
Dagskrá Útvarps Hafnardaga 26. maí – 1. júní 2014 

Mánudagur 26. maí 

8:00-12:00  ADHD – Andri Snær Ágústsson vaknar með hlustendum og fylgir þeim inn í 

vinnudaginn með spjalli, sprelli og góðri tónlist. 

12:00-15:00 Háseti á bát – Steini Lýðs fær til sín góða gesti og leikur ljúfa tónlist. 

15:00-18:00 Frá nóni til miðaftans – Magnþóra verður á vaktinni seinnipartinn ásamt Hákoni 

Svavars og Sigrúnu Huld og spila þau tónlist frá ýmsum áttum auk þess sem 

viðmælendur líta við. 

18:00-20:00 Ragnar og félagar koma öllum í gott skap. 

20:00-23:00 Pólís – Jói Brynleifs og Mikki Rabinski sitja við hljóðnemann og leika uppáhalds 

tónlistina sína á milli þess sem þeir spjalla við hlustendur. 

 

Þriðjudagur 27. maí 

8:00-12:00  ADHD – Andri Snær Ágústsson vaknar með hlustendum og fylgir þeim inn í 

vinnudaginn með spjalli, sprelli og góðri tónlist. 

12:00-15:00 Háseti á bát – Steini Lýðs fær til sín góða gesti og leikur ljúfa tónlist. 

15:00-18:00 Frá nóni til miðaftans – Magnþóra verður á vaktinni seinnipartinn ásamt Hákoni 

Svavars og Sigrúnu Huld og spila þau tónlist frá ýmsum áttum auk þess sem 

viðmælendur líta við. 

18:00-20:00 Ragnar og félagar koma öllum í gott skap. 

20:00-23:00 Pólís – Jói Brynleifs og Mikki Rabinski sitja við hljóðnemann og leika uppáhalds 

tónlistina sína á milli þess sem þeir spjalla við hlustendur. 

 

Miðvikudagur 28. maí 

8:00-12:00  ADHD – Andri Snær Ágústsson vaknar með hlustendum og fylgir þeim inn í 

vinnudaginn með spjalli, sprelli og góðri tónlist. 

12:00-15:00 Háseti á bát – Steini Lýðs fær til sín góða gesti og leikur ljúfa tónlist. 

15:00-18:00 Frá nóni til miðaftans – Magnþóra verður á vaktinni seinnipartinn ásamt Hákoni 

Svavars og Sigrúnu Huld og spila þau tónlist frá ýmsum áttum auk þess sem 

viðmælendur líta við. 

18:00-20:00 Ragnar og félagar koma öllum í gott skap. 

20:00-23:00 Pólís – Jói Brynleifs og Mikki Rabinski sitja við hljóðnemann og leika uppáhalds 

tónlistina sína á milli þess sem þeir spjalla við hlustendur. 

 

 



Fimmtudagur 29. maí 

8:00-12:00  ADHD – Andri Snær Ágústsson vaknar með hlustendum og fylgir þeim inn í 

vinnudaginn með spjalli, sprelli og góðri tónlist. 

12:00-15:00 Háseti á bát – Steini Lýðs fær til sín góða gesti og leikur ljúfa tónlist. 

15:00-18:00 Frá nóni til miðaftans – Magnþóra verður á vaktinni seinnipartinn ásamt Hákoni 

Svavars og Sigrúnu Huld og spila þau tónlist frá ýmsum áttum auk þess sem 

viðmælendur líta við. 

18:00-20:00 Stuðboltastelpurnar – Hressar píur úr félagsmiðstöðinni sjá um að allir séu í stuði. 

20:00-23:00 Pólís – Jói Brynleifs og Mikki Rabinski sitja við hljóðnemann og leika uppáhalds 

tónlistina sína á milli þess sem þeir spjalla við hlustendur. 

 

Föstudagur 30. maí 

8:00-12:00  ADHD – Andri Snær Ágústsson vaknar með hlustendum og fylgir þeim inn í 

vinnudaginn með spjalli, sprelli og góðri tónlist. 

12:00-15:00 Háseti á bát – Steini Lýðs fær til sín góða gesti og leikur ljúfa tónlist. 

15:00-18:00 Frá nóni til miðaftans – Magnþóra verður á vaktinni seinnipartinn ásamt Hákoni 

Svavars og Sigrúnu Huld og spila þau tónlist frá ýmsum áttum auk þess sem 

viðmælendur líta við. 

18:00-20:00 Grilltíminn – létt og leikandi lög með götugrillinu. 

20:00-23:00 Pólís – Jói Brynleifs og Mikki Rabinski sitja við hljóðnemann og leika uppáhalds 

tónlistina sína á milli þess sem þeir spjalla við hlustendur. 

 

Laugardagur 31. maí 

8:00-12:00  ADHD – Andri Snær Ágústsson vaknar með hlustendum. 

12:00-18:00 Bryggjurúnturinn – Magnþóra fylgist með því sem er að gerast á Hafnardögum með 

góðri hjálp Hákonar Svavars.  

18:00-20:00 Í góðum gír – Skemmtileg tónlist sem kemur öllum í gott Hafnardagaskap. 

 

Sunnudagur 1. júní – sjómannadagur 

8:00-12:00  Á baujuvaktinni – Steini Lýðs og Jói Davíðs með sinn árlega sjómannadagsþátt þar 

sem leikin eru sjómannalög og rabbað við hlustendur og ýmsa góða gesti. 

12:00-18:00  Á lokasprettinum – Magnþóra situr við hljóðnemann og fylgist með því sem er að 

gerast. Útsendingu lýkur kl. 18:00 

Bakhjarlar Útvarps Hafnardaga eru: Kiwanisklúbburinn Ölver og Sveitarfélagið Ölfus 

Þökkum öllum þeim sem hafa stutt við bakið á okkur á ýmsan hátt 


