
Nú segjast 27,9 
prósent myndu kjósa Samfylkingu, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins, og fengi flokkurinn 
því átján þingmenn kjörna.  Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir, formaður 
flokksins, segir könnunina sýna að 
flokkurinn sé á réttri leið. „Þetta 
eru auðvitað merkilegar niðurstöð-
ur hvað varðar að Samfylkingin og 
VG eru með meirihluta. Þetta sýnir 
þann möguleika að tveggja flokka 
ríkisstjórn án þátttöku Sjálfstæðis-
flokksins gæti orðið að veruleika. 
Þetta yrði söguleg niðurstaða.“

23,7 prósent segjast nú myndu 
kjósa Vinstri græn, og fengi flokk-
urinn því fimmtán þingmenn 
kjörna. Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, segir 
mestu tíðindi könnunarinnar vera 
að Framsóknarflokkurinn sé hrun-
inn og að Vinstri græn mælist með 

stöðugt fylgi á milli 19 og 23 pró-
senta. „Þetta staðfestir áfram 
gríðarlega sókn okkar flokks og ef 
ríkisstjórnin félli væri það vegna 

kosningasigurs Vinstri grænna. 
Nú er að fylgja eftir þessari 
sókn.“

Fylgi Framsóknarflokks hefur 
ekki áður mælst minna, en nú segj-
ast 3,9 prósent myndu kjósa flokk-
inn og fengi hann því tvo þingmenn 
kjörna. Sæunn Stefánsdóttir, ritari 
Framsóknarflokksins, segir ljóst 
að fyrstu viðbrögð við þessum 
tölum séu að þetta yrði með öllu 
óviðunandi kosninganiðurstaða 
fyrir Framsóknarflokkinn. „En 
þessi niðurstaða er ekki í takt við 
niðurstöðu skoðanakannana að 
undanförnu. Tilfinning okkar er að 
við séum að sækja í okkur veðrið 
frekar en hitt og við sjáum sóknar-
færi í þeim sem ekki hafa enn gert 
upp hug sinn.“

Fylgi Sjálfstæðisflokks dalar 
einnig aðeins frá síðustu könnun-
um. Nú segjast 36,8 prósent myndu 

kjósa flokkinn og fengi hann því 24 
þingmenn kjörna. 

„Á heildina litið er þetta ekkert 
slæm útkoma fyrir okkur. Sagan 
segir okkur að þessi staða Samfylk-
ingarinnar og VG muni ekki hald-
ast til vors,“ segir Arnbjörg Sveins-
dóttir, þingflokksformaður 
Sjálfstæðisflokksins. 

Fylgi Frjálslyndra dalar aðeins 
frá síðustu könnun blaðsins og segj-
ast nú 7,3 prósent myndu kjósa 
hann, sem þýddi fjóra þingmenn 
kjörna. Guðjón Arnar Kristjáns-
son, formaður Frjálslynda flokks-
ins, segir að miðað við nýjustu 
kannanir sé fylgið greinilega að 
þokast upp á við. „Það eru góðar 
fréttir að við erum aftur á uppleið. 
Við viljum skilyrðislaust ná tíu pró-
senta fylgi og stefnum ótrauð á það. 
Þangað ætlum við okkur að ná.“
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.
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Stútfullt blað af 
atvinnuauglýsingum

Sá stækkun álvers-
ins fyrir

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

A›sto› á heimili
Vi› leitum a› barngó›ri og traustri manneskju til a›
a›sto›a fimm manna fjölskyldu í Gar›abænum í
daglegu amstri.

Á heimilinu eru flrjú börn á aldrinum 6 mána›a til 8
ára. Æskileg vi›vera væri frá kl. 13.00-18.00 flrjá til
fimm daga vikunnar.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
18. febrúar nk. Númer starfs er 6308.
Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir hjá
Hagvangi í síma 520 4700.Netfang: gudny@hagvangur.is

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 lö d

Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavin í f
í fremstu röð ið
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Við stækkum!Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
fyrir viðskiptavini okkar

„Hugmyndina
verður að taka alvarlega og skoða 
vel,“ segir Haraldur Briem sótt-
varnarlæknir um nýjar hugmynd-
ir um að hafin verði bólusetning 
við algengri veiru sem getur vald-
ið leghálskrabbameini. 

Veiran, sem kölluð er papill-
omaveira, veldur kynfæravört-
um, sem eru meðal algengustu 
kynsjúkdóma veraldar. Haraldur 
segir að hér á landi sé talið að um 
helmingur allra kvenna smitist af 
veirunni fyrir 25 ára aldur. 
Frumubreytingar í leghálsi og 

leghálskrabbamein geta komið 
fyrst fram mörgum áratugum 
eftir sýkingu. Krabbameinsfélag-
ið hóf skipulega leit að legháls-
krabbameini fyrir rúmum fjöru-
tíu árum og hefur dauðsföllum 
vegna þessa krabbameins fækk-
að mjög síðan. 

Tilfellum veirusýkingarinnar 
hefur fjölgað mikið á undanförn-
um árum, sérstaklega hjá 15–19 
ára ungmennum. Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin hefur vakið 
athygli á þörf fyrir bólusetningar 
gegn veirunni og hafa ríki í 

Bandaríkjunum gert þær lög-
bundnar. Haraldur segir því brýnt 
að hugmyndir um bólusetningar 
við veirunni séu teknar til ræki-
legrar umfjöllunar hér á landi og 
ræðir um mögulega framkvæmd-
ir í nýjasta tölublaði Læknablaðs-
ins.

„Þetta er mikið hagsmunamál 
fyrir konur. Þótt ljóst sé að bólu-
setningarnar gætu verið kostnað-
arsamar vonar maður að þær geti 
leitt til sparnaðar í heilbrigðis-
kerfinu síðar,“ segir Haraldur.

Bólusett gegn leghálskrabba

Samfylking og Vinstri græn 
gætu myndað ríkisstjórn
Samanlagt fylgi Samfylkingar og Vinstri grænna er 51,6 prósent, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Frétta-
blaðsins, og fengju flokkarnir 33 þingmenn af 63. Framsóknarflokkurinn er í sögulegri lægð.

 Allt stefnir í að einn 
virtasti háskóli heims, Harvard í 
Bandaríkjunum, muni á næst-
unni skipa konu í embætti 
rektors í fyrsta skipti í 371 árs 
sögu skólans.

Drew Gilpin Faust, 59 ára 
sérfræðingur í Þrælastríðinu og 
fyrrverandi formaður Radcliffe-
stofnunarinnar í Harvard, 
verður í dag skipuð 28. rektor 
skólans. Hún tekur við af 
Lawrence Summers, sem vakti 
mikla óánægju með yfirlýsing-
um sínum þess efnis að konur 
réðu ekki við fræðimennsku.

Enginn kvenkyns kennari 
starfaði við skólann fyrr en 
1970. Árið 1975 voru afnumdir 
kynjakvótar sem hindruðu 
fjölgun kvenkyns nemenda. 

Kona verður 
rektor Harvard
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  Lyklakippur 
sem rata

Í hverjum dælulykli er örgjörvi sem Atlantsolía getur 
lesið og þar með fundið út hver eigandi lyklanna er. 
Reglulega komast týndar lyklakippur til skila af 
þessari ástæðu. 

Enn ein góð ástæða þess að fá sér 
dælulykil frá Atlantsolíu! Sími: 591-3100 og www.atlantsolia.is

Maðurinn sem lést í eldsvoða í 
Svíþjóð aðfaranótt fimmtudags 

hét Hlynur 
Heiðberg
Konráðsson.
Hlynur var 
33 ára 
gamall,
fæddur 5. 
mars 1973. 
Hann lætur 
eftir sig sex 
ára gamlan 
son hér á 

landi og íslenska unnustu sem 
er búsett í Danmörku. Hlynur 
var starfsmaður Iceland 
Express og var staddur í 
Svíþjóð vegna atvinnu sinnar. 

Lést í eldsvoða 
í Stokkhólmi

Bráðamengunar-
nefnd umhverfisráðuneytisins 
benti árið 1997 á að aðalsiglinga-
leið flutningaskipa til og frá land-
inu lægi yfir mikilvægustu hrygn-
ingarstöðvar nytjastofna sjávar 
fyrir Suður- og Vesturlandi. Í 
skýrslu nefndarinnar var varað 
við afleiðingum mengunarslyss á 
siglingaleiðinni. Það var einnig 
niðurstaða nefndar samgöngu-
ráðherra sem skilaði skýrslu árið 
2001 og norskrar sérfræðinefnd-
ar sem skilaði niðurstöðum árið 
1999.

Vegna siglinga flutningaskip-
anna um hið viðkvæma hafsvæði 
lagði nefndin til að ráðist yrði í 
viðameiri gagnasöfnun á náttúru-
farsþáttum og áhættumat. Í þeim 
tilgangi stofnaði umhverfisráð-
herra nýja bráðamengunarnefnd 
árið 1998 sem ákvað að ráðast í 
gerð svokallaðs vákorts. 

„Í vákortinu er þetta allt dreg-
ið saman og það fer alveg eftir 
árstíma hvað áhrif mengunar-
slyss verða mikil. Ef um er að 
ræða skip með mjög þykka olíu 
sem lendir á viðkvæmasta tíma 
þá getur þetta hreinlega orðið 
skelfilegt,“ segir Davíð Egilson, 
forstjóri Umhverfisstofnunar. 
„Hafa verður í huga að oft er vont 
veður þegar slys verða og þá 
brýtur hafrótið olíuna hratt niður 
og skaðinn verður minni.“ 

„Hafsvæðið allt er einkar 
mikilvægt fyrir þjóðarhag lands-
ins og náttúrufar. Hér er um að 
ræða viðkvæmt svæði sem allt 
ríður á að verði verndað og dreg-
ið eins og kostur er úr líkum þess 
að olíuóhapp verði á siglingaleið-
inni,“ segir í skýrslu bráðameng-

unarnefndar umhverfisráðherra 
frá 2004. Davíð sat í nefnd sam-
gönguráðherra til að fjalla um 
takmörkun siglinga við suð-
vesturströnd Íslands árið 1999 og 
skilaði skýrslu árið 2001. „Ég var 

því mjög fylgjandi að færa sigl-
ingaleið stóru skipanna og olíu-
skipa lengra frá landinu. Hins 
vegar skildi ég þau sjónarmið að 

menn öfluðu sér upplýsinga og 
reynslu varðandi ytri leiðina og 
færu í áhættumat á þeirri leið 
áður en krafa yrði gerð um það. 
Hitt er annað mál að mér hefur 
þótt það taka allt of langan tíma, 
enda vildum við að þeim rann-
sóknum yrði lokið árið 2004.“ 

Landhelgisgæslan hefur varað 
við því að flutningaskip sigli þá 
leið sem telst hefðbundin við Suður- 
og Vesturland. Sturla Böðvarsson 
samgönguráðherra sagði í viðtali 
við Fréttablaðið að vel mætti vera 
að taka hefði átt fyrr tillit til þeirra 
upplýsinga sem liggja fyrir um 
slysa- og mengunarhættu og það sé 
brýnt nú þegar tillit er tekið til við-
varana Landhelgisgæslunnar.

Þrjár nefndir hafa 
varað við siglingum
Tvær nefndir á vegum umhverfisráðherra og nefnd á vegum samgönguráðherra 
hafa varað við hættum sem stafa af hefðbundinni siglingaleið flutningaskipa 
við Suðvesturland. „Allt ríður á að vernda svæðið,“ segir í skýrslu frá 2004. 

Í vákortinu er þetta allt 
dregið saman og það 

fer alveg eftir árstíma hvað áhrif 
mengunarslyss verða mikil.

Mjög lítið var skráð af 
upplýsingum sem fengust með 
hlerunum stjórnvalda á árunum 
1949 til 1968. Í nýbirtri skýrslu svo-
kallaðrar kaldastríðsnefndar 
kemur fram að gögnin hafi rúmast 
í „hálfum svörtum plastpoka“ og að 
öllum líkindum verið brennd í 
nágrenni Reykjavíkur árið 1976. 
Viðtöl við einstaklinga sem komu 
að hlerunum benda til að rannsókn-
ir sagnfræðinga hafi nú þegar leitt 
fram í dagsljósið umfang og eðli 
hlerananna.

Þagnarskyldu opinberra starfs-
manna var aflétt vegna þeirra við-
tala sem nefndin tók vegna hlerana 
á árunum 1945 til 1991. Þetta þótti 
nauðsynlegt til að fá yfirsýn yfir 
hvernig verklagið var við hleranir, 
bæði af hálfu lögreglustjórans í 
Reykjavík og af hálfu Pósts og 
síma. Nefndin tók viðtöl við á annan 
tug einstaklinga. Kemur fram í 

skýrslunni að margir þeirra sem í 
hlut áttu eru rosknir menn og báru 
fyrir sig minnisleysi og vanheilsu. 
Eins þykir sannað að þeir sem gerst 
gætu varpað ljósi á málið séu nú 
flestir látnir. 

Helstu niðurstöður viðtalanna 
eru þær að lögreglan hafi átt frum-

kvæðið að hlerunum í apríl 1951 og 
1968. Ávallt var kveðinn upp dóms-
úrskurður sem heimilaði hleranir 
áður en þær voru framkvæmdar, 
og lögreglan gat á þessum tíma 
ekki hlerað með þeim búnaði sem 
hún hafði án atbeina starfsmanna 
Pósts og síma. Talið er að frekari 
upplýsingar um hverjir áttu frum-
kvæði að hlerunum geti leynst í 
skjalasafni Pósts og síma sem varð-
veitt er á Þjóðskjalasafni Íslands. 

Nefndin kemst að þeirri niður-
stöðu að vegna þeirrar leyndar sem 
hvíldi yfir hlerunum á téðu tímabili 
hafi aðeins forstöðumaður Útlend-
ingaeftirlitsins og lögreglustjóri 
haft heildaryfirsýn yfir ferlið sem 
viðhaft var við hleranir. Ekki telur 
nefndin að neinn hafi verið ákærð-
ur eða handtekinn á grundvelli 
hleranagagna, né að stjórnvöldum 
erlendra ríkja hafi verið afhent slík 
gögn eða þau afrituð.

Borgarráð hefur samþykkt 
að kanna hagkvæmni þess að 
hefja snjóframleiðslu í Skálafelli. 
Vegna snjóleysis hafa miklar 
fjárfestingar skíðasvæðanna á 
undanförnum árum nýst mun verr 
en áætlanir gerðu ráð fyrir, en 
með snjóframleiðslu er vonast til 
að hægt sé að fjölga opnunardög-
um og um leið nýta fyrri fjárfest-
ingar svæðanna betur.

Vatnsleysi í Bláfjöllum er 
helsta hindrun framleiðslu þar, en 
vonir standa til að aðstæður séu 
betri í Skálafelli. Snjóframleiðsla 
hefur verið reynd bæði í Hlíðar-
fjalli á Akureyri og í Böggvis-
staðafjalli á Dalvík og gefið góða 
raun.

Snjóframleiðsla 
í Skálfelli

 Öldungadeildar-
þingmaðurinn Barack Obama 
tilkynnti í gær að hann sæktist 
eftir að vera forsetaframbjóðandi 

demókrata í 
kosningunum
2008.

Obama, sem 
gæti orðið 
fyrsti svarti 
forseti Banda-
ríkjanna,
tilkynnti um 
framboð sitt 
fyrir framan 
þinghús
Illinois-ríkis,
þar sem 
Abraham

Lincoln, fyrrverandi forseti 
Bandaríkjanna, þjónaði í átta ár.

„Við getum byggt bjartsýnni 
Ameríku,“ sagði Obama. „Þess 
vegna tilkynni ég forsetaframboð 
mitt í skugga hússins þar sem 
Lincoln hvatti þingmenn til að 
standa saman og berjast fyrir 
sameiginlegum draumum og 
vonum.“

Obama tilkynn-
ir framboð

„Við urðum varir 
við það í gær að vörubílar troðfull-
ir af trjám streymdu út úr Heið-
mörkinni. Okkur var mjög brugðið 
og þá kom í ljós að verið var að 
grafa í sundur Þjóðhátíðarlundinn 
sem byggður hefur verið upp með 
söfnunarfé Reykvíkinga og í sjálf-
boðavinnu síðan 1974,“ segir Helgi 
Gíslason, framkvæmdastjóri Skóg-
ræktarfélags Reykjavíkur, um 
framkvæmdir Kópavogsbæjar við 
lagningu vatnsleiðslu í Heiðmörk. 
Skógræktarfélagið lét stöðva 
framkvæmdir þegar í ljós kom að 
framkvæmdaleyfi var ekki fyrir 
hendi.

Að sögn Helga hefur nokkrum 

tugum aspa sem eru tíu til tólf 
metra háar og hundruðum minni 
trjáa verið hent á haugana. „Við 
vissum að leggja átti vatnsleiðslu í 
Heiðmörk en ekki að um svo 
gríðarlega framkvæmd væri að 
ræða.“ Þarna vitnar Helgi til þess 
að skurðurinn sem grafinn hefur 
verið í gegnum lundinn er sex 
metra djúpur þar sem hann er 
dýpstur. Helgi hefur af því áhyggj-
ur að framkvæmdirnar raski þessu 
útivistarsvæði það mikið að það 
verði ónothæft í sumar. „Þetta er 
skásta svæðið sem við höfum til að 
taka á móti fötluðu fólki og von-
andi verður það í lagi.“

Karl Helgi Jónsson, verkstjóri 

Klæðningar, segir að vissulega 
fylgi svo stórri framkvæmd rask. 
„Það verður síðan rætt um hvernig 

verður staðið að gróðursetningu 
trjáa að nýju í samstarfi við Skóg-
ræktarfélagið.“

Mikið rask á útivistarsvæði í Heiðmörk

Þrettán fíkniefna-
mál komu upp hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu aðfaranótt 
laugardagsins. Flest þeirra 
komu upp á tónleikum sem 
haldnir voru á Broadway. Að 
sögn fíkniefnadeildar lögregl-
unnar var um neysluskammta að 
ræða.

í fórum. Lögreglan stöðvaði 
bíl tveggja karlmanna um 
tvítugt og fannst talsvert af e-
töflum í bíl þeirra. Talið er að 
töflurnar hafi verið ætlaðar til 
sölu. Mennirnir voru yfirheyrðir 
í gær.

Eiturlyf á 
Broadway

Kári, er Röskva komin til að 
vera? 
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AÐEINS HÁLFA LEIÐ

W W W. I C E L A N DA I R . I S

ÍS
L

E
N

S
K

A
S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
61

31
 0

2
/0

7

MADRID

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG

FLUG OG GISTING Í 3 NÆTUR FRÁ 54.900* KR.

FENWAY
„Þú ert ekki maður með mönnum nema að kíkja á Fenway sem er leikvangur hafnaboltaliðsins Boston 
Red Sox. Þetta er einn elsti leikvangur Bandaríkjanna og er þess vegna lítill og frekar lúinn. Það gerir
hann þó bara þeim mun meira sjarmerandi. Pylsur og bjór eru það eina sem kokkurinn mælir með þar.“

+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

*Á mann í tvíbýli á Copley Square Hotel *** í Boston 26.–29. apríl og 29. nóv.–2. des.
 Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar og gisting.

Ferðaávísun gildir

BORGM
ÍN

BOSTON
ALLT AÐ TVISVAR Á DAG Í SUMAR

MAGNÚS EÐVALD BJÖRNSSON
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 Palestínsk ungmenni 
köstuðu grjóti að ísraelskum 
lögreglumönnum og rútu 
kanadískra ferðamanna í 
mótmælaskyni vegna fram-
kvæmda Ísraelsmanna á helgum 
reit múslima.

Óeirðirnar brutust út eftir að 
ísraelskar lögreglusveitir réðust 
inn í umdeilt hverfi í Jerúsalem 
og notuðu táragas til að dreifa 
múslimum sem mótmæltu 
framkvæmdunum eftir bæna-
stund á föstudag.

Mótmæli brutust einnig út í 
Betlehem og Hebron og voru um 
þrjátíu Palestínumenn handteknir 
og þurftu nokkrir aðhlynningu 
vegna gaseitrunar.

Mótmæla bygg-
ingu á helgireit

Afi Aggi EA-399, 36 
tonna eikarbátur frá Dalvík, er 
kominn til hafnar á Skagaströnd 
en báturinn varð vélarvana 
norður af Drangaskörðum á 
Húnaflóa í fyrrnótt. Tveir menn 
voru um borð og sakaði þá ekki. 
Björgunarbáturinn Húnabjörg 
sótti bátinn og gekk ferðin aftur í 
land vel.

Bátsverjar voru á siglingu um 
þrjúleytið um nóttina frá Dalvík 
að Rifi á Snæfellsnesi þegar 
bilunar varð vart. Húnabjörgin 
var komin með bátinn í tog um 
klukkan níu í gærmorgun eftir að 
björgunarsveitarmenn höfðu 
farið um borð.

Afi Aggi kom-
inn til hafnar

 Eftir að hafa 
mælst með rúmlega 21 prósents 
fylgi í síðustu könnun Fréttablaðs-
ins mælist Samfylkingin nú með 
27,9 prósenta fylgi. Stuðningur við 
flokkinn eykst því um tæp sjö pró-
sentustig á milli kannana. Sam-
kvæmt því myndi flokkurinn fá 
átján þingmenn kjörna, tveimur 
færri en í síðustu kosningum 
þegar flokkurinn fékk 30,9 pró-
sent atkvæða. 

Mest er fylgið meðal kvenna, 
en 30,9 prósent þeirra kvenna sem 
gáfu upp hvaða flokk þær myndu 
kjósa sögðust myndu kjósa Sam-
fylkingu, en 25,5 prósent karla. Þá 
segjast 26,2 prósent íbúa lands-
byggðarinnar sem afstöðu tóku 
myndu kjósa flokkinn, en 28,9 pró-
sent íbúa höfuðborgarsvæðisins. 

Vinstri græn bæta einnig nokk-
uð við sig frá síðustu könnun blaðs-
ins, eða 4,3 prósentustigum. Nú 
segjast 23,7 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku myndu kjósa Vinstri 
græn og myndi flokkurinn sam-
kvæmt því fá fimmtán þingmenn 
kjörna. Þetta þýðir að möguleiki er 
á tveggja flokka ríkisstjórn Sam-
fylkingar og Vinstri grænna með 
33 þingmönnum af 63.

Í síðustu þingkosningum hlutu 
Vinstri græn 8,8 prósent atkvæða 
og fimm þingmenn. Miðað við 
þessa skoðanakönnun myndi flokk-
urinn því þrefalda stærð sína, eða 
bæta við sig tíu þingmönnum. 

Mest er fylgi Vinstri grænna 
meðal kvenna; 27,7 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku sögðust myndu 
kjósa flokkinn en 20,6 prósent 
karla. Þá sögðust 25,9 prósent 
kjósenda á höfuðborgarsvæðinu 
myndu kjósa Vinstri græn, en 20,3 
prósent íbúa á landsbyggðinni. 

Fylgi Framsóknarflokksins 
hefur aldrei mælst minni í skoð-

anakönnunum Fréttablaðsins og 
segjast nú 3,9 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku myndu kjósa flokk-
inn. Samkvæmt því myndi Fram-
sóknarflokkurinn fá tvo menn 
kjörna. Líklegast yrði að þeir tveir 
kæmu frá landsbyggðarkjördæm-
um, því 7,6 prósent íbúa lands-
byggðarinnar sem tóku afstöðu 
sögðust myndu kjósa Framsókn-
arflokkinn, en einungis 1,5 pró-
sent íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 
Því minnkar stuðningur við flokk-
inn á höfuðborgarsvæðinu um 5,2 
prósentustig frá síðustu könnun 
blaðsins. Þá segjast 4,2 prósent 
kvenna myndu kjósa Framsóknar-
flokkinn og 3,6 prósent karla.

17,7 prósent kusu flokkinn í síð-
ustu alþingiskosningum og fékk 
flokkurinn þá tólf þingmenn 
kjörna. Miðað við þessa könnun 
myndi flokkurinn þá missa tíu 
þingmenn.

Þá er fylgi Sjálfstæðisflokksins 
nokkuð minna en hefur verið í 
skoðanakönnunum og segjast nú 
36,8 prósent myndu kjósa flokk-
inn. Fylgi Sjálfstæðisflokksins 
hefur ekki mælst minna í könnun-
um Fréttablaðsins síðan í maí 
2005. 42,5 prósent karla segjast 
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn, 
sem er svipað og í síðustu könnun 
blaðsins. Hins vegar segjast nú 
29,3 prósent kvenna myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn, sem er 7,2 
prósentustigum minna en í síðustu 
könnun blaðsins. Fylgi flokkins er 
svipað á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni. Á höfuðborgar-
svæðinu segjast 37,2 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, en 36,0 
prósent íbúa landsbyggðarinnar. 

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 
33,7 prósent atkvæða í síðustu 
þingkosningum og fékk 22 þing-

menn kjörna. Flokkurinn bætir 
því við sig tveimur þingmönnum á 
milli kosninga.

Samanlagt fylgi ríkisstjórnar-
innar er samkvæmt þessu 40,7 pró-
sent og hefur ekki verið minna 
síðan í maí 2004. Flokkarnir tveir 
fengju 26 þingmenn kjörna og því 
myndi ríkisstjórnin ekki halda 
velli. 

Fylgi Frjálslynda flokksins 
dalar aðeins frá því sem verið hefur 
í könnunum blaðsins. Nú segjast 
7,3 prósent þeirra sem afstöðu tóku 
myndu kjósa Frjálslynda, en í síð-
ustu könnun sögðust 10,0 prósent 
myndu kjósa flokkinn. Um 9,9 pró-
sent íbúa á landsbyggðinni, segjast 
myndu kjósa flokkinn, en 5,6 pró-
sent íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Þá segjast 7,7 prósent karla myndu 
kjósa Frjálslynda, en 6,8 prósent 
kvenna.

Frjálsyndi flokurinn hlaut fjóra 
þingmenn í síðustu kosningum 
með 8,8 prósent atkvæða. Flokk-
urinn  myndi því ekki bæta við sig 
þingmanni, en eftir að einn yfir-
gaf flokkinn og tveir bættust við, 
myndu Frjálslyndir tapa þing-
manni miðað við það sem nú er.

Hringt var í 800 kjósendur 
laugardaginn 10. febrúar og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var „Hvaða lista  myndir þú 
kjósa ef gengið yrði til þingkosn-
inga nú?“. 54,8 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar. 

Framsókn aldrei minni
Samfylking og Vinstri græn bæta við sig fylgi frá síðustu könnun, samkvæmt nýjustu könnun Fréttablaðs-
ins. Saman myndu flokkarnir fá 33 þingmenn og þar með meirihluta á þingi. Fylgi Framsóknarflokks 
hefur ekki mælst minna en nú, tæp fjögur prósent. Fylgi Sjálfstæðisflokks og Frjálslynda flokksins dalar.

 34 ára maður 
játaði í gær að hafa rekið 
vændishús í Oklahoma og Texas, 
þar sem konur voru fluttar 
nauðugar frá útlöndum til 
kynlífsþrælkunar.

Maðurinn á yfir höfði sér 
þrjátíu ára fangelsi fyrir þrjár 
mismunandi ákærur. Vændishúsin 
eru talin vera hluti af stærri 
mansalshring sem teygir anga sína 
til þrettán borga í Bandaríkjunum.

Konur voru fluttar til landsins í 
hundraðatali og neyddar til sam-
ræðis við hátt í fjörutíu karlmenn 
á dag. Konunum var meinað að 
yfirgefa vændishúsið og voru 
starfsmenn yfirleitt vopnaðir.

Neyddi konur í 
kynlífsþrælkun





Grunn- og framhaldsnám við Háskóla Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg
Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð

Það gerist hjá okkur
Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands
taka vel á móti þér á Háskóladeginum laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16 

www.khi.is

www.hi.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Næstkomandi
laugardag verða Blaðamanna-
verðlaun Íslands afhent, en veitt 
eru verðlaun í þremur flokkum. Í 
flokki bestu umfjallana eru til-
nefnd Auðunn Arnórsson, Frétta-
blaðinu, fyrir umfjöllun um Evr-
ópumál, Jóhanna Vilhjálmsdóttir, 
Kastljósi, fyrir greiningu á hug-
tökum og staðreyndum úr orð-
ræðu stjórnmálamanna, og Sigríð-
ur Víðis Jónsdóttir, Morgunblaðinu, 
fyrir umfjöllun um úrræði í skóla-

kerfinu fyrir börn með hegðunar-
frávik og geðraskanir.

Í flokki rannsóknarblaða-
mennsku eru tilnefnd Gunnhildur 
Arna Gunnarsdóttir, Blaðinu, 
fyrir fréttaröð sem birtist í Frétta-
blaðinu um verðmun á samheita-
lyfjum á Íslandi og Danmörku, 
Henry Birgir Gunnarsson, Frétta-
blaðinu, fyrir fréttaskrif um mik-
inn mun á launum og kjörum karla 
og kvenna í A-landsliðum Íslands í 
knattspyrnu, og Jóhannes Kr. 

Kristjánsson, Kompási, fyrir 
umfjöllun um málefni bæði barna-
níðinga og Byrgisins.

Tilnefndir til blaðamannaverð-
launa ársins eru Davíð Logi Sig-
urðsson, Morgunblaðinu, fyrir 
skrif um alþjóðamál, Halldór 
Baldursson, Blaðinu, fyrir skop- 
og ádeiluteikningar sínar, og Kol-
brún Bergþórsdóttir, Blaðinu, 
fyrir mannlífsviðtöl og menn-
ingarskrif.

Þekkir þú einhvern sem er 
háður netspilunartölvuleik?

Tekur þú mark á skoðanakönn-
unum fjölmiðla?

Grein lagaprófessorsins 
Róberts Ragnars Spanó, sem birt-
ist í Tímariti lögfræðinga og fjallar 
meðal annars um hvort heimilt sé 
að refsa einstaklingum fyrir brot á 
samkeppnislögum, barst Helga 
Magnúsi Gunnarssyni saksóknara 
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglu-
stjóra frá lögmanni Kristins 
Björnssonar, Ragnari H. Hall, 
nokkrum vikum áður en hún birtist 
í tímaritinu. Þetta hafa þeir báðir 
staðfest við blaðamann.

Róbert Ragnar þvertekur fyrir 
að hafa unnið greinina fyrir lög-
menn olíuforstjóranna. Róbert 
Ragnar segir greinina hafa borist 
til fjölda lögfræðinga áður en hún 

var birt í tímarit-
inu, þar sem hann 
hafi beðið á annan 
tug lögfræðinga 
að lesa greinina 
yfir áður en hún 
birtist.

Ragnar H. 
Hall segir að 
hann hafi fengið 
leyfi hjá Róberti 

Ragnari fyrir því að senda grein-
ina til Helga Magnúsar áður en hún 
birtist í tímaritinu. 

Þá hefur lögmannsstofan Logos, 
sem Róbert Ragnar vinnur ráð-
gjafarstörf fyrir, þvertekið fyrir 
að Róbert Ragnar hafi unnið grein-

ina fyrir tilstuðlan lögmannsstof-
unnar en einn lögmanna á stofunni, 
Ragnar Tómas Árnason, er lögmað-
ur fyrrverandi forstjóra Olíufé-
lagsins Esso, Geirs Magnússonar.

Grein Róberts Ragnars var 
kynnt á opnum fundi Félags lög-
fræðinga 23. nóvember, rúmum 
mánuði áður en gefin var út ákæra 
í 27 liðum á hendur Kristni Björns-
syni, Geir Magnússyni og Einari 
Benediktssyni.

Grein Róberts Ragnars og túlk-
anir hans á lagalegum álitaefnum 
sem tengjast brotum á samkeppn-
isbrotum eru meðal grundvallar-
málsgagna lögmanna forstjóra 
stóru olíufélaganna.

Ekki unnin fyrir olíuforstjóra

 Jón Baldvin Hannibals-
son, fyrrverandi ráðherra, segir að 
Varmársamtökin íhugi að leita til 
dómstóla til að fallið verði frá bygg-
ingu tengibrautar úr Helgafells-
landi um Álafosskvos að 
Vesturlandsvegi. Hann segir að 
tvennt komi þá til greina: að sett 
verði lögbann á framkvæmdirnar 
eða að farið verði í mál gegn ríkinu 
vegna þess að Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra felldi úrskurð 
um að bygging vegarins þyrfti ekki 
að fara í mat á umhverfisáhrifum. 

„Við viljum forðast að fara þessa 
leið en ef við förum með málið fyrir 
dóm þá mun málshöfðunin snúast 
um það hvort íslensk náttúruvernd-
arlöggjöf sé ónýt því áin er á 
náttúruminjaskrá,“ segir Jón en 
hann hélt framsögu á borgarafundi 
Varmársamtakanna um Helgafells-
braut í Þrúðvangi í Álafosskvos í 
Mosfellsbæ í gær. 

Sigrún Pálsdóttir hjá Varmár-
samtökunum gagnrýndi fram-
kvæmdina á þeim forsendum að 
bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefði 
ekki haft nægilegt samráð við íbúa 
bæjarins um legu tengibrautarinn-
ar og að kynningin á framkvæmd-
inni hefði verið ófullnægjandi auk 
þess sem lífríki Varmár, sem er á 
náttúruminjaskrá, verði spillt. Jafn-
framt eru ósar hennar friðlýstir. 
Samtökin vilja að tengibrautin verði 
lögð annars staðar en um Helga-
fellsland.

Ævar Örn Jósepsson, íbúi í Mos-

fellsbæ og meðlimur í Varmársam-
tökunum, segir framkvæmdirnar 
óviðunandi því ef ánni verði spillt 
sé verið að spilla ósum hennar. „Allt 
sem fer í ána fer í ósana. Hvers 
virði eru hugtök eins og „frið-
lýsing“ og „náttúruminjaskrá“ ef 
bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ virða 
ekki eigin samþykktir um verndun 
árinnar?“ segir Ævar.      

Að sögn Jóns Baldvins funduðu 
talsmenn samtakanna með 
umhverfisráðherra á fimmtudag 
þar sem þess var krafist að ráðherr-
ann endurskoðaði öll áform Mos-
fellsbæjar um framkvæmdir á 
vernduðum svæðum á bökkum 
Varmár. Jónína Bjartmarz vildi 
ekki tjá sig um það í gær hvort hún 
myndi bregðast við kröfum samtak-

anna og vísaði í úrskurð sinn um að 
framkvæmdin þyrfti ekki að fara í 
mat á umhverfisáhrifum.

Á fundinum var samþykkt áskor-
un til meirihluta bæjarstjórnar í 
Mosfellsbæ um að falla frá öllum 
framkvæmdum á hverfisvernduð-
um svæðum meðfram Varmá þar til 
þær hafi farið í mat á umhverfis-
áhrifum.

Í yfirlýsingu frá bæjarstjórn 
Mosfellsbæjar kemur fram að engin 
framkvæmd á vegum bæjarins hafi 
verið kynnt eins vel fyrir íbúum 
bæjarins og Helgafellsvegurinn og 
að haldinn verði kynningarfundur 
um framkvæmdina í Listasal Mos-
fellsbæjar klukkan 17 á þriðjudag-
inn.

Íhuga málshöfðun 
gegn íslenska ríkinu 
Varmársamtökin krefjast þess að hætt verði við byggingu Helgafellsbrautar. Jón 
Baldvin segir að samtökin íhugi að fá lögbann sett á framkvæmdirnar. Bæjar-
yfirvöld í Mosfellsbæ segja að framkvæmdin hafi verið kynnt vel meðal íbúa.

Lögreglumaður
bakkaði amerískum jeppa á 
vélsleða í Botnahlíð á Seyðisfirði í 
byrjun vikunnar. Frá þessu var 
greint á vef Austurgluggans. Þar 
kom fram að lögreglumaðurinn 
hefði farið út úr bílnum, skoðað 
sleðann og flúið af vettvangi í bíl 
sínum.

Það er rangt að sögn Óskars 
Bjartmarz, yfirlögregluþjóns á 
Egilsstöðum. „Hann vissi ekki 
hver átti sleðann og fór því og 
komst að því hver eigandinn var 
og hafði svo samband við hann.“

Að sögn Óskars skemmdist 
sleðinn ekki mikið og sá meira á 
bíl lögreglumannsins. -

Lögga keyrði 
jeppa á vélsleða



Farðu inn á www.sumarferdir.is
eða hringdu í síma 575 1515.

Skyldulesning
fyrir alla sem ætla
einhvern tímann
að taka sér frí.
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 Helstu sérfræðing-
ar heims í varnarmálum komu 
saman á árlegri ráðstefnu um 
öryggismál í Munchen um helg-
ina, þar á meðal Ali Larijani, helsti 
samningamaður Írana í kjarn-
orkudeilunni. Viðstaddir voru um 
250 manns, þar af 40 varnar- og 
utanríkisráðherrar.

Vladimir Putin, forseti Rúss-
lands, var gagnrýninn í ræðu sinni 
á fundinum. „Eitt ríki, Bandaríkin, 
hefur vaðið yfir landamæri sín á 
allan hátt. Þetta er gríðarlega 
hættulegt, enginn getur verið 
öruggur lengur því að alþjóðalög 
eru virt að vettugi,“ sagði Putin. 
„Þetta veldur vopnakapphlaupi, 
því að þjóðir vilja koma sér upp 
kjarnorkuvopnum.“

Forsetinn gagnrýndi einnig 
áætlanir Bandaríkjanna um að 

koma upp eldflaugavarnarkerfi í 
austurhluta Evrópu, líklega Pól-
landi og Tékklandi.

Framkvæmdastjóri Atlants-
hafsbandalagsins, Jaap de Hoop 
Scheffer lýsti yfir vonbrigðum 
sínum vegna ummæla Putins. 
„Hver getur verið áhyggjufullur 
með að lýðræði og  löggæsla 
nálgist landamæri þeirra?“ sagði 
Scheffer á fundinum.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, sagði á fundinum að Íranir 
yrðu að lúta þeim kröfum sem 
Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða 
kjarnorkumálastofnunin hafa gert 
til kjarnorkuáætlana þeirra.

„Við erum að tala um mjög við-
kvæma tækni og þess vegna þurf-
um við gríðarlegt gegnsæi, sem 
Írönum hefur ekki tekist að stuðla 
að. Ef Íranir gera það ekki munu 
þeir einangrast enn frekar,“ sagði 
Merkel.

Merkel sagði einnig vera mikil-
vægt að Atlantshafsbandalagið og 
Evrópusambandið tækju höndum 
saman til að koma á friði í Afgan-
istan. Einnig þyrfti samstillt 
alþjóðlegt átak í baráttunni gegn 
gróðurhúsaáhrifum.

Sjálfstæðisbarátta Kosovo hér-
aðs í Serbíu var einnig til umræðu 
á fundinum. Putin sagði Rússa 
ekki geta stutt áætlun um sjálf-
stæði Kosovo héraðs sem Serbar 
væru ósammála. Bandaríski öld-
ungadeildarþingmaðurinn John 
McCain sagðist óánægður með að 
Rússar legðust gegn áætluninni.

Á annað þúsund manns mót-
mæltu á meðan fundinum og fóru 
mótmælin að mestu friðsamlega 
fram.

Alþjóðalög 
vernda engan
Rússlandsforseti segir ofnotkun Bandaríkjanna á 
hervaldi stuðla að vopnakapphlaupi. Þjóðir geti ekki 
treyst alþjóðalögum og reyni því að komast yfir 
kjarnavopn. Þetta kom fram á alþjóðlegri ráðstefnu.

 Reykvíkingar sem 
þurfa að notast við hjólastól og 
ekki geta notað almenna leigubíla 
vegna fötlunar sinnar geta frá 1. 
maí pantað bílfar samdægurs 
með Ferðaþjónustu fatlaðra. 
Þetta var samþykkt á fundi 
borgarráðs á fimmtudag.

Viðskiptavinir Ferðaþjónust-
unnar geta þá pantað ferð á 
opnunartíma þjónustuvers Strætó 
bs. þremur klukkustundum fyrir 
ferðina en það þykir mikið 
framfaraskref í þjónustu við 
fatlaða sem áður þurftu að panta 
bíl daginn áður.  

Far með styttri fyrirvara



12.00 Kynning á starfi sjálfboðaliða Rauða krossins
og Slysavarnafélagsins Landsbjargar
hefst í göngugötunni í Smáralind.

12.00 112 lestin leggur af stað frá Skógarhlíð 14 
og ekur með blikkandi ljósum um höfuðborgar-
svæðið. Á bilinu 30-40 bílar lögreglu, slökkviliðs 
og björgunarsveita verða í lestinni, auk þyrlu
Landhelgisgæslunnar.

13.00 112 lestin verður til sýnis á bílaplaninu 
við Smárabíó.

13.20 Athöfn í göngugötunni í Smáralind. 
Dagskrá:
• Stefán Eiríksson, lögreglustjóri og stjórnarfor-

 maður 112, flytur ávarp.
• Verðlaun í Eldvarnagetraun Landssambands 

 slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna afhent.
• Skyndihjálparmaður Rauða krossins 2006 
útnefndur.

14.15 SHS bjargar slösuðum úr bílflaki á bílaplaninu 
við Smárabíó.

14.30 SHS, björgunarsveitarmenn og Landhelgis-
gæslan koma slösuðum um borð í þyrlu til 

 sjúkraflutnings. Þyrlan lendir á bílaplaninu.
16.00 Dregið í getraun Slysavarnafélagsins Lands-

bjargar og Rauða krossins. Vegleg verðlaun 
í boði.

17.00 Kynningu á sjálfboðnu starfi og
tækjasýningu lýkur.

Höfuðborgarsvæðið
dagskrá í Smáralind

Frá Skógarhlíð um Bústaðaveg, Miklubraut og Hring-
braut vestur að Ánanaustum, snúið við á hringtorgi, 
ekið austur Hringbraut, Miklubraut og Vesturlandsveg
að hringtorgi við Esso-stöð í Mosfellsbæ, snúið við á 
hringtorginu, ekið austur Vesturlandsveg og Miklubraut, 
til vinstri á Kringlumýrarbraut, suður hana og Hafnar-
fjarðarveg að Engidal, til vinstri um Fjarðahraun og 
síðan Reykjanesbraut til norðurs, Arnarnesveg
og Smárahvammsveg að Smáralind.

12.00 Viðbragðsaðilar í bænum fylkja liði 
í bíla- og tækjalest í tilefni dagsins.
13.00 -16.00 Opið hús í slökkvistöðinni
og kynning á starfi og tækjum viðbragðsaðila.

Sandgerði, Akranesi, Borgarnesi, Hellissandi, 
Patreksfirði, Bolungarvík, Ísafirði, Blönduósi, 
Sauðárkróki, Siglufirði, Dalvík, Húsavík, Þórshöfn,
Vopnafirði, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Eskifirði, 
Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Höfn í Hornafirði, 
Selfossi, Vestmannaeyjum.

G
A

R
Ð

A
R

 G
U

Ð
JÓ

N
S

S
O

N
 /

 F
O

R
S

T
O

F
A

N

Störf sjálfboðaliða í brennidepli

Þegar á bjátar höfum við aðgang að geysilega öflugu neti viðbragðsaðila

og hjálparliðs í gegnum eitt samræmt neyðarnúmer – 112. Með einu símtali 

í 112 er unnt að virkja á augabragði lögreglu, slökkvilið, almannavarnir, Landhelgis-

gæsluna, sjúkraflutningamenn, lækna og hjúkrunarfólk, hjálparlið sjálfboðaliða og 

barnaverndarnefndir.

Mörg þúsund sjálfboðaliðar Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Rauða krossins

um allt land gegna lykilhlutverki í viðbúnaði vegna slysa og náttúruhamfara. Þeir 

sinna leit, björgun og fjöldahjálp, veita neyðaraðstoð, skyndihjálp og sálrænan

stuðning. Þeir eru reiðubúnir að bregðast hratt við í þína þágu þegar á reynir.

Þeir bjóða almenningi að kynnast starfinu um allt land í dag.

Við stöndum saman að 112 deginum 2007
112 · Ríkislögreglustjórinn · Slökkviliðin · Landhelgisgæslan · Slysavarnafélagið Landsbjörg · Rauði kross Íslands · Landlæknisembættið
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna · Barnaverndarstofa · Brunamálastofnun · Flugstoðir

Við björgum deginum
                             með skemmtilegri dagskrá um allt land!

112 lestin
ekur þessa leið:

Akureyri

Auk þess efna
viðbragðsaðilar

til fjölbreyttrar
dagskrár

á eftirfarandi
stöðum:



greinar@frettabladid.is

Atburðirnir á ungl-
ingaheimilinu í 

Breiðavík hafa hreyft 
við mörgum og hefur 
Kastljós Sjónvarpsins 
þar vakið athygli á við-
kvæmu en mikilvægu 
máli. Málið hefur nú 
verið rætt á Alþingi og 
er sjálfsagt að skoða 
þessi mál bæði í sögulegu sam-
hengi og til að koma í veg fyrir að 
sagan endurtaki sig.

Við erum svo heppin að búa í 
ríku samfélagi þar sem kjör 
manna eru um margt miklu betri 
en víða annars staðar. Hjartað í 
þessu samfélagi er það velferð-
arkerfi sem hér var byggt upp á 
20. öld, ekki síst vegna baráttu 
verkalýðsfélaga fyrir bættum 
kjörum og velferðarkerfi fyrir 
alla. Af þessum sökum eru brota-
lamir í kerfinu áfall fyrir marga 
en kenna okkur það að alltaf verð-

ur að vera vakandi 
fyrir slíkum götum.

Það gleymist oft í 
því 200% lífi sem 
margur Íslendingur-
inn kýs að lifa að 
börnin okkar eru við-
kvæmt fólk sem þarf 
að gæta vel að. Þau 
eru valdalítil í samfé-
laginu og þurfa að 
reiða sig á fullorðna 
fólkið um velferð 
sína. Það er sameigin-

leg skylda okkar allra að hlú að 
öllum börnum og gæta þess að 
ekkert barn falli milli skips og 
bryggju. Við höfum efni á því að 
reka slíka barnapólitík, ekki síst 
vegna þess að til lengri tíma skil-
ar hún arði hvernig sem á málið 
er litið. Eitt barn sem villist af 
beinu brautinni kostar samfélag-
ið ómælda fjármuni og ekki verða 
þeir minni ef viðbrögðin eru að 
níðast á því. Þá er ekki litið á þær 
tilfinningar sem eru undir hjá 
stórum hópi fólks í kringum 
hverja manneskju. Því má alveg 

eins segja að við höfum ekki efni 
á því að láta það eiga sig að móta 
markvissa stefnu í málefnum 
barna.

Samfélag samtímans er búið 
til af fullorðnum og að langmestu 
leyti hannað fyrir fullorðna. Það 
þarf vilja og kjark til að breyta 
samfélaginu í þá veru að það 
verði hlustað meira á börn og 
borin virðing fyrir þeirra þörfum 
og skoðunum. En nú er kominn 
tími til að málefni barna verði 
þungvæg í stjórnmálaumræð-
unni. Barnapólitík felst meðal 
annars í því að auka áhrif barna 
og leggja áherslu á skólapólitík 
fyrir börn. Hún felst líka í því að 
sníða samfélagið þannig að börn-
in fái meira rými og að foreldrar 
og börn fái aukin tækifæri til að 
vera saman. Slík nálgun krefst 
hugarfarsbreytingar atvinnurek-
enda, stjórnmálamanna og 
almennings í landinu en hún mun 
skila barnvænna samfélagi.

Höfundur er varaformaður 
Vinstri-grænna.

Hlustum á börnin!

Á
nýliðnu Viðskiptaþingi boðaði Geir H. Haarde breyt-
ingar á skattalögum sem eru til einföldunar á skattkerf-
inu og til þess að tryggja samkeppnishæfni landsins í 
skattalegu tilliti. Þessar breytingar eru skynsamlegar. 
Þær auka líkur á að verðmæt starfsemi haldist í land-

inu og skili ávinningi inn í samfélagið. Einnig að skattheimta sem 
kostar meira að halda úti en gefur í aðra hönd verði aflögð.

Skattkerfið er og á að vera til stöðugrar endurskoðunar. Við-
horf til skatta er einkum af tvennum toga. Annars vegar er litið 
á kerfið sem tekjujöfnunarkerfi og hins vegar sem tekjuöflunar-
kerfi. Um þessi sjónarmið eru eðlilega skiptar skoðanir. 

Hvorrar trúar sem menn eru í þeim efnum, þá eru skynsamleg 
markmið skattkerfis þau að halda almennri velferð góðri þegar 
til lengri tíma er litið. Horfi menn um of til tekjujöfnunar mun 
það á endanum verða á kostnað tekjuöflunar til að standa undir 
velferð og grunnþjónustu í landinu. Slíkt getur varla verið ósk 
þeirra sem einarðastir eru í trú sinni á tekjujöfnun. 

Í umræðu um skattkerfið, eins og í umræðu um margvíslega 
aðra þætti efnahagslífsins, kristallast sá raunveruleiki sem við 
stöndum frammi fyrir. Við erum hluti af alþjóðlegu hagkerfi, 
þar sem samkeppnishæfni okkar á öllum sviðum er lykilatriði 
um framtíð þjóðarinnar. Framhjá þessari staðreynd verður ekki 
horft og hún á að vera ein af lykilforsendum í allri umræðu okkar, 
hvort sem við ræðum skatta, menntamál, framtíðarskipan gjald-
miðils eða veru innan eða utan ESB. 

Það er deginum ljósara að skýrt og einfalt skattkerfi sem gerir 
okkur samkeppnishæf um virðisaukandi starfsemi í landinu er 
ásamt menntun mikilvægasta forsenda þess að við verðum í hópi 
fremstu þjóða hvað lífskjör varðar á komandi árum. Næst þar 
á eftir kemur líklega spurningin um gjaldmiðilinn, sem verð-
ur sífellt áleitnari eftir því sem ljósara er að stærstu fyrirtæki 
landsins munu hvert af öðru hverfa frá krónunni.

Í þessu efni þýðir ekki að berja höfðinu við steininn. Við eigum 
auðvitað þann kost að stíga til baka og loka landinu, einangra 
okkur frá umheiminum og verða einhvers konar Albanía norð-
ursins. Það er hins vegar óhugsandi að meirihluti þjóðarinnar 
vilji slíkt samfélag. Þær breytingar sem hafa orðið á samfélag-
inu hafa leitt til mikillar tekjuaukningar í samfélaginu. Ekkert 
er fullkomið í veröldinni og ýmsar hliðarverkanir aukinnar vel-
sældar kunna að fara í taugarnar á einhverjum. Slíkt breytir ekki 
þeirri staðreynd að lægri skattar og einfaldara skattkerfi gera 
okkur að hæfari keppendum í viðskiptalífi heimsins. Það er for-
senda framtíðarvelferðar í landinu.

Samkeppnishæfni 
er lykilatriði

Tillögur dönsku ríkisstjórnar-
innar um breytingar á 

skattalöggjöfinni eru athyglisverð-
ar. Þær endurspegla umræðu sem 
fer nú fram bæði í Evrópu og í 
Bandaríkjunum um alþjóðavæð-
inguna og þá sérstaklega þann 
hluta hennar sem snýr að frjálsu 
flæði fjármagns á milli landa. Ég 
held að það sé rétt hjá mönnum 
eins og Hannesi Smárasyni 
forstjóra FL Group og Jess 
Søderberg forstjóra A.P. Møller – 
Mærsk, að verði þessar tillögur að 
lögum, megi gera ráð fyrir því að 
meðal annars muni draga úr 
umsvifum fjárfestingafyrirtækja í 
Danmörku. En það hangir fleira á 
spýtunni. Ég hef áður nefnt það á 
þessum vettvangi að Vesturlönd 
standa frammi fyrir flóknu 
viðfangsefni vegna alþjóðavæðing-
arinnar. Það felst í því að hlutur 
fjármagnsins í þeim ávinningi sem 
alþjóðavæðingin hefur skapað er 
miklu meiri en hlutur vinnuaflsins 
á Vesturlöndum. 

Þessi þróun, sem meðal annars 
kemur til vegna þess hversu hreyf-
anlegt fjármagnið er, veldur 
vaxandi spennu. Veik samkeppnis-
staða verkafólks gagnvart 
vinnuafli Asíu og Austur-Evrópu, 
ásamt veikari verkalýðsfélögum í 
Evrópu en áður var, þýðir að það 
eykst þrýstingur á stjórnmála-
menn og stjórnvöld að snúa 
þessari þróun við. Mér þykir það 
ekki ólíklegt að gangi þessi stefna 
dönsku ríkisstjórnarinnar fram 
muni aðrar ríkisstjórnir í Evrópu 
hugsa sér til hreyfings, ekki 
endilega með nákvæmlega sama 
hætti og sú danska en í átt til þess 
að takmarka hversu auðveldlega 
fjármagn hreyfist á milli landa. 
Gangi það eftir yrði niðurstaðan 
vond fyrir Evrópu. Það er 
nefnilega Evrópa sem á hvað mest 
undir því að heimsviðskiptin, bæði 
með vörur og fjármagn, séu sem 
frjálsust. Þjóðir ESB eru saman-
lagt mesti útflytjandi heimsins, 

hlutur þjóðanna í heimsviðskiptun-
um er 16%, hlutur Bandaríkjanna 
10% og hlutur Japan og Kína er 
innan við 7%, þó má reikna með að 
innan fárra ára muni Kína komast 
á toppinn á þessum lista. 

Það væru mistök að draga úr 
samkeppnishæfni Evrópuríkja á 
alþjóðavettvangi með því að taka 
upp verndarstefnu á borð við þá 
sem Danir eru nú að hugleiða. Slík 
stefna myndi koma hart niður 
þegar til lengri tíma er litið og 
jafnframt yrðu slík viðbrögð vatn 
á myllu þeirra sem um þessar 
mundir tala hvað mest fyrir 
verndaraðgerðum í Bandaríkjun-
um gegn viðskiptum við Kína. 
Viðskiptaátök á milli Kína og 
Bandaríkjanna myndu örugglega 
hafa slæm áhrif á heimsverslunina 
og þá um leið á efnahag Evrópu-
ríkjanna. Verndarstefna leysir 
engan vanda, þvert á móti eykur 
hún hann ef eitthvað er. Þess 
vegna verða evrópsk stjórnvöld að 
fara aðrar leiðir til að koma til 
móts við þá spennu sem alþjóða-
væðingin hefur skapað á Vestur-
löndum. Að mínu mati hlýtur sú 
leið að liggja í gegnum mennta-
kerfið og aukna fjárfestingu í 
rannsóknum og þróun. Það er sú 
leið sem við Íslendingar höfum 
lagt áherslu á undanfarinn einn og 
hálfan áratug með góðum árangri.

Í grein í Fréttablaðinu þann 9. 

febrúar síðastliðinn taldi Árni 
Páll að ég hefði tekið undir með 
sér að takmarka eigi möguleika 
orkufyrirtækjanna til að beita 
eignarnámsheimildum sem finna 
má í raforkulögunum, en Árni 
hafði hvatt Sjálfstæðisflokkinn 
til að taka upp þá stefnu í grein í 
Fréttablaðinu þann 1. febrúar. 
Vegna þessara skrifa Árna finnst 
mér rétt að halda eftirfarandi til 
haga:  Ég lagði til á opnum fundi 
hjá fulltrúaráði Sjálfstæðis-
flokksins þann 27. janúar að 
Sjálfstæðisflokkurinn gerði það 
að stefnu sinni á næsta lands-
fundi að takmarka þessar 
eignarnámsheimildir. Frá þessu 
var sagt í frétt í Fréttablaðinu 
þann 28. janúar og einnig gerði 
ég þessari hugmynd skil í 
sunnudagspistli þann sama dag.
Þann 30. janúar var rætt um 
þessa tillögu mína í leiðara 
Fréttablaðsins og ég gerði að 
síðustu ítarlegri grein fyrir 
skoðun minni á þessu máli í grein 
þann 4. febrúar. Ég á því bágt 
með að fallast á það að ég hafi 
þann 27. janúar verið að taka 
undir skoðanir Árna Páls sem 
hann birti í grein 1. febrúar. Þess-
ar tímasetningar eru auðvitað 
ekkert aðalatriði í lífinu og 
tilverunni, það skiptir ekki öllu 
hvaðan gott kemur, en mér fannst 
eins og áður sagði rétt að halda 
þessu til haga. Hvað varðar 
spurningu Árna Páls um afstöðu 
Sjálfstæðisflokksins til þessa 
sérstaka álitaefnis, þá er það 
þannig að Landsfundur Sjálf-
stæðisflokksins verður haldinn 
eftir nokkrar vikur. Þar koma 
saman yfir 1.000 sjálfstæðismenn 
úr höfuðborginni, öllum bæjum 
landsins, þorpum og sveitum, 
ráða þar saman ráðum sínum, 
stilla saman strengi og móta 
stefnu Sjálfstæðisflokksins. Ég 
lagði til að á þeim fundi verði 
tekin afstaða til þessarar tillögu 
minnar. 

Danir og alþjóðavæðingin





„Hjónaband er líklega 
dýrasta leiðin fyrir meðal-
jóninn að láta þvo af sér.“ 

Jalta-ráðstefnunni lýkur

Biblíudagurinn er haldinn í dag og 
markar tímamót; í útvarpsmessu lýkur 
þýðingarstarfi nýrrar útgáfu Biblíunn-
ar sem JPV gefur út í haust. Séra Einar 
Sigurbjörnsson, prófessor í guðfræði, 
annast guðsþjónustuna en hann var for-
maður þýðingarnefndar Nýja testa-
mentisins. Guðrún Kvaran, forstöðu-
maður Orðabókar Háskólans, var 
formaður þýðingarnefndar Gamla 
testamentisins.

En hví ný þýðing? „Núgildandi útgáfa 
Biblíunnar er í stórum dráttum frá árinu 
1912,“ segir séra Einar. „Endurskoðuð 
útgáfa kom út árið 1981, aðallega á Nýja 
testamentinu. Málið hefur tekið ein-
hverjum breytingum á undangenginni 
öld, þótt litlar séu enda Íslengingar mál-
farslegir íhaldsmenn. Vissir hlutir eru 
hins vegar færðir til nútímahorfs, til 
dæmis er fleirtölumyndinni vér og þér 
breytt í við og þið. Í vissum textum 
standa gömlu fleirtölumyndirnar 
óbreyttar, meðal annars í Davíðssálmum 
og ræðum Jesú í Nýja testamentinu.“ 

Að ráðast í nýja heildarþýðingu 
Biblíunnar er gríðarmikið verk; þýð-
ingin á Gamla testamentinu hófst til 
dæmis árið 1990 og þýtt er úr frummál-
unum, sem eru aðallega hebreska og 
arameíska. Séra Einar segir að eðli 
málsins samkvæmt hljóti þýðandinn að 
nálgast textann af vissri andakt. „En þó 
að þetta sé helgirit er þetta líka hluti 
íslenskrar menningar og bókmennta. 
Það verður því að fara varlega í ákveðn-
ar breytingar, textinn er hreinlega of 
kunnur svo ákaflega mörgum.“ 

Séra Einar vonar fyrir sína parta að 

nýja þýðingin leiði til þess að fleiri 
muni velta Biblíunni fyrir sér. „Alltaf 
þegar ný þýðing kemur út verður um 
hana umræða, ég held að það fylgi eðli 
málsins, og verður vonandi til þess að 
vekja áhuga á ritinu. Margir eiga 
eflaust eftir að gagnrýna þýðinguna, 
finnst of skammt gengið í breytingum 
og svo hinir sem telja að við höfum 
gengið allt of langt.“ 

Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi 
veit sem er að þrykkið skiptir ekki síður 
máli en textinn og tekur undir með Ein-
ari að það borgi sig ekki að flana að 
neinu þegar „bók bókanna“ á í hlut. 
„Þetta er mikið ábyrgðarhlutverk fyrir 
okkur hjá JPV,“ segir Jóhann Páll. Hann 
kveðst hafa haft að leiðarljósi að letur-
gerð og umbrot geri nýju útgáfuna 
skýrari og læsilegri en áður. „Til dæmis 
verður Biblían í fyrsta sinn prentuð 
með aukalit sem notaður er í kaflaheiti, 
hausa og fleira. Allt stuðlar það að því 

að gera bókina nútímalegri og aðgengi-
legri læsu fólki.“

Forleggjarinn bætir við að fyrir þá 
sem hafa gaman af bókagerð sé Biblían 
draumaverkefni. „Þetta er stórkostlegt 
tækifæri til að fá útrás fyrir sköpunar-
þörfina. Ég sé til dæmis fyrir mér í 
framtíðinni ótal mismunandi útgáfur af 
Biblíunni, til dæmis myndskreytta 
útgáfu með fyrstu íslensku myndlistar-
mönnunum, allri kirkjulistinni. Svo 
mætti gefa hana út myndskreytta af 
samtímamönnum.“

Þótt tæp öld sé liðin síðan síðasta 
heildarþýðing Biblíunnar kom út og 
tímarnir séu aðrir telur séra Einar 
erindi hennar alltaf jafn brýnt. „Þetta 
er grundvallarrit kristinnar trúar og ég 
vil ganga svo langt að fullyrða að þetta 
sé undirstaða íslenskrar menningar. 
Söguskilningur íslensku þjóðarinnar og 
sjálfskilningur er þarna lagður.“

Ástkær eiginkona mín, móðir og systir,

Björg Haraldsdóttir
Breiðvangi 18, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju,
mánudaginn 12. febrúar kl. 11.00.

Jóhann Petersen 
Katrín Þórhildur Jóhannsdóttir
Halldór Þórður Haraldsson
Ástbjörg Guðrún Haraldsdóttir
Friðrik Haraldsson
og aðrir aðstandendur.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Finnur Friðrik Einarsson         
frá Gufuá, Ánahlíð 2, Borgarnesi,

verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju miðvikudag-
inn 14. febrúar kl. 14. Þeir sem vilja minnast hans láti
Sjúkrahús Akraness eða aðrar líknarstofnanir njóta þess.

Sólveig Sigríður Finnsdóttir     Þorsteinn Hlíðdal Vilhjálmsson
Guðmundur Finnsson Jenný Svana Halldórsdóttir
Sesselja Valdís Finnsdóttir Kristján Björnsson
Gróa Finnsdóttir       Ólafur Ingi Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Halldóra Sigrún Ólafsdóttir
frá Lambavatni, Gullsmára 8, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut að morgni
6. febrúar. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 13. febrúar kl. 15.00.

Halldór Viðar Pétursson
Kolbrún Kristjana Halldórsdóttir Ágúst Pétursson
Elín Huld Halldórsdóttir    Gunnar Theodór Þorsteinsson
Pétur Már Halldórsson        Sigurlína Margrét Magnúsdóttir
Sigrún Halla Halldórsdóttir og barnabörn

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi,
og langafi,

Björgvin Hannesson
Suðurhlíð 38 b, Reykjavik,

verður jarðsunginn frá Grensáskirkju þriðjudaginn 13.
febrúar kl. 15.

Margrét Hallgrímsdóttir
Ríkharður Sverrisson Auður Pétursdóttir
Magnús Björgvinsson
Andrés Björgvinsson
Ingveldur Björgvinsdóttir Eyþór Eggertsson
afabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Högni Jónsson
Grandavegi 47,

verður jarðsunginn frá Neskirkju þriðjudaginn 13.
febrúar kl. 13. Blóm vinsamlegast afþökkuð en þeim
sem vildu minnast hins látna er vinsamlegast bent á
líknar- og styrktarsjóð Oddfellowreglunnar.

Jón V. Högnason Þórunn E. Baldvinsdóttir
Gunnar Högnason
Sveinbjörn Högnason Sigríður Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Stofnað 1990
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Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Laufey Valgeirsdóttir
húsfreyja, Bjarnarhöfn,

lést á Sankti Franciskusspítalanum í Stykkishólmi
þriðjudaginn 6. febrúar sl. Útförin tilkynnt síðar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Aðalheiður Bjarnadóttir   Jónas Þorsteinsson
Hildibrandur Bjarnason Hrefna Garðarsdóttir
Sibilla Bjarnason
Ásta Bjarnadóttir          Bjarni Alexandersson
Sesselja Bjarnadóttir        Ríkharð Brynjólfsson
Jón Bjarnason                     Ingbjörg S. Kolka Bergsteinsdóttir
Karl Bjarnason                  Jóhanna Karlsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir
Signý Bjarnadóttir              Hjálmar Jónsson
Valgeir Bjarnason              Ingibjörg Elsa Björnsdóttir





T
venn tímamót eru í 
lífi Kára Jónassonar í 
dag. Hann er 67 ára 
og lætur um leið af 
starfi ritstjóra Frétta-
blaðsins. Kári er vel á 

sig kominn og ekki annað að sjá en 
hann búi yfir nægri starfsorku. 
Því má spyrja hvers vegna hann 
ákveði að hætta að vinna. „Ég 
ákvað fyrir löngu að verða ekki 
ellidauður í starfi, hvorki á 
Útvarpinu né annars staðar,“ segir 
Kári, sem var fréttastjóri Útvarps 
í átján ár áður en hann varð rit-
stjóri Fréttablaðsins haustið 2004. 
„Mér bauðst tilbreyting í starfi 
þegar ég fór á Fréttablaðið og ætl-
aði að vera þar í tvö ár eða svo. Nú 
eru þau liðin. Ég hef verið á frétta-
vakt í 45 ár og það er alveg nóg.“ 

Eiginleg blaðamennska Kára 
hófst á Tímanum, málgagni Fram-
sóknarflokksins, 1963. Eins og 
flestir aðrir starfsmenn blaðsins 
var Kári í Framsóknarflokknum 
og tók þátt í starfi hans í tvö til þrjú 
ár. Hann sagði sig úr flokknum 
eftir að hann byrjaði á Útvarpinu. 
„Ég held að mörgum hafi fundist 
græn slikja yfir mér alla tíð síðan 
en ég hef haldið mig algjörlega frá 
pólitík. Það var ágætt að kynnast 
innviðum flokks og sjá hvernig 
menn vinna í flokki en ég hef átt 
mjög gott samstarf við fólk í öllum 
flokkum.“ Kári brosir þegar hann 
er spurður hvort hann hafi kosið 
Framsókn allar götur síðan og 
svarar því einu til að hann hafi allt-
af farið á kjörstað. Hann bætir 
reyndar við að í þrígang hafi 
honum boðist að fara í framboð – af 
þremur flokkum.

Á tímum Kára á Tímanum var 
öðruvísi umhorfs á fjölmiðlamark-
aðnum en nú er. Flokksblöðin voru 
upp á sitt besta og þar af leiðandi 
hvert með sínum hætti. Kári segir 
dagblöðin þrjú sem nú koma út 
full lík og saknar gamla tímans. 
„Maður las blöðin með ákveðnum 
gleraugum. Við á Tímanum vorum 
svo sem ekki að skamma Sam-
bandið mikið en Indriði G. Þor-
steinsson ritstjóri innrætti okkur 
að vera í fréttum en ekki pólitík. 
Aðrir sáu um það.“

Það var einmitt Indriði sem réði 
Kára á Tímann. Fundum þeirra bar 
saman í frægu húsi við Geislagötu 
á Akureyri. „Indriði gekk gjarnan 
frá bókunum sínum á Akureyri og 
hann var að ljúka við Land og syni 
árið 1963. Við hittumst fyrir tilvilj-
un á balli í Sjallanum.“ 

Gengið var frá ráðningunni á 
staðnum við undirleik Hljómsveit-
ar Ingimars Eydal. 

Sjallinn virðist vettvangur 
örlagastunda í lífi Kára því síðar 
kynntist hann þar eiginkonu sinni, 
Ragnhildi Valdimarsdóttur. Og auð-
vitað var Hljómsveit Ingimars líka 
að spila þá.

Þó að sumum finnist býsna margt 
markvert vera á seyði í samfélag-
inu nú um stundir hverfur hugur 
Kára aftur um áratugi þegar hann 
rifjar upp minnisstæða viðburði 
frá ferlinum. Jarðskjálftar, eldgos 
og þorskastríð koma upp í hugann. 
„Ég segi oft að á þessum árum hafi 
hlutirnir verið að gerast. Til dæmis 
þegar vinstristjórnin tók við 1971 
og Morgunblaðið fór hamförum 
varðandi brottför hersins og land-
helgisútfærsluna. Þjóðfélagið hefur 
róast, áður voru eilíf átök um við-
skiptalífið, Sambandið og fleira.“

Náttúruumbrot voru tíð og Kári 
sinnti þeim öðrum fremur. „Surts-
eyjargosið hófst stuttu eftir að ég 
byrjaði á Tímanum og ég fór þang-
að tuttugu og tvisvar sinnum, 
ýmist fljúgandi eða siglandi.“ Kára 
telst til að ferðir hans að Mývatns-
eldum hafi verið átta og hann var 
einnig sendur á vettvang þegar 
gosið hófst í Heimaey í janúar 
1973. „Ég fór þangað fyrstu nótt-
ina og var þar í tíu daga. Þar var 
líka Árni Gunnarsson fyrir Útvarp-
ið og hann varð valdur að því að ég 
byrjaði á Útvarpinu. Hann lagði út 
net og ég talaði svo við Margréti 
Indriðadóttur fréttastjóra.“

Tilviljanir og óvæntar aðstæð-
ur hafa ráðið miklu um hvar Kári 
hefur ráðist til starfa en snemma 
var ljóst að blaðamennska höfðaði 
til hans. „Mamma sagði mér að ég 
hefði lesið dagblöðin á heimilinu 
betur en námsbækurnar. Ætli 
blaðamannabakterían sé ekki 
komin þaðan.“

Eina ferðina enn er umrót á 
blaðamarkaðnum og ný blöð 
væntanleg. Kári segir ánægju-
legt að eitthvað skuli gerast í 
fjölmiðlun en sér ekki fjárhags-
legan grundvöll fyrir öll nýju 
blöðin. „Ég vona að þessi nýju 
blöð séu með góða bakhjarla og 
hafi tryggt fjármagn til að halda 
eitthvað út. Ég vona líka að þau 
hleypi lífi í fjölmiðlunina og geri 
hana fjölbreyttari.“

Kári telur blaðamennsku á 
Íslandi vera á ágætri vegferð, 
margt ungt og vel menntað fólk 
starfi á fjölmiðlunum. „Ég hef 
tekið eftir því að unga fólkið 
treystir mjög á netið og tölvurn-
ar en það kemur ekkert í staðinn 
fyrir persónuleg tengsl. Blaða-
menn eiga að stefna að því að ná 
persónulegu og góðu sambandi 
við embættismenn, stjórnmála-
menn og annað lykilfólk í samfé-
laginu. Ekkert net kemur í stað-
inn fyrir að kynnast fólki.“

Þá hefur Kári áhyggjur af 
hrakandi íslenskukunnáttu þjóð-
arinnar. „Fólk kemur úr háskóla 
eftir margra ára nám, sumt með 
tvær prófgráður, en talar ekki 
boðlega íslensku. Þetta á við um 
blaðamenn og fólk á öðrum stöð-

um í þjóðfélaginu. Það er eitt-
hvað að skólakerfi sem skilar 
svona fólki út í samfélagið og það 
verður að taka á þessu.“

Þegar Kári var ráðinn að Frétta-
blaðinu voru átökin um fjölmiðla-
lögin nýafstaðin en blaðið var þar 
í brennidepli. Í opinberri umræðu 
var því haldið fram að Kára væri 
ætlað að ljá blaðinu trúverðug-
leika af því tagi sem einkenndi 
fréttastofu Útvarps. Kári segir 
nokkuð til í því. „Ég ætlaði aldrei 
að reyna að færa einhvern 
Útvarpsblæ á blaðið en því er ekki 
að leyna að þegar ég var ráðinn 
var mér sagt að það veitti ekki af 
að fá nýtt andlit á blaðið.“

Það er mat Kára að sú ætlun 
hafi heppnast. „Ég kom alls ekki 
einn að því en það hefur tekist að 
marka Fréttablaðinu ákveðinn 
sess í þjóðfélaginu. Við keppum 
ekki að því að verða Mogginn held-
ur fjölmiðill sem fólk tekur mark 

á og sækir upplýsingar og fréttir í. 
Við ritstjórarnir höfum reynt að 
byggja upp umræðu í blaðinu og 
mér sýnist það vera að takast en 
allt tekur sinn tíma.“

Fréttablaðið hefur oft verið sagt 
hallt undir eigendur sína og draga 
taum þeirra í erfiðum málum. Kári 
kveðst aldrei hafa haft áhyggjur af 
eignarhaldi blaðsins, ekki frekar 
en eignarhaldi annarra blaða, til 
dæmis Morgunblaðsins. „Ég hitti 
Jón Ásgeir Jóhannesson í tíu til tut-
tugu mínútur áður en ég byrjaði á 
blaðinu og það eru mín einu sam-
skipti við hann. Reyndar hitti ég 
Kára Stefánsson í Íslenskri erfða-
greiningu nokkrum sinnum en 
hann var þá í eigendahópnum. En 
aldrei varð ég var við neinn þrýst-
ing og aldrei átti ég nein samskipti 

við eigendurna í sambandi við rit-
stjórn blaðsins.“

Árin á Fréttablaðinu voru ekki 
alltaf dans á rósum og meðal ann-
ars mátti Kári þola stefnu af hálfu 
Jónínu Benediktsdóttur vegna 
skrifa um tölvupóst hennar. Kári 
segir það hafa verið hálf leiðin-
lega reynslu sem þó endaði vel. 
„Ég þurfti sem ábyrgðarmaður 
blaðsins að verja þetta en Sigur-
jón Magnús Egilsson fréttarit-
stjóri hafði fengið þessi gögn. Ég 
sá þau hjá honum en vissi ekki 
hvaðan þau komu. En það er lykil-
atriði í málinu að það var rætt við 
eitt aðalvitnið, Styrmi Gunnars-
son, og hann staðfesti þessa tölvu-

pósta. Ég er efins um að við hefð-
um farið út í þetta án þess að fá 
þetta staðfest.“

Kára létti þegar málið var 
afstaðið og segir lyktir þess sigur 
fyrir blaðamennsku á Íslandi. „Ein 
setning úr dómi Hæstaréttar 
gladdi blaðamannshjarta mitt en 
þar sagði að málið hefði átt erindi 
til almennings.“

Þó að starfsævinni sé að ljúka er 
ýmislegt fram undan hjá Kára 
Jónassyni. Hann er á leið í árlegt 
skíðaferðalag í Ölpunum og norð-
ur í landi á hann jörð ásamt öðrum 
og þar bíða næg verkefni sem 
setið hafa á hakanum. „Svo vill 
þannig til að þegar fréttist af 
starfslokum mínum var ég beðinn 
að annast ákveðið verkefni sem ég 
kíki kannski á þegar ég kem heim 
af skíðunum.“ Hann vill ekki upp-
lýsa nánar í hverju það felst, segir 
það koma í ljós. Þá hyggst hann 
fara í gegnum dágott ljósmynda-
safn sem hann á. „Ég tók mikið af 
myndum í gamla daga og ég hef 
uppgötvað að margar þeirra hafa 
söfnunargildi,“ segir hann og 
nefnir sem dæmi litmynd af karl-
inum á kassanum á Lækjartorgi 
tekna 1955.

Kári segist ánægður með starfs-
feril sinn, margt skemmtilegt og 
óvænt hafi gerst en annirnar hafi 
verið miklar. „Ég var kannski ekk-
ert ógurlega góður fjölskyldufaðir, 
ekki alltaf kominn heim á kvöldin 
og svona, en ég átti og á góða fjöl-
skyldu.“

Las dagblöðin betur 
en námsbækurnar
Jarðskjálftar, eldgos og þorskastríð eru Kára Jónassyni efst í huga þegar 
hann lítur yfir feril sinn í fjölmiðlun. Hann segir blaðamennskuna á ágætri 
vegferð en hefur áhyggjur af hrakandi íslenskukunnáttu landsmanna. Björn 
Þór Sigbjörnsson ræðir við Kára við lok fréttavaktar sem staðið hefur í 45 ár.

Maður las blöðin með 
ákveðnum gleraug-
um. Við á Tímanum 
vorum svosem ekki 
að skamma Samband-
ið mikið en Indriði G. 
Þorsteinsson ritstjóri 
innrætti okkur að 
vera í fréttum en ekki 
pólitík. 





Þ
ótt þær Aldís 
Hilmarsdóttir, Gná 
Guðjónsdóttir og 
Martha Sandholt 
starfi allar innan 
lögreglunnar er 

starf þeirra og bakgrunnur af 
afar ólíkum toga. Aldís er við-
skiptafræðingur að mennt og 
hefur starfað hjá lögreglunni 
síðan árið 2003 en árið 2004 var 
hún skipaður lögreglufulltrúi 
hjá efnahagsbrotadeild. Gná 
vinnur á hæðinni fyrir ofan 
Aldísi við Skúlagötu, er einnig 
starfandi lögreglufulltrúi og 
það hjá alþjóðadeild. Áður en 
hún hóf störf í lögreglunni, árið 
1998, kom hún víða við og hefur 
starfað við hin og þessi störf, 
rak eigin naglastofu, veitinga-
stað og fleira. Martha Sandholt 
hefur fremur nýlega hafið störf 
hjá Lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu. Rúmt ár er síðan hún 
útskrifaðist úr Lögregluskólan-
um en þar áður kláraði hún 
stúdentspróf úr Versló. 

Hvað kom til að þið ákváðuð að 
ganga í lögregluna?
Aldís: Ég var minnt á það um 
daginn af vinkonu minni að ég 
hefði rætt það við hana níu ára 
að ég ætlaði að verða lögreglu-
maður, en ég hafði reyndar 
steingleymt þeim samræðum 
þar til hún minnti mig á þær. 
Þegar ég var að klára viðskipta-
fræðina sá ég að mig langaði 
eiginlega ekki að fara að vinna 
hjá einkafyrirtæki með það eitt 
að markmiði að gera hag þess 
fyrirtækis betri, það var einhver 
tilfinning þarna um að mig lang-
aði til að gera þjóðfélaginu gagn. 
Mér fannst lögreglustarfið geta 
verið rétta leiðin til þess og fór 
því á heimasíðu Lögregluskól-
ans, skráði mig í inntökupróf og 
komst inn. Ég hef ríka réttlætis-
kennd og fannst að það mætti 
alveg nýtast einhvers staðar. 

Gná: Ég var líka stödd á eins 
konar tímamótum en ég var 
orðin 34 ára gömul þegar ég sótti 
um inngöngu í Lögregluskólann. 
Mig langaði mikið að setjast á 
skólabekk eftir að hafa unnið í 
viðskiptalífinu, sem dagmamma 
og í ýmsum rekstri í fjöldamörg 
ár ásamt því að ala upp fjögur 
börn, en það yngsta var sjö ára 
þegar ég hóf nám í skólanum. 
Svo vildi til að mikil umfjöllun 
var um lögregluna á þessum 
tíma í fjölmiðlum og það vakti 
áhuga minn, mér fannst þetta 
geta orðið spennandi reynsla.

Martha: Mín fyrstu kynni af 
starfi lögreglunnar voru í 
desember 2003 en þá lenti ég í 
smá umferðaróhappi. Eftir það 
fór ég að fylgjast með starfi 
hennar, las lögreglufréttir af 
áhuga og fannst þetta hljóma 
mjög skemmtilegt og fjölbreytt 
starf. Ég sótti svo að endingu 
um að komast inn í skólann árið 
2004 og sé ekki eftir því.

Flestir byrja starf sitt í almennri 
deild lögreglunnar, en það er sú 
deild sem er sýnileg á götum 
úti, og halda áfram að starfa 
þar eða færa sig yfir í einhverja 
aðra deild. Þannig er Martha 
búin að vera í ár í almennri 
deild og segist gjarnan vilja 
starfa þar áfram og Gná og 
Aldís byrjuðu þar sömuleiðis. 
Götulögreglan sinnir öllum 
almennum útköllum, allt frá 
upplýsingagjöf, umferðarslys-
um og upp í innbrot, og er yfir-
leitt fyrst á vettvang. Efnahags-
brotadeild sinnir alvarlegum 
fjármunabrotum sem framin 

eru í annars löglegri starfsemi. 
Sem dæmi um brot má nefna 
fjársvik, fjárdrátt, peninga-
þvætti og fleira. Eins og alþjóð 
veit hefur mikið af verkefnum 
legið fyrir hjá efnahagsbrota-
deild undanfarin ár og var 
Aldísi boðið starf í deildinni 
árið 2004. Alþjóðadeildin hefur 
öll mál á sinni könnu er varða 
samskipti lögreglunnar við 
útlönd. Þar er Interpol og Eur-
opol líka staðsett en segja má að 
alþjóðadeildin sé eins konar 
pósthólf þar sem öll erindi sem 
berast eru flokkuð og skoðuð og 
ákveðið hvort aðhafast þurfi 
eitthvað í málinu.

Er eitthvað til sem heitir dæmi-
gerður dagur í starfinu?
Martha: Nei, það er ekki hægt 
að segja það. Þarna fær maður 
smjörþefinn af öllu því sem lög-
reglan kemur nálægt og oftar 
en ekki þarf maður að taka U-
beygju á Hringbraut og ganga í 
óvænt verkefni. Einn daginn 
ertu kannski að hjálpa álftum 
yfir Hringbraut og þann næsta 
að koma að alvarlegu slysi. 
Þessa dagana er ég ásamt ann-
arri lögreglukonu í sex mánaða 
tilraunaverkefni. Við erum 
saman á bíl í einu hverfi Reykja-
víkur og markmiðið er að læra 
inn á hverfið, á hverju þarf að 
taka og tryggja markvissari 
löggæslu.

Aldís: Oftast er maður með 1-
3 mál á sinni könnu, eftir því 
hvað þau eru stór, og dagurinn 
fer í það að vinna upp úr gögn-
um, leita til banka og fyrirtækja 
um allan bæ, setja gögnin upp og 
tala við fólkið og fá skýringar frá 
því sem þarf svo að skoða miðað 
við gögnin. Hingað koma stóru 
málin úr viðskiptalífinu, mál sem 
eru erfið og flókin. Meirihluta 
þeirra er kannski verið að rann-
saka í fyrsta skipti á Íslandi og 
engin forskrift til um hvernig 
rannsóknin skuli fara fram. 
Þegar stór mál koma upp úti á 
landi höfum við líka verið í að 
aðstoða við rannsókn þeirra og 
þegar Neskaupstaðarmálið kom 
upp vorum við með það mál nær 
alfarið á okkar könnu ásamt 
Tæknideildinni. Þegar mál koma 
upp þar sem brotin eru enn yfir-
standandi fer öll deildin í það þar 
sem nauðsynlegt er að vinna 
hratt. Manneskjan er eftir atvik-
um handtekin, krafist gæslu-
varðhalds og gerð húsleit og þá 
auðvitað er nauðsynlegt að við-
komandi þurfi ekki að vera of 
lengi í varðhaldi. Eftir að gerð 
hefur verið húsleit og nauðsyn-
legum gögnum hefur verið safn-
að er viðkomandi sleppt og við 
tekur rannsókn sem getur tekið 
frá einum mánuði til nokkurra 
ára. 

Gná: Við sinnum ótrúlega fjöl-
breyttum verkefnum. Sem dæmi 
um hvers kyns verkefnin eru 
sem við sinnum í deildinni má 
nefna að ef Íslendingur er hand-
tekinn í London hefur breska lög-
reglan samband við Interpol í 
Reykjavík og í framhaldinu 
athugum við feril mannsins, 
sakavottorð og annað er lýtur að 
þeim handtekna og sendum út. 
Seinna meir er þessi maður 
kannski dæmdur í fangelsi og ef 
hann vill sitja af sér dóminn hér-
lendis þarf að framselja hann til 
Íslands. Þá er það gert með 
aðstoð okkar og við lögreglu-
mennirnir í alþjóðadeildinni 
förum út og sækjum hann og 
fylgjum heim. Það eru því lög-
reglumenn hjá alþjóðadeildinni 
sem sjá um að flytja framselda 
Íslendinga heim, sem og að senda 

Oft erfitt að grípa inn í líf fólks
Árið 2005 voru starfandi lögreglumenn á land-
inu rétt tæplega 800, þar af 717 karlmenn á 
móti 82 konum. Konum hefur þó mikið fjölgað 
í faginu síðustu árin og þær lögreglukonur sem 
Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti úr þremur 
mismunandi deildum lögreglunnar sögðust lítt 
finna fyrir því að þær ynnu í karlaumhverfi.

Einn dag-
inn ertu 
kannski 
að hjálpa 
álftum yfir 
Hringbraut 
og þann 
næsta kem-
urðu að 
alvarlegu 
slysi.

til síns heima útlendinga sem 
vísað hefur verið úr landi á 
grundvelli útlendinga- eða 
refsilaga. Það er mikilvægt að 
passa upp á hvert einasta atriði 
þegar kemur að slíkum flutn-
ingum, öll tilskilin leyfi þurfa 
að vera fyrir hendi og í öllum 
flutningum þarf að finna flug-
félög sem samþykkja það að 
fljúga með okkur. Ætli ferðirn-
ir séu ekki um 10-12 á ári og nú 
er ég einmitt að undirbúa eina 
slíka sem farin verður í næstu 
viku.

Það liggur beinast við að ætla 
að starf lögreglumanns sam-
ræmist ekki fjölskyldulífi 
þegar svo títt er um ferðalög 
og vaktavinna í flestum deild-
um. Hvernig gengur að búa 
þannig um hnútana að heimil-
islífið gjaldi þessa ekki?
Gná: Það er nauðsynlegt að 
hafa gott net í kringum sig því 
það er oft þannig að maður er 
einfaldlega fastur í vinnunni 
og kemst hvergi. Reyndar á 
ég í dag bara stálpaða krakka 
og svo frábæran eiginmann 
sem gengur í öll húsverk 
þannig að ég nýt góðs af því.

Martha: Unnusti minn er 
einnig í lögreglunni og við 
vinnum bæði vaktavinnu og 
erum sem betur fer á sömu 
vöktum. Við erum ekki með 
börn en ég get ímyndað mér 
að það sé smá púsluspil að 
samræma fjölskyldulíf og 
vinnu þegar bæði ganga vakt-
ir. 

Aldís: Við í efnahagsbrota-
deildinni erum ekki á vöktum 
þannig að yfirleitt erum við í 
vinnunni frá kl. 9-5. Það er 
helst þegar stóru málin eru að 
hefjast að við erum hér fram 
á kvöld en það er sjaldgæfara, 
svo að starfið hentar fjöl-
skyldulífi vel. Það eru aðrir 
þættir sem eru erfiðari við 
starfið en vinnutíminn. 

Hvaða atriði eru það þá sem 
ykkur finnst erfið við starfið?
Aldís: Mannlegi þátturinn er 
stór hluti af starfinu og það er 
alltaf erfitt að tala við fólk sem 
hefur misstigið sig og er fullt 

iðrunar. Að sama skapi er það 
samt jákvætt því þá veit maður 
að þetta fólk er búið að iðrast 
og maður vonar bara að það 
bæti ráð sitt og geri sjálfu sér 
ekki meiri skaða. Í raun er 
ekkert mál eins því það er allt-
af eitthvað fólk þarna á bak 
við sem maður þarf að hugsa 
um og þótt maður sé að vinna í 
þurrum skjölum má ekki 
gleyma fólkinu sem á þessi 
gögn og bjó þau til. Það er líka 
okkar að reyna að komast að 
því hvort fólk sé saklaust, það 
vonar enginn að fólk sé sekt. 
Mér finnst líka alltaf erfitt að 
hlusta á ósanngjarna umfjöll-
un um störf lögreglunnar í 
fjölmiðlum og þá á ég við 
þegar maður veit betur, að 
staðhæfingar eru ekki á rökum 
reistar, og það virðist vera 
meira um það upp á síðastið. 
Lögreglumenn mega yfirleitt 
ekki tjá sig um einstök mál og 
eiga því erfitt með að verja 
sig. 

Martha: Það eru mörg mjög 
erfið verkefni sem við í 
almennu deildinni þurfum að 
taka á. Erfiðast er að koma að 
alvarlegum slysum og að 
grípa inn í heimilisofbeldi, 
sérstaklega þar sem börn eiga 
í hlut. Oft er líka óþægilegt en 
jafnframt spennandi að vita 
aldrei hvernig dagurinn verð-
ur. Þú mætir bara vaktina og 
verður að vera til í allt.

Gná: Ég er hætt í almennu 
deildinni þannig að ég er ekki 
lengur í því að grípa inn í líf 
fólks á þennan hátt, nema hvað 
varðar brottvísanir úr landi. 
Það eru margir, oftast flótta-
fólk, sem vilja alls ekki fara úr 
landi. Lögreglumenn þurfa að 
hafa ákveðna brynju því það er 
margt sem við sjáum sem aðrir 
sjá ekki og verðum við að geta 
sorterað og ákveðið að taka 
ekki vinnuna með okkur heim. 
Þetta hefur ekkert að gera með 
það hvort manneskjan er köld, 
hlý, vond eða góð – þeir sem 
geta ekki aðskilið vinnuna og 
heimilislífið þrífast einfaldlega 
illa í þessu starfi. 

Haldið þið að það sé munur á 

því að vera kona eða karl í 
lögreglunni?
Martha: Mér hefur aldrei 
fundist það skipta máli og hef 
aldrei fundið fyrir því að ég sé 
kona í lögreglunni en ekki karl. 
Það er kannski helst að maður 
geti ímyndað sér að þegar upp 
koma mál eins og heimilisof-
beldi að konum þyki stundum 
þægilegra að tala við okkur en 
það er allur gangur á því. Ég 
hef tekið eftir því að þegar við 
erum tvær saman á bíl er fólk 
stundum hissa en ánægt að sjá 
tvær konur á bíl. Búningurinn 
mætti aftur á móti vera snið-
inn betur að þörfum kvenna en 
það eru nýir búningar væntan-
legir í sumar sem ég hlakka 
mikið til að fá og vonandi eru 
þeir líka hlýrri.

Gná: Já, ég hlakka líka til 
þess og þá sérstaklega að 
losna við bindið. En hvað varð-
ar þetta með karl og konu þá 
langar mig svolítið til að taka 
það einfaldlega út úr hugsun-
arhættinum. Nú ruddi maður 
ekki brautina en í dag er þetta 
mjög þægilegt umhverfi fyrir 
konu að starfa í. Auðvitað 
koma upp aðstæður þar sem 
reynsluheimur kvenna nýtist 
umfram reynsluheim karla en 
það getur líka verið öfugt; þar 
sem karlmenn hafa ákveðinn 
reynsluheim að baki sem við 
höfum ekki. Borgarinn hugs-
ar stundum að stöðva þurfi 
ofbeldi með valdi og finnst að 
karlmaður eigi að mæta á 
staðinn þegar slík mál koma 
upp en samningatæknin er 
alltaf fyrsta vopn lögreglunn-
ar og það er undantekning að 
það virki ekki, og á það jafnt 
við um karlmenn og konur.

Aldís: Ég hef aldrei fundið 
fyrir því í starfi mínu hjá lög-
reglunni að það sé betra eða 
verra að vera kona. Maður 
gefur sig ekkert í þau verk sem 
maður treystir sér ekki í og það 
fer bara eftir líkamsburði, ekki 
kyni. Viðskiptavinir okkar eru 
líka af báðum kynjum og því 
nauðsynlegt að slíkt hið sama 
sé til staðar hjá lögreglunni. 
Kona gerir ekki líkamsleit á 
karlmanni og öfugt. 





E
itt flóknasta og 
umfangsmesta saka-
mál sem fjallað hefur 
verið um í íslensku 
réttarkerfi hófst 
formlega með húsleit 

í höfuðstöðvum Baugs Group við 
lok vinnudags 28. ágúst 2002. 
Málið allt hefur fengið viðurnefn-
ið Baugsmálið, og hefur verið 
fjallað gríðarlega mikið um málið 
í fjölmiðlum síðan það komst í 
hámæli með húsleitinni.

Um aðdraganda húsleitarinnar 
var fjallað í Fréttablaðinu í gær, 
hér verður kastljósinu beint að því 
hvað gerðist eftir að húsleitin var 
afstaðin, þegar klukkan var að 
nálgast miðnætti 28. ágúst. 

Baugur Group brást strax við 
húsleitinni með því að krefjast 
þess að dómstólar úrskurðuðu um 
lögmæti hennar, og gögnum sem 
fengust yrði skilað.

Upplýsingar sem fjölmiðlar 
höfðu um húsleitina voru afar tak-
markaðar. Ríkislögreglustjóri 
tjáði sig ekki um leitina, og það 
gerði ekki heldur kærandinn, Jón 
Gerald Sullenberger, eða lögmað-
ur hans, Jón Steinar Gunnlaugs-
son.

Fréttaskrif af húsleitinni 
byggðust því nær eingöngu á því 
sem fram kom í tilkynningu stjórn-
ar Baugs til Kauphallar Íslands, 
og því sem fram kom í kæru lög-
manns Baugs til héraðsdóms.

Ásökun Jóns Geralds var meðal 
annars sú að stjórnendur Baugs 
hefðu „með röngum reikningum 
látið Baug hf. greiða verulegar 
fjárhæðir til kaupa á skemmti-
bátnum The Viking Miami í Flór-
ída í Bandaríkjunum sem þeir eiga 
í félagi við Jón Gerald Sullenber-
ger sem er viðskiptafélagi þeirra 
sem þar býr,“ eins og sagði í kröfu 
ríkislögreglustjóra frá þessum 
tíma.

Hreinn Loftsson, stjórnarformað-
ur Baugs, kærði húsleitina til hér-
aðsdóms. Í kærunni kom fram að 
rannsókn lögreglu hefði byggst á 
tveimur meginþáttum. 

Í fyrsta lagi var grunur um 
misferli vegna 33 reikninga sem 
Nordica Inc., fyrirtæki Jóns Ger-
alds í Bandaríkjunum, gerði til 
Baugs. Í öðru lagi snerist rann-
sóknin um að upplýsa hvort reikn-
ingur að upphæð tæplega 590 þús-
und bandaríkjadala, sem í ágúst 
2002 jafngiltu um 52 milljónum 
króna, hafi verið gjaldfærður í 
bókhaldi Baugs, og hvar greiðsla 
vegna reikningsins hafi endað.

Talsvert hefur verið rætt um 
þennan 52 milljóna króna reikning 
sem lögreglan vildi vita hvort 
hefði verið gjaldfærður, og hver 
hefði fengið hann greiddan. Í kæru 
lögmanns Baugs kom fram að um 
misskilning lögreglu væri að 
ræða, þeir hefðu, að því er virtist, 
ekki áttað sig á muninum á hug-
tökunum debet og kredit. Reikn-
ingurinn hafi þannig verið kredit-
reikningur frá Nordica Inc., og 
hafi verið færður til tekna í bók-
haldi Baugs, en ekki sem útgjöld 

eins og lögregla hafði talið.
Dómstólar höfnuðu kröfu 

Baugs um að húsleitin yrði 
úrskurðuð ólögmæt, með þeim 
rökum að ekki væri hægt að bera 
húsleitarúrskurð undir dómara 
eftir að húsleit er lokið. 

Frá upphafi hafa forsvarsmenn 
Baugs haldið því fram að rann-
sókn lögreglu áður en til húsleitar 
kom hafi verið ábótavant. Jón Ger-
ald lagði fram kæru sína, og gögn 
henni til stuðnings, sunnudaginn 
25. ágúst 2002. Húsleitin var gerð 
klukkan 17 miðvikudaginn 28. 
ágúst. Þannig hafði lögreglan 
aðeins rúma þrjá sólarhringa til 
að yfirheyra Jón Gerald og rann-
saka ásakanir hans á hendur for-
svarsmönnum Baugs áður en gerð 
var húsleit hjá fyrirtækinu.

Ástæða þess að húsleit lögreglu 
einmitt á þessum tímapunkti hefur 
verið gagnrýnd svo harkalega er 
ekki síst sú að á þessum tíma vann 
kaupsýslumaðurinn Phillip Green 
að yfirtökutilboði í bresku fata-
verslunarkeðjuna Arcadia upp á 
um 109 milljarða króna, með 
stuðningi Baugs, sem átti 20 pró-
sent í Arcadia. Green sagði fjöl-
miðlum að húsleitin hefði skaðað 
tilboðið, og svo fór að Green keypti 
hlut Baugs í Arcadia og Baugur 
tók ekki þátt í yfirtökutilboðinu.

Málið var til rannsóknar hjá 
efnahagsbrotadeild ríkislögreglu-
stjóra frá því húsleitin var gerð, 
og voru margir yfirheyrðir vegna 
málsins, sumir með stöðu grun-
aðra manna en aðrir sem vitni.

Hinn 1. júlí 2005 gaf ríkislögreglu-
stjóri út fyrstu ákæruna í málinu, 
sem var orðið þekkt sem Baugs-
málið. Ákæran var í 40 liðum, og 
þar voru sex ákærðir, þau Jón 
Ásgeir Jóhannesson, Kristín 
Jóhannesdóttir, Jóhannes Jónsson, 
Tryggvi Jónsson, Stefán Hilmar 
Hilmarsson og Anna Þórðardóttir. 
Ákært var vegna brota á almenn-
um hegningarlögum, og brota á 
lögum um bókhald, ársreikninga 
og hlutafélög.

Ákærðu lýstu sig öll saklaus af 
öllum ákærum við fyrirtöku í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur, og verjend-
ur þeirra héldu því fram að vart 
stæði steinn yfir steini í ákærunni, 
sem væri óljós og meingölluð. 

Svo fór að fjallað var um ágall-
ana fyrir héraðsdómi, og í sept-
ember vísaði svo dómurinn mál-
inu frá í heild sinni. 

Sækjandi í málinu, Jón H. 
Snorrason, þáverandi saksóknari 
og yfirmaður efnhagsbrotadeildar 
ríkislögreglustjóra, kærði frávís-
unina til Hæstaréttar. Hæstiréttur 
dæmdi í málinu 10. október 2005, 
og vísaði 32 af 40 ákæruliðum frá, 
en lagði fyrir héraðsdóm að fjalla 
efnislega um ákæruliðina átta sem 
eftir stóðu.

Í framhaldinu ákvað Haraldur 
Johannessen ríkislögreglustjóri 
að segja sig frá rannsókn málsins. 
Í viðtali við Stöð 2 sagði Haraldur: 
„Ég held það sé heppilegast vegna 
framgangs málsins, framtíð þessa 
máls, að ríkissaksóknari taki 

Átök innan 
réttarsala 
og utan
Rannsókn efnahagsbrotadeildar ríkislögreglu-
stjóra á meintum brotum stjórnenda Baugs Group 
og tengdra fyrirtækja hófst haustið 2002, og á 
morgun verður það sem eftir stendur af málinu 
tekið fyrir í héraðsdómi. Brjánn Jónasson fer yfir 
atburðarásina sem leiddi að dómsmálinu sem tek-
ist verður á um í réttarsal næstu vikurnar.



Hilmarssonar og Tryggva Jóns-
sonar, þess að dómstólar úrskurð-
uðu lögreglurannsóknina ólög-
mæta, en til vara að forsvarsmenn 
embættisins yrðu úrskurðaðir 
vanhæfir til að fjalla um málið, og 
þar með undirmenn þeirra allir.

Þessu mótmælti saksóknari 
ríkislögreglustjóra á þeim grund-
velli meðal annars að embættið 
hefði aldrei lýst sig vanhæft til að 
fjalla um öll mál tengd þessum 
einstaklingum.

Úr varð að endingu að Héraðs-
dómur Reykjavíkur úrskurðaði 
þann 18. desember að Haraldur 
Johannesen ríkislögreglustjóri og 
Jón H. Snorrason, saksóknari 
efnahagsbrota, væru vanhæfir til 
að fjalla um málið, en starfsmenn 
þeirra ekki. 

Hæstiréttur staðfesti þann 

úrskurð 23. janúar síðastliðinn 
hvað varðaði Harald, en taldi Jón 
H. Snorrason ekki vanhæfan. Ekki 
kemur þó til að Jón H. komi frekar 
að málinu því hann hefur flust til í 
starfi hjá lögreglunni. Skömmu 
síðar setti Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra Egil Guðjónsson, 
sýslumann í Reykjavík, í starf 
ríkislögreglustjóra í málinu.

Nú er því ólokið tveimur 
öngum Baugsmálsins, en einum 
hefur verið lokið. Upphaflegum 
ákærum hefur verið vísað frá að 
hluta og sýknað í því sem eftir 
stóð. Rannsókn á meintum skatta-
lagabrotum er í gangi, og engin 
ákæra hefur verið gefin út vegna 
þessa.

Sá hluti málsins sem varð til 
þegar endurákært var eftir frá-
vísun á 32 af 40 ákæruliðum verð-
ur tekinn fyrir í Héraðsdómi 
Reykjavíkur á morgun, mánudag.

ákvarðanir um þau efni. Það er 
hægt með rökum að halda því 
fram að ríkislögreglustjóra-
embættið sé orðið of involverað í 
þetta mál til þess að geta litið hlut-
laust á þær ákvarðanir sem þarf 
að taka í málinu.“

Bogi Nilsson ríkissaksóknari 
tók þó ekki við málinu þar sem 
hann taldi tengsl sín við starfs-
mann KPMG endurskoðunarfyrir-
tækisins, sem endurskoðendur 
Baugs Group, gera sig vanhæfan. 
Í kjölfarið skipaði dómsmálaráð-
herra því Sigurð Tómas Magnús-
son ríkissaksóknara í málinu.

Sigurður Tómas tók við málinu 
og flutti ákæruliðina átta í héraðs-
dómi snemma árs 2006. Hinn 17. 
mars voru ákærðu sýknuð af 
öllum ákærum í héraði. Þeim dómi 
var áfrýjað til Hæstaréttar vegna 
sex af átta ákæruliðum. Hæsti-
réttur staðfesti svo með dómi 
sínum frá 25. janúar 2007 sýknu-
dóm héraðsdóms.

Samkvæmt íslenskum lögum er 
heimilt að gefa út endurákæru 
hafi dómstólar vísað ákærum frá, 
og þá heimild nýtti Sigurður 
Tómas þegar hann gaf út endur-
ákæru í 19 liðum vegna hluta 
ákæruliðana 32 sem Hæstiréttur 
hafði vísað frá. Endurákæran var 
gefin út 31. mars 2006, og ákærðir 
voru þeir Jón Ásgeir Jóhannesson 
og Tryggvi Jónsson, en auk þeirra 
var Jón Gerald Sullenberger nú 
ákærður í fyrsta skipti í málinu.

Endurákærurnar urðu að öðru 
dómsmáli heldur en upphaflegu 
ákæruliðirnir, og voru því um tíma 
tveir aðskildir angar af Baugsmál-
inu í gangi fyrir íslenskum dóm-
stólum. Verjendur kröfðust þess 
að endurákærunum yrði vísað frá, 
og að endingu fór svo að héraðs-

dómur vísaði frá fyrsta ákæru-
liðnum, og staðfesti Hæstiréttur 
þann dóm.

Í fyrsta ákæruliðnum var Jón 
Ásgeir Jóhannesson sakaður um 
fjársvik eða umboðssvik með því 
að leyna stjórn Baugs upplýsing-
um við kaup Baugs á Vöruvelt-
unni, fyrirtæki sem átti og rak 10-
11 verslunarkeðjuna. Dómara 
þótti óskýrt í ákærunni hvernig 
sú atburðarás sem lýst er í ákæru-
liðnum varðaði við lög.

Þriðji anginn af Baugsmálinu 
lét á sér kræla haustið 2006, 
skömmu eftir að fyrsta ákærulið 
endurákæru var vísað frá. Það er 
rannsókn á skattamálum einstakl-
inga tengdum Baugi. Jón Ásgeir 
Jóhannesson sendi frá sér frétta-
tilkynningu þar sem hann segir að 
bæði hann og samstarfsmenn 
hans hefðu verið boðaðir í yfir-
heyrslur á ný vegna meintra 
skattalagabrota hans sjálfs, sem 
og brota í rekstri Baugs Group og 
Fjárfestingafélagsins Gaums. 

Jón Ásgeir gagnrýndi það harð-
lega að sömu menn og hefðu áður 
lýst sig óhæfa til að fjalla um mál 
honum tengt eftir frávísun á 
ákæruliðum fyrstu ákærunnar 
sæju sig nú þess umkomna að 
rannsaka hann og fjölskyldu hans 
á nýjan leik.

Kröfðust lögmenn Jóns 
Ásgeirs, systur hans Kristínar, og 
föður þeirra Jóhannesar Jónsson-
ar, auk lögmanna Stefáns H. 

Það er hægt með rök-
um að halda því fram 
að ríkislögreglustjóra-
embættið sé orðið 
of involverað í þetta 
mál til þess að geta 
litið hlutlaust á þær 
ákvarðanir sem þarf 
að taka í málinu.  
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Í
talski rithöfundurinn Italo 
Calvino skrifaði sögu af 
tveimur föngum sem 
vilja, eins og títt er um 
fanga, komast út. Þeir 
þekkja ekki arkitektúr 

fangelsisins sem þeir dvelja í, 
vita aðeins að það er rammgert. Í 
klefanum taka þeir því að velta 
fyrir sér hvernig rammgerðasta 
hugsanlega fangelsi væri upp 
byggt. Þeir hugsa og teikna og 
skrafa og reyna að gera sér í 
hugarlund hið rammgerðasta 
hugsanlega fangelsi. Takist þeim 
að teikna uppdrátt að slíku fang-
elsi getur hugsast að þeir finni 
leið út úr teikningunni sinni – 
skyldu þeir einmitt vera staddir í 
því sama fangelsi eru þeir þá 
hólpnir. Ef fangelsið sem þeir eru 
geymdir í er ögn auðveldara við-
ureignar en það sem þeir hafa 
teiknað eru þeir líka hólpnir. Ef 
sannanlega engin fær leið finnst 
út úr hinu rammgerðasta fang-
elsi allra fangelsa vita þeir það 
þó og geta hætt að reyna. Calvino 
sagði verkefni bókmennta á 
okkar dögum vera af þessum 
toga (en okkar dagar eru þá ein-
mitt sjöundi áratugur 20. aldar): 
að gera okkur skýra grein fyrir 
öllum viðjunum sem halda okkur 
– hvort sem þá verður nokkur 
leið út eða ekki er þetta heiðar-
legt viðbragð við angist.

Skáldin eru mörg og standa 
sig misjafnlega. Á örskömmum 
tíma virðist hafa losnað úr læð-
ingi uppsöfnuð ólga, hvöt, þörf 
fyrir að gefa glænýjum heimi og 
glænýju Íslandi merkingu – hún 
finnur sér farveg í bók Andra 
Snæs, Draumalandinu, viðtökum 
við henni og blysgöngum gegn 
hálendisvirkjunum, í virku blogg-
samfélagi – en líka í væntanleg-
um nýjum framboðum til Alþing-
is, ekki síst í óvæntri 
fylgisaukningu Frjálslynda 
flokksins. Í kjölfar aðalfundar 
Frjálslynda flokksins má ætla að 
þaðan muni heyrast hátt í rödd-
um sem segja fangelsisveggina 
byggða úr útlendingum. Þetta er 
nýr málstaður á Íslandi, í nýjum 
veruleika. Ekki svo að rasismi sé 
að skjóta hér rótum í fyrsta sinn 
– frægt er hvernig yfirvöld kröfð-
ust þess allt fram á 8. áratug 20. 

aldar að Bandaríkin sendu enga 
þeldökka hermenn með varnar-
liði sínu, og vísuðu til sérstöðu 
Íslands málstaðnum til varnar. 
En slíkar aðgerðir voru, ef svo 
má segja, „fyrirbyggjandi“ – og 
orðræða um útlendinga hefur 
aldrei skipað stóran sess í 
íslenskri pólitík því þeir hafa eig-
inlega ekki verið hér. Nú þegar 
Ísland hefur á stuttum tíma stig-
ið risavaxin skref inn í alþjóða-
hagkerfið og iðnvæðing er hafin 
á landinu, mætum við (ef okkur 
má kalla, og svo framvegis) 
nýjum veruleika: öðru fólki.

Slóvenski heimspekingurinn 
Slavoj Zizek, einn ötulasti samfé-
lagsrýnir okkar daga, hefur 
meðal annars ætlað sér að endur-
vekja sannleikshugtakið á nýjum 
forsendum. Hann talar ekki um 
sannleikann sem safn staðreynda, 
heldur atburð. Sannleiksatburð-
urinn er í stuttu máli þegar ver-
öldin öll birtist skyndilega í nýju 
ljósi, þegar hnitakerfi skilnings 
manns færist allt til. Þetta getur 
gerst í einkalífi, til dæmis þegar 
manneskja verður ástfangin eða 
verður fyrir trúarupplifun. Sann-
leiksatburður getur líka átt sér 
stað í samfélagi, við gjörbreyt-
ingu eða byltingu.

Vandinn við svona uppgötvan-
ir, sannleiksatburði, er að þeim 
má apa eftir, með stílískum til-
færingum og framleiða gerviat-
burð, sjónhverfingar sem skilja 
áhorfandann eftir bergnuminn. 
Einfaldasta tólið til framleiðslu 
slíkra gerviatburða er skeyting – 
að sýna eða nefna tvö fyrirbæri í 
sömu mund og skapa þannig 
vensl á milli þeirra, án þess að 
þurfa nokkurn tíma að nefna 
hvers lags vensl það eru, því 
myndmál býður hvorki upp á 
samtengingar né forsetningar. 
Þetta er sú tækni sem fyrirtæki 
beita látlaust í ímyndasköpun 
sinni – og stjórnmálaöfl fyrir 
kosningar. Og nú eru kosningar í 
nánd.

Í opnunarræðu landsþings 
Frálslynda flokksins nefndi for-
maður hans innflytjendur og 
berkla á sama stað, án þess að 
segja berum orðum hvaða tengsl 

væru þar á milli. Slík beiting 
aðdróttana er sjaldheyrð nema á 
stríðstímum, þegar ýjað er að 
skaðvænlegum, jafnvel ómann-
legum eiginleikum andstæðings. 
Svona má ýja að samhengi og 
skapa hugrenningatengsl, sem 
geta jafnvel haft yfirbragð upp-
götvunar á meðan á sýningunni 
stendur. Sé bragðinu beitt ítrekað 
í sama augamiði síast hin óræðu 
tengsl inn í almenna umræðu. 
Þau standast hins vegar ekki að 
horft sé augliti til auglitis við 
þau. Spyrji maður blátt áfram: 
„Meinarðu að forðast beri að 
snerta á útlendingum í millitíð-
inni, vegna smithættu?“ mun 
Guðjón ekki einfaldlega svara já. 
Ef til vill má segja að raunveru-
legur atburður felist í að afhjúpa 
goðsagnir, en gerviatburður í að 
framleiða þær.

Í fréttamola Blaðsins undir lok 
janúar var sagt frá því hversu 
strætósamgöngur hefðu eflst á 
Akureyri eftir að fargjöld voru 
þar lögð niður. Farþegar ku 
ánægðir, og geta í þokkabót, sagði 
í fréttinni, talað við bílstjórana 
orðabókalaust þar sem þeir eru 
allir íslenskir. Það sem er sagt 
hreint út er þannig séð auðvelt að 
kljást við en það eru aðdróttan-
irnar, allt sem er ýjað að og 
gaukað að umleikis meintan 

kjarna hvers máls, sem eru erfið-
ar viðureignar – og geta orðið 
fjarska lífseigar. Kvenfyrirlitn-
ing kemur ekki lengur fram í því 
að nokkur maður segi blátt áfram 
að konur séu lélegur pappír – hún 
birtist í öllu nema beinum stað-
hæfingum. Eins munu fáir gang-
ast við því, berum orðum, að hata 
eða fyrirlíta innflytjendur, gesti 
til landsins eða tiltekna hópa 
þeirra – en vænta má að látlaust 
verði ýjað að slíku óþoli milli lín-
anna, næstu mánuði.

Annað, sem getur reynst enn 
snúnara að veita athygli, er það 
sem ekki er sagt. Fréttablaðið 
birti í febrúarbyrjun forsíðufrétt 
undir fyrirsögninni „Erlendum 
mökum fjölgar“. Gaf fréttin til 
kynna að tilraunir útlendinga til 
að giftast á fölskum forsendum 
og fá þannig dvalarleyfi í landinu 
væru áhyggjuefni. Fyrir utan þá 
dásemd að á landinu er rekin 
stofnun sem tekur manneskjur í 
yfirheyrslu til að rannsaka hvort 
þær séu raunverulega ástfangn-
ar, er sérdeilis athygli vert að 
fréttin var sögð án þess að minnst 
væri á annað samhengi þessarar 
aukningar, svo sem tíðari ferða-
lög ungra Íslendinga erlendis, til 
dæmis skiptinámsdvalir á báða 
bóga, inn og út. Aukning á kynn-
um ungs fólks yfir landamæri er 
sjálfsagt töluvert meiri en aukn-
ing hjónabanda yfir landamæri – 
enn sem komið er. Að blaðamað-
ur gaumgæfi ekki þetta augljósa 
samhengi gefur til kynna, ef ekki 
meðvitaðan ásetning, þá í öllu 
falli andann að baki umfjöllun-
inni.

Góðu fréttirnar: hugmynda-
fræði sem mótast og staðfestist 
einkum í hinu hálfsagða og 
ósagða þolir illa að vera tekin á 
orðinu, hún þolir illa dagsljósið – 
og þangað þarf því að draga 
hana.

Rasismi er tilraun til að gefa 
óyndi, ljóninu í veginum milli 
manns og nautnar hans, andlit og 
nafn: „Það eru útlendingarnir!“ 
Fjölskyldur alkóhólista geta 
kannast við sambærilega orð-
ræðu, þar sem drykkjusjúkling-
urinn, ófær um að takast á við 
annmarka sjálfs sín eða samfé-

lagsins, beinir beiskju sinni lát-
laust að tilteknum þáttum í 
umhverfi sínu, helst hinum 
óhagganlegustu, og sakar þá – 
fjölskyldumeðlimi, vinnuveitend-
ur, vini, foreldra – um að standa í 
vegi fyrir sér. Hann flytur bræði 
sína, sem liggur of djúpt til að 
ræða hana, yfir á nærstadda eða 
fjarstadda eftir því sem til fellur 
– skyldi einhver krefja hann 
svara getur hann breitt yfir vang-
etu sína til að ljúka máli, með 
drykkjulátum.

Á sambærilegan máta er sú 
mótsögn rasískra afla að vilja 
annars vegar njóta góðs af hag-
kerfinu sem stólar á erlent vinnu-
afl, en ala hins vegar á óskum um 
að útlendingarnir sjálfir hafi sig 
hæga eða hafi sig á brott, einmitt 
þess lags vítahringur sem rasismi 
nærist á. 

Fyrrnefndur Slavoj Zizek 
hefur haldið því fram að okkar 
dagar einkennist af offramleiðslu 
óra. Órar, eins og hann notar 
orðið, má segja að séu falskir 
fangelsisuppdrættir, látlaust 
svikin loforð um lausn. Raunar 
virðist óhætt að tala um viðvar-
andi, stöðugan hagvöxt á sviðinu, 
í myndmáli auglýsinga og frétta 
ekki síður en orðræðu ráðamanna 
og nú á næstunni, einmitt hér, 
frambjóðenda. Fari Frjálslyndir 
fram til næstu kosninga, með þá 
orðræðu í farteskinu sem nú virð-
ist verða raunin, verður rík þörf 

á tólum til að taka í sundur sög-
urnar sem þeir segja sjálfum sér 
og virðast ætla að segja öðrum – 
og tólum til að beina sjónum að 
þeim tabúum, þeim raunverulegu 
vandamálum, sem þessar sögur 
hylma yfir. Ranghugmyndir og 
órar um útlendinga sem vanda-
mál eiga ekki að festa rætur í pól-
itískri orðræðu landsins.

Fremst meðal jafningja í 
flokki þeirra tabúa sem ekki 
hefur verið rætt í umræðulands-
laginu sem hér hefur mótast á 
síðustu tveimur áratugum er þá 
ef til vill stétt og stéttamunur. 
Vinstrihreyfing sem ekki mætir 
á því alþjóðlega fjármagnskerfi 
sem við erum nú öll þátttakendur 
í, augliti til auglitis, og talar ekki 
opinskátt um það, er sek um skilj-
anlega en mannskemmandi með-
virkni. Og veit það best sjálf. Við 
þurfum ekki nema að líta bros-
andi hvert framan í annað – stöðu 
innan hagkerfisins má nú meta á 
fjölda tannskemmda.

Þeir sem segja að frjálslyndir (æ, 
og hvers vegna gat flokkurinn 
ekki heitið eitthvað annað …) eigi 
lof skilið fyrir að „opna þarfa 
umræðu, þó að ég sé ekki sam-
mála öfgafyllstu skoðunum Jóns 
eða Magnúsar eða Guðjóns …“ 
hafa rangt fyrir sér. Ekki efnis-
lega – þróun byggðar á Íslandi er 
einkar merkileg og það mun 
krefjast mikillar vinnu og athygli, 
annars vegar að skilja nýjan 
veruleika, hins vegar að tryggja 
aðfluttum fullan aðgang að sam-
félagi okkar. Þeir hafa rangt fyrir 
sér vegna þess að forsvarsmenn 
Frjálslynda flokksins og grófyrt-
ari fylgismenn þeirra virðast 
ætla að gera flokk sinn að sam-
félagi um óþol í garð annarra. 
Með orðum sínum opna Jón 
Magnússon og Magnús Þór ekki 
„þarfa umræðu“, heldur beina 
hvöt, og jafnvel góðum vilja, í 
einkar varasaman farveg. Hvern-
ig má hnika umræðunni annað – 
og breyta henni jafnvel í sam-
ræðu?

Eitt skref sem liggur í augum 
uppi er að dagblöð og fréttastof-
ur hafi innanborðs blaðamenn af 
erlendum uppruna, pólskumæl-
andi til dæmis, sem myndi auð-

velda langtaðkomnum þátttöku í 
þeirri samræðu sem vindur fram 
í fjölmiðlum – ekki bara um „mál-
efni útlendinga“, heldur beinlínis 
allt. Það er dónaskapur að hunsa 
fólk og það er dónaskapur að tala 
um nærstadda í þriðju persónu.

Hafi jafnaðarmenn og miðju-
menn á síðustu árum verið eilítið 
óvissir um hvern málstað þeir 
hafa að verja og fyrir hverju þeir 
berjast, á þeim þó að vera dagljós 
hinn lægsti samnefnari siðaðs 
samfélags, samnefnari krata, 
borgaralegri afla, þeirra sem 
fara um undir merkjum frjáls-
hyggju, róttækra vinstrimanna 
og almennt allra sem kunna 
mannasiði: að veita öllum tilraun-
um til mismununar fólks á grund-
velli þjóðernis, kynþátta og trúar-
bragða harða og málamiðlanalausa 
mótstöðu – ekki bara í verki, 
heldur og í orði kveðnu, því orðin 
eru sá farvegur sem löngunum 
samfélags er beint í, og þar með 
framtíð þess. Það ætti ekki að 
þurfa að minnast á þetta. En að 
verja þessa grunnforsendu sið-
aðs samfélags er brýnast þegar 
það verður hvað snúnast. Ef við 
erum stödd í einhvers konar 
fangelsi er greiðasta leiðin út úr 
því áreiðanlega ekki að reyna að 
traðka á þeim yfirgnæfandi 
meirihluta samfanga sem talar 
ekki íslensku.

Haukur Már Helgason er 
heimspekingur og rithöfundur. 

Fangelsisskissur og 
frjálslyndisgloríur
Í ljósi aukins fylgis Frjálslynda flokksins veltir Haukur Már Helgason fyrir 
sér hvernig rasismi birtist á hliðarlínum orðræðunnar og hvað beri að gera.

Til að umorða greinina alla, á 
ljóðrænu nýrra tíma, auglýsing af 

vefnum visir.is: „Get bætt við 
3-4 Pólverjum í leiguhúsnæði. 

Laust í mars. “
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A›sto› á heimili

Vi› leitum a› barngó›ri og traustri manneskju til a›
a›sto›a fimm manna fjölskyldu í Gar›abænum í
daglegu amstri.

Á heimilinu eru flrjú börn á aldrinum 6 mána›a til 8
ára. Æskileg vi›vera væri frá kl. 13.00-18.00 flrjá til
fimm daga vikunnar.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
18. febrúar nk. Númer starfs er 6308.

Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir hjá
Hagvangi í síma 520 4700.
Netfang: gudny@hagvangur.is

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software er 
í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir 
í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu. 

Netsérfræðingar
Rekstur og umsjón með netkerfum. Hönnun og 
uppsetning á nýjum netkerfum. Ráðgjöf til 
viðskiptavina. Samskipti við fjarskiptabirgja og 
aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi 
verkefni eru í boði.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólanmenntun á sviði tölvunar- verk- eða 
 tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk 
 starfsreynslu kemur vel til álita.
•  Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og 
 öguðum vinnubrögðum
•  Starfsreynsla af rekstri netkerfa er kostur
•  Þekking á Cisco-búnaði, CheckPoint og 
 PIX-eldveggjum er kostur
•  Cisco-gráður eru kostur

Tæknimenn/sérfræð-
ingar í útstöðvarekstri
Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
fyrir mörg af leiðandi og framsæknustu 
fyrirtæki landsins. Unnið er með nýjustu tækni 
á hverjum tíma. Þetta er draumastarfið fyrir þá 
sem hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi starfs-
umhverfi. Lögð er áhersla á að einstaklingar 
geti vaxið og dafnað í starfi.   

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
•  Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski
 ásamt lipurð í samskiptum
•  Æskileg menntun er t.d. rafeindavirkjun, 
 tölvudeild Iðnskólans eða önnur menntun 
 á tæknisviði
•  Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
 einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
 MCP gráður koma einnig til greina

Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð
Starfið felst í úrvinnslu tæknilegra 
fyrirspurna og verkbeiðna, lausn þeirra og 
skráningu. Spennandi starf fyrir þá sem 
hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi 
starfsumhverfi. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og að einstaklingar geti 
vaxið og dafnað í starfi.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni. 
 Þekking á Windows-stýrikerfum er 
 nauðsynleg
•  Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski 
 ásamt lipurð í samskiptum
•  Menntun á tæknisviði er æskileg. 
 Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
 einstaklingar með góðan tölvubakgrunn 
 koma einnig til greina. Microsoft-gráður 
 eru kostur

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar 
umsóknir og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfs-
mannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til 
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 22. febrúar nk.

www.tm-software.com
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Við stækkum!
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna 
fyrir viðskiptavini okkar

Sérfræðingar í 
IP-símkerfum
Rekstur og umsjón með símkerfum. Uppsetning 
á nýjum búnaði og kerfum. Samskipti við 
samstarfsaðila og viðskiptavini. Spennandi og 
krefjandi verkefni eru í boði.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólanmenntun á sviði tölvunar- verk- eða 
 tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk 
 starfsreynslu kemur vel til álita.
• Reynsla af rekstri símkerfa og netbúnaðar
•  Samskiptahæfni, ásamt sjálfstæðum og öguðum 
 vinnubrögðum

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild
•  Góða starfsaðstöðu
•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
•  Símenntun í starfi og virka endurmenntunar-
 stefnu
•  Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
•  Gott mötuneyti
•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi











Vátryggingafélag Íslands 

Ármúla 3  108 Reykjavík

Sími 560 5000 vis.is

VÍS leitar að starfsmanni í 
skoðanir og mat á ökutækja- 
og vinnuvélatjónum. 

Starfið felur í sér að annast alla þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að tjónaskoðun og mati, uppgjöri 

í ökutækjatjónum, forvörnum og áhættuskoðunum á ökutækjum og vinnuvélum vegna tryggingatöku. 

Við leitum að einstaklingi sem hefur mikla reynslu af alhliða viðgerðum á ökutækjum. Viðkomandi þarf að 

vera frábær í samskiptum, skipulagður og samviskusamur og þarf að geta tileinkað sér að vinna 

samkvæmt gildum VÍS sem eru umhyggja, áreiðanleiki og frumkvæði. 

Skilyrði er að umsækjendur hafi meistararéttindi á sviði bifreiðasmíði, bifvélavirkjunar og/eða bílamálunar 

og góða almenna tölvukunnáttu. 

Umsóknir berist á heimasíðu VÍS, www.vis.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Breiðfjörð (pallbr@vis.is) í síma 560 5252.
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Hjá VÍS starfa um 240 manns á þjónustuskrifstofum félagsins um 

allt land. Það er stefna VÍS að hafa ávallt á að skipa vel menntuðu 

starfsfólki með framúrskarandi þekkingu á vátryggingamálum. 

Félagið leggur áherslu á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og 

aðstöðu til að veita góða þjónustu. Félagið vill fela starfsfólki störf 

við hæfi þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við 

áhugaverð og krefjandi verkefni.

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk
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Sölu- og
fljónustufulltrúi

Vegna aukinna umsvifa Tandurs á fyrir-
tækja- og stofnanamarka›i óskum vi› eftir
jákvæ›um og duglegum starfsmanni til a›
ganga til li›s vi› okkur. Hei›arleiki og
reglusemi áskilin.

Starfi› felur í sér:
Sölu á hreinlætisvörum og ö›rum vörum Tandurs til 
fyrirtækja og stofnana.
A› vi›halda vi›skiptatengslum og afla n‡rra.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
Gó›ir söluhæfileikar og fljónustulund.
Færni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf flar sem miki› er lagt
upp úr fljálfun starfsmanna og símenntun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
19. febrúar næstkomandi. Númer starfs er 6305.

Nánari uppl‡singar veitir Elísabet S. Arndal.
Netfang:  elisabetsa@hagvangur.is

Starfsemi Tandurs sn‡st um sölu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og
stofnana. Samhli›a sölu, innflutningi og framlei›slu er mikil áhersla
lög› á fljónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.  Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› má finna á: www.tandur.is



SPACE EXPLORERS
C C P  I S  L O O K I N G  F O R  Y O U !

CCP Games specializes in the creation, development and distribution of massively multiplayer online games (MMOGs). 

Founded in 1997, the company is recognized internationally as a pioneer in the area of the single-server persistent MMOG 

universe. CCP Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai, China and Atlanta, USA. We are 

looking for world-class individuals to be part of a team that creates bleeding-edge technologies for the games of the future.

CONCEPT ARTISTS 

To design characters and environments for 

state-of-the- art games. Responsibilities include: drawing 

and/or painting designs for characters and environments 

that are then translated into 3D.

Requirements:

• Experience with making concept art for any type of  

 entertainment or similar projects 

• Experience using Photoshop or similar programs to  

 paint and/or finish a scanned piece 

• Strong sense of how an object or character might  

 work and look from all possible angles 

• Able to adhere to schedules and milestones 

• Precision and attention to detail 

• Passion for creating virtual worlds 

TEST SPECIALISTS

To develop and review test plans and test cases based on 

game design requirements. To organize test execution, 

including manual and automated tests, regression, 

performance, load, and stress testing. In addition, the 

selected individual will have to organize test events with 

outsourcing partners and volunteers, and engage in 

performance test analysis, test automation and 

performance trends analysis.

Requirements:

• BA or BS degree 

• Highly organized individual 

• In-depth knowledge of development and testing cycle

• Willing to work extra, over and above when the project  

 is nearing completion 

• Excellent teamwork skills 

• Game experience with EVE is a definite plus  

Submitting a portfolio or a link to a web site with samples of work, demo reel DVD/VHS/CDs et al. is appreciated. 

To apply, e-mail resumes@ccpgames.com with the job title of your interest in the subject field. Application period 

expires February 25th. Only candidates being considered for interview will be contacted.

TECHNICAL ARTIST

To integrate art into the EVE game engine, using both 

in-house and external art tools. To assist in building new 

shaders, animation, effects and graphics functionality in 

the Trinity rendering engine.

Requirements:

• Experience with Maya, polygonal modeling, rendering  

 and animation

• Scripting skills (Mel, Python, php)

• 3D math (basic linear algebra) knowledge a plus

• Game modding or level design experience a plus

• Familiarity with modern 3D techniques (Vertex and  

 pixel shaders, lighting Models)

• Precision and attention to detail in creating complex  

 effects with an understanding of optimization

CONFIGURATION MANAGER

To organize and manage CCP’s build group and build 

processes (languages: Python, C++).

Requirements:

• B.Sc in Software Engineering or related fields 

• Experience with build management 

• Strong communications skills

GRAPHICS PROGRAMMER

To program graphical effects in CCP's custom 3D engine 

for EVE Online (language: Python)

Requirements:

• B.Sc in computer Science or related fields

• Good knowledge of 3D math 

• Experience with computer graphics 
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        Fjölbrautaskóli
        Norðurlands vestra
auglýsir eftir kennurum

Við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra eru laus 
til umsóknar eftirtalin störf: fullt starf kennara 
í efnafræði og líffræði,  fullt starf kennara í 
stærðfræði, fullt starf kennara í félagsfræði, fullt 
starf kennara í málmiðnum, fullt starf kennara 
í tréiðnum, 70% starf við ræstingar, starf 
stundakennara í jarðfræði.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst n.k. 
Nánari upplýsingar á www.fnv.is
- - - - - - - -

        Heilbrigðisstofnunin
        Sauðárkróki
auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum, 
hjúkrunarfræðinemum, sjúkra-
liðum, aðstoðarfólki í aðhlynningu 
og starfsfólki í eldhús og ræstingar

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar-
fræðinemum og sjúkraliðum til afleysinga 
vaktavinnu á sjúkradeild og hjúkrunardeildum og 
til framtíðarstarfa á hjúkrunardeildum í 50-100% 
stöður. Við leitum að áhugasömu og dugmiklu fólki 
til aðstoðar við aðhlynningu í fullt starf eða hlutastarf,  
vaktavinna, lágmarksaldur 18 ár. Lögð er áhersla á 
sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu, frumkvæði og hæfni 
í samskiptum.
Einnig eru lausar til umsóknar aðrar stöður s.s. í 
eldhúsi,  ræstikerfi o.fl. Starfshlutfall 40% - 100%.

Afleysingatímabil er frá maí – september 2007 eða eftir nánara 
samkomulagi. Laun skv. gildandi kjarasamningum stéttarfélaga, 
stofnunar og fjármálaráðherra.

Vinsamlegast hafið samband og kynnið ykkur hvað er í boði.
Allar nánari upplýsingar veitir Herdís Klausen hjúkrunarforstjóri á 
staðnum, í síma 455 4011 og í tölvupósti: herdis@hskrokur.is
Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu stofnunarinnar,
 www.hskrokur.is

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2007
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
- - - - - - - -

        Byggðasafn 
        Skagfirðinga
auglýsir eftir safnverði

Starfið felst í  gæslu, þrifum og eftirliti með húsnæði, 
innanstokksmunum og safnkosti Byggðasafns 
Skagfirðinga. Safnið er til húsa í Gilsstofu, Áshúsi 
og gamla bænum í Glaumbæ á Langholti og í 
Minjahúsinu á Sauðárkróki. Starfsaðstaða safnvarðar 
er í Gilsstofu. Um er að ræða 50% starf.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og Starfsmannafélags Skagafjarðar.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Sigríður Sigurðardóttir, forstöðumaður Byggðasafns tekur við 
umsóknum og veitir nánari upplýsingar í síma 453 6173 eða á 
netfangið bsk@skagafjordur.is 
Upplýsingar um starfið má finna á heimasíðu safnsins 
www.skagafjordur.is/byggdasafn.
- - - - - - - -

        Fisk Seafood
starfsfólk óskast

FISK Seafood hf. rekur öfluga útgerð og fiskvinnslu 
í Skagafirði og getur bætt við sig fólki til starfa 
bæði til sjós og lands.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 455 4400 
og í netfangi fisk@fisk.is 
- - - - - - - -

        Grunnskólar og 
        leikskólar í Skagafirði
auglýsa eftir grunnskóla- og 
leikskólakennurum

Grunnskólakennara og leikskólakennara vantar til 
starfa hjá leikskólum og grunnskólum í Skagafirði 
á næsta kennsluári.  Störfin verða auglýst nánar á 
komandi vikum.

Upplýsingar gefur Rúnar Vífilsson, fræðslufulltrúi,
í síma 455 6000 eða í tölvupósti runar@skagafjordur.is

Okkur vantar gott fólk
til starfa í Skagafirði

Sveitarfélagið 
Skagafjörður 
er spennandi 

valkostur
Nálægð við náttúru, góðir skólar á öllum 

skólastigum, ein ódýrasta hitaveita á 
landinu, fjölbreytt þjónusta, öflugt íþróttalíf, 

mikil veðursæld og kröftugt menningarlíf 
er meðal þess sem gerir Skagafjörð að 

fýsilegum búsetukosti, ekki síst fyrir 
fjölskyldufólk.  

Íbúar í Skagafirði eru um 4.300, 
þar af um 2.600 á Sauðárkróki.  

Sauðárkrókur er einn öflugasti byggða-
kjarni landsbyggðarinnar þar sem saman 
fer öflug útgerð, úrvinnsla afurða af stóru 

landbúnaðarsvæði og þjónusta sem jafnast 
á við það besta.  

Það er alltaf pláss 
fyrir fleira gott fólk 

í Skagafirði!
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        Sveitarfélagið
        Skagafjörður
auglýsir eftir verkefnisstjóra 
skipulagsmála

Helstu verkefni verkefnisstjóra verða umsjón 
með aðalskipulagi, deiliskipulagi, kynningarferli 
skipulagstillagna og samskipti við Skipulags-
stofnun. Gerð er krafa um jákvætt hugarfar 
og hæfni í mannlegum samskiptum, góða 
skipulagshæfileika og frumkvæði.  Leitað er eftir 
arkitekt, skipulagsfræðingi eða einstaklingi með 
sambærilega menntun. Starfsreynsla er æskileg.  

Sjá nánari lýsingu á starfinu á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.skagafjordur.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Örn Berndsen sviðsstjóri 
Umhverfis- og tæknisviðs í síma 4556000, 
netfang: jobygg@skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2007
Skriflegar umsóknir, sem tilgreina m.a. menntun og fyrri störf 
skulu sendar í Ráðhúsið við Skagfirðingabraut á  Sauðárkróki.
- - - - - - - -

Pacta
- málflutningur og ráðgjöf
auglýsir eftir lögfræðingi

Við leitum að öflugum lögfræðingi til að taka þátt 
í uppbyggingu Pacta stofu á Sauðárkróki. Meðal 
verkefna eru lögfræðileg ráðgjöf og málflutningur, 
ábyrgð á mætingum í héraðsdóma. Umsjón og ábyrgð 
á fullnustugerðum og samskipti við mætingaraðila. 
Við leitum eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem 
er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir 
hæfileikum í samskiptum.

Upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í 
síma 440 7902/896 0999 og á netfangið benjamin@pacta.is  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðar-
upplýsingar.
Ráðið verður í starfið sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
- - - - - - - -

VERIÐ Vísindagarðar
auglýsir eftir framkvæmdastjóra

VERIÐ Vísindagarðar ehf. er nýstofnað þekkingar-
fyrirtæki staðsett í húsnæði FISK Seafood við höfnina 
á Sauðárkróki. Tilgangur fyrirtækisins er að annast 
rekstur kennslu- og rannsóknaaðstöðu í formi 
vísindagarða í tengslum við Háskólann á Hólum m.a. 
með áherslu á fiska- og matvælarannsóknir. 

Starfið felst í framkvæmdastjórn VERSINS ehf, stefnumótun í 
samráði við stjórn, vinnu að markaðs- og kynningarmálum, að 
tryggja nýtingu aðstöðunnar, öflun nýrra samstarfsaðila, gerð 
samninga við nýja og núverandi samstarfsaðila og metnaðarfullri 
uppbyggingu starfseminnar.
Auglýst er eftir dugmiklum einstaklingi með háskólamenntun. 
Umsækjandi þarf að hafa skýra stjórnunarhæfileika, geta unnið 
sjálfstætt, hafa frumkvæði og metnað í starfi og hafa færni í 
mannlegum samskiptum.
Upplýsingar um starfið veitir Skúli Skúlason í síma 455 6300.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt 
afritum af prófgögnum óskast sendar til Skúla Skúlasonar formanns 
stjórnar, VERIÐ Vísindagarðar ehf., Eyrarvegi, 550 Sauðárkrókur; 
umsóknir má senda í tölvupósti til skuli@holar.is.
- - - - - - - -

        Sparisjóður
        Skagafjarðar
auglýsir eftir skrifstofustjóra

Nánar auglýst á næstu vikum. Upplýsingar gefur 
Kristján Snorrason í síma 893 9230.
- - - - - - - -

        Skýrr
auglýsir eftir ráðgjöfum
og forriturum

Skýrr rekur öfluga starfsstöð á Sauðárkróki og er 
stöðugt á höttunum eftir kraftmiklu fólki, einkum 
á sviði Microsoft-viðskiptalausna. Í boði eru 
spennandi störf ráðgjafa og forritara og góð laun hjá 
framsæknu og traustu fyrirtæki í kraftmiklu og lifandi 
starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingibjörg Óðinsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs Skýrr, 569 5100 eða 
ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is.

Tengill - rafverktakar
auglýsir eftir kerfisstjóra

Tengill ehf. óskar eftir að ráða sérfræðing til 
starfa við kerfisstjórnun. Um er að ræða vel 
launað framtíðarstarf hjá vaxandi fyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnun umfangsmikilla tölvu og netkerfa.
• Þekking á Microsoft hugbúnaði MCSA eða sambærilegt
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi, geta til að vinna undir álagi 
   og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2007
Umsóknum skal skila á: Tengill ehf, Aðalgötu 24, 
550 Sauðárkróki, c/o Gísli Sigurðsson 
- - - - - - - -

        Iðja - hæfing
auglýsir eftir forstöðumanni

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar að 
forstöðumanni Iðju – hæfingar sem býr yfir:
• frumkvæði, metnaði og sjálfstæði,
• mannúðlegum viðhorfum og hæfni í mannlegum samskiptum,
• þekkingu og reynslu af starfi með einstaklingum með fötlun,
• háskólamenntun sem nýtist í starfinu, t.d. þroska- eða iðjuþjálfun
• og gjarnan reynslu af stjórnun, starfsmannahaldi og rekstri

Starfið hentar ekki síður körlum en konum, sjá nánari lýsingu 
starfsins á heimasíðunni www.skagafjordur.is . 

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. mars 2007.
Upplýsingar gefur Gunnar M. Sandholt, sviðsstjóri, í síma 
455 6000. Einnig er bent á tölvupóst sandholt@skagafjordur.is
- - - - - - - -

        Sveitarfélagið
        Skagafjörður
auglýsir eftir verkefnastjóra í 
atvinnuþróunarmálum 

Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir eftir verkefnastjóra 
til að vinna að samstarfsverkefnum sveitarfélagsins og 
atvinnulífs á sviði atvinnuþróunar í Skagafirði.  Æskilegt 
er að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á sviði 
verkefnastjórnunar, ráðgjafar, rekstri fyrirtækja, gerð 
rekstraráætlana eða annarri þróunarvinnu.  Umsækj-
andi þarf að hafa hæfileika í mannlegum samskiptum, 
geta unnið sjálfstætt og staðið í forsvari verkefna. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Allar nánari upplýsingar veitir Áskell Heiðar Ásgeirsson 
sviðsstjóri Markaðs- og þróunarsviðs í síma 455 6000 
eða í netfang: heidar@skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.
Umsóknum skal skila í Ráðhúsið við 
Skagfirðingabraut, 550 Sauðárkróki.
- - - - - - - -

        Lögreglan á
        Sauðárkróki
auglýsir eftir lögreglumönnum

Lausar eru til umsóknar afleysingastöður lög-
reglumanna við embættið á Sauðárkróki frá 1. júní til 31. 
ágúst 2007. Umsækjendur þurfa að vera orðnir 20 ára.

Upplýsingar um starfið veitir Björn Mikaelsson yfirlögregluþjónn í 
síma 455-3366 eða á lögreglustöðinni. 
- - - - - - - -

        Hólaskóli 
        - Háskólinn á Hólum
auglýsir eftir bókasafnsfræðingi 
til að stýra uppbyggingu 
háskólabókasafns á Hólum

Starfið felst í stjórnun reksturs, skipulags og upp-
byggingar bókasafns Hólaskóla, stjórnun skjala-
vörslu skólans, annast varðveislu og umsjón hins 
forna Hólaprents í samstarfi við Guðbrandsstofnun 
og efla samstarf í bókasafnsmálum við stofnanir og 
fyrirtæki í Skagafirði.

Auglýst er eftir dugmiklum einstaklingi með menntun í 
bókasafnsfræði. Umsækjandi þarf að hafa þekkingu á skjalastjórnun, 
stjórnunargetu, geta unnið sjálfstætt, hafa frumkvæði og metnað í 
starfi og hafa færni í mannlegum samskiptum. Launakjör eru skv. 
kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt 
afritum af prófgögnum óskast sendar til Sigríðar Magnúsdóttur 
rekstarstjóra, sem jafnframt veitir upplýsingar um starfið. Umsóknir 
má einnig senda í tölvupósti til siggamagg@holar.is.
Nánari upplýsingar um starfið og skólann eru á www.holar.is

fleira

Nokkrir punktar um 
Skagafjörð ...

... 90% íbúa Skagafjarðar eru ánægðir 
með að búa í Skagafirði*

... bygging nýs leikskóla á Sauðárkróki 
hefst á árinu 2007 

... í Skagafirði er rekin öflug heilbrigðisstofnun
 sem íbúar eru mjög ánægðir með*

... í Skagafirði er fjölbreyttur fasteignamarkaður 
og þar býðst búseta í þéttbýli og dreifbýli

... íbúar Skagafjarðar eru mjög ánægðir með 
grunnskólana og leikskólana í héraðinu*

... í Skagafirði getur þú stundað hestamennsku í 
heimahéraði íslenska hestsins

... Skagafjörður býður upp á nám 
í fjölbrautaskóla og háskóla

... atvinnulíf í Skagafirði er öflugt, einkum á sviði 
matvælaiðnaðar og ýmiskonar þjónustu

... í Skagafirði finnur þú fjölbreytt íþróttastarf 
fyrir fólk á öllum aldri

... menningarlíf í Skagafirði er í miklum blóma, 
leiklist, kórastarf og margt fleira

... öll heimili á Sauðárkróki verða tengd ljósleiðara 
með tilheyrandi þjónustu á næsta ári

... í Skagafirði er frábær golfvöllur 
og glæsilegt skíðasvæði

... Í Skagafirði eru engin umferðarljós 
og engir stöðumælar

... í Skagafirði hafa verið byggðar nær 
100 íbúðir frá árinu 2000

... á Sauðárkróki er nú unnið að uppbyggingu
 fyrsta flokks sorpflokkunarstöðvar

* skv. könnun Gallup 2006

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is og fréttir úr Skagafirði finnur þú á www.skagafjordur.com  og í héraðsfréttablaðinu Feyki.
– tími til að lifa





Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða áhuga-
sama og vandvirka einstaklinga í eftirtalin 
störf í Reykjavík.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Störfin standa báðum kynjum til boða. 

Rafmagnsverkstæði

Leitað er að rafvirkjum til starfa á þjónustu-
deild. Um fjölbreitt starf er að ræða  við 
nýlagnir, uppsetningu á tækjabúnaði tengdum 
eldsneytisafgreiðslu, viðhaldi búnaðar og 
almenn rafvirkjastörf.  Starfsvettvangur er allt 
landið, æskilegt er að starfsmaður geti farið 
út á land þegar þannig háttar.

Iðnnemar

Til greina kemur að ráða nema sem búnir  
eru með grunnnám.

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson 550 9940
Birgir Pétursson í síma 550-9957

Laus störf hjá
Olíudreifingu ehf.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is
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Eimskip er alþjóðlegt flutningafyrirtæki 

með starfsemi í 21 landi. Hjá fyrirtækinu 

starfa um 8.500 manns í spennandi 

og fjölbreyttu vinnuumhverfi.

Þjónustunet Eimskips samanstendur af 

157 skrifstofum félagsins í Evrópu, N-Ameríku, 

S-Ameríku og Asíu, tæplega 50 skipum,

1.350 flutningabílum og um 100 kæli- og 

frystigeymslum í Evrópu, N-Ameríku og Asíu, 

ásamt dótturfélögum og samstarfsaðilum.

Fulltrúi í fjárhagsdeild
(framtíðarstarf)

Helstu verkefni eru afstemmingar, viðhald 
eignaskrár, uppfærsla á langtímaskuldum, lotun 
trygginga og önnur almenn bókhaldsstörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Löggild bókararéttindi æskileg
 • Þekking á bókhaldsstörfum 
 • Skipulagshæfileikar
 • Nákvæmni í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og þjónustulund

Fulltrúi í fjárhagsdeild
(tímabundin afleysing)

Helstu verkefni eru afstemmingar/eftirlit með 
viðkomureikningum, bókun á reikningum frá 
birgjum, uppgjör vegna skipa í umboði auk 
annarra almennra bókhaldsstarfa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Löggild bókararéttindi æskileg
 • Þekking á bókhaldsstörfum 
 • Skipulagshæfileikar
 • Nákvæmni í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og þjónustulund

Fulltrúi í fjárstýringu 
(tímabundin afleysing)

Helstu verkefni eru innheimta og tengd þjónusta 
við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Stúdentspróf, sambærileg menntun 
    eða víðtæk starfsreynsla á sviði 
    bókhalds og innheimtu
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Þekking á bókhaldsstörfum
 • Skipulagshæfileikar og talnagleggni
 • Nákvæmni í vinnubrögðum
 • Jákvæðni, þjónustulund og góð 
    framkoma

Skrifstofustörf hjá Eimskip

Umsjón með ráðningunni hefur Elín Hjálmsdóttir (ehd@eimskip.is).
Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu Eimskips www.eimskip.is, til og með 19. febrúar.

   Korngörðum 2     104 Reykjavík     Sími 525 7000     Fax 525 7709     www.eimskip.is

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum, bæði tímabundið og til framtíðarstarfa, á skrifstofur Eimskips í Reykjavík.

Actavis hf. s f @ w

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

      Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, 
leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum 
umsagna.

      Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög 
markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn 
til starfsins.

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

     Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið 
eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

     Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt 
upp störfum innan þriggja 
mánaða er ráðning í hans stað án 
endurgjalds.





Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið 

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni 

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við 

umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en 

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 

ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum 

íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að 

aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur 

um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í 

landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 

umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma 

vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði 
Traust og starfar í sátt við umhverfið
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Vélaverkfræðingur/vélatæknifræðingur
Í deildinni starfa verk- og tæknifræðingar, sem hafa sérþekkingu á búnaði og 
tækjum Framleiðslusviðs. Þeir annast fjárhagsáætlanagerð, skipuleggja viðhalds- 
og framkvæmdaverkefni og stýra þeim. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælustöðva hitaveitu
• Umsjón með virkjun lághitasvæða
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir hitaveitukerfi
• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Eigendahlutverk á verkefnum Framleiðslusviðs tengdum búnaði dælustöðva
 og flutningsæða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vélaverk- eða vélatæknifræði
• Starfsreynsla og þekking á hitaveitu
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefnastýringu

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Guðlaugur Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Við hjá BIRNA concept shop erum að leita
að skemmtilegum starfskröftum til starfa
í verslunum okkar í Kaupmannahöfn og
Reykjavík.

BIRNA er ungt fyrirtæki í örum vexti. Ef  þú ert 23 ára eða eldri, 
sjálfstæð, sveigjanleg, samviskusöm, hefur ríka þjónustulund og
gaman af  mannlegum samskiptum, þá erum við að leita að þér.

Reykjavík: Hlutastarf  til 1.júní 
Fullt starf  frá 1.júní til 1.september 2007 

Kaupmannahöfn: Framtíðarstarf. Góð dönskukunnátta er skilyrði.

Umsóknir sendist á ibh@birna.net
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar.

Taka skal fram hvort sótt er um starf  á Íslandi eða í Danmörku.

Skólavörðustígur 2
www.birna.net



Vélstjóri
Samherji hf óskar eftir 
vélaverði, sem leysir af 

rvélstjóri, á 
Þorvarð Lárusson SH-129.
Menntun og hæfniskröfur
•  Lágmarksréttindi VS 3

Umsækjendur er vinsamlegast 
beðnir um að sækja um á heimasíðu 
Samherja hf http://www.samherji.is

Samherji er eitt
ugasta sjávarút-

vegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.  
Samherji hf hefur á að
skipa hæfu og fram-
takssömu starfsfólki og

ugum
ota, miklum

aheimildum og full-
komnum verksmiðjum
í landi.

Upplýsingar um
ð gefur Anna

María Kristinsdóttir
starfsmannastjóri
Samherja hf
(anna@samherji.is)
Sími 460-9000

SAMHERJI hf

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn
Kópasteinn

• Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast 

sem fyrst.

 Um er að ræða tímabundið starf á deild 
vegna veikinda.

 Vinnutími getur verið sveigjanlegur.
Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í s. 564 1565 eða 
692 7304.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að 

sækja um starfið.
KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra:
 • Gjábakki, matráður 50%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

 • Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
 • Sjúkraliði 100% starf 

 • Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

 • Starfsmaður til aðhlynningar 

 • Starfsmaður í býtibúr hlutast.

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðv. kvenna 86,5%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Skólaliði 50%

Hjallaskóli:
 • Matráður 60%

 • Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
 • Táknmálskennari í hlutastarf

 • Námsráðgjafi 100% til vors

 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

 • Stærðfr. og raungreinakennari

Smáraskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl

Snælandsskóli:
 • Umsjónarkennari á unglingastigi   

 tímabundið

Vatnsendaskóli:
 • Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266:
 •    Matreiðslufólk

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50% e. hádegi

 • Leikskólakennari 

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
 • Ræstingar

Kópasteinn:  554 1565
 • Leikskólak/leiðbein. tímabundið

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



SPRON óskar eftir að ráða 
öflugan verkefnastjóra vefmála 
með þekkingu á upplýsinga-
tækni til starfa.

Starfssvið:

• Viðhald og þróun á innri og ytri vefjum
fyrirtækisins

• Samskipti við þjónustuaðila

• Önnur tilfallandi verkefni á upplýsinga-
tæknisviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði upplýsingatæknimála,
verkefnastjórnunar eða sambærileg menntun

• Lágmark 3 ára reynsla af vefumsjón skilyrði

• Góð þekking á vefumsjónarkerfum skilyrði

• Mjög góð íslenskukunnátta skilyrði

• Hæfni í textagerð og framsetningu texta skilyrði

• Reynsla af viðhaldi vélbúnaðar kostur

• Þekking og reynsla af skjalastjórnun kostur

• Hugmyndaauðgi og frumkvæði

• Sjálfstæð vinnubrögð, rík þjónustulund og
samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ægisson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs SPRON. 

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 23. febrúar nk.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Verkefnastjóri vefmála

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR. – fyrir allt sem þú ert
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Drápuhlíð 15 
105 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 72,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 9.910.000

Eignin  skiptist  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Eldhúsið  er  með  borðkrók,  flísum  á  gólfi  og  með  góðri
innréttingu.  Svefnherbergið  er  stórt  með  skápum  og  parketi  á  gólfi  (möguleiki  að  hafa  ungabarn  í
herbergi).  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari.  Stofan  er  rúmgóð  með  fallegum
sérsmíðuðum skenk sem hylur  ofn og er  tilvalin  bókahirsla.  Lítil  geymsla er  innan íbúðar.  Þvottahús er
mjög snyrtilegt og er í sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og í Heilsugæslu.

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 14-14:30

Rjúpnasalir 12
Kópavogur

Verð: 37.900.000
Stærð: 103,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.410.000

FLOTT  PENTHOUSE  ÍBÚÐ  MEÐ  ÚTSÝNI,  ALVÖRU  ÚTSÝNI...  REMAX  LIND  kynnir í  sölu,  nánast
ónotaða stórglæsilega Penthouse íbúð á 12 hæð í  Rjúpnasölum með 109 fermetra svölum sem liggja
U-laga  kringum  íbúðina.  Lyftur  eru  tvær í  húsinu  og  sér  stæði  er í  bílageymslu.  Eikar  parket  og  eikar
innréttingar  eru í  öllum  herbergjum,  stofu  og  eldhúsi.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  hvítri
innréttingu og baði. Útgengt er á svalir frá hjónaherbergi og stofu. Myndir eru á www.remax.is.

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

ÚTSÝNIS FERÐ Í DAG KL 16-16:30

Skipasund 30
104 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 54.8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 8.230.000

2ja  herbergja  íbúð  í  kjallara  (lítið  niðurgrafin)  með  sérinngangi  í  tvíbýli.  Íbúðin  hefur  verið  töluvert
endurnýjuð. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi. Frá forstofu er komið inn í parketlagt hol, lítil geymsla
í holi. Úr holi er gengið inn í sameiginlegt þvottahús. Eldhús er með eldri l -laga innréttingu, korkur á gólfi
og  borðkrókur.Svefnherbergi  er  með  parketi  á  gólfi  og  rúmgóðum  upprunalegum  skápum.  Stofan  er
með parketi á gólfi.Baðherbergi er mikið endurnýjað,flísalagt í hólf og gólf með baðkari

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 15-15:30

Efstahlíð 6
Hafnarfjörður

Verð: 29.500.000
Stærð: 143 m²

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.250.000

REMAX  LIND  KYNNIR!  Falleg  og  vel  með  farin  neðri  sérhæð  í  tvíbýlishúsi  í  Setberginu  í  Hafnarfirði.
Eignin  er  skráð  80  m²  í  fmr  en  að  auki  er  63  m²  ósamþykkt  rými  sem  nýtist  sérstaklega  vel.  Íbúðin
samanstendur  af  3  svefnherb,  2  stofum,  eldhúsi,  baðherbergi  og  geymslu/þvottahúsi    Gengið  er  úr
stofu út á verönd en á henni er ca 6m² upphitaður kofi og heitur pottur, ásamt góðu plássi fyrir borð ofl.
Þetta er skemmtileg eign í rólegu og góðu hverfi. Kíkið á opið hús hjá okkur í dag.

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði

Verð: frá 17,9-?
Stærð: 58-148fm

Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: bílskýli.

Glæsilegar  og  vel  hannaðar  2-3-4ra  herb.íbúðir í  nýju  5hæða  fjölbýlishúsi í  hjarta  Hafnarfjarðar.  Tvær
lyftur í  húsinu.  Bílastæði í  bílageymslu  fylgir  öllum  íbúðum.  Allar  íbúðir  m/þvottahús  innan  íbúðar  og
flestar m/geymslu innan íbúðar.Íbúðirnar á 1.og 2hæð eru tilbúnar til  afhendingar en aðrar hæðir verða
afhentar í  feb.07  Íbúðirnar  verða  afhentar  tilbúnar  án  gólfefna  utan  baðherb.sem  er  flísalagt.  Allar
innréttingar og hurðar eru úr eik. Efsta hæðin eru penthouse íbúðir m/fallegu  útsýni í allar áttir.

Högni
Sölufulltrúi

692 9532
hogni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl. 15:00 - 16:00

Jörfabakki
109 Reykjavík 

Verð: 18.800.000
Stærð: 107.3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 15 millj

Góð  4ra  herbergja  enda  íbúð  á  annarri  hæð,  ásamt  aukaherbergi  í  kjallara.  Íbúðin  skiptist  í  flísalagða
forstofu með skáp, baðherb. með baðkari og sturtuklefa, eldhús með snyrtilegri innréttingu og borðkrók,
inn  af  eldhúsi  er  þvottahús,  stofan  er  björt  með  suður  svölum  og  þrjú  svefnherbergi  með  skápum.  Í
kjallara er sér herb. með aðgangi að baðherbergi. Sameign er góð og húsið í góðu standi. Möguleiki á
leigutekjum.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Möguleiki á leigutekjum

Fálkahraun 14
Hafnarfjörður

Verð: 49.900.000
Stærð: 181.5 fm

Fjöldi herbergja: 5 - 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: Já

Komið er inn í forstofu með góðum skápum en þaðan er gengið inn í þvottarhús og hinsvegar inn í hol.
Úr  holi  er  gengið  inn  í  hjónaherbergi  með parketi  á  gólfi  og  góðum skápum.  Eldhús með hvítri  fallegri
innréttingu og gaseldavél. Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og nettri innréttingu. Stofan er opin með
borðstofu með útgengi út í garð. Stigi úr holi uppá efri hæð. Gengið út á 30 fm. svalir úr sjónvarpsholi.
Flísalagt baðherbergi með baðkari. Tvö góð svefnherbergi annað með skáp. Góður 32 fm. bílskúr.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Njálsgata 4a
Reykjavík

Verð: 24.700.000
Stærð: 76.8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 10.775.000
Bílskúr: Nei

Komið er inn í forstofu með fatahengi, þaðan er gengið inn í lítinn gang sem opinn til hægri í eldhús og
inn af því borðstofa. Á hægri hönd er lítið flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Innaf stofu er svefnherb.
með góðum skápum. Stofan sem er með nokkuð sérstöku lofti er virkilega fín með gluggum sem snúa
útí garð sem er sameiginlegur fyrir báðar hæðir. Í garðinum er geymsla sem gefur möguleika á að breyta
í herb. til útleigu. Allar upplýsingar um eignina veitir Brynjólfur í síma 847 8001

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 15.30 - 16.00
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Blöndubakki 12
109 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 122

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 16,5

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) við Blöndubakka í Reykjavík.  Eignin skiptist í góða forstofu
með  skápum  og  parketi á  gólfi.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  plastparketi  og  tvöföldum  skápum.
Hjónaherbergi með skápum og parketdúk á gólfi. Flísalagt baðherbergi með bakari og þvottahúsi innaf.
Gott  eldhús með góðu skápaplássi  og borðkrók.  Rúmgóð parketlögð samliggjandi  stofa og borðstofa
með útgengi á svalir með flottu útsýni yfir borgina.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 – 16:30

Bugðulækur 17
105 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Stærð: 122,90

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18

122,9 m² 5 herbergja sérhæð á annarri hæð við Bugðulæk í Reykjavík. Komið er inn í hol með gegnheilu
parketi. Stofa er rúmgóð, tvöföld með nýlegu parketi á gólfi. Útgengt er á svalir. Eldhús er nýlega tekið í
gegn.  aðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu,  handklæðaofn  og  innrétting.
Hjónaherbergi  er  með  parketi  á  gólfi,  skápum  og  útgengt  er  á  svalir.  Skápar  eru  á  gangi.  Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum og eitt minna.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Eyjabakki 28
109 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 106,50

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 16,2

falleg og björt 3ja herbergja 106,5 íbúð á 2. hæð í Eyjabakka. Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á
gólfi og fatahengi. Eldhúsið er með góðri innréttingu, miklu skápaplássi, nýlegum tækjum og borðkrók.
Stofan  er  með  parketi á  gólfi  og  útgengi  út á  svalir.  Svefnherbergin  eru 2  og  með  parketi á  gólfum,
annað með fataherbergi. Baðherbergið er með baðkari, flísum á gólfi og nýlegum skápum. Þvottahús er
innan íbúðar og sér geymsla í sameign. Stutt er í verslun og skóla.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17:00 – 17:30

Háberg 7
111 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 91

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 12,5

91 fm þriggja herbergja íbúð við Háberg í Reykjavík. Forstofan er flísalögð og er með fatahengi. Flísalagt
eldhús með upprunanlegri innréttingu og góðum borðkrók. Stofan er með parketi og er með útgengi á
góðar  svalir  sem  eru  flísalagðar.  Baðherbergi  er  flísalagt,  og  er  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Parketlagt hjónaherbergi með skápum. Barnaherbergið er parketlagt og er með skápum. Geymsla er á
hæð og er hún flísalögð. Húsið var málað að utan fyrir tveimur árum.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699-4407

Hellusund 6
101 Reykjavík

Verð: 89.000.000
Stærð: 307,90

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 37,2

Glæsilegt einbýlishús við Hellusund í Þingholtunum í miðbæ Reykjavíkur.Efri sérhæðin er 147fm + 30fm
kjallari  og  skiptist  sem  hér  segir:  Komið  er  inn  í  rúmgóða  teppalagða  forstofu,  innaf  forstofu  er
gestasalerni.   Íbúðin skiptist  í  2 góð parketlögð barnaherbergi,  hjónaherbergi  með skápum og flísalagt
baðherbergi  innaf  með  baðkari.  Rúmgóða  parketlagða  stofu  og  borðstofu  sem  er  samliggjandi.  Gott
eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Neðri hæðin er í dag í leigu sem skrifstofuhúsnæði.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Hörgatún 3
210 Garðabær

Verð: 43.900.000
Stærð: 202

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 27,1

Fallegt  196,3 fm einbýli á einni hæð og ca 8 fm geymsluskúr á lóð á. Komið er inn í flísalagða forstofu.
Eldhús  er  dúklagt  með  ágætis  innréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergið  er  flísalagt  og  er   með  fallegri
innréttingu, baðkari og sturtu. Rúmgóð borðstofa og stofa með nýlegu parketi, gengið út í 32 fm sólstofu
með heitum potti. 3 rúmgóð parketlögð herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt.  Skjólgóður
og fallegur garður.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Hrísrimi 1
112 Reykjavík

Verð: 23.700.000
Stærð: 135,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 20,5
Bílskúr: Bílgeymsla

Falleg  fjögurra  herbergja  íbúð  við  Hrísrima  í  Reykjavík.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum
skápum. Eldhúsið er flísalagt og er með góðri innréttingu og borðkrók. Stofan er parketlögð og er með
útgengi  á  svalir.  Barnaherbergin  eru  tvö  og  eru  parketlögð  og  með  skápum.  Hjónaherbergið  er
parketlagt og með skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Flísalagt þvottahús. Geymsla í kjallara.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Kristnibraut 51
113 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 93,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15,1

Glæsileg 3ja herb.  íbúð á jarðhæð í  litlu  fjölbýlishúsi  í  Grafarholti.  komið er  inn í  forstofu með skápum.
Gólf  er  lagt  granít.  Stofan  er  parketlögð.  Eldhúsið  er  parketlagt.  Herbergin  eru  tvö.  Þau  eru  bæði
parketlögð og með skápum. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með sturtu í. Handklæðaofn. Þvottahúsið
er flísalagt og með harðplastinnréttingu. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
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Verð: 13.000.000
Stærð: 181fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Hávegur 14
Siglufjörður

**LAUST  STRAX -  GERÐU  TILBOÐ**   NÝLEGT  LÁN Á  4,15  PRÓSENT
VÖXTUM  GETUR  FYLGT.   Mikið  endurnýjað  einbýlishús á  Siglufirði  með
frábært útsýni yfir bæinn og út fjörðinn.  Þetta er hús á tveimur hæðum, sem
áður voru tvær íbúðir, en nú hefur verið settur stigi á milli hæða og húsið gert
að einni  íbúð. Í  húsinu eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi,  eldhús,  stofa og
geymslur.  Húsið  hefur  verið  tekið í  gegn  að  innan  sem  utan,  t.d.  ný
eldhúsinnrétting í  húsinu,  baðherbergi  endurnýjað.  Allt  rafmagn  var  tekið  í
gegn fyrir tveimur árum og sett ný tafla. Heita- og kaldavatnslagnir eru nýjar.
Pottofnar eru í húsinu en þeir eru yfirfarnir og búið að setja Danfoss hitastilla á
þá alla. FREKARI UPPLÝSINGAR ÁSAMT MYNDUM ER HÆGT AÐ FÁ HJÁ
SÖLUFULLTRÚA Í SÍMA 864-0001 (Halldór)

FASTEIGNIR

ER VIÐ SÍMANN NÚNA

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 47.500.000
Stærð: 216fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.620.000
Bílskúr: Já

Heiðarsel 8
109 Reykjavík

Sérlega heppileg eign fyrir barnafólk, með alla þjónustu innan göngufæris. Á
neðri  hæð  er  eldhús  og  stór  borðkrókur,  stofa,  þvottahús  og  geymsla,
gestasalerni,  andyri  og  forstofuherbergi.  Flísar  eru á  öllu  gólfi  neðri  hæðar
nema herbergi. Úr stofu er svalahurð út í fallegan gróinn lokaðann garð. Á efri
hæð  eru 4  svefnherbergi,  stórt  baðherbergi  og  sjónvarpshol.  Úr
sjónvarpsrými er hurð út á vestursvalir ofan á bílskúrsþaki. Húsið er eitt af 6
tengihúsum  sem  standa í  hring  og  er  lokaður  sameiginlegur  leikvöllur  fyrir
börnin í  miðjunni.  Skóli  og  önnur  þjónusta,  s.s.  leikskóli,  bókasafn,
félagsmiðstöð,  sjoppa,  kirkja,  o.fl.  er  innan 5  mín.  göngufæris.   OPIÐ  HÚS
MILLI KL. 16-17 Í DAG SUNNUDAG. KOMDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

FASTEIGNIR

Opið hús SUNNUDAG KL. 16:00-17:00

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Fífumói 5C
Njarðvík

Verð: 8.700.000
Stærð: 54

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 8.390.000
Bílskúr: Nei

Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð. LÍTIL ÚTBORGUN - HAGSTÆTT LÁN FYLGIR. Komið er inn í snyrtilega
forstofu með innfeldum fataskáp og flísum á gólfi. Úr forstofu er gengið í stofu með nýlegu ljósu parketi,
eldhús  er  með dökkbæsaðri  viðarinnréttingu og flísum á gólfi,  svefnherbergi  með parketi  og  fataskáp.
Baðherbergi  með sturtu.  Eigninni  fylgir  geymsla og sameiginlegt þvottahús.  **Mjög hagstætt áhvílandi
lán frá ÍLS, að uppæð 5,6 millj. á 4,15 prósent vöxtum til 40 ára**

FASTEIGNIR

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is Vesturhóp 15 og 17

GRINDAVÍK

Verð: HRINGIÐ
Stærð: 131,5fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

*NÝTT* - 4ja herbergja raðhúsíbúð m/bílskúr.  *Íbúðin er í dag að verða tilbúin undir tréverk, þ.e. byrjað
er  að  einangra  loft  og  leggja  vatnslagnir*   Íbúðin  afhendist  fullbúin  með  öllum  innréttingum,  skápum,
tækjum  og  gólfefnum  ef  þess  er  óskað.  Húsið  er  steinsteypt,  einangrað  að  utan  og  klætt  með
viðhaldsfrýrri  klæðningu.  Lóð  verður  fullfrágengin  og  hellulagt  bílaplan  með  hita.  Útihurðir  eru  úr
Mahogny  og  Aluzink  plötur á  þaki.  HÆGT  ER  AÐ  TAKA  VIÐ  EIGNINNI Á  HVAÐA  BYGGINGARSTIGI

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

FASTEIGNIR

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í 864-0001

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Norðurbrú 2
Garðabær

Verð: 36.900.000
Stærð: 116,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.770.000
Bílskúr: Bílskýli

Remax Senter kynnir: Stórglæsilega og vandaða 3ja herbergja íbúð í Sjálandshverfi. Íbúðin er á jarðhæð
með hellulagðri verönd. Íbúðin er einstaklega björt með stórum gluggum í eldhúsi/stofu sem ná frá gólfi
og upp í loft. Eldhúsið er opið með HGH hvítmattri eldhúsinnréttingu. Eldunareyja og háfur klædd stáli.
Innbyggð  uppþvottavél  og  stálísskápur  fylgir.  Tvö  rúmgóð  svefniherbergi.  Þvottahús  í  íbúð.  Einkar
skemmtileg eign sem vert er að skoða.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag 16:00-16:30

Ásvallagata 40
Reykjavík

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin  er  á  efstu  hæð  í  3ja  hæða  blokk,  sem  byggð  var  1972.  Með  íbúðinni  fylgir  sérmerkt
bílastæði.Sameignin er vel um gengi og gott viðhald er á húsinu. Í sameign er góð geymsla, sameiginlegt
þvottahús og vagnageymsla.Íbúðin öll er snotur, vel um gengin og öllu haganlega fyrirkomið

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag 15,00 - 15,30
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Verð: 25.000.000
Stærð: 4

Bílskúr: JÁ
Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.30

• 117 fm 4 herbergja íbúð á 2 og 3  hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR !
Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 15.30 – 16.30

Verð: 24,8-25Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00-15.00

• 133 fm 4 herbergja íbúð á 1,2,3 og 4 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Hægt að yfirtaka áhvílandi lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !

STÓRGLÆSILEGAR STÓRAR 4 HERBERGJA ÍBÚÐIR !
Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 14.00 – 15.00

Verð: 56.900.000
Stærð: 203,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

Vallargerði 10
200 Kópavogur

FASTEIGNIR

BÓKAÐU SKOÐUN - BÓAS 699 6165 

• Stór suður og norður garður
• 5 rúmgóð svefnherbergi !
• Stutt frá allri þjónustu sem og skóla
• Stór 37,1 fm bílskúr
• Góð og vel staðsett eign í hjarta kópavogs

STÓRGLÆSILEGT 6-7 HERBERJGA EINBÝLI !

ÞESSA VERÐUR ÞÚ AÐ SKOÐA - BÓAS S. 699 6165

Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.000.000

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  121,2  fm 5  herbergja  íbúð í  fjórbýli á  góðum  stað  við
Daggarvelli.  Anddyri  með skáp og flísum á gólfi.  Þvottahús mjög rúmgott   og inn af  þvottahúsi  er  stór
geymsla, flísar á gólfi. 4 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið
er  með  flísum á  veggjum og  gólfi  ogbaðkari  með  sturtu.   Eldhúsið  kemur í  horn  með  mjög  glæsilegri
innréttingu með granítborðplötu, góður borðkrókur í eldhús.Eldhúsið og stofan eru samliggjandi.

FASTEIGNIR

5 HERBERGJA !

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Vallarbarð 1
220 Hafnarfjörður

Verð: 15.500.000
Stærð: 71,2 

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 10.850.000

RE/MAX  FASTEIGNIR  BÓAS  S.  699  6165  71,2  fm  2-3  herbergja  íbúð á 2  hæð í 3  hæða  fjölbýli  á
góðum  stað í  Hafnarfirði.  Stofan  er  björt  og  rúmgóð  með  plastparketi á  gólfi.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu  og  plastparketi á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðum  fataskápum  og  dúk á  gólfi.  Búið  er  að
útbúa aukaherbergi í íbúðinni með plastparketi á gólfi. Baðherbergi, með baðkari og nýjum náttúruflísum
á vegg fyrir ofan baðkar og gólfi. BÓAS S. 699 6165 sýnir eignina boas@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 17.00 – 17.30 

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is
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Verð: 29.900.000
Stærð: 91.3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 12.050.000

Baldursgata 9
101 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á besta stað í Þingholtunum.
Eginin  skiptist  í:  tvær  góðar  stofur,  önnur  nýtt  sem  borðstofa.  Rúmgott
svefnherbergi  með  góðum  skápum.  Eldhús  með  fallegri  innréttingu  úr
mahoní, keramik eldavél og flísum á gólfi. Baðherbergi er mjög rúmgott með
hornbaðkari,  upphengdu  salerni  og  vaskborði.  Flísar í  hólf  og  gólf.  Gólfefni
eru gegnheil rauðeik og flísar. Íbúðin hefur öll verið tekin í gegn. Raflagnir og
skólp  var  endurnýjað  f. 5  árum.  Þvottahús  og  geymsla í  sameign.

FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR ! Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 16:00

Hraunbær 140
Árbær

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs  Hvít eldri innrétting
í  eldhúsi.Svefnherbergi,dúkur á  gólfi  og  góðir  skápar.  Baðherbergi,með  nýlegum  vask  og  skáp  undir
(2005)   sturta,dúkur á  gólfi,tengi  fyrir  þvottavél. Í  sameign  sem  er  hin  snyrtilegasta,er  sérgeymsla  og
hjólageymsla.Nýlega máluð bæði veggir og gólf.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl.13.00-13.30

Garðastræti 6
101 Reykjavík

Verð: 24,9 m
Stærð: 77 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.950.000

Flott  3ja  herb.  íb. á  horni  Ránargötu  og  Garðastrætis,  mikið  endurnýjuð.  Opin  og  björt  m.  vönduðum
eikarinnréttingum  og  stáltækjum.  Nánari  lýsing:  forstofa,  náttúrusteinn á  gólfi,  skemmtilega  hönnuð
vinnuaðstaða, 2  svefnherbergi,  eikarskápar.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými  með  fallegum
bogadregnum glugga. Nýtískulegt flísalagt baðherbergi með stórri sturtu. Aðst. fyrir þvottavél og rúmgóð
geymsla innan íbúðar. Eikarparkett. Tilvalið fyrir þá sem vilja búa í ,,smart" íbúð í miðbænum!

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15-16

Verð: 36,0
Stærð: 162,1 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 21,6
Bílskúr: Já

Langagerði 4
108. Reykjavík

Einbýlishús 122,3fm ásamt stórum 39,8fm bílskúr og fallegum grónum garði.
Lýsing:  1.hæð:  Gengið  inn  í  sólskála/anddyri  m/útgengi  út  í  garð  og
hellulagðan  sólpall  m/skjólveggjum.Hol  parketlagt  m/fataskáp,  skápur  undir
stiga.  Stiginn  teppalagður.  Stofa/borðstofa  með  gólfteppum,  eldhúsið
m/parketi, hvítri innréttingu og borðkrók. Úr eldhúsi er gengið inn í borðstofu.
Svefnherb.m/parketi  og fataskáp. Úr holi  gengið niður 4.tröppur i  þvottahús
og  útgengi  út  á  bílastæði.  Baðherb.m/flísum  á  gólfi  og  furu  innréttingu,
baðkar m/sturtuhengi og fataherb.innaf baðherb. 2.hæð: Risherb.m/skápum
undir  súð.  Sjónvarpshol  m/skápum.  Gestasnyrting.  Eldhús  m/innréttingu,
borðkrók og parketi.  Stórt  svefnherb.m/dúk.  Steypt  plan.  Geymsla 8 fm við
hliðina á skúrnum. Skipt um þak f/8árum. Húsið málað að utan 2006

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 14:00 - 15:00

Funalind 15
201. Kópavogi

Verð: 28,6
Stærð: 129

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17,7
Bílskúr: Já

Glæsileg 3ja herb.íbúð 101,9fm með rúmgóðum 27,1fm bílskúr og sólpalli. Stutt í alla þjónustu. Komið
inn  á  hol  með  fataskáp,  stofa/borðstofa  parketlögð  með  útgengi  á  góðan  afgirtan  sólpall.Eldhúsið  er
mjög rúmgott,með góðum borðkrók  og innréttingu úr kirsuberjavið. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf,
baðkar  m/sturtuhengi  og   innréttingu  úr  kirsuberjavið.  Barnaherbergi  og  hjónaherbergi  bæði  með
fataskápum og parket á gólfum. Öll húseignin hin vandaðasta.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Eign fyrir vandláta

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LINDATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST

Staðsetning: Ártúnshöfði, Ártúnsholti og Hálsunum.
Stærð: 250-350 fm  með innkeyrsludyrum.

Er með ákveðinn kaupanda að atvinnuhúsnæði.
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Verð: 41.900.000
Stærð: 208fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 37.350.000
Bílskúr: já

Hellubakki 10
Selfoss

Algjör  gullmoli.   Frábært  fyrirkomulag.  Hús  fyrir  þá  sem  gera  kröfur.
Einstaklega  vandað  hús  á  einni  hæð.  Gluggar  og  hurðir  úr  viðhaldsfríum
efnum.  Vandaðar  sérsmíðaðar  innréttingar  og  skápar  úr  birki.  Innihurðir  í
sama stíl, extra hæð. Granít á  borðum í eldhúsi. Vönduð tæki í eldhúsi frá De
Dietrich,  rafmagns-  og  gaseldavél.   Ryksugukerfi  er  í  húsinu  með  sópsogi  í
eldhúsi.  Hlynur  og  flísar  á  gólfum.  Innfelld  halogen  lýsing  í  loftum,
næturlýsingu  á  göngum.  Lofthæð  er  2,75m  í  öllu  húsinu.  Gólfhiti,  þráðlaus
stýring.  Innfeldar  gardínur  í  öllu  húsinu.  Tvö  baðherb.  annað  innaf  hjónah.
hornbaðkar  með  nuddi  og  sterio  tækjum,  rafmagnsstýrð  sturta  með
nuddstútum  í  báðum  baðherb.  Stórt  unglingaherbergi  með  sér  inngangi.
Gæti  einnig  hentað  vel  þeim  sem  er  með  vinnuaðstöðu  heimavið.............

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14 og 15

Verð: 27.500.000
Stærð: 115fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Bílskúr: já

Hjarðarhagi 11
107 Reykjavík

Húsið  stendur  á  góðum  stað  horni  Hjarðarhaga  og  Smyrilsvegar.  Útsýni  til
suðurs og vesturs, rúmgóðar vestursvalir. Húsið hefur verið mikið endurnýjað
s.s. múr, þak, rafmagn, gler & gluggar. Íbúðinni fylgir stæði í  sameiginlegum
bílskúr.   Íbúðin  skiptist  í  hol  með vinnuaðstöðu,  rúmgott  hjónaherbergi  með
skápum og eitt aukaherbergi. Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Stofa með útgengi á vestursvalir, borðstofa og eldhús með útsýni til  suðurs.
Flísar á gólfum. Á jarðhæð er stórt sameiginlegt þvottahús með þurkaðstöðu
og geymsla.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 15 og 16

Verð: 33.900.000
Stærð: 147fm

Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Lómasalir 12
Kópavogur

Glæsilega   íbúð  með  sérinngangi  og  sérgarði  ásamt  tvöföldu  stæði  í
bílageymslu.   Íbúðin  er  hönnuð  fyrir  fatlaða,  breiðar  hurðir,  stórt  stæði  o.fl.
Anddyri með góðum fataskápum,  og náttúruflísum á gólfi.  Þrjú herbergi, öll
með  góðum  skápum.  Milligangur/sjónvarpshol  með  góðu  rými  fyrir  sófa.
Baðherbergið  er  bæði  með  sturtu  og  baðkari,  eikarinnréttingar,  upphengt
salerni,  flísar á  veggjum  innfeld  lýsing.  Eldhúsið  er  opið,  rúmgott,
eikarinnrétting,  gas  eldavél,  flísar á  milli  skápa,  granít á  borðum.  Inn  af
eldhúsinu  er  þvottahús.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  í
sérgarð, útsýni út á Reykjanes. Í kjallara hússins er rúmgóð geymsla. Gólfefni
eru  dökkar  náttúruflísar  og  eikarparket.  Vandaður  frágangur  og  flottar
innréttingar!

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 16 og 17

Grýtubakki 16
109 Reykjavík

Verð: 17.500.000
Stærð: 105fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.700.000

Vel  skipulögð  105fm,  4ra  herbergja  íbúð  á  2  hæð,  sameiginlegt  þvottahús  og  hjólageymsla.  Anddyri
með  skáp.  Tvö  parketlögð  herbergi  annað  með  skáp.  Hjónaherbergi  með  skáp.  Eldhús  með
viðarinnréttingu, flísar á milli  skápa, parket á gólfum. Borðkrókur, parket á gólfum. Rúmgóð parketlögð
stofa  með  suðursvölum.  Stórt  baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél.  Snyrtileg  sameign.  Nýtt  gler  að
hluta, endurnýjað þak á húsi, garður með leiktækjum. Góð mjög vel skipulögð íbúð.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14.00 og 14.30

Barmahlíð 40
105 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 98,6m

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Mjög mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð. Íbúðin er býsna álitleg endurbætur eru m.a.  skipt um skólp- og
frárennslislagnir. Eldhúsið stækkað um ca. 5 fm.  Sett ný eldhúsinnrétting, hvít, gólf flísalagt. Baðherbergi
endurnýjað,  flísalegt,  baðkar,  flott  innrétting.  Parket  á  herbergjum,  gangi  og  stofu.  Nýlega  lagfærður
bakgarður (ágúst 06.). Í heildina björt og mjög rúmgóð íbúð.

Hringur
Sölufulltrúi

663 4283
ringo@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14 og 15
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Kólguvað 1 
110 Reykjavík 

Verð: 36,9 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

Glæsileg neðri sérhæð með sérinngangi og stórum sérafnotarétti.  Húsið er með góðu útsýni og skilast
fullbúin  að  utan  sem  innan  en  þó  án  sólpalls.   Eignin  skiptist í   anddyri,  eldhús,  stofu  ,borðstofu,  3
rúmgóð  svefnherbergi,  fataherbergi  innaf  hjónaherbergi  með  hillum,  baðherbergi,  geymslu  og
þvottarhús.    Eldhús  og  stofa  er  opið  rými  með  glæsilegri  hvítsprautulakkaðri  innréttingu  og  opið  út  í
garð.  Virkilega skemmtileg eign í nýju hverfi þar sem örstutt er út í náttúruna.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Básbryggja 2
110 Reykjavík 

Verð: 24.3 M 
Stærð: 97.2 fm 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli 

Glæsileg 3ja  herbergja  íbúð á 1 hæð. í  fallegu fjölbýli í  Bryggjuhverfi  Grafarvogs.  Kirsuberja  innrétting í
eldhúsi með dökkum borðum og stáltækjum. Bæði svefnherbergin eru með hvíttuðu eikarplastparketi og
fataskápum úr kirsuberjavið. Baðherbergið er með hornbaðkeri með glerskilrúmi, upphengdu salerni og
flísum í  hólf  og  gólf.  Eldhús  og  stofa í  opnu  rými.  Stæði í  bílskýli  tilheyrir  íbúðinni.
**  FALLEG EIGN Á EFTIRSÓTTU SVÆÐI**

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Ásabraut 17 
300 Akranes 

Verð: 36.5 M 
Stærð: 163,6 fm 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 23.7 M 
Bílskúr: Já 

Glæsilegt og stílhreint parhús með bílskúr á þessum vinsæla stað á Akranesi.  Ölur eru í öllum hurðum 
og  innréttingum sem eru sérsmíðaðar og flísar eru á gólfum. Gólfhiti er í allri eigninni. Loftaklæðning er 
falleg  með  innfelldri  halogenlýsingu. Í  eldhúsi  eru  vönduð  tæki,  ísskápur  og  uppþvottavél  fylgja. 
Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  eru  þrjú.  Bílskúr  er  innaf  þvottahúsi  ásamt 
snyrtingu. Þetta er einstaklega vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. LAUST STRAX.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:00-19:00



GLÆSIÍBÚÐIR Í ÁSAKÓR
Forstofa með fataskáp.  Í stærri íbúðum er rúmgott sjónvarpshol.  Öll herbergin eru mjög 
rúmgóð og barnaherbergin eru allt að 13,0 fm.  Eldhús og stofa er opið rými, fallegar eikar-
innréttingar með stálháfum, helluborði og ofni, frá stofu er útgengt á stórar svalir.  Þvottahús er 
innan íbúðar og stór sérgeymsla í sameign. Allt tréverk í íbúðinni er úr eik. Útsýni yfir Kórahverfið 
er frá íbúðinni.

Þetta eru íbúðir sem eru sniðnar að þörfum nútímafólks þar sem herbergin eru sérlega rúmgóð 
og nóg pláss fyrir alla. 

Ásakór 1-3 er á vinsælum stað í Kópavoginum. Fjölmargar góðar gönguleiðir eru í næsta 
nágrenni og stutt er í ýmsa afþreyingu eins og golfvellli, hesthúsabyggð og sundlaug. Stutt er í 
ýmsar náttúruperlur eins og Heiðmörk og Elliðavatn. Bæði leikskóli og grunnskóli eru innan 
hverfisins, og fyrirhuguð bygging á nýju íþrótta- og fræðasetri Knattspyrnu Akademíu Íslands.

Berglind Hólm 
Sölufulltrúi

694 4000

Hólmfríður
Sölufulltrúi

8617534

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Torg

GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ
OPIÐ HÚS SUNNUDAG

KL 14:00-15:00

LÉTTAR VEITINGAR
VERIÐ VELKOMIN

Verð frá  21,9 M
Glæsilegar og rúmgóðar 3-5 herbergja íbúðir 
        í nýju lyftuhúsi við Ásakór 1-3. 

Afhending á íbúðum í Ásakór 1 er við kaupsamning

5 herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

RE/MAX TORG  // Garðabæ // s: 520-9595

Öll húsgögn frá versluninni Heima // Gólfefni frá Harðviðarval // Eldhústæki frá Ormsson

w
w

w
.kub

b
ur.is
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Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21
Bílskúr: Bílageymsl

Herjólfsgata 36/40
220 Hafnarfjörður

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri! Vandaðar og glæsilegar íbúðir í lyftuhúsum á besta
stað í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa með góðum skápum. Eldhús með fallegri
innréttingu, flísar á milli skápa og vönduð tæki úr stáli. Björt og góð stofa með
mikilli lofthæð. Gegnheilt eikarparket á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft sem
ekki  er  skráð  í  fermetratölu  íbúðar.  Baðherbergi  flísalagt,  falleg  innrétting,
sturta.  Svefnherbergi  með  parketi.  Þvottahús  og  búr  inn  í  íbúðum.  Stór
geymsla fylgir í sameign. Allur frágangur við húsið bæði að innan sem utan er
vandaður.  Húsvörður  er  í  húsunum.  Um  er  að  ræða  tvær  íbúðir,  staðsetta
númer 36 og 40. Sjá fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-15:00

Verð: 34,9
Stærð: 113

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 20.3
Bílskúr: Já

Naustabryggja 55
110 Reykjavík

Falleg og björt 3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð á góðum stað í Bryggjuhverfinu.
Komið er inn á forstofugang með góðum skápum. Á ganginum eru tvö góð
barnaherbergi  ásamt  baðherbergi.  Herbergin  eru  bæði  með  skápum.
Baðherbergið er með flísum á gólfi, upphengdu klósetti og sturtu. Eldhúsið er
með hvítri  og svartri  sérsmíðaðri  innréttingu.  Hægt er  að renna til  hurðum á
innréttingu og er þar fínt vinnupláss. Gashelluborð og vínkælir eru í eldhúsinu.
Inn af eldhúsinu er þvottahús. Stofan og borðstofan eru rúmgóð og úr glugga
stofunnar er gott útsýni út á bryggjuna. Inn af stofunni er herbergi, sem opið
er  inn  í.  Svalir  eru  úr  stofunni.  Reykt  gegnheil  eik  er  á  stofu,  eldhúsi  og
herbergjum.  LUMEX  kastaralýsing  er  í  stofunni.  Eigninni  fylgir  geymsla  í
sameign.  Bílskúr fylgir eigninni, rúmgóður og komast breyttir jeppar þar inn.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Rauðarárstígur 41
105 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 103,5 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Bílskýli

Skemmtileg fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli nálægt miðbænum.
Á hæðinni  er  eldhús, stofa/borðstofa,  flísalagt baðherbergi  m/sturtu og þvottahús. Víðar svalir.  Flísar á
gólfi. Hringstigi liggur upp á efri hæð þar sem eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og snyrting m/flísum og
góðum  skáp.  Parket á  stiga  og á  gólfum  efri  hæðar.  Fín  íbúð  fyrir  þá  sem  vilja  búa  nálægt  hringiðu
miðbæjarins en geta þó lokað fyri skarkala borgarlífsins þegar inn er komið.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Sólheimar 1
104 Reykjavík

Verð: 36.000.000
Stærð: 141,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080.000
Bílskúr: Já

Klassísk,  falleg og algerlega endurnýjuð hæð í  fjölskylduvænu hverfi.  Íbúð í  bílskúr.  Inngangur með efri
hæð.  Tvær  stórar  stofur,  2  svefnherbergi.  Arinn  í  holi.  Verönd  ofan  á  bílskúr.  Hæðin  var  gerð  nánast
fokheld fyrir þremur árum og allt innanhúss endurnýjað, þ.m.t. gluggar, rafmagn, hurðir, gólfefni, eldhús-
og  baðinnréttingar.  Lagnir  í  fínu  lagi.  Þetta  er  falleg  hæð  á  góðum  stað,  steinsnar  frá  Glæsibæ  og
Laugardalnum ... og ekki er verra að hafa bókasafn í götunni og kirkju á næsta leiti!

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.800.000
Stærð: 79.7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.764.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin skiptist í  forstofu og gang, eldhús, tvö svefnherbergi,  stofu og baðherbergi.  Parket er á forstofu
og gangi, stofu og báðum herbergjum. Hátt er til lofts í allri íbúðinni, hún er hvítmáluð og mjög snyrtileg í
alla staði. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskápum og snýr inní garðinn. Barnaherbergið er nýtt í dag
sem  borðstofa.  Eldhús  er  með  hvítri  viðar-inréttingu  og  dúk á  gólfi. Á  baðherbergi  er  baðkar  með
sturtuaðstöðu og opnanlegum glugga útí garð. Allt húsið er í góðu standi. Stutt í alla þjónustu.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30
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SPÁNN
Skoðunarferð 15.500

RE/MAX  Mjódd  og  MASA  International  kynna  :  Til  sölu  mikið  úrval  af  fasteignum  á  frábærum  svæðum  í
kringum  Alicante  á  Spáni,  nálægð  við  strönd,  golfvelli  og  alla  þjónustu.  Masa  International  er  stór
fasteignasala og hefur verið leiðandi í fasteignaviðskiptum á Spáni í yfir 25 ár. RE/MAX og  MASA veita fyrsta
flokks  þjónustu.  MASA vinnur   eftir  ISO 9001 gæðavottunarkerfi  sem veitir  mikið  öryggi  í  viðskiptum.  Það
hefur aldrei verið auðveldara að eignast draumahúsið á Spáni. Aðgengilegir bæklingar með upplýsingum um
íbúðir  og  hús  af  ýmsum gerðum og stærðum,  mjög góð verð.  Kynning  í  húsakynnum RE/MAX Mjódd að
Þönglabakka  1  í  Mjóddinni  Sunnudaginn  11.  feb.  kl.  14:00  –  17:00  Komdu,  kynntu  þér  úrvalið  og  fáðu
frekari upplýsingar. Einnig er hægt að hafa samband við Jón Bjarna í síma 896-1067 og /eða senda póst á
netfang : jonbjarni@remax.is Jón Bjarni

Sölufulltrúi
896 1067

jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD
KYNNING Í DAG KL. 14-17

Holtsgata 3
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,9 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15.010.000

REMAX MJÓDD  kynnir  glæsilega 2  herbergja  68,9  fm  íbúð í  nýju  fjölbýlishúsi  við  Holtsgötu í  miðbæ
Reykjavíkur.  Rúmgott  svefnherbergi  með  góðum  eikarfataskápum. Í  eldhúsi  eru  tæki   frá  AEG  úr
burstuðu  stáli.  Stofa  er  björt  og  er  útgengt  út á  um  10  fm  suðursvalir.  Baðherbergið  er  með
baðkari/sturtu  og  góðri  innréttingu.  Þvottaherbergi  er  innaf  íbúðinni.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði í  bílskýli  .
Sérgeymsla  er í  kjallara 7  fm.  Íbúðinni  verður  skilað  án  gólfefna  nema á  baði  og  þvottahúsi  sem  eru

MJÓDD

PANTAÐU SÖLUSKOÐUN NÚNA!

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Nóatún 24
105 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 81,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 11.500.000

REMAX Mjódd kynnir þriggja herbergja endaíbúð á 2. hæð í eldra húsi við Nóatún /Stangarholt. Flísalagt
hol,  eldhús  með  eldri  innréttingu  og  tækjum,  flísalagt  og  með  borðkrók.   Samliggjandi  parketlagðar
(eikarparket)  stofur  og  þar  útaf  eru  suður  svalir.  Tvö  svefnherbergi  með  skápum  með  parketi.
Baðherbergi er með kari og flísum á gólfi - gluggi á baði. Í kjallara í sameign er sameiginlegt þvottahús,
þurrkherbergi og hjólageymsla og sér geymsla fyrir þessa íbúð.

MJÓDD

SELD
Jónas Örn

Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Hraunkambur 4
Hafnarfjörður

Verð: 18.400.000
Stærð: 77

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 11.150.000
Bílskúr: Nei

Góð 77 fermetra 3 herbergja íbúð á fyrstu hæð í tvíbýlishúsi .Gengið er inn í forstofu með fatahengi og
flísum á gólfi. Eldhús er með hvítri og beyki innréttingu, mosaik flísar á milli skápa og er lítill borðkrókur.
Stór  stofa  og  borðstofa  með  parketi  og  ágætis  gluggum.  Stórt  baðherbergi  með  baðkeri,  góðri
þvottaaðstöðu  og  baðinnréttingin  er  stór  og  óvenju  mikið  skápapláss.  Svefnherbergi  með  skápum og
dúk á gólfi. Búið er að taka niður vegg á milli herbergja og sameina í eitt.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús KL 15:30 - 16:00

Engjasel 81
109 Reykjavík

Verð: 23,9
Stærð: 143

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 16,6
Bílskúr: Bílskýli

GÓÐ 4-5 HERBERGJA 143 FM. ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. SUÐUR
SVALIR.  FRÁBÆRT  ÚTSÝNI.  Neðri  hæð:  Forstofa,  Hol,  Stofa  -  Borðstofa,  Hjónaherbergi,  Eldhús,
Baðherbergi  og  Þvottahús.  Mjög  auðvelt  að  útbúa  fjórða  svefnherbergið  í  hluta  stofu.  Efri  hæð:  Tvö
Barnaherbergi  og  Sjónvarps-vinnurými.  Mjög  hlýleg  og  notaleg  íbúð  með  stórkostlegu  útsýni  yfir
Höfuðborgarsvæðið, Reykjanes og Snæfellsjökul. Mjög stutt er í verslun, skóla, leikskóla og i Mjóddina.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30 
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Bergstaðastræti 9A
101, Reykjavík

Verð: 13.900.000
Stærð: 43

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1909

Brunabótamat: 6.090.000

Smart,  hlýleg og vel  skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í  hjarta Reykjavíkur.  Sérinngangur,  anddyri,
eldhús, stofa og svefnherbergi Eldra plankaparket og flísar á gólfi. Baðherbergi með baðkari og flísalagt.
Sameiginlegt þottahús er í kjallara eignarinnar ásamt geymslu. Garður er sameiginlegur með hlöðnu grilli
og góðri útiborðsaðstöðu. Eignin snýr öll út í bakgarðinn og er því ekkert ónæði frá miðbænum. ATH -
Eignin er laus um mánaðarmótin. - ATH

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16-16.30

Hraunteigur 21
105, Reykjavík

Verð: 31.500.000
Stærð: 114

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 15.100.000

Falleg efri sérhæð á frábærum stað við Laugardalslaugina. Gengið er inn um sameiginlegt anddyri upp á
aðra hæð. Eldhús er með eldri innréttingu og kork á gólfi. Stofa er björt og falleg með góðum gluggum.
Gengið  er  út  á  svalir  frá  borðstofu.  Í  íbúðinni  eru  tvö  rúmgóð  herbergi  með  miklu  skápaplássi.
Baðherbergi  er  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahúsaðstaða  er  á  baðherbergi  og  í  sameiginlegu
þvottahúsi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Húsið var tekið í gegn fyrir rúmlega 6 árum.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16-16.30

Laugarnesvegur 60
105, Reykjavík

Verð: 39.900.000
Stærð: 185

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 23.440.000
Bílskúr: Já

Stór 157,2 fm miðhæð ásamt 27,6 fm bílskúr á frábærum stað. Stórt hol opnar íbúðina. Eldhús er með
fallegri  eldri  innréttingu.  Stofa  er  stór  með  möguleika  að  skipta  í  tvær  góðar  stofur.  Gengið  er  út  á
yfirbyggðar  svalir  frá  stofu.  Í  íbúðinni  eru  tvö  rúmgóð barnaherbergi  og  stórt  hjónaherbergi  með  miklu
skápaplássi.  Baðherbergi  er rúmgott með baðkari  og flísum á gólfi.  Þvottahúsaðstaða er innan íbúðar,
við eldhús og í sameiginlegu þvottahúsi á jarðhæð. Nýbúið að taka bílskúrinn í gegn.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 17-17.30

Snorrabraut 33A
105, Reykjavík

Verð: 16.800.000
Stærð: 70

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 8.800.000

Gott hol tengir íbúðina saman. Eldhús er með eldri innréttingu, sem var nýlega sprautulökkuð og flísum á
gólfi. Stofa er björt og falleg með stórum glugga. Gott svefnherbergi með miklu skápaplássi. Gengið er
út á svalir frá svefnherbergi.  Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi. Sameiginlegt þvottahús er í
kjallara ásamt geymslu. Stigagangur var tekinn í gegn fyrir nokkrum árum. Ný rafmagnstafla.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15-15.30

Barónsstígur 5
101 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 112

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 14.170.000
Bílskúr: Nei

Remax  Borg  kynnir:  Í  góðu  hornhúsi  í  miðbænum  á  mótum  Barónsstígar  og  Hverfisgötu  er  fjögurra
hæða hús með góðar einingar á efstu hæð. Um er að ræða tvær endurnýjaðar einingar sem hvor um sig
er  með  sér  inngang  úr  stigagangi.  Önnur  einingin  er  skráð  sem  skrifstofa  og  er  samkvæmt
fasteignarmati ríkisins 75,4 fm en gólfflöturinn er mun stærri. Byggingafulltrúi hefur samþykkt að breyta
rýminu í íbúð með því að bæta við svölum. Nánari lýsing á Remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Klukkan 15:00-15:30 í dag

Breiðavík 23
112 Reykjavík

Verð: 19.400.000
Stærð: 81 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei 

REMAX Borg kynnir: Glæsileg og rúmgóð 80,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð í Grafarvogi.Komið er
inn í  flísalagt hol  með flísum og góðum skáp. Baðherbergi  er  með ljósum flísum í  hólf  og gólf,  bað og
sturtuklefi. Stórt svefnherbergi með rúmgóðum skápum . Stofan mjög rúmgóð með góðu horni þar sem
gert er ráð fyrir borðstofuborði. Þvottahús er inn af íbúðinni. Eldhús og stofa eru parketlögð með mjög
fallegu dökku parketi. Innréttingar í eldhúsi eru í beyki. Nánari upplýsingar á remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16:30-17:00 í dag

Klapparstígur 3
101

Verð: 20.500.000
Stærð: 61,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12.230.000
Bílskúr: bílageymsl

Virkilega flott íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu á Völundarhúsalóðinni í Reykjavík. Íbúðin
er 56fm auk 5,9fm geymslu, samtals 61,9fm. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, svefn- og baðherbergi.
Gengið  er  inn  í  hol  með  fataskáp.  Rúmgóð  stofa  með  fjórskiptum glugga.  Eldhús  er  opið  inn  í  stofu.
Útgengt út á tvöfalt opnanlegar suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi með miklu skápaplássi. Baðherbergi
er flísalagt, baðkar með sturtuaðstöðu.Jatoba parket á allri íbúðinni nema flísar á baði.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Jóhanna
Sölufulltrúi

699 6946
johannak@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15.30-16.00

Þórðarsveigur 6
Grafarholt

Verð: 25.900.000
Stærð: 106,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.545.000
Bílskúr: bílageymsl

REMAX BORG kynnir  fallega 4ra herbergja íbúð á annarri  hæð í  góðri  lyftublokk í  Grafarholti.  Þrjú góð
svefnherbergi,  opið  eldhús,  björt  stofa,  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  7,6  fm  sérgeymsla  á  sömu
hæð.  Íbúðinni  fylgir  að auki  stæði  í  bílageymslu.  Skóli  og önnur  þjónusta  er  í  göngufæri.  Áhvílandi  eru
rúmlega 14 milljónir frá Íbúðalánasjóð á 5,1@ sem eru yfirtakanleg.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16.30-17.00
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Arnarhraun 4-6
220 Hafnarfirði

Verð: 22.900.000
Stærð: 108,9 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 17.740.000
Bílskúr: 25,3 fm

Falleg  og  rúmgóða  3ja  herbergja  íbúð  við  Arnarhraun í  Hafnarfirði.  Íbúðinnni  fylgir  sérstæður  25  fm
bílskúr.  Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í sameign. Íbúðin er í litlu velviðhöldnu fjölbýli sem nýlega
er búið að klæða að utan. Stutt er í  alla þjónustu. Nánari lýsing: íbúðin sem er á annarri  hæð skiptist í
rúmgott anddyri/hol, 2 stór svefnherbergi, rúmgóða stofu/borðstofu með útgengi út á svalir, eldhús með
góðri eldri innréttingu, og flísalagt baðherbergi, Gólfefni: Flísar, og dúkur.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30

Bergstaðastræti 19
101 Reykjavík

Verð: 21.000.000
Stærð: 63,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1896

Brunabótamat: 8.710.000
Bílskúr: Nei

GLÆSILEG  NÝSTANDSETT  3JA  HERB  NEÐRI  SÉRHÆÐ Á  RÓTGRÓNUM  STAÐ Í  MIÐBÆ
REYKJAVÍKUR.  Eignin  er í  endurgerðu  eldra  húsi  þar  sem  búið  er  að  klæða  upp á  nýtt,  skipta  um
glugga,  þak  og  járn.  Forstofa  með flísum á gólfi,  inn  af  forstofu  er  geymsla.  Stofa.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu,  innbyggð  uppþvottavél  og  ísskápur,  keramic  helluborð  og  vifta  sem blæs  út.  Baðherbergi
með ljósum flísum, sturtu og aðstöðu fyrir  þvottavél.  Parket úr  hlyn er á stofu,  eldhúsi  og herbergjum.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

Engihjalli 11
200 Kópavogi

Verð: 21.500.000
Stærð: 115,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

FALLEGA  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ Á  ANNARI  HÆÐ.  Forstofa  með  góðum  yfirhafnarskáp.  Rúmgóð
stofa/borðstofa  með  útgengi  út á  svalir.  Eldhús  með  brúnni  viðarinnréttingu  og  góðum  borðkrók.
Baðherbergi er flísalagt með baðkari og aðstöðu fyrir þvottavél. Svefnherbergið er stórt með með góðum
skápum á heilum vegg. Tvö önnur arnaherbergi. Flísar eru á allri íbúðinni. Sameign sér 7.7fm geymsla,
sameiginleg  hjóla - og vagnageymsla og leikherbergi. Leiksvæði er báðum megin við húsið.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Háholt 9
220 Hafnarfirði

Verð: 19.200.000
Stærð: 100,9 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

***LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING***  Þriggja  HERBERGJA  ÍBÚÐ Á  JARÐHÆÐ  MEÐ  HELLULAGÐRI
VERÖND. Nánari lýsing eignar: Rúmgóð stofa, gengið út á afgirta hellulagða verönd. Eldhús með ljósri
innréttingu,  gegnið  er  inn í  þvottahús  frá  eldhúsi.  Stórt  svefnherbergi  með  góðum  skápum.
barnaherbergi  með  skáp.  Auka  herbergi  hefur  verið  sett  upp  sem  hægt  er  að  nýta  sem  svefn-  eða
vinnuherbergi.  Rúmgott  baðherbergi  með  baðkari  og  opnanlega  fagi.   Gólfefni:  Parket  og  dúkur.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

Verð: 20,9 millj
Stærð: 134 - 141 
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 2007
Bílskúr: 25 fm.

Heiðargerði 27,a,b
190 Vogar

***REMAX  Stjarnan  kynnir***  Glæsileg  raðhús  með  sólpalli  og  innbyggðum
bílskúr í Vogunum. Vogar er bær í uppbyggingu, stutt er í Hafnarfirðinn, en öll
rólegheit  eru í  bænum.    Samkvæmt  teikningum  eru  húsin  skipulögð  sem
segir:  Rúmgott  anddyri.   Tvö  góð  svefnherbergi.    Rúmgott  baðherbergi.
Stórt og gott þvottahús.   Stofa og eldhús eru í opnu og björtu rými.  Útgeng
er  út á  rúmgóðan  sólpall  úr  stofu.    Innangengt í  bílskúr  og  góða  geymslu.
Húsin skilast fokhelt að innan og fullbúin að utan.   Innkeyrsla malbikuð.  Lóð
tyrft með sólpalli.  Húsin verða staðsteypt.  Þak verður járnklætt með aluzink.
Gluggar úr áli / tré.  Gert verður ráð fyrir gólfhita í húsinu.

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Glæsileg hönnun.

Andrésbrunnur 9
Grafarholt

Verð: 29.400.000
Stærð: 126,9 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.710.000
Bílskúr: já

Glæsilega 5 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 126,9 fm.
og skiptist í: forstofu með skáp og nátturuflísum á gólfi. 4 rúmgóð herbergi með skápum og stórkostlegu
útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og falleg innrétting. Stofan er opin með
útgengi  út  á suðursvalir.  Eldhúsið er stórt  og glæsilegt með L laga innréttingu og náttúruflísum á gólfi.
Kirsuberjaparket er á allri íbúðinni. Flísalagt þvottahús er innan íbúðar með góðu skápaplássi.

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 15-15:30

Lautasmári 14
kopavogur

Verð: 20.900.000
Stærð: 81 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.700.000

Laus  við  kaupsamning.  Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2  hæð  í  góðu  fjölbýli.  Íbúðin  er  81  fm  +  5,6  fm
sérgeymsla sem er ekki inn í fermetratölu íbúðarinnar. Komið er inn á flísalagða forstofu/hol með skáp.
Stór  parketlögð  stofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Flísalagt  eldhús  með  snyrtilega  hvíta  innréttingu.
Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og netta innrétting. Tvö rúmgóð svefnherbergi með
parketdúk og góðum skápum. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með sér stæði fyrir þvottavél.

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16 - 16:30
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Verð: TILBOÐ
Stærð: 98,0

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16,4

Dalaþing 3
Kópavogur

Afar sjarmerandi hús með frábæru útsýni, hverfi í mikilli uppbyggingu.  Húsið
stendur  á  afar  fallegum  stað  og  er  frábært  útsýni  yfir  vatnið.  Forstofa.
Baðherbergi  með  baði.  Þvotthús.  Eldhús  með  kirsuberja  innréttingu,
borstofa.  Stofa.  Svefnherbergi.  Í  risi  eru  tvö  svefnherbergi,  ekki  full  lofthæð.
Eigandi  með  hundarækt  á  staðnum  og  eru  tvö  hundahús  í  garðinum  og
hundagirðingar,  sem  eigandi  mun  fjarlægja  ef  óskað  er  eftir  því.  Þetta  er
einstakt tækifæri sem vert er að skoða.  Láttu ekki þessa fram hjá þér fara.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið og pantið skoðun !

Auðbrekka 36
200 Kópavogi

Verð: TILBOÐ
Stærð: 96.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 11.450 M

Björt hæð í 3ja íbúða húsi sem búið er að endurnýja glæsilega að hluta. Hol og baðherbergi endurnýjað
með  sérsmíðuðum  skápum  og  eru  glæsilegar  ítalskar  flísar á  gólfum.  Eldhúsið  með  upprunalegum
innréttingum, efri og neðri skápum með ljósum flísum á milli. Sömu ítölsku flísar á gólfi. Svefnherbergin
eru  bæði  með  dúk á  gólfum  og  skápum.  Stór  garður  móti  suðri.  Ath  Auðbrekku  2-32 á  að  breyta  í
íbúðabyggð.

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

GÓÐ FJÁRFESTING

Álfholt 16
Hafnafjörður

Verð: 28.800.000
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.450.000

Glæsileg rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð með útgengi út í 
verðlaunagarð. Björn Bjarnason

Sölufulltrúi
899 7869

bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl : 16.30 - 17.00

Sjón er sögu ríkari

Álftarimi 1
800 Selfoss

Verð: 16.500.000
Stærð: 104

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.350.000

Remax heimili  og Jarðir Kynna: Íbúð á 4 hæð í fjölbýli  ásamt geymslu á Selfossi.  Eingin telur Forstofu,
Eldús, borðkrók, stofu, 3 svefnherbergi, gang, baðherbergi, þvottarhús og geymslu. Ný eldúsinnrétting
og nýjar  flísar í  eldhúsi.  Stórar  og góðar  svalir  með fínu útsýni.  Búið  að endurnýja  flest á  baðherbergi.
Góð  staðsetning,  stutt í  alla  þjónustu.  Upplagt  að  skoða  þessa!  Nánari  upplýsingar  hjá  Drífu  Björk
sölufulltrúa Re/Max í síma 869 1078

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Hafðu samband núna!

Ljónastígur 8
845 Flúðir

Verð: 39.500.000
Stærð: 342

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 43.890.000
Bílskúr: 141

Stórglæsilegt  201 m2 einbýlishús,  ásamt íbúð og bílskúr á frábærum stað á Flúðum. Húsið stendur  á
stórglæsilegri 2000m2 lóð og er múrsteinsklætt. Mjög Fallegt útsýni.  Búið er að endurnýja þak og gler
að  sögn  eigenda.  Svalir  út  frá  stóru  hjónaherbergi  og  sjónvarpsherbergi  sem  bæði  eru á 2  hæð.
Snyrtilegur Bílskúr ( 80 m2) neðri hæð svo á efri hæð er íbúð sem erí útleigu en hún er 62 m2. Bílskúrinn
er  því  samtals  140,4. Í  garðinum  er  c.a  30m2  gróðurhús  sem  er  óskráð  og  er í  dag  notað  sem

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Flott eign á friðsælum stað!

Sandgerði 4
825 Stokkseyri

Verð: 21.900.000
Stærð: 136

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Bílskúr: 36,5

Steinsteypt einbýlishús á góðum stað á Stokkseyri. Eignin telur forstofa, hol, stofa, eldhús, baðherbergi,
þrjú svefnherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr. Nýlegt plastparket á öllu nema votrýmum en þar eru
flísar. Í  eldhúsi  er  góð  eikarinnrétting. Í  stofu  er  upptekið  panelklætt  loft. Á  baði  er  hvít  innrétting  og
baðkar. Í enda bílskúrsins er búið að stúka af þvottahús og þaðan er hægt að ganga út í bakgarð. Rými
milli íbúðar og bílskúrs er í dag  notað sem geymslurými.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús Í dag kl 16:00 - 16:30!

Vesturbrúnir 1
Grímsnes

Verð: 20.900.000
Stærð: 85

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.190.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR Kynna: Glæsilegan sumarbústað á virkilega fallegu landsvæði í grímsnesi.
Mjög kósý í alla staði, stór pallur, pottur, fallegt gestahús og gufuhús á lóð. Mikill  gróður allt í  kring og
stutt í þjónustu. Eigandi er tilbúin að láta allt fylgja þ.e.a.s húsgögn, potta pönnur og fleira!!

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EINN MEÐ ÖLLU!!!
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Hjallabraut 39
220 Hafnarfirði

Verð: 20.900.000
Stærð: 108,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 15.550.000

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á 3 hæð á mjög barnvænum stað í Hafnarfirði.  Lýsing: Eikarparket er á
forstofu, herbergjum, gangi og stofu. Stofan er mjög stór og er útgengt á stórar suðursvalir  með mjög
góðu  útsýni  yfir  Hafnarfjörð.  Eldhús  er  með  upprunalegri  innréttingu  og  kork  flísum  og  er  gengið  inní
þvottahús og geymslu úr eldhúsi. Mjög gott skápapláss er í íbúðinni. Nóg er af bílastæðum og er nýbúið
að taka stigagang allan í gegn.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Katrínarlind 5
Grafarholti

Verð: 24.500.000
Stærð: 94,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.940.000

Falleg 3  herbergja  íbúð á 2  hæð í  lyftuhúsi.  Ljósar  flísar  eru í  forstofu.  Ljóst  birki  parket  er á  gólfum í
stofu, gangi og herbergjum. Flísar eru í eldhúsi og falleg innrétting, AEG ofn og helluborð. Salerni er með
fallegum  flísum í  hólf  og  gólf.  Þvottaherbergi  er í  íbúðinni  með  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Í
hjónaherbergi  er  tvöfaldur  skápur  og í  barnaherbergi  er  einfaldur  skápur.  Suður  svalir.  Stæði  í
bílageymslu. Geymsla er innaf stæðinu í bílageymslunni.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Langholtsvegur 4
Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 101,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.800.000

4ra  herbergja  íbúð í  kjallara í  fallegu  tvíbýli.  Íbúðin  skiptist í  forstofu  með  litla  geymslu  innaf.  Stofu  og
borðstofu, hjónaherbergi, barnaherbergi, fallegt baðherbergi með sturtuklefa og baðkari og eldhús með
ca 6 ára gamalli innréttingu. Gólfefni eru ljóst eikarparket, spónaparket og á eldhúsi er korkur.
Sameiginlegt  þvottahús  er á  sömu  hæð.  Drenið  er  nýlegt,  pípulagnir  og  þak  eru í  góðu  lagi  að  sögn
seljanda og rafmagn hefur verið endurnýjað að mestu.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl 15:00-15:30
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Flókagata 27
101 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 75,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: nei

REMAX LIND kynnir:  þriggja herbergja íbúð við Flókagötu í 101 Reykjavík.  Húsið er allt ný standsett að
utan  og  nýlegar  skólplagnir.     Komið  er  inn  í  stóra  forstofu,  beint  af  augum  er  eldhús  með  eldri
eldhúsinnréttingu og dúk á gólfi.  Stofan er rúmgóð með hita í gólfi.  Rúmgott svefnherbergi með skáp
og  parketlagt.  Barnaherbergi  er  með  dúk  á  gólfi.   Geymsla  er  fyrir  framan  íbúð  og  þvottahús  er  í
sameign.  Fínn gróinn garður.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15-15:30

Lómatjörn 1 & 5
260 Njarðvík

Verð: 19.900.000
Stærð: 163,9

Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

Útveggir  eru  úr  steinsteyptum  einingum  frá  Loftorku  hf  í  Borgarnesi.   Einingarnar  koma  tilbúnar
fulleinangraðar  með  ídregnum  rafmangsrörum.   Undir  einingarnar  er  staðsteyptur  grunnar.   Þak  er
frágengið,  tilbúið  til  einangrunar  og  klæðningar  og  lóð  er  grófjöfnuð.   Innra  byrði  eininganna  er  steypt
saman með járbendri steypu.  Utan um burðavirki eininganna er einangrun sem er samfelld allan hringinn
og yst er áveðurskápa úr steypu með þolrauf.  Ytra byrði eininganna er létthraunað.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17-17:30

Safamýri 29
108 Reykjavík

Verð: 37.500.000
Stærð: 148,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: já

Mikið  endurnýjuð  eign.  Forstofa  er  með  flísum  og  skápum.  Eldhús  er  nýlega  endurnýjað  með
kirsuberjainnréttingu, innbyggðum tækjum, tengi fyrir uppþvottavél og flísar á milli skápa og borðkrókur.
Baðherbergi er með glugga, flísalagt í  hólf og gólf og baðkar. Í  svefnherbergisálmu er hjónaherbergi er
með stórum skápum og 2 barnaherbergi, parketlögð. Gólfefni; rauðeik á holi, stofum, svefnherbergjum
og gangi, náttúruflísar á eldhúsi. Þvottahús er í kjallara með útgengi út í garð.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SELD
Lómatjörn 9
260 Njarðvík

Verð: 34.900.000
Stærð: 234

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt einbýlishús á góðum stað í Njarðvík. Eignin skilast fullbúin að utan og tilbúið til innréttinga að
innan. Að auki  verður búið að mála að innan. Lóð verður grófjöfnuð. Mögulegt er að fá verktaka til  að
gera  tilboð  í  að  klára  húsið  að  innan  sé  þess  óskað.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  samliggjandi  eldhús  og
stofu með útgengi í garð, sjónvarpshol, 2 góð barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og salerni
innaf, baðherbergi, þvottahús og bílskúr með geymslu innaf.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17-17:30

Brynjólfsbúð 1
Þorlákshöfn

Verð: 20.400.000
Stærð: 160

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

LÆKKAÐ VERÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Góð endaíbúð í raðhúsi. Mjög gott innra skipulag. Húsið
er fullbúið að utan og lóð grófjöfnuð. Að innan er það langt komið í að vera tilbúið til innréttinga. Búið er
að  einangra  og  setja  upp  milliveggi  og  verður  þeim  lokað  fyrir  afhendingu  og  þeir  málaðir.  Eftir  er  að
klæða upp í loftið. Lýsing eignar. Forstofa, þvottahús, geymsluloft þar yfir. Sjónvarpshol, eldhús þar sem
gert er ráð fyrir eyju og stofa í opnu rými. baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Góður bílskúr.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Gissurarbúð 3
Þorlákshöfn

Verð: 22.000.000
Stærð: 216

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Í  smíðum stórt einbýlishús úr timbri  165,1 fm með sambyggðum bílskúr 38,6 fm og geymsla 12,5 fm.
samtals 216,1 fm. Skv. teikningu eru fjögur svefnherbergi ,stórt baðherbergi og forstofusalerni, stór stofa
og  eldhús.  Forstofa  er  jafnframt  tengibygging  milli  húss  og  bílskúrs.  Geymsla  innst  í  bílskúr.  Húsið  er
klætt  að  utan  með  viðhaldsléttri  álklæðningu  svo  og  þakkantar.  Gólfhiti  verður  í  húsinu  og  bílskúr  að
hluta. Stutt í þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu. Skilalýsing hjá sölufulltrúa

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Hafnarberg 5
Þorlákshöfn

Verð: 23.900.000
Stærð: 150,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 21.910.000
Bílskúr: já

LÆKKAÐ  VERÐ  !  LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING  !  Fallegt  og  vel  byggt  parhús,  klætt  með  múrsteini.
Vandaðar innréttingar.  Húsið er vel  skipulagt og viðhald mjög gott.  Garðurinn er gróinn og innkeyrslan
malbikuð.  Lýsing  eignar:  Forstofa,  tvö  góð  herbergi  og  það  þriðja  opið  inn  í  stofu  og  notað  sem
sjónvarpsherbergi.  Mjög  fallegt  eldhús  og  stofa.  Baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Gott  þvottahús.
Flísalagður bílskúr með geymslu. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. UPPLÝSINGAR Í S. 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG KL. 14:00 - 14:30

Hraunbær 14-16
Hveragerði

Verð: 25.600.000
Stærð: 173,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt parhús. Húsið er steypt, bæði útveggir, hluti  innveggja og þak.   Útveggir eru einangraðir að
utan,  klæddir  hvítu  liggjandi  báruáli  og  harðvið.  Gólfhiti  er  í  öllu  húsinu  og  verður  kerfið  tengt  og
fullfrágengið.  Íbúðir  seljast  tilbúnar  til  innréttinga  skv.  nánari  skilalýsingu.  Mjög  gott  innra  skipulag  er  í
íbúðunum. Þrjú svefnherbergi, stórt baðherbergi útgengt í garð. Eldhús, borðstofa og stofa í opnu rými,
forstofa, þvottahús. Góður bílskúr. UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUFULLTRÚA S 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Spennandi íbúðir



VSÓ Ráðgjöf óskar eftir landslagsarkitekt til starfa á umhverfissviði
stofunnar.  Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi til 
að starfa við fjölbreytt ráðgjafastörf fyrir sveitarfélög, stofnanir og
einkaaðila.

Starfssvið:
- Gerð skipulagsáætlana 
- Mat á umhverfisáhrifum
- Lóðar-, landslags- og umhverfishönnun
- Umhirðuáætlanir fyrir græn svæði
- Þjónustuútboð 

Hæfniskröfur: 
- Menntun í landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun
- Starfsreynsla æskileg en ekki skilyrði
- Réttindi til að leggja fram skipulagsuppdrætti æskileg en ekki skilyrði
- Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði í starfi

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur      
á netfangið  helena@vso.is  eða í móttöku  VSÓ Ráðgjafar fyrir            
26. febrúar.  Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um menntun, fyrri
störf og annað sem umsækjandi telur að koma muni að gagni í starfinu.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og 
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins.    Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  
Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og ráðgjöf á sviði
samgöngu-, umhverfis- og skipulagsmála.
Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og 
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.
Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Landslagsarkitekt

Má bjóða þér að slást í hópinn?

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager félagsins. Um er að 
ræða vinnu frá 8–18 á virkum dögum auk tilfallandi yfirvinnu eftir því sem aðstæður 
kalla á.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð. 
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir, stundvísir, reglusamir og áreiðanlegir.

Góður vinnustaður
– góður starfsandi!

• Losun gáma

• Vöruafgreiðsla

• Afleysing á víraverkstæði og við útkeyrslu á vörum

Lyftarapróf er nauðsynlegt en einnig væri æskilegt að umsækjandi hefði 
meirapróf/ADR-réttindi.

Lagerstarfsmaður – helstu verkefni

Umsóknir skulu berast í tölvupósti til starfsmannastjóra Olís, rbg@olis.is, fyrir 16. febrúar 2007.



Okkur vantar hársnyrti til 
starfa frá ca. 1. apríl.

Fullt starf í boði
Upplýsingar í síma 6951019 Maja

Hárhúsið Vestmannaeyjum.

Reynir Sigurðsson
Hársnyrtimeistari
Hefur opnað nýja hársnyrtistofu að
Grensársvegi 16 Rvk. Sími 553 0809

Bíð alla gamla og nýja viðskiptavini velkomna. 
Hlakka til að sjá ykkur.

Einnig óska ég eftir fagfólki til starfa.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Miðstöð heimahjúkrunar. Um er að ræða starf sem felst í heima-
vitjunum með nánu þverfaglegu samstarfi í aukinni þjónustu við veika aldraða á höfuðborgarsvæðinu.  
Um er að ræða samstarfsverkefni Landspítala háskólasjúkrahúss og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og
er tilgangurinn að veita sérhæfða þjónustu við veika aldraða í heimahúsum og auðvelda þeim að vera lengur
heima.  Sérstök áhersla er lögð á teymisvinnu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, félagsliða, sjúkra-
þjálfara og iðjuþjálfa. Einnig er lögð áhersla á stuðning við fjölskyldur þeirra sem þjónustuna þiggja. Verkefnið
hefst að tilstuðlan Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Þórdís Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar heimahjúkrunar, Álfabakka 16,
í síma 513-1300, netfang: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is 

Sjúkraliðar óskast til starfa við Miðstöð heimahjúkrunar frá 1. mars 2007 eða eftir nánara samkomulagi.  Um
er að ræða dag- og kvöldvaktir. Starf sjúkraliða við Miðstöð heimahjúkrunar krefst sjálfstæðra vinnubragða
og þarf umsækjandi að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum til að geta unnið sjálfstætt.  Bíll til afnota
á vinnutíma. Starfsemi heimahjúkrunar er ört vaxandi, fjölbreytt og mjög gefandi starf. Miðstöðin sinnir
sólarhringsþjónustu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Þórdís Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar heimahjúkrunar, Álfabakka
16, í síma 513-1300, netfang: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is 

Heilsugæslan Árbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum til starfa við heilsugæsluhjúkrun.  Leitað er að
hjúkrunarfræðingum þar sem starfssvið er í   ung- og smábarnavernd, skólaheilsugæslu og almennri móttöku.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í hjúkrun.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd
ríkissjóðs.

Ingibjörg Sigmundsdóttur, hjúkrunarforstjóri í síma 585-7800 eða á netfangi
Ingibjorg.Sigmundsdottir@arbae.hr.is

Heilsugæslan Efra Breiðholti auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í afleysingar til eins árs við heilsugæslu-
hjúkrun.  Leitað er að hjúkrunarfræðingi í 100% starf  þar sem starfssviðið er í skólaheilsugæslu, ung- og
smábarnavernd og almennri móttöku.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomu-
lagi.  Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í
hjúkrun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir
hönd ríkissjóðs.

Hanna María Kristjónsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 513-1550 eða á netfangi
hanna.m.kristjonsdottir@efrabr.hg.is

Laus er til umsóknar 50% afleysingarstaða hjúkrunarfræðings á Ung- og smábarnasviði á Miðstöð heilsu-
verndar barna, Þönglabakka 1. frá 1.mars 2007 til eins árs. Starfið felst í ung- og smábarnavernd fyrirbura,
fræðslu og ráðgjöf um brjóstagjöf auk annarra verkefna á sviðinu.
Leitað er að umsækjendum sem hafa reynslu af ung- og smábarnavernd. Æskilegt er að umsækjendur hafi
góða þekkingu og reynslu af vinnu með fyrirburum og áhuga á heilsufræðslu, sérstaklega brjóstagjöf.
Mikilvægt skilyrði er lipurð í mannlegum samskipum og samstarfshæfileikar. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Sesselja Guðmundsdóttir sviðsstjóri í síma 585-1350 eða á netfangi
sesselja.gudmundsdottir@mhb.hg.is

Sjúkraliðar óskast til starfa í heimahjúkrun við Heilsugæsluna Hamraborg Kópavogi.   Starf sjúkraliða í
heimahjúkrun krefst sjálfstæðra vinnubragða og þarf umsækjandi að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum
til að geta unnið sjálfstætt.  Um er að ræða gefandi starf  þar sem starfsandinn er góður.  Bíll til umráða á
vinnutíma.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd
ríkissjóðs.

Sigríður A. Pálmadóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Kópavogi í síma
594 0500 eða á netfangi: sigridur.a.palmadottir@hgkop.is

Heilsugæslan Grafarvogi auglýsir lausa til umsóknar starf matráðs hjá Heilsugæslunni Grafarvogi í
Spönginni.  Um er að ræða nýtt starf þar sem vinnutíminn er frá 08:00-14:00. Um 40 manns starfa á heilsu-
gæslustöðinni og þarf viðkomandi matráður að sjá um létta máltíð fyrir starfsmenn í hádeginu, innkaup fyrir
eldhús, undirbúning og frágang í eldhúsi sem og ýmis önnur tilfallandi verkefni. Leitað er eftir
umsækjanda sem hefur reynslu af störfum í mötuneyti, hefur góða þjónustulund, er hugmyndaríkur,
snyrtilegur og  röskur.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Sigríður Brynja Sigurðardóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Grafarvogi í
síma 585 7600 eða á netfangi sigridur.brynja.sigurðardottir@grvog.hg.is

Reykjavík 11. febrúar 2007.



ÍTR óskar eftir starfsfólki í Vesturbæjarlaug og 

Grafarvogslaug. Laugarnar eru tilvalinn starfsvett-

vangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og 

skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því 

að umgangast og þjónusta viðskiptavini. 

Laugarvarsla í Vesturbæjarlaug
Starfsmann vantar í laugarvörslu í Vesturbæjarlaug. 

Um er að ræða 95% starf í vaktavinnu. Umsóknar-

frestur er til 24. febrúar 2007

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Arna Gylfadóttir 

forstöðukona í síma 551-5004 netfang: 

gudrun.arna@reykjavik.is. Einnig er hægt að sækja 

um starfið á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.

Baðvarsla í Grafarvogslaug
Starfsmann vantar í baðvörslu karla í Grafarvogs-

laug. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu. 

Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2007

Nánari upplýsingar veitir Hafliði Halldórsson 

forstöðumaður í síma 510-4600 netfang: 

haflidi.halldorsson@reykjavik.is. Einnig er hægt að 

sækja um starfið á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

OKKUR VANTAR
FLEIRI FRÁBÆRA
STARFSMENN
Í LAUGARNAR

Mömmu gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað og metnaðar- 
fullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn 
ánægðan og Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri 
sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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Flügger

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
• Starfsmaður óskast í Dægradvöl í 

 50% starf. 

Vinnutími er frá 13:30 – 17:30.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 
515 5900.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið



Fræðslusjóður
brunamála

Brunamálastofnun Skúlagata 21
101 Reykavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.brunamal.is

Skrifstofan er opin virka daga kl. 8-16

Brunamálastofnun auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr Fræðslusjóði brunamála

Markmið sjóðsins er að stuðla að
aukinni þekkingu þeirra sem starfa að
brunamálum á sviði brunavarna og
slökkviliðsstarfa. Sjóðurinn greiðir styrki
til rannsókna- og þróunarverkefna,
námskeiðsgjöld, ferða- og
dvalarkostnað, laun á námstíma og
styrki vegna námskeiða og
endurmenntunar. Brunamálastofnun
annast úthlutun styrkja að fenginni
umsögn brunamálaráðs.

Nánari upplýsingar veita Elísabet Pálmadóttir
skólastjóri (elisabet@brunamal.is) og Pétur
Valdimarsson (petur@brunamal.is).

Umsóknir merktar "Fræðslusjóður brunamála
2007" skal senda til Brunamálastofnunar,
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík, fyrir 5. mars 2007 á
eyðublöðum sem fást á www.brunamal.is. Athygli
er vakin á því að styrkveiting fellur úr gildi ef styrkur
er ekki nýttur innan tveggja ára frá veitingu.

Í SKEMMTILEGU 

STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
 MEÐ BÖRNUM 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR
/LEIÐBEINENDUR
Á FRÍSTUNDAHEIMILUM

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að 
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.
 Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni 

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000

.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Byggingafræðingur
/byggingatæknifræðingur
Leitum að byggingafræðingi eða byggingatæknifræðingi fyrir leiðandi fyrirtæki
í framleiðslu og hönnun forsteyptra eininga á Íslandi 

Hæfniskröfur:

Til greina kemur að ráða einstakling sem er að klára nám í byggingatæknifræði
eða byggingafræði.

Byggingaverkfræðingur 
Leitum að byggingaverkfræðingi fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og hönnun 
forsteyptra eininga á Íslandi 

Hæfniskröfur:

Starfsreynsla í faginu æskileg en til greina kemur að ráða einstakling sem er
að klára nám í byggingaverkfræði.



Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir til umsóknar styrki til meistara- og 

doktorsnáms á starfssviði stofnunarinnar. Að þessu sinni verða veittir tveir 

styrkir til doktorsnáms og tveir til meistaranáms.

Hlutverk rannsóknastyrkja Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) er 

að styrkja íslenska nemendur í meistara- og doktorsnámi við háskóla til 

rannsóknarverkefna sem snerta starfssvið stofnunarinnar. Rannsóknaverkefni 

skulu nema að minnsta kosti 15 einingum af náminu og tengjast þróunar-

samvinnu á eftirtöldum sviðum:

·  Sjávarútvegi

·  Jarðhita

·  Fullorðinsfræðslu

·  Heilbrigðismálum

·  Vatns- og hreinlætismálum

·  Uppbyggingu náms á háskólasviði

·  Stefnu og straumum í þróunarsamvinnu

Sérstakan forgang hafa verkefnaumsóknir sem tengjast samstarfslöndum 

ÞSSÍ og/eða nýst geta stofnuninni í starfsemi hennar. Samstarfslönd ÞSSÍ eru 

Namibía, Malaví, Mósambík, Úganda, Srí Lanka og Níkaragúa.

Í umsókn skal gera grein fyrir tilgangi og markmiði rannsókna, framkvæmda-

lýsingu ásamt tíma- og kostnaðaráætlun, leiðbeinanda og við hvaða 

háskóla rannsókn verður unnin. Styrkirnir skiptast í tvennt: annars vegar 

rannsóknastyrki og hins vegar ferðakostnað. Reiknað er með að viðkomandi 

þurfi að kynna sér aðstæður í því landi sem rannsóknin miðar að. 

Rannsóknastyrkirnir nema að hámarki 624.000 kr. fyrir meistaraverkefni og 

1.248.000 kr. fyrir doktorsverkefni. Styrkir vegna ferðakostnaðar geta numið 

allt að 250.000 kr. og greiðast gegn framvísun staðfestra ferðareikninga.

Umsókn skal senda inn til Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands, sem hefur 

umsjón með styrkjunum, á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíðunni 

www.rthj.hi.is

Umsóknarfrestur er til 16. mars 2007.

Nánari upplýsingar fást hjá: 

Rannsóknaþjónustu Háskólans, 

s. 525 4900, netfang: rthj@hi.is 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 

Þverholti 14, sími 545 8980.

Styrkir til meistara- og doktorsnáms

Vakin er athygli á útboðum á tíðniheimildum fyrir GSM 1800 og þriðju 
kynslóð farsíma sem nú standa yfir hjá Póst- og fjarskiptastofnun.
Útboðsgögn má nálgast á vef Póst- og fjarskiptastofnunar, www.pfs.is 

Útgáfa tíðniheimilda fyrir GSM 1800 
Póst- og fjarskiptastofnun mun veita tíðniheimildir til starfrækslu tveggja nýrra 
farsímaneta skv. viðurkenndum GSM stöðlum. Allt að tveimur umsækjendum 
verður úthlutað tíðnum. Hvor tíðniheimild gildir fyrir allt landið og mun fela í 
sér tíðnisvið sem er 2 x 7,4 MHz, alls 14,8 MHz. Afhenda skal umsóknir í 
afgreiðslu Póst- og fjarskiptastofnunar bæði á pappírs- og tölvutæku formi. 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Póst- og fjarskiptastofnunar, eigi síðar en 
þriðjudaginn 3. apríl 2007 kl 11:00. Verða tilboð þá opnuð að viðstöddum 
fulltrúum þeirra umsækjenda sem þess óska. 

Útgáfa tíðniheimilda fyrir þriðju kynslóð farsíma, IMT-2000 
Póst- og fjarskiptastofnun mun gefa út tíðniheimildir til starfrækslu þriðju 
kynslóðar farsímakerfa skv. IMT-2000 stöðlum Alþjóðafjarskiptasambandsins 
(ITU), þ.m.t. UMTS-stöðlum. Allt að fjórum umsækjendum verður úthlutað 
tíðnum. Sérhver tíðniheimild gildir fyrir allt landið og mun fela í sér tíðnisvið, 
sem hvert um sig er 2 x 15 MHz FDD og 5 MHz TDD, samtals 35 MHz.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Póst- og fjarskiptastofnunar, eigi síðar en 
mánudaginn 12. mars 2007 kl 11:00. Verða tilboð þá opnuð að viðstöddum 
fulltrúum þeirra umsækjenda sem þess óska.

ÚTBOÐ TÍÐNIHEIMILDA 
FYRIR GSM 1800 OG 3G 
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Magnús Hreggviðsson
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SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 15-17.
BORGARHOLTSBRAUT 72 - VESTURBÆ KÓP.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð,
ásamt 34 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin er laus til afhening-
ar strax. Verð 25,9 m.

__________ Útboð ___________

Húsfélagið að Lauganesvegi 106 - 110 óskar eftir tilboðum 
í verkið:

Laugarnesvegur 106 - 110 
Ný drenlögn og viðgerðir á lögnum í grunni

Verkið felst í að endurnýja drenlagnir í kringum
Laugarnesveg 106 – 110 ásamt viðgerðum á lögnum í 
kjallara hússins og frágangi. 

Helstu magntölur eru: 

Endurnýjuð hellulögn 150 m2

Jarðvegsskipti undir hellum 130 m2

Drenlagnir og lagnaskurður 100 m 
Frágangur sökkuls 112 m2

Viðgerð á steyptu gólfi   30 m2

Lokaskiladagur verksins er 15. maí 2007.

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit h.f.,
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 13. febrúar n.k. á 5.000 kr hvert eintak.

Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 28.
febrúar 2007 klukkan 11:00.

Um er að ræða mjög vandað og vel skipulagt 190 fm einbýli
með fimm svefnherbergjum, tveimur snyrtingum og sólstofu.
Veglegur garður með sólpalli og skjólveggjum af bestu gerð.

Lækur og tjörn í garði og brú. Góður bílskúr.  
Verð 45 m. 

Sigríður og Kristján taka á móti gestum.

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15-16

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða gott, (miðju eining), 6 hesta hús á félagssvæði
Andvara við Blesavelli í Garðabæ. 3 x 2ja hesta stíur. Ný milli-
gerði, ný kaffistofa á millilofti. Hlaða og hnakkageymlsa. Þó
nokkuð endurnýjuð eign. Gerði er sameiginlegt með einum
öðrum. Góð staðsetning. V. 6,5 millj.

BLESAVELLIR - GARÐABÆ

Nýkomið í einkasölu glæsileg ný, vönduð 12 hesta hús. Um er
að ræða 5 hús í lengju. Allt sér, hitaveita. Húsin afhendast
fullbúin að utan, hitalögn í stéttum og gerði frágengið. Að
innan nær tilbúið undir tréverk. Frábær staðsetning og
reiðleiðir. Hús í sérflokki. Byggingaraðili er Jón og Salvar ehf.
V. frá 16,9 millj.

SÖRLASKEIÐ - HF SÍÐUSTU HÚSIN

Fr
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HESTHÚS

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG MILLI KL: 16-18

Veghús 27 112 Reykjavík

Mjög glæsileg og sérstaklega rúmgóð 140,3fm penthouse íbúð á 3. og 4. hæð í góðu fjöl-
býli. Íbúðin er á tveimur hæðum og er neðri hæðin með forstofu, stofu, borðstofu, eld-
húsi, gestasnyrtingu, geymslu og góðum ca. 20 fm suðursvölum. Gólfefni á neðri hæð er
sérlega vandað gegnheilt Curupay parket. Á efri hæð eru 3 stór svefnherbergi, baðher-
bergi og þvottahús / geymsla. Gólfefni er gegnheilt Curupay parket og Hlynur. Sérsniðin
gluggatjöld eru fyrir öllum gluggum. Mjög opin og skemmtileg eign. 

Þór og Hulda taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 16-18. (4894)

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudag 11.02.2007 

KL. 14:30 - 15:30

Fr
um

Góð, talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað. 
Sér inngangur.  
Verð kr 25,5 millj.

Halla Hrund tekur vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 14:30 og 15:30

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5, 
REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 14-15
ÞRÖSTUR GESTSSON, SÖLUFULLTRÚI STÓRBORGAR
FASTEIGNASÖLU, TEKUR Á MÓTI GESTUM. 
Magnús Benediktsson á bjöllu.
RJÚPUFELL - 109 RVK
Góð 109,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð með yfir-
byggðum svölum.  Forstofa
með Mustangflísum á gólfi.
Hol er með parketi á gólfi og
þaðan er gengið inn í her-
bergi íbúðarinnar. Hjónaher-
bergi er með parketi og góðum skápum. Tvö barnaher-
bergi eru í íbúðinni og eru þau með parketi og skápum.
Baðherbergi er með flísum á gólfi, hvítum skáp undir
vaski ásamt öðrum hliðarskáp. Eldhús er með eldri inn-
réttingu, burstuðu stáli á milli skápa og á sökklum. Sval-
ir eru yfirbyggðar og vísa í suðvestur. Húsið að utan er
álklætt og þakið er nýlegt. Stutt í alla helstu þjónustu.
Góð eign á góðum stað. 
17.700.000,-

Fr
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sérlega fallegt nýlegt tvílyft einbýli með tvöföldum innbyggðum bílskúr,
samtals 300 fm. Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, hol, eldhús, stofa
(borðstofa), herbergi, arinn í stofu, stórar suður- svalir, innangengt í bílskúr.
Neðri hæð: 4-5 rúmgóð herbergi, baðherbergi, sjónvarpsskáli, geymsla ofl.
Einstök staðsetning og útsýni.

GAUKSÁS HF. - EINBÝLI
ÚTSÝNI, HAGSTÆTT VERÐ

Fr
um
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um

Opið hús á milli 14 og 16
Lindarberg 56 A í Hafnarfirði

Í dag býðst þér og þínum að skoða
þessa gullfallegu 181 fm íbúð. Hellu-
lögð innkeyrsla með snjóbræðslu.
Innbyggður bílskúr. Grill suð-vestur svalir. Einstakt útsýni. Fal-
legar innréttingar eru frá Axis. Parket og flísar eru á gólfum.
Fjögur svefnherb. Hér er hátt til lofts og
vítt til veggja. Verð 42,9 millj.

Anna Jónína tekur vel 
á móti ykkur.

Fyrstur kemur fyrstur fær.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 14-15
GUNNAR ÓLASON, SÖLUFULLTRÚI STÓRBORGAR FAST-
EIGNASÖLU TEKUR Á MÓTI GESTUM.
HOLTSGATA - 101 RVK
Ný og glæsileg
2ja herbergja,
68,3 fm íbúð í
lyftuhúsi ásamt
stæði í bílskýli á
góðum stað í
Vesturbænum.
Íbúðinni verður
skilað fullfrá-
genginni að inn-
an, án gólfefna,
nema á baði sem verður flísalagt.  Húsið skilast fullfrá-
gengið að utan, útveggir múraðir og málaðir með ljós-
um lit og klæddir með báraðri álklæðningu. Bílakjallari
verður með innkeyrslu frá Bræðraborgarstíg.  Íbúðin er
í göngufæri frá miðbænum.
22.900.000,-
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

260 fm einbýli mið-
svæðis í Njarðvík.
Stutt í þjónustu og
skóla. Fimm svefn-
herbergi. Stór ver-
önd með heitum
potti og skjólveggj-
um. Í kjallara er inn-
angengt í fullbúinn
bílskúr. Laust fljót-
lega. Verð 28,8 millj.

Þorbjörg tekur á móti gestum s: 824-2196

OPIÐ HÚS KL. 13-15 
NJARÐVÍKURBRAUT 21 - NJARÐVÍK

Fr
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Falleg og mikið endurnýjuð 70 fm 3ja herb. íbúð í kjallara
þ.m.t. 2,8 fm sér geymsla í góðu fjölbýli í vesturbænum. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús með nýlegri innréttingu, 2 her-
bergi, bjarta stofu og baðherbergi sem er flísalagt í gólf og
veggi. Nýleg gólfefni. Stór sameiginlegur garður með leikað-
stöðu. Verð 16,5 millj.

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16
Verið velkomin.

Hjarðarhagi 40
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatarmáli
129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á vandað-
an og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innréttingar, inni-
hurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísalagt í gólf og
veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi. Borðaðstaða er í eld-
húsi og útgangur á svalir til suðurs. Hús að utan nýlega við-
gert. Sér geymsla í kjallara fylgir. Laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð 41,9 millj. 

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.
Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Góð 108 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð, íbúð 0201, þ.m.t.
4,8 fm sér geymsla í kj. Nýleg innrétting og nýleg tæki
eru í eldhúsi, björt parketlögð stofa með útg. á rúm-
góðar svalir til suðvesturs, sjónvarpsherbergi, 2 svefn-
herbergi og flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Hús
nýlega málað hið ytra. 21 fm bílskúr fylgir íbúðinni.
Verð 25,5 millj.

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Háaleitisbraut 56
Falleg 4ra herb. íbúð með bílskúr.
Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIN HÚS Í DAG

Fr
um
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Hafnarfirði
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.isOpið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Sérlega vandaðar ca 124 fm 4ra herb. íbúðir í 9
hæða lyftuhúsi.

Afhendast fullbúnar en án gólfefna

Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf

Vandaðar innréttingar

Sjónvarpsdyrasími

Afhending við kaupsamning
Verð án bílageymslu frá 25,4 millj.
Verð með bílageymslu frá 26,6 millj.

Glæsilegar fullbúnar 126-130 fm 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í 9 hæða lyftuhúsi.

Afhendast fullbúnar m/parketi og flísum á
gólfum

Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf

Vandaðar innréttingar frá Parka

Sjónvarpsdyrasími

Afhending við kaupsamning

Þeir sem staðfesta kaup um helgina fá ísskáp
og uppþvottavél að verðmæti 225 þús. að auki.

Verð frá 26,3 millj. 

Fallegar og vandaðar íbúðir með stæðum í
bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi.

Afhendast fullbúnar en án gólfefna
Vandaðar innréttingar og tæki
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
Yfirbyggðar svalir með rennihurð
Afhending fljótlega

Þrjár fullbúnar sýningaríbúðir á 3. hæð

3-4ra herb. m/stæði verð frá 22,1 millj.
4ra herb. m/stæði verð frá 21,9 millj.
5 herb. m/2 stæðum verð 30,9 millj.

OPIN HÚS KL. 14-16OPIN HÚS KL. 14-16
Drekavellir 26 

Hafnarfirði
Drekavellir 18 

Hafnarfirði
Eskivellir 7 
Hafnarfirði

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Hraunbær 37-41 Hveragerði. 
Um er að ræða 3 hús í sömu lengjunni og eru húsin
118,3fm 3 herbergja með innbyggðum 25 fm bílskúr

Fr
um

Húsið er vel staðsett innst í botnalanga. Húsinu verður skilað fullkláruðu að utan með grófjafnaðri lóð. Húsin eru
byggð úr forsteyptum einingum með svörtum salla frá Borg einingarverksmiðju. Gluggar verða hvítmálaðir með
gasfylltu K gleri. Grófjöfnuð lóð. Innveggir eru úr gipsi og verða allir innveggir spartlaðir og grunnaðir. Loft í
anddyri, herbergjum, salerni, þvottahúsi, stofu og eldhúsi verða einangruð og plöstuð, mikil lofthæð. Hitakerfi er
lagt í gólf. Bílskúrinn verður sandspartlaður.  Eignirnar skiptist í: Anddyri, hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofa,
eldhús, þvottahús, geymsla og bílskúr. Verð frá 20,8millj. Sigurður tekur vel á móti ykkur í dag frá kl. 14-16.

• Vídeóleiga og grill
• Ís og sælgæti
• Lottó og spilakassar
• Góð velta 

• Rekstur er í góðu leiguhúsnæði 
• Borð og stólar fyrir viðskiptavini
• Bílalúgur sem afgreitt er út um 
• Kælar, ísvélar og grilllína

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
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Söluturninn Bíógrill 
Starengi 2, 112 Reykjavík

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Á frábærum útsýnisstað í Ásahverfinu í Garðabæ
er til sölu sérlega fallegt og vel skipulagt 302,2 fm.
tvílyft einbýlishús, þar af er bílskúr 33 fermetrar.

Nánari upplýsingar 
í síma 846 3676 eða 897 7155.

BREKKUÁS 3 - GARÐABÆ 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 14-16 

Fr
um

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
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Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

Um er að ræða gistiheimilið að Borg-
abraut 4, Hólmavík. Í húsinu eru 8-10
gistiherbergi auk 4ra herbergja íbúðar.
Besti bókunartíminn á næsta leiti.

Nánari upplýsingar veitir 
Jóhanna Halldórsdóttir í síma 868-4112

Gistiheimili - VGistiheimili - Vestfjörðumestfjörðum

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

noa@vidskiptahusid.is

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

MOSFELLSBÆR
LÓÐIR FYRIR EINBÝLISHÚS!

Höfum í einkasölu 5 mjög vel staðsett-
ar lóðir fyrir einbýlishús. Mjög glæsilegt
hússtæði. Mikið útsýni. Á lóðunum má
byggja ein- og tvílyft hús. 

Engar reglur um úthlutun, 
fyrstur kemur fyrstur fær!
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um



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Glæsileg fullbúið parhús á frábærum útsýnisstað
innst í botnlanga við opið svæði. Húsið er allt sérlega
vandað með fallegum innréttingum, náttúrusteini og
parketi á gólfum. Upptekin loft með halogen lýsingu.
Þrjú góð svefnherbergi. Flísalagðar svalir og verönd.
Hellulagt bílaplan með hita. Glæsilegt útsýni allan
fjallahringinn og út á sjó. Verð 44,9 millj.

Jón Örn sölumaður verður á staðnum.

BLIKAÁS 56 - HAFNARFIRÐI 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15

Fr
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag á milli 14:00 - 15:00

GLÓSALIR 7 -  SALAHVERFI Í KÓP.
ÍBÚÐ 0204 (EINAR OG HALLDÓRA)

Fasteignasalan Klettur er með í sölu fallega og vel staðsetta eign við
Glósali 7 í Kópavogi. Um er að ræða stóra 107,1 fm þriggja herbergja
íbúð á 2. hæð (fyrstu miðað við inngang hússins), íbúðin er snyrtileg og
vel frágengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og vestur. Ekki
stæði í bílageymslu. Gott útsýni. Nánari lýsing á eigninni: Þegar komið er
að húsinu er gengið að íbúðinni í gegnum snyrtilega sameign, þegar inn í
íbúðina er komið þá opnast inn í rúmgott alrými eða forstofu, þar er skápur
og úr alrýminu er aðgangur að herbergjum íbúðarinnar, herbergin eru
rúmgóð með skápum, gólfefni á íbúðinni er eikarparket, baðherbergið er
stórt með bæði baði og sturtu, baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, hvít
innrétting. Hjónaherbergið er með góðum skápum. Kirsuberjaviður er í
innréttingum að mestu leiti og maghony hurðar í íbúðinni, góð tæki eru í
eldhúsi og falleg innrétting og borðkrókur, flísalagt er á milli innréttinga í
eldhúsi, stofan er rúmgóð með útgangi út á flísalagðar suðursvalir með
frábæru útsýni. Sérgeymsla íbúðarinnar 8,2 fm (hluti af heildarfm- tölu
íbúðar) er á jarðhæð. Mjög stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Í
húsinu er fordæmi og leyfi (samþykki húsfélags) fyrir því að loka
svölum með gleri sé það eitthvað sem nýjum eiganda gæti hentað.

Sölumaður frá Kletti fasteignasölu verður á staðnum.
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasaliFr

u
m

Heimalind 10 - Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG KL.15-16

Endaraðhús m/bílskúr 4ra herb. samtals 157,6 fm 
í Lindarhverfi. 3 svefnherbergi, ágætlega rúmgóð 
stofa. Eldhús með innréttingu í kirsuberjarvið. 
Innangengt inn í bílskúr frá íbúð. Allar innréttingar 
og parket eru úr dökkum við sem gerir heildarsvip 
íbúðarinar mjög fallega. Ásett verð 45,9 millj.
Reynir s. 820 2145 og Bergur taka á móti áhuga-

sömum. Verið velkomin, sjón er sögu ríkari.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s
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hús

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali - Ágústa Hauksdóttir, löggiltur fasteignasali - Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Fr
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Fullbúnar íbúðir í algjörum sérflokki.

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.

Granít í borðplötum og sólbekkjum.

Vönduð gólfefni parket og flísar.

Baðherbergi með hornbaðkari ásamt

sturtuklefa. Vönduð innrétting.

Innfelld halogen lýsing í loftum.

Tvennar svalir á efri hæðum.

Afgirtar verandir á neðri hæðum.

Allur frágangur í algjörum sérflokki.

Afhending við kaupsamning.

Neðri hæð 132 fm verð 34 millj.

Efri hæð 137 fm verð 36 millj.

Sölumenn Hraunhamars á staðnum.

OOppiiðð hhúúss BBaauuggaakkóórr 44 KKóóppaavvooggii,, mmiillllii kkll.. 1144--1155

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500 
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
BByyggggiinnggaarraaððii ll ii TTrrééááss eehhff



Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Markarflöt 20 - Tvöfaldur skúr

Fr
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Mjög fallegt og frábærlega staðsett 267 fm einbýli á einni hæð og hálf neðri hæð. Sex til sjö
herbergi. Góðar stofur ásamt sólstofu. Bílskúr er tvöfaldur með rafmagni, hita og fjarstýrðum
hurðaopnurum. Sunnan við húsið er timburlögð sólverönd. Lóðin, sem er 1.200 fm, er skjól-
sæl, vel gróin og í góðri rækt. Húsið hefur verið  klætt með steniklæðningu. Til greina kemur
að taka eign upp í kaupverð.  Húsið er laust nú þegar. Áhv. ca 36 millj. hagstætt lán í erlendri
mynt. Verð 64,8 millj. Við bjóðum gesti velkomna til að skoða eignina í dag frá kl. 14-15.
Teikningar á staðnum. 

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Trönuhjalli 11 - Útsýni

Falleg 77,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum og vinsælum stað í Suðurhlíðum Kópa-
vogs. Eingin skiptist í anddyri, símakrók, gott eldhús m/borðkrók, fallega stofu m/eikarparketi
og suður svalir með miklu útsýni. Flísalagt bað með baðkeri og tengi fyrir þvottavél. Tvö góð
svefnherbergi með eikarparketi á gófli. Verð 18,9 millj.

Sveinn Reynir býður gesti velkomna í dag frá kl. 14-15. 
Bjalla merkt Sveinn Reynir (íbúð 203). Teikningar á staðnum.

Laugavegi 97 l sími 440 6000

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189 fm á þessum
góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar svalir.
Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að útbúa
fleiri svefnherbergi á hæðinni. Laus í næsta mánuði.
Laus við kaupsamning.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 Millj.

www.domus.is

Sölusýning
í dag á milli kl. 14 og 14:30

Gullfalleg 78,7 fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Um er að ræða vandaða og vel skipulagða eign. Allar
innréttingar sérsmíðaðar, öll lýsing er hönnuð af Lumex. Stórar svalir sem
snúa til suðurs.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

ÁLFKONUHVARF 65 - 203 KÓPAVOGUR

Verð 20,9 Millj.

Sölusýning
í dag á milli kl. 16 og 16:30

Mjög góð hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr. Samtals birt stærð 196 fm.
Tvær stofur,tvö baðherbergi, fimm svefnherbergi. Parket á flestum gólfum,
gas eldavél. Mikið endurnýjuð t.d.ofnalagnir, gler á neðri hæð og rafmagn.
Falleg eign þar sem er stutt í skóla og í miðbæ Hafnarfjarðar.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GRÆNAKINN 22 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 34,9 Millj.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15:30

Falleg 4ra herb. 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm. bílskúr
samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með Maghony parket á gólfi.
Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð og björt
stofa með Machony parket á gólfi. Frábær staðsetning í Hafnarfirði.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR 9 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 30,9 Millj.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15:30

Húsið er alls um 300  fm og skiptist í 6 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús,
þvottahús, forstofu, 2 baðherbergi, vinnuherbergi, sjónvarpshol  og bílskúr
sem er um 30 fm. Innréttingar og innihurðir eru úr kirsuberjarviði. Í dag er
húsið innréttað sem tvær íbúðir en mjög lítið mál er að breyta því aftur í
fyrra horf. Glæsileg eign með miklu útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LINDARBERG 64 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Sölusýning
í dag á milli kl. 16 og 16:30
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

Höfum í einkasölu jörðina Hjaltastaði í Skagafirði. Á jörð-
inni er nú rekið kúabú. Selst með bústofni, greiðslumarki í
mjólk og landbúnaðartækjum. 
Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

„Skín við sólu Skagafjörður“„Skín við sólu Skagafjörður“

Höfum í sölumeðferð Hítarneskot í Borgarbyggð. Jörðin
liggur vestanvert að ósi Hítarár. Veiðihlunnindi. Einstök
náttúrufegurð og útsýni. 
Landstærð jarðarinnar er um 455 ha. 

Skiptir útsýnið máli?Skiptir útsýnið máli?

SVEITASÆLA 
Höfum kaupendur að jörðum á 

Vestfjörðum, Dölum eða Snæfellsnesi.
Rétt eign verður staðgreidd. Fullum trúnaði heitið.  

Uppl. gefur Jóhanna Halldórsdóttir, s. 868-4112.
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
-  he i l shugar  um þinn hag -

OPIN HÚS Í DAG
Austurströnd 8 - 0604

Opið hús kl. 14:00-15:00
• Nýlegt parket
• Þvottahús á hæðinni
• Lyftuhúsnæði 
• Bílskýli
• Húsið er klætt að utan
• Verð 24,9 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Háberg 3 - 0104
Opið hús kl. 15:00-16:00

• 3ja herbergja á 1.hæð
• Sér inngangur og stór verönd
• Mikið endurnýjuð
• Verð kr. 19,5 millj.

Vilborg G Hansen s.895 0303

Gauksás 21 - Hafnarfjörður
Opið hús kl. 17:00-17:30

• Glæsilegt 6 herb. 218,8 fm raðhús
• Mustang flísar og gæðaparket á gólfum
• Flísalagður bílskúr með sjálfvirkum opnara
• Hurðir úr mahogny og góðir skápar
• Eldhús frá InnX með 90 sm gaseldavél
• Verð 49.900.000

Kolbeinn sími 694 9100

Lækjasmári 6 - 0702
Opið hús kl. 15:00-16:00

• 3ja herbergja á 7 hæð
• Yfirbyggðar svalir
• Séð er um þrif
• Bílskýli
• Verð 27,9 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Kristnibraut 27 - 0301
Opið hús kl. 14:00-15:00

• 4ra herbergja með lokuðu bílskýli
• Vandaðar innréttingar úr Kirsuberjavið
• Suðursvalir og útsýni
• Verð 26,9 millj.

Vilborg G Hansen s.895 0303

Miklabraut 66 - 0001
Opið hús kl. 14:00-15:00

Ljósheimar 12, íb. 802 - 0802
Opið hús kl. 14:00-15:00

• 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi
• Þvottahús innan íbúðar
• Húsvörður
• Sér inngangur
• Að hluta til endurnýjuð
• Verð kr. 21.900.000.

Sjá nánari lýsingu á husid.is. 
Verið velkomin

Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Glæsileg eign í Palomares, sem
er í hefðbundnum spænskum
bæ, Almería við Desert Springs
Golfvöllinn.

Kjarni með sundlaugagarði í
göngufæri við góða baðströnd. 

Bílgeymsla í kjallara. 

Öll þjónusta í nágrenninu. 

Fríar skoðunarferðir (ef af kaup-
um verður). 

Einstök kjör í boði.

Hafið samband og bókið skoð-
unarferð

Fjöldi eigna í boði.

• Rúmgóð 3ja herbergja 107,1 fm kjallaraíbúð
• Vel staðsett miðsvæðis með Klambratúnið beint á móti
• Öll rými íbúðar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu.
• Gengið er inn á austurenda húsinns.
• Verð 18,5

Lilja og Einar taka vel á móti ykkur 
Nánari upplýsingar gefur Ólafur 693-4868

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Heimir Hafsteinn Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður

Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri
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Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00 
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, laugardaginn 10. febrúar og sunnudaginn 11. febrúar.

Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, Mallorka og Mexíkó.
Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá traustum og þekktum byggingaraðila á Spáni TM Real Estate Group.

Kynnum tvö ný svæði, Novogolf, við Villamartín golfvöllinn á Spáni og Cala Domingo, á austurströnd Mallorka.
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Tilfinning orðanna
Eins og vikið var að í síðasta 
pistli nýta skáld sér hljóðfæri 
hugans betur og haganlegar en 
aðrir. Orð eru í sjálfu sér hlut-
laus tákn hugsunar og öðlast 
gildi hjá þeim sem nemur þau. 
En hægt er að hlaða þau tilfinn-
ingaþunga. Í fallegri og átakan-
legri vögguvísu Jóhanns Sigur-
jónssonar í Fjalla-Eyvindi, Sofðu 
unga ástin mín, syngur Halla: Í 
jöklinum hljóða dauðadjúpar 
sprungur. Hlutlaus merking 
hefði verið fólgin í að geta um 
dýpt í mælieiningu, en hversu 
djúpar eru dauðadjúpar sprung-
ur? Og enn er aukið á tilfinninga-
þrungann með því að þær hljóða.
Það er lesandans, hlustandans að 
greina hvernig sprungurnar 
hljóða. Þannig má einnig ná 
áhrifum með því ósagða, því sem 
ekki er skýrt. Í kvæðinu „Fyrir 
utan glugga vinar míns“ er önnur 
tilfinningarík mynd hjá Jóhanni 
þegar hann líkir vináttunni við 
háan „pálmaskugga / hafi ég 
komið líkur þreyttum gesti / utan 
af lífsins eyðihvítu söndum“. 
Takið sérstaklega eftir þessu ein-
kennilega samsetta lýsingarorði 
eyðihvítur.

Meðferð
Oft tökum við upp á því að breyta 
merkingum orða, stundum með 
því að þrengja þær og gefa þeim 
sérstakt hlutverk. Orðið meðferð
merkir meðhöndlun; lækninga-
aðferð, en einnig hátterni, hegð-
un, framkoma, athafnir (þær síð-
astnefndu að vísu fornt og jafnvel 
úrelt mál, horfið úr almennri 
notkun). Í daglegu tali er með-
ferð notað um áfengismeðferð, 
eða réttara sagt meðferð fyrir 
áfengissjúklinga, því að áfengið 
fer ekki í meðferð. Stundum staf-

ar þess konar notkun einfaldlega 
af leti og við styttum okkur leið. 
Venjulega veldur þetta engum 
misskilningi, en leiðir þó af sér 
að lengja verður málið ef farið er 
í annars konar meðferð. Því ef 
við segjum: hann er í meðferð, 
verður það lagt út á einn veg 
aðeins.

Áfengi – „edrúmennska“
Úr því að minnst er á meðferð, 
mætti kannski um leið víkja að 
orðum sem snerta „meðferð“. 
Orðið áfengi mun dregið af orða-
sambandinu „að fá á“ og til er 
kvenkynsorðið áfá (á 18du öld) 
og fornt orð áfang merkir átak, 
hnjask, ofbeldi. Af áfá er svo 
dregið áfengur og áfengi, – og 
víst er um það, að áfengi hefur 
„fengið á“ margan manninn. Í 
„meðferð“ er svo títt notað orðið 
„edrúmennska“ (eitthvert allra 
ljótasta orð sem um getur) um 
hæfni til að vera varanlega laus 
við áfengisdrykkju. Nú eru til 
ágæt íslensk orð um það að vera 
ódrukkinn: algáður, allsgáður í 
stað orðsins edrú, væntanlega 
ættað úr dönsku. Þess vegna 
hefur mér dottið í hug hvort 
ekki mætti notað orðið algæði.
Eru það ekki algæði drykkju-
sjúklings að vera laus við 
áfengi?

Braghenda
Aftur er á ferð braghenda eftir 
Pál Ólafsson:

Hugði ég vel að hverri stund á 
hverjum degi.
Samt sem áður sá ég eigi
sólskinsblett á þínum vegi.

Vilji menn senda mér braghendu 
eða góðfúslegar ábendingar: npn@
vortex.is

Leystu
krossgátuna!

þú gætir unnið
bíómiða fyrir tvo

á sýningu að eigin vali!

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ 

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti

litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Ég gleymi stundum hvað Íran er 
ævafornt land, hvað menningin er 
rík og fáguð og hvað gamla Persía 
var mikið heimsveldi áður, þegar 
hún náði yfir öll Mið-Austurlönd, 
hluta af Afríku og alla leið til Ind-
lands. 4000 ára saga þessa lands 
skiptist í mörg tímabil velmegun-
ar og hnignunar, þrjú heimsveldi 
Persíu, konungsveldi og klerka-
veldi.

Ég gleymi því líka stundum 
hvað Íran er stórt land og þar búa 
um 80 milljónir. Íran er mjög fal-
legt land, og hefur upp á allt að 
bjóða, magnaða náttúrufegurð, 
fjöll og strendur og ævaforna 
menningu, íburðarmiklar moskur, 
grafreiti og hallir. Og þar að auki 
fornminjar frá því fyrir fæðingu 
Krists. Íran er mjög ríkt land en á 
móti kemur hversu lokað það er. 

Í síðustu viku flaug ég til Shir-
az í Suður-Íran með Iran Air. Eftir-
litið á flugvellinum var ekki sér-
staklega mikið og konurnar sem 
voru í öryggishliðinu nenntu varla 
að standa upp þó að hliðið pípti 
stöðugt á mig. Að sjálfsögðu var 
sér inngangur fyrir konur og 
karla.

Shiraz er mikil menningarborg, 
þar eru fornar moskur og graf-
reitir, garðar og hallir. Shiraz er 
borg siðmenningar og fágunar og 
þar er hjarta persneskrar menn-
ingar að finna. Shiraz var áður 
höfuðborg Persíu og varð fræg 
fyrir menntun, menningu og listir, 
ljóðlist, næturgala, rósir og vín-
ekrur. 

Fólkið í Shiraz er alveg ótrú-
lega almennilegt og allir mjög 
áhugasamir um á hvaða ferðalagi 
ég væri og hvaðan ég kæmi. Leigu-
bílstjórar neituðu oftar en ekki að 
taka við greiðslu eftir að hafa 
keyrt okkur á áfangastaðinn. Í 
rauninni þyrfti hvorki hótel né 

veitingastaði í Íran, heilu fjöl-
skyldurnar keppast um að bjóða 
manni heim í mat og gistingu. 
Maður er alls staðar velkominn. 

Í Shiraz þurfti ég tvisvar að klæð-
ast chador til að mega heimsækja 
heilaga staði múslima. Það er hæg-
ara sagt en gert. Chador er svarta 
skikkjan sem múslimakonur 
sveipa um sig og hylur þær frá 
toppi til táar. Virðing mín fyrir 
þessum konum hefur aukist til 
muna eftir að hafa reynt þennan 
klæðaburð. Chador er eitt stórt 
lak með engum ermum, hnöppum 
eða rennilás og þær halda þessu 
saman með höndunum eða tönnun-
um. Þegar ég sé þær klæðast 
þessu úti á götu, halda á barni og 
kannski einhverju öðru líka er ég 
viss um að þær eru með einhverja 
ofurkrafta. Ég átti í mestu vand-
ræðum með að halda þessu saman 
og til þess þurfti ég að nota báðar 
hendur. Þar með var ég orðin 
handlama og gat ekkert annað 
gert.

Þessar moskur eru ótrúlega 
fallegar, andrúmsloftið mjög heil-
agt og magnað að fylgjast með úr 
fjarlægð hversu máttur trúarinn-
ar er mikill. Í einni moskunni í 
marglituðum gler- og speglasal 
með gull- og silfurslegnum hurð-
um krupu konurnar á gólfinu, allar 
í svörtum Chador, og báðu eftir 
kúnstarinnar reglum. Aðrar sátu 
upp við veggi og lásu úr Kóranin-
um meðan börnin þeirra léku sér á 
gólfinu.

Rétt fyrir utan Shiraz standa 
minjarnar af borginni Persepolis 
sem var byggð á tímum fyrsta 
heimsveldis Persíu, um 520 fyrir 
Krist. Þangað kom fólk til að heim-
sækja konunginn og íburðurinn 

hefur verið mikill á þessum tíma. 
Borgin skemmdist í miklum eldi á 
tímum Alexanders mikla árið 330 
fyrir Krist en ekki er vitað hvort 
Alexander brenndi borgina vilj-
andi eða hvort kviknaði óvart í 
henni í einni af drykkjuveislun-
um. Það var magnað að eyða degi í 
þessari fornu borg og velta fyrir 
sér hvernig þeir fóru að því að 
byggja hana úr sandi og grjóti. 
Steinveggirnir segja miklar sögur 
með útskornum myndum og texta. 
Já, löngu fyrir Krist, á tímum 
fyrsta heimsveldis Persíu, ríkti 
mikil menning í Íran.

Leigubílstjórinn sem keyrði 
okkur út á flugvöllinn í Shiraz tal-
aði um það alla leiðina hversu 
dapur hann verður yfir ástandinu 
í Íran í dag í hvert sinn sem hann 
fer til Persepolis og hugsar til 
þeirrar siðmenningar og frelsis 
sem var í landinu fyrir þúsundum 
ára.

Á slóðum Alexander mikla
Hanna Björk Valsdóttir talar frá Teheran



allt í matinn á einum stað
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Íslandsfugl Kjúklingabringur - ferskar

1.554 kr/kg. áður 2.679 kr/kg.

Borgarnes lambalæri sítrónukryddað
1.362 kr/kg. áður 1.945 kr/kg.

42%
afsláttur

Þú sparar 1.125 kr/kg

30%
afsláttur

Þú sparar 584 kr/kg

Vatnsmelóna
67 kr/kg.

Freschetta Brickoven pizzur
399 kr/stk. áður 499 kr/stk.

2 fyrir 1



Við vitum það flest 
að lífið er oftast 
miklu skrítnara og 
dramatískara en bíó-
myndir og bækur, 
enda eru bíómyndir 

og bækur byggðar á 
því sem gerist í líf-

inu og höfundar þeirra 
hafa ekki jafn mikið ímyndun-
arafl og sá/sú sem lífinu og dauð-
anum stjórnar. 

Nú er Anna Nicole Smith látin, 
en lífshlaup hennar var einkar 
dramatískt. Hún giftist fyrst sautj-
án ára, svo aftur þegar hún var tut-
tugu og sex ára, manni sem var 63 
árum eldri en hún. Ári síðar varð 
Anna ekkja og milljónamæringur. 
Þann sjöunda september síðastlið-

inn eignaðist hún dóttur. Þann 
tíunda lést tvítugur sonur hennar 
og þann tuttugasta og áttunda gift-
ist hún lögfræðingi sínum. Á 
fimmtudaginn lést svo Anna Nicole 
og enn er ekki séð fyrir endann á 
dramanu. Af hverju lést hún? Af 
hverju lést sonur hennar og hver 
er faðir litlu stúlkunnar? Slúður-
pressan á eftir að fjalla ítarlega 
um þetta og ég mun fylgjast spennt 
með á Entertainment Channel.

Um daginn sá ég bíómynd sem 
heitir Little Children. Í henni er 
mjög gott drama sem er fært fram 
á skemmtilegan og vandaðan hátt. 
Bókin á náttborðinu mínu er Njála 
(eina ferðina enn) enda er hún 
stútfull af hreint dásamlegu drama 
sem ég fæ aldrei nóg af. Í geisla-

spilaranum er hljóðbókin Sophie’s 
World eftir Jostein Gaarder og þar 
eru lýsingar á drama sem gerist 
innra með fimmtán ára stelpu. 

Drama er nefnilega að finna 
víða í þessu lífi. Hvort sem er yfir 
kaffibolla, í slúðurblöðum, frétt-
um eða skáldsögum. Við hreinlega 
elskum þetta fyrirbæri og því er 
dilkadráttur á dramanu óþarfi. 
Góð dramatík og dramatískar per-
sónur standa alltaf fyrir sínu. 
Hvort sem um er að ræða Hall-
gerði Langbrók, Önnu Nicole eða 
ímyndaðar persónur Laxness. 
Dramað gerir hversdagsleikann 
bærilegri og myndar örlitla innri 
spennu sem við höfum öll gott af 
og það er sama hvaðan gott kemur 
- ekki satt?

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Hraðbanki

Strákar? Þetta tengist 
ekkert því að ég hafi farið 
aðeins yfir á reikningnum 

er það nokkuð? Strákar?

Sem sagt af því að þú 
óttast stóra menn sem 
reyna að drekkja þér 

og þess vegna reynirðu 
að taka peninga út úr 

spilakassa?

Já, nákvæmlega 
og ég get lofað 
þér því að það 
er fullt af fólki 

sem gerir þetta.

Þú ert fífl, 
Jói!

Ég er að segja 
þér það, fullt af 
fólki gerir þetta 

svona!

Heyrðu, 
drífðu 

þig, aðrir 
þurfa 
líka að 
taka út 

peninga!

Sagðirðu 
skiptilykill eða 

skrúfjárn?

Nýr 
póstur!

Hraðbanki Hraðbanki
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! Kl. 14.00
Elísa B. Þorsteinsdóttir 
listfræðingur veitir gestum 
Listasafns Íslands leiðsögn 
um sýningar safnsins á 
frönskum expressjónisma 
í upphafi 20. aldar og 
verkum Jóns Stefánssonar. 
Aðgangur að safninu er 
ókeypis.

Tónlist leikur stórt hlutverk 
í teiknimyndinni Önnu og 
skapsveiflunum, sem frum-
sýnd var á föstudag, enda 
verkið upphaflega samið 
til að vekja áhuga barna 
og unglinga á klassískri 
tónlist. Bergsteinn Sigurðs-
son ræddi við handritshöf-
undinn Sjón og tónskáldið 
Julian Nott, sem sömdu 
verkið saman. 

„Ég tel að það eigi ekki að láta börn 
hlusta á of mikið af klassískri tón-
list,“ segir enska tónskáldið Julian 
Nott. „Þeim á líklega eftir að leið-
ast hún. Ég held að það gefist betur 
að dulbúa hana, til dæmis með sögu 
eins og við gerðum í þessu tilfelli.“ 

Anna og skapsveiflurnar segir 
frá fyrirmyndarsnótinni Önnu, 
sem vaknar dag einn með allt á 
hornum sér. Foreldrar hennar geta 
ekki á sér heilum tekið og senda 
hana í rannsókn til doktors 
Artmanns, sem kemst að verstu 
hugsanlegu niðurstöðu: Anna er 
orðinn unglingur. Upphaflega var 
Anna og skapsveiflurnar samið 
sem sviðsverk í þeim tilgangi að 
vekja áhuga unglinga á klassískri 
tónlist. Brodsky-kvartettinn flutti 
verkið en Sjón var í hlutverki sögu-
manns. Verkið var styrkt af breska 
Listaráðinu en Sjón segir að þar á 
bæ hafi menn verið efins um sög-
una til að byrja með. „Þeir höfðu 
áhyggjur af því að við værum að 
gera gys að unglingum,“ segir Sjón. 
„Ég hef hins vegar unnið með ungl-
ingum og vissi að þeir kynnu að 
meta að vera sýndir sem hálfgerð-
ar ófreskjur, þeir vilja vera dálítið 
ógnvekjandi. En í myndinni er það 
líka unglingurinn sem fer með 
sigur af hólmi.“

Brodsky-kvartettinn leiddi þá 
Nott og Sjón saman með þeim ein-
földu leiðbeiningum að semja fyrir 
sig „tímalaust meistarastykki í 
anda Péturs og úlfsins eftir 
Prokofjev“. Kvartettinn þekkti til 
verka Notts, sem hafði samið tón-
list fyrir leirmyndirnar Wallace og 

Gromit og Chicken Run en Sjón 
kom í spilið fyrir tilstuðlan Bjark-
ar, sem kvartettinn var að vinna 
með á þeim tíma.

Sjón segir að samstarfið hafi 
verið afskaplega lærdómsríkt fyrir 
sig og fengið hann til að hugsa um 
hvernig væri hægt að drífa sögur 
áfram. „Við hittumst tvisvar eða 
þrisvar og réðum ráðum okkar, 
hvað við vildum gera og þar fram 
eftir götunum. Eftir að ég hafði 
samið söguna gaf Julian mér mjög 
nákvæm fyrirmæli um að byrja 
allar setningar á hreyfingu, sem 
hann notaði til að keyra tónlistina 
áfram. Sviðsútgáfan var þannig að 
tónlistin og textinn unnu mjög náið 
saman, sem var krefjandi fyrir 
mig sem sögumann því ég hafði 
lítið sem ekkert olnbolgarými. 
Tímasetningin þurfti að vera 
nákvæm því um leið og orðinu 
sleppti skall nótan á.“ 

Sjón ferðaðist um England 
ásamt Brodsky-kvartettinum og 
verkið var líka flutt á Listahátíð í 
Reykjavík árið 2004. Sjón kveðst 
hins vegar hafa vitað að það hafi 
verið hægt að gera meira við verk-
ið og farið því á leit við Gunnar 
Karlsson leikstjóra að gera mynd. 
„Ég hafði séð Litlu lirfuna ljótu og 
vissi að Gunnar og Caoz gætu gert 
eitthvað úr þessu, sem reyndist 
rétt.“

Nott segist hafa þurft að gera 
töluverðar breytingar á tónlistinni 
fyrir kvikmyndina. „Í fyrsta lagi 

þjónar tónlist öðrum tilgangi á 
sviði en í mynd. Á sviðinu er hún í 
aðalhlutverki, áköf og ofsafengin. 
Sérstaklega þegar hún er spiluð 
fyrir börn og maður þarf að beita 
öllum brögðum til að halda athygli 
þeirra. En sviðsútgáfan hefði verið 
allt of áköf fyrir myndina, því þar 
á tónlistin að vera í bakgrunni.“

Tónlistin spilar engu að síður 
stóra rullu í myndinni, það er ekki 
nema ein sekúnda af 27 mínútum 
þar sem ekki er sleginn tónn. „Sem 
var líklega mesta áskorunin því 
sífelld tónlist verður auðveldlega 
hvimleið.“

Sjón segir að börn og unglingar 
kunni að meta klassíska tónlist 
betur en margan grunar. „Við 
áttum okkur kannski ekki á því en 
börn heyra klassíska tónlist í Kalla 
kanínu og fleira barnaefni. Kvik-
myndatónlist byggir oftar en ekki 
á klassískri tónlist.“ Nott tekur 
undir það en segir hins vegar að 
ekki sé til nein uppskrift til að 
vekja áhuga barna á klassík. „For-
eldrar spyrja sífellt hvaða verk 
þau eigi að leika fyrir börnin sín til 
að gera þau áhugasöm. Sama hvað 
ég legg til virðist ég hafa rangt 
fyrir mér. Ég er farinn að hallast 
að því að besta leiðin sé að banna 
þeim að hlusta á klassíska tónlist, 
segja þeim að hún sé ógeðsleg. Það 
ætti að minnsta kosti að gera þau 
forvitin.“

                     

                

  
             

                  

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Það er velkunnugt leyndarmál að 
félagsskapurinn Íslensk grafík 
rekur lítið safn, sölu og sýningar-
sal, í Hafgnarhúsinu á Miðbakkan-
um í gömlu höfninni í Reykjavík. 
Þar eru gjarnan uppi sýningar á 
verkum félagsmanna og gesta 
þeirra og þar er nú sýning á ljós-
myndaverkum Soffíu Gísladóttur.

Hún kallar sýningu sína Ljós-
myndir, en opnunin var hinn 4. og 
lýkur henni í dag, 12. febrúar.

Soffía útskrifaðist frá grafík-
deild Listaháskóla Íslands árið 
2001. Hún hefur unnið mikið með 

ljósmyndir í verkum sínum og með 
tilkomu stafrænnar tækni hefur 
Soffía notað tölvu bæði sem graf-
ískt verkstæði og stafrænt myrk-
raherbegi.

Soffía bjó í Kamloops í Kanada 
síðastliðin tvö ár þar sem hún vann 
í myndlist og hélt nokkrar einka-
sýningar. Hún ferðaðist víða um 
Bresku-Kólumbíu og varð gagn-
tekin af fegurðinni þar sem veitti 
henni mikinn innblástur. Á sýning-
unni í sal íslenskrar grafíkur má 
sjá ljósmyndir sem Soffía hefur 
tekið í Kanada, á Íslandi og víðar.

Grafík á Miðbakka

8 9 10 11 12 13 14

ReykjavíkurAkademían, félag 
sjálfstætt starfandi fræði-
manna, gengst fyrir hádegis-
fundaröð um lýðræði og sam-
félag nú í aðdraganda 
kosninganna. Yfirskrift fund-
anna er „Lýðræði hvað?“ og 
verður þar rætt á gagnrýninn 
máta um ýmis brýn samfélags- 
og lýðræðismál.

Dagskráin hefst á morgun 
þegar Jón Ólafsson heimspek-
ingur ræðir um lýðræðishugtak-
ið í samtímanum en að erindi 
hans loknu munu fulltrúar 

stjórnmála-
flokkanna
taka þátt í 
pallborðsum-
ræðu um 
þetta brýna 
málefni
ásamt því að 
svara fyrir-
spurnum úr 
sal.

Fundirnir hefjast stundvís-
lega kl. 12.15 og eru þeir haldnir 
í húsnæði ReykjavíkurAkademí-
unnar Hringbraut 112 á 4. hæð.  

Lýðræðið nema hvað?

„Þetta er kvikmynd 
sem vert er að sjá“

HGG / Rás 2

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói, Regnboganum og Blönduósi

Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga
og tveim tímum fyrir sýningu. Sími miðasölu er 562 9700.

SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
í febrúar:
10/2, 15/2, 16/2, 17/2, 23/2, 24/2, 25/2. 
Í mars:
2/3, 3/3, 4/3, 7/3, 9/3, 10/3, 15/3, 17/3,
18/3, 22/3, 23/3, 24/3, 29/3, 30/3, 31/3.
Allar sýningar hefjast kl. 20 nema 10/3 kl. 15.
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!

Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)

pabbinn.is



Breiðavíkurmálið á hug 
þjóðarinnar um þessar 
mundir. Fyrir þrjátíu árum 
kom út bók sem varpaði 
einstöku ljósi á dvölina þar 
en var stungið undir stól af 
þjóðinni.

„Þessar sögur koma mér ekki á 
óvart,“ segir Stefán Unnsteinsson, 
sem skrifaði ævisögu Sævars Ciesi-
elski fyrir tæpum þrjátíu árum. 
Bókin hét Stattu þig drengur og 
vakti hörð viðbrögð í þjóðfélaginu. 
Þar greinir Sævar frá dvöl sinni í 
Breiðavík og eru lýsingar hans í 
samræmi við það sem þjóðin hefur 
lesið og séð í bæði DV og Kastljós-
inu. 

Bókinni var úthýst af almenn-
ingi og segir Jóhann Páll Valdimars-
son, sem gaf bókina út á sínum tíma, 
að hann hafi hreinlega verið 
afskrifaður í þessu fagi á 
þessum tíma. „Ég fann fyrir 
alveg gríðarlegri andúð og 
varð fyrir miklum árásum 
vegna hennar,“ segir Jóhann 
Páll. Hann segir það ekki vera 
á teikniborðinu að endur-
útgefa bókina í ljósi 
nýrra upplýsinga. 
„Þetta yrði að vera 
alveg ný bók,“ segir 
hann.

„Þetta var allt 
saman of sárt fyrir 
íslenskt samfélag á 
þessum tíma og það 

vildi einfaldlega ekki horfast í augu 
við þetta,“ bætir Stefán við. „Það 
jákvæða við þessar uppljóstranir 

er kannski að íslenska þjóðin er 
komin á það þroskastig að hún 
getur tekist á við þetta núna,“ 
segir Stefán og telur þetta vera 

ákveðið kjaftshögg fyrir 
Íslendinga.

Við vinnslu 
bókarinnar ræddi 
Stefán við fjölda 
vina Sævars, 

sem margir hverjir sátu af sér á 
Litla-Hrauni. „Og allar þeirra sögur 
beindust að sama brunni, Breiða-
vík,“ útskýrir höfundurinn. Sjálfur 
starfaði Stefán á heimilinu eftir að 
því var breytt árið 1973 og hann 
hafði því heyrt hluta af því sem 
þegar er komið fram. „Sævar fyllti í 
raun bara út í þá mynd sem ég hafði 
gert mér þótt sú mynd hafi aldrei 
verið svona dökk eins og nú hefur 
verið sýnt fram á,“ segir Stefán, 
sem veltir því alvarlega fyrir sér 
hvort Breiðavíkurmálið eigi eftir að 
leiða til þess að Geirfinnsmálið 
verði tekið aftur upp. „Þar voru líka 
ákveðin mistök gerð og það eru til 
ótal vitni sem eru reiðubúin að 
varpa réttu ljósi á málið.“

FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

700 kr. fyrir fullorðna 
og 500 kr. fyrir börn

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL    kl. 3, 4, 5, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

ROCKY BALBOA     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 8 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 3

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS         kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 1, 2, 3, 4, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA        kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 1 og 3.10
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO       kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 og 8 B.I. 12 ÁRA

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4, 4.40 og 5.20 STUTTMYND
ROCKY BALBOA       kl. 6 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS       kl. 5.40 og 8
KIRIKOU & VILLIDÝRIN ÍSL. TAL        kl. 4 450 KR.

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN 

WILLIAMS

...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR 
SERÍUNNI MEÐ 
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

ÍSLENSKT TAL

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1

Liðsmenn hljómsveitarinnar The 
Police hafa tilkynnt að þeir hyggist 
koma saman aftur í tilefni af þrjátíu 
ára afmæli sveitarinnar. Sting, 
söngvari The Police, segir á heima-
síðu sinni að um tuttugu hörðum 
aðdáendum verði boðið á æfingu 
sveitarinnar sem haldin verður á 
tónleikastaðnum Whisky A Go Go á 
mánudaginn.

Eins og fram hefur komið mun 
The Police spila á Grammy-verð-
launaafhendingunni í kvöld. Það 
verður í fyrsta sinn í 23 ár sem það 
gerist. Búist er við því að á æfing-
unni á mánudag muni Sting og félag-
ar kynna fyrirhugaða alheimstón-
leikaferð The Police á þessu ári.

The Police snýr aftur

Sagan um Önnu og skapsveiflurn-
ar er blessunarlega laus við klass-
ískan boðskap flestra teiknimynda 
enda er hlutverk hennar ekki að 
hvetja áhorfendur sína til að vera 
trúir sjálfum sér, trúa á mátt kær-
leikans eða vináttunnar heldur er 
þarna á ferð lítil saga um stórt og 
algengt vandamál.

Myndin er ósköp litrík og ekk-
ert sérlega sæt (sem er frábært 
því ekki vantar þær heldur) og 
sagan ætti að höfða til allra þeirra 
sem hafa gengið í gegnum hroða 
gelgjuskeiðsins eða eiga það eftir 
í náinni framtíð. Sagan er þó nokk-
uð sundurlaus sem skýrist að hluta 
til af lengd hennar sem ekki býður 
upp á miklar útskýringar. Persón-
urnar eru vel skapaðar en fram-
vindan óvenjuhröð og undirfurðu-
leg eins og gerist og gengur í 
ævintýrum.

Teikningarnar eru eftirminni-
legar og útlitið fallega unnið frá 
öllum sjónarhornum. Tónlist Juli-
ans Nott vinnur afbragðsvel með 
öllu saman, hún er dillandi og 
drungaleg og nokkuð áberandi en 
það er jú ætlunin – að opna hlustir 
unga fólksins og fá það til að hlusta 
á klassíska tónlist. 

Á frumsýningunni var boðið 
upp á bæði enska og íslenska 
útgáfu myndarinnar og var tal-
setning beggja þeirra til fyrir-
myndar – reyndar held ég meira 
upp á þá íslensku því hún var ekki 
eins ýkt og sú enska. Þess vegna 
fannst mér til dæmis Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir skemmtilegri Anna 
heldur en Björk. 

Það var kærkomið að sjá mynd-

ina tvisvar því hún batnar með 
hverju áhorfi – smáatriði sem 
höfða til húmors hinna eldri eru 
fjölmörg. Vísanaheimur þessarar 
myndar er aðeins að hluta í hinni 
„barnalegu“ teiknimynd og spurn-
ing hvort yngstu íslensku áhorf-
endurnir nái að njóta hennar til 
fulls, einkum þeir sem ekki hafa 
enn lært að lesa ensku. Krökkum á 
þó vafalítið eftir að finnast þessi 
stuttmynd afar fyndin, eins og vel 
kom í ljós á frumsýningunni.

Húmor og hormónar



FORELDRAR
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TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS
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TILNEFNING

TIL ÓSKARS
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TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

fyrsta kvikmynd byggÐ Á raunverulegu sakamÁli sem er 
frumsÝnd ÁÐur en mÁliÐ hefur veriÐ tekiÐ fyrir Í dÓmssal 

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 

til aÐ hylja glÆp

20% AFSLÁTTUR
EF GREITT ER MEÐ
SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA8 TILNEFNINGAR TIL

L.I.B. TOPP5.IS

BYGGÐ Á METSÖLUSKÁLDSÖGU PATRICK SUSKIND

SJÁIÐ EINA MERKUSTU MYND ÁRSINS EN 
MYNDIN HEFUR SLEGIÐ Í GEGN Í EVRÓPU

BÓKIN HEFUR VERIÐ ENDURÚT-
GEFIN Í TENGSLUM VIÐ FRUM-

SÝNINGU MYNDARINNAR

ATH! 

Ævintýraleg spenna og hasar

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

Christopher Walken Robin Williams

FRÉTTABLAÐIÐ

7
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

ILMURINN

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

BABEL kl. 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 2 - 5 

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

HAPPY FEET  M/-Ensk tal. kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1 - 2 - 3:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1 - 3 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:30 Leyfð

ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

ALPHA DOG VIP kl. 8 - 10:30 

PERFUME kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.12

MAN OF THE YEAR kl. 8 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.16

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal. kl.1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

ALPHA DOG kl. 5:45 - 8 - 10:30 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

VEFURINN HEN...M/- Ísl tal. kl. 1:40 - 3:50 - 6 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:50 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 10:30 B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:40 Leyfð

ALPHA DOG kl. 8 - 10:30 B.i. 12

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:30 Leyfð

LITLE CHILDREN kl. 8 B.i. 14

APOCALYPTO kl. 10:30 B.i. 16

PERFUME kl. 8 - 10:30 B.i.12 

BLOOD DIAMOND kl. 10 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

FORELDRAR kl. 8 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögumSPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögumBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ

Háskólabíó
FORELDRAR kl.3-6-10:45 Leyfð

BABEL kl. 3 - 6 - 9 B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50 Leyfð

PERFUME kl. 3 - 6 - 9 - 10:30 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 3 - 6 - 9 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 3 - 6 - 9 B.i.16

Viðræður eru hafn-
ar á milli breska 
grínistans Sacha 
Baron Cohen og 
kvikmyndafram-
leiðandans 20th 
Century Fox um að 
gera framhald af 
gamanmyndinni
vinsælu, Borat.

„Við viljum 
ólmir vinna aftur 
með Sacha og höfum rætt lítillega 
við hann um framhald. Samninga-
viðræðurnar eru samt of skammt 
á veg komnar til að hægt sé að 
ræða frekar um þær,“ sagði tals-
maður 20th Century Fox.

Áður hafði Rupert Murdoch, 
yfirmaður News Corp sem á jafn-

framt 20th Cent-
ury Fox, lýst því 
yfir að Cohen væri 
þegar búinn að 
skrifa undir samn-
ing um að gera 
framhaldsmynd.

Borat, sem fjall-
ar um samnefndan 
sjónvarpsmann frá 
Kasakstan, sló í 
gegn síðasta sumar 

og náði inn rúmum sautján millj-
örðum krónum í miðasölu víðs 
vegar um heiminn. Myndin er til-
nefnd til Óskarsverðlauna fyrir 
besta handritið auk þess sem 
Cohen vann Golden Globe-verð-
launin fyrir frammistöðu sína sem 
Borat.

Framhald á Borat

Dagskráin í dag

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00
og um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir

Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðar-
innar samtvinnuð á ýmsan hátt. 

Í dag, sunnudag:
Leiðsögn í boði kl. 13:30 og 15:00
Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur og
Sveinbjörn Guðbjarnarson fara með hópa um 
sýninguna, deila sérfræðikunnáttu sinni á 
sýningargripum og gefa aukna innsýn í sögu 
banka og þjóðar.
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Sögusýningin spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar 
og er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.



 Geir Þorsteinsson var 
kosinn formaður KSÍ með glæsi-
brag á ársþingi KSÍ á Hótel Loft-
leiðum í gær. Geir hlaut yfirburða-
kosningu eða 73 prósent atkvæða. 
Jafet Ólafsson varð annar með 
24,5 prósent og Halla Gunnars-
dóttir rak lestina í formannskjör-
inu með 2,5 prósent atkvæða. Eng-
inn skilaði auðu og ekkert atkvæði 
var ógilt.

Þetta er glæsilegasta for-
mannskosning í sögu KSÍ en aldrei 
áður hefur einstaklingur fengið 
yfir sjötíu prósent atkvæða í for-
mannskjöri KSÍ. Eggert Magnús-
son hlaut 67,1 prósent atkvæða 
þegar hann var kjörinn formaður 
árið 1989 og Albert Guðmundsson 
hlaut 69,2 prósent atkvæða er 
hann var kjörinn árið 1968. 

Ellert B. Schram var sjálfkjör-
inn formaður á sínum tíma líkt og 
Björgvin Schram faðir hans. 
Sigurjón Jónsson hlaut 68,9 pró-

sent atkvæða er hann var kjörinn 
formaður KSÍ árið 1952.

„Ég er mjög ánægður og ég 
fann fyrir miklum stuðningi frá 
upphafi. Ég er mjög þakklátur 
fyrir það traust sem mér er sýnt. 

Þetta er ánægjulegur dagur fyrir 
mig,“ sagði Geir Þorsteinsson, for-
maður KSÍ, skömmu eftir kjörið í 
gær. Geir segir að ekki megi búast 
við miklum breytingum með 
nýjum formanni í brúnni en Geir 
verður í fullu starfi sem formaður, 
ólíkt forvera sínum.

„Þær skyldur sem liggja á for-
manni sambandsins eru gríðarleg-
ar og ég veit það manna best. Ég 
myndi ekki treysta mér til að sinna 
þessu starfi nema í fullu starfi 
miðað við þær kröfur sem gerðar 
eru til sambandsins úr öllum 
áttum.

Það liggja fyrir mörg verkefni 
og mér er mjög annt um að vel sé 
hlúð að barna og unglingastarfi í 
hreyfingunni því það er lykillinn 
að okkar starfi. Égg vil sjá sveitar-
félögin styðja betur við barna- og 
unglingastarfið. Það er sums stað-
ar byrjað en ég vil sjá sveitar-

félögin um allt land taka þátt í 
starfinu. Það er ekki nóg að gera 
kröfur til okkar. Svo þarf að koma 
á ferðasjóði svo börn úti um allt 
land hafi sömu tækifæri til að 
spila knattspyrnu. 

Það gengur ekki að þeir sem 
búa á afskekktum svæðum njóti 
ekki sömu réttinda. Þetta er stór-
mál,“ sagði Geir og bætti við að 
einnig væri mikilvægt fyrir hreyf-
inguna að landsliðinu gengi betur 
en hefur gert síðustu misseri. Geir 
segir ekki ljóst hver taki við hans 
gamla starfi sem framkvæmda-
stjóri KSÍ.

„Við finnum góðan mann og nú 
hefst sú leit. Ég vil gjarna finna 
þann mann fyrir utan skrifstofu 
Knattspyrnusambandsins en þó 
vil ég gjarna að hann sé í knatt-
spyrnuhreyfingunni,“ sagði 
nýkjörinn formaður að lokum.

Geir Þorsteinsson var kjörinn formaður KSÍ með fádæma yfirburðum á ársþingi Knattspyrnusambandsins 
í gær. Geir hlaut 73 prósent atkvæða, sem er besta kosning í sögu KSÍ. Jafet Ólafsson og Halla Gunnars-
dóttir stóðu Geir langt að baki, rétt eins og kom fram í könnun Fréttablaðsins á föstudag.

 Keflvíkingar eru 
komnir með nýjan bandarískan 
leikmann, Tony Harris, 180 cm 
bakvörð frá Tennessee-háskólan-
um. Með þeim skóla spilaði 
einmitt Damon Johnson einn allra 
besti Bandaríkjamaður sem hefur 
spilað hér á landi. 

Tony Harris átti mun farsælli 
feril hjá Tennessee en Damon. 
Hann er 12. stigahæsti leikmaður 
skólans frá upphafi (13,1 að 
meðaltali), í 4. sæti í stoðsending-
um (4,2 að meðaltali) og aðeins 
NBA-stjarnan Allan Houston 
skoraði fleiri þrista en hann en 
Harris. Harris byrjaði í öllum 
leikjunum nema tveimur og 
spilaði yfir 30 mínútur að 
meðaltali í leik.

Úr sama skóla 
og Damon



 Slóvenski landsliðs-
maðurinn Roman Pungartnik mun 
ganga í raðir Gummersbach í 
sumar frá Hamburg.

Þessi 35 ára hægri hornamað-
ur getur einnig leikið fyrir utan. 
Hann er gríðarlega leikreyndur; 
lék í tíu ár með Celje Lasko og 
hefur leikið með Wilhelmshaven-
er, Kiel og Hamborg í þýsku 
úrvalsdeildinni.

Alfreð Gíslason stýrir liði 
Gummersbach og með liðinu 
leika Íslendingarnir Guðjón Valur 
Sigurðsson, Róbert Gunnarsson 
og Sverre Jakobsson.

Pungartnik til 
Gummersbach

Breytingar urðu á stjórn 
Knattspyrnusambands Íslands, 
KSÍ, á ársþingi sambandsins í 
gær.

Ágúst Ingi Jónsson, Eggert 
Steingrímsson og Björn Frið-
þjófsson gáfu ekki kost á sér til 
áfram en það gerði aftur á móti 
Halldór B. Jónsson.

Í stað þremenninganna voru 
kosin þau Guðrún Inga Sívertsen, 
Stefán Geir Þórisson og Vignir 
Már Þormóðsson. 

Varamenn í stjórn voru kosnir 
Jóhannes Ólafsson, Kjartan 
Daníelsson og Þórarinn Gunnars-
son.

Þrír nýir í 
stjórn KSÍ

 Það verður ekkert af því 
að tveir markahæstu menn 
Landsbankadeild kvenna á síðasta 
tímabili spili hlið við hlið næsta 
sumar. Nína Ósk Kristinsdóttir 
hefur nefnilega ákveðið að taka 
sér frí frá fótboltanum næsta 
sumar en Valsmenn höfðu fengið 
hana á Hlíðarenda til þess að taka 
við hlutverki Margrétar Láru 
Viðarsdóttur í liði Íslands- og 
bikarmeistaranna.

Margrét Lára gekk í fyrradag 
aftur til liðs við Val en áður hafði 
Nína Ósk Kristinsdóttir samið við 
liðið í nóvember. Margrét Lára 
skoraði 34 mörk í deildinni 
síðasta sumar, 10 mörkum fleiri 
en Nína Ósk sem lék þá með 
Keflavík en hún lék með Val á 
árunum 2003 til 2005.

Nína Ósk í frí
Á næsta ári verða þrjár 

efstu deildir á Íslandsmóti karla 
skipaðar tólf liðum hver. Tólf lið 
munu leika í 1. deildinni nú í 
sumar en fjölgað verður liðum úr 
tíu í tólf í Landsbankadeildinni og 
2. deild 2008. Þetta var samþykkt 
á ársþingi KSÍ sem fram fór í gær. 
Þar með er ljóst að aðeins eitt lið 
mun falla úr Landsbankadeildinni 
á komandi sumri en þrjú efstu lið 
1. deildar komast upp.

Sömuleiðis mun aðeins neðsta 
liðið í 1. og 2 deild falla og þrjú lið 
munu komast upp úr 2. deild. Það 
þýðir að alls munu fimm lið komast 
upp úr 3. deildinni en leikinn verð-
ur aukaleikur til að ákvarða hvaða 
lið mun hafna í fimmta sætinu.

Á þinginu í gær var einnig 

ákveðið að fjölga í Landsbanka-
deild kvenna í tíu á næsta ári. ÍR 
mun fá sæti í deildinni og því 
verður hún skipuð níu liðum í ár í 
stað átta. Þá mun aðeins eitt lið 
falla úr deildinni á meðan tvö 
komast upp úr 1. deildinni.

Þá var samþykkt ályktun frá 
KFS varðandi breytingar á fyrir-
komulagi VISA-bikarsins í karla-
flokki. Hugmynd KFS er að þau 
lið sem taka þátt í Evrópukeppni 
muni koma inn í sextán liða úrslit-
um en önnur Landsbankadeildar-
lið koma inn í 24 liða úrslitum. Þar 
verða því tólf efstu lið Íslands-
mótsins (fyrir utan lið í Evrópu-
keppnum) frá árinu á undan og 
tólf lið sem komast áfram úr 
undankeppni bikarsins.

Samþykkt var tillaga HK um 
að í yngri flokkum megi mark-
verðir A liða leika sem útileik-
menn í lægri styrkleikaflokki. 
Einnig var samþykkt tillaga frá 
Þór um reglur þess efnis að lands-
liðsþjálfarar yngri landsliða geti 
ekki þjálfað sama aldursflokk hjá 
félagsliði samhliða landsliðsþjálf-
un.

Tillögu HK um að lið geti sent 
varalið til þáttöku í neðri deildum 
var vísað til stjórnar KSÍ sem 
mun ræða hana nánar.

Fjölgað í úrvals- og 2. deild á næsta ári

 Einvígi Manchester Unit-
ed og Chelsea um enska meistara-
titilinn hélt áfram í gær og engan 
bilbug er að finna á þessum liðum, 
sem vinna alla sína leiki þessa 
dagana og misstíga sig ekki. Liver-
pool er væntanlega endanlega úr 
baráttunni eftir tap gegn New-
castle og strákarnir hans Eggerts 
Magnússonar í West Ham halda 
áfram að valda vonbrigðum og 
breytti engu þótt Eggert væri fjar-
verandi í gær.

„Við leikum vel og sjálfstraust 
leikmanna er mikið. Í svona stöðu 
eiga lið það til að líta til baka og 
hugsa um liðið sem er fyrir aftan. 
Ég vil frekar að strákarnir horfi 
fram á veginn því það eru spenn-
andi leikir fram undan,“ sagði Sir 
Alex Ferguson, stjóri Man. Utd, en 
ellefu umferðir eru eftir af ensku 
úrvalsdeildinni.

„Við mætum Reading næst í 
bikarnum og það ætti að verða 
frábær leikur. Ég vil að menn fari 
að hugsa um þann leik núna. Það 
var gott að gefa nýjum mönnum 
tækifæri og nauðsynlegt að hafa 
sem flesta leikmenn í formi.“

Alan Pardew, stjóri Charlton, 
er ekki búinn að gefast upp þó að 
staða Charlton sé orðin frekar 
slæm og spilamennskan lofar 
heldur ekki góðu.

„Við erum vissulega aðeins 
komnir með 20 stig en leikur okkar 
er að batna. Við þurfum að komast 
á álíka skrið og Portsmouth á síð-
ustu leiktíð og næla í önnur 20 stig 
í síðustu leikjunum. Það er okkar 
markmið,“ sagði Pardew.

Chelsea var í fínu formi í gær 
og vann mjög sannfærandi sigur á 
Middlesbrough. Jose Mourinho, 
stjóri Chelsea, segir að liðið verði 
að halda áfram á sömu braut.

„Ég vil að Chelsea haldi áfram 
að vinna og vinna. Ég gef Man. Utd 

það að liðið gefur ekkert eftir og 
vinnur alla sína leiki. Þetta er bar-
átta og við megum ekki við því að 
tapa einum einasta leik. Þetta er 
mjög einföld formúla,“ sagði 
Mourinho, sem hrósaði Didier 
Drogba sérstaklega fyrir frammi-
stöðu sína.

Eggert Magnússon lét af starfi 
formanns KSÍ í gær og fylgdist 
eflaust í kjölfarið með liði sínu West 
Ham tapa fyrir botnliði Watford, 0-
1. West Ham klúðraði víti í leiknum 
og baulað var á leikmenn liðsins er 
þeir gengu af velli í leikslok.

„Við erum einfaldlega ekki að 
koma með stig í hús þannig að ég 
skil áhorfendur vel,“ sagði Alan 
Curbishley, stjóri West Ham, eftir 
leikinn. „Stuðningsmennirnir hafa 
stutt vel við bakið á okkar þannig 
að ég get ekki fordæmt hegðun 
þeirra. Við spilum ekki heilan 
góðan leik og við gefur stuðnings-
mönnunum ekkert til að gleðjast 
yfir,“ sagði Curbishley en West 
Ham hefur ekki unnið leik undir 
hans stjórn síðan liðið skellti Man. 
Utd óvænt í fyrsta leiknum undir 
hans stjórn.

Toppliðin tvö í enska boltanum, Manchester United og Chelsea, unnu bæði leiki 
sína í gær. Liverpool tapaði mikilvægum stigum í Newcastle. Raunir West Ham 
halda áfram en liðið tapaði fyrir botnliði Watford í gær.

Enska úrvalsdeildin:

 Fyrri keppnisdagur á 
Meistaramóti Íslands í frjálsum 
íþróttum fór fram í Laugardals-
höll í gær. Nokkur unglingamet 
féllu í gær en engin met féllu í 
fullorðinsflokkum.

Helga Margrét Þorsteinsdóttir 
úr USAH var aðsópsmikil í gær en 
hún sigraði í tveimur greinum í 
gær - 60 metra hlaupi og lang-
stökki.

Helga hljóp frábært 60 metra 
hlaup og bætti fimm ára gamalt 
met Blikastúlkunnar Sigurbjargar 
Ólafsdóttir. Helga Margrét stökk 

5,80 metra í langstökki og bætti 
með því sinn besta árangur. Hún 
gerði að lokum góðan dag betri 
með því að næla í silfur í kúlu-
varpi.

Sveinn Elías Elíasson úr Fjölni 
sigraði einnig í tveimur greinum í 
gær og nældi í eitt silfur eins og 
Helga. Sveinn Elías fékk gull í 60 
metra hlaupi og 400 metra hlaupi. 
Silfrið fékk hann í stangarstökki. 

Blikar leiða stigakeppnina í 
báðum flokkum með miklum yfir-
burðum og þarf mikið að gerast til 
að Blikar missi forskotið. 

Breiðablik leiðir í 
karla- og kvennaflokki

 Nígeríski landsliðsmað-
urinn John Obi Mikel lét undan 
hótunum og hundsaði skipanir 
Jose Mourinho, stjóra Chelsea, í 
vikunni.

Mourinho vildi ekki að Mikel 
léki vináttulandsleik með Nígeríu 
í vikunni en eftir að fjölskyldu 
Mikel bárust hótanir ákvað Mikel 
að spila og lék hann allan leikinn 
gegn Ghana.

Lét undan hót-
unum



Þ
að er rúmur klukku-
tími í stórleik Snæ-
fells og KR um topp-
sætið í Iceland 
Express-deildinni.
Það leynir sér ekki að 

mikil tilhlökkun er í þeim bæjar-
búum sem fá sér snæðing fyrir 
leik á hinum huggulega matsölu-
stað Narfeyrarstofu fyrir leik. Það 
eru allir að tala um körfubolta og 
um leikinn. Hérna er körfuboltinn 
lífið á leikdag enda sýnir það sig 
best þegar um 600 manns mæta á 
leik í 1.100 manna samfélagi.

Þegar nákvæmlega klukkutími 
er í leik er allt að verða klárt í 
íþróttahúsinu. Formaður körfu-
knattleiksdeildar Snæfells, Daði 
Heiðar Sigurþórsson, hefur í mörg 
horn að líta en honum er augljós-
lega fátt óviðkomandi í undirbún-
ingi heimaleikja og má sjá að hann 
er með puttana í öllu. Þess utan 
sér hann um hlutverk vallarþular, 
sem hann leysir með sóma.

Í miðju brjálæðinu setjumst við 
Daði niður með kaffibolla og tökum 
létt spjall á milli þess sem hann 
svarar fyrirspurnum sjálfboðaliða 
um hluti er tengjast umgjörð leiks-
ins. Hinn 27 ára gamli Daði Heiðar 

spilaði sjálfur körfubolta á sínum 
yngri árum. Hann tók við taumun-
um i körfuknattleiksdeildinni fyrir 
núverandi tímabil af Gissuri 
Tryggvasyni. 

Þegar Daði tók við var staðan 
ekki góð. Bárður Eyþórsson þjálf-
ari var horfinn á braut og í kjölfar-
ið var óvissa með áframhaldandi 
þátttöku nokkurra leikmanna og 
óttuðust margir að ballið væri búið 
í Hólminum. Því vildu Daði og 
fleiri ekki kyngja og í stað þess að 
leggjast niður og gefast upp var 
staðið upp og spýtt í lófana.

„Fyrir sex eða sjö árum síðan, 
þegar Snæfell var í 1. deildinni, 
komu Gissur og Bárður saman. 
Þeir ákváðu að rífa félagið upp og 

þá fór boltinn af stað sem er enn 
að rúlla. Gissur er enn virkur þátt-
takandi í starfinu en þegar hann 
bað mig að leysa sig af hólmi gat 
ég ekki skorast undan áskorun-
inni.

Það var vissulega erfið staða 
þegar ég tók við en við gerðum 
okkur strax grein fyrir því að við 
fengjum ekki leikmenn ef við 
fengjum ekki þjálfara og öfugt. 
Eina lausnin var því að leiða Kot-
ila saman við leikmennina,“ sagði 
Daði og vísar þar til hins banda-
ríska þjálfara liðsins, Geoff Kot-
ila, sem gríðarleg ánægja er með. 

„Við kynntum Geoff þá fínu 
þjónustu sem er í boði í bænum en 
hér er allt til alls. Hann fór svo í 
sund og fékk borgara á Narfeyrar-
stofu sem sló að sjálfsögðu í gegn,“ 
sagði Daði og hló. 

„Konan hans er sjúkraþjálfari 
og hér er gott sjúkrahús þar sem 
konan hans gat fengið vinnu við 
sitt hæfi, þannig að þetta small 
allt saman. Hann er alger gullmoli 
og sem unnandi körfubolta vona 
ég að hægt sé að halda þessum 
manni á landinu þó svo að það sé 
ekki með okkur. Það á að mjólka 
allt sem hægt er að mjólka úr 

þessum manni fyrir íslenskan 
körfubolta því hann býr yfir mik-
illi þekkingu og veit hvað þarf til 
að ná árangri,“ sagði Daði.

Eftir að Kotila var ráðinn til 
starfa sneru tveir fyrrverandi 
leikmenn liðsins heim - Hlynur 
Bæringsson og Sigurður Þorvalds-
son - sem höfðu verið í atvinnu-
mennsku í Hollandi. Báðir voru 
þeir gríðarlega eftirsóttir en kusu 
samt að snúa aftur í Hólminn 
þegar ljóst var að umgjörðin væri 
sú sama og undanfarin ár.

„Það kom aldrei til greina að 
gefast upp. Skeljastofninn hrundi 
hér fyrir nokkrum árum og þá 
neituðu menn líka að gefast upp. 
Það er auðvelt að gefast upp en 
það var líka hægt að líta á stöðuna 

sem frábært tækifæri til að prófa 
nýja hluti og það gerðum við. 

Þegar það fréttist að Siggi og 
Hlynur væru að koma heim sett-
um við okkur í samband við þá og 
báðum um að vera ekki útilokaðir. 
Við buðum þeim í heimsókn eina 
helgi, þeir komu, hittu þjálfarann 
og æfðu og svo áttum við notalega 
kvöldstund. Eftir það var aldrei 
spurning um framhaldið.“

Miðað við það sem blaðamaður 
sá á tíma sínum í Hólminum er 
alveg ljóst að lífið í þessum 1.100 
manna bæ snýst að stóru leyti um 
körfubolta og bæjarbúar eru aug-
ljóslega stoltir af liðinu sínu. 
Hversu mikilvægt er það fyrir 
bæjarfélagið að eiga íþróttalið í 
fremstu röð?

„Það skiptir svakalega miklu 
máli að eiga eitthvað sem allir 
geta sameinast á bak við og ég tel 
það skipta svakalega miklu máli 
fyrir bæjarfélagið að eiga slíkt 
lið. Líka vegna útileikjanna því 
þar hittast brottfluttir Hólmarar 

sem rækta frændgarðinn á vellin-
um.

Snæfell er í hverri einustu viku 
í fjölmiðlum og allt þetta hefur 
áhrif á hina ýmsa þætti eins og 
ímynd bæjarins. Körfuboltaliðið 
er ákveðið sameiningartákn og 
strákarnir í liðinu eru jákvæðar 
fyrirmyndir. Þeir vita af því og 
gefa krökkunum í bænum mikið 
af sér,“ sagði Daði Heiðar, sem 
segir erfitt að setja langtímamark-
mið í því umhverfi sem Hólmarar 
þurfa að búa við.

„Fyrir þetta ár var markmiðið 
fyrst og fremst að koma saman 
samkeppnishæfu liði en við vorum 
samt með tveggja ára sýn þar sem 
draumurinn var að komast á meðal 
fjögurra bestu. Að sjálfsögðu vilj-
um við vera á meðal þeirra bestu 
næstu árin en það er erfitt að setja 
sér háleit framtíðarmarkmið. Við 
verðum eiginlega að setja okkur 
ný markmið í byrjun hvers tíma-
bils.“

Það er ekki eingöngu gaman 

heldur er einnig dýrt að eiga 
íþróttalið í fremstu röð. Daði vill 
ekki ræða mikið um fjármál 
félagsins en segir fjárhagsstöðu 
deildarinnar ekki slæma.

„Þetta kostar sitt og stór hluti 
stjórnarmanna er að afla fjár í 
starfið. Við höfum verið heppnir 
með stuðning bæjarbúa og góðra 
aðila í bænum sem setja pening í 
liðið og það hefur geysilega mikið 
að segja. Okkar deild stendur 
einna best af þeim deildum sem 
eru reknar á Íslandi. Nákvæm 
staða deildarinnar er trúnaðarmál 
en við erum ekki eitt af þeim 
félögum sem hafa verið skorin 
niður úr snörunni. Það hefur ekki 
þurft að fella niður skuldir hjá 
okkur og við erum ekki á vanskila-
skrá,“ sagði Daði, sem er bjart-
sýnn á framtíðina.

„Snæfell á orðið mjög langa 
sögu og það er nauðsynlegt að 
hafa þessa hefð. Ég hef ekki 
áhyggjur af framtíðinni enda eru 
margir tilbúnir að leggja hönd á 
plóginn og hér hefur fólk áhuga á 
körfubolta,“ sagði Daði Heiðar 
Sigurþórsson.

Láttu Hólminn heilla þig segir í góðu lagi. Henry Birgir Gunnarsson fór í Hólminn á dögunum og heillaðist af þeim mikla krafti sem 
er í körfuboltastarfinu hjá Snæfelli. Það er í raun ótrúlegt að eitt besta körfuboltalið landsins undanfarin ár sé frá þessu fallega 1.100 
manna sjávarþorpi á Snæfellsnesi. Körfuboltaliðið er stolt bæjarins og bæjarbúar fylkja sér á bak við körfuboltastrákana enda skiptir 
liðið miklu máli í lífi marga bæjarbúa, segir Daði Heiðar Sigurþórsson, formaður körfuknattleiksdeildar Snæfells.





 Valsstúlkur unnu mikil-
vægan sigur á Haukum í DHL-
deild kvenna í gær 24-22. Valur er 
nú fjórum stigum á eftir Stjörn-
unni sem er í toppsætinu en Valur 
á leik inni á Garðabæjarliðið. 
Fyrir leikinn í gær var búist við 
spennandi viðureign enda voru 
þessi lið jöfn að stigum fyrir 
hann.

Valur byrjaði leikinn betur og 
náði 6-2 forystu en fjögur af þess-
um sex fyrstu mörkum komu úr 
hraðaupphlaupum. Haukar tóku 
leikhlé og náðu að endurskipu-
leggja leik sinn svo liðið komst inn 
í leikinn. Gestirnir náðu smátt og 
smátt að saxa á forskot Vals og 

jöfnuðu í 9-9. Valsstúlkur skoruðu 
á lokasekúndum fyrri hálfleiks og 
höfðu 12-11 forystu þegar haldið 
var inn í hálfleik.

Jafnræði var með liðunum í 
seinni hálfleik en heimastúlkur þó 
oftast með eins til tveggja marka 
forskot. Á endanum vannst tveggja 
marka sigur sem verður að teljast 
fyllilega verðskuldaður.

„Til að ná að hanga í Stjörnunni 
í toppbaráttunni var gríðarlega 
mikilvægt að ná sigri og það tókst. 
Haukar eru með klassalið og því 
gekk okkur erfiðlega að stinga þá 
af og það var alltaf spenna í leikn-
um. Gæði leiksins voru kannski 
ekki mikil en sigurinn góður,“ 

sagði Ágúst Jóhannesson, þjálfari 
Vals.

„Við spiluðum fína vörn og 
markvarslan var góð. Ég hefði 
viljað fá aðeins meira tempó í 
sóknarleiknum hjá okkur en það 
kemur vonandi í næstu leikjum. 
Við þurfum að spila aðeins fleiri 
leiki til að ná takti,“ sagði Ágúst.

Mikilvægur sigur Vals á Haukum

 Það eru bjartari tímar 
framundan hjá Fylki eftir að liðið 
endurheimti þrjá lykilmenn í frí-
inu. Það skilaði sér strax í sigri á 
Akureyri í gær, 29-23, og það væri 
skandall ef Fylkir félli með þann 
mannskap sem liðið hefur í dag. 
Leikur liðanna í gær var bráðfjör-
ugur og þessi mikli munur gefur 
ekki alveg rétta mynd af leiknum.

Gestirnir frá Akureyri byrjuðu 
leikinn mjög vel, vörnin var 
gríðarsterk og fyrir aftan var 
landsliðsmarkvörðurinn Hreiðar 
Guðmundsson í fantaformi en 
hann varði 14 skot í fyrri hálfleik. 
Að sama skapi var mikið basl á 
sóknarleik Fylkis og það var ekki 
fyrr en Arnar Jón Agnarsson kom 
af bekknum og hinn arfaslaki 
Tomislav Broz fékk sér sæti að 
Fylkir hrökk í gang. Með góðu 
átaki síðari hluta fyrri hálfleiks 
náði Fylkir gestunum og jafnt var 
á með liðunum í leikhléi, 13-13.

Heimamenn í Fylki komu mun 
grimmari til leiks í síðari hálfleik. 
Vörnin fór að ganga betur og 
sóknarleikurinn gekk ágætlega. 
Eftir því sem á leið hálfleikinn 
þéttist Fylkisvörnin og við frá-
bærum varnarleik Fylkis áttu 
gestirnir ekkert svar. 

Þeir töpuðu boltanum hvað 
eftir annað og var refsað með 
hraðaupphlaupsmörkum. Vörn 
Fylkis varði skot og Hlynur fyrir 
aftan og Akureyringar voru gjör-
samlega ráðþrota síðasta stundar-
fjórðunginn.

Sigur Fylkis var því sanngjarn 
þegar upp var staðið. Það er allt 
annað að sjá til liðsins en fyrir jól 
og leikmennirnir þrír - Heimir, 
Guðlaugur og Arnar Jón - styrkja 
það gríðarlega. Ekki síst hefur 
varnarleikurinn batnað mikið en 
Fylkir var með bestu vörnina í 

fyrra og miðað við leikinn í gær 
verður erfitt að eiga við hana það 
sem eftir lifir móts. Svo eiga 
Arnar Jón og Heimir eftir að kom-
ast í betra form og þá getur þetta 
Fylkislið strítt hverjum sem er.

Andri Snær átti frábæran leik 
fyrir Akureyri en því miður fyrir 
hann voru félagar hans nær með-
vitundarlausir í síðari hálfleik og 
enginn lagði sitt af mörkum fyrir 
utan Andra og Hreiðar markvörð.

„Þetta var svipað og búast 
mátti við. Þetta var stirðbusalegt 
en vörnin síðasta korterið var eins 
og hún gerðist hvað best í fyrra,“ 
sagði Heimir Örn Árnason, sem 
átti ágæta spretti þrátt fyrir að 
vera í litlu leikformi. „Ég er svona 
70 prósent. Mér líst ágætlega á 
liðið okkar og ef við föllum yrði 
það gríðarleg vonbrigði. Það er 
engin spurning.“

Fylkir tryggði sér góðan sigur á Akureyri, 29-23, í DHL-deild karla í gær. Frábær 
varnarleikur Fylkis í síðari hálfleik tryggði liðinu sigurinn í leiknum.

 „Ég bjóst alveg við því 
að leikurinn yrði svona. Það var 
taugatitringur í okkur í byrjun en 
þeim líka. Þeir voru ekki með 
Andra Stefan og það sýndi sig í 
þessum leik hvað hann er mikil-
vægur, hann er algjör stjórnandi í 
þessu liði hjá þeim,“ sagði Patrek-
ur Jóhannesson, leikmaður Stjörn-
unnar, eftir að hans lið sigraði 
Hauka 31-28 á heimavelli í gær-
kvöldi.

„Þetta var erfitt hjá okkur en 
munurinn lá mest í því að við spil-
uðum vörnina öllu betur í seinni 
hálfleik. Við töpuðum fyrir Akur-
eyri þrátt fyrir að hafa verið fimm 
mörkum yfir og það hefði getað 
gerst í dag. Fyrir okkur var þetta 
mjög mikilvægur leikur,“ sagði 
Patrekur.

Lokakafli leiksins í gær var 
hörkuspennandi en flestir héldu 
að Stjarnan væri að sigla fram úr 
þegar liðið komst í 25-19. Þá vökn-
uðu hins vegar gestirnir og náðu 
að minnka muninn í eitt mark 

þegar stutt var eftir. En Haukar 
fóru illa að ráði sínu, Roland 
Eradze varði vel á gríðarlega 
mikilvægum tíma og Stjarnan náði 
á endanum þriggja marka sigri.

„Við erum enn í efri hlutanum í 

þessari fáliðuðu deild og hver ein-
asti leikur skiptir miklu máli. Nú 
höfum við verið að horfa á HM í 
sjónvarpinu síðasta mánuðinn og 
mjög mikilvægt upp á móralinn að 
byrja á sigri eftir hlé. Það hjálpar 

okkur mikið í undirbúningi fyrir 
næsta leik, sem við ætlum að klára 
líka,“ sagði Patrekur Jóhannes-
son, sem var markahæstur í liði 
Stjörnunnar með tíu mörk.

Haukar byrjuðu betur í gær og 
komust 4-1 yfir en eftir það jafn-
aðist leikurinn út og var staðan 15-
15 í hálfleik. Stjarnan var yfir 
allan seinni hálfleikinn, náði mest 
sex marka forskoti, en litlu mátti 
muna undir lokin að Haukar næðu 
að ræna að minnsta kosti öðru 
stiginu úr leiknum. Mikil spenna 
var í leiknum og hiti í mönnum en 
Páll Ólafsson, þjálfari Hauka, fékk 
að líta rauða spjaldið frá dómur-
um leiksins.

Það var þó mikið fagnað í leiks-
lok enda fjölmargir stuðnings-
menn Stjörnunnar sem mættu á 
þennan leik og létu vel í sér heyra 
að vanda. Markahæstur í liði 
Hauka var Árni Sigtryggsson með 
sjö mörk en eins og Patrekur 
minntist á saknaði liðið greinilega 
Andra Stefans.

Munurinn lá í vörninni í síðari hálfleik

DHL-deild karla:

DHL-deild kvenna:

Iceland Express-deild karla:

Iceland Express-deild kvk:

 Erlendir knattspyrnu-
menn hafa aldrei verið fleiri í 
danska fótboltanum en einmitt 
nú, en 98 útlenskir leikmenn eru 
skráðir í dönsk lið þegar keppni 
fer aftur af stað eftir vetrarfrí. 
Fjöldi erlendra leikmanna hefur 
meira en tvöfaldast á síðustu sjö 
árum.

Landsliðsþjálfarinn Morten 
Olsen hefur lengi barist fyrir því 
að fækka erlendum leikmönnum 
en eins og mörgum þykir hann 
dönsku félögin ekki leggja næga 
rækt við unga leikmenn. 

Fimm íslenskir leikmenn spila 
í Danmörku; Bjarni Ólafur 
Eiríksson, Hólmar Örn Rúnarsson 
og Hörður Sveinsson hjá Silke-
borg, Hannes Sigurðsson hjá 
Bröndby og Kári Árnason hjá 
AGF.

Aldrei fleiri út-
lendingar

Brasilíski sóknarmaður-
inn Ronaldo mun líklega leika 
sinn fyrsta leik fyrir AC Milan 
þegar liðið tekur á móti Livorno í 
dag. Það fá þó fáir að berja þessa 
frumraun hans í treyju AC Milan 
augum þar sem San Siro-
völlurinn stenst ekki öryggiskröf-
ur sem gerðar voru í kjölfar 
morðsins á Sikiley. 

Það verður spennandi að sjá 
hvernig þessi hæfileikaríki 
leikmaður finnur sig hjá AC 
Milan en hann var keyptur frá 
Real Madrid í janúarglugganum. 
Ronaldo mun byrja á bekknum í 
dag en þó má reikna með því að 
hann fái eitthvað að spreyta sig.

Fyrsti leikur 
Ronaldo hjá AC



Gunnar Þórðarson 2.600.000 kr styrkur til útgáfu á Brynjólfsmessu. Gríman - íslensku leiklistarverðlaunin 5.000.000 kr styrkur til Grímunnar, íslensku

leiklistarverðlaunanna. Canada Iceland Arts Festival Inc 1.250.000 kr styrkur til listahátíðar á Íslendingaslóðum í Manitoba. Rithöfundasamband Íslands

2.000.000 kr styrkur til verkefnisins Skáld í skólum til að efla tengsl rithöfunda og skóla ásamt því að efla áhuga íslenskra ungmenna á bókmenntum. Sonja

Sigurðardóttir 1.000.000 kr styrk til undirbúnings fyrir Ólympíuleika fatlaðra í Kína 2008. Líknar- og vinafélagið Bergmál 2.000.000 kr styrkur til starfssemi

Bergmáls, vegna hvíldar- og orlofsvikna fyrir krabbameinssjúklinga og aðra sem búa við langvarandi veikindi. Hjálpræðisherinn á Íslandi 2.000.000 kr styrkur

til reksturs samtakanna. Skálatúnsheimilið 400.000 kr styrkur til kaupa á Soundbeamtæki sem gefur m.a. fötluðum tækifæri til að upplifa og skapa tónlist.

Mannréttindaskrifstofa Íslands 2.000.000 kr styrkur til verkefna Mannréttindaskrifstofunnar árið 2007. Beinvernd 750.000 kr styrkur til verkefnisins Vertu

á verði - minnkaðu áhættuna á brotum vegna beinþynningar. Sambýlið Hrauntunga 54 í Kópavogi 100.000 styrkur til endurnýjunar á húsbúnaði. Sambýlið

Lyngmóa 17, Njarðvík 100.000 kr styrkur til endurnýjunar á húsbúnaði. Haukur Sigurðsson og Elva Dögg Pedersen 2.000.000 kr styrkur til fjölskyldunnar

til að mæta miklum kostnaði vegna veikinda. Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins 1.675.000 kr. styrkur til kaupa á fimm alsjálfvirkum hjarta-stuðtækjum til að

setja í allar forystuslökkvibifreiðar liðsins. Múlalundur Vinnustofa SÍBS 2.435.000 kr styrkur til að lagfæra vinnuaðstöðu fyrir fatlaða. Kári Árnason 150.000

kr styrkur til að gefa út jazz-geisladisk til styrktar Árna Ibsen. AFS áhugafélag um tónlistarflutning 500.000 kr styrkur til tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég 

suður á Ísafirði. Sigur Rós og Von Andi ehf. 2.000.000 kr styrkur til eftirvinnslu á kvikmynd um tónleikaferð Sigur Rósar um Ísland s.l. sumar. Foreldra- og 

styrktarfélag Tónstofu Valgerðar 1.250.000 kr styrkur til kaupa á flygli fyrir Tónstofu Valgerðar sem sérhæfir sig í tónlistarkennslu og músíkþerapíu fyrir

fatlaða. Kórastefna við Mývatn 2007 300.000 kr styrkur til Kórastefnu við Mývatn 2007 sem er fjölmennasta tónlistarhátíð lands-byggðarinnar. Ópera

Skagafjarðar 1.000.000 kr styrkur til að setja upp óperuna La Traviata á Sæluviku Skagfirðinga í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Voces Thules

375.000 kr styrkur til verkefnisins Sturlunga - ég sé eld yfir þér. Hugo film 1.000.000 styrkur til heimilidamyndarinnar Roðlaust og beinlaust. Ísold Uggadóttir

350.000 styrkur til vinnslu á stuttmyndinni Góðir gestir. Ásgarður handverkstæði 1.000.000 styrkur til leikfélagsins M.A.S í Ásgarði þar sem 28 þroskaskertir

einstaklingar starfa. Möguleikhúsið 1.500.000 kr styrkur til reksturs barnaleikhúss. Leikhópurinn Fjalakötturinn 500.000 kr styrkur til uppsetningar á

Heddu Gabler eftir Ibsen. Yoga Shala Reykjavík 650.000 kr styrkur til jógastöðvarinnar. Fanndís Huld Valdimarsdóttir 500.000 kr styrkur til náms í

Riksglassskólanum í Orrefors í Svíþjóð. Byggðasafn Vestfjarða 2.000.000 kr styrkur til fornleifauppgröfts á Eyri við Skutulsfjörð. Minjasafnið á Akureyri

250.000 kr styrkur til verkefnisins Sumarlestur - Akureyri bærinn minn. RHLÖ Rannsóknarstofa HÍ og LSH í öldrunarfræðum 1.000.000 kr styrkur til

fræðslumyndarinnar Hugarhvarf - lífið heldur áfram með heilabilun. Landakotsskóli 1.500.000 kr styrkur til tækjakaupa í tilefni af 110 ára afmæli skólans.

Orgelnefnd Landakotskirkju 1.500.000 kr styrkur til viðhalds og endurbóta á orgeli Landakotskirkju. Samtökin '78 1.000.000 kr styrkur til fræðslustarfs

samtakanna sem miðar að því að efla fræðslu um samkynhneigð og vinna gegn fordómum. Lauf - Landssamtök áhugafólks um flogaveiki 2.000.000 kr

styrkur til verkefna félagsins og uppbyggingar heimasíðu. Elísabet Jökulsdóttir 600.000 kr styrkur til skáldsögu- og leikritaskrifa. Stofnun Vigdísar

Finnbogadóttur 200.000 kr styrkur til tvímála útgáfu á bókinni Villa á öræfum eftir Pálma Hannesson. Viðar Hreinsson 1.000.000 kr styrkur til þýðingar á

Ævisögu Stephans G. Stephanssonar á ensku. Garðar Guðmundsson, heila- og taugaskurðlæknir 600.000 kr styrkur til kaupa á forriti fyrir þrýstingsmæli 

til að mæla innankúpuþrýsting. Vísindasjóður fyrir mænuskaðaða 1.000.000 kr styrkur til kaupa á sérhæfðum tækjabúnaði til gönguþjálfunar á endurhæf-

ingardeild Landsspítala háskólasjúkrahúss. DEA félagið 500.000 kr styrkur til að gefa út Bað Biblíuna sem fjallar um böð og baðaðferðir ólíkra landa og

menningarsvæða. Action on Addiction 7.000.000 kr styrkur til rannsókna á meðferð og forvörnum vegna áfengis og vímuefna í Bretlandi.

Mánudaginn, 5.febrúar, var 43 aðilum úthlutað 56,5 milljónum króna úr Styrktarsjóði Baugs Group. Þetta er í þriðja sinn sem

úthlutun fór fram úr sjóðnum sem stjórn Baugs Group hf stofnaði þann 10. júní 2005 með 300 milljón króna stofnframlagi. 

Styrktarsjóði Baugs Group hf. er ætlað það hlutverk að styðja margvísleg líknar- og velferðarmál auk menningar- og listalífs.

Framlög úr sjóðnum eru veitt tvisvar á ári og er auglýst eftir umsóknum nokkru áður en styrkúthlutun fer fram. Formaður

stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson en auk hans sitja Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir í stjórn sjóðsins. 

Stærstu styrkina að þessu sinni hlutu Gunnar Þórðarsson til útgáfu á Brynjólfsmessu að upphæð 2,6 milljónir, Gríman - Íslensku 

Leiklistarverðlaunin til næstu tveggja ára að upphæð 5 milljónir, Múlalundur að upphæð 2.4 milljónir til að laga vinnuaðstöðu 

fatlaðra og Action on Addiction að upphæð 7 milljónir til rannsókna á vímuefnaforvörnum og meðferðarúrræðum í Bretlandi.

Eftirtaldir aðilar hlutu styrk:

myndin



Brjálaðir töffarar með kúrekahatt

PSYCH
Bráðfyndin þáttaröð sem slegið hefur í gegn í 
Bandaríkjunum. Aðalsöguhetjan er skrautlegur 
náungi sem þykist vera skyggn og hjálpar 
lögreglunni að leysa morðgátur.

 HEFST Á SKJÁEINUM
 Í KVÖLD KL. 20.00

Fyrsti þáttur

 tvöfaldur





Dreymir um að fara í fimleika

„Vegna frétta um stækkun ÍSÁL 
(lesið LÁSÍ aftur á bak) og það að 
færa þurfi veginn, mundi ég eftir 
teiknimyndasögu sem ég teiknaði í 
Spegilinn í 7. tölublað árið 1971 
sem ég kallaði „Velkomin til 
LÁSÍ“,“ segir Jón Axel Egilsson 
kvikmyndagerðarmaður.

Svo virðist sem Jón Axel sé 
gæddur þeirri gáfu að geta séð inn 
í framtíðina í teikningum sínum. 
Svipað og sjónvarpssjúklingar 
þekkja úr þáttunum „Heroes“ á 
Skjá einum. Í teiknimyndasögunni 
má sjá hvar Reykjanesbrautin 
hefur verið færð vegna stækkunar 
álversins í Straumsvík. Liggur 
reyndar undir verksmiðjunni. 
Teiknimyndasagan var í anda hins 
umdeilda og fornfræga Spegils, 
háðsádeila, en á þeim tíma starfaði 
Jón Axel á skrifstofunni í álverinu 
og var kallaður inn á teppið. Og 
nærri rekinn.

„Já, þeir voru voðalega við-
kvæmir þarna suður frá þá. Ég var 
kallaður fyrir og spurður hvað 
þetta ætti eiginlega að þýða? En ég 
var þá búinn að festa mig í sessi á 
þeim þremur árum sem ég hafði 
starfað þarna og var í þannig starfi 
að ég bjó yfir ýmsum upplýsing-
um. Ég reyndar var búinn að skrifa 
undir saming þess efnis að ég 

kjaftaði ekki frá. Og þeir tóku af 
mér loforð að ég hætti þessu –  

væri ekki að gera grín að álver-
inu.“ Á þeim tíma var hinn sér-
stæði Ragnar Halldórsson, sem 
stundum var kallaður álskallinn, 
vegna þess að hann var á undan 
sínum samtíma með nauðrakað 
höfuðleðrið. Teiknarinn neitar því 
að hafa stuðst við upplýsingar sem 
hann bjó yfir þegar hann teiknaði 
söguna.

„Nei, nei, svo er ekki. Árið 1969 
opnar álverið. Hvort það var þegar 
byrjað á skála númer tvö þá. Og 
við vorum að gantast með það að 
þeir héldu áfram og þá yrði vegur-
inn fyrir þeim. Og ég tók það inn í 

dæmið að annað hvort þyrfti að 
færa veginn eða setja hann undir 
skálann.“

Spurður hver afstaða Jóns 
Axels sé hvað varðar fyrirhugaða 
stækkun Alcan á álveri sínu í 
Straumsvík segist hann vonast til 
þess að ekki verði af henni. 

„Helst vildi ég sjá þessa verk-
smiðju hverfa eins og byggðin er 
orðin núna. Úrvals byggingaland 
fyrir Hafnarfjörðinn. Gæti frekar 
séð fyrir mér þarna smábátahöfn 
með skútum. Gríðarlega fallegt 
þarna í Straumi.“

„Þetta verður svolítill sprettur. Það 
er spurning hvort maður þurfi ekki 
að útvega sér þyrlu. Það er annað 
hvort það eða að láta klóna sig,“ 
segir Orri Huginn Ágústsson leik-
ari, sem fer með hlutverk í hvorki 
meira né minna en þremur sýning-
um í dag og er uppselt á þær allar. 

Fyrst leikur hann í Ronju ræn-
ingjadóttur í Borgarleikhúsinu 
eins og hann hefur gert undanfarið 
ár, síðan tekur við frumsýning á 
söngleiknum Abbababb í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu og loks brunar 
hann aftur í Borgarleikhúsið til að 
leika í Eilífri hamingju. „Maður 
þarf að vera klofinn persónuleiki 
til að geta þetta en ég hugsa að ég 
geti þetta samt. Vonandi slæðast 
ekki vitlausar setningar inn í verk-
in, t.d setningar úr millistjórnenda-
drama inn í miðja barnasýningu,“ 
segir hann.

Orri, sem útskrifaðist úr Leik-
listarskóla Íslands vorið 2005, seg-
ist aldrei hafa leikið í svo mörgum 

sýningum sama daginn. Mest hafi 
hann leikið í tveimur á dag. „Þetta 
verður mikil eldskírn og það er 
bara gaman að því. Þetta verður 
ábyggilega þrumu adrenalínspark. 
Maður á ábyggilega eftir að leka 
niður eftir þetta og sofa í þrjá 
daga.“ 

Orri hefur einnig verið að æfa 
fyrir leikritið Grettir sem verður 
frumsýnt í lok mars. „Það er enn 
dágóður tími þangað til en kannski 
þarf maður að ná fjórum sýningum 
sama dag. Maður lætur kannski 
reyna á það ef þetta gengur vel.“

Þrjár sýningar á einum degi

...fá Magnús Scheving og 
félagar í Latabæ en velgengni 
þeirra virðast engin takmörk 
sett.
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KALLS TÍMANS
Á ÚTVARPI SÖGU

BAKHJARL

Þáttur Morgunhanans Jóhanns Haukssonar hefur hlotið mjög góðar viðtökur,
en könnun Capacent sýnir að nærri tíundi hver maður hefur hlustað á þáttinn.

KALL TÍMANS – SUNNUDAGSÞÁTTUR JÓHANNS HAUKSSONAR
er næsta skref til bættrar þjónustu við hlustendur.

Alla sunnudaga kl. 13.00 á Útvarpi Sögu
Höfuðborgarsvæðið FM 99,4  –  Suðurland FM 99,1  –  Akureyri FM 93,9

SUNNUDAGSÞÁTTUR
JÓHANNS HAUKSSONAR

KALL TÍMANS
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LÚXUSFERÐ TIL HANBURY MANOR
MEÐ BIRGI LEIFI HAFÞÓRSSYNI
10.–13. maí 
Frábær golfferð til Hanbury Manor við 
London sem er eitt besta golfhótel á 
Englandi. Frábær völlur, þar sem 
Breska meistaramótið hefur nokkrum 
sinnum farið fram. Birgir Leifur 
Hafþórsson mun bjóða upp á stutta 
tilsögn í golfi fyrir hvern og einn, sem er 
innifalin í verðinu. Golfvöllur eins og 
best verður á kosið og hótelið býður 
upp á öll helstu þægindi. 

Innifalið: Flug með sköttum og 

gisting í 3 nætur ásamt

morgunverði og 3 golfhringir.

Verð á mann í tvíbýli

81.900 kr.

LIONEL RICHIE Í LONDON
23.–25. mars

Hinn eini sanni Lionel Richie heldur 
tónleika í Wembley Arena tónleika- 
höllinni í London föstudaginn 23. mars. 
Þessi margverðlaunaði tónlistarmaður,
sem hóf feril sinn með hljómsveitinni 
The Commadores, mun taka öll sín 
þekktustu lög. Hver man ekki eftir 
Hello, Say You Say Me, All Night Long 
og Dancing on The Ceiling?

Innifalið: Flug með sköttum, 

gisting í 2 nætur með morgun-

verði og miði á tónleikana.

Verð á mann í tvíbýli

59.900 kr.

FERÐ ELDRI BORGARA
TIL BENIDORM
21.–28. mars

Skemmtileg og fjölbreytt ferð til 
Benidorm. Dvalið á Pueblo Benidorm 
hótelinu sem hefur allt til alls. 
Skoðunarferðir um fjallaþorp, 
leðurverksmiðjan Altea könnuð og 
farið á danssýningu í Benidorm 
Palace. Svo verður að sjálfsögðu
slakað á í sólinni, tekið í spil, farið í 
sund, dansað o.fl.

Innifalið: Flug með sköttum, 

gisting í 6 nætur á hóteli 

ásamt fullu fæði og íslensk 

fararstjórn.

Verð á mann í tvíbýli

79.900 kr.

SPÁNN–ÍSLAND
UNDANKEPPNI EM
27.–29. mars

Íslenska landsliðið mun eiga í nógu 
að snúast þegar það mætir stjörnum- 
prýddu landsliði Spánverja á Mallorca. 
Þetta er leikur sem dyggustu 
stuðningsmenn og -konur hreinlega 
verða að mæta á. Áfram Ísland! Flogið 
verður til London og þaðan til 
Mallorca.

Innifalið: Flug til London og 

áfram til Mallorca og til baka 

með sköttum, gisting í tvær 

nætur á hóteli ásamt morgun- 

verði og miði á leikinn. Akstur

til og frá flugvelli.

Verð á mann í tvíbýli

55.900 kr.

PÁSKAFERÐ TIL BERLÍNAR
2.–9. apríl

Menning, listir, sögulegur fróðleikur, 
skoðunarferðir, tónleikar, góður
matur og frábær félagsskapur um 
páskana í Berlín, þegar lifnar yfir 
borginni eftir vetrardvala. Dvalið
verður á Park Inn hótelinu á 
Alexanderplatz. Íslenskur fararstjóri 
verður Lilja Hilmarsdóttir sem þekkir 
hvern krók og kima í Berlín. 

Innifalið: Flug til Berlínar með 

sköttum, akstur til og frá 

flugvelli, gisting á 4 stjörnu

hóteli ásamt morgunverði. 

Íslensk fararstjórn.

Verð á mann í tvíbýli

74.900 kr.

ROD STEWART Í STOKKHÓLMI
18.–22. júlí

Nú er það sjálfur strigabarkinn Rod 
Stewart sem ætlar að gera allt 
vitlaust í Stokkhólmi. Express Ferðir
eru að sjálfsögðu vel með á nótunum 
og bjóða upp á hópferð á þessa
mögnuðu tónleika enda má gera ráð 
fyrir að allir hans helstu smellir muni 
hljóma. Ekki missa af þessu einstaka 
tækifæri til að hlýða á goðið!

Innifalið: Flug með sköttum og

gisting í 4 nætur með morgun-

verði og miði á tónleikana.

Verð á mann í tvíbýli

69.900 kr

Ferðir við allra hæfi! Kynntu þér úrvalið á www.expressferdir.is

Spyrjið mig ekki hvers vegna, en 
meðal bókanna á náttborðinu 

mínu er Saga svínaræktar á 
Íslandi. Í hinu fróðlega riti um 
þessa öndvegisskepnu er meðal 
annars greint frá muninum á villi-
svíni og alisvíni. Hann er meðal 
annars sá að 70 prósent líkams-
þunga villisvínsins eru bundin við 
fremri hluta skrokksins en 30 pró-
sent við þann aftari. Með alisvínið 
er þessu öfugt farið. 

upplýsingar fengu mig  
til að leiða hugann að hinu hnign-
andi musteri minnar eigin sálar, 
sem skautar í átt að þrítugu á meiri 
hraða en ég kæri mig um og hefur 
óneitanlega látið undan veðrun 
áranna. Miðað við núverandi 
líkamsástand verð ég seint kallað-
ur villisvín og við því var aðeins 
eitt að gera: fara í ræktina.

nokkurra vikna púl á 
hlaupabrettum, óbifanlegum hjól-
hestum og róðrarvélum komst ég 
að því, mér til mikillar skelfingar, 
að hreyfing ein og sér hefur víst 
lítið að segja nú til dags, sérstak-
lega ef maður ætlar að verða villi-
svín. Þá þarf að fylgja hreyfing-
unni rækilega eftir með ströngum 
meinlætalifnaði. Leiðin til fram-
fara er að ala á heilbrigðri andúð í 
garð spegilmyndar sinnar, vitandi 
að hún getur orðið betri. 

varð mér til happs að í sturt-
unni eftir eina æfingu hitti ég 
nokkra hjálpfúsa villigelti, stælta 
og bronsgyllta á lit en ólíkt raun-
verulegum villisvínum voru þeir 
algjörlega hárlausir. Í fyrstu datt 
mér í hug að þetta hlytu að vera 
skógarhöggsmenn frá fjarlægu en 
sólríku landi; strituðu allan daginn 
við að höggva tré á meðan sólin 
bakaði skrokk þeirra. Líkamshár-
in rökuðu þeir sjálfsagt til að mæla 
skerpu axa sinna. 

reyndist þó ekki vera, heldur 
voru þetta venjulegir Íslendingar, 
öskukallar, bakarar og forstöðu-
menn greiningardeilda, sem leggja 
stund á hina tignu íþrótt „fitness“. 
Þeir reyndust boðnir og búnir að 
hjálpa hinum afvegaleidda grís í 
átt að betra  lífi – fengu feitan gölt 
að flá, svo að segja. Í dag svigna 
eldhússkáparnir undan prótíni, 
glútamíni, kreatíni og koffíni. Ég á 
Mega Mass, Nutramino Pure, 
Promax, Thermo DynamX og 
Hydroxycut (það er mikið af x-um 
í heilsubótarvörum). Á tyllidögum 
innbyrði ég bragðvont duft úr hvít-
um brúsa, sem ég keypti í skemmu 
úti á Granda, með mynd af hesti og 
áletrun á ritmáli sem ég ekki skil. 

er bara tímaspursmál hvenær 
ég breytist í aðra tegund. Ég þarf 
bara nokkrar vikur í viðbót, brúnku-
klúta og heilmikið af raksápu.

Meðal svína


