusta

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

gÓÐIr MeNN eHf

Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki

Smáauglýsingarnar
eru fríar fyrir
einstaklinga
mosfellingur@mosfellingur.is

Þú getur
auglýSt

frítt
(...allt að 50 orð)

Sendu okkur þína
smáauglýsingu í
gegnum tölvupóst:

mosfellingur@mosfellingur.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

www.motandi.is

Þjónusta viðmosfellinga verslum í heimabyggð

Þjónusta við Mosfellinga - 37

Sérhæfum
okkur í
uppsetningu á

innréttingum

koverktakar@gmail.com

Viltu
Selja?
588 55 30
www.berg.iS

Bíldshöfða 14 | Reykjavík | s. 547 4444

www.artpro.is

Þjónustuauglýsing
í mosfellingi
kr. 7.000 + vsk.*

nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm

*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is
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Jón Gauti: Mér er alveg sama,
er búinn að skipta yfir í Arsenal.

Ísak Þráinn: Þetta var
vandræðalegt fyrir United.

Þorvaldur:
Algjör skandall.

óðinn atli:
Manu á toppnum.

Hvað finnst þér um 7-0 sigur
liverpool á Manchester utd?

kristJán andri:
Skandall.

GuðMundur Breki: Mér fannst
United lélegir eins og alltaf.

Dalbúarnir í góðum gír

Árshátíðarfínar

Forsetaskipti í þorrablótsnefnd

Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Þengill og Emma með Edduna

Gömlu dagana gefðu mér

Brak og brestir Hobbsa bomm

Feðgarnir í svörtum fötum

Mosóstaffið á árshátíð

Fylgdu okkur
á Instagram...

Tengdadóttir Mosó sigraði

Þrándur mættur úr sveitinni

Steini Hallgríms

Cameron Tuckerkomu honum á óvart á afmælisdaginn
vinir skúla ármanns (40)

- Hverjir voru hvar?38

SUR

Tilboð í mars
Þú kaupir eitt af eftirtöldu:

Blonde to the max- Blond angel 250 ml og blond angel wash 250 ml

Hydrate to the max- hydrate me wash 250 ml og hydrate me rinse 250 ml

Plump to the max- Plumping wash 2550 ml og plumping rinse 250 ml

Sími 5176677
og á noona.is/sprey

SURPRISE

Blonde to the max- Blond angel 250 ml
og blond angel wash 250 ml

Hydrate to the max- hydrate me wash
250ml og hyndrate me rinse 250 ml

PLUMP TO THE MAX- Plumping wash 250
ml og plumpring rinse 250 ml

...og færð túbu af
MAXI.WASH frítt með!
Gildir bæði á Sprey Mosó og Sprey Garðatorgi



www.mosfellingur.is - 39

ALLT fasteignasala
allt.is - allt@allt.is - 560-5505
Þverholt 2, Mosfellsbær ALLT fyrir þig



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

Sími: 846 3424

Kjarna
Þverholti 2586 8080

fastmos.is

Sími:

Glæsileg
ritfangaverslun
í Mosfellsbæ

- kíktu við, þá vinna allir!

Múlalundur

vinnustofa SÍBS
við Reykjalund, Mosfellsbæ

www.mulalundur.is

Sæktu
Landsbanka-

appið

Dalbúar blóta
mynd/Björngeirleifsson

588 55 30
Háholt 14, 2. hæð

Pétur Pétursson
löggiltur
fasteignasali
897-0047

Mikil sala - Vantar eignir - VerðMetuM Þjónusta við
Mosfellinga í 30

ár

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

Vorum að fá í sölu Íhluti ehf. sem rekur sölu og þjónustu með raftækjabúnað. Fyrirtækið hefur
verið staðsett í Skipholti síðan 1997. Húsnæðið er 192 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð. Góð
aðkoma að húsi og næg bílastæði. Allar uppl. veitir Pétur í síma 897-0047 eða petur@berg.is

sumarhús við Meðalfellsvatn

Glæsileg, 67 fm. tveggja herbergja íbúð með sérinngangi við Gerplustræti.
Stórar 15 fm svalir í suður. Flott gólfefni og innréttingar. Góð lóð og aðkoma að húsi.
Næg bílastæði.

gerplustræti

leirutangi

Vel staðsettur 50 fm sumarbústaður við norðurenda Meðalfellsvatns. Stór sólpallur og afgirt
lóð í góðri rækt. Aðeins 20 mín. akstur úr Mosfellsbæ. Laus strax.

Verð: 34 m.

skipholt 7

92 fm íbúð með sérinngangi á jarðhæð í litlu 4ra íbúða fjölbýli við Leirutanga.
2 svefnherbergi og björt stofa með útgengi í sérgarð. Eldhúsinnrétting er nýleg.
Rólegt og barnvænt hverfi. Hagstætt verð. Verð: 55 m.

brynjólfur Jónsson
löggiltur
fasteignasali
898-9791

Flott fyrirtæki í eigin húsnæði

Þorrablót Dalbúa var haldið í Harðarbóli föstudaginn 17. febrúar. Íbúar í Mosfellsdal
ásamt gestum skemmtu sér fram á rauða nótt. Ámyndinni má sjá þorrablótsnefnd-
ina 2023: Sigríður Rún Kristinsdóttir, Sigrún Hjartardóttir, Guðrún Gunný Þórisdóttir,
Helga Skowronski, Sigurdór Sigurðsson, Silla Vignisdóttir og Einar Scheving.


