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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Þú kemst alltaf 
í bankann á L.is

Farsímabanki Landsbankans hefur 
fengið nýtt útlit og viðbætur sem veita þér 
enn betri yfirsýn yfir fjármálin. Á L.is  
geturðu framkvæmt allar helstu banka- 
aðgerðir og þarft engan auðkennislykil.
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Grafarvogsdagurinn, hverfishátíð Grafarvogsbúa, fer 
nú fram í 19. sinn laugardaginn 28. maí. Sem fyrr er 
markmið dagsins að sameina íbúa hverfisins og skapa 
vettvang til að hittast og gera sér glaðan dag.

Vel hefur tekist að virkja þann mikla mannauð sem býr í 

hverfinu og mun fjöldinn allur af einstaklingum, fyrirtækjum, 

og félögum leggja hönd á plóg við að gera dagskrá dagsins 

sem glæsilegasta.

Helstu dagskrársvæðin að þessu sinni verða í og við 

Egilshöll, Korpúlfsstaði, Spöng og á svæðinu vestan 

megin við Strandveg en þar munu Frístundamiðstöðin 
Gufu nesbær, Skemmti garðurinn, Íslenska Gáma
félagið og SORPA bjóða til viðamikillar dagskrár. Auk þess 

verður skemmtidagskrá í Íþróttamiðstöðinni Dalhúsum og 

í verslun Krumma við Gylfaflöt.

Ástæða er til þess að vekja athygli á skemmtilegum skott-

markaði sem fer fram á bílastæðinu við Spöngina frá 13:00-

16:00. Enn er hægt að slást í hópinn og taka þátt í að skapa 

líflega markaðsstemningu á svæðinu. Á skottmarkaði er 

heimilisbíllinn notaður sem sölubás og getur fólk selt allt á 

milli himins og jarðar úr bílskottum sínum. Það kostar ekkert 

að taka þátt en mikilvægt er að áhugasamir skrái sig með 

tölvupósti á netfangið valdi@reykjavik.is. 

Undirbúningur hátíðahaldanna er í höndum Miðgarðs, 

þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og Kjalarness, en verkefnið 

er samstarfsverkefni fjölda félaga, fyrirtækja, einstaklinga og 

stofnana í Grafarvogi. Mikil vinna hefur verið lögð í dagskrár-

undirbúning og nú er komið að íbúum hverfisins að taka 

virkan þátt í því sem boðið verður upp á. Fjölmörg fyrirtæki í 

hverfinu styðja rausnarlega við bakið á verkefninu og eru þeim 

hér með færðar sérstakar þakkir fyrir þeirra framlag.

Gerum okkur glaðan dag á laugardaginn!

Þjónustumiðstöð
Grafarvogs og Kjalarness

Gerum okkur  
glaðan dag!

GRAFARVOGSDAGURINN 2016:

GRAFARVOGSDAGURINN 2016

Kynningarrit um dagskrá Grafarvogsdagsins 2016

Ritstjóri og ábyrðarmaður: Þorvaldur Guðjónsson | valdi@reykjavik.is

Upplag: 8.000 eintök

Prentun: Litla Prent

Dreifing: Póstdreifing
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Íþróttamiðstöðin Dalhúsum  
- 9:00-13:00

9:00-11:00 Frítt kaffi í Grafarvogslaug.
  Samflot fyrir alla og Wipe-out braut fyrir börnin 
  í lauginni.

11:00-13:00 Karatedeild Fjölnis heldur vorsýningu á Karate.

Egilshöll – 11:00-16:00

Egilshöll andyri
11:00-13:00 Íþróttafélögin verða með kynningu á sumarstarfi sínu í  
  andyri Egilshallar.
12:00-13:00  Hjlómsveitin Lumini spilar fyrir gesti.

Skautasvell 
11:00-12:00  Skautafélagið Björninn býður upp á  
  fría skautakennslu.
12:00-13:00  Skautaball - frítt inn.
 

Knatthús
11:00- 13:00  Hoppukastalar.
  Þrautabrautir á vegum Iceland Activities.
  Knattþrautir og hraðamæling á vegum 
  knattspyrnudeildar Fjölnis.

Fimleikahús
11:00- 13:00  Opið hús.

World Class
11:00-13:00  Frír prufutími í líkamsrækt.
 

Sólbaðsstofan Sælan
11:00-13:00  Frítt í ljós (ath 18 ára aldurstakmark). 
  25 % afsláttur af sólarvörnum.
  Frítt í Beauty-Angel ljósin.
  Frír Svali á meðan birgðir endast.

Keiluhöllin
11:00-16:00  50 mínútur í Keilu á 3500 kr. (fyrir allt að 6 manns). 
  Frí keilukennsla þar sem atvinnumenn í keilu 
  kenna grunntæknina.

Shake&Pizza
11:00-16:00  50% afsláttur af öllum Shake’um og Pizzum á  
  matseðli Shake&Pizza.
 

DAGSKRÁ
GRAFARVOGS-
DAGSINS 
LAUGARDAGINN 
28. MAÍ
Frístundamiðstöðin 
Gufunesbær – 11:00-15:00

11:00 – 15:00     Klifurturninn opinn.
  Sumarleiktæki, kassabílar, mini-golf, blak og fleira.

11:00-13:00 Jaðar íþróttafélag Reykjavíkur verður með  
  hjólabretta- og hlaupahjólakeppni á römpum.
  Rathlaupafélagið Katla stendur fyrir rathlaupi á  
  rathlaupsbraut við Gufunesbæ.

12:00   Skólahljómsveit Grafarvogs leikur fyrir gesti.

13:00   Grunnskólahlaupið.

12:00 – 15:00     Grillið í grillskýli heitt fyrir þá sem vilja koma og grilla
  Opinn eldur í lundinum fyrir þá sem vilja grilla sykur-
  púða á tein og fleira.
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Sambíó
13:00   Fyrsta sýning dagsins (sem byrjar klukkan 13:00) 
  á 500 kr.
 

Skotfélag Reykjavíkur
11:00-13:00 Opið hús.

Spöng – 11:00-16:00

13:00-16:00 Hoppukastalar fyrir börnin.
  Skottmarkaður (skráning á valdi@reykjavik.is).
  Hjálparsveit skáta í Reykjavík kynnir starfsemi sína 
  og verður með sýnikennslu.

Borgarbókasafnið  
- 13:00-15:00
Viltu læra að tefla eða rifja upp gamlar hrókeringar? Skákakademía Reykj-
avíkur heimsækir Borgarbókasafnið Spönginni og kynnir starfsemi sína, 
kennir ungum sem öldnum mannganginn og leiðir gesti inn í leyndardóma 
skáklistarinnar.

Borgir - 13:00-16:00
Skólahljómsveit Grafarvogs kemur fram.
Vöfflu- og kaffisala til styrktar Korpúlfum ásamt sýningu og sölu á handverki 
Korpúlfa.

Íslenska Gámafélagið  
– 13:00-16:00
13:00-16:00  Ruslaskrímslið.
  Mótorhjóla- og ruslabílarúntur  
  og tveggja hæða strætó.
  Andlitsmálun, hoppukastalar og leikir fyrir börnin.
  Boðið verður upp á pylsur, gos.
  Skólahljómsveit Grafarvogs leikur vel valin lög  
  fyrir gesti.

Korpúlfsstaðir – 14:00-18:30

14:00-18:30 Listasýning og opin kaffistofa.
  Gallerí Korpúlfsstaðir fagnar sínu fimmta starfsári um 
  þessar mundir.
  Úrval fallegra listmuna eftir 11 listakonur sem reka 
  galleríið, en þær vinna í hina ýmsu miðla s.s. myndlist, 
  leirlist, textíl og skartgripahönnun.
  Verið velkomin í hlýlega galleríið á Korpúlfsstöðum.
14:00   Skólahljómsveit Grafarvogs leikur fyrir gesti.
  Máttarstólpinn afhentur.
15:00-17:00  Vinnustofa í sjálfbærri tónlist með Ara Hróðmarssyni 
  og Brasshópi Ýlis.
17:00-18:30 Tónleikar í boði ungs fólks í Grafarvogi.
  Fram koma: Kæsingur, Erla Guðmundsdóttir, 
  Helga Fanney Malmberg og Kyrrð.

Krumma - 13:00-16:00
13:00-16:00 Opið hús í Gylfaflöt 7. 
  Boðið upp á pylsur og gos. 
  Skólahljómsveit Grafarvogs kemur fram. 
  Ruslaskrímslið á sínum stað.

Sorpa - 13:00-16:00
13:00-16:00 Markaðstorg frá Góða hirðinum til styrktar  
  góðu málefni.
  Risa rennibraut.
  SORPU rútan.
  Fræðsla um endurvinnsluefni og farveg þeirra.
  Ís frá Valdísi.
  Allir leystir út með glaðningi.

Skemmtigarðurinn  
– 14:00-17:00
Skemmtigarðurinn í Grafarvogi býður Grafarvogsbúum einstakt tækifæri 
á að spila Mini-golf í glæsilegri aðstöðu þeim að kostnaðarlausu. Tveir af 
flott ustu Mini-golfvöllum landsins eru staðsettir í Grafarvoginum. Annar 
þeirra er kallaður „ Fjársjóðsleitin“ og þar geta leikendur spilað hringinn í 
kringum 30 tonna sjóræningjaskip ásamt því að spila í gegnum sjóræningja-
þorpið sem er einkar glæsilegt. Einnig verður boðið upp á „Íslandshringinn“ 
en sá hringur býður upp á brautir sem vísa í hin ýmsu kennileyti á Íslandi, 
svo sem jökla, fjöll o.fl. Kíktu í skemmtigarðinn milli 14:00 og 17:00 á 
Grafarvogsdaginn og njóttu þess að spila Mini-golf í einstöku umhverfi þér 
að kostnaðarlausu.
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LANDSNET | GYLFAFLÖT 9  |  112 REYKJAVÍK  |  SÍMI 563 9300  |  WWW.LANDSNET.IS

Rafvædd 
framtíð 
í takt við 
samfélagið

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja heimilum og fyrirtækjum aðgang að 
rafmagni í takt við þarfir þeirra og í sátt við umhverfið og samfélagið.

Landsnet ber ábyrgð á flutnings kerfi raforku sem 
er einn af mikil vægustu innviðum samfélagsins.
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Í Íþróttamiðstöðinni í Dalhúsum hefst dagskráin  
kl. 9:00 og verður gestum Grafarvogslaugar boðið 
upp á frítt kaffi ásamt því að hægt verður að koma sér í 
góða slökun með því að skella sér í Samflot sem vettvangur 
fyrir fólk að koma saman og njóta fljótandi slökunar og jafnvel 
hugleiðslu. 

Fyrir þá sem eru yngri og sólgnir í hasar þá verður Wipeout 
braut í lauginni fyrir börnin. Klukkan 11:00 ætlar Karate-
deild Fjölnis að halda vorsýningu í karate og eru allir boðnir 
velkomnir á hana.
9:00-11:00 Frítt kaffi í Grafarvogslaug.
  Samflot fyrir alla og Wipe-out braut fyrir börnin 
  í lauginni.

11:00-13:00 Karatedeild Fjölnis heldur vorsýningu á Karate.

11:00 – 15:00     Klifurturninn opinn.
  Sumarleiktæki, kassabílar, mini-golf, blak og fleira.

11:00-13:00 Jaðar íþróttafélag Reykjavíkur verður með  
  hjólabretta- og hlaupahjólakeppni á römpum.
  Rathlaupafélagið Katla stendur fyrir rathlaupi á  
  rathlaupsbraut við Gufunesbæ.

12:00   Skólahljómsveit Grafarvogs leikur fyrir gesti.

13:00   Grunnskólahlaupið.

12:00 – 15:00     Grillið í grillskýli heitt fyrir þá sem vilja koma og grilla
  Opinn eldur í lundinum fyrir þá sem vilja grilla sykur-
  púða á tein og fleira.

Frístundamiðstöðin 
Gufunesbær 
– 11:00-15:00
Fjölbreytt og spennandi dagskrá verður fyrir alla 
fjölskylduna á frábæru útivistarsvæði við Gufunesbæ 
á Grafarvogsdaginn. 

Dagskráin hefst kl. 11:00 og verður þá hægt að spreyta 
sig á klifri í Klifurturninum ásamt því að Jaðar íþróttafélag 
Reykjavíkur verður með hjólabretta- og hlaupahjólakeppni á 
römpum. Þar verður einnig DJ sem heldur uppi fjöri. 

Rathlaupafélagið Katla kynnir rathlaup á rathlaupabrautinni 
á útivistarsvæðinu og mun skólahljómsveit Grafarvogs leika 
nokkur vel valin lög fyrir gesti og gangandi. 

Klukkan 13:00 fer Grunnskólahlaupið fram og verður heitt á 
grillunum í grillskýlinu fyrir þá sem vilja koma með eitthvað á 
grillið ásamt því að opinn eldur verður í lundinum fyrir þá sem 
langar að grilla sér sykurpúða.

Íþróttamiðstöðin 
Dalhúsum – 09:00-13:00
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FRÍ SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
GRAFARVOGSDAGURINN 28. MAÍ  /  DAGSKRÁ Í EGILSHÖLL KL. 11-13

EGILSHÖLL ANDYRI
•   11.00 – 13.00  Íþróttafélögin verða með 
 kynningu á sumarstarfi sínu í andyri Egilshallar.
•  12.00 – 13.00  Hjlómsveitin Lumini spilar.

SKAUTASVELL
• 11.00 – 12.00  Skautafélagið Björninn verður með 
 fría skautakennslu.
• 12.00 – 13.00  Skautaball frítt inn.

KNATTHÚS
• 11.00 – 13.00  Hoppukastalar. Þrautabrautir á vegum 
 Iceland Activities. Knattþrautir og hraðamæling á vegum   
 knattspyrnudeildar Fjölnis.

FIMLEIKAHÚS
• 11.00 – 13.00  Opið hús.

WORLD CLASS
 •   11.00 – 13.00  Frír prufutími í líkamsrækt.

SÓLBAÐSSTOFAN SÆLAN
• 11.00 – 13.00  Frítt í ljós (ath. 18 ára aldurstakmark) 
 25% afsláttur af sólarvörnum.
• 11.00 – 13.00  Frítt í Beauty-Angel ljósin.
• 11.00 – 13.00  Frír Svali á meðan birgðir endast.

KEILUHÖLLIN
• 11.00 - 16.00  50 mínútur í Keilu á 3500 kr. (fyrir allt 
 að 6 manns).
• 11.00 – 16.00  Frí keilukennsla þar sem atvinnumenn 
 í keilu kenna grunntæknina.

SHAKE&PIZZA
• 11.00 - 16.00  50% afsláttur af öllum Shake’um og Pizzum 
 á matseðli Shake&Pizza.

SAMBÍÓ
• Opið hús – Fyrsta sýning sem byrjar klukkan 13.00 er á 500 kr.

SKOTFÉLAG REYKJAVÍKUR
• 11.00 – 13.00  Opið hús.

Egilshöllin  //  s. 594 9600  //  Skautasvell 664 9606  //  Fótboltavöllur 664 9605  //  www.egilshollin.is

Nánari upplýsingar 
um dagskrá 
er að finna á 
egilshollin.is

- hverfið okkar á netinu
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Egilshöll andyri
11:00-13:00 Íþróttafélögin verða með kynningu á sumarstarfi sínu  
  í andyri Egilshallar.
12:00-13:00  Hjlómsveitin Lumini spilar fyrir gesti.

Skautasvell 
11:00-12:00  Skautafélagið Björninn býður upp á  
  fría skautakennslu.
12:00-13:00  Skautaball - frítt inn.
 

Knatthús
11:00- 13:00  Hoppukastalar.
  Þrautabrautir á vegum Iceland Activities.
  Knattþrautir og hraðamæling á vegum 
  knattspyrnudeildar Fjölnis.

Fimleikahús
11:00- 13:00  Opið hús.

World Class
11:00-13:00  Frír prufutími í líkamsrækt.

 

Sólbaðsstofan Sælan
11:00-13:00  Frítt í ljós (ath 18 ára aldurstakmark). 
  25 % afsláttur af sólarvörnum.
  Frítt í Beauty-Angel ljósin.
  Frír Svali á meðan birgðir endast.

Keiluhöllin
11:00-16:00  50 mínútur í Keilu á 3500 kr. (fyrir allt að 6 manns). 
  Frí keilukennsla þar sem atvinnumenn í keilu 
  kenna grunntæknina.

Shake&Pizza
11:00-16:00  50% afsláttur af öllum Shake’um og Pizzum á  
  matseðli Shake&Pizza.
 

Sambíó
13:00   Fyrsta sýning dagsins (sem byrjar klukkan 13:00) 
  á 500 kr.
 

Skotfélag Reykjavíkur
11:00-13:00 Opið hús.

Egilshöll – 11:00-16:00
Í Egilshöll ætla íþróttafélögin að kynna starfsemi sýna, 
Iceland Activities verður með þrautabraut, Skautafélagið 
Björninn býður upp á skautakennslu, opið hús verður hjá 
Skotveiðifélagi Reykjavíkur og Sólbaðsstofan Sælan 
býður frítt í ljós fyrir 18 ára og eldri.

WorldClass býður upp á prufutíma, skautaball verður á 
skautasvellinu, hljómsveitin Lumini leikur fyrir dansi og verða 
ýmis tilboð í gangi í SamBíóunum, Keiluhöllinni og Shake 
‘n‘ pizza. 

Það má því með sanni segja að það sé eitthvað að gera fyrir 
alla í Egilshöllinni á Grafarvogsdaginn.
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FYLGIR
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13:00-16:00 Hoppukastalar fyrir börnin.
  Skottmarkaður (skráning á valdi@reykjavik.is).
  Hjálparsveit skáta í Reykjavík kynnir starfsemi sína 
  og verður með sýnikennslu.

Spöngin – 13:00-16:00

Skólahljómsveit Grafarvogs kemur fram.

Vöfflu- og kaffisala til styrktar Korpúlfum ásamt sýningu og 
sölu á handverki Korpúlfa.

Fjölbreytt hátíðadagskrá við Spöngina hefst kl. 13:00 með 
skottmarkaði Grafarvogsbúa, en þar gefst hverfisbúum 
tækifæri á að selja, gefa og skiptast á munum. Hjálparsveit 
Skáta í Reykjavík verður með kynningu á starfsemi sinni 
og sýnikennslu fyrir unga sem aldna. Fyrirtækin í Spönginni 
taka vel á móti gestum með ýmsum tilboðum og kynningum 

og það verða hoppukastalar verða á staðnum fyrir börnin. 
Menningarhús borgarbókasafnsins býður upp á skák-
kennslu í samvinnu við Skákakademíu Reykjavíkur og 
bjóða Korpúlfar gesti og gangadi velkomna í vöfflukaffi 
til styrktar Korpúlfum í Borgum, en þar verður einnig sala á 
handverki Korpúlfanna.

Borgarbókasafnið 
 – 13:00-15:00
Viltu læra að tefla eða rifja upp gamlar hrókeringar? 

Skákakademía Reykj avíkur heimsækir Borgarbóka
safnið Spönginni og kynnir starfsemi sína, kennir ungum 
sem öldnum mannganginn og leiðir gesti inn í leyndardóma 
skáklistarinnar.

Skákakademía Reykjavíkur hefur starfað frá árinu 2008 og 
vinnur ötullega að eflingu skáklistarinnar í Reykjavíkurborg. 

Stefán Bergsson framkvæmda stjóri akademíunnar fræðir gesti 
safnsins og taflborð verða á staðnum.

Borgir – 13:00-16:00
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Íslenska Gámafélagið  
– 13:00-16:00

Skemmtigarðurinn  
– 14:00-17:00

Íslenska Gámafélagið býður alla gesti hjartanlega 
velkomna á opið hús á Grafarvogsdaginn frá  
kl. 13:0016:00 en þar verður nóg um að vera. 

Ruslaskrímslið verður á sínum stað ásamt því að boðið verður 
upp á pylsur, og gos, mótorhjóla- og ruslabílarúnt og tveggja 
hæða strætó. Börnum verður boðið upp á andlitsmálun, 
hoppu kastala og leiki. 

Starfsfólk Íslenska Gámafélagsins hlakkar til að taka 
vel á móti nágrönnum sínum í Grafarvogi.

13:00-16:00  Ruslaskrímslið 
  Mótorhjóla- og ruslabílarúntur og tveggja  
  hæða strætó.
  Andlitsmálun, hoppukastalar og leikir fyrir börnin.
  Boðið verður upp á pylsur, gos.
  Skólahljómsveit Grafarvogs leikur vel valin lög  
  fyrir gesti.

Skemmtigarðurinn í Grafarvogi býður Grafarvogsbúum 
einstakt tækifæri á að spila Minigolf í glæsilegri aðstöðu 
þeim að kostnaðarlausu. Tveir af flottustu Mini-golfvöllum 
landsins eru staðsettir í Grafarvoginum. Annar þeirra er 
kallaður „ Fjársjóðsleitin“ og þar geta leikendur spilað hring-
inn í kringum 30 tonna sjóræningjaskip ásamt því að spila í 
gegnum sjóræningjaþorpið sem er einkar glæsilegt. 

Einnig verður boðið upp á „Íslandshringinn“ en sá hringur 
býður upp á brautir sem vísa í hin ýmsu kennileyti á Íslandi, 
svo sem jökla, fjöll o.fl. 

Kíktu í Skemmtigarðinn milli 14:00 og 17:00 á Grafar
vogsdaginn og njóttu þess að spila Minigolf í ein
stöku umhverfi þér að kostnaðarlausu.
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www.krumma.is    Gylfaflöt 7     112 Reykjavík     587 8700      
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14:00-18:30 Listasýning og opin kaffistofa.
  Gallerí Korpúlfsstaðir fagnar sínu fimmta starfsári um 
  þessar mundir.
  Úrval fallegra listmuna eftir 11 listakonur sem reka 
  galleríið, en þær vinna í hina ýmsu miðla s.s. myndlist, 
  leirlist, textíl og skartgripahönnun.
  Verið velkomin í hlýlega galleríið á Korpúlfsstöðum.

14:00   Skólahljómsveit Grafarvogs leikur fyrir gesti.
  Máttarstólpinn afhentur.
15:00-17:00  Vinnustofa í sjálfbærri tónlist með Ara Hróðmarssyni 
  og Brasshópi Ýlis.
17:00-18:30 Tónleikar í boði ungs fólks í Grafarvogi.
  Fram koma: Kæsingur, Erla Guðmundsdóttir, 
  Helga Fanney Malmberg og Kyrrð.

Korpúlfsstaðir  
– 14:00-18:30
Á Grafarvogsdaginn gefst einstakt tækifæri til þess 
að sækja Korpúlfsstaði heim og upplifa þennan 
magnaða stað og þá fjölbreyttu starfsemi sem þar fer 
fram ásamt menningargersemum úr hverfinu okkar. 

Korpúlfsstaðir eru kenndir við Korpúlf bónda sem getið er í 
Kjalnesingasögu. Jörðin var í eign Viðeyjarklausturs á miðöld-

um en Thor Jensen athafnamaður eignaðist jörðina árið 
1922 og reisti þar Korpúlfsstaðabúið. Þar voru 38 herbergi 
fyrir vinnu fólk og matsalur fyrir 70 manns. Byggingin er 
5.500m2 og þar starfa nú um 40 listamenn og hönnuðir. Þar 
er Golfklúbbur Reykjavíkur með aðstöðu ásamt Korpúlfum, 
félagi eldri borgara í Grafarvogi sem eru einnig með starfsemi 
í húsinu.

Sorpa – 13:00-16:00

Krumma – 13:00-16:00
Krumma var stofnað árið 1986 af kraftmiklum hjón
um, Elínu og Hrafni, sem vildu sjá breytingar í vöruúr
vali á leiktækjum og leikföngum. 

Allar vörulínur eru hannaðar með það að markmiði að höfða 
til mismunandi aldurshópa og því er rík áhersla lögð á þarfir 
og kröfur barna í hverjum aldurshópi. Enn í dag eru Elín og 
Hrafn einu eigendur Krumma og þau hafa frá upphafi haft 
gildi fyrirtækisins, öryggi, gæði og leik, að leiðarljósi. 

Krumma bjóða alla velkomna til sín í Gylfaflöt 7 á 
Grafarvogsdaginn þar sem boðið verður upp á pylsur 
og gos, skólahljómsveit Grafarvogs kemur fram og að 
sjálfsögðu verður Ruslaskrímslið á sínum stað.

13:00-16:00 Opið hús í Gylfaflöt 7. 
  Boðið upp á pylsur og gos. 
  Skólahljómsveit Grafarvogs kemur fram. 
  Ruslaskrímslið á sínum stað.

SORPA í Gufunesi býður íbúum í heimsókn á Grafar
vogsdaginn klukkan 13:00 – 16:00. Verið velkomin í Mót-
töku- og flokkunarstöð SORPU í Gufunesi. Boðið verður upp á 
markaðstorg frá Góða Hirðinum þar sem hægt verður að finna 
gersemar á góðu verði til styrktar góðu málefni. 

Þið getið skellt ykkur í salíbunu í risa rennibraut og tekið hring 
með SORPU rútunni og fengið fræðslu um starfsemi SORPU, 
allt um endurvinnsluefni og farveg þeirra. Auk þess býður 

SORPA upp á ís frá Valdísi í tilefni dagsins og verða allir leystir 
út með glaðningi.

13:00-16:00 Markaðstorg frá Góða hirðinum til styrktar  
  góðu málefni.
  Risa rennibraut.
  SORPU rútan.
  Fræðsla um endurvinnsluefni og farveg þeirra.
  Ís frá Valdísi.
  Allir leystir út með glaðningi
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Himnesk
heilsubót

Grafarvogslaug

Laugarnar í Reykjavík

Laugarnar í Reykjavík

afgreiðslutími 
Grafavogslaugar
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudaga   6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 18:00

í þínu hverfi


