MOSFELLINGUR
OSFE
1 3. JANÚAR 2022 • DREIFT FRÍTT INN Á ÖLL HEIMILI • WWW.MOSFELLINGUR.IS

1. TBL. 21. ÁRG. FIMMTUDAGUR
R

EIGN VIKUNNAR

www.fastmos.is

LAUASXT
STR

Desjamýri - geymsluhúsnæði
Nýtt 61,5 m2 geymsluhúsnæði með mikilli lofthæð. Innkeyrsluog inngönguhurð er á bilinu. Rafmagnsopnun er á bílskúrshurð.
Möguleiki á að setja upp geymsluloft.
V. 26,9 m.

FYLGSTU
MEÐ OKKUR
á Facebook

Elva Björg Pálsdóttir forstöðumaður félagsstarfs eldri borgara
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Hvunndagshetja
E

lva Björg sem sér um félagsstarf
eldri borgara í Mosfellsbæ er
Mosfellingur ársins 2021. Bæjarblaðið
uppljóstrar nú vali sínu í 17. sinn.
Elva Björg er hvunndaggshetja sem allir
eld
dri borgarar elska
greeinilega. Safnað
varr undirskriftum og
sk
kiluðu sér rúmlega
150 undirskriftir,
handskrifaðar
með kennitölu.
Það er ekki hægt
að ganga fram
hjá svoleiðis
krúttlegheitum.

Næsti Mosfellingur kemur út 3. febrúar

T

il hamingju Elva Björg með
nafnbótina og haltu áfram að
hugsa vel um gamla fólkið okkar.
Miðað við dagskrána sem jafnan er
auglýst í blaðinu þá hlökkum við öll
til að eldast og taka þátt í fjörinu.

Í

Mosfellingi í dag er einnig fjallað
um frábært íþróttafólk sem er að
uppskera eftir árið. Bæði Afturelding
og Mosfellsbær afhentu fjöldan allan
af viðurkenningum á dögunum og
er svo sannarlega við hæfi að klappa
öllu þessu öfluga fólki á bakið.

N

www.isfugl.is

ú þreyjum við þorrann og bíðum
eftir næstu sóttkví. Áfram gakk!

Hilmar Gunnarsson, ritstjóri Mosfellings

Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU...

MINNISVARÐI VIÐ VARMÁRSKÓLA
Þann 16. september árið 1985 var
afhjúpaður minnisvarði við Varmárskóla. Sveitungar og vinir Kristínar
Magnúsdóttur og Lárusar Halldórssonar, skólastjóra í Mosfellssveit
árin 1922-1966, heiðruðu minningu
þeirra með þessu framtaki.
Í grein, sem Lárus ritar í skólablaðið
Ask segir m.a.: Elstu gögn, sem
ég hef í höndum um skólahald í
Mosfellshreppi, er bók ein, sem
heitir Prófbók fyrir farskólann í
Mosfellsfræðsluhéraði.
Hún hefst á skýrslu um árspróf
vorið 1911. Þar eru skráð nöfn og
einkunnir 33 barna og eru 3 þeirra
yngri en 10 ára, en skólaskylda var
þá miðuð við þann aldur. Yngsta
prófaða barnið var 8 ára drengur,
Halldór Guðjónsson að nafni. Tók
hann próf í öllum námsgreinum
nema landafræði og hlaut 7 í aðaleinkunn. Þá var 8 hæsta einkunn
sem gefin var. Þessi drengur varð
seinna heimsfrægur undir nafninu
Halldór Kiljan Laxness.

Á myndinni hér að ofan, sem
er tekin 16. september 1985 í
Varmárskóla, eru frá vinstri: Árni
Magnússon frá Mosfelli, Halldór
Kiljan Laxness frá Laxnesi og Ólafur
Magnússon frá Mosfelli. Halldór

heldur á Prófbókinni góðu sem
fylgdi farkennslunni. Vel fór á
með þessum góðvinum, sem slitu
barnsskónum í Mosfellsdalnum í
byrjun síðustu aldar.
Heimild: Skólablaðið Askur 1965

Skólastjórahjónin Lárus Halldórsson og Kristín Magnúsdóttir.
Myndin er úr skólablaðinu Aski frá árinu 1965.
Umsjón: Birgir D. Sveinsson (birgird@simnet.is)

HÉÐAN OG ÞAÐAN

Þekking í rekstri
og stjórnun
Kjósum

Hjá Mosfellsbæ starfa um 900 manns sem er
dýrmætur auður.
Ég legg mikla áherslu á að öll mannauðsmál
bæjarins séu í góðum farvegi.
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- Fréttir úr bæjarlíﬁnu

Ásgeir Sveinsson í

1.

sæti

Svanþór
Einarsson

Lögg. fasteignasali

Egilína S.
Guðgeirsdóttir

Þórhildur M.
Sandholt
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Sigurður
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Theodór Emil Karlsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala

EYJABAKKI

BUGÐUFLJÓT - ATVINNUHÚSNÆÐI

Sumarbústaðalóðir í Kjós. Stutt er í
þjónustu og fallegar gönguleiðir. Á
hverri lóð er heimilt að byggja eitt
frístundahús og eitt aukahús. Hámarksbyggingarmagn á lóð er 100 m2, þ.e.
frístundahús og aukahús, aukahús skal
þó ekki vera stærra en 50 m2.
V. 5,4 - 6,3 m.

ÁSTU-SÓLLILJUGATA - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

Nýtt atvinnuhúsnæði sem er að rísa á stórri lóð. Bilin eru 113,6 m2. Tvær innkeyrsluhurðir
eru á hverju bili. Mögulegt er að fá rétt til að skrá milliloft í bilin, fjölga þannig fermetrum
og auka verðmæti þeirra.
V. 39,2 m.

BJARKARHOLT
118,9 m2 húsnæði á jarðhæð við
Bjarkarholt 10 í miðbæ Mosfellsbæjar.
Eignin skiptist í sal, eldhús og snyrtingu.
V. 48 m.
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Glæsilegt 302,6 m2 einbýlishús á tveimur hæðum ásamt stórum bílskúr. 5 svefnherbergi og
2 baðherbergi. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð og mikið af
innbyggðri lýsingu. Stór timburverönd með tveimur pottum. Stórar þaksvalir með glæsilegu
útsýni.
V. 184,9 m.

www.fastmos.is

Ertu í söluhugleiðingum?
Hafðu samband og fáðu
frítt söluverðmat.

VEGHÚS

DALSEL

Falleg og vel skipulögð 62,4 m2
2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Stórar
svalir í suðvesturátt. Árið 2021 var
sett ný eldhúsinnrétting ásamt tækjum,
ný innrétting á baðherbergi og nýtt
harðparket á gólf. Nýlega var húsið
málað að utan, skipt um járn á þaki og
settur upp myndavéladyrasími.
V. 42,9 m.

106,8 m2 fjögurra herbergja
endaíbúð á fyrstu hæð með stæði í
bílageymslu. Eignin skiptist í anddyri,
stofu/borðstofu, eldhús, þvottahús, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi og geymslu
merkt 0003.
V. 46,9 m.
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• S.
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Einarsson,
Páll Kjærnested,
löggiltur fasteignasali
löggiltur fasteignasali

Mosfellingur og Barion bjóða upp á jólakrossgátu

VERÐLAUNA
KROSSGÁTA

Verðlaun í boði
Barion Mosó

Dregið verður úr
innsendum lausnarorðum og fá tveir
heppnir vinningshafar
5.000 kr. gjafabréf
frá Barion Mosó.

Á www.mosfellingur.is eru birtar helstu fréttir úr blaðinu • Þrjár fréttir efstar á lista

MEST LESNU FRÉTTIRNAR Á
MOSFELLINGUR.IS ÁRIÐ 2021

Vinningshafar í
jólakrossgátu
Í jólablaði Mosfellings gafst
lesendum kostur á að spreyta sig á
verðlaunakrossgátu. Dregið hefur
verið úr innsendum lausnum og
eru sigurvegararnir þau Finnbogi
Rútur Hálfdánarson Brattholti 15
og Vigdís Másdóttir Laxatungu
199. Vinningshafarnir fá gjafabréf á
veitingastaðinn Barion í Mosfellsbæ
og verður gjafabréfunum komið til
þeirra á næstu dögum. Lausnarorð
krossgátunnar var „Lengi býr að
fyrstu gerð“. Við þökkum þeim
fjölmörgu sem sendu inn rétta
lausn og óskum vinningshöfum til
hamingju.

3. JÚNÍ

12. SEPTEMBER

Nettó opnar í Mosfellsbæ Kaffi Kjós lokar eftir
| Föstudaginn 4. júní
23 ára rekstur
mun Nettó opna nýja verslun
1
FRÉTT

við Sunnukrika 3 í Mosfellsbæ.
Unnið hefur verið hörðum höndum að
því að standsetja rýmið síðustu vikur. Í
Sunnukrika er einnig að finna heilsugæslu,
apótek, bensíndælur og kjötbúð.
„Við höfum horft til Mosfellsbæjar mörg
undanfarin ár og erum ótrúlega spennt
fyrir því að opna,“ segir Gunnar Egill
Sigurðsson framkvæmdastjóri verslunarsviðs Samkaupa. „Staðsetningin er mjög
spennandi ...

2

FRÉTT | Kaffi Kjós, þjónustumið-

stöð sem staðsett er í suðurhlíðum Meðalfells, verður nú lokað.
Hjónin Hermann Ingólfsson og Birna
Einarsdóttir á Hjalla hafa staðið vaktina í
23 ár. Nú hefur verið skellt í lás og er staðurinn til sölu. Árið 1998 fluttu þau hjónin
lítið hús upp í Kjós og skírðu það Kaffi
Kjós. Fljótlega var byrjað að selja kaffibolla
og súkkulaðistykki og hefur starfsemin
heldur betur eflst með árunum ...

2. APRÍL

Sorgarferlið ansi flókið

FRÉTT | Vinkonurnar Anna Lilja
Marteinsdóttir og Anna Sigríður
Sigurjónsdóttir eiga margt
sameiginlegt. Þær heita báðar Anna, eru
þrítugar, búa í Mosó, og búa báðar yfir
þeirri reynslu að hafa misst maka sinn
fyrir þrítugt. Þar af leiðandi hafa þær
báðar verið nánasti aðstandandi þess sem
missir. Þær hafa verið vinkonur frá sextán
ára aldri og fylgst að síðan þá. Á dögunum
opnuðu þær vefsíðuna Tilstaðar.is þar
sem hægt er að kaupa eins konar samúðargjöf eða box með litlum glaðningi ...
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ELDUR Í SINU NEÐAN
HOLTAHVERFIS

Nýtt námskeið er að fara af stað sem
hluti af heilsurækt Reykjalundar.
Námskeiðið er kallað heilsuefling
og er kennt í íþróttahúsi Reykjalundar klukkan 16:10 á mánudögum
og miðvikudögum. Farið er í
æfingar sem miða að því að bæta
líkamsstöðu, líkamsbeitingu, auka
líkamsvitund og draga úr verkjum
í daglegu lífi. Fjölbreyttar æfingar
s.s. gólfæfingar á dýnu, dans,
stöðugleika- og jafnvægisæfingar,
almennar styrktaræfingar o.fl.
Þátttakendur þurfa að geta komist
þægilega niður á gólf og framkvæmt
æfingar á dýnu. Leiðbeinendur á
námskeiðinu eru sjúkraþjálfarar
á Reykjalundi og má sjá nokkra
þeirra á meðfylgjandi mynd. Hægt
er að ganga frá skráningu í móttöku
Reykjalundar eða á heimsíðu. Ásamt
þessu nýja námskeiði er áfram
boðið upp á vatnsleikfimihópa og
karlaleikfimi í heilsurækt Reykjalundar. Á myndinni eru Hera Rut
Hólmarsdóttir, Sylvía Spilliaert og
Kristín Magnúsdóttir sjúkraþjálfarar.

KIRKJUSTARFIÐ

Sinueldar víða í Mosfellsbæ
Víða skapaðist hætta um áramótin vegna sinuelda enda þurrt í veðri og mikill vindur. Eldur komst nálægt húsum m.a. í Leirvogstungu,
Holtunum og í Höfðunum. Litlu munaði að eldur bærist í íbúðarhús við Rituhöfða og má þakka snarræði unglingspilta í grenndinni að
ekki fór verr. Allir lögðust á eitt og þótti mildi að ekki hafi orðið tjón.

HELGIHALD NÆSTU VIKNA
Gleðilegt nýtt ár, kæru Mosfellingar
nær og fjær! Biblían er uppspretta
góðrar visku sem talar oft inn í aðstæður okkar. Safnaðarstarfið í Lágafellssókn
byrjar hægt og rólega vegna aðstæðna
í samfélaginu:

WWW.LAGAFELLSKIRKJA.IS
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Guðsþjónustur hefjast sunnudaginn
16. janúar 2022 - auglýst nánar þegar
nær dregur hvort það verði streymt eða
á staðnum.

- Bæjarblaðið í Mosfellsbæ

Sunnudagaskólinn ávallt kl. 13
- auglýst nánar þegar nær dregur hvort
það verði streymt eða á staðnum.
Æskulýðsfélagið ósoM - hefst
þriðjudaginn 18. janúar kl. 20.
Foreldramorgnar - hefjast fimmtudaginn 20. janúar kl. 10 - 12.
Dagskrá: Opið hús.

Fermingarfræðslur – prestarnir hafa
samband við foreldra og forráðamenn
í gegnum netpóst hvernig því verður
háttað.
Fylgist endilega vel með breytingum
og útfærslum á safnaðarstarfi vegna
sóttvarnatakmarkana á heimasíðunni
okkar og facebooksíðu.
www.lagafellskirkja.is &
lagafellskirkja á facebook

Myndir/RaggiÓla

Heilsuefling af stað
á Reykjalundi

TAKK FYRIR AÐ VELJA
RAFMAGNAÐA JEEP
ÁRIÐ 2021 TVÖFALDAÐIST SALA Á JEEP
Árið 2022 höldum við áfram að flytja eingöngu inn alvöru
rafmagnaða jeppa. Grand Cherokee bætist bráðlega í hópinn.

JEEP WRANGLER RUBICON
TROÐFULLUR AF AUKABÚNAÐI

ÁRA ÁBYRGÐ

JEEP COMPASS
TROÐFULLUR AF AUKABÚNAÐI

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á
DRIFRAFHLÖÐU

JEEP RENEGADE
TORFÆRUÚTGÁFA

PLUG-IN HYBRID

JEEP RAFKNÚNU JEPPARNIR HENTA
ÍSLENSKUM AÐSTÆÐUM UM ALLT LAND
UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • JEEP.IS • ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

Nýir rekstraraðilar á Blik bjóða upp á ýmsar nýjungar

Fjölbreyttur matseðill og
framúrskarandi þjónusta
Í september síðastliðnum tóku þeir Ólafur
Guðmundsson og Einar Gústafsson við
rekstrinum á veitingastaðnum Blik Bistro
sem rekinn er í Kletti, íþróttamiðstöð Golfklúbbs Mosfellsbæjar.
„Við tókum við hér í lok golftímabilsins
og líka veitingasölu í Bakkakoti í Mosfellsdal. Við höfum síðan þá reynt að vera hugmyndaríkir hvernig við getum gert hlutina
sem best á þessum skrýtnu tímum.
Við erum báðir í Golfklúbbi Mosfellsbæjar og sjáum mikla rekstrarmöguleika
hér á þessum frábæra stað, held að það
séu ekki margir veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða upp á fallegri
staðsetningu og útsýni,“ segir Ólafur en
þeir félagar hafa mikla reynslu í þessum
geira, Ólafur sem rekstrarstjóri og Einar
sem matreiðslumaður.

Pizzatilboð á fimmtudögum
„Þetta hefur gengið vel og við lítum á
staðinn sem veitingastað fyrir Mosfellinga,
leggjum mikla áherslu á fjölbreyttan og
vandaðan matseðil og framúrskarandi
þjónustu.
Við erum með alls kyns nýjungar, til
dæmis byrjaðir með tilboð á pizzum á
fimmtudögum. Allar pizzur eru þá á 1.990
kr. Við erum alltaf með með eina pizzu vikunnar sem er þá ekki á matseðli til að auka
fjölbreytnina og kanna viðtökur.
Það er margt fram undan og ætlum við
að stíla meira upp á beinar útsendingar frá
íþróttaviðburðum og vera þá með tilboð í
samræmi við það,“ segir Einar.

Þorrablót og aðrar uppákomur
Boðið verður upp á fimm rétta matseðil
á bóndadaginn og þann 22. janúar verður

þorrablót á Blik. „Við ætlum að vera duglegir að nýta þessa sérstöku daga og þar sem
búið er að fresta Þorrablóti Aftureldingar
ætlum við að bjóða upp á að litlir hópar geti
komið hingað í staðinn og blótað þorra.
Einnig ætlum við að vera með uppákomur á Valentínusardaginn og konudaginn.
Þessir viðburðir verða sérstaklega stílaðir
á Mosfellinga svo að bæjarbúar þurfi ekki
að leita út fyrir bæinn til að gera sér glaðan
dag.“

Vínklúbbur
„Það er gaman að segja frá því að við
erum að byrja með í samstarfi við birgjana
okkar, vínklúbb. Það verður þannig að í
hverri viku, líklega á miðvikudagskvöldum
kemur einn af birgjunum og kynnir ákveðin
vín og jafnvel pörun á víni og mat. Hugmyndin er svo að rétt áður en golftímabilið
byrjar þá höldum við veglegt galakvöld fyrir
meðlimi vínklúbbsins.
Allar upplýsingar um vínklúbbinn og aðrar uppákomur er hægt að nálgast á heimasíðunni okkar og facebook. Það verður
mikið um að vera hjá okkur og við hvetjum
alla til að fylgjast með,“ segir Ólafur.

Einstakur staður á einstökum stað
„Okkur hefur verið tekið rosalega vel af
klúbbmeðlimum og Mosfellingum öllum.
Það er gaman upplifa þessa skemmtilegu
bæjarstemningu, nálægðina við fólkið og
náttúruna. Við erum með opið kl. 11-22
alla virka daga, við erum með rétt dagsins
og bjóðum fyrirtækjum upp á klippikort
á sérstökum kjörum. Við erum alla vega
spenntir fyrir komandi tímum og hlökkum
til að taka á móti sem flestum Mosfellingum,“ segja þeir félagar að lokum.

Hugmyndasamkeppni
um nýjan
Miðbæjargarð
í Mosfellsbæ

ÓLAFUR OG EINAR,
VERTAR Á BLIK BISTRO

Mosfellsbær í samstarfi við Miðstöð hönnunar
og arkitektúrs efnir til opinnar hugmyndasamkeppni
um nýjan miðbæjargarð, upplifunar- og áningarstað
í miðbæ Mosfellsbæjar.
Tilgangurinn er að skapa spennandi svæði
í miðbænum sem íbúar og gestir eiga greiðan
aðgang að. Hugmyndafræði hans miðast út
frá framtíðarsýn bæjarins sem fjölskylduvænt,
heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur
umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð
íbúa að leiðarljósi.
Skilafrestur til og með 21. mars 2022

Samkeppnin er opin öllum, fagfólki, hönnuðum
og arkitektum í samstarfi við aðra fræði- og faghópa
og er sérstaklega hvatt til þverfaglegrar nálgunar.
Nánari upplýsingar um samkeppnina má finna á
heimasíðu Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs:
www.honnunarmidstod.is

Mosfellsbær
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Þverholt 2, 270

Drengur fæddist 6. janúar 2022 • Fæðingin gekk eins og í sögu • Fluttu í Mosó fyrir ári

Takmarkanir framlengdar til 2. febrúar

Fyrsti Mosfellingur ársins

Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið
að framlengja óbreyttar gildandi
takmarkanir á samkomum.
Ákvörðun ráðherra byggist á
tillögum sóttvarnalæknis sem telur
nauðsynlegt að takmarka áfram sem
mest útbreiðslu Covid-19 til að verja
heilbrigðiskerfið. Samhliða nýrri
reglugerð um samkomutakmarkanir
hefur ráðherra til hagræðis sett
sérstaka reglugerð um skólastarf,
líkt og gert hefur verið á fyrri stigum
faraldursins. Frá því á Þorláksmessu hefur 20 manna almenn
samkomutakmörkun verið í gildi
en undanþága verið fyrir 50 manna
sitjandi samkomur. Þá er heimilt
að 200 manns komi saman gegn
framvísun neikvæðs hraðprófs.

Fyrsti Mosfellingur ársins
2022 er drengur sem fæddist
í Björkinni þann 6. janúar
kl. 00:33, fimm dögum
fyrir settan dag. Hann var 14
merkur og 51 cm og foreldrar
hans eru Hrafnhildur Eva
Guðmundsdóttir og Hjalti
Andrés Sigurbjörnsson.
„Fæðingin gekk eins og í
sögu og allt ferlið tók tæpar 6
klukkustundir. Hann fæddist
í vatni og synti beint í fangið
á pabba sínum sem sat við
laugina að styðja mömmuna,“
segja foreldrarnir.
Drengurinn er annað barn
foreldranna en fyrir eiga þau
dótturina Heiðu Margréti
Hjaltadóttur sem verður
fjögurra ára þann 15. febrúar
2022.

Gunnar Pétur býður
sig fram í 5. sæti

Í fjölskylduvænu umhverfi
í nálægð við náttúruna

Myndir/RaggiÓla

Gunnar Pétur Haraldsson býður sig
fram í 5. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ sem fram
fer 5. febrúar.
„Mosfellsbær er
í mikill uppbyggingu, og því fylgja
mörg mismunandi verkefni og
áskoranir og langar mig að leggja
mitt af mörkum
til þess að leysa þau verkefni sem
fram undan eru. Ég hef gríðarlega
mikinn metnað og áhuga á félagsog tómstundamálum en ég vil t.d.
sjá Mosfellsbæ vera með eina bestu
íþróttaaðstöðu landsins. Ég tel mjög
mikilvægt að unga fólkið í bænum
hafi skoðun og rödd þess heyrist en
einnig þarf að passa upp á það að í
Mosó verði áfram best að búa!“

FJÖLSKYLDAN Í TRÖLLATEIG

„Við hlökkum til að ala
hann ásamst systur hans upp
í Mosfellsbæ. Við fluttum í
Tröllateig fyrir rúmu ári því
okkur langaði til þess að búa
í fjölskylduvænu samfélagi
í nágrenni við náttúruna og
fjöllin en ég, Hjalti Andrés,
er frá Kiðafelli í Kjós og
Hrafnhildur Eva ólst upp í
Grafarvogi.
Hér er notalegt að búa, við
höfum gott útsýni yfir Esjuna
og mikið af gönguleiðum
þar sem við erum líka með
íslenska fjárhundinn hana
Heklu og göngum mikið,“
segir Hjalti Andrés.

ELDRI BORGARAR • ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐIN EIRHÖMRUM • FRAM UNDAN Í STARFINU

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.

Áskorun frá stjórn FaMos

Samkvæmt lögum FaMos skal halda
aðalfund fyrir febrúarlok. Þá skal
kjósa formann, tvo í aðalstjórn og
tvo varamenn. Samkvæmt lögunum
mega formaður og aðalmenn í
stjórn ekki sitja lengur en fjögur
ár. Núverandi formaður og tvær úr
aðalstjórn eru því ekki kjörgeng. Þau
sem vilja gefa kost á sér í stjórn eru
vinsamlegast beðin að tilkynna það
til formanns í tölvupósti (famos@
famos.is) fyrir janúarlok 2022.
Hér er kjörið tækifæri fyrir ykkur öll
sem hafið gaman af félagsmálum og
góðan tíma til að sinna þeim.

Íþóttastarf í ljósi takmarkana
Gleðilegt ár kæru vinir
HEILSA OG HUGUR

Við ætlum að byrja 17. janúar að
Varmá. Þeir sem eru skráðir þar mæta
í Fellið kl. 10:00. Posi á staðnum.

GÖNGUHÓPUR

Fer af stað miðvikudaginn 19. janúar
kl. 13:00 frá Fellinu/Varmá.
DANSLEIKFIMINN

RINGÓ OG BOCCIA

- Fréttir úr bæjarlíﬁnu

FÉLAG ALDRAÐRA

í Mosfellsbæ og nágrenni

famos@famos.is
www.famos.is

STJÓRN FAMOS

Byrjar í febrúar.

Ingólfur Hrólfsson formaður
s. 855 2085 ihhj@simnet.is

GAMAN SAMAN

Úlfhildur Geirsdóttir varaformaður
s. 896 5700 bruarholl@simnet.is

Getur ekki byrjað strax og leikfimin á
Eirhömrum ekki heldur. Annað starf
er í gangi og hvetjum við ykkur kæru
vinir að nýta ykkur það sem í boði er
hverju sinni.

Byrjar ekki alveg strax og vatnsleikfimin er í biðstöðu vegna hámarksfjölda í sundlauginni. Sendur verður
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út póstur þegar allt annað byrjar.

Við minnum á að í öllu starfi okkar
verður að fara eftir þeim sóttvarnarreglum sem eru í gildi hverju sinni í
samfélaginu.

Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri
s. 863 3359 margretjako@gmail.com
Snjólaug Sigurðardóttir ritari
s. 897 4734 snjolaugsig@simnet.is
Kristbjörg Steingrímsdóttir meðstjórnandi
s. 898 3947 krist2910@gmail.is

Jóhanna B. Magnúsdóttir 1. varamaður
s. 899 0378 hanna@smart.is
Þorsteinn Birgisson 2. varamaður
s. 898 8578 thorsteinn.birgis@gmail.com
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Nautapiparsteik
Mjöðm

Nautgripahakk

KG/KG
ÁÐUR: 3.699 KR/KG

KR/PK
ÁÐUR: 1.999 KR/PK

AFSLÁTTUR

2.589

895

30%

KR/KG

1.299
Heilsuvara
vikunnar!

AFSLÁTTUR

ÁÐUR: 1.279 KR/KG

25%
AFSLÁTTUR

Lífrænt eplaedik
Änglamark - 250 ml

Lambasvið
Frosin

GOTT
VERÐ!
Þorrabakki
lítill

1.999

KR/PK

Þorrabakki
stór

2.839

KR/PK

KR/KG
ÁÐUR: 399 KR/KG

549

KR/STK
ÁÐUR: 399 KR/STK

KR/KG

BBQ Grísarif
Stjörnugrís

839

40%
AFSLÁTTUR

KR/KG
ÁÐUR: 1.399 KR/KG
Vatnsmelónur

Kantalóp
Melónur

279

299

30%
AFSLÁTTUR

172

Melónur
gular

202

KR/KG
ÁÐUR: 289 KR/KG

30%

KR/KG
ÁÐUR: 245 KR/KG

AFSLÁTTUR

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupaappið í öllum verslunum Nettó.
Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

30%
AFSLÁTTUR

2005 Sigsteinn Pálsson
Stórbóndi á Blikastöðum sem
fagnaði 100 ára afmæli sínu
á árinu.

2006 Hjalti Úrsus Árnason
Kraftakarl sem frumsýndi
heimildarmyndina um Jón Pál
Sigmarsson.

2007 Jóhann Ingi Guðbergsson Sundlaugarvörður
í Lágafellslaug sem bjargar lífi
tveggja ára stúlku.

2008 Albert Rútsson
Athafnamaður sem opnaði
glæsilegt hótel í Mosfellsbæ,
Hótel Laxnes.

2009 Embla Ágústsdóttir
Lætur fötlun ekki stöðva sig í að
lifa lífinu. Miðlar af reynslu sinni
og lífssýn.

2010 Steinþór Hróar
Steinþórsson Steindi Jr. slær í
gegn með Steindanum okkar
og á vinsælasta lag landsins.

2011 Hanna Símonardóttir
Sjálboðaliði hjá Aftureldingu
í 14 ár og aðal driffjöðurin í
starfi félagsins.

2012 Greta Salóme Stefánsdóttir Ævintýralegt ár hjá
söngkonunni sem m.a. keppti
fyrir Ísland í Eurovision.

2013 Hljómsveitin Kaleo
Skaust upp á stjörnuhimininn
eftir sína fyrstu plötu og Vor í
Vaglaskógi.

2014 Jóhanna Elísa Engelhartsdóttir Snéri við blaðinu
og varð fyrsti sigurvegari í
Biggest Loser á Íslandi.

2015 Sigrún Þ. Geirsdóttir
Vann það þrekvirki að verða
fyrst íslenskra kvenna til að
synda yfir Ermarsundið.

2016 Guðni Valur Guðnason
Kringlukastari og Ólympíufari
sem náði miklum árangri á
stuttum tíma.

2017 Jón Kalman Stefánsson
Einn fremsti rithöfundur
þjóðarinnar til fjölda ára.
Orðaður við Nóbelinn.

2018 Óskar Vídalín Kristjánsson Einn af stofnendum
Minningarsjóðs Einars Darra
eftir fráfall sonar hans.

2019 Hilmar Elísson
Bjargaði sundlaugargesti sem
var við köfun í Lágafellslaug frá
drukknun.

2020 Sigmar Vilhjálmsson
Breytti Arion í veitingastaðinn
Barion og skapaði hverfisstað í
Mosó á skrýtnum tímum.

Elva Björg Pálsdóttir er Mosfellingur ársins • Félagsstarf eldri borgara vinsælt

Sannkölluð forréttindi að
vinna með eldri borgurum
FJÖLDI TILNEFNINGA
Mosfellingum gafst kostur á að tilnefna
þá sem þeim þóttu verðugir að hljóta
nafnbótina Mosfellingur ársins. Fjöldi
tilnefninga barst í gegnum heimasíðu
blaðsins Mosfellingur.is. Mörg skemmtileg
ummæli fylgdu með, eins og sjá má hér
að neðan.
Elín Anna Gísladóttir - Gegnheill
Mosfellingur sem vinnur ötullega að
bættum hag allra. Verðugur fulltrúi Mosfellsbæjar á Alþingi. Stóð sig frábærlega í
pontu í fyrstu stefnuræðunni.
Páll Líndal - Palli stóð fyrir Palla
open í maí til styrktar Reykjadal og
Hlaðgerðarkoti. Allur ágóði fór óskiptur til
þessara aðila. Vel gert.
Jóhann Ingi Jónsson - Valinn
knattspyrnudómari ársins. Fékk að
dæma marga af stærstu leikjum ársins
og endaði á að fá þann stærsta, sjálfan
bikarúrslitaleikinn.
Andrés á Hrísbrú - Hann er síðasti
kúabóndinn í Mosfellssveit og alltaf
í góðu skapi.
Þóra Sigurþórsdóttir - Þóra hefur
verið ein vinsælasta leirlistakonan
hér á landi síðustu áratugi. Það eru fáir
sem hafa jafn ríkt hugmyndaflug og Þóra
og er hennar stíll alveg sér á báti.
Haraldur Sverrisson - bæjarstjóri.
Fyrir áralanga varðstöðu um hag
bæjarbúa. Haraldur hefur haldið vel utan
um stjórn bæjarins á góðum og erfiðum
tímum í 15 ár.
Einar Scheving - Höfðingi sem á
skilið nafnbótina fyrir það sem hann
leggur á sig fyrir bæinn okkar og þá
aðallega má nefna handboltann.
Vilhjálmur Þór Matthíasson - Hann
er farsæll viðskiptamaður, góður
vinnuveitandi, gefur til samfélagsins.
Forstjóri Fagverks og Malbikstöðvarinnar.

10

Mosfellingur ársins 2021 er Elva Björg
Pálsdóttir forstöðumaður félagsstarfs eldri
borgara í Mosfellsbæ. Elva Björg er tómstunda- og félagsmálafræðingur og hóf
störf sem leiðbeinandi í handavinnu árið
2010 og tók svo við starfi forstöðumanns
2013 hjá Mosfellsbæ.
„Ég er bara mjög snortin, ég átti alls ekki
von á þessu,“ segir Elva Björg þegar við
tilkynnum henni um nafnbótina.
„Ég er fyrst og fremst þakklát og þið
eruð að koma mér rosalega á óvart. Þetta
er mjög skemmtileg byrjun á árinu og
gaman að fá klapp á bakið. Ég vil auðvitað
tileinka öllum eldri borgurum í Mosfellsbæ þessa viðurkenningu,“ bætir hún við
þegar hún fréttir að undirskriftalistar hafi
gengið manna á milli með áskorun um að
velja hana Mosfelling ársins. Eldri borgarar
eru greinilega mjög ánægðir með hennar
störf.

Mikilvægt að halda úti starfseminni
„Ég finn fyrir þakklæti í mínu starfi á
hverjum degi og það eru sannkölluð forréttindi að vinna með eldri borgurum. Hjá
okkur er gleði alla daga og á bakvið hvert
andlit býr svo mikil saga sem gaman að
er að fræðast um. Það er ekki sjálfgefið að
vinna við það sem gefur manni svona mikið
í lífinu.
Mitt starf er fólgið í því að vera eldra
fólkinu innan handar enda er ég fyrst og
fremst að vinna fyrir þau. Þau eiga jafnan
frumkvæðið að því sem þau vilja gera og í
sameiningu setjum við upp skemmtilega
dagskrá.
Það er auðvitað krefjandi á tímum Covid
að halda starfseminni gangandi en við
höfum náð að halda okkar striki ótrúlega
vel í gegnum þetta allt saman. Stjórnvöld
eru líka búin að greina það að mikilvægara
sé að halda úti starfsemi þessa aldurshóps
en að setja á frost.
Tómstundir eru ekki bara fyrir fólk sem
vill sitja og prjóna. Það er svo margt hægt
að gera og öll viljum við verða gömul og
búa okkur vel í haginn.“

Mest stækkandi hópur í heiminum
„Við erum með góða aðstöðu hér á
Eirhömrum og hefur sveitarfélagið verið
okkur hliðhollt. Öryggisíbúðirnar hér eru
vinsælar og fólk flyst hingað til að minnka
við sig. Gjarnan flyst hingað líka fólk utan
af landi.
Eldri borgurum fer alltaf fjölgandi og er
mest stækkandi hópur í heiminum. Það er
og verður því áskorun að láta þjónustuna
fylgja með.
Starfsemi okkar nær líka langt út fyrir

- Mosfellingur ársins

Elva Björg tekur við viðurkenningunni
úr höndum Hilmars Gunnarssonar
ritstjóra Mosfellings. Styttan er eftir
leirlistakonuna Þóru Sigurþórsdóttur.

okkar húsakynni því um alla sveit er eldra
fólk að hreyfa sig eða stunda einhverja afþreyingu á vegum félagsstarfsins og félags
eldri borgara í Mosfellsbæ og nágrenni.
Það eru t.d. hópar í World Class í Lágafellslaug, að Varmá, Karlar í skúrum og
útifjör víðsvegar svo eitthvað sé nefnt.
Hreyfing er það langvinsælasta hjá eldra
fólkinu í dag enda kynslóðirnar að breytast,
fjölbreytnin að aukast og kröfurnar í takt
við tímann.“

Skemmtilegt að tilheyra hópi
Elva segir mjög mikilvægt að taka vel á
móti nýju fólki. „Ég held að það séu 90%
líkur á að fólk komi aftur eftir að það kemur til okkar í fyrsta skipti. Ég geri engan
mannamun og ég trúi því að það sé ágætis
kostur sem hjálpi mér í starfi.
Samkvæmt skilgreiningunni er félags-

starfið miðað við 67 ára og eldri en öllum
er tekið fagnandi og Mosfellingar hafa alltaf
forgang.
Fókinu finnst skemmtilegt að tilheyra
einhverjum hópi í staðinn fyrir að gera
ekki neitt. Starfið hérna er mjög vel sótt og
sýnilegt öllum sem vilja vera með. Það er
auðvitað leiðinlegt að þurfa banna hitt og
þetta vegna samkomutakmarkana en það
birtir til um síðir.
Þegar ástandið í þjóðfélaginu var hvað
verst hringdum við í alla til að taka stöðuna.
Mér finnst þau ekkert hafa stórkostlegar
áhyggjur enda öll bólusett og flott.
Eldri borgarar í Mosfellsbæ eru bara
algjörir snillingar,“ segir Elva Björg að
lokum.
Mosfellingar geta greinilega hlakkað til
að eldast og taka þátt í fjölbreyttu starfi
eldri borgara í Mosfellsbæ.

Traustur leiðtogi
til forystu
Kjósum

Ásgeir Sveinsson í

1.

sæti

í prófkjöri Sjálfstæðisﬂokksins
í Mosfellsbæ 5. febrúar.

STUÐ Á ÞORRABLÓTI 2019

Þorrablóti Aftureldingar aftur frestað • Hvenær næst?

Þorrablótsnefndin
með plan A, B, C og D
Þorrablót Aftureldingar hefur verið stærsti
viðburður í skemmtana- og menningarlífi
Mosfellinga mörg undanfarin ár. Mikil
stemming hefur skapast fyrir blótinu og fólk
skemmt sér konunglega og ávallt mikil eftirvænting í loftinu þegar þorrinn nálgast.
Á síðasta ári féll þorrablótið niður og nú
er spurning hver staðan er. Rúnar Bragi
Guðlaugsson og Ásgeir Sveinsson hafa verið forseti og varaforseti þorrablótsnefndar
Aftureldingar undanfarin 13 ár, og hafa þeir
ásamt hópi af öflugu fólki í þorrablótsnefnd
skipulagt þennan vinsæla viðburð allan
þann tíma.

Góður svefn í íslenskum
ullarfaðmi eykur vellíðan
Íslenskar ullarsængur
Fáanlegar á Lopidraumur.is

Fleiri plön á teikniborðinu
„Það var mjög leiðinlegt að þurfa að
sleppa blótinu í fyrra og því miður eru blikur á lofti aftur í ár með þorrablótið,“ segja
þeir félagar. „Upphaflegt plan var að halda
þorrablót 22. janúar en nú er útséð með að
það gangi vegna sóttvarnartakmarkana.
Við í nefndinni viljum samt gera allt til
þess að þorrablót verði haldið með einhverju sniði og við erum með plan B, C og
D tilbúið eftir því hvernig staðan í faraldrinum þróast.
Plan B er að halda þorrablótið laugardaginn 19. febrúar sem er síðasti laugardagur í þorra og yrði það þá með hefðbundu sniði.
Plan C er að halda viðburð 26. mars sem
yrði með sams konar sniði og þorrablót, en
öðruvísi mat og þema.
Plan D er að halda viðburð 30. apríl með
sama sniði og hefði verið haldið 26. mars.

Ein stærsta fjáröflun Aftureldingar
„Við finnum fyrir mkilli stemningu fyrir
því að halda lífi í þessum viðburði þó svo
að það þurfi að fresta honum eitthvað

ÁSGEIR OG RÚNAR BRAGI FARA
FYRIR ÞORRABLÓTSNEFNDINNI

Mæðgur gefa sjúkrabílabangsa

fram á vor og með þessu plani er nefndin
að hugsa í lausnum og koma til móts við
þær fjölmörgu óskir um að halda stóran
styrktarviðburð fyrir Aftureldingu um leið
og færi gefst.
Mosfellingar eru orðnir spenntir fyrir því
að komast á stórt og skemmtilegt djamm,
og svo má ekki gleyma því að þetta er ein
stærsta fjáröflun Aftureldingar á hverju
ári og því mjög slæmt ef þetta fellur niður
annað árið í röð.
Við verðum bara að vona það besta og
við sjálfboðaliðarnir í nefndinni og þeir
fjölmörgu aðrir velunnarar Aftureldingar
sem koma að þessu á hverju ári verðum
tilbúin að setja þetta í gang þegar og ef
aðstæður leyfa.“

TAKK FYRIR
STUÐNINGINN
Félagar í Björgunarsveitinni Kyndli þakka bæjarbúum fyrir stuðninginn
á árinu sem var að líða
og óska þeim velfarnaðar
á nýju ári.
- Kveðja
félagar í Kyndli
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- Fréttir úr bæjarlíﬁnu

HRUND OG SIGRÍÐUR HANNA

Hrund Jóhannesdóttir
og Sigríður
Hanna
dóttir hennar
afhentu á
dögunum
sjúkrabílabangsa á
slökkvistöðinni á SkarVINSÆLIR BANGSAR
hólabraut á
dögunum. Þetta er þriðja árið í röð sem
þær mæðgur gefa bangsa yfir hátíðarnar.
Fallegt verkefni sem jafnvel hvetur fleiri
til að gera slíkt hiða sama en bangsarnir
geta komið sér vel þegar börn þurfa ferðast
með sjúkrabílum.

Arna Hagalíns
í 2. sæti
Viðmótið traust og samvinnu sterk
verkefni á lausnum ég byggi.
Árangursdrifin öll mín verk
afrakstur góðan þá tryggi.
Börnin skal mennta á miðaðan hátt
þá mannauðinn efla og umhverfi styrkja.
Hlúa að íþróttum auka þar mátt
og íbúa kraftinn í bænum skal virkja.
Samfélagslímið hér fjölskyldan er
fjölskyldu umhverfið ætið skal meta.
Öldruðum þegnum og öryrkjum ber
umhyggju sýna og kærleiksbraut feta.
Auðlindir landsins ígrunda ber
umgengni um náttúru stýra og vanda.
Skipulags flæðinu fylgjum hér
framtíðar kynslóðum öllum til handa.

Óska eftir stuðningi í 2. sæti í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins sem fram fer 5. febrúar 2022
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4.998 KR.

Rúnar Bragi Guðlaugsson
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ

5. FEBRÚAR 2022
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María Guðmundsdóttir vinkona okkar er fallin frá.
Hún María var merkileg kona, dugleg, ósérhlífin
og hafði alltaf ráð undir rifi hverju. Hjá Maríu voru
engin vandamál, bara lausnir og sumar sterkari en
aðrar.
Nú, þegar María tekur sviðið með trompi á öðrum
vígstöðvum, minnumst við hennar með söknuði en
einnig gleði. María hefði alls ekki viljað að hennar væri
minnst með gráti og gnístran tanna – hún vildi að fólk
héldi sönsum og hefði gaman. Eins og Oddur Bjarni
Þorkelsson sagði svo eftirminnilega við útför Maríu:
„Hún kunni svo sannarlega að leika sér hún María.“
Það er hverju orði sannara.
María gekk til liðs við Leikfélag Mosfellssveitar árið
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María Guðmundsdóttir 9. nóvember 1935 - 14. desember 2021

1994. Hún hafði þá nýlokið ævistarfinu sem yfirhjúkrunarfræðingur á Reykjalundi. Hún kom reyndar alls ekki tómhent af reynslu inn í félagið því hún
hafði um árabil haft umsjón með alls kyns félagsstarfi
og skemmtunum tengdum starfi sínu á Reykjalundi.
María lá aldrei á liði sínu, hún gerði nákvæmlega
það sem þurfti að gera. Hvort sem um var að ræða
smíði leikmyndar, leikrita- og sketsaskrif, stjórnun eða
miðasölu var María mætt og leysti málið á einfaldan
og átakalausan hátt.
Hún sagði það sem henni fannst og færði fyrir því
rök. Oftar en ekki urðu tillögur hennar að veruleika.
Síðustu tíu árin eða svo var María framkvæmdastjóri
Leikfélags Mosfellssveitar. Þar nutu félagsmenn reynslu

- Minning um Maríu Guðmunds

og þekkingu Maríu félaginu til heilla.
María Guðmundsdóttir var löngu orðin landsfræg
fyrir hlutverk sín í kvikmyndum, skemmtiþáttum og
á sviðinu í Bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ en það var
hennar staður í leiklistinni.
Það var alltaf líf og fjör í kringum Maríu, meira að
segja í jarðarförinni lét hún kirkjugesti hlæja og það
hefði hún svo sannarlega viljað. Alls staðar þar sem
María kom minnast vinir hennar sem einstakrar konu,
blíðri, ákveðinni, hugdjarfri og ljúfri. Hún gaf meira en
hún þáði.
Við segjum bless bless (en bara í bili) og tu,tu.
Vinir úr Leikfélagi Mosfellssveitar

PRÓFKJÖR
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
Laugardaginn 5. febrúar 2022
Atkvæðaseðill
Í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ
5. febrúar 2022
Hjúkrunar- og viðskiptafræðin
ngur

Júlíana Guðmundsdóttir

Lögfræðingur

Kári Sigurðsson
Kolbrún G. Þorsteinsdóttir
Kristín Ýr Pálmarsdóttir




Jana Katrín Knútsdóttir

Bæjarfulltrúi ogg kkenn
nari
Fjármálastjóri

Flugnemi
nemi

Rúnar Bragi Guðlaugsson

Bæjarrfulltrú
úii og ffrram
mkvæmdastjóri

Arna Hagalínsdóttir

Laugardaginn 5. febrúar 2022
á milli kl. 10:00 og 19:00.

Aukaopnun
Föstudaginn 4. febrúar 2022 á milli
kl. 16:00 og 20:00 í félagsheimili
Sjálfstæðisfélaganna í Kjarna.

Utankjörstaðakosning

Reks
R
ekstrar- og fjármálastjóri

13. janúar til 4. febrúar 2022.
Kjörstaður: Valhöll, skrifstofa Sjálfstæðisﬂokksins, Háaleitisbraut 1 í Reykjavík.
Opnunartími: Alla virka daga
kl. 10:00 til kl. 16:00.

Bæjarrfulltrúi
f ul l
og rekstrarstjóri

Brynja Hlíf Hjaltadótttir

Laganemi
g

uðnason
Davíð Örn Guð
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Forstöðumaður
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Söngkona og fyrrv. flugfreyja
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Framkvæmdastjóri
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Landfræðingur



Opnunartími
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þjó
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uráðgjafi
r

Ásgeir Sveinsson

å


Félagsheimili Sjálfstæðisfélaganna
í Mosfellsbæ, Þverholti 2, 1. hæð.

Viðskiptastjóri

Ragnar Bjarni Zoëga Hreiðarsson

Þóra Björg Ingimundardóttir

Kjörstaður

AT UGIIÐ. Kjósa skal 7 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri. Kosið skal með því
að ssetja tö
ölustafina 1 til 7 fyrir framan nöfn frambjóðenda. Þannig skal kjósandi
ssetja
etja ttöluna
ölu 1 fyrir framan nafn þess frambjóðanda sem hann óskar að hljóti fyrsta
sætið
ætið í prófkjörinu, töluna 2 fyrir framan nafn þess sem hann vill að hljóti annað
sætið í prófkjörinu, töluna 3 fyrir framan nafn þess sem hann vill að hljóti þriðja
sætið í prófkjörinu og þannig koll af kolli þar til kosnir hafa verið 7 frambjóðendur.

KJÓSIÐ 7 FRAMBJÓÐENDUR Í TÖLURÖÐ
YFIRSTRIKANIR GERA KJÖRSEÐILINN ÓGILDANN

Í ljósi aðstæðna í samfélaginu hvetjum við kjósendur
til að nýta sé utankjörfundaratkvæðagreiðsluna og
aukakjörfundinn, til að tryggja atkvæðarétt sinn.
F Y L G D U O K K U R Á S A M F É L AG S M I Ð L U N U M FAC E B O O K O G I N S TAG R A M

XDMOSO

Kjörnefnd
Kjörnefnd gerir tillögu til fulltrúaráðs um
uppröðun framboðslista að aﬂoknu prófkjöri.
Kjörnefnd stefnir á að skila tillögum sínum eigi
síðar en þremur vikum eftir að prófkjöri lýkur.
Þátttaka í prófkjörinu er heimil:
a) Öllum fullgildum meðlimum
sjálfstæðisfélaganna í Mosfellsbæ
sem þar eru búsettir.
b) Þeim stuðningsmönnum Sjálfstæðisﬂokksins sem eiga munu
kosningarétt í Mosfellsbæ í komandi sveitarstjórnarkosninum og
undirritað hafa inngöngubeiðni
í sjálfstæðisfélag í Mosfellsbæ
fyrir lok kjörfundar og teljast
þar með komnir á ﬂokkskrá.
Hægt er að skrá sig í ﬂokkinn
á netinu, www.xd.is/ganga-iﬂokkinn og einnig á kjörstað
meðan á kjörfundi stendur.

FRAMBJÓÐENDA-

KYNNING

www.xd.is/mosfellsbaer

EM Í HANDBOLTA

LEIKIR ÍSLANDS Í BEINNI
ALLIR SEM GISKA Á RÉTT ÚRSLIT Á STAÐNUM FÁ FRÍA MÁLTÍÐ
FÖSTUDAGUR

SUNNUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR

14. JAN

16. JAN

18. JAN

PORTÚGAL - ÍSLAND

ÍSLAND - HOLLAND

ÍSLAND - UNGVERJALAND

KL 19:30
KL.

KL. 19:30

KL. 17:00

ÁFRAM ÍSLAND!
ÞVERHOLTI 1 | 270 MOSFELLSBÆ | S. 456-4040 | WWW.BARION.IS | BARION@BARION.IS

OSTBORGARI,
FRANSKAR
OG KÓK
*120 gr. nautakjöt, sósa og kál

TAKE
AWAY
Í JANÚAR

BARION.IS

1.595

KR.

Listasalur Mosfellsbæjar

Ljósbrot í Listasalnum
Einkasýning Ragnheiðar Sigurðardóttur Bjarnarson, Ljósbrot, er fyrsta sýning ársins hjá
Listasal Mosfellsbæjar. Sýningin hófst föstudaginn 7. janúar
og lýkur 4. febrúar.
Ragnheiður Sigurðardóttir
Bjarnarson (f. 1986) er alin upp
í Mosfellsbæ. Hún útskrifaðist
frá Listaháskóla Íslands sem
danshöfundur árið 2009, með
meistarapróf í gjörningalist í
almenningsrými frá Gautaborgarháskóla árið 2014 og með kennsluréttindi
frá Listaháskóla Íslands árið 2017.

Hluti af stærra rannsóknarverkefni
Ragnheiður hefur haldið fjölda sýninga,
bæði hér á landi og erlendis. Hún fæst aðallega við myndverk en einnig gjörninga og
dansverk. Ragnheiður er í samstarfi með
fjölþjóðlega hópnum Onirism Collective
og dúettnum RebelRebel.
Árið 2018 stofnaði hún galleríið Midpunkt í Hamraborg ásamt Snæbirni Brynjarssyni. Út frá því samstarfi varð árið 2021
til Hamraborg Festival. Galleríið er í pásu

eins og er en stefnt er að því að
halda aðra Hamraborg Festival
á þessu ári.
Sýningin Ljósbrot er hluti
af stærra rannsóknarverkefni
Ragnheiðar á hugtakinu „hægt“.
Rannsóknin á uppruna sinn í
göllum samfélagsins og leitar
að því að skapa ró, yfirvegun,
núvitund, hægar hreyfingar og
hugsanir.
Á sýningunni koma saman
verk af ýmsum toga (vidjó,
skúlptúrar, lágmyndir, málverk) sem leyfa
upplifun áhorfenda að bylgjast um rýmið.
Hvert og eitt verk varpar sínu litrófi, sínum
tilfinningum. Heildin myndar fallegan fjallgarð en þó má sjá sérstæðu hvers og eins
verks skína í gegn.

Listasalurinn staðsettu í Þverholti 2
Listasalur Mosfellsbæjar er staðsettur
inn af Bókasafni Mosfellsbæjar, Þverholti 2.
Opið er kl. 9-18 á virkum dögum og kl. 1216 á laugardögum. Athugið að engin formleg opnun verður haldin vegna Covid-19.
Grímuskylda. Ókeypis inn og öll velkomin.

FERMINGARMYNDATAKA

M yn d a t a ka n g e t u r f a r i ð f ra m ú t i e ð a í s t ú d í ó i .
M e ð f j ö l s k y l d u n n i , ö m m u o g a f a , j a f nv e l á h u g a m á l i n u o g g æ l u d ýr i n u .

helgadogg.is
Bókanir : helgadogg@helgadogg.is
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- Bókasafnsfréttir

Jóhannes Vandill Oddsson verktaki og bóndi segir bústörfin veita sér ómælda gleði

Frelsið í æsku mótaði mig
J

óhannes Vandill átti sér alltaf draum
um að verða bóndi en áhugi hans á
bústörfum, hestamennsku og fiskeldi kviknaði á æskuárum hans í Mosfellssveitinni. Hann naut þá leiðsagnar
reynslumikilla manna og lagði þar með
drög að lífsbók sinni enda hafa dýrin
aldrei verið langt undan.
Í dag dvelur Jói löngum stundum ásamt
fjölskyldu sinni að Grenjum við Langá í
Borgarfirði en þar hafa þau gert upp
eyðibýli og stunda nú frístundabúskap
með hesta og kindur.

HIN HLIÐIN
Uppáhaldsveitingahús? Fjárhúsið.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú
yrðir stór? Dýralæknir og bóndi.
Hvar líður þér best?
Í Mosó og á Grenjum.
Hvaða freistingar stenst þú ekki?
Góðan mat, eins og kótelettur í raspi.
Áttu eitthvert gælunafn? Jói Odds.
Hvað keyptir þú síðast fyrir heimilið?
Eldhúsinnréttingu.
Fallegasti staður í Mosfellsbæ?
Hamraborg.
Óvenjulegasta lífsreynslan? Þegar ég
fór í hestaferð í Ölpunum á Ítalíu þar sem
riðið var á íslenskum hestum.

Jóhannes Vandill Oddsson er fæddur á
Reykjalundi 12. júní 1956. Foreldrar hans
eru þau Ragnheiður Jóhannesdóttir hárgreiðslumeistari og Oddur Ólafsson yfirlæknir á Reykjalundi og alþingismaður en
þau eru bæði látin.
Jóhannes er yngstur sex systkina, Vífill f.
1937, Ketill f. 1941, Þengill f. 1944, Ólafur
Hergill f. 1946 og Guðríður Steinunn f.
1948.

Alinn upp á Reykjalundi
„Ég var alinn upp á Reykjalundi þar sem
faðir minn var yfirlæknir. Það var mjög
líflegt og skemmtilegt að alast þar upp
umkringdur sjúklingum og fjölskyldum
starfsmanna. Í þá daga var engin leikskóli
heldur léku börn sér saman á svæðinu alla
daga.
Jólin á Reykjalundi eru mér eftirminnileg, þá borðuðu allir saman, sjúklingar,
starfsmenn og fjölskyldur, svo var sungið,
spilað og dansað í kringum jólatréð.
Tengslin og samskiptin við sjúklinga á
Reykjalundi voru mikil og lærdómsrík.“

Á LÖNGUFJÖRUM

Alltaf nóg að gera í bústörfunum
„Ég var mjög fjörugur sem barn og unglingur og var oft óþolinmóður, átti það til að
taka sprettinn heim úr skólanum í stað þess
að bíða eftir skólabílnum.
Ég hafði snemma áhuga á dýrum og sótti
mikið á Reyki til Jóns bónda. Það var alltaf
gaman að koma þangað og nóg að gera í
bústörfunum. Ég tók ungur þátt í að slátra
ásamt Binna vinnumanni, sjálfur hafði ég
ekki áhuga á slátruninni, vildi
heldur flýta fyrir þannig að Eftir Ruth Örnólfsdóttur
fsdóttur okkar og hugsaði afar vel um
við kæmumst í hesthúsið og í
mig alla barnæskuna. Hún las
MOSFELLINGURRINN
útreiðartúr,“ segir Jói og brosir.
mikið fyrir mig og sérstaklega
ruth@mosfellingur.is
„Þarna kviknaði áhuginn minn
er mér minnisstæð bókin um
á bústörfum og hestamennsku.“
Óla Alexander.“

Hef alltaf verið framkvæmdaglaður

Hafði taugar til Hafna

„Við félagarnir fórum oft hjólandi upp
að Hafravatni og veiddum þar í vatninu.
Eitt sinn veiddum við bleikjur og bárum í
fötu yfir í Skammadal ofan Reykjalundar og
slepptum þeim þar í litla á. Þarna kviknaði
áhugi minn á ræktun á fiski.
Það má segja að uppvöxturinn og frelsið
í barnæsku hafi mótað mig talsvert, ég hef
alltaf verið framkvæmdaglaður og verið
óhræddur við að fara mínar eigin leiðir í
lífinu.
Foreldrar mínir ferðuðust mikið og á
meðan bjó Eva föðursystir mín á heimili

„Sumrin á Vopnafirði voru líka skemmtileg en þar dvaldi ég með fjölskyldunni
meðal annars þegar sprengt var fyrir laxastiga í Selá og seiði flutt milli landshluta
á vörubíl. Þar með var lagður grunnur að
einni bestu og fallegustu laxveiðiá landsins
en á framkvæmdatímanum bjuggum við
m.a. í sundlauginni í Selárdal.
Faðir minn hafði miklar taugar til Hafna
þar sem hann var fæddur og uppalinn. Það
voru ófáar ferðirnar sem við fórum þangað
til að heimsækja fólk, taka á móti bátum á
leið í land og njóta náttúrunnar.“

Stofnaði eigið
fyrirtæki

Fjölskyldan: Hrafnhildur, Jógvan, Þóra María, Jóhannes, Þóra Arnheiður,
Jóhannes, Sigurjón, Sindri, Ragnheiður og Ása María.
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Jóhannes gekk í
Varmárskóla og Brúarlandsskóla sem barn og
síðar í Lindargötuskóla
og lauk stúdentsprófi
frá Menntaskólanum
við Hamrahlíð.
„Mér líkaði almennt
vel á skólagöngu minni
og eignaðist marga góða
vini og félaga. Stundaði
íþróttir af kappi, m.a.
knattspyrnu, fimleika
og hóf síðar hestamennsku.
Ég stofnaði snemma

- Mosfellingurinn Jóhannes Vandill Oddsson

ÞRIGGJA ÁRA

JÓI, ÞÓRA OG SALKA

mitt eigið fyrirtæki, Hafnarsand s.f. sem ég
hef starfrækt í áratugi. Sinnti þar verkefnum
í sandsölu, vegagerð og við nýbyggingar. Ég
sérhæfði mig í gerð keppnisvalla og vann
við lagningu yfirborðsefnis í reiðhallir. Ég
hef sinnt verkefnum um allt land en þó
mestmegnis á höfuðborgarsvæðinu.“

jökla og óbyggðir á Vestfjörðum. Á sumrin
stundum við laxveiðar við Langá og Selá,
þar sem fjölskyldan á íverustaði. Í gegnum
tíðina hef ég haft áhuga á og prófað ýmis
konar ræktun m.a. kálfa-, anda-, fjár- og
hrossaræktun.“

Fluttu í Hamraborgina

Jólin á Reykjalundi eru eftirminnileg, þá borðuðu allir
saman, sjúklingar, starfsmenn og
fjölskyldur, svo var sungið, spilað
og dansað í kringum jólatréð.

Eiginkona Jóhannesar er Þóra Arnheiður
Sigmundsdóttir fyrrv. bankastarfsmaður.
Þau eiga tvær dætur, Ragnheiði f. 1975,
maki hennar er Sigurjón Gunnlaugsson,
þau eiga tvö börn, Þóru Maríu og Sindra.
Hrafnhildur f. 1982, maki hennar er Jógvan
Hansen, þau eiga tvö börn, Jóhannes Ara
og Ásu Maríu.
„Við Þóra byggðum okkar fyrsta húsnæði
í smáíbúðahverfinu í Reykjavík og svo
hesthús í Mosfellssveit en byggðum síðan
á kunnuglegum slóðum í Grenibyggð, nálægt Reykjalundi. Árið 1996 fluttum við svo
í Hamraborgina, hús foreldra minna sem
þau byggðu á sínum tíma og þar búum við
enn. Í kringum Hamraborgina gróðursettum við pabbi fjölda trjáa sem standa enn í
dag. Hér er alveg dásamlegt að vera,“ segir
Jói um leið og hann sýnir mér allan gróðurinn í kringum húsið.

Farið víða á hestbaki
„Við fjölskyldan höfum verið dugleg að
ferðast saman bæði hérlendis og erlendis,
fara í hestaferðir og stunda laxveiðar. Við
höfum ferðast mikið á hestbaki með góðu
fólki vítt og breitt um Ísland ásamt því að
fara í hestaferð á Ítalíu.
Ógleymanlegar eru trússferðir án vélknúinna ökutækja á hálendi Íslands, í kringum

Bústörfin veita mér ómælda gleði
„Í 20 ár hef ég starfað við veiðivörslu við
Langá í Borgarfirði á sumrin en það hentaði
vel með vinnu, frístundabúskap, hrossaræktun og áhugamálum okkar.
Okkar annað heimili er Grenjar við
Langá í Borgarfirði, í dag er ég frístundabóndi með 20 hesta og um 100 kindur og
líkar það vel, við dveljum þarna löngum
stundum. Við gerðum upp gamlan bæ sem
var kominn í eyði og höfum nýlega lokið við
að byggja skemmu. Bústörfin taka mikinn
tíma en þau veita mér ómælda gleði ásamt
samveru með fjölskyldu og vinum.
Ég horfi bjartsýnn og jákvæður til ársins
2022, þrátt fyrir Covid-ástandið. Næg eru
verkefnin í sveitinni og við Hamraborgina
en mitt stærsta verkefni akkúrat núna
er að ná betri heilsu en ég hef barist við
krabbamein síðastliðin 5 ár með hléum.
Við skulum vona að þetta sé allt á uppleið,
við krossum fingur alla vega,“ segir Jói og
brosir er við kveðjumst.
Myndir: Ruth Örnólfsdóttir, Helga Dögg og úr einkasafni.

Múrefni ehf. og Vínylparket.is
hafa sameinast undir nafninu

„Við tökum vel á móti þér og finnum réttu
efnin í verkið eða glæsileg gólfefni“

verð á
Stórlækkað
m meðan
völdum vöru
ndast!
að birgðir e

Fagefni.is
Fagefni | Verslun | Desjamýri 8 | Mosfellsbæ | 420 4010
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ÖRN KJÆRNESTED
FRÁ BYGGINGAFÉLAGINU BAKKA

HAUKUR SÖRLI
VINNUÞJARKUR

Afturelding heiðrar sitt fólk • Fjölmörg verðlaun veitt

ÍÞRÓTTAFÓLK
AFTURELDINGAR
Sunnudaginn 9. janúar voru verðlaun fyrir
íþróttamann og íþróttakonu Aftureldingar
afhent. Athöfnin var heldur fámenn
og látlaus annað árið í röð. Árið 2021
var ákaflega gott fyrir Aftureldingarfólk
og margt frambærilegt íþróttafólk var
tilnefnt.
Í ár hlutu þau Þórður Jökull Henrysson,
karate og Thelma Dögg Grétarsdóttir,
blak, titlana íþróttakarl og íþróttakona
Aftureldingar.

THELMA DÖGG OG
ÞÓRÐUR JÖKULL

Önnur verðlaun voru einnig veitt

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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- Dreift frítt í hús í Mosfellsbæ

Myndir/RaggiÓla

HÓPABIKAR UMSK
5. flokkur karla í knattspyrnu sem varð
N1 meistari á Akureyri í sumar. Frábær
liðsheild.
ÞJÁLFARI AFTURELDINGAR
Hilmar Smári, yfirþjálfari sunddeildar
Aftureldingar.
Frá því hann tók við deildinni hefur
sunddeild Aftureldingar algjörlega
sprungið út.
VINNUÞJARKUR AFTURELDINGAR
Haukur Sörli Sigurvinsson hefur í mörg
ár verið lykilmaður í meistaraflokksráði
Aftureldingar karla í handbolta og formaður þess síðan 2018. Sjálfur hefur hann
einnig verið leikmaður Aftureldingar,
þjálfari, sjálfboðaliði og foreldri.
STARFSBIKAR UMFÍ
Unglingaráð Taekwondo, sem stofnað
var fyrir nokkrum misserum og hefur eflt
deildina til muna.
HVATARVERÐLAUN AÐALSTJÓRNAR
Fjáröflunarnefnd Aftureldingar sem
vinnur öflugt starf með því að gefa
iðkendum og fjölskyldum þeirra færi á að
detta inn í fjáröflun þegar þeim hentar.
ÞAKKIR FRÁ AÐALSTJÓRN
Byggingafélagið Bakki fær sérstakar
þakkir fyrir að vera ómetanlegur bakhjarl
og ötull styrktaraðili í gegnum tíðina.

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

HÓPEFLI

STARFSMANNADJAMM
KEILA
A, MATUR,
MATUR

YKKUR

EFLIÐ HEFST OG E
HÓPE

ALLTAF GOTT
T VEÐUR

UM OG SAMA S
STAÐNUM

Við höfum endurbætt alla aðstöðuna á keilu- Hvar er betra að þjappa hópnum saman en í
brautum, stærri og betri borð, þægilegra
góðu veðri innandyra hjá okkur þar sem allt
aðgengi og hraðari afgreiðsla.
er á einum stað.

PIZZA, DRYKKUR OG KEILA ALLT Á SAMA STAÐ
Fáðu tilboð frá okkur í þinn hóp á
keiluhollin@keiluhollin.is

Viltu hafa áhrif? – Taktu þátt! Gerum gott betra
Gleðilegt nýtt ár kæru Mosfellingar.
Gengið er í garð enn eitt kosningaárið og að þessu sinni eru það
bæjarstjórnarkosningar sem haldnar verða í maímánuði. Fram undan
eru frjóir og skemmtilegir tímar þar
sem stjórnmálaflokkarnir sem bjóða
fram í bæjarstjórnarkosningunum
ydda stefnu sína og ákveða hvaða
málefni skuli leggja höfuðáherslu á í kosningabaráttunni.
Við í Samfylkingunni leggjum mikla
áherslu á að stefnumótun framboðsins fari
fram í breiðu og opnu samtali við flokksmenn og annað stuðningsfólk jafnaðarstefnunnar. Þess vegna er núna akkúrat
tækifærið fyrir áhugasamt félagshyggjufólk að koma og taka þátt í samræðum og
ákvörðunum fyrir kosningarnar í vor.
Málefnin sem eru undir í sveitarstjórnarmálum eru af ýmsum toga en eiga það
langflest sameiginlegt að snerta líf fjölskyldnanna í bænum með beinum hætti.
Þar getum við nefnt leik- og grunnskóla,
húsnæðismál, ýmsa þjónustu fyrir eldri
borgara, skipulagsmál í nærumhverfinu
og þjónustu við fatlað fólk svo snert sé
á nokkrum stórum málaflokkum. Til að
bærinn okkar þróist og eflist á jákvæðan

hátt er nauðsynlegt að raddir íbúanna heyrist og á þær sé hlustað.
Ekki bara fyrir kosningar heldur
alltaf.
Ef þú lesandi góður hefur
áhuga á að taka þátt í mótun
og þróun bæjarins okkar og
ert félagshyggjumegin í litrófi
stjórnmálanna þá er gott tækifæri núna á næstu mánuðum að mæta til
leiks hjá okkur og taka þátt í skemmtilegu
og frjóu flokksstarfi með góðum hópi jafnaðarfólks.
Ég hvet allt félagshyggjufólk sem hefur
áhuga á að leggja sínar hugmyndir og úrlausnir inn í umræðuna um betra samfélag
að kíkja til okkar í Samfylkingunni – jafnaðarmannaflokki Íslands, fylgjast með
fundarboðum á Facebooksíðunni okkar,
Samfylkingin í Mosfellsbæ, og mæta í opið
hús á laugardagsmorgnum í félagsheimili
okkar að Þverholti 3.
Einnig má senda á mig fyrirspurnir á
póstfangið erna@lagafell.com og það má
hringja í mig í síma 8694116.
Erna Björg Baldursdóttir,
formaður Samfylkingarinnar i Mosfellsbæ.

Heitavatnsleiðslan til Reykjavíkur var einangruð með reiðingi og hænsnaneti.

Jarðhitagarður
Á fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 8. desember sl. var samþykkt að
vinna að og undirrita viljayfirlýsingu milli bæjarins og Veitna ohf.
um jarðhitagarð í Reykjahverfi.
Málið hafði verið í undirbúningi
um nokkurt skeið og á sér góðar
og gildar sögulegar forsendur sem
hér verður gerð grein fyrir í stuttu
máli.

Vatn er heitt
Tvö lághitasvæði eru í Mosfellsbæ, í
Reykjahverfi og Mosfellsdal. Á fyrri öldum
þótti það enginn sérstakur kostur að hafa
sjóðheita hveri í sínu nágrenni, þar var
að vísu hægt að baka brauð en Íslendinga
skorti verkþekkingu til að fullnýta vatnið, til
dæmis til húshitunar. Í jarðabók frá byrjun
18. aldar er aðeins getið um heitt vatn á
einni bújörð í Mosfellshreppi, í Hlaðgerðarkoti í Mosfellsdal, þar segir stutt og laggott: „Vatn er heitt.“ Ekki verður séð hvort
sá jarðhiti sé talinn til búdrýginda eða ekki.
Flestir hverirnir og laugarnar í Mosfellssveit
voru of heitar til að hægt væri nýta þær til
baða, þó er Reykjalaug nefnd í ferðabók
Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar frá
18. öld, Reykjalaug var hlaðin baðlaug og
er leifar hennar að finna undir akveginum
heim að Reykjum.

Heita vatnið breytti Íslandi
Á 20. öld eygði framfarasinnað fólk
óþrjótandi möguleika í virkjun jarðhitans,
til húshitunar, baða og ylræktar. Jarðhitinn
var virkjaður, bæði í Reykjahverfi og Mosfellsdal, og vatninu dælt til höfuðborgarinnar - eða eins og Halldór Laxness orðar
það í Innansveitarkroniku: „Vatnið var leitt
suður í víðum bunustokkum með þeim

28

árángri að slík ókjör af sjóðheitu
baðvatni koma á hvert nef í Reykjavíkurborg að annað eins er óþekt
á jörðinni nema í Petrópavlofsk á
Kamsjötku.”
Heita vatnið gjörbreytti Reykjavík og jarðhitinn hefur haft stórkostleg áhrif á allt samfélagið.
„Bunustokkarnir” eru að vísu
ekki sýnilegir lengur en enn streymir vatn
í stórum stíl til borgarinnar. Reyndar er
lítill hluti af gamla stokknum varðveittur á
sínum stað, við veitingahúsið Barion í miðbæ Mosfellsbæjar. Dælustöðin á Reykjum
(neðan við Reykjalund) er enn í notkun en
ekki lengur opin fyrir gesti líkt og hún var
um langt skeið, þar er ekki lengur boðið
upp á volgan sopa úr borholu 13.

Gerum söguna sýnilega
Eins og hér hefur verið rakið tengist
virkjunarsaga Reykjavíkur okkur Mosfellingum náið og það eru gildar ástæður til að
halda henni á lofti, bæði fyrir samtímafólk
og komandi kynslóðir. Þess vegna hugsa
Mosfellsbær og Veitur ohf. sér til hreyfings
í þessum efnum, í því samhengi er horft til
landspildu við Reyki, hún er í eigu Veitna
ohf. og notuð sem snúningsreitur fyrir almenningsvagna. Þarna eru miklir möguleikar til að gera þessari merku sögu góð
skil, um leið verður jarðhitagarðurinn til
prýði fyrir umhverfið. Vaxandi umferð almennings er um þetta svæði; þarna hefjast
og enda fjallgöngur um nágrennið, meðal
annars á Reykjaborg og að Bjarnarvatni.
Fegrum umhverfið og gerum söguna
sýnilega.

- Aðsendar greinar

Bjarki Bjarnason,
forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar.

Á líðandi kjörtímabili hef ég sinnt
fjölmörgum skemmtilegum og
krefjandi störfum í farsælum og
sterkum meirihluta D- og V-lista í
bæjarstjórn Mosfellsbæjar.
Ég sækist nú eftir umboði til
að sinna þessum störfum áfram
og leiða lista Sjálfstæðisflokksins
í Mosfellsbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
Ég er formaður bæjarráðs, bæjarfulltrúi,
formaður skipulagsnefndar, hef setið í
stjórn strætó BS, samstarfsnefnd skíðasvæða og sit einnig í svæðisskipulagsnefnd
höfuðborgarsvæðisins.
Það gengur vel í bænum, ánægja íbúa
mælist í hæstu hæðum ár eftir ár, bærinn
blómstrar og dafnar og það er eftirsótt að
flytja í Mosfellsbæ.

Látum verkin tala
Mosfellsbær stendur vel fjárhagslega,
þökk sé ábyrgri fjárhagsstjórn undanfarinna
ára og þrátt fyrir mikið tekjufall vegna Covid-19 hafa framkvæmdir í Mosfellsbæ aldrei
verið meiri, bæði nýframkvæmdir, viðhald
og endurnýjun eigna. Þessi uppbygging
mun halda áfram næstu misseri og ár.
Álögur á íbúa hafa verið lækkaðar, m.a.
fasteignaskattar á íbúða- og atvinnuhúsnæði, álögur á barnafólk hafa lækkað verulega m.a. vegna 25% lækkunar leikskólagjalda á kjörtímabilinu og ungbarnadeildir
hafa verið opnaðar á leikskólum, þannig
að nú fá flest 12 mánaða börn í Mosfellsbæ
dagvistarpláss.
Skólamálin eru einn allra mikilvægasti
þáttur í samfélagi okkar, mikil áhersla
hefur verið lögð á þau af meirihlutanum
á þessu kjörtímabili í Mosfellsbæ og mun
ný menntastefna Mosfellsbæjar styrkja þá
faglegu vinnu enn frekar.
Skipulagsmálin eru á fullri ferð og uppbygging í Mosfellsbæ heldur áfram. Bærinn okkar mun halda áfram að stækka en
ég mun standa vörð um að sérkenni Mosfellsbæjar „sveit í borg“ muni halda sér.
Lögð verður áhersla á grænar og vistvænar

áherslur og að við pössum vel upp
á náttúruna allt í kringum okkur.

Lýðheilsa fyrir alla aldurshópa
Mosfellsbær er heilsueflandi
samfélag með Aftureldingu sem
hornstein í okkar frábæra íþróttaog útivistarbæ. Ég mun áfram
leggja mikla áherslu á aðstöðumál
og að stutt verði áfram duglega við íþróttafélögin og við lýðheilsumál fyrir fólk á
öllum aldri. Eldri borgurum fer hratt fjölgandi og á líðandi kjörtímabili hefur verið
lögð mikil áhersla að mínu frumkvæði á
lýðheilsumál eldri borgara í Mosfellsbæ.
Úrval af fjölbreyttri skipulagðri hreyfingu
hefur aukist verulega fyrir þann aldurshóp
að minni tilstuðlan.

Sterk forysta skiptir máli
Margar af mínum áherslum fyrir síðustu
kosningar fengu góðan hljómgrunn og
urðu að verkefnum sem hafa verið eða eru
í framkvæmd á þessu kjörtímabili. Ég hef
brennandi áhuga á velferð Mosfellsbæjar
og Mosfellinga og ég læt verkin tala. Víðtæk reynsla mín og þekking sem stjórnandi
og leiðtogi í viðskiptalífinu, starf mitt sem
formaður bæjarráðs og bæjarfulltrúi auk
reynslu af mannauðs- og félagsmálum hafa
reynst mér vel í minni vinnu í bæjarstjórn
Mosfellsbæjar og munu gera áfram.
Ég er stoltur af því að vera hluti af kraftmiklum, vinnusömum hópi bæjarfulltrúa
í meirihluta D- og V-lista sem hefur staðið
að þessari vinnu ásamt frábæru starfsfólki
Mosfellsbæjar, bæði í stjórnsýslunni og úti í
stofnunum bæjarins. Ég hlakka til að halda
áfram að sinna þessum verkefnum það
sem eftir er þessa kjörtímabils og á næsta
kjörtímabili.
Þess vegna býð ég mig fram í 1. sæti
á lista Sjálfstæðisflokksins í prófkjöri 5.
febrúar næstkomandi og treysti á þinn
stuðning.
Ásgeir Sveinsson. Frambjóðandi í 1. sæti
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ.

Áramótaheit og svikin loforð
Fyrstu dagar janúarmánaðar einkennast gjarnan af góðum fyrirheitum: fólk kappkostar að lofa
sjálfu sér og öðrum að gera meira
af sumu og minna af öðru, að
verða betri en síðast. Þessu athæfi
svipar mjög til síðustu vikna fyrir
kosningar, þegar flokkar og framboðslistar lofa öllu fögru.
Áramótaheit og kosningaloforð eru að
sjálfsögðu hið besta mál, séu þau sett fram
af einlægni og viðkomandi ætli sér að vinna
að þeim. Þau þurfa jafnframt að vera raunhæf og byggjast á staðreyndum.
Eitt af „áramótaheitum“ Sjálfstæðisflokksins hér í bænum var að losa Mosfellinga við urðunarstaðinn í Álfsnesi, fyrir
lok árs 2020. Sumarið 2020 var ljóst að ekki
myndi verða af þeirri lokun og skrifuðu
fulltrúar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu undir nýjan viðauka við eigendasamkomulag SORPU þar sem kveðið var á
um að skarpt yrði dregið úr urðun sorps og
henni alfarið hætt í árslok 2023. Strax í september 2020, tveimur mánuðum eftir undirskrift viðaukans, var magn urðaðs úrgangs
komið yfir 80.000 tonn, samanborið við þau
79.000 sem gert var ráð fyrir að urðuð yrðu
í heild sinni á árinu. Samkvæmt nýútkominni ársskýrslu SORPU fyrir árið 2020 var
heildarmagn móttekins úrgangs á urðunarstaðinn 177.000 tonn, þar af 105.255 tonn
í urðun eða rúmum 30% meira en gert var
ráð fyrir á því ári.
Svipaða sögu er að segja fyrir árið 2021, í
október var magn í urðun komið yfir 89.000
tonn en leyfilegt magn fyrir allt árið samkvæmt viðauka við eigendasamkomulagið
átti að vera 55.000 tonn.
Ein af aðgerðunum sem nefndar eru
í viðauka til að minnka urðun var lokun
Gýmis haustið 2020. Bæjarstjóri Mosfells-

bæjar hrósaði sérstaklega sigri
varðandi lokun „stærsta klósetts
norðan Alpafjalla“, eins og hann
kaus sjálfur að kalla Gými. Vert
er að minnast þess að þessi yfirbyggða móttaka á lyktarsterkum
úrgangi, Gýmir, var sett upp
nokkrum árum áður fyrir tilstuðlan
Mosfellsbæjar sem liður í baráttu
við lyktarmengun frá urðunarstaðnum.
Undirritaður spurði á fundi bæjarstjórnar í lok september 2020 hvað gera ætti við
þann úrgang sem farið hafði í Gými fram
að því, t.d. sláturúrgang frá alifuglabúum í
Mosfellsbæ. Bæði bæjarstjórinn og fulltrúi
bæjarins í stjórn SORPU til margra ára,
bæjarfulltrúinn Kolbrún Þorsteinsdóttir,
fullyrtu að hann myndi fara í Gas- og jarðgerðarstöð fyrir árslok 2020. Í árslok 2020
var reyndar ekki búið að setja upp í GAJA
þann búnað sem þurfti til þess að taka á
móti sláturúrgangi og hefur mér vitanlega
enn ekki verið gert. Móttaka á slíkum úrgangi er þar að auki ekki heimil samkvæmt
gildandi starfsleyfi GAJA.
Það er gott að setja sér markmið en þau
verða að vera raunhæf og viðeigandi. Það
er ekki nóg að segjast ætla að loka urðunarstaðnum. Ábyrgð sveitarfélaga á meðhöndlun úrgangs, bæði gagnvart íbúum og
atvinnulífi, hverfur ekki við að segja það.
Sorpmál eru flókin en þau skipta okkur
öll miklu máli bæði út frá fjárhagslegu og
umhverfislegu sjónarmiði. Áramótaheit
okkar, Vina Mosfellsbæjar, er að halda
áfram að hafa áhuga á þessum málaflokki,
að stuðla að yfirvegaðri umræðu sem byggist á staðreyndum, Mosfellingum og öðrum
íbúum höfuðborgarsvæðisins til heilla.
Michele Rebora
Aðalmaður Vina Mosfellsbæjar í umhverfisnefnd
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Umhverfismál í forgangi
Árið 2019 varð vitundarvakning í
umhverfismálum á meðal almennings hér sem annars staðar.
Loftslagsverkföll
ungmenna
vöktu alþjóð til hugsunar um
mikilvægi þess að haga lífi okkar á
þann veg að það hafi sem minnst
raskandi áhrif á umhverfið. Þegar
rætt er um þessi mál er augljóst
að umbætur þurfa að eiga sér stað í stóra
samhenginu og getum við sem erum í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar haft þar áhrif.
En margt smátt gerir eitt stórt.
Í umhverfisnefnd höfum við sett fram
nýja umhverfisstefnu sem við erum stolt af
og verður vonandi hvatning fyrir bæinn að
fylgja eftir og gera betur í umhverfismálum.
Því lengi má gott bæta.
Mosfellsbær ætlar að halda áfram að
vera til fyrirmyndar og sem hvatning fyrir
önnur sveitarfélög til að fylgja okkur eftir í
umhverfismálum. Því eins og vitað er þá er
eftirsóknarvert að búa í bæ sem er til fyrirmyndar og býður upp á fallegt og vel snyrt
umhverfi. Það er eftirsóknarvert að ala upp
börn sem geta leikið sér úti í náttúrunni
þar sem upplifunin er sveit í bæ eins og
við bæjarbúar höfum hér í nærumhverfi
okkar.
Það eru okkur Mosfellingum sem búum
hér forréttindi að geta labbað út frá heimilum okkar í náttúruperlur hér allt í kring.
Nefni ég sem dæmi Blikastaðahringinn, þar

er hægt að sjá fuglalífið og í Leiruvogi selina. Ganga Álafosskvosina
upp með fossinum, meðfram ánni
í gegnum skóginn hjá Reykjalundi
þar sem maður er eins og í útlöndum að mér finnst. Göngur upp
á Helgafell, Úlfarsfellið og fleiri
staði án þess að setjast upp í bíl og
keyra. Græn svæði og náttúruperlur eru eitt af því sem gefur lífinu lit til að
njóta lífsins.
Ég ætla að leggja mitt af mörkum til að
bæta umhverfið mitt og væri gaman að fá
aðra bæjarbúa í lið með mér. Endurgjöf frá
bæjarbúum þar sem þeir benda á tækifæri
til umbóta er mikilvæg.
Ég myndi vilja sjá bæjarskrifstofuna og
aðrar stofnanir í bænum hætta með pappaog plastglös og bjóða frekar upp á fjölnota
bolla ásamt því að hvetja fólk til að koma
með sína eigin bolla á fundi eða viðburði.
Starfsmenn í áhaldahúsinu hafa breytt
ýmsu til hins betra. En skipt hefur verið
út bensíndrifnum verkfærum í batteríisverkfæri. Fjárfest hefur verið í nýjum rafmagnsbíl sem notaður verður í garðyrkju
og til tæmingar rusladalla. Þau hafa einnig
unnið markvisst að því að minnka plastnotkun.
Þetta eru allt skref til batnaðar og vonum
við að á árinu 2022 verði enn fleiri skref tekin til sjálfbærrar framtíðar í Mosfellsbæ.
Kristín Ýr Pálmarsdóttir

Lista- og menningarfélag
Mosfellinga
Eins og fram kom í síðasta Mosfellingi, verður hugarflugsfundur
þeirra sem áhuga hafa á stofnum
Lista- og menningarfélags Mosfellinga, fimmtudaginn 20. janúar
2022 kl. 20.00.
Í ljósi aðstæðna, þá verður um
fjarfund að ræða og mun slóð á
fjarfundinn birtast á facebook-síðu
Lista- og menningarfélagsins sem fer í loftið nú í vikunni. Facebook-síðan mun bera

heitið Lista- og menningarfélag
Mosfellinga.
Áréttað skal hér að hugmyndin
með félaginu er að efla menningar- og listastarfsemi í Mosfellsbæ
og stuðla að auknu framboði og
fjölbreytileika í menningar- og
listalífi bæjarins.
Davíð Ólafsson

Það skiptir máli hver stjórnar
Þann 5. febrúar næstkomandi
ganga Sjálfstæðismenn að kjörborðinu og velja fólk sem stillt
verður upp á lista flokksins fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar í vor.
Það eru forréttindi fyrir flokkinn að geta valið úr svo miklum
fjölda af hæfileikaríku fólki sem
vill vinna fyrir bæinn okkar. Ein
þeirra er Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi til margra ára, lýðheilsufræðingur
með menntun í stjórnun menningarstofnana, kennari, núverandi formaður
fræðslunefndar og fyrrverandi formaður
fjölskyldunefndar. Þessi mikla menntun
og reynsla í farteskinu gerir Kolbrúnu
hæfasta til þess að leiða þann lista sem
Sjálfstæðismenn munu tefla fram í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Auk mikillar
og fjölbreyttrar menntunar þá er reynsla af
því að takast á við fjölbreytta málaflokka og
takast á við stjórnsýsluna mikilvæg þeim
sem ætla sér að vera leiðandi í bæjarfélagi
eins og Mosfellsbæ.
Skýr framtíðarsýn, metnaður, eldmóður
og rótgróin væntumþykja fyrir bænum eru
hennar leiðarljós og ég held að mörg okkar
deili þeirri framtíðarsýn sem Kolbrún hefur
teiknað upp fyrir Mosfellsbæ. Eða svo notuð séu hennar orð: „Framtíðartækifærin
felast í sterkri tengingu við náttúruna og er
Mosfellsbær þar fremstur í flokki sveitarfélaga hvað þau tækifæri varðar. Tækifæri
í sjálfbærri matvælaframleiðslu og grænni
nýsköpun er hér allt í kringum okkur og er
draumurinn að í Mosfellssbæ verði byggður upp öflugur bændamarkaður í bland við
matarupplifun í jafnvel mathöll sem enga á
sér líka. Matarupplifun í bland við menningu og listir er eftirsóknarverð upplifun
fyrir alla fjölskylduna.“ Þetta er framtíð sem

ég vil fyrir Mosfellsbæ. Ef við sem
trúum því að Mosfellsbær sé bærinn þar sem við ætlum að ala upp
börnin okkar og byggja upp okkar
líf í sátt og samlyndi við náttúruna
þá er Kolbrún rétti kosturinn.
Þegar fólk sem hefur lengi verið
við stjórnvölinn ákveður að hætta
skapast rými fyrir aðra að komast
að. Þegar Haraldur ákvað að bjóða sig
ekki fram sem oddvita flokksins eftir að
hafa leitt Mosfellsbæ í gegnum gríðarlega
stækkun, þróun og uppbyggingu, skapaðist svigrúm fyrir aðra að bjóða sig fram
til verksins. Framboð til oddvita flokkisns
þýðir þó alls ekki að við séum að velja okkur
bæjarstjóra, þvert á móti, í þessu prófkjöri
erum við að velja um hver verður oddviti
Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Hvort sigurvegarinn verður
bæjarstjóraefni er síðari tíma ákvörðun alls
listans og kallar fyrst og fremst á að Sjálfstæðismenn sigri í kosningunum í vor.
Ég hvet alla Sjálfstæðismenn til þess að
taka þátt í prófkjörinu og velja þann aðila
til forystu sem hefur mikla reynslu og hefur
tekið þátt í að byggja upp Mosfellsbæ frá
2010 með ábyrga fjármálastjórn að leiðarljósi. Kolbrún hefur skýra framtíðarsýn og
vill byggja upp græna atvinnuvegi í Mosfellsbæ þar sem náttúran nær að blómstra í
sátt og samlyndi við íbúana. Hún hefur tekið þátt í að byggja upp skóla og tómstundir
þar sem börnin okkar njóta bestu menntunar og tómstunda sem völ er á. Kolbrún er
leiðtogi framtíðarinnar fyrir Mosfellssbæ, á
því leikur enginn vafi.
Eva Magnúsdóttir, ráðgjafi og
fyrrverandi formaður fræðslunefndar
og varabæjarfulltrúi í Mosfellsbæ.

Allt í rusli?
Ég tel mig vera einn af þeim mörgu
Mosfellingum sem eru meðvitaðir
um umhverfismál. Þess vegna
flokka ég úrgang eins og hægt er og
fer reglulega í móttökustöð Sorpu
hér í bænum. En ekki er alltaf létt
að gera rétt. Flokkun plasts og
móttaka þess er til dæmis eitthvað
sem má bæta.
Mér finnst asnalegt að þurfa að nota
plastpoka til að flokka plast í og hef ég þann
háttinn á að vera með margnota poka undir
plast sem ég sturta svo úr í gám á móttökustöðinni. Það hefur hingað til gengið vel,
en plastgámurinn sem hefur nýlega verið
settur upp þarna er ekki með hlerum sem
er hægt að loka heldur opinn. Þegar ég fór
síðast með plastið mitt og ætlaði að skila
þá fauk allt jafnóðum á móti mér aftur og
ég hljóp um allar trissur að safna því aftur
saman. Svæðið þarna í kringum móttökustöðina er allt í rusli, mest plasti sem hefur
fokið úr þessum óhentuga gámi. Til hvers
að safna og skila ef þetta er svona? Móttökugámar sem eru á nokkrum stöðum í
bænum til að taka á móti plasti og gleri eru
ekki heldur mjög hentugir. Það gengur með
glerið, en að reyna að troða plastinu inn í
þetta þrönga gat er oft ógerandi, sérlega
þegar það er vindur.
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- Aðsendar greinar

Gráa tunnan mín heima er yfirleitt næstum tóm því við flokkum
gler, plast, málma og erum með
jarðgerð út í garði undir lífrænan
úrgang. Þá kemur það fyrir að
sorphirðumönnum finnst ekki
taka því að trilla tunnunni okkar
út á götu. Skiljanlegt. Fyrir mér
mætti tæma sjaldnar, og þeir sem
framleiða mikið af rusli og nenna ekki að
flokka ættu að fá kost á að fá sér auka tunnu
og borga fyrir hana. Ekki nema réttlátt fyrir
aukna þjónustu.
Góðir bæjarbúar: Reynum nú þegar
nýja árið er gengið í garð að hugsa vel um
umhverfið okkar. Hvað getum við gert til
að minnka magn ruslsins frá heimilinu?
Hvernig er best að flokka og skila? Getum
við passað okkur á því að lokin á ruslutunnunum séu föst á þannig að ekki fjúki
úr þeim? Getum við kennt börnunum
okkar með góðri fyrirmynd að vera ekki
að henda rusli á viðavangi? Getum við nú
loksins safnað saman síðustu leifunum af
flugeldum okkar og koma þeim á viðeigandi stað?
Bærinn okkar er allt of fallegur til þess að
allt sé í rusli. Gleðilegt nýtt ár.
Úrsúla Jünemann

Forysta með framtíðarsýn

Uppskera

Ég, Kolbrún Guðný Þorsteinsdóttir,
býð mig fram í fyrsta sætið í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins þann 5.
febrúar.
Ég er kennari og lýðheilsufræðingur að mennt og er að ljúka
námi í stjórnun menntastofnana.
Ég hef setið sem bæjarfulltrúi
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í tvö
kjörtímabil. Áður var ég varabæjarfulltrúi
og formaður fjölskyldunefndar. Nú er ég
formaður fræðslunefndar og eiga skólamálin því stóran part af hjarta mínu. Ég
hef búið í Mosfellsbæ frá 9 ára aldri og hér
liggja mínar rætur. Ég býð mig fram í fyrsta
sætið í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins því ég
hef reynslu, þekkingu og getu til að leiða
stærsta stjórnmálaaflið í Mosfellsbæ.

Gleðilegt ár kæru Mosfellingar og
takk fyrir stuðninginn við okkur í
Aftureldingu á liðnu ári. Á sunnudaginn sl. vorum við í Aftureldingu
með okkar árlegu uppskeruhátíð.
Hátíðin var smá í sniðum þetta
árið en alltaf jafn dásamlegt að fá
að taka þátt í að upplifa uppskeru
með fólkinu okkar.
Hver deild tilnefnir sitt íþróttafólk sem
nefnd á vegum Aftureldingar tekur svo að
sér að velja úr. Öll sem tilnefnd voru eiga
það sammerkt hversu sterkar og góðar
fyrirmyndir þau eru og mikið eiga yngri
iðkendur okkar það gott að eiga ykkur til
þess að líta upp til.
Hlutskörpust í kjörinu í ár voru þau
Þórður Jökull Henrysson karate og Thelma
Dögg Grétarsdóttir blaki, þau hafa bæði
skarað fram úr í sinni grein og átt gríðarlega gott ár.
Vinnuþjarkur Aftureldingar er einn af
uppáhalds titlunum í mínum huga en við
erum svo heppin að eiga marga og góða
sjálfboðaliða sem alltaf eru boðnir og
búnir, í þetta sinn varð fyrir valinu Haukur
Sörli Sigurvinsson. Í mörg ár hefur Haukur
verið lykilmaður i meistaraflokksráði karla
í handbolta og verið formaður þess síðan
2018. Haukur er harðduglegur og leggur
mikinn metnað í störf sín fyrir félagið sitt.

Mín sýn
Ég vil áfram styðja við okkar mikilvæga
skólastarf og halda áfram að byggja upp
góða leikskóla. Ég mun halda áfram að
styrkja innviðina samhliða fjölgun íbúa
eins og nauðsynlegt er. Mikilvægt er að
fötluð börn fái þjónustu við hæfi og þarf að
endurskoða stefnuna um skóla án aðgreiningar. Það krefst samtals við ríkið um meira
fjármagn til skólanna fyrir börn sem þurfa
meiri stuðning.
Ég vil hefja stórsókn í að skapa skilyrði
fyrir fyrirtæki sem vilja byggja upp skapandi greinar eða græna nýsköpun þar sem
hringrásarhagkerfið verður í hávegum haft.
Mosfellsbær er í góðri stöðu til að bjóða til
sín slíkum fyrirtækjum og er atvinnusvæðið
í Blikastaðalandi t.d. kjörið til slíkrar uppbyggingar. Fyrsta skrefið verður að móta
áræðna atvinnustefnu sem hefur bæði
jákvæð umhverfis- og efnahagsleg áhrif
fyrir bæjarfélagið.

Við ætlum að vera eitt lið
Mosfellsbær er fyrsta sveitarfélagið sem
varð Heilsueflandi samfélag og vil ég styrkja

þá starfsemi enn frekar. Bærinn á
að vera leiðandi í heilsueflingu
með kröftugum markmiðum eins
og fram koma í nýrri lýðheilsustefnu bæjarins.
Mosfellsbær er íþrótta– og
heilsubær umkringdur fallegri
náttúru og er fyrsta val fólks sem
vill búa, njóta og vinna þar sem
slíkar aðstæður eru fyrir hendi. Þá vil ég
tengja saman íþróttafélögin, skólana,
Reykjalund og atvinnulífið – fella múra
og að við verðum eitt lið sem hefur það að
markmiði að efla heilsu allra bæjarbúa. Ég
treysti mér fyllilega til að leiða þetta mikilvæga verkefni því ég veit að það er mikill
mannauður í Mosfellsbæ sem vill hefja
þennan leiðangur saman. Þannig gerum
við Mosfellsbæ að sönnum íþrótta– og
heilsubæ.
Íþrótta– og tómstundafélögin kalla á
meira fjármagn og betri aðstöðu til iðkunar
og hefur samráðsvettvangur Aftureldingar
og bæjarins sett fram stefnu um uppbyggingu að Varmá. Það er metnaðarfullt plan
sem vonandi flestir geta sæst á. Það þarf
stöðugt að hugsa til framtíðar og halda
áfram að byggja upp. Börn og ungmenni
hafa mikið val um íþróttir og tómstundir
og þannig viljum við að það verði áfram.

Það þarf reynslu, þekkingu og dugnað
Til að láta drauma okkar rætast þarf kraftmikla forystu sem hefur reynslu af rekstri
sveitarfélagsins. Okkar helsta aðalsmerki
hefur verið góð fjármálastjórn og ábyrgur rekstur og það verður að vera áfram. Í
framboði í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
eru einstaklingar með fjölþætta reynslu
og bakgrunn. Ég vil leiða þennan hóp til
áframhaldandi góðra verka fyrir okkar góða
samfélag. Gerum þetta saman.

Áfram Afturelding,
Birna Kristín Jónsdóttir, formaður Aftureldingar.

OKKAR BÆR - BETRI BÆR
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Það var árið 2008 sem við „Á allra vörum“
stöllurnar hittum Ásgeir Sveinsson í fyrsta
skiptið, en hann var þá framkvæmdastjóri
Halldórs Jónssonar ehf., umboðsaðila Dior
á Íslandi.
Ástæða fundarins var að fá hann til liðs
við okkur þegar við undirbjuggum okkar
fyrsta átak þ.e. að selja varagloss til styrktar góðu málefni. Markmiðið var að vekja
þjóðina til umhugsunar um brjóstakrabbamein kvenna og safna fyrir lokagreiðslu í
nýju brjóstamyndatæki fyrir Krabbameinsfélagið.

hversu vel var vandað til verka í upphafi og
var Ásgeir stór hlekkur í þeirri keðju.

Þrautseigi Ásgeir

Dugnaðarforkurinn Ásgeir

Það gilda strangar reglur um sölustaði
hjá snyrtivörumerki eins og Dior og þegar
Ásgeir kynnti hugmyndina fyrir því magnaða fyrirtæki fékk hann vægast sagt dræmar
viðtökur. En hann lét ekki segjast og eftir
ótal símtöl og heimsókn til höfuðstöðva
fyrirtækisins í París tókst honum að sannfæra fólkið um að taka þátt í þessu einstaka
átaki. Þar með fékkst leyfi til að selja Dior
í stórmörkuðum, til fyrirtækja og einstaklinga sem skilaði frábærum árangri og uppskárum við 20 þúsund seld eintök. Það má
fylgja sögunni að Diorfólk hafði svo sannarlega ekki búist við öðrum eins árangri
og botnaði hvorki upp né niður í þessari
glossglöðu þjóð. Það er alveg á hreinu að
þrautseigja og úthald Ásgeirs hafði allt um
það að segja að leyfi fékkst.

Ásgeir starfaði náið með okkur í öllum
undirbúningnum, lánaði okkur húsnæði og
var boðinn og búinn að létta undir á allan
hátt. Við nutum góðs af hans hæfileikum
í rekstri og stjórnun auk þess sem alltaf
var hugsað í lausnum með þau fjölmörgu
verkefni sem komu upp og þurfti að leysa.
Hann er skipulagður og hefur einstakt lag
á að fá fólk til að vinna með sér, enda lagði
hann alltaf áherslu á liðsheild og passaði
að allir hefðu hlutverk og væru á réttum
stað á réttum tíma, enda tók starfsfólk HJ
þátt með okkur af heilum hug eftir hans
hvatningu.

Við kynntumst Ásgeiri bæði persónulega og viðskiptalega á þessu brölti okkar. Í
stuttu máli má segja að allt hafi staðist eins
og stafur á bók. Við höfum oft talað um það
okkar á milli að hann eigi mikið í velgengni
Á allra vörum og það sé ekki síst honum
að þakka hversu vel okkur tókst að kynna
átakið. Það skipti máli að vera með ábyggilegan samstarfsaðila og getum við þakkað

Öll erum við sem komum að
Aftureldingu hlekkir í sterkri
keðju. Afreksfólkið okkar, allir
iðkendur, þjálfarar, sjálfboðaliðar, velunnarar, styrktaraðilar og
Mosfellsbær. Við erum ekkert án
hvers annars og í ár þökkuðum
við Bakka byggingafélagi sérstaklega fyrir okkur. Bakki hefur stutt ríkulega
við Aftureldingu í um 30 ár og verið okkur
ómetanlegur bakhjarl bæði í afreksstarfinu
sem og barna- og unglingastarfinu, en án
góðra styrktaraðila og velunnara værum við
ekki þar sem við erum í dag.
Ég ætla ekki að telja alla upp hér sem
fengu viðurkenningu enda yrði það langt
mál, allar upplýsingar má finna á heimsíðunni afturelding.is, en mig langaði að
nefna þessa hér að ofan og þakka fyrir mig
og óska ykkur öllum innilega til hamingju.
Fram undan er vonandi gott ár hjá okkur
og vonandi getum við sem fyrst farið að
starfa óhindrað og taka á móti ykkur sem
áhorfendum kæru stuðningsmenn af því
að það er svo gaman. Það er fátt betra en
að tilheyra svona flottum hóp sem Afturelding er.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi og frambjóðandi í 1. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins.

Áfram Ásgeir!

Pottþétti Ásgeir

Sterk keðja

95D3FF

Áfram Ásgeir
Um leið og við þökkum Ásgeiri stuðninginn við okkur stöllur í gegnum tíðina
viljum við hvetja hann til dáða í baráttunni
um leiðtogasæti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ fyrir næstu kosningar. Þú ert réttur
maður á réttum stað og íbúar geta hrósað
happi að fá annan eins dugnaðarfork og
framkvæmdamann sem oddvita Sjálfstæðisflokksins í Mosó.
Áfram þú, elsku Ásgeir!
Gróa, Elísabet og Guðný.
Á allra Vörum.

Rúnar Bragi Guðlaugsson
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ

5. FEBRÚAR 2022

5 FEBRÚAR 2022

 

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

www.mos.is/storf
Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is
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Brotin loforð gagnvart
barnafólki í Mosfellsbæ
„Brotin loforð alls staðar, brotin
hjörtu á dimmum bar, brotnar sálir
biðja um far, burt, burt heim.“
Texti Bubba Morthens í samnefndu lagi lýsir stöðu fjölmargra
sem geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér, átta sig ekki á hvers vegna
minna er á milli handanna og ekki
sé hægt að bjóða börnum sínum
betra viðurværi. Verst er þegar aðilar í samfélagi okkar gefa sig út fyrir að vera bestir
til að veita bjargirnar og þeir langbestu til
að gæta fjárhags ríkis og sveitarfélaga án
innstæðu. Hefur það verið raunin? Já, svo
sannarlega. Flestir stjórnmálamenn, þ.á m.
öll vinstri stjórnin 2009-2013, voru tilbúnir
að láta almenning borga verðbætur langt
umfram það sem eðlilegt var. Aðeins einn
aðili kom þarna til móts við fólkið í landinu, þ.e. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
ásamt þeirri ríkisstjórn sem hann stýrði
eftir kosningarnar 2013.
Á tímabili eftir hrun fjármálakerfisins
2008 mátti sjá fulltrúa margra flokka ganga
gegn hagsmunum almennings og voru tilbúnir, jafnvel sem þingmenn og ráðherrar,
að ganga ansi langt í að brjóta bæði loforð
og lög í landinu gagnvart þeim sem þá áttu
um sárt að binda og misstu eignir sínar og
lífsviðurværi.
Nýlega kom ég í pontu í bæjarstjórn
Mosfellsbæjar og gerði athugasemd við
brotin loforð meirihlutans í Mosfellsbæ
þegar kemur að leikskólagjöldum. Á fundi
bæjarstjórnar númer 795, þann 8. desember 2021, vitnaði ég í loforð meirihlutans
sem lesa má í málefnasamningi V- og Dlista frá 5. júní 2018 en þar segir orðrétt:
,,Við viljum: að leikskólagjöld lækki um
25% á kjörtímabilinu án tillits til verðlagshækkana.“
Þess ber að geta að undir þennan málefnasamning ritar oddviti VG og Sjálfstæðisflokksins. Hver er raunin. Jú, raunin er
sú að lækkunin nam aðeins 14,3% en ekki

Af hverju hreyfum við okkur!

25% eins og lofað var. Í ræðu bæjarstjórans á fundi nr. 795 í bæjarstjórn segir aftur orðrétt (feitletrun
mín):
,,Sko, varðandi þetta síðasta,
lækkun leikskólagjalda þá…
þá…he…þá er mér ljúft að svara
því. Það vill svo bara til ágæti
bæjarfulltrúi að…að það er búið
að gera meira en loforðið segir til um.
Loforðið segir til um það að lækka leikskólagjöld um 25% að…að…án tillits til
verðlags. Það er að segja að þetta þýðir
það að 25 prósentin eru ekki…eru með
verðlagsbreytingum inn í. Við erum búin
að lækka þau um 5% á ári og sem þýðir
þá það að við erum búin að lækka þau
meira og sennilega töluvert meira heldur
en…heldur en þetta sem stendur í málefnasamningnum segir. Þannig að það sé
nú á hreinu.“
Undir þetta tók oddviti VG og botnaði
ekkert í athugasemd minni, þrátt fyrir að
hafa lesið og vitnað sjálfur beint í framangreindan málefnasamning.
Hvað gengur þessu fólki til? Þess ber að
geta að þeir sem keppa nú um oddvitasætið
í Sjálfstæðisflokknum, formaður bæjarráðs
og formaður fræðslunefndar, gerðu enga
athugasemd við málflutning þennan. Hvers
vegna?
Fólk sem gefur sig út fyrir að vera í
stjórnmálum verður að taka ábyrgð. Þetta
fólk sem að framan er getið er ekki að taka
ábyrgð og beinlínis stunda það að ganga
gegn eigin samningum og gera illt verra
með því að svíkja loforð til kjósenda og
reyna að draga fjöður yfir eigin villur, mistök og vanþekkingu.
Hér er verið að brjóta loforð á barnafólki
í Mosfellsbæ. Vilja bæjarbúar kjósa slíkt
fólk til framhaldandi valda.

„Ef hreyfing væri til í pilluformi þá
væri það mest ávísaða lyf í heimi“
Hreyfing snýst um svo miklu
meira en að líta vel út. Hreyfing er
verkfæri og tól sem getur hjálpað
okkur að stuðla að bættri vellíðan.
Hreyfing á ekki að vera kvöð og er
ég talsmaður þess að maður eigi að
finna sér þá hreyfingu sem veitir
ánægju og tilhlökkun. Það er vissulega
mikilvægt að styrkja sig og iðka þolæfingar,
en númer eitt, tvö og þrjú er það að finna
sér afþreyingu sem þú hefur gaman af. Þegar við höfum gaman þá verður hreyfingin
auðveldari og einfaldar það fyrir okkur að
koma hreyfingunni í fasta venju!
Það ættu allir að geta fundið skemmtilega
afþreyingu við sitt hæfi í dag, þar sem úrvalið hjá okkur á klakanum er svo fjölbreytt
og svo margt flott í boði. Þegar hreyfingin
er svo orðin að fastri venju, þá má gjarnan
fara að huga að hvað við getum gert til að
bæta hana og okkur í leiðinni.
Þegar við stundum heilsusamlega hreyfingu þá stuðlum við að bættri heilsu, vellíðan og betri lífsgæðum. Við getum í kjölfarið
minnkað líkur á kvíða og þunglyndi, verndað okkur frá hinum ýmsum sjúkdómum.
Einu sinni hélt ég að maður yrði að fá

blóðbragð í munninn til þess að
ég gæti kallað mína hreyfingu æfingu. En sem betur fer þá veit ég
betur í dag!
Öll hreyfing er af hinu góða og
númer eitt, tvö og þrjú er einfaldlega að hreyfa sig. Það skiptir ekki
jafn miklu máli hvernig við hreyfum okkur eða hversu mikið við
náum að svitna á meðan á æfingu stendur!
Og æfingin þarf ekki standa yfir langan
tíma í senn, þar sem talið er að 30 mínútna
hreyfing á dag, 5 daga vikunnar geti skipt
sköpum fyrir okkur. Ef þú átt ekki hálftímann, brjóttu hann þá niður í þrisvar sinnum
10 mín., hér og þar yfir daginn. Hugsum í
lausnum, því jú, öll hreyfing skiptir okkur
máli.
Munið að líkaminn okkar spyr ekki um
aldur og fyrri störf þegar hreyfing er annars
vegar, heldur mun hormónakerfið okkur
losa um vellíðunarhormón um leið og við
byrjum að hreyfa okkur.
Hvernig væri að hreyfa sig í dag og sjá
hvort það losni ekki úr læðingi.
Þú hefur engu að tapa, en þú gætir haft
margt að vinna!
Hvatningarkveðja,
Berta Þórhalladóttir

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

Sveinn Óskar Sigurðsson,
bæjarfulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ
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Hvort er Mosfellsbær að gleyma
eða hunsa viðhald á gangstéttum í rótgrónum hverfum?
Stundum fer ég út að hlaupa, ég hleyp
hvorki hratt né langt.
Oftast segi ég við sjálfan mig áður
en ég fer út að hlaupa „taktu því bara
rólega Kári minn“ og reyni ég að fylgja
því eftir.
Ég keypti mér hlaupaskó fyrir ekki
svo löngu sem eru gerðir fyrir hlaup á
malbiki. Þar sem ég bý í Mosfellsbæ,
í gömlu, rótgrónu hverfi hefði ég betur átt að
kaupa mér utanvegahlaupaskó þrátt fyrir að
ætla að hlaupa hérna innanbæjar.
Gangstéttir innan sumra hverfa Mosfellsbæjar eru í hræðilegu ásigkomulagi. Oftar en ekki er
ég að hlaupa á gangstétt og reynir þá þyrnirunni
að fella mig sem vex úr 15 ára gamalli sprungu
á gangstéttinni.
Guð hjálpi mér ef ég skyldi svo mæta annarri

manneskju á þessum kindastígum. Ef
svo færi þyrfti ég annaðhvort að fleygja
mér inn í næsta garð eða hreinlega út
á götu.
Mosfellsbær er fallegur bær og eftirsóttur staður til að búa á fyrir ungar
fjölskyldur. Leikskólar í Mosfellsbæ
eru í fremstu röð og komast flestir inn
á ungbarnadeild í kringum eins árs
aldur barns.
Hinsvegar þarf að fara mjög varlega með
þetta blessaða barn út að labba og helst að vera
reiðubúinn að fleygja vagninum inn í næsta
garð við fyrstu mannamót.
Af hverju þarf þetta að vera svona?

FÓTAAÐGERÐASTOFA
MOSFELLSBÆJAR
Þverholti 3 - Sími: 566-6612

Kári Sigurðsson – Gefur kost á sér í annað sæti
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ.

Setjum Kolbrúnu kennara í fyrsta
sætið hjá Sjálfstæðisflokknum!
Það eru spennandi kosningar fram
undan til bæjarstjórnar hér í Mosfellsbæ. Ég hef ákveðið að beita mér örlítið í
baráttunni því ein öflugasta manneskja
sem ég hef verið svo lánsöm að kynnast, hún Kolbrún G. Þorteinsdóttir,
er að berjast um toppsætið í stærsta
stjórnmálaaflinu í bæjarfélaginu, Sjálfstæðisflokknum.
Fyrir vinstri manneskju eins og mig hefur
verið kvalafullt að fylgjast með pólitíkinni
undanfarið. Máttlausri kosningabaráttu Samfylkingarinnar og ósigrum svo og stuðningi VG
við persónulega viðskiptahagsmuni útgerðarfurstanna. Og þá vaknar spurningin um hvort
atkvæði manns sé dæmt til að vera alltaf kastað
á glæ.
Í framhaldi af þessu hef ég velt fyrir mér
hvernig ég geti haft áhrif á samfélag mitt. Því
hef ég ákveðið að beita mér fyrir því að koma
Kolbrúnu í fyrsta sætið hjá Sjálfstæðisflokknum
í þeirri von að fá öfluga framsækna konu í bæjarstjórastólinn. Hér er gott að búa og ala upp
börnin sín og það hefur verið haldið vel utan
um bæjarmálin hér með Sjálfstæðisflokkinn í
meirihluta í bæjarstjórn. Nokkuð sem ég verð
að viðurkenna hvar svo sem pólitískar línur
mínar liggja.
En hvað er ég að velja fyrir mig og bæinn
minn þegar ég set Kolbrúnu í 1. sætið?
Ég er að velja konu sem lýsir sjálfri sér sem
„skólamanneskju“ fyrst og fremst. Ég er að velja
framsækna manneskju sem vill tala við fólk til
að komast að góðri niðurstöðu.
Og ekki síst þá er ég að velja formann fræðslunefndar Mosfellsbæjar til frekari áhrifa. Sjálf er
ég kennari og á 3 börn í tveimur skólum í Mosó
og vinn í þeim þriðja. Ég þekki marga frábæra
kennara og duglegt starfsfólk innan skólanna
og ég vil manneskju til frekari áhrifa sem skilur

VERSLUM Í HEIMABYGGÐ

og styður þetta mikilvægasta verkefni
bæjarins.
Sjáðu til lesandi góður. 60% af fé
Mosfellsbæjar fer í að reka skólana og
80% af þeim sem eru á launaskrá hjá
bænum eru að vinna í skólunum. Og
Kolbrún er kennari sem brennur fyrir
einmitt þessu langstærsta verkefni allra
bæja; velferð barnanna, skólunum þar
sem þau ala manninn flesta virka daga ársins
og starfsfólki bæjarfélagsins sem heldur uppi
þessu mikilvæga starfi. Þetta er það sem skiptir
máli. Samfélög snúast fyrst og síðast um að ala
upp börnin okkar. „It takes a village to raise a
child“ eins og sagt er. Því er svo mikilvægt að
fá manneskju í fyrsta sæti í stærsta stjórnmálaflokknum sem leggur áherslu á einmitt þetta
risamál.
Þau sem sækjast eftir 1. sætinu eru hvort úr
sinni áttinni.
Annars vegar er framsækinn og mælskur
kennari og lýðheilsufræðingur sem vill slá
skjaldborg um skólana í bænum. Hún þekkir
þá út og inn sem formaður fræðslunefndar og
hefur líka áratuga reynslu af bæjarpólitíkinni.
Hún er skarpgreind og raunsæ með báða fætur
á jörðinni en hefur aldrei gleymt að láta hjartað
ráða för. Hins vegar er maður sem hefur ekki
reynslu af skólamálum.
Hvar sem þú ert á hinu pólitíska litrófi, getur
þú haft áhrif. Það er mikilvægt að manneskjan
sem leiðir lista stærsta stjórnmálaflokksins sé
með puttann á púlsinum í málaflokknum sem
er svo mikilvægur fyrir okkur öll. Skelltu þér í
prófkjör Sjálfstæðisflokksins og settu Kolbrúnu
G. Þorsteinsdóttur í fyrsta sætið. Fyrir skólana
og fjölskyldurnar. Gleðilegt ár og gleðilegar
kosningar!

Gólfefna lausnir
fyrir heimili
og fyrirtæki
Vogatunga 51, 270 Mosfellsbæ, sími: 864 6600

OPNUNARTÍMI
SUNDLAUGA
Lágafellslaug

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

Varmárlaug

Virkir dagar: 06.30-08:00 og 15:00-21:00
Laugard. kl. 08:00-17:00 og sunnud. kl. 08:00-16:00

Ólöf Guðmundsdóttir
Mosfellingur og kennari í Varmárskóla

Bíldshöfða 14 | Reykjavík | s. 520 3200

Viltu selja?
Hafðu
samband

Svanþór Einarsson

Löggiltur fasteignasali

SÍMI:

586 8080
www.fastmos.is

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

www.artpro.is

GÓÐIR MENN EHF
Rafverktakar
GSM: 820-5900

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

Löggiltur rafverktaki
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Nýársávarp bæjarstjóra Mosfellsbæjar

Við áramót
Þ

að er margt í kollinum núna.
Þakklæti til dæmis. Hitti
góðan mann í síðustu viku sem vann
fyrir íþróttafélag í fimm ár, en er nú
kominn í nýtt starf. Hann sagðist
hafa saknað þess að hafa ekki heyrt
oftar frá fólki á jákvæðum nótum,
fólk var duglegt að hringja þegar
eitthvað var að, en nánast aldrei
til að hrósa. Þetta er jákvæður og
hress náungi og þetta er hárrétt hjá
honum, það verður að muna að
hrósa og sýna þakklæti fyrir það sem
vel er gert. Ég gríp boltann og segi
stórt takk til allra ykkar starfsmanna
og sjálfboðaliða hjá íþróttafélögum
Mosfellsbæjar. Ég veit að það er
margt á ykkar könnu og að þið gerið
ykkar besta.

É

g er líka að velta fyrir mér
áherslum frambjóðenda og
flokka, sérstaklega á sviði íþrótta
og heilsueflingar. Það eru margir
góðir í framboði og ég er bjartsýnn á
framtíð Mosfellsbæjar. Ég er óflokksbundinn og verð það áfram, en ég
lofa hér með atkvæði á þá sem vilja
og ætla hugsa stórt og byggja Íþróttaþorp á Varmársvæðinu. Íþróttaþorp
með aðstöðu fyrir íþróttamenn
og almenning til að æfa, borða,
setjast niður og ræða málin, horfa
á beinar útsendingar, fara í nudd,
fá sjúkraþjálfun, og svo framvegis.
Allt á einum stað. Íþróttahjarta
Mosfellsbæjar. Hugsanlega þarf að
fórna einhverju svo þetta geti orðið
og endurmeta þörf og áhuga íbúa
á aðstöðu og íþróttagreinum, núna
og til framtíðar. Ekki festast í halda
í aðstöðu og byggingar bara af því
að þær stóðu einu sinni fyrir sínu og
voru vel nýttar. Hvað er til dæmis oft
(full)setið í stúkunni við aðalvöllinn
okkar?

S

vo er hér æfingaáskorun fyrir þá
yggj
sem eru að byggja
sig upp fyrir felllaog fjallgöngur
í sumar. 20
mínútur, framstigsganga og
jafnfætis stökk til
t
skiptist. Utanveegar, helst eitthvað
upp í móti. Njótið!

Guðjón
Svansson

gudjon@kettlebells.is

www.fastmos.is
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Metnaðarfull áætlun og þjónustan varin
Líkt og á árinu 2020 reyndi mikið á skipulag starfsemi Mosfellsbæjar á árinu 2021. Það hefur verið mikið um sóttvarnarreglur og samkomutakmarkanir á árinu og veiran komið og
farið ef svo má segja. En þrátt fyrir það hefur tekist að halda
úti órofinni starfsemi sveitarfélagsins og þjónustan hefur verið
varin.
Það hefur oft á tíðum ekki verið einfalt verk en starfsfólk og
stjórnendur Mosfellsbæjar hafa staðið vaktina af einstakri eljusemi, ábyrgð og festu. Það eru mikil verðmæti fyrir samfélagið
okkar hér hversu vel hefur tekist til við rekstur og þjónustu bæjarins á þessu krefjandi tímum. Fyrir það vil ég þakka starfsfólki
bæjarins kærlega fyrir.

FLUGELDASÝNING Á
ÞRETTÁNDANUM 2019

Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2022 er metnaðarfull. Í henni er
gert ráð fyrir að afgangur verði af rekstri bæjarins sem nemi
Af skólamannvirkjum má nefna byggingu 2. og 3. áfanga
rúmum 200 m.kr. Það er viðsnúningur frá síðustu tveimur árum
Lágafellsskóla, stækkun Huldubergs, byggingu Krikaskóla,
þegar töluverður halli hefur verið á rekstrinum sem orsakaðist
Framhaldsskólans, Höfðabergs og Leirvogstunguskóla. Nýjasta
skólamannvirkið er svo Helgafellsskóli sem er stærsta einstaka
að mestu vegna tekjufalls í þjóðfélaginu vegna kórónuveirunnframkvæmdin sem Mosfellsbær hefur ráðist í.
ar. Fjárfestingar verða í sögulegu hámarki en gert er ráð fyrir að
fjárfest verði fyrir rúmar 2.900 m.kr. á árinu 2022.
Þar ber hæst að hafist verður handa við byggingu nýs 120
Af íþrótta- og tómstundamannvirkjum má nefna byggingu
barna leikskóla í Helgafellshverfi, byggingu íþróttahúss við
Lágafellslaugar, nýtt gras og stúka á gervigrasvöllinn, byggingu
Helgafellsskóla og nýja þjónustubyggingu við íþróttamiðstöðina
fimleikahúss og tengibyggingu með félags- og skrifstofuaðstöðu
að Varmá. Þetta eru dæmi um framkvæmdir sem haldast þétt
fyrir Aftureldingu, stækkun golfvallarins og nýs golfskála,
í hendur við öra stækkun sveitarfélagsins.
reiðhöll Hestamannafélagsins Harðar, nýtt
Allt er þetta gert til þess að mæta þörfum
skátaheimili og svo síðast en ekki síst, fjölnota knattspyrnuhúsið okkar Fellið.
íbúa í nútíð og framtíð og á þátt í að auka
En mest um vert er
lífsgæði og velferð þeirra.
að bæjarbúar eru
Á nýju ári munu álögur á íbúa og fyrirtæki
Á sviði velferðarmála má nefna stækkun
ekki hækka að raungildi og lækka í nokkrfélagsmiðstöðvar eldri borgara á Hlaðhömrstoltir af sínu sveitarféum tilfellum. Þjónusta við íbúa hefur eflst
um, byggingu hjúkrunarheimilisins Hamra
lagi, þeir standa vörð um
jafnt og þétt og þar er sígandi lukka best.
og stofnsetningu áfangaheimilisins Króks,
samfélagið og sú þjónSú fyrirhyggja og ráðdeild sem sýnd hefur
heimilis fyrir börn og frístundaklúbbsins
verið er ástæða þess að við sjáum aftur fram
Úlfsins.
usta sem við veitum er í
á bjartari tíma í rekstri bæjarins en við verðfremstu röð samkvæmt
um áfram að vera vakandi yfir rekstrinum.
Það sem er mjög mikilvægt í þessu sammælingum.
Ég vil leyfa mér að taka byggingu Helgahengi er að af þessum 23 milljörðum sem
fellsskóla, sem nú er komin í rekstur, sem
varið hefur verið í þessar fjárfestingar hefur
dæmi um ráðdeild en skólinn var afhentur
því sem næst helmingur fjárins komið úr
rekstrinum sjálfum eða sem veltufé frá rekstri. Það er einstakur
á réttum tíma og kostnaðurinn var 2% undir kostnaðaráætlun.
Slíkur árangur næst ekki af sjálfu sér og liggur ekki hjá einum
árangur á alla mælikvarða.
einstaklingi heldur vaskri sveit starfsmanna og stjórnenda.
En mest um vert er að bæjarbúar eru stoltir af sínu sveitarPersónuleg tímamót
félagi, þeir standa vörð um samfélagið og sú þjónusta sem við
Í haust tók ég þá ákvörðun að gefa ekki kost á mér til endveitum er í fremstu röð samkvæmt mælingum. Það er mikill
urkjörs í bæjarstjórn í kosningunum sem eru fram undan. Ég
heiður að vera treyst fyrir því að vera bæjarstjóri
mun því láta af störfum sem bæjarstjóri í vor. Ég hafði leitt
og vinna þannig fyrir samfélagið hér í Moshugann að því fyrir fjórum árum að þetta kynni að verða mitt
fellsbæ. Ég hef notið hvers dags og er afar
síðasta kjörtímabil í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ég hef verið
þakklátur fyrir að hafa verið treyst fyrir
bæjarstjóri frá árinu 2007, lengst allra sem gegnt hafa þessu
þessu verkefni. Ég mun gegna starfi
embætti í Mosfellsbæ. Það hefur verið einstakur heiður að fá
bæjarstjóra af trúmennsku þar til í vor
að gegna þessu starfi allan þennan tíma og fá að vinna fyrir
þegar kjörtímabilinu lýkur.
samfélagið hér í Mosfellsbæ.
Íbúum hefur fjölgað um helming á þessum tíma og gríðarleg
Framtíðin er björt í Mosfellsbæ og
uppbygging átt sér stað. Heildarfjárfesting bæjarfélagsins nemmeð gildin okkar góðu VIRÐINGU – JÁur rúmlega 23 milljörðum króna á tímabilinu. Allt hefur þetta
KVÆÐNI - FRAMSÆKNI og UMHYGGJU
verið unnið á sterkum grunni samstarfs við samstarfsflokk okkar
að leiðarljósi eru okkur allir vegir
og skýrri framtíðarsýn okkar um það hvað Mosfellsbær stendur
færir sem fyrr.
fyrir. En þess má geta að á þessu tímabili hefur Mosfellsbær
mótað sér heildarstefnu með gildum bæjarins, framtíðarsýn og
Gleðilegt og gæfuríkt nýtt ár
kæru Mosfellingar.
stefnuáherslum og svo hefur stefnumótun átt sér stað í öllum
málaflokkum á grundvelli þessarar heildarstefnu.
Haraldur Sverrisson
Bæjarstjóri
Fjárfestingin er að stofni til í skóla- og íþróttamannvirkjum og
ef litið er yfir farinn veg þá má segja að eftirfarandi beri hæst:

Mynd/RaggiÓla

TAKK OG 20 MÍNÚTUR

Kæru Mosfellingar!
Það er góður siður við áramót að líta um öxl, rifja upp það
sem gekk vel og ekki síður skoða hvað mun mæta okkur á nýju
ári.
Árið 2021 var í raun gjöfult ár þótt annað árið í röð þyrftum
við að glíma við afleiðingar kórónuveirunnar í okkar daglega
lífi. Efnahagslífið tók að rétta úr kútnum, atvinnuleysi fór
minnkandi og hagur sveitarfélaganna batnaði lítillega. Við
eigum þó nokkuð í land með að ná okkar styrk frá því áður en
veiran skæða fór að herja á okkur. Þegar þessi orð eru skrifuð
eru smittölur í hæstu hæðum og víðtækar samkomutakmarkanir í gildi. En góðu fréttirnar eru þær að hlutfall smitaðra sem
þurft hafa á sjúkrahúsinnlögn að halda er mun lægra en áður í
faraldrinum og álit sérfræðinga er að það sé því að þakka hversu
hátt hlutfall þjóðarinnar hefur látið bólusetja sig. Bólusetning
er besta vörnin gegn Covid-19. Ég hef þá trú að þrátt fyrir háar
smittölur þessa dagana þá verði ekki langt að bíða eftir því að
þessi faraldur verði að mestu leyti yfirstaðinn.
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Guðmundur
Guðlaugsson
Fann að
ég saknaði einhvers....
Ég vona að senn
komist lífið í lag,
svo lifað ég geti í spennunni
um á hvaða tíma
og eins hvaða dag
kveikt verði í Þrettándabrennunni. :)
6. jan
Leifur
Guðjónsson
Keypti mér
12 mánuði
í ræktinni kortafyritækið
hringdi og spurði hvort
kortinu hafi verið stolið...
5. jan
Eiríkur
Jónsson
Fluttum í Mosó
í apríl, hér er
gott að vera. Svo langar
mig að þakka ökumönnum
í Mosó fyrir tillitsemi við
gangandi fólk á gangbrautum hér í bæ. Gleðilegt ár.
30. des
Ásgeir
Jónsson
Ég greindist
með covid
nýlega. Öll fjölskyldan fékk
þetta nema Yrja sem var
búin að fá þriðju sprautuna
(bólusetningar virka). Ég
varð aldrei mikið veikur en
er satt að segja farinn að
óttast long covid þar sem
orkan er engin.
Það sem hughreystir
mig þó er að það er stór
hópur þarna úti sem las
blogg á frettin.is og veit
hvernig á að tækla þetta
allt saman í kjölfarið. Hefur
upplýsingalæsi á við nagdýr
en sjálfstraust á við ljón.
Góð blanda.
Ef þú ert í þeim hópi vil
ég bara byrja á að þakka
þér fyrir þína óeigingjörnu
baráttu í heimsfaraldri sem
þú veist ekkert um en ert til
í að yfirfæra þá takmörkuðu
sýn á alla í kringum þig og
setja á sama stall og global
vísindalegan consensus.
Bara takk.
Vonum það besta með
heilsuna. Látið bólusetja
ykkur og börnin.
Bestu kveðjur
11. jan

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

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

STILKUR.IS | UGLUGATA 31 | SÍMI 696-6566
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.

Við sinnum öllum alhliða garðyrkjustörfum s.s
s
jarðvegsvinnu, hellulögnum, steinhleðslum
ja
m,
tim
imburverki, gróðursetningu, trjáklippingu
um.
Garðmenn leggja áherslu á fagleg
G
g viinnu
brögð, vandvirkni og skjóta þjónu
b
usst

Björn s: 892-3042

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

Sími 893 5788

ÞJÓNUSTUAUGLÝSING
Í MOSFELLINGI
KR. 5.000 + vsk.*
nafnspjaldastærð = 97 x 52 mm
*Miðast við 5 birtingar eða fleiri - mosfellingur@mosfellingur.is

Þjónusta við Mosfellinga -
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HEYRST HEFUR...
...að Simmi Vill sé farin út úr Hlöllabátum og Barion Mosfellsbæ.
...að Íris Aristó-tútta hafi farið 200
ferðir á Úlfarsfell árið 2021.
...að ekkert hafi orðið úr flugeldasýningu sem átti að vera á þrettándanum þrátt fyrir samkomutakmarkanir.
...að búið sé að fresta þorrablóti
Aftureldingar en gælt er við að halda
eitthvað þegar samkomutakmörkunum léttir.
...að sinueldar hafi víða komið upp
í Mosfellsbæ um áramótin og oft
mátti litlu muna að illa færi.
…að söngkonan Helga Möller sé
komin í framboð í Mosfellsbæ.
...að Bjarki Steinn hafi spilað sínar
fyrstu mínútur í efstu deild á Ítalíu
um helgina þegar lið hans Venezia
mætti Zlatan og félögum í AC Milan.

MARKMIÐ

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

ÁRSINS

Eysteinn Óli Aronsson fæddist
20. júní 2021 kl. 01.05 á landpítalanum. Hann var 4.670 g
og 55 cm. Foreldrar hans eru
Írena Eva Guðmundsdóttir og
Aron Eyrbekk Gylfason.

Þið
Sæl verið þið og gleðilegt nýtt ár.
tímar
nýir
...
ár
nýtt
öll,
flest
a
þett
ið
þekk
lu
göm
r
irna
synd
... ný markmið og
ársins
verða strikaðar af verkefnalista
nætti
mið
á
tólf
slær
kan
um leið og kluk
að
á gamlársdag. Sumir kalla þetta
r það
strengja áramótaheit en í dag þyki
m og
flottara hjá Instagram-prinsunu
a „að
Instagram-drottningunum að segj
.
ð“
setja sér markmi

Erla Viðarsdóttir, ekkja Kristins
ásamt þremur af sex börnum
hans, Helgu, Hafsteini og Evu.

að
Ég er nú á því að það er mjög gott
t sem
setja sér markmið fyrir árið hvor
eitthvað
við köllum það áramótaheit eða
lega
vissu
geta
ðin
allt annað. Markmi
þó á
þau
eru
flest
en
leg
gvís
mar
ð
veri
um
þá leið að venja sig af slæmum ávön
kið,
hvort sem það er að minnka tóba
af sér
lyfta sjaldnar glösum eða hrista
jað og
spikið. Nú eða gera eitthvað gegg
i
betr
a
verð
u,
árin
nýja
á
egt
skemmtil
manneskja og allt það.

...að knattspyrnumaðurinn Arnór
Gauti sé að skoða aðstæður í Noregi
fyrir næsta tímabil.
...að fresta þurfti fyrsta handboltaleik
ársins hjá stelpunum vegna covidsmits í liðinu.
...að barn hafi fæðst í heimahúsi í
Mosfellsbæ á jóladag.
...að Haukur Sörli hafi verið valinn
vinnuþjarkur Aftureldingar á
uppskeruhátíðinni.
...að söngkonan María Ólafs og
Gunnar Leó eigi von á barni.
...að Hannes pípari verði fertugur
um helgina.
...að verið sé að starta vínklúbbi á Blik
sem starfræktur verður vikulega.
...að Hildur Ýr og Aron eigi von á barni
í sumar.
...að búið sé að fresta árlegu
herrakvöldi Lions til 18. mars.
...að handknattleiksmaðurinn Birkir
Ben sé búinn að semja við Nice í
Frakklandi og yfirgefi því Aftureldingu eftir tímabilið.
...að Mosfellingurinn Óli Valur og
Fastefli hafi átti vinningstillöguna
um 800 milljóna uppbyggingu á
Sementsreitnum á Akranesi.
...að Ingólfur í Mosraf hafi orðið
áttræður um helgina.
...að baráttan um oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins fari harðnandi en
Ásgeir Sveins og Kolbrún Þorsteins
berjast þar um efsta sætið.
...að eldri borgarar í Mosfellsbæ hafi
skilað um 150 undirskriftum og
skorað á bæjarblaðið að velja Elvu
Björgu Mosfelling ársins.
...að Loftorka hafi átt lægsta tilboðið
í áframhaldandi breikkun Vesturlandsvegar í gegnum Mosfellsbæ.
...að Afturelding og Elding deili nú
um „litlu Eldingu“ að Varmá.
...að íbúar í Bónusblokkinni kvarti
sáran yfir bílastæðum og þeim sem
leggja fyrir bílastæðakjallarann.
mosfellingur@mosfellingur.is

Kiddi Ped afhjúpaður
Kristinn Pedersen lést úr Covid síðastliðið sumar. Nokkrir fastagestir og félagar á
Ásláki létu mála af honum mynd sem afhjúpuð var á dögunum.
Kiddi var meðlimur í Bæjarrónafélagi Mosfellsbæjar í meira en áratug og mætti oft
að horfa á fótboltann á Ásláki. Hann bjó í Mosfellsbæ undanfarin 15 ár og var einnig
fastagestur í Lágafellslaug og kom þar nær daglega. Þá starfaði hann sem lögreglumaður í rúm 40 ár. Myndina málaði Eyjamaðurinn Gunnar Júlíusson.

Í eldhúsinu

HJÁ EV U OG G RÉTA

RI

Lambalundir
Eva Ósk Svendsen og Grétar Hauksson
deila að þessu sinni með okkur lambalundauppskrift frá æskuheimili Evu sem vaar
kallaður föstudagsmaturinn.
Hráefni:
• 500 gr - 1 kg lambalundir
• 200-300 gr sveppir
• Rauð paprika
• 3 dl matreiðslurjómi
• 2-3 msk soyasósa
• 3-4 dl hveiti
• 1 tsk paprikuduft
• 1 teningur af lambakjötkrafti
Aðferð:
Hreinsa sinar og himnu af lundunum og
skera í þunna bita (2 cm sirka). Hveiti
og paprikudufti blandað saman í skál og
kryddað með salti og pipar eftir smekk.
Lundabitunum er velt upp úr hveitiblöndunni og snöggsteiktir á pönnu þar til brúnir
á öllum hliðum og svo settir í pott. Skerið
sveppi niður í sneiðar og paprikuna í frekar
smáa bita. Steikið grænmeti á pönnunni
þar til það er orðið mjúkt og hellið síðan
rjómanum yfir. Látið krauma þar þangað til

- Heyrst hefur...
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En batnandi mönnum er best að
um öll
og vonandi verð ég valhoppandi
bros
fjöll á nýja árinu í góðu skapi með
vatn í
á vör og ekki með í vörinni og berg
bjórinn,
með
engu
þó
lofa
ég
En
...
a
brús
tökum þetta í litlum skrefum.

rjóminn
jó i þykknar.
þ kk
Hellið
H llið síðan
íð aff pönnunni
ö
i
yfir í pottinn. Setjið 2 dl af vatni á pönnuna,
látið suðuna koma upp og hrærið aðeins
til að ná öllu af pönnunni. Hellið síðan í
pottinn. Setjið pottinn á hita, hrærið í innihaldinu og látið suðuna koma upp rólega.
Bætið einum tening af lambakjötkrafti í
pottinn sem og soyasósu. Látið krauma í
7 mínútur. Borið fram með hrísgrjónum og
hvítlauksbrauði.
Verði ykkur að góðu

Grétar og Eva Ósk skora á Kollu Höllu og Elvar að deila næstu uppskrift
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En það fer nú allt eftir því hvaða
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AUGLÝSINGAR
Stríðsmunir
Óska eftir munum frá
stríðsárunum tengdum
Mosfellssveit www.fbi.is
sími 822-5344. Tryggvi.

Smáauglýsingarnar
eru fríar fyrir
einstaklinga
mosfellingur@mosfellingur.is

ÞÚ GETUR
AUGLÝST

FRÍTT

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

Bílapartar ehf

Notaðir TOYOTA varahlutir
Sími: 587 7659

Grænumýri 3 | 270 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

(...allt að 50 orð)

Sendu okkur þína
smáauglýsingu í
gegnum tölvupóst:

www.bmarkan.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

mosfellingur@mosfellingur.is

ALÚÐ • VIRÐING
TRAUST • REYNSLA

Útvega allt
jarðefni
VÖRUBÍLL Þ.B.
Klapparhlíð 10
Þorsteinn 822-7142

a

WWW.MOSFELLINGUR.IS
WWW.MOSFELLINGUR.IS
WWW.MOSFELLINGUR.IS

 

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

Tek að mér
alla krana- og
krabbavinnu

www.arioddsson.is

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

VEFÚTGÁF
A

MOSFELLINGUR

www.mosfellin
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gur.is

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

EIGN VIKUNNAR

www.fastmos.is

KALEO og UMFA í einstakt samstarf

GOTT AÐ
GETA GEFIÐ
TIL BAKA

STRAX

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

Blikahöfði
staðsetning
Vo
atun a- Góð
- fallegt
raðhús

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.

Sigmar Vilhjálmsson veitinga- og athafnamaður
JÖKULL ER STOLTUR MOSFELLINGUR OG SEGIR
ÞAÐ HEIÐUR AÐ STARFA MEÐ UPPELDISFÉLAGINU

BARION HEFUR KOMIÐ

INN MEÐ MIKLUM KRAFTI




HUGSAÐ Í LAUSNUM
Í HEIMSFARALDRI

ORÐINN ÁHRIFAVALDUR
Á SAMFÉLAGSMIÐLUM

 

  
 

 

    
 

   

   
  

Smiðjuvegi 60 (rauð gata) Kópavogi - Sími 557 2540

Kjarna • Þverholti 2 • 270 Mosfellsbær • S. 586 8080
Svanþór
Einarsson • lögg.
Einar
Páll Kjærnested
fasteignasali• www.fastmos.is
• lögg.fasteignasali
• www.fastmos.is
Mynd/RaggiÓla
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FYLGSTU
MEÐ OKKUR
Facebook
áá Facebook

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

JónsB. ehf

BÍLALEIGA
Á STAÐNUM

Flugumýri 2, Mosfellsbæ

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

WWW.JONB.IS

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
SKIPTUM UM FRAMRÚÐUR
MRÚÐUR

NÆSTI
MOSFELLINGUR
KEMUR ÚT

3. FEB.
Blaðinu er dreift frítt
í öll hús í Mosfellsbæ.

GLERTÆKNI ehf
Völuteigi 21

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

- gler í alla glugga -

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

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

Þjónusta við Mosfellinga -

37

w

Fylgdu okkur á Instagram...
strengdir þú
áramótaheit?

Ólafur JÓnas:
Já, að koma sér aftur í ræktina.
Sendið okkur endilega myndir - mosfellingur@mosfellingur.is

Gengin í hnapphelduna

x Skötuveislan á blik

Skál í Mosó

Feðgar nir fagna

Harri: Fara oftar í ræktina og
hætta að borða nammi.

Nýgift

Síðasti vinnudagurinn

Gæðavottaðir í gegn

ÁFRA
M
ÍSLAN
D

i toppmaðurr

Magnús Kári:
Að verða geitin í Fortnite.

Gunnsa

lísa:
Að verða betri í handbolta.

ELVAR ÁSGEIRSSON Á EM Í HANDBOLTA
FYRSTI UPPALDI MOSFELLINGURINN

tinna:
Eyða minni pening.

Sprey hárstofa óskar öllum gleðilegs nýs árs

Vígsteinn:
Að verða betri manneskja.

38

Doritos-poki

- Hverjir voru hvar?

Þökkum fyrir samfylgdina á liðnu ári

Simi 5176677
og á noona.is/sprey

BÓNDA
TILBOD 1

DAGUR

TILBOÐ
FYRIR TVO

TILBOD 2

Lambaribeye marinerað
ca. 500 gr, kartöflugratín,
sætkartöflusalat, grillsósa
læknisins í eldhúsdinu,
frönsk blaut súkkulaðikaka.

Nauta file black garlic
ca. 500 gr, trufflugratín,
waldorfsalat, piparsósa,,
frönsk blaut súkkulaðiikaka.

4.898
898 KR.

5.398

www.mosfellingur.is -
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Sími:

586 8080
fastmos.is

MOSFELLINGUR

Kjarna
Þverholti 2

Sími: 534 3424

WWW.MOSFELLINGUR.IS - MOSFELLINGUR@MOSFELLINGUR.IS

Sæktu
Landsbankaappið

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

ÍÞRÓTTAFÓLK MOSFELLSBÆJAR
Íþróttakjör Mosfellsbæjar fór fram fimmtudaginn 6. janúar. Íþróttakona ársins
var valin Thelma Dögg Grétarsdóttir blakkona og íþróttakarl ársins Guðni Valur
Guðnason kringlukastari. Kosning fór fram á vefsíðu bæjarins. Á myndinni má
sjá íþróttafólkið ásamt formanni íþrótta- og tómstundanefndar og bæjarstjóra.

Mynd/RaggiÓla

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

vinnustofa SÍBS
við Reykjalund, Mosfellsbæ
www.mulalundur.is

Háholt 14, 2. hæð

588 55 30

Söðlagerði á Kjalarnesi

Flott land fyrir hestamanninn. 6,5 hektarar, afgirt og með litlu húsi sem nýtist vel með
rafmagni, kaffistofu og snyrtingu. Skjólveggir fyrir hesta.
Verð: 19,9 m.

Leirvogstunga

Glæsilegt, tveggja hæða einbýlishús með aukaíbúð á jarðhæð. Flottur útsýnistaður. 350 fm
hús. Vel byggt, klætt að utan. Stórar svalir.Góð lofthæð. Hiti í gólfum á efri hæð. Vandað hús
byggt af reyndum byggingameistara.

Hjallahlíð

Falleg 84 fm 3ja. herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Góð gólfefni
og innréttingar. Fallegur garður og sólpallur. Góð bílastæði. Opið hús verður á sunnudaginn 16.
janúar nk. kl. 17:00-18:00.
Verð 52,5 m.

Sumarhús í Húsafelli

Mjög flottur 48 fm sumarbústaður með kamínu og heitum potti. Stórir sólpallar, 2 svefnherbergi og svefnloft. Hitaveita og ljósleiðari. Gróin og falleg lóð. Örstutt í golfvöll, sundlaug,
verslun og flottar gönguleiðir. Fallegt umhverfi og útsýni til fjalla.
Verð: 21,.9 m.
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