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Kynningar: Hafnarfjörður, Courtyard by Marriott, Fish Partner

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, ásamt fríðum hópi ungmenna sem sinna skapandi sumarstörfum til þess fallin að gæða bæinn enn meira lífi og fjöri í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Hjarta Hafnarfjarðar skín skært á
Björtum dögum í allt sumar
Hafnarfjörður iðar af lífi þessa dagana á Björtum dögum, þar sem boðið er upp á ótrúlega fjölbreytta viðburði,
tónlistaratriði og skemmtilega upplifun. Þá hefst bæjar- og tónlistarhátíðin ,,Hjarta Hafnarfjarðar“ í næstu viku. 2
„Bærinn skartar sínu fegursta í
sumar og hefur verið lögð mikil
áhersla á að snyrta hann vel og
fegra. Blómaskreytingar hafa
verið auknar undanfarin ár og við
finnum að fólk kann vel að meta
það. Litskrúðug blóm og snyrtilegt
umhverfi hefur góð áhrif á okkur
öll og er þakkavert hve íbúar sjálfir
leggja mikið upp úr því að fegra
hús sín og garða. Allt hefur þetta
áhrif á bæjarbraginn og upplifun
íbúa og gesta,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði, en mjög margt er í boði í
Firðinum í sumar.

Styrkir fyrir listamenn
„Í ár verða svokallaðir ,,Bjartir
dagar“ hattur fjölbreyttra viðburða
og skemmtunar allt sumarið með
tónleikum, myndlistarsýningum,
fuglaskoðun, sögusýningum,
leikskólalist, opnum vinnustofum
listamanna, tilboðum í verslunum
og fleiru. Ýmsir skemmtilegir viðburðir skjóta upp kollinum víðs
vegar um bæinn, sem fylla bæinn
lífi og list á þessum bjartasta tíma
ársins,“ heldur Rósa áfram og bendir á að bæjarstjórn Hafnarfjarðar
hafi samþykkt aukna fjárveitingu í
vor í ,,örstyrki“ til að styðja við lista-

fólk sem hefur áhuga á að setja upp
nokkurs konar ,,pop-up“ viðburði
og lífga þannig upp á tilveruna, oft
óvænt eða með stuttum fyrirvara,
hvort sem er með tónlist, dansi eða
gjörningi.
„Það er margt skemmtilegt sem
komið hefur út úr því og ýmislegt
fram undan sem við fáum að njóta.
Listir og menning skipa mjög stórt
hlutverk í bæjarlífinu,“ segir hún.
„Í lista- og menningarmiðstöðinni
Hafnarborg var nýlega opnuð
sýningin ,,Hrynjandi“, sem er
fyrsta sérsýning verka Guðmundu
Andrésdóttur. Sýningin hefur

fengið mjög góðar viðtökur og
listunnendur mega ekki láta hana
fram hjá sér fara. Þessa dagana
stendur líka þar yfir ,,Sönghátíð
í Hafnarborg“, þar sem ægifagrir
tónar óma um salina enda mætt til
leiks einstakt úrval tónlistarmanna
með fjölbreytta dagskrá.
Hátíðin ber yfirskriftina ,,Seiglan“. ,,Sönghátíðin í Hafnarborg“
hefur heldur betur fengið verðskuldaða athygli og viðurkenningu
en hátíðin fékk nú í vor fyrstu verðlaun sem tónlistarviðburður ársins
2020, þegar Íslensku tónlistarverðlaunin voru veitt. Stórskemmtileg

sýning „Kaupmaðurinn á horninu“
var nýverið opnuð í Byggðasafninu,
en hún fjallar um sögu og þróun
sem hófst í verslunarháttum í
Hafnarfirði á þriðja áratug 20. aldar
þegar segja má að þróast hafi litlar
matvöruverslanir á öðru hverju
götuhorni í bænum.
Gengið til fróðleiks
Á meðal þess sem hægt er að njóta
í sumar eru árlegu menningar- og
heilsugöngurnar sem farnar eru
alla miðvikudaga yfir hásumarið.
Þar hefur heppnast mjög vel samstarf menningarstofnananna og
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Hafnarfjörður
er fallegur bær
með hlýlegan
og einstakan
sjarma. Frítt er á
söfn fyrir alla og
í sund fyrir alla
17 ára og yngri.

heilsubæjarins, sem skipulagt hafa
göngurnar og ákveðið fjölbreytt
þemu og gönguleiðir.
Í lystigarðinum okkar, Hellisgerði, er Álfabúðin opin í sumar
í hundrað ára gamla húsinu
Oddrúnarbæ. Þar er einnig starfrækt lítið kaffihús þar sem mjög
notalegt er að koma. Óvæntar
uppákomur, ,,pop-up“ jóga og
fleira skemmtilegt verður á dagskrá garðinum í sumar, sem vert er
að fylgjast með. Á Strandstígnum,
sem liggur með fram mynni
Hafnarfjarðar, setur Byggðasafnið reglulega upp sýningar
sem varpa ljósi á dagleg störf og
sögu fólksins sem bæinn byggði,
en þeirra er tilvalið að njóta um
leið og heilsubótargangan er farin.
Strandstígurinn er ein vinsælasta
göngu- og hjólaleiðin í bænum
enda þaðan fögur sýn til allra átta,
yfir fallega, gamla bæinn og út á
höfnina og hafið. Það er því ljóst
að sumarbærinn Hafnarfjörður
er menningarlegur, líflegur og fallegur,“ segir hún.
Bjartir tónlistardagar
„Það sem líklega stendur upp úr
þessa dagana er bæjar- og tónlistarhátíðin ,,Hjarta Hafnarfjarðar“
sem hefst í næstu viku, eða 7. júlí, á
tónleikum okkar eina sanna Björgvins Halldórssonar. Síðan stíga á
stokk hver stjarnan á fætur annarri
og það í þrjár vikur, því hátíðin
stendur yfir nánast allan júlímánuð
að þessu sinni.
Hátíðin er nú haldin í fimmta
sinn og hefur hún vaxið með hverju
árinu. Stóru veislutjaldi verður slegið upp bak við Bæjarbíó, þar sem
risaskjár verður settur upp og borð
og stólar, til að gestir hátíðarinnar
geti notið tónlistar og samveru jafnt
innan sem utan dyra. Hátíðin hefur
verið mjög vel sótt og aðsókn aukist
jafnt og þétt. Meiriháttar skemmtileg stemning hefur myndast í
kringum hana og gestir komið alls
staðar að. Það hefur verið frábært
að fylgjast með því hvað Bæjarbíó
hefur slegið í gegn, sem afar vinsælt
tónlistarhús. Þetta fallega og sögufræga hús hefur algjörlega gengið í
endurnýjun lífdaga og fengið nýtt
hlutverk, nú sem eitt af vinsælli
tónlistarhúsum landsins,“ segir
Rósa og heldur áfram:
„Aðstaðan hefur verið bætt
verulega fyrir tónleikagesti en
gullfallegur bar, ,,Mathiesen-stofa“,
hefur verið innréttaður í húsinu við
hliðina, opnað á milli og tengdur
við Bæjarbíó. Þar er hægt að njóta
drykkja og hafa það huggulegt. En
vinsældir Bæjarbíós hafa ekki síst
haft góð áhrif á starfsemi veitingahúsa bæjarins. Margir tónleikagestir ákveða að fara út að borða fyrir
tónleika, jafnvel heilu hóparnir.
Þegar það gerist nokkrum sinnum í
viku hefur það afar góð áhrif á veitingarekstur í bænum og staðirnir
lifa góðu lífi. Við erum mjög stolt
af þeim flottu veitingastöðum sem
hægt er að velja úr og sérlega gaman
að sjá hve vinsælir þeir eru líka af
gestum úr nágrannasveitarfélögunum. Og það var einmitt í tengslum
við hátíðina ,,Hjarta Hafnarfjarðar“
sem hugmyndin kom upp, um að
útbúa fallegt hjarta í miðbænum og
skreyta það á náttúrulegan hátt og
prýða ljósum á jólum.
Hjörtu með aðdráttarafl
Mér fannst vanta eitthvað sem væri
táknrænt fyrir þann hlýleika og
bjarta anda sem við viljum skapa í
bænum okkar. Og hvað gæti verið
betra í þeim tilgangi en fallegt
hjarta? Fyrst var hjarta sett upp
við annan enda Strandgötunnar,
gegnt Bæjarbíói, en stuttu síðar
var annað hjarta skreytt og komið
fyrir í Hellisgerði. Það er aldrei að
vita nema þriðja hjartað verði svo
komið á fallegan stað fyrr en síðar.
Hjörtun hafa haft mikið aðdráttar
afl og margir sem taka myndir af
sér og sínum við þau.
Útgefandi: Torg ehf

Mér finnst mjög mikilvægt að
passa upp á miðbæinn, reyna með
öllum ráðum að styrkja hann og
efla. Miðbærinn í Hafnarfirði er
einstakur, með gömlu litríku húsunum, höfninni og hrauninu. Þann
sjarma þurfum við að vernda og
viðhalda. Í stóru bæjarfélagi eins
og Hafnarfirði kemur ekkert í stað
öflugs miðbæjar, þangað sem fólk
vill koma til að versla, borða, rölta
um og njóta. Því er ánægjulegt að
sjá að hér hefur verslunum verið
að fjölga og það jafnvel í miðjum
faraldrinum; verslanir með listrænar vörur, hönnun, snyrtivörur
og fatnað svo eitthvað sé nefnt.
Uppbygging og bætt þjónusta
Undanfarin ár hefur mannlíf í
bænum aukist umtalsvert og erum
við vitaskuld ánægð með þá þróun.
Ekki einungis að Hafnfirðingar
sjálfir njóti miðbæjarins heldur eru
gestir að koma víða að. Fram undan
eru svo framkvæmdir á Strandgötu
26-30, þar sem rísa munu hús sem
verða tengd verslunarmiðstöðinni
Firði og ný verslunarpláss verða
til. Bókasafn Hafnarfjarðar mun
flytja í húsnæðið og það verða eflt
sem nokkurs konar nútíma menn-

Það var einmitt í
tengslum við
hátíðina ,,Hjarta Hafnarfjarðar“ sem hugmyndin kom upp, um
að útbúa fallegt hjarta í
miðbænum og skreyta
það á náttúrulegan hátt
og prýða ljósum á
jólum.

Tónlistarhátíð
in Hjarta
Hafnarfjarð
ar verður
haldin í hjarta
Hafnarfjarðar
í júlí. Sum
arið 2021 mun
einkennast
af ,,pop-up“
viðburðum og
tónleikum.

Hellisgerði er
lystigarður
Hafnarfjarðar.
Hrauni prýddur
garður sem
bæði geymir fal
legar minningar
og býður upp á
mikil tækifæri
til upplifunar.

Rósa Guðbjartsdóttir.

ingarmiðstöð. Byggingarnar falla
mjög vel að gömlu byggðinni og
munu án efa styrkja miðbæinn til
muna. Nú eru einnig að líta dagsins
ljós hugmyndir að breytingum á
svæðinu frá Linnetsstíg að Reykjavíkurvegi, þar sem gert verður ráð
fyrir smekklegri og hóflegri uppbyggingu og meðal annars torgi
fyrir framan ráðhúsið. Allar miða
þessar hugmyndir að því að efla
þjónustu og fjölga möguleikum til
afþreyingar og búsetu í bænum.
Það eru allir hjartanlega velkomnir
heim í Hafnarfjörð.“ n

Á Víðistaðatúni er tjaldsvæði Hafnarfjarðar, grillhús sem opið er öllum, úti
listaverk, frisbígolf og fjölbreytt leiksvæði fyrir börnin með kastala, ærsla
belg og aparólu. Þar geta allir fundið afþreyingu við hæfi.

Dorgveiði á Flensborgarhöfn og Norðurbakka er vaxandi áhugamál í Hafnar
firði jafnt hjá stórum sem smáum. Tilvalið að skella sér í veiði, fá sér bolla og
bakkelsi og kíkja á handverk, hönnun og list hjá listafólkinu á svæðinu.

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Hvaleyrarvatn er ein af fjölmörgum perlum í upplandi Hafnarfjarðar. Mikið líf
og fjör er þar á góðum dögum og umhverfið nýtt til útivistar allt árið um kring.

Sölumaður auglýsinga: Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656.

Veffang: frettabladid.is
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Courtyard by Marriott – í hjarta Reykjaness
Einstakur byggingarstíll, hár
gæðastaðall og rík áhersla á
þjónustu við gesti, einkenna
Courtyard by Marriott
hótelið, sem staðsett er í um
fimm mínútna akstursfjarlægð frá flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Courtyard by Marriott er rekið
undir Marriott-keðjunni sem tryggir að gæðin séu ávallt í fyrirrúmi.
„Við opnuðum hótelið að fullu með
veitingastað og annarri þjónustu
í janúar síðastliðnum og hér er
allt glænýtt. Við leggjum mikið
upp úr því að bjóða gestum upp á
hæstu gæðastaðla í öllu, og þar með
töldum rúmum og sængum.
Við bjóðum upp á 150 Deluxe
herbergi, þar af eru 72 Deluxe King
herbergi með tvíbreiðu rúmi og
78 Deluxe Twin herbergi. Átján
af þessum herbergjum eru rýmri
og bjóða upp á hjólastólaaðgang.
Þá má samtengja þessi sömu
átján herbergi við önnur herbergi
svo þau henti fyrir fjölskyldur á
ferðinni,“ segir Sigrún Ýr Hjörleifsdóttir, almannatengsla- og
markaðsstjóri.
Einstök bygging
Bygging þessa glæsilega hótels er
einstök í íslenskri byggingarsögu,
en um er að ræða fyrstu svokölluðu
„Plug and Play“ bygginguna. „Herbergin koma tilbúin með rúmum
og öllu í eins konar einingum
frá Kína, sem er smellt saman og
mynda allt hótelið. Fyrsta hæðin
er steypt en svo koma einingarnar
ofan á grunninn. Aðferðin byggir á
því að bera virðingu fyrir umhverfinu. Þá má flytja hótelið með litlu
raski og við myndum í raun ekki
skilja mikil ummerki eftir okkur í
náttúrunni.“

Sigrún Ýr
Hjörleifsdóttir
almannatengsla- og
markaðsstjóri
hótelsins.

Ekki bara flugvallarhótel
„Sérstaða okkar er fyrst og fremst
hentug staðsetning við flugvöllinn og þjónusta við ferðamenn í
námunda við völlinn. Fyrir Íslendinga sem eru að ferðast erlendis og
þurfa að fljúga snemma, þá er tilvalið að byrja fríið á kvöldverði og
gistinótt hjá okkur og losna þannig
við stressið að keyra upp á flugvöll
yfir nóttina. Þá bjóðum við fólki
upp á að geyma bílinn á stæðinu hjá
okkur meðan á ferðalaginu stendur.
Við erum samt miklu meira en
bara flugvallarhótel,“ segir Sigrún
Ýr. „Hér er fyrsta flokks veitingastaður og hágæða fundaaðstaða.
Hótelið er staðsett á Reykjanesskaganum í göngufæri við
sögulegan miðbæ Keflavíkur. Allt
í kring eru jarðfræðileg undur og
gullfallegar náttúruperlur í nokkurra mínútna akstursfjarlægð.
Við getum leiðbeint gestum um
áhugaverða staði til að keyra á, en
til dæmis er tilvalið að taka hring
um hvítar strendur Garðsskagavita, Gunnuhver og enda túrinn
svo í Bláa lóninu.“
Veitingastaðurinn er „The
Bridge“ á milli staða
Kokkurinn, Kacper Bienkowski,
kemur upphaflega frá Póllandi og
hefur búið á Íslandi til fjölda ára.
„Hann lærði á Ítalíu og má segja
að hans stíll sé einstaklega fjölbreyttur og alþjóðlegur. Matseðill-

Courtyard by Mariott er fallegt og notalegt og gæðin eru í fyrirrúmi. Húsið
býður upp á frábæra aðstöðu fyrir vinnufundi eða veislur.  MYNDIR/AÐSENDAR

Herbergin eru öll fyrsta flokks með hágæða rúmum og góðri vinnuaðstöðu.

inn samanstendur af kjöt-, fisk- og
grænmetisréttum, sem höfða til
afar breiðs kúnnahóps. Nokkrir
réttir eru fastir á seðlinum að kröfu
Marriott-keðjunnar, en þar fyrir
utan breytist seðillinn frekar ört.

Kacper leggur áherslu á að nota
ferskt og árstíðabundið hráefni og
leikur sér með það sem er í boði
hverju sinni.
Við kappkostum að bjóða upp á
veitingar þar sem allir geta fundið

eitthvað fyrir sig. Undanfarið
höfum við verið með afar vinsælan helgarbröns þar sem hver
gestur getur valið úr hráefnum og
réttum sjálfur og sett saman sinn
eigin málsverð.“ Þess má geta að
börn undir 12 ára aldri borða frítt
á veitingastaðnum í fylgd með fullorðnum.
„Nafnið á veitingastaðnum, The
Bridge, vísar til þess að við gegnum
hlutverki tengingar á milli heimshluta , hótelstjórinn Hans Prins
kemur frá Hollandi, einingarnar
frá Kína, og Marriott-keðjan frá
Bandaríkjunum. Svo tengist
nafnið auðvitað flugvellinum sem
og brúnni á milli heimsálfa sem
staðsett er í stuttri akstursfjarlægð
frá hótelinu.“
Hágæða funda- og veisluaðstaða
„Við gefum okkur meðal annars
út fyrir að vera viðskiptahótel og
stílum upp á fólk í vinnuferðum.
Þá er fullkomin líkamsræktarstöð
á hótelinu sem opin er allan sólarhringinn.
Hvert herbergi er útbúið góðri
vinnuaðstöðu með innstungum,
skrifborði og fríu Wi-fi. Veitingastaðurinn býður einnig upp á
vinnusvæði og bása sem henta
fyrir stutta vinnufundi með
sjónvarpi, sem fundargestir geta
tengst.“
Á hótelinu eru einnig tvö
fundarherbergi, eitt minna og
eitt stærra. „Þessi tvö rými er svo
hægt að sameina í stærra rými
sem getur tekið við allt að 100
gestum. Við leigjum mikið út fyrir
fundahald fyrirtækja og bjóðum
upp á veitinga- og drykkjarpakka.
Einnig er tilvalið að halda veislur
hér eins og brúðkaup eða annað og
sérsníðum við veitingar fyrir hvern
hóp fyrir sig.“ n

Hjólað um fjöll og firnindi fyrir vestan
Lilja Dögg Gylfadóttir hjólaði
Vestfjarðahringinn fyrir
fáeinum dögum og segir
það hafa verið magnaða
upplifun. Henni finnst fátt
jafnast á við að finna ilminn
af birkinu, hlusta á lækjarniðinn og njóta útsýnisins
og víðáttunnar.

haust og vorum svo ánægðar með
þá ferð að við bókuðum göngu
með þeim á Snæfellsjökul. Það var
frekar leiðinlegt veður á göngunni,
kalt og lítið skyggni en Sigurður
Bjarni Sveinsson, fararstjóri, var
svo faglegur að ég upplifði mig
örugga allan tímann. Ég ákvað að
líta á þetta sem góða æfingu en
þegar við vorum við það að komast
á toppinn rofaði allt í einu til og við
blasti stórfenglegt útsýni. Ég fór
næstum því að skæla, þetta var svo
mikil upplifun eftir allt þetta puð,“
rifjar Lilja upp.

sigriduringa@frettabladid.is

Lilja Dögg er kennari við Áslandsskóla í Hafnarfirði og hefur mikið
yndi af því að ferðast um landið.
„Við hjónin vildum hafa þrek og
þol til að geta gengið á fjöll og
hjólað hvert sem við viljum án
þess að finna mikið fyrir því og
því fórum við að æfa þríþraut fyrir
tveimur árum. Við erum að æfa
með 3SH, en það er deild innan
Sundfélags Hafnarfjarðar sem
leggur stund á sund, hjólreiðar
og hlaup. Þetta er ekki aðeins
góð líkamsrækt heldur einnig
skemmtilegur félagsskapur,“ segir
Lilja, en þau Ófeigur Hreinsson,
eiginmaður hennar, eru nýkomin
heim í Hafnarfjörðinn eftir ævintýralega hjólaferð um Vestfirði.
„Við fórum með æfingafélögum
okkar úr 3SH. Í honum eru hjón
sem búa í Bolungarvík, en þau sáu
um að skipuleggja ferðina. Samtals vorum við tíu saman að hjóla
og fórum yfir fjöll og firnindi.
Fararskjótarnir voru fjallahjól og
cyklocross hjól, sem reyndust mjög
vel. Við lögðum af stað frá Ísafirði
síðastliðinn laugardag og hjóluðum yfir í Heydal við Mjóafjörð þar
sem við gistum, en það eru um 136
kílómetrar. Á leiðinni stoppuðum
við í Litlabæ og fengum okkur að

Hjólahópurinn áði við Dynjanda og
hélt þaðan inn Arnarfjörð.

borða. Við vorum með trúss, en
það var bíll sem var í samfloti með
okkur og við gátum því fengið
okkur kaffi og nesti þegar okkur
hentaði á leiðinni. Það var mikil
upplifun að koma í Heydal, sem er
ótrúlega skemmtilegt svæði,“ segir
Lilja, sem er alsæl með ferðina.
Adrenalínkikk á toppnum
Næsta dag lá leiðin frá Heydal yfir
í Flókalund. „Við hjóluðum yfir
Hestakleif og Kollafjarðarheiði og
niður í Flókalund, sem eru rúmlega
110 kílómetrar. Í Flókalundi er öll
aðstaða til fyrirmyndar, hugguleg
herbergi og góð þjónusta. Á mánudaginn hjóluðum við svo yfir
Dynjandisheiði og þegar niður
heiðina var komið borðuðum við
nesti við fossinn Dynjanda. Þaðan
hjóluðum við inn Arnarfjörð, yfir
Hrafnseyrarheiði og til Þingeyrar,
þar sem við gistum í heimahúsi.
Á þriðjudaginn hjóluðum við svo
til Ísafjarðar og lokuðum þar með

Lilja Dögg segir að öll þreyta sé fljót að gleymast þegar komið er á áfangastað.

MYNDIR/AÐSENDAR

hringnum,“ segir Lilja, en þau
notuðu tækifærið og fóru einnig
í náttúrulaugar, en þær eru ótal
margar á Vestfjörðum.
Oftast var ýmist upp eða niður
brattar brekkur að fara, en Lilja
segir það hafa verið mikið adrenalínkikk þegar upp á toppinn
var komið. „Það var líka ótrúlega
magnað að hjóla þessa leið og hugsa
um að einu sinni voru þetta einu
vegirnir sem fólk gat farið um til að
komast á milli staða,“ segir hún.
Veðrið var eins og best verður
á kosið allan tímann, sól og hiti.
„Það er stórkostlegt að upplifa
náttúruna á hjóli og finna ilminn
af birkinu, heyra í lækjunum, sjá

dýjamosann og snjóinn, horfa
niður í firðina og á spegilsléttan
sjóinn í þessari víðáttu. Það er
ekki hægt að bera það saman við
að ferðast um á bíl. Maður finnur
svo mikla nánd við náttúruna með
þessum ferðamáta. Við pössuðum
líka vel upp á að njóta en ekki bara
þjóta,“ segir Lilja glöð í bragði.
Gekk á Snæfellsjökul
Fyrr í sumar fór Lilja með vinkonu
sinni í miðnæturgöngu á Snæfellsjökul, sem var eftirminnileg ferð.
„Við fórum með Fjallhalla, sem
býður upp á göngu- og skoðunarferðir víða um land. Við fórum
með þeim á Grænahrygg í fyrra-

Gefandi að ferðast um landið
Lilju finnst gefandi að ferðast um
Ísland og segist ekki vera á leið til
útlanda í sumar. „Við fjölskyldan
höfum alltaf verið dugleg að
ferðast um landið og njóta þess.
Það kemur mér helst á óvart hvað
það er búið að byggja mikið upp
og hversu góð aðstaða er um land
allt,“ segir Lilja, en Vestfirðir,
Ásbyrgi og Skaftafell eru í miklu
uppáhaldi hjá henni.
Hún segir að það besta sem hafi
komið út úr kórónuveirufaraldrinum sé að mörg börn hafi fengið
tækifæri til að kynnast landinu
sínu betur. „Ég varð vör við það í
starfi mínu sem grunnskólakennari síðastliðinn vetur. Foreldrar
og forráðamenn nýttu helgarnar
og fríin vel til að fara til Þingvalla,
að Gullfossi og Geysi, í Seltún eða
jafnvel eitthvað lengra. Margir
nemendur fóru að gosstöðvunum.
Það var virkilega ánægjulegt að
finna hvað krakkarnir höfðu
gaman af þessu og fannst skemmtilegt að segja ferðasögur,“ segir Lilja
Dögg að lokum. n
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Útsýnið töfrar gestina upp úr skónum
Á Hellissandi þar sem Snæfellsjökulinn ber við loft er
föngulegur og rómaður veitingastaður sem ber nafnið
Viðvík. Unga parið Gils
Þorri Sigurðsson og Aníta
Rut Aðalbjargardóttir eiga
og reka veitingastaðinn og
leggja allan sinn metnað og
ást í staðinn.
sjofn@frettabladid.is

Gils Þorri er menntaður matreiðslumaður og útskrifaðist með
sveinspróf frá Gallery Restaurant
á Hótel Holti árið 2014 og Aníta
Rut er viðskiptafræðingur. Þau
eru einstaklega samheldin og láta
drauma sína rætast með framkvæmdagleðinni og ástinni.
„Við höfum verið saman í
ellefu ár og búum í húsi sem við
keyptum okkur á Hellissandi og
eigum von á okkar fyrsta barni.
Við erum mjög spennt að takast á
við það nýja hlutverk,“ segir Aníta
Rut og nefnir að þau sjái fyrir sér
að þau verði með væntanlegan
fjölskyldumeðlim á staðnum
næsta sumar.
Útsýnið heillaði okkur mest
Tilurðin bak Viðvík ber keim af
ástarsögu og hvernig hjartað leitar
oftar en ekki til heimahaganna.
„Hugmyndin kom fyrst upp árið
2016 þegar Gils var fluttur heim
á Hellissand til að fara á sjóinn
með pabba sínum. Það hafði

lega í gegn, við byrjuðum fyrst
með sushi sumarið 2020 og má
eiginlega segja að við fáum ekki að
taka það af matseðlinum héðan í
frá, það er svo vinsælt. Sushi er því
orðið sérstaða okkar á Viðvík, en
við höfum alltaf lagt mikið upp úr
fiskmeti, þar sem mikið er af því í
nærumhverfinu. Frá því við opnuðum Viðvík hefur humarsúpan
okkar og þorskhnakki verið mjög
vinsælt á matseðlinum, en við
setjum þorskinn í nýjan búning á
hverju sumri.

alltaf blundað í honum að opna
veitingastað á heimaslóðum eftir
að hann útskrifaðist og mamma
hans ýtti vel á eftir okkur að flytja
alveg vestur og byrja með okkar
eigin rekstur. Það var þá sem leitin
að húsnæði hófst fyrir veitingastaðinn. Viðvík varð fyrir valinu,
sem var gamall sveitabær í upprunalegu ástandi, en staðsettur
á Hellissandi og þaðan kemur
nafnið, við ákváðum að halda í
nafnið á gamla bænum. Staðsetning hússins er það sem heillaði
okkur hvað mest þar sem útsýnið
er alveg einstakt yfir Breiðafjörðinn og upp á Snæfellsjökul.
Framkvæmdir hófust í byrjun árs
2017 og tókum við húsið algjörlega í gegn. Viðvík Restaurant var
opnað 22. júlí árið 2017 og höfum
við verið með opið á sumrin síðan
þá.“
Mjög gefandi að vera í veitingarekstri út á landi
Gils sér auðvitað um matreiðsluna
og matseðlagerð, á meðan Aníta
sér um að bera matinn á borð til
fólks og veita sem bestu þjónustu
til viðskiptavina. „Við sjáum svo
saman um allt annað sem tengist
veitingastaðnum. Við höfum lært
ótrúlega mikið á því að vinna og
sjá um fyrirtækið okkar saman.“
Þegar þau er spurð út í hvernig
sé að vera með veitingarekstur úti
á landi, á stað eins og Hellissandi,
stendur ekki á svörunum.
„Það er mjög gefandi að vera í

Velkomin á Vesturland til að dvelja og
njóta þjónustu, mannlífs og menningar auk
útivistar og afþreyingar í fallegri náttúru.

HÁLENDISRÚTAN
ÞÓRSMÖRK FIMMVÖRÐUHÁLS SKÓGAR
LANDMANNALAUGAR HÁLENDISPASSI
FARÐU Í DAGSFERÐ, VERTU YFIR NÓTT
EÐA LABBAÐU LAUGAVEGINN!
Hálendisrútan keyrir daglega inn í Landmannalaugar,
Þórsmörk, að Skógum og til baka. Því er hægt að
fara í dagsferð, vera yfir nótt, ganga Fimmvörðuháls
eða Laugaveginn, allt eftir hentugleika!

BÓKAÐU Á RE.IS

Créme Brulee með lakkrísbragði
Við fengum Anítu og Gils til að
svipta hulunni af vinsælasta eftirréttinum á matseðlinum og leyfa
lesendum að njóta. „Vinsælasti
eftirrétturinn á matseðlinum, þá
sérstaklega hjá Íslendingum, er
Créme Brulee með lakkrísbragði,
sem Gils gerir.“

Gils Þorri Sigurðsson og Aníta Rut Aðalbjargardóttir eiga og reka veitingastaðinn Viðvík á Snæfellsnesi. 
MYNDIR/AÐSENDAR

veitingarekstri þó að það sé einnig
ótrúlega erfitt og mikil vinna sem
liggur á bak við reksturinn. Við
höfum verið 100% sjálf á staðnum
frá því við opnuðum Viðvík og
fer öll okkar orka yfir sumarið
í að vinna og sjá um fyrirtækið.
Heimafólkið er búið að taka mjög
vel á móti okkur alveg frá því við
opnuðum og eru margir þeirra að
heimsækja okkur mjög reglulega
yfir sumartímann. Fyrstu sumrin
einkenndust mikið meira af
erlendum ferðamönnum en þeim
íslensku, en það breyttist heldur
betur síðasta sumar þegar Covid19 gerði vart við sig og Íslendingar
fóru að ferðast enn meira innanlands en áður. Það er virkilega
gaman að geta komið fólki á óvart
með gæðamat og góðri þjónustu
í litlu bæjarfélagi eins og Snæfellsbæ.
Sushi-ið hefur slegið í gegn
Þegar kemur að því að setja saman
matseðilinn er metnaðurinn í
fyrirrúmi og sérstaða staðarins er
skýr. „Við höfum alltaf lagt mikla
áherslu á gæði hráefna og framsetningu. Matseðillinn okkar er
lítill og hnitmiðaður en nostrað
er við hvern og einn einasta rétt.
Matseðlinum breytum við á hverju
sumri til að hafa fjölbreytileika.
Nýjast á matseðlinum hjá okkur
er sushi og hefur það slegið ræki-

Créme Brulee með
lakkrísbragði

Fyrir 6-8 lítil Créme Brulee form
Sushi er vinsæll réttur á Viðvík og
margir koma aftur og aftur til að fá
sér slíkan rétt.

Matseðillinn
okkar er lítill og
hnitmiðaður en nostrað er við hvern og einn
einasta rétt.
Gils Þorri.

140 g eggjarauður
70 g sykur
600 ml rjómi
2-3 msk. af lakkrís-paste eða eftir
smekk (við notum lakkrís paste frá
merki sem heitir Sosa).
Byrjið á því að hita ofninn í 120°C
(blástur). Blandið saman rjóma og
lakkrís-paste í pott og hitið upp að
suðu. Vigtið eggjarauður og sykur
í skál og hrærið saman. Hellið
heitri rjómablöndunni saman við
eggjablönduna og hrærið stöðugt
á meðan. Skiptið blöndunni niður
í lítil Créme Brulee form og setjið
í eldfast mót með heitu vatni í
botninn sem nær upp að miðju
formi og álpappír yfir. Bakið þau
á 120°C í 29 mínútur og kælið svo
vel á eftir. Þegar Créme Brulee er
borið fram, stráið þá hrásykri yfir
og brennið sykurinn með gasbrennara. n

NÁTTÚRULEGA GOTT GRILLSUMAR
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI
Langþráð sumar með samveru, gleði og góðum mat. Njótum daganna með því
besta sem við eigum og grillum lambakjöt – náttúrulega.
Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is
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Veiðifélagar spara fullt af peningum
Veiðifélagar Fish Partner er
skemmtilegur félagsskapur
veiðimanna. Veiðifélagar fá
árskort í fjölda veiðivatna
auk afsláttar af fleiri veiðileyfum, fjölbreyttum vörum
og þjónustu.
Veiðifélagar er nýjung hjá Fish
Partner, ferðaskrifstofu sem sérhæfir sig í veiðiferðum. Með því
að gerast veiðifélagi fær fólk ýmiss
konar fríðindi. Árgjald veiðifélaga
er 6.000 krónur og fyrir það fá veiðifélagar árskort í tólf vötn víðs vegar
um landið.
„Það fylgja líka ýmis auka
fríðindi því að gerast veiðifélagi.
Veiðifélagar fá meðal annars betra
verð á veiðileyfum annars staðar.
Þegar veiðifélagar kaupa veiðileyfi
í gegnum vefverslun Fish Partner,
safna þeir líka veiðikrónum sem
hægt er að nýta upp í veiðileyfi
annars staðar,“ segir Kristján Páll
Rafnsson, forstjóri Fish Partner.
Auk afsláttar af veiðileyfum
veitir fjöldi fyrirtækja veiðifélögum
afslátt af vörum og þjónustu.
„Veiðifélagar fá afslátt á yfir
100 stöðum. Til dæmis á veitingastöðum, hótelum og ýmiss konar
fyrirtækjum. Þetta eru mjög fjölbreyttir afslættir, frá kajakferðum
yfir í afslátt hjá fatahreinsun í
Reykjavík,“ segir Kristján.
„Veiðifélagar fá líka forgang á öll
námskeið hjá íslensku fluguveiðiakademíunni sem er skóli innan
félagsins. Við erum einnig með
skipulagðar ferðir fyrir veiðifélaga á
veiðisvæði. Þar er yfirleitt fararstjóri og oft erum við með grillara.
Þetta eru mjög skemmtilegar ferðir

og nokkrar slíkar eru á dagskrá
í sumar. Einhverjar eru orðnar
uppseldar en það er laust pláss í
nokkrar. Við hittumst líka stundum
yfir vetrartímann og leigjum sal. Þá
er oft mikið húllumhæ.“
Mikil aðsókn
Kristján segir að það sé mikil
aðsókn í veiðifélagið. Fjölmargir
hafa skráð sig og þeim fjölgar daglega.
„Við tökum á móti ferðagjöfinni.
Það er mjög auðvelt að nota hana
í bókunarkerfinu hjá okkur. Þegar
þú notar hana upp í árgjaldið þá
borgar þú bara 1.000 krónur á
milli,“ útskýrir hann.
Árgjaldið gildir fyrir einn fullorðinn en börn veiða frítt með fullorðnum í veiðifélagavötnunum.
Kristján segist hafa haft hugmyndina um veiðifélaga á teikniborðinu í nokkur ár, en þegar
COVID skall á vannst loks tími til
að hrinda henni í framkvæmd.
„Það getur sparað fólki fullt
af peningum að vera veiðifélagi.
Veiðifélagar eru meðlimir í einum
stærsta vildarklúbbi landsins. Svo
er þetta líka svo skemmtilegur
félagsskapur.“ ■

Veiðifélagar njóta ýmissa fríðinda og árskortið gildir í 12 vötnum. MYND/AÐSEND
Veiðifélagar
safna veiðikrónum þegar
þeir kaupa
veiðileyfi.

Við tökum á móti
ferðagjöfinni. Það
er mjög auðvelt að nota
hana í bókunarkerfinu
hjá okkur.

Nánari upplýsingar á fishpartner.
is/veidifelagar/

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ SÁÁ 2021
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ SÁÁ 2021
AÐ SKÓGUM UM
VERSLUNARMANNAHELGINA
30. JÚLÍ - 2. ÁGÚST
BARNADAGSKRÁ - TÓNLEIKAR - HÆFILEIKAKEPPNI - SAMEIGINLEGT GRILL
DANSLEIKUR - 12 SPORA FUNDIR - GÖNGUFERÐIR
VEITINGAR SELDAR GEGN VÆGU GJALDI - O.FL. *
HÓTEL KVERNA MUN BJÓÐA UPP Á
GISTINGU ÁSAMT MORGUNVERÐI
Á SÉRSTÖKU TILBOÐI
NÆG TJALDSTÆÐI
WWW.SAA.IS
WWW.HOTELKVERNA.IS
UPPLÝSINGAR UM DAGSKRÁ Í SÍMA 824 7646
UPPLÝSINGAR UM GISTINGU Í SÍMA 896 9374
*ÖLL DAGSSKRÁ ER BIRT MEÐ FYRIRVARA UM BREYTINGAR

