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Sofa í sama
rúmi og neita
að borga leigu
Strákarnir í Kaupa Dót eru hressir
að eigin sögn og eru spenntir fyrir
sumrinu. Nýr skets er væntanlegur
í næstu viku þar sem Steindi Jr. og
Joey Christ leika aðalhlutverk. ➛2
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T

umi Björnsson, Eyþór Gunnlaugsson, Mio Storåsen og
Andri Marinó Karlsson
hafa verið að búa til grínsketsa á
Facebook undir nafninu Kaupa
Dót. Eftir helgi kemur út nýr
skets þar sem Steindi Jr. og Joey
Christ leika aðalhlutverk. Eyþór
og Tumi þáðu að koma í viðtal við
blaðamann og segja frá því sem
þeir hafa verið að gera. Strákarnir
vilja hvetja alla landsmenn til
að stofna Facebook-síðu til þess
að geta séð sketsana þeirra. „Við
búum til hressa og fyndna sketsa
undir formerkjunum Kaupa dót,
sketsarnir eru kjörnir til að horfa
á þegar maður fer á salernið og
veit ekki alveg hvað maður á að
gera við sjálfan sig.“
Að eigin sögn kynntust
strákarnir í hópuppsagnarpartíi nýuppsagðra starfsmanna
Námsgagnastofnunar. „Þetta er
svo merkilegt. Við unnum allir
þarna við að semja námsefni fyrir
börn en höfðum aldrei talað hver
við annan. Í partíinu voru allir
á „bömmer“ og það var haft vín
um hönd sem er nú þekkt fyrir að
losa aðeins um málbeinið,“ segir
Tumi. „Við hittumst í stofu gestgjafans þar sem myndast hafði
lítið dansgólf. Þar mættumst við
á miðju gólfinu, Tumi, Eyþór, Mio
og Andri.“ Strákarnir reyndu þá
að spjalla saman en tónlistin var
of hávær.

Kaupa Dót gefur út grínsketsa á netinu til að kæta þjóðina. MYNDIR/ANDRI MARINÓ

Hvolfdi snakkskál
yfir húsvörðinn
Tumi tók sér það bessaleyfi að
lækka í tónlistinni, öllum nýuppsögðu partígestunum til mikils
ama. „Það má eiginlega segja að
fólk hafi trompast,“ segir Eyþór.
„Tumi fékk glas í höfuðið frá húsverðinum sem hafði verið sagt
upp, partígestir urðu pirraðir og
sögðu Tuma að drulla sér út.“
Tumi segir að þá hafi Eyþór
orðið reiður og ákveðið að stoppa
húsvörðinn áður en átökin yrðu
alvarlegri. „Eyþór hvolfdi snakkskál yfir skallann á húsverðinum
og sagði honum að svona geri
maður ekki við annað fólk. Húsvörðurinn róaðist þá aðeins niður
en restin af partígestunum rak
okkur strákana út á svalir. Við
vorum allir mjög spældir yfir
öllum þessum apalátum þarna
inni. Okkur fannst þau endurspegla samfélagið sem við lifum í.
Þess vegna langaði okkur að gera
eitthvað sem gæti bætt ástand
samfélagsins og hegðun fólks.
Þetta tryllta lið sem við höfðum
þekkt sem vinnufélaga okkar fyrr
um daginn var með lítið jafnaðargeð og við vildum kæta það. Við
vildum fá það til að hlæja, hætta
að hata og byrja að elska eða eitthvað í þá áttina.“ Þá segir Tumi
að það hafi verið deginum ljósara
hvað þurfti að gera. Strákarnir
þyrftu að búa til myndbönd fyrir
Facebook þar sem hann vill meina
„að þjóðin haldi sig á kvöldin.“
Við fyrirspurn blaðamanns til
forstjóra Námsgagnastofnunar,
Arnórs Guðmundssonar, um starf
og uppsögn strákanna þar á bæ
segir hann þó að enginn kannist
við að þeir hafi unnið þar. „Við
könnumst líka ekkert við þennan
Arnór.“

Allir með stúdentspróf
„Samtals erum við með fjögur
stúdentspróf sem verður að teljast
frekar gott,“ segir Eyþór. „Við
hvetjum unga fólkið til að fara
í framhaldsskóla og útskrifast
með stúdentspróf. Á tímabili var
enginn okkar með stúdentspróf
en svo liðu árin og við fengum
þau.“
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.

Tuma og Eyþóri
er annt um
kjaramál leikskólakennara.
MYND/ANDRI
MARINÓ

Þetta tryllta lið
sem við höfðum
þekkt sem vinnufélaga
okkar fyrr um daginn
var með lítið jafnaðargeð og við vildum kæta
það. Við vildum fá það
til að hlæja, hætta að
hata og byrja að elska
eða eitthvað í þá áttina.
Tumi Björnsson

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Eyþór og Tumi greina frá því
að þeir sofi saman í rúmi. „Við
sofum í sama rúmi en þegar
annar okkar hrýtur eða er með
einhvern hávaða þá er þráðurinn
stuttur og við erum f ljótir að
reka hvor annan á sófann,“ segir
Eyþór. Þá segja vinirnir að það sé
mikilvægt að þeir geti sýnt hvor
öðrum skilning og borið virðingu
hvor fyrir þörfum annars til að
samneytið gangi smurt fyrir
sig. „Við erum líka duglegir að
tala saman um stelpur, gæludýr,
pólitík, sjónvarpsþætti, stráka og
íþróttir.“
Um daginn lentu strákarnir
hins vegar í því óhappi að það
kom gat á sængina þeirra. Að
þeirra sögn hefur þetta óhapp
verið truflandi í daglegu lífi og

hafa þeir reynt að skrapa saman
aura til að kaupa nýja sæng. „Við
hvetjum landsmenn til að leggja
okkur lið og láta eitthvað af hendi
rakna svo við getum sofið betur
og mætt til vinnu á skikkanlegum
tíma,“ segir Tumi.

Hjálpa íslenskri þjóð að
komast á lappir eftir hrunið
Eins og áður sagði hafa strákarnir
gaman af því að ræða stjórnmálin. Þeir brenna helst fyrir
kjaramálum leikskólakennara og
segja að þeir óttist lág laun kennarastéttarinnar. „Ég hef heyrt að
leikskólakennarar séu byrjaðir
að sprauta sig í fésið með hundaskít, svo slæm eru launin,“ segir
Tumi. „Við vorum öll einhvern
tíma í leikskóla og eigum öll börn,

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764
| Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen,
solrunfreyja@frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

þannig að við skiljum ekkert af
hverju ríkið lætur þetta auðmjúka fólk með hjarta úr gulli lifa
við svona bágar aðstæður,“ bætir
Eyþór við. „Samfélagsmál brenna
á okkar skinni og með því að gera
smá gys á netinu finnst okkur við
hjálpa samfélaginu að komast á
lappir eftir hrunið.“
Að lokum vilja strákarnir koma
því á framfæri að þeir neiti að
borga húsaleigu og taka þátt í
skrípaleiknum sem leigumarkaðurinn er. „Leigumarkaðurinn
er brandari sem við föttum
ekki,“ segir Tumi. „Við ákváðum
snemma á hveitibrauðsdögum
Kaupa Dót að við myndum ekki
kasta krónu í leigu og eiga frekar
meiri pening fyrir okkur og fjölskyldur okkar.“

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. 550 5653,

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Hjólhýsi

550 5055

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

Keypt
Selt

Bólstrun

Heilsa

Atvinnuhúsnæði
FRÍSTUNDABIL.

Til sölu

TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella
14. Sími: 661-6800

Nudd

Geymsluhúsnæði
Hobby 560 UL árg. 2011,Isabella
fortjald fylgir, teppi, sjónvarp, ný
skoðað til 2021.Uppl. s:899-0675

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Fellihýsi
TANTRA NUDD

Málarar

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur
alla almenna málningarvinnu.
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 /
loggildurmalari@gmail.com
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

FLOTT FELLIHÝSI
Suzuki fjórgengis
utanborðsmótorar. Nettir,
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Fleetwood Americana Santa
Fe árgerð 2007, með fortjaldi,
markhýsu, tv og fl. Tilboð. Uppl. í s.
663 3313

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Húsnæði

Húsnæði til sölu

Nudd

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

Atvinna

Atvinna óskast

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Þjónusta
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

HÚS OG LAND!
Til sölu,50 ferm. nýtt hús 2
svefnherb.2 baðherbergi.Fullbúið
hús einnig 1.hektari eignarland i
Rangárvallasýslu! Verð.9.900.000
Allar uppl. 820 5181.

Pípulagnir
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Pípulagningarmeistari. Getur bætt
við sig verkefnum smáum sem
stórum. Vanir menn. Sími: 820-9396

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
PARTÝIÐ Á ÆTTARMÓTINU!
‘18 FIAT HOBBY T65 HFL. EK 39
Þ.KM, DÍSEL, BEINSK....VEL ÚTBÚINN!
ÁSETT 8.880Þ...#455112. S: 580 8900

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

SKIPULAGSMÁL Í
DJÚPAVOGSHREPPI

Bókhald
RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

VINNUHESTURINN!!
‘11 DODGE RAM 5500. EK 142 Þ.KM,
DÍSEL, SJÁLFSK....BURÐARGETA 3,5
TONN. ÁSETT 3.980Þ+VSK...#454933.
S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

AÐALSKIPULAG

DALSEL 3, 109 REYKJAVÍK

72.9M

218,8 fermetra mikið endurnýjað skemmtilegt raðhús á þremur
hæðum. Glæsilegt eldhús og stofur á 1.hæð, vandaðir sólpallar,
fjögur herbergi og nýtt glæsilegt baðherbergi á annarri hæð.
Möguleiki á séríbúð í kjallara. Bílastæði í góðri bílageymslu.
Frábærlega staðsett fjölskylduhús í barnvænu hverﬁ.

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

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
663 2508 - olafur@stakfell.is

Bátar

Best geymda leyndarmál Kópavogs
FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er hér auglýst tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Djúpavogshrepps 2008 - 2020 dags. 10. maí 2019 m.s.br.
ásamt umhverﬁsskýrslu:
1. Áningarstaður ferðamannamanna í Fossárvík
– breytt landnotkun.
Gerð er tillaga að afþreyingar- og ferðamannasvæði í
Fossárvík í stað landbúnaðarsvæðis.

DEILISKIPULAG
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að deiliskipulagi:
2. Áningarstaður í Fossárvík dags. í júlí 2019.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir allt að 90 m2 þjónustuhúsi, uppbyggingu stígakerﬁs og útsýnispalla, og tveimur
bílastæðum fyrir allt að 42 bíla og þrjár rútur.
Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi á skrifstofu Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og eru einnig
aðgengilegar á heimasíðu Djúpavogshrepps:
www.djupivogur.is undir liðnum Skipulagsmál – Mál í
kynningu. Tillaga 1 liggur jafnframt frammi hjá Skipulags
stofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík.
Skipulagstillögurnar eru í auglýsingu frá 12. júlí til 23.
ágúst 2019.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér gögnin. Ábendingum er varða ofangreind mál
skal skila skriﬂega til skipulagsfulltrúa Djúpavogshrepps,
Bakka 1, 765 Djúpavogi eða á netfangið
skipulag@djupivogur.is, eigi síðar en 23. ágúst 2019.

EKKI MISSA AF ÞESSU!

Spilar fyrir dansi

Vinsamlegast geﬁð upp nafn, kennitölu og heimilisfang
sendanda innsendra ábendinga.

FÖSTUDAG FRÁ KL. 00.00 - 03.00
SÍMI 554 2166
@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

LAUGARDAG KL. 00.00-03.00

WWW.CATALINA.IS

Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

