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Steffi Gregersen setti upp Facebook-viðburðinn „Settu jólaljósin upp snemma á þessu ári!“. Hún segir að hún vilji endilega hvetja sem flesta til að taka
þátt í viðburðinum og lýsa upp þennan skrítna og erfiða tíma með fallegum ljósum og öðru skemmtilegu skrauti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lýsir upp skrítna tíma

Steffi Gregersen vildi setja jólaljósin upp óvenjulega snemma í ár til að lýsa
upp þennan skrítna og erfiða tíma. Hún setti upp Facebook-viðburð til að
pressa á eiginmanninn og nú vilja yfir sex þúsund manns taka þátt. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Steffi er gift
Torben og þau
búa ásamt
þremur dætrum
sínum í Hafnarfirði. Steffi
segir að hún
hafi stofnað
viðburðinn í
hálfgerðu gríni
til að setja
pressu á Torben
og fá hann til að
samþykkja að
setja jólaljósin
upp snemma,
en viðtökurnar
voru miklu betri
en hún bjóst við.

Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

S

teffi Gregersen stofnaði
Facebook-viðburð sem heitir
„Settu jólaljósin upp snemma
á þessu ári!“. Hugmyndin gengur
út á að fá smá auka birtu og gleði
inn í lífið á þessum erfiðu tímum
og það er greinilegt að mörgum
þykir ekki veita af, því þúsundir
vilja taka þátt og átakið hefur
meira að segja teygt sig út fyrir
landsteinana. Viðtökurnar hafa
komið Steffi skemmtilega á óvart,
ekki síst þar sem hugmyndin
fæddist hálfpartinn í gríni.
Steffi er þýsk og kemur upprunalega frá borginni Siegen, en hún
hefur búið á Íslandi í 24 ár, lengur
en hún bjó í Þýskalandi. Steffi er
gift Torben, sem er danskur, og þau
búa ásamt þremur dætrum sínum í
fallegu húsi í Hafnarfirði.
Steffi segir að hugmyndin að
þessum viðburði hafi fæðst hratt.
„Þetta kom upp á svona fimm
sekúndna spjalli í bílnum. Ég
sagðist vilja setja ljósin upp extra
snemma í ár, strax 1. nóvember,
en Torben tók það ekki í mál og
sagðist ekki nenna að standa í því,“
segir hún. „En þetta er svo leiðinlegur tími útaf COVID og myrkrið
er að koma, þannig að ég ákvað að
setja smá pressu á hann með því
að búa til viðburð á Facebook og
senda hann bara til vina minna,
bæði hér á landi og erlendis, en
hafa hann samt öllum opinn.“
Steffi hafði lýsinguna á viðburðinum á íslensku, ensku og þýsku
og innan skamms höfðu yfir fimm
þúsund manns lýst yfir áhuga eða
sagst ætla að taka þátt og nú er sú
tala komin vel yfir sex þúsund.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Jólaskraut strax eftir
hrekkjavökuna

Steffi segist alltaf hafa verið mikið
jólabarn. Það var mikið lagt upp úr
jólunum í æsku hennar og þá var
alltaf mest gaman.
„Eftir að maður eignast börn
verður þetta líka svo spennandi
og skemmtilegur tími. Svo hjálpa
jólin líka á þessu dimma tímabili
á Íslandi,“ segir Steffi. „Ég tók svo
líka eftir því að útvarpsstöðin Jólaretró fór í gang 15. október. Mér
finnst það gott þó að það sé pínu
snemmt. Venjulega hlusta ég ekki
á jólatónlist fyrr en 1. nóvember
en ég hef aðeins stolist til að hlusta
fyrst þetta er komið í gang.
Mér finnst jólaljósin mjög
falleg og fólk leyfir þeim oft að
hanga inn í nýja árið, en af hverju
ekki bara að setja þau upp fyrr
líka?,“ spyr Steffi. „Við erum líka
mikil hrekkjavökufjölskylda og
skreytum mikið vegna hennar,
en daginn eftir hrekkjavöku vil

Fjölskyldan hjálpaðist að við að setja upp jólaljósin á
sunnudaginn í fallegu veðri. MYND/AÐSEND

Steffi segir að það veiti ekkert af öllu sem getur glatt
fólk á þessu erfiða tímabili. MYND/AÐSEND

ég helst losna við það og setja upp
jólaljósin. Núna er komin pressa á
hann Torben að framfylgja þessu.“
Hafnarfjarðarbær hefur staðið
fyrir átaki þar sem fólk er hvatt til
að setja jólaljósin upp snemma til
að lýsa upp skammdegið á þessum
erfiða tíma og þar hefur verið
kveikt á jólaljósum á fjölförnum
stöðum, en Steffi segir að það séu
engin tengsl á milli viðburðarins

öflugur liðstyrkur
öflugur
liðstyrkur

Facebook-viðburðurinn „Settu jólaljósin upp snemma á þessu ári!“ gengur
út á að fá auka birtu og gleði inn í lífið á þessum erfiðu tímum. MYND/AÐSEND

hennar og þessara áforma sveitarfélagsins, svo hún viti.
„Þetta var tilkynnt viku eftir að
ég setti upp viðburðinn minn. Ég
veit ekki hvort það var tilviljun
eða ég hafi veitt þeim einhvern
innblástur,“ segir Steffi. „Reykjavíkurborg hefur líka staðið fyrir
svipuðu átaki.“

Veitir ekki af smá gleði

„Við erum bara að hvetja fólk til
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Torg ehf
Björn
Víglundsson

að setja jólaljósin upp 1. nóvember, en ég skrifaði 1.-15. nóvember
á viðburðinn til að gefa fólki smá
svigrúm,“ útskýrir Steffi. „Núna er
COVID að versna alls staðar og það
er ekki margt sem má gera, en það
má samt fara út að labba og þá er
gaman að sjá öll fallegu ljósin. Við
getum gert þetta út um allt land og
glatt fólk sem er á ferðinni.
Það veitir ekkert af því að gleðja
fólk á þessu tímabili sem við

erum að ganga í gegnum. COVID
var nógu slæmt í vor og sumar
en núna er að koma tími sem er
erfiður fyrir margra, burtséð frá
COVID. Þannig að það er ekki
mjög skemmtilegur tími fram
undan hjá flestum og þá er gott að
gera það sem hægt er til að gleðja
hvert annað,“ segir Steffi. „Það er
líka hægt að taka þetta alla leið
og skreyta bara extra mikið í ár í
staðinn fyrir að eyða í ferðalög og
dýrar jólagjafir.“
Steffi býst við miklum viðbrögðum og nú þegar hafa
fjölmargir birt myndir af jólaskrautinu sínu í umræðunni um
viðburðinn hennar og greinilegt
er að það er meira að segja fólk
utan landsteinanna að taka þátt.
„Það eru rúmlega tvö þúsund
sem hafa sagt ætla að taka þátt og
yfir fjögur þúsund búin að lýsa
yfir áhuga. Því meira sem þessu
er dreift, því fleiri taka vonandi
þátt,“ segir hún.

Við komumst í gegnum
þetta tímabil saman

Steffi starfar sem flugmaður hjá
flugfélaginu Bláfugl en segir að
COVID hafi ekki haft sérlega mikil
áhrif í líf hennar.
„Ekki meira en hjá öðrum. Ég
er bara fegin að hafa vinnu og að
allir séu heilbrigðir í kringum
mig,“ segir Steffi. „Auðvitað hefur
þetta áhrif á mitt líf eins og allra
annarra. Við höfum til dæmis ekki
getað farið eins mikið til útlanda
til að hitta fjölskylduna eins og
venjulega og það er erfitt að geta
hvorki farið að hitta fólk né fá
heimsókn. En ég get ekki kvartað.
Ég vil bara endilega hvetja sem
flesta til að taka þátt og lýsa upp
þessa skrítnu tíma með fallegum
ljósum og kannski einhverju öðru
skemmtilegu skrauti,“ segir hún.
„Við þurfum að finna leiðir til
að komast í gegnum þetta erfiða
tímabil saman og það er fullt sem
er hægt að gera og full ástæða til
að gleðja aðra.“
Nánari upplýsingar um viðburðinn er að finna á Facebook.
Það er auðvelt að finna hann með
því að slá inn „Settu jólaljósin upp
snemma á þessu ári!“ í leitargluggann.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

SHERPA HÚFA

Ert þú að
fara á fjöll?

hlý og flísfóðruð

6.590 kr.
OSPREY BAKPOKI

31.990 kr.

SHERPA ÞRIGGJA LAGA SKEL
vatnsheld og vindvörn.

49.990 kr.

SHERPA FLÍSPEYSA
hlý m/háum kraga

11.990 kr.
ICEBREAKER

síðerma ullarbolur

14.990 kr.

EXTREMETIES VETTLINGAR
vatnsheldir og hlýir m/góðu gripi

6.490 kr.

ICEBREAKER

ullarnærbuxur

6.590 kr.

FERRINO FÓÐRAÐAR
GÖNGUBUXUR

TREKMATES LEGGHLÍFAR

vind- og vatnsfráhrindandi

vatnsheldar (GORE-TEX® XCR®)

34.990 kr.

10.490 kr.
AKU SUPERALP GÖNGUSKÓR

ICEBREAKER

vatnsheldir (Gore-Tex)

ullarbuxur

42.990 kr.

14.990 kr.
ICEBREAKER

ullarsokkar

3.990 kr.

Ferðasessa
2.990 kr.

Ferðabolli
2.190 kr.

Lambhúshetta m/vindvörn
8.490 kr.

Vatnheldar lúffur/skeljar
14.990 kr.

Höfuðljós
14.990 kr.
Neyðarskýli
8.990 kr.

GSI brúsi heldur heitu/köldu
6.990 kr.

Nalgene vatnsbrúsi
3.390 kr.

Vatnsheldir hanskar m/gripi
6.490 kr.

Osprey Stratos - 26 lítra
31.990 kr.

Áttaviti
14.690 kr.

Hálkubroddar
7.990 kr.

Jobe gleraugu
9.990 kr.

Smiðjuvegur 8, 200 Kóp.
Græn Gata | 571 1020
www.ggsport.is

Smáauglýsingar
REGNBOGALITIR EHF.

Þjónusta

Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Vönduð vinnubrögð
og vanir menn. Sími 8919890 eða
malarar@simnet.is

Húsaviðhald

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Spádómar

Heilsa

Garðyrkja

Pípulagnir

Heilsuvörur
15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Hreingerningar

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

Keypt
Selt

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Til sölu

Búslóðaflutningar

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Kynning tillögu að breytingu á
aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga
2008-2028 vegna íbúðarsvæðis ÍB-3-1
og tillaga að breytingu á deiliskipulagi Grænuborgar.
Sveitarfélagið Vogar kynnir hér með, skv. 2. mgr. 30. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 og tillögu að
breytingu á deiliskipulagi Grænuborgar skv. 3. mgr. 40.
gr. sömu laga. Breytingarnar varða þéttleika og fjölda
íbúða á skipulagssvæðinu og kafla 2.1.1 um íbúðasvæði í
greinargerð aðalskipulags. Sú breyting er gerð að mögulegum íbúðum á svæðinu fjölgar um 400 og verður hverfið
fullbyggt eftir breytingu með um 850-900 íbúðum, eða um
35-37 íbúðir á hvern hektara. Breytingin er tilkomin vegna
samkomulags landeigenda meginhluta svæðisins og
sveitarfélagsins um uppbyggingu svæðisins með íbúðafjölda í samræmi við tillögu að breytingu á aðalskipulagi.
Fyrir utan breytingar þessar gildir greinargerð Aðalskipulags Sveitarfélagsins Voga 2008-2028, sem samþykkt var
23. febrúar 2010, m.s.br. Samhliða gerð breytingar á aðalskipulagi er gerð breyting á deiliskipulagi íbúðarsvæðisins
Grænuborgar (sem nær yfir um helming íbúðarsvæðis
ÍB-3-1) sem fellst m.a. í því að auka þéttleika byggðar á
svæðinu og fjölga mögulegum íbúðum.
Tillögurnar eru til kynningar frá og með 2. nóvember
2020 til og með 16. nóvember 2020 og eru aðgengilegar á
vef Sveitarfélagsins Voga, þar sem má kynna sér þær á
slóðinni: https://www.vogar.is/is/thjonusta/skipulag/
skipulag-i-kynningu
Tillögurnar verða einnig kynntar og til umræðu á
almennum veffundi fimmtudaginn 5. nóvember nk. kl. 17
- 18. Hlekkur á fundinn mun birtast á vef sveitarfélagsins
www.vogar.is
Ábendingum vegna tillagnanna má senda skriflega til
Sveitarfélagsins Voga með bréfi eða tölvupósti á netfangið
skrifstofa@vogar.is eigi síðar en 16. nóvember 2020.
Að lokinni kynningunni verða endanlegar tillögur teknar til
umfjöllunar hjá skipulagsnefnd og að henni lokinni lagðar
fyrir bæjarstjórn til samþykktar til formlegrar auglýsingu
þeirra, skv. 31. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Gefst þá tækifæri til að gera formlegar athugasemdir við
tillögurnar innan tilskilins athugasemdafrests.
Vogum, 2. nóvember 2020
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Húsnæði

Húsnæði í boði

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Herb. til leigu á svæði 201. Með
aðgangi að eldh., baðherb. og
þvottavél. Leiga 63 þús. á mánuði.
Uppl. í síma 893 3475

S. 893 6994

PARKETLAGNIR.

Mjög góð íbúð með innbúi. Allt að
3 svefnbergi. Er í 105. Uppl. í s 860
0360

Tek að mér parketlagnir, hafið
samband og ég geri tilboð. Gsm:
8975744

Rafvirkjun

Geymsluhúsnæði

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Óskast keypt

Skipulagsauglýsing

Skipulagslýsing vegna breytingar
á aðalskipulagi Vesturbyggðar
2006-2018 á Bíldudal
Bæjarstjórn Vesturbyggðar samþykkti á fundi sínum
þann 29. október að auglýsa lýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi í samræmi við 36. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því að
leggja fram sjónarmið og ábendingar við við skipulagslýsinguna og skal þeim skilað skriflega á skrifstofu
Vesturbyggðar, Aðalstræti 75, 450 Patrekfirði eða á
netfangið vesturbyggd@vesturbyggd.is fyrir
3. desember n.k.
Virðingarfyllst,
Óskar Örn Gunnarsson
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar

Tilkynningar

Einkamál

Upplýsingar í síma 782 8800

Til bygginga

Aðalskipulagsbreytingin felst í breytingu á landnotkun
í þéttbýli Bíldudals á svæði við Hafnarbraut. Núverandi
íbúðarsvæði er stækkað niður á landfyllingu og um leið
minnkar nærliggjandi opið svæði til sérstakra nota.
Ástæða breytingarinnar er að rýmka fyrir uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis innan Bíldudals.
Skipulagslýsingin sem er sett fram í greinargerð verður
til sýnis á skrifstofu Vesturbyggðar Aðalstræti 75, 450
Patreksfirði og á heimasíðu sveitarfélagsins
www.vesturbyggd.is.

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Finndu félagsskap fyrir framtíðina.
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Eurotec A4 harðviðarskrúfur.
Penofin og Armstrong Clark
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Vandaður íslenskur
stefnumótavefur. Makaleit.is aðeins 999 kr

