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Götubitinn stendur alltaf fyrir sínu.
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Um helgina fá allir sælkerar eitthvað fyrir sinn snúð, því þá verður
haldin Götubita- og matarvagnahátíð Íslands 2021. Hátíðin fer fram
í Hljómskálagarðinum. Þar mun
kenna ýmissa grasa, en á hátíðinni
verður meðal annars að finna alla
helstu matarvagna og götubita
landsins. Samhliða hátíðinni verður
haldin keppni um besta götubita
Íslands 2021 í samstarfi við European Street Food Awards, en það er
jafnframt stærsta götubitakeppnin
í heiminum í dag. Keppni þessi er
haldin víðs vegar um Evrópu og
mun Ísland því verða með fulltrúa í lokakeppninni erlendis,
en áætlað er að halda hana þegar
kórónuveirufaraldrinum linnir.
Keppni um bestu bitana
Keppt verður í nokkrum skemmtilegum flokkum, svo sem um besta
grænmetisréttinn, besta smábitann, götubita fólksins, bestu
framsetningu og síðan verður auðvitað besti götubitinn 2021 valinn.
Í fyrra var það Silli kokkur sem
stóð uppi sem sigurvegari um besta
götubitann 2020, en Just Wingin It
vann titilinn sem besti smábitinn.
Plötusnúðar og hoppukastalar
Á Götubita- og matarvagnahátíðinni verður fjöldi aðila sem sérhæfa
sig í götubita. Í Hljómskálanum
verður einnig að finna uppblásinn
írskan pöbb. Plötusnúðar ætla að
þeyta skífum fólki til skemmtunar,
börnin geta valið um leiktæki, en
sex mismunandi hoppukastalar
verða á svæðinu og einnig vatnaboltar. n

Þau Hilmar, Guðný og Íris hafa staðið að undirbúningi hátíðarinnar og lofa góðri skemmtun fyrir alla, án áfengis og vímuefna. 
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Áfengislaus skemmtun fyrir
unga sem aldna
SÁÁ heldur um verslunarmannahelgina útihátíð á Skógum. Þangað getur fólk komið
saman og skemmt sér með fjölskyldu og vinum, án áfengis og vímuefna. Eins og á alvöru
útihátíð verður fjöldasöngur, ball og fjöldi góðra listamanna á staðnum. 2
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Hátíðin er haldin á Skógum í
fallegri náttúru í nálægð stórfenglegra fossa. Það er ýmislegt hægt að
gera til afþreyingar á Skógum en
þar er fornbílasafn og skemmtilegt
byggðasafn auk þess sem fallegar
gönguleiðir eru á svæðinu.
Íþróttahús er á staðnum sem
nýtt verður undir dagskrána ef
veður leyfir ekki útiveru. Á Hótel
Kverna er hægt að kaupa morgunverð á vægu verði. Einnig er hægt
að kaupa gistingu þar og þá er
morgunverður innifalinn.
Á Skógum er gott tjaldstæði þar
sem er pláss fyrir bæði tjöld og
húsbíla. Hátíðarskipuleggjendur
reikna með að geta tekið á móti
1.500 manns á svæðið.
Hilmar Kristensson, Íris Kristjánsdóttir og Guðný Pálsdóttir
hafa haft veg og vanda af skipulagningu hátíðarinnar en þau hafa
lengi verið virk í félagsstarfi SÁÁ og
skipulagt fjölda útihátíða.
„Við erum ungliðahópurinn í
SÁÁ,“ segir Guðný hlæjandi, en
bæði Hilmar og Íris hafa verið viðloðandi starfsemina í áratugi.
„Þetta verður fjölskylduhátíð og
það er algjört skilyrði að skemmtunin verði vímuefna- og áfengislaus. Við stílum inn á ungt fólk,
fjölskyldufólk og bara alla,“ segir
Hilmar.
„Þó að við þrjú séum kannski í
eldri kantinum þá viljum við leggja
áherslu á að hátíðin er fyrir alla,
ungt fólk, fjölskyldur og eldra fólk,“
segir Guðný og hin taka undir.
„Hátíðin er ekki eingöngu
hugsuð fyrir þá sem tengjast SÁÁ á
einhvern hátt heldur alla sem vilja
koma og skemmta sér saman án
áfengis og vímuefna,“ segir Hilmar.
„Þessar útihátíðir sem við höfum
haldið hafa verið rosalega vinsælar.
Við leggjum alltaf upp úr að hafa
flotta skemmtikrafta og gleðin
hefur verið mikil. Við höfum haldið Edrú-hátíð á Hlöðum, Laugalandi í Holtum, Staðarfelli í Dölum
og fleiri stöðum. En þetta er í fyrsta
skipti sem við erum á Skógum.
Ég hef tekið þátt í mörgum svona
útihátíðum og aðstaðan á Skógum
er ein sú allra besta sem við höfum
boðið upp á.“
„Þetta er algjör paradís og stutt
frá bænum,“ skýtur Guðný inn í.
Íris segir að lengi vel hafi verið
öflugt félagsstarf hjá SÁÁ en það
hafi legið í dvala vegna Covid.
„Ég hef verið virk í félagsstarfi
SÁÁ í mörg ár og það er svolítið
það sem hefur gefið lífinu gildi.
Með þessari útihátíð erum við
að endurvekja félagsstarfið eftir
Covid, en svo höldum við áfram
með skemmtilega dagskrá í haust í
Von í Efstaleiti,“ segir hún.
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Félagsstarf
SÁÁ hefur legið
í dvala vegna
Covid, en með
hátíðinni verður
það aftur sett
í fullan gang.
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Á Edrú-hátíðum SÁÁ er alltaf mikið líf og fjör. 
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Listasmiðja fyrir börnin er fastur liður.

Hátíðin er ekki eingöngu hugsuð fyrir
þá sem tengjast SÁÁ á
einhvern hátt heldur alla
sem vilja koma og
skemmta sér saman án
áfengis og vímuefna.
Hilmar Kristensson

Fjölbreytt dagskrá
Auk undurfagurrar náttúru á
svæðinu sem býður upp á nóga

Brekkusöngur
er tilheyrandi á
útihátíð.

afþreyingu er einnig heilmikil dagskrá í boði á hátíðinni sjálfri.
„Það verður barnaskemmtun
og hoppukastalar. Regína Ósk og
Svenni sjá um barnaskemmtunina
og leiki,“ segir Íris.
„Það verður líka listasmiðja
fyrir börn og hæfileikakeppni. Við
leggjum mikið upp úr því að hafa
eitthvað í boði fyrir alla fjölskylduna. Það verður fjöldasöngur sem
Bjartmar Guðlaugsson stýrir og svo
verður boðið upp á jóga, hugleiðslu
og fleira.“
Allt 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:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Björn
Víglundsson

Hilmar bætir við að einnig verði
sameiginlegt grill og dansleikur í
íþróttahúsinu.
„Það verður sameiginlegt pylsu
partí og vöfflukaffi, diskótek fyrir
börn og unglinga og dansleikur
bæði kvöldin, en við tilkynnum
síðar hver sér um hann,“ segir
hann.
„Það verða einnig AA-fundir alla
dagana, fyrir karla, konur og ung
SÁÁ.“
„Við fáum góðan stuðning frá
mörgum fyrirtækjum og við viljum

þakka þeim og listafólkinu fyrir
að geta haldið þessa hátíð,“ segir
Guðný. n
Miðaverði á hátíðina verður haldið
í lágmarki og er tjaldstæði innifalið
í því. Fyrir þau sem ekki komast á
eigin bíl verður boðið upp á sætaferðir frá Von í Efstaleiti.
Nánari upplýsingar er hægt
að nálgast í síma: 8969374 eða
8247646.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sigríður Inga Sigurðardóttir sigriduringa@
frettabladid.is, s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 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.
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SORE NO MORE SORE NO MORE
Náttúrulegt hitagel

Náttúrulegt kæligel

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
Bílar óskast

Þjónusta

Bókhald

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Bátar

Accountant ehf. Laugavegi 178,
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

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

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

Keypt
Selt

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Óskast keypt

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

S. 893 6994

Garðyrkja

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Tilkynningar

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Uppbygging á íþróttasvæði Hauka að
Ásvöllum, Hafnarfirði
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 17. ágúst
2021.

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

GA
ÞRIÐJUDA
KL. 20.00

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 50 m2 bil + milliloft. Hurð
3,7 m. Lager eða geymsla. Leiga: 109
þús. S: 661-6800

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Rafvirkjun

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is
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MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR
Lifandi þáttur um matargerð
og bakstur í bland við
innanhússarkitektúr, hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl.
Þátturinn er á dagskrá alla
Þriðjudaga kl. 19.00

