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Aðgangur ókeypis

Auðunn Arnórsson, blaða-
maður á Fréttablaðinu, fékk í gær 
verðlaun Blaðamannafélags Íslands 
fyrir bestu umfjöllun ársins 2006. 
Verðlaunin fær Auðunn fyrir ítar-
lega umfjöllun um Evrópumál í 
greinaflokknum „Ísland og Evrópu-
sambandið“ sem birtist  í Frétta-
blaðinu um nokkurra mánaða skeið 
í fyrra. 

Í umsögn dómnefndar segir að 

greinaflokkurinn byggi á mikilli 
yfirsýn og yfirburðaþekkingu á 
flóknu og vandasömu málefni sem 
brýnt sé að gera aðgengilegt 
almenningi. Um sé að ræða eitt eld-
fimasta mál í íslenskri þjóðfélags-
umræðu en umfjöllun Auðuns hafi 
verið í góðu jafnvægi og dregið 
fram þá þætti og hliðar sem mestu 
máli hafi skipt.

Jóhannes Kr. Kristjánsson, 

Kompási, fékk verðlaun fyrir rann-
sóknarblaðamennsku ársins fyrir 
nýstárlega, hugmyndaríka og 
afhjúpandi umfjöllun um málefni 
barnaníðinga og málefni Byrgisins.

 Davíð Logi Sigurðsson, Morgun-
blaðinu, fékk Blaðamannaverðlaun-
in fyrir skrif um alþjóðamál, þar á 
meðal skrif um Guantanamo-fanga-
búðirnar á Kúbu og Íslensku friðar-
gæsluna.

 „Skógræktarfélag 
Reykjavíkur mun aldrei fallast á 
að Kópavogsbær hafi rétt á að 
ryðja niður þessa mikilvægu  úti-
vistarperlu Reykvíkinga,“ segir 
Helgi Gíslason, framkvæmdastjóri 
félagsins, um framkvæmdir Kópa-
vogsbæjar við vatnsveitulögn í 
gegnum Heiðmörk. Hann hefur 
því beðið lögfræðing félagsins að 
undirbúa lögsókn á hendur Kópa-
vogsbæ og Klæðningu hf.

Framkvæmdastjórinn segir að 
samkvæmt þjónustusamningi  sé 
Skógræktarfélagið formlegur um-
sjónaraðili Heiðmerkur. Svo hafi 
verið í sextíu ár, eða allar götur 
síðan félagið hafði frumkvæði að 
því að svæðið var gert að útivistar-
svæði fyrir Reykvíkinga. 

Skógræktarfélagið hafi aldrei 
gefið leyfi né verið spurt um þær 
framkvæmdir sem Kópavogsbær 
og Klæðning hf. hófu á dögunum. 
Óformlegar viðræður fyrir fjórum 
til fimm árum við fyrrverandi 
framkvæmdastjóra félagsins dugi 
ekki til að hefja framkvæmdir.

Helgi segir ljóst að fram-
kvæmdaraðilar hafi „engan rétt til 
að fara yfir þetta viðkvæma vernd-
arsvæði með jafn ruddalegum og 
skeytingarlausum hætti“. Hann 
telur til fjölmörg lög sem hann 
segir að framkvæmdaraðilar hafi 
„þverbrotið“, til dæmis skipulags- 
og byggingarlög, lög um mat á 
umhverfisáhrifum, náttúruvernd-
arlög og skógræktarlög.

Helgi lýsir því yfir ánægju 

sinni með Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur, skipulagsfulltrúa Reykja-
víkur, fyrir að „koma böndum á 
framkvæmdaaðilann“, en hún lýsti 
framkvæmdirnar óheimilar.

Gunnar I. Birgisson, bæjar-
stjóri Kópavogsbæjar, segir undir-
búning kærunnar koma sér mjög á 
óvart. Bærinn hafi farið yfir fram-
kvæmdaráætlunina með Skóg-
ræktarfélaginu. „Síðan kemur nýr 
framkvæmdastjóri sem skiptir um 
skoðun.“ 

Aðspurður hvort bærinn eigi 
undirritað leyfi frá Skógræktarfé-
laginu, segir Gunnar: „Við erum 
með lýsingu á öllum staðháttum. 
Við svörum bara fyrir það þegar 
[kæran] kemur.“ 

Skógræktarfélagið 
undirbýr lögsókn
Framkvæmdastjórinn segir að félagið muni aldrei fallast á áform Kópavogs-
bæjar um framkvæmdir í Heiðmörk. Bærinn hafi þverbrotið fjölmörg lög með 
ruddalegum hætti. Afstaða félagsins kemur bæjarstjóra Kópavogsbæjar á óvart.

Prestur í Kaliforníu 
hefur viðurkennt að hafa falsað 
skjöl og selt kirkju undan söfnuði 
sínum, ásamt öllum eigum safnað-
arins. Fyrir peningana keypti hann 
sér glænýjan svartan BMW og 
fartölvu. Þetta kemur fram á vef 
fréttastofunnar USA Today.

Eftir að kirkjustuldurinn komst 
upp bloggaði presturinn um synd-
ugt líferni sitt. Hann bíður nú 
dóms.

Stal kirkjunni

 Öldungadeild 
Bandaríkjaþings hafnaði í gær 
tillögu demókrata um að gagn-
rýna fyrirhugaða fjölgun í herliði 
Bandaríkjamanna í Írak.

Bush Bandaríkjaforseti hefur 
lagt til að hermönnum í Írak verði 
sendur liðsauki 21.500 manna. 
Fulltrúadeildin, þar sem demó-
kratar njóta meirihluta, hafði 
ályktað gegn þessum áformum og 
þar lögðust einir sautján repúblik-
anar á sveif með demókrötum. 
Fjögur atkvæði vantaði upp á í 
gær. 

Ályktun felld

 Eiríkur Hauksson 
bar sigur úr býtum í söngva-
keppni Sjónvarpsins sem fór fram 
í gærkvöldi. Hann verður því 
fulltrúi Íslands í Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðva sem 
fer fram í Helsinki 10. og 12. maí 
næstkomandi. Eiríkur söng lagið 
„Ég les í lófa þínum“ eftir Svein 
Rúnar Sigurðsson við texta Kristj-
áns Hreinssonar. 

Í öðru sæti varð Friðrik Ómar 
með lagið „Eldur“, og í þriðja sæti 
varð Hafsteinn Þórólfsson með 
lagið „Þú tryllir mig“. 

Eiríkur Hauks 
fer til Helsinki



 Ismail Haniyeh, forsæt-
isráðherra palestínsku heima-
stjórnarinnar og einn af leið-
togum Hamas-samtakanna, 
sagðist í gær gera sér vonir um 
að takast myndi að koma saman 
samstjórn Hamas og Fatah innan 
þriggja vikna. 

Haniyeh vildi með þessu lýsa 
bjartsýni á að stjórnarmyndunin 
gengi eftir, þrátt fyrir óleyst innri 
deilumál og viðvörun sem Banda-
ríkjastjórn er sögð hafa sent 
honum, þar sem skilyrði fyrir við-
urkenningu á hinni væntanlegu 
þjóðstjórn Palestínumanna voru 
tíunduð.

Fráfarandi stjórn sagði af sér í 

gær og í beinu framhaldi tók Han-
iyeh við stjórnarmyndunarum-
boði úr hendi Mahomuds Abbas, 
forseta Palestínumanna og helsta 
leiðtoga Fatah-hreyfingarinnar. 
Stjórnarmyndunarumboðið er 
byggt á samkomulagi sem leið-
togarnir gerðu í Mekka í Sádi-
Arabíu í liðinni viku. Haniyeh 
hefur nú fimm vikur til að ljúka 
stjórnarmyndunarviðræðum. Á 
þeim tíma verða fylkingarnar að 
leysa djúpstæðan ágreining um 
yfirráð yfir öryggissveitum 
heimastjórnarinnar og hvort 
afvopna skuli vopnaðar sveitir 
Hamas-liða.

Boðar sátt innan þriggja vikna

Höfuðborgin var 
vettvangur ofsa- og glæfraaksturs 
aðfaranótt laugardags. Þrisvar 
þurfti lögregla að veita bifreiðum 
eftirför sem ökumenn þeirra neit-
uðu að stöðva, og skemmdust tveir 
lögreglubílar í kjölfarið. Mikil 
hætta skapaðist þar sem bílarnir 
fóru um, og þykir mildi að enginn 
hafi slasast.

„Þetta er ekkert nema glæfra-
mennska sem glæpamenn stunda,“ 
segir Karl Ragnars, forstjóri 
Umferðarstofu. „Við erum með 
áróður og aðgerðir til að forðast 
slysin, en það eru örfá skemmd 
epli sem við náum hreinlega ekki 
til,“ segir hann.

Klukkan tíu á föstudagskvöld 
veitti lögregla bíl eftirför sem 
mældist á 180 kílómetra hraða í 
Ártúnsbrekkunni. Eftirförin fór 
um Sæbraut, Kleppsveg og íbúða-
hverfi í Breiðholti. Reynt var að 

króa bílinn af, meðal annars með 
því að keyra lögreglubílum utan í 
hann, og tókst að stöðva hann á 
Sæbraut við Súðarvog eftir 
ákeyrslu lögreglubíls.

Ökumaðurinn er 22 ára gamall 
og var með tvo farþega í bílnum. 
Þremenningarnir voru fluttir á 
lögreglustöð til yfirheyrslu, og var 
farþegunum tveimur sleppt að 
henni lokinni. Ökumaðurinn var 
látinn gista fangageymslur enda 
grunaður um ölvunarakstur.

Rétt fyrir klukkan fimm aðfara-
nótt laugardags hófst eltingaleik-
ur á ný, í þetta skiptið á Suður-
landsvegi við Hólmsá. Ökumaður 
bifreiðar virti ekki stöðvunar-
merki frá lögreglu og brunaði eftir 
Breiðholtsbraut.

Eltingaleiknum lauk þegar öku-
maðurinn missti stjórn á bíl sínum 
í aðrein niður á Reykjanesbraut 
þar sem lögreglubíll ók á hann. 

Ökumaðurinn, sem var einn í bíln-
um, er á tvítugsaldri. Hann var lát-
inn gista fangageymslur og var 
yfirheyrður í gær, grunaður um 
ölvunarakstur.

Þriðja eftirförin varð um klukk-
an átta í gærmorgun þegar lög-
reglumenn reyndu að stöðva öku-
mann stolinnar bifreiðar á 
Snorrabraut. Sá sem ók bílnum tók 
það ekki í mál og reyndi að stinga 
lögregluna af. Bíllinn stöðvaðist 
stuttu seinna við Hallgrímskirkju 
þar sem ökumaðurinn reyndi að 
stinga af á hlaupum, en náðist fljót-
lega.

Rétt fyrir níu í gærmorgun fór 
bíll út af Miklubraut eftir hraðakst-
ur og var hann mikið skemmdur 
ásamt girðingu sem skilur akrein-
ar að. Þrír voru í bílnum og voru 
þeir allir handteknir, enda óljóst 
hver ók bifreiðinni. Þeir sluppu án 
teljandi meiðsla. 

Ofsaakstur ökuþóra 
stefnir fólki í hættu
Lögregla þurfti þrisvar að veita ökuþórum eftirför aðfaranótt laugardags. Tveir 
voru ölvaðir og einn á stolnum bíl. Mikil hætta skapaðist og mildi að enginn 
hafi slasast. „Glannaskapur og glæpamennska,“ segir forstjóri Umferðarstofu.

 Sextán ára ökumað-
ur stakk lögregluþjón af á 
hlaupum í Keflavík á föstudags-
kvöld. Hann var stöðvaður við 
akstur, grunaður um ölvunarakst-
ur, við reglubundið eftirlit en 
hljóp í burtu þegar hann gekk 
með lögreglumanni í átt að 
lögreglubíl.

Lögreglumaðurinn náði ekki að 
elta drenginn uppi en hann fannst 
skömmu síðar. Átta voru teknir 
fyrir of hraðan akstur á Reykja-
nesbraut sama kvöld, þar af þrír 
sem fóru hraðar en 130 kílómetra 
á klukkustund. Þeir voru allir 
sektaðir. 

Stakk lögreglu 
af á hlaupum

Jón Sigurðsson 
viðskiptaráðherra segir að 
„ekkert öryggi“ sé fyrir því að á 
klámráðstefnunni á Hótel Sögu 
verði ekki „nútíma þrælahald á 
ferð“. Það sé óþolandi og hann 

treysti því 
að lögreglan 
hindri slíkt. 
Margt bendi 
enda til að 
hópurinn
sem sækja 
mun
ráðstefnuna
ætli að 
framleiða
klámefni á 
Íslandi.

Þetta kom fram í viðtali við 
ráðherra í fréttum Stöðvar 2 í 
gærkvöldi.

Jóhann Benediktsson, 
sýslumaður á Suðurnesjum, 
segir að til að stöðva ferð hóps 
Evrópubúa með gild vegabréf 
þurfi að liggja fyrir efnislegar 
en ekki tilfinningalegar forsend-
ur.

Gæti verið nú-
tíma þrælahald

Jóhann, eru ekki klárar       
klámefnislegar forsendur       
til að rannsaka málið?

Ólafur Loftsson, 
formaður Félags grunnskólakenn-
ara, segir að margir kennarar 
velti fyrir sér að segja upp 
störfum ef ekki semst fljótlega 
um kjarabætur. Ólafur segist 

hafa sent öllum 
sveitarstjórnar-
mönnum í 
landinu bréf 
fyrir um tíu 
dögum þar sem 
hann hafi 
útskýrt
ástandið.
„Einn sveitar-
stjórnarmaður
óskaði eftir nán-
ari upplýsing-

um en ég hef ekkert heyrt í 
hinum. Þeir virðast vera alveg 
áhyggju- og áhugalausir,“ segir 
Ólafur og tekur fram að forysta 
kennara óttist að erfitt verði að 
ráða nýja kennara í haust. 
„Þetta hljómar eins og hótun en 
er raunverulega að gerast,“ segir 
hann.

Sendi bréf til 
sveitarstjórnar-
manna

 Glerbrotum rigndi 
yfir gangandi vegfarendur á 
Laugaveginum um hádegi í gær. 
Glerið kom úr glugga á efri hæð 
húss, en þar voru heimiliserjur í 
gangi. Þeim lauk með því að tösku 
var kastað út um gluggann og 
niður á götu.

Enginn þeirra sem urðu fyrir 
glerbrotunum slasaðist en níu ára 
stúlka fékk stórt stykki úr 
rúðunni beint ofan á höfuðið. Hún 
slapp með skrekkinn, enda með 
húfu. Lögregla var kölluð á 
staðinn og ræddi við fólkið sem 
reifst svona harkalega. 

Henti tösku út 
um gluggann

Tekist hefur að slökkva elda um borð 
í japanska hvalverksmiðjuskipinu Nisshin Maru, að 
sögn japanskra embættismanna. Skipið er vélar-
vana við Suðurskautslandið, en tvö japönsk hval-
veiðiskip halda því stöðugu.

Í skipinu eru mörg hundruð þúsund lítrar af olíu, 
segja umhverfissamtök og embættismenn á Nýja-
Sjálandi. Þeir telja hvalveiðiskipin tvö ekki megna 
að halda Nisshin Maru á floti, geri hafrót.

Grænfriðungaskipið Esperanza er á svæðinu og 
hefur boðist til að draga skipið að landi. Japönsk 
stjórnvöld hafna því alfarið. „[Grænfriðungar] réð-
ust á okkur sýknt og heilagt. Skyndilega gerast þeir 
brosmildir og rétta út hjálparhönd. Hvernig býstu 
við því að við bregðumst við því?“ spurði Hideki 
Moronuki hjá Hafrannsóknastofnun Japans.

Nisshin Maru er átta þúsund lestir að stærð en til 
samanburðar er flutningaskipið Wilson Muuga, sem 
strandaði á Hvalsnesi í desember, 5.700 lestir. Skip-
ið er móðurskip fimm minni hvalveiðiskipa jap-
anska veiðiflotans. Þau voru á leið á hvalveiðar, en 
þar sem Nisshin Maru er eina skipið sem hægt er að 
verka hvalkjöt í, er ólíklegt að veiðarnar haldi 
áfram.

Við Adare-höfða er ein stærsta mörgæsabyggð 
heims. Nýsjálensk yfirvöld telja mikla hættu á því 
að skipið reki þar á land. 

Stjórnmálamenn frá 
tuttugu löndum skrifuðu undir 
ályktun í Washington á fimmtu-
dag, þar sem kallað er eftir nýju 
samkomulagi um hömlur á 
útblæstri gróðurhúsalofttegunda 
fyrir árið 2009. Það myndi taka 
við af Kyoto-bókuninni, sem 
rennur út árið 2012. 

Ályktuninni er beint til G8-
hópsins, samtaka átta stærstu 
iðnvelda heims, og hann hvattur 
til að samþykkja árið 2009 sem 
lokafrest á fundi sínum í júní.

Fundarmenn í Washington 
sögðust finna fyrir stefnubreyt-
ingu hjá Bandaríkjamönnum hvað 
varðar umhverfismál.

Nýtt samkomu-
lag fyrir 2009



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 

Árlega verðlaunar Glitnir skilvísa viðskiptavini með því að endurgreiða allt að 6% af vaxta-
greiðslum skuldabréfa*. Þessa dagana fá viðskiptavinir endurgreiðslu inn á reikninga sína, 
en þær nema samtals tugum milljóna króna.

Dæmi um endurgreiðslu:
Viðskiptavinur með 18,4 milljóna kr. óverðtryggt skuldabréfalán fær 76.585 kr. endurgreiddar.

Þú getur líka komist í hóp viðskiptavina sem fá endurgreitt. Kynntu þér Vildarþjónustu 
Glitnis á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða Þjónustuveri í síma 440 4000.

FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN ER OKKAR VERKEFNI

* gildir ekki um verðtryggð húsnæðislán með föstum vöxtum

VIÐSKIPTAVINIR GLITNIS FÁ TUGMILLJÓNA ENDURGREIÐSLU

OKKAR ENDURGREIÐSLA 
FER BEINT Í FERÐASJÓÐINN



 „Skaðabótaábyrgð 
hefur ekkert með fjárræði að 
gera og börn geta orðið skaða-
bótaskyld jafnvel þótt þau séu 
ekki sakhæf,“ segir Viðar Már 
Matthíasson, prófessor við lög-
fræðideild Háskóla Íslands. 

Þrír piltar á aldrinum fimmt-
án til sautján ára játuðu í vikunni 
að hafa verið valdir að umtals-
verðum skemmdarverkum víðs 
vegar í Hafnarfirði aðfaranótt 
síðastliðins miðvikudags. Geir 
Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæðis-
ins, sagði í Fréttablaðinu í gær að 
ekki væri hægt að krefja dreng-
ina um greiðslur fyrir skemmd-

irnar þar sem þeir væru ekki 
orðnir fjárráða. 

Viðar segir hins vegar ekkert 

því til fyrirstöðu. „Ég veit ekkert 
um það hvort þessi verknaður sé 
skaðabótaskyldur eða ekki, en 
aldur þeirra er því ekki til fyrir-
stöðu, það er nokkuð ljóst. Það er 
ekki hægt að segja að það sé ein-
hver tiltekinn lágmarksaldur 
fyrir skaðabótaskyldu barna. “ 

Að sögn Viðars geta tjónþol-
arnir lagt fram bótakröfur og svo 
er það dómstóla að skera úr um 
hvort fótur sé fyrir þeim. Ef 
dómur fæst fyrir skaðabótakröf-
unni er síðan hægt að gera aðför 
og jafnvel fjárnám. „Fjárræði 
hefur ekkert að gera með ábyrgð 
á skuldum.“ 

Börn geta borið bótaskyldu

Allir átta háskólar 
landsins kynntu námsframboð 
sitt á Háskóladeginum í Reykja-
vík í gær. Dagskráin fór fram í 
Háskólabíói, húsnæði Kennarahá-
skóla Íslands við Stakkahlíð og í 
Borgarleikhúsinu. Kynntu 
skólarnir samtals um fimm 
hundruð mismunandi námsleiðir, 
og áætlað var að allt að þrjú 
þúsund gestir myndu sækja 
kynningarnar. 

Háskólanemum á Íslandi hefur 
fjölgað um ríflega 60 prósent frá 
árinu 2000, og stunda nú rúmlega 
17 þúsund manns háskólanám á 
landinu. Búist er við því að allt að 
fjögur þúsund nemendur hefji 
háskólanám í haust. 

Fimm hundruð 
námsleiðir

Fleiri Finnar virðast 
ætla að greiða atkvæði í þing-
kosningunum 18. mars en skoð-
anakannanir hafa áður sýnt. 
Suomen Gallup gerði nýlega 
skoðanakönnun fyrir Helsingin 
Sanomat sem sýndi að 61 prósent 
Finna hygðist nú mæta á kjör-
stað.

Vinstri menn munu ákveðnast-
ir í að mæta á kjörstað, eða um 92 
prósent, meðan aðeins um 66 pró-
sent jafnaðarmanna eru á þeim 
buxunum. Hlutfallið er um 67 
meðal stuðningsmanna miðju-
flokksins og aðeins 63 prósent 
grænna ætla að greiða atkvæði í 
kosningunum.

Fleiri kjósendur 
á kjörstað

 Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra 
segir áætlanir um að leggja Norðurveg frá Reykja-
vík til Akureyrar í gegnum Guðlaugstungur, sem eru 
friðlýstar, vera „eina ástæðu af mörgum“ fyrir því að  
henni  finnist áformin „alveg út í hött“.

Ráðherra segir að friðlandið eitt og 
sér „útiloki“ þá veglínu sem stungið hefur 
verið upp á. „En hvort sem það er þessi 
veglína eða einhver önnur, þá tel ég, af 
þessum hugmyndum sem hafa verið lagð-
ar  fram, að menn séu komnir langt á 
undan sjálfum sér.“

Slík framkvæmd varðar alla lands-
menn, segir ráðherra. Almenningur eigi 
að fá aðkomu að ákvörðuninni. „Þótt fjár-
magnið sé til staðar er það ekki fjármagn-
ið sem á að ráða för og ég lýsi mig algjör-
lega andvíga þessum hugmyndum,“ segir 
hún.

Það voru Samtök um náttúruvernd á 
Norðurlandi sem vöktu í fyrradag athygli 
á því að vegurinn fari í gegn um friðlandið. Þau segja 
stjórnarformann Norðurvegar sýna „helbera ósvífni“ 
þegar hann haldi því fram að slíkur vegur, tveggja til 
þriggja metra hár, sé afturkræf framkvæmd á verð-
mætum svæðum.

Davíð Egilson, forstjóri Umhverfisstofnunar, 
segir einnig að við fyrstu sýn finnist honum „ólíklegt 
að slíkur vegur rýri ekki verndargildi svæðisins og 
falli að friðlýsingarskilmálum,“ þótt það þurfi að 
meta í ljósi þeirrar útfærslu sem valin yrði. 

Aðspurður um ályktun Samtaka um náttúruvernd, 
segir verkefnisstjóri Norðurvegar, Kristján Vigfús-
son, að fyrirtækið hafi óskað eftir aðstoð frá Vega-
gerðinni til að meta umhverfisáhrif framkvæmdar-
innar. „Við erum með vilyrði frá samgönguráðherra 
um að fara í frekari rannsóknir. Að sjálfsögðu fer 
framkvæmdin í umhverfismat.“ 

Kristján tekur fram að vegna mistaka í framsetn-
ingu sé sá misskilningur útbreiddur að vegurinn 
verði allt að þriggja metra hár. Til standi að hann 
verði eins og hver annar þjóðvegur, um 1,5 metrar á 
hæð. „Framkvæmdin er afturkræf, það verður hægt 
að ryðja veginum niður aftur.“

Hann segir einnig að umhverfisáhrif þurfi að 
skoða frá fleiri sjónarhornum, til að mynda minnki 
útlosun koltvísýrings um fimmtán hundruð tonn á ári 
miðað við styttingu leiðarinnar. „Styttingar sem þess-
ar eru því meðal meginmarkmiða Evrópusambands-
ins í umhverfismálum,“ segir Kristján.

Ráðherra algjörlega 
andvígur Norðurvegi
Jónína Bjartmarz segir að halda eigi í víðerni hálendisins. Þau eigi að vera í 
allra eigu. Forstjóri Umhverfisstofnunar er einnig efins um framkvæmdina. 
Talsmaður Norðurvegar segir nokkurn misskilning ríkja um vegagerðina.

Langflestir
borgarbúar, eða um sjötíu og þrjú 
prósent, óku sjálfir til vinnu eða 
skóla á tímabilinu 17. nóvember til 
9. desember í fyrra. Aðeins fjögur 
prósent þeirra fóru sem farþegar í 
bíl. Þetta kemur fram í frétt frá 
Umhverfissviði Reykjavíkurborgar.

Í niðurstöðum könnunar sem 
Félagsvísindastofnun gerði fyrir 
Umhverfissvið kom í ljós að tvö 
prósent svarenda fóru til vinnu eða 
skóla á reiðhjóli, sjö prósent með 
strætó, tólf prósent gangandi og 
þrjú prósent öðruvísi. 

Berlega kom í ljós að hjón nota 
ekki einn bíl til að fara til og frá 
vinnu heldur fara þau hvort í sínum.

Hjón fara ekki 
saman í bíl

Lík sjötugs karlmanns, 
sem hafði verið látinn í rúmt ár, 
fannst fyrir skömmu á heimili hans 
í Hampton Bays í New York ríki. 
Maðurinn, sem hét Vincenzo 
Ricardo, fannst í stól fyrir framan 
sjónvarp sem enn var kveikt á. 

Lögregla fann líkið þegar hún 
var kölluð til vegna tilkynningar 
um sprungið rör í byggingunni. Að 
sögn lögregluyfirvalda var þurru 
lofti í íbúðinni fyrir að þakka að 
lík mannsins var í tiltölulega góðu 
ásigkomulagi. Nágrannar Ricar-
dos höfðu ekki heyrt til hans í 
rúmt ár og gerðu ráð fyrir að hann 
væri á hjúkrunarheimili. 

Sat fyrir fram-
an sjónvarpið





Listaverkadagur

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

Í allan dag:
Sveinbjörn Guðbjarnarson,
sem er fjölkunnugur um sögu bankans,
leiðbeinir gestum um sýninguna og svarar
spurningum þeirra.

Í dag, sunnudag, kl. 14.00:
Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur, segir frá
listaverkasafni Landsbankans og veggmynd 
Kjarvals „Saltfiskstökkun”.

Baltasar Samper, myndlistarmaður, segir frá
og útskýrir uppruna og þróun freskutækninnar.
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Sögusýningin spannar 120 ára sögu bankans og þjóðarinnar 
og er skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

Ellert B. Schram, vara-
þingmaður Samfylkingarinnar, 
fagnar því að Framsóknarflokkur-
inn ætli að styðja þingsályktunar-
tillögu sem hann 
lagði fram í desem-
ber um að lífeyris-
tekjur aldraðra beri 
tíu prósenta skatt í 
stað 35 prósenta 
eins og nú er.

Fréttablaðið
greindi frá því í vik-
unni sem leið að 
Guðni Ágústsson 
landbúnaðarráðherra hefði lýst yfir 
á fundi á Kanaríeyjum að skoða ætti 
hvort skattleggja bæri lífeyristekj-
ur aldraðra eftir öðrum reglum en 
tekjuskattslögum. Lífeyristekjurn-
ar væru nánast fjármagnstekjur og 

því eðlilegt að þær bæru tíu pró-
senta skatt eins og fjármagnstekj-
ur. 

„Ég er mjög glaður og ánægður 
að sjá að Guðni áttar sig á þessu 
þegar hann kemur til Kanarí. Ég 
vona að hann fari sem oftast þang-
að þannig að það renni upp fyrir 
honum ljós í fleiri góðum málum,“ 
segir Ellert. 

Hann bendir á að fjármagns-
tekjur og lífeyristekjur séu í eðli 
sínu ávöxtur fjár í gegnum ævina 
og því beri sömu skattareglur að 
gilda. „Gallinn við fjármagnstekju-
skattinn er sá að tíu prósentin renna 
bara í ríkissjóð, ekki til sveitarfé-
laga, svo að við viljum tala um að 
tíu prósentin séu tíu prósenta tekju-
skattur,“ segir Ellert.

Vonar að Guðni 
fari oft til Kanarí

 „Það hefði í raun 
lítið mátt bregða út af til að farið 
hefði mun verr á strandstað. Ef 
skipið hefði ekki siglt alla leiðina 
upp í fjöru heldur setið lengra út í 

skerjagarðinum
þá hefði það 
sennilega brotn-
að og við hefðum 
setið uppi með 
töluverða olíu-
mengun á við-
kvæmri
ströndu,“ segir 
Kristján Geirs-
son, fagstjóri hjá 
Umhverfisstofn-
un, sem annast 

viðbrögð við bráðamengun á sjó 
og ströndum. Aðgerðir á strand-
stað þykja hafa tekist vel og því er 
ekki síst þakkað hvernig skipið 
skorðaðist í fjörunni á Hvalsnesi. 

„Skipið situr nær alveg lárétt 
sem auðveldaði mjög að vinna 
með dælur og annan búnað um 
borð. Ef skipið hefði hallast eða 
staðið þvert á ölduna hefðu 
aðstæður verið allt aðrar. Við horf-
um til tveggja slysa í Noregi og á 
Bretlandseyjum um svipað leyti 
og Wilson Muuga strandaði þar 
sem mengun varð töluverð,“ segir 
Kristján.

Í fyrirlestri um strand Wilson 
Muuga og viðbrögð við olíumeng-
un í liðinni viku rakti Kristján 
aðgerðir Umhverfisstofnunar 
vegna strandsins. Á heildina litið 
sagði hann aðgerðir hafa tekist 
vel. „Það var auðvitað eitthvað um 
tafir og misskilning en engin 
meiriháttar mistök voru gerð. Við-

búnaður var góður og ljóst að þeir 
aðilar sem unnu með Umhverfis-
stofnun á strandstað unnu þrek-
virki.“ Eins og komið hefur fram 
náðist meirihluti olíunnar frá 
borði og það litla af olíu sem úr 
skipinu slapp virðist ekki hafa 
valdið teljandi mengun.

„Hins vegar vorum við viðbúin 
því versta. Yfir jólin voru tilbúin 
til flutnings bretti með göllum, 
skóflum, grímum og fleira ef skip-
ið myndi brotna. Samband var 
haft við lögreglu, björgunarsveit-
ir og gerðar ráðstafanir til að 
brenna olíuúrgang,“ segir Kristj-
án.

Að mati Kristjáns er viðbúnað-
ur til að bregðast við litlum og 
meðalstórum mengunarslysum 
góður hér á landi. „Aukin skipa-
umferð við landið gerir það hins 
vegar nauðsynlegt að huga að 
frekari uppbyggingu björgunar-
tækja. Helst virðist vera þörf á 
stóru dráttarskipi sem getur 
brugðist við ef stór flutninga- eða 
olíuskip lenda í vandræðum.“ 
Kristján segir að Ísland sé aðili að 
alþjóðlegum samningum um við-
brögð við stórum mengunarslys-
um enda sé ekki raunhæft að 
kaupa búnað og þjálfa mannskap 
til að bregðast við slíkum slysum.

Viðbúin stóru 
mengunarslysi
Mengun vegna strands Wilson Muuga á Reykjanesi 
er talin hafa verið með minnsta móti og aðgerðir 
hafi tekist vel. Sívaxandi skipaumferð við landið 
kallar á aukinn viðbúnað.

Stjórn Samfylkingar-
félags Borgarbyggðar vill að 
stjórnvöld afnemi vegatolla í Hval-
fjarðargöngin. Á fundi þann 12. 
febrúar var samþykkt að beina 
þeim eindregnu tilmælum til 
stjórnvalda að sjá til þess að 
vegatollar í göngin yrðu aflagðir 
með öllu.

Í tilkynningu segir að það að ein 
akstursleið út úr höfuðborginni sé 
skattlögð sérstaklega umfram 
aðrar sé hrópandi óréttlæti sem 
ekki eigi að líða lengur, enda brjóti 
það gegn jafnræðissjónarmiðum. 
Veggjald skuli því afnumið hið 
allra fyrsta, en ekki árið 2018 eins 
og áætlanir gera ráð fyrir. 

Mótmæla vega-
tollum í göngin

...lítið hefði þurft að 
bregða út af til að farið 

hefði mun verr á strandstað.

 Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra og 
Björn Kalsö, starfsbróðir hans í 
Færeyjum, funduðu í Kaupmanna-
höfn á fimmtudag og undirrituðu 
fiskveiðisamning þjóðanna. Sam-
komulag er um að þjóðirnar fái 
áfram að veiða kolmunna og 
norsk-íslenska síld innan lögsögu 
hvorrar annarrar. Hámarksfjöldi 
íslenskra skipa við kolmunnaveið-
ar í færeysku lögsögunni hverju 
sinni verður tólf skip. 

Færeysk skip fá heimild til að 
veiða 30 þúsund lestir af loðnu við 
Ísland á loðnuvertíðinni 2007/2008 
svo fremi að útgefinn kvóti verði 
500 þúsund lestir. Sé gefinn út 

minni kvóti fá Færeyingar fimm 
prósenta heildarkvóta í sinn hlut. 

Botnfiskveiðiheimildir Færey-
inga við Ísland verða óbreyttar á 
árinu 2007. Færeysk skip hafa því 

heimild til að veiða 5.600 lestir af 
botnfiski á árinu. Heildarafli 
þorsks verður þó aldrei meiri en 
1.200 lestir og lúðuafli aldrei meiri 
en 80 lestir. Íslensk skip hafa 
heimild til að veiða 2.000 lestir af 
Hjaltlandssíld við Færeyjar og 
1.300 lestir af makríl. 

Ákveðið var að skipa starfshóp 
sérfræðinga sem kanna á hvort og 
hvernig unnt sé að heimila að afla 
íslenskra skipa úr íslenskum 
stofnum verði landað beint til 
vinnslu í Færeyjum. Auk þessa 
ræddu ráðherrarnir samstarf 
innan alþjóðlegra stofnana og um 
nýtingu sameiginlegra fiski-
stofna. 

Utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, Condoleezza Rice, kom í 
óvænta heimsókn til Bagdad, 
höfuðborgar Íraks, í gær. Hún hefur 
undanfarið ferðast um Mið-
Austurlönd og meðal annars rætt 
við ísraelska ráðamenn í Jerúsalem. 

Rice mun hitta Jalal Talabani, 
forseta Íraks, Nuri al-Maliki forsæt-
isráðherra og Tariq al-Hashimi 
varaforseta. Rice mun þrýsta á 
leiðtoga um að vinna upprætingu 
stríðandi hópa, flýta sveitarstjórn-
arkosningum og koma í gegn lögum 
um skiptingu olíuarðs.

Í óvæntri heim-
sókn í Bagdad

Finnst þér að banna eigi 
klámráðstefnuna sem halda á í 
Reykjavík í næsta mánuði?

Vilt þú þyngri viðurlög við 
ofsaakstri?



Við höldum með þér! 

Aðeins
fyrir
konur!
-5kr.

Til hamingju með daginn!
Í dag, sunnudag, bjóðum við konum
5 kr. afslátt af hverjum eldsneytislítra.

Frítt kaffi og meðlæti
fyrir konur!

af hverjum eldsneytislítra
allan konudaginn.



greinar@frettabladid.is

Þegar NFS fréttir spurðu Ómar Þ. 
Ragnarsson hinn 6. nóv. sl. hvers 

vegna hann hygðist ekki beita sér gegn 
virkjunum í neðanverðri Þjórsá svaraði 
hann: „Mismunurinn t.d. á virkjunum í 
Neðri-Þjórsá og Kárahnjúkavirkjun er 
einfaldlega þessi: Virkjanir í Neðri-
Þjórsá eru í manngerðu umhverfi, þar 
sem eru tún, skurðir, línur og vegir.“

Ég rifja þessi ummæli upp því að núverandi 
háspennulínur liggja yfir fyrirhugaðar virkjanir í 
neðanverðri Þjórsá og þess vegna þarf ekki að 
leggja nýjar háspennulínur frá virkjunum til þétt-
býlisins á suðvesturhorni landsins.

Undirbúningur virkjunarframkvæmda í neðan-
verðri Þjórsá miðast nú við rafmagnsnotkun vegna 
stækkunar álversins í Straumsvík (ekki Helguvík) 
þótt virkjanirnar séu góðir kostir burtséð frá því 
hvar rafmagnið er notað. Áin er þegar miðluð, 
þannig að inntakslónin, sem eru 80% í farvegi 
árinnar, taka ekki hæðarbreytingum eins og miðl-
unarlón. Þetta eru svokallaðar rennslisvirkjanir.

Í umræðum á Alþingi hinn 22. nóvember 2005 
sagði Steingrímur J. Sigfússon: „Neðri virkjanirn-
ar í Þjórsá eru mjög hagkvæmar vegna þess að 
þær nýta alla miðlunina sem fyrir er ofar í Þjórs-
ársvæðinu. Núpavirkjun [nú Hvammsvirkjun – 
innsk. FS] og síðan Urriðafossvirkjun eru að vísu 
ekki án umhverfisfórna. Það þarf vissulega að fara 

vel yfir það, en að breyttu breytanda eru 
þær mjög eðlilegur virkjunarkostur áður 
en menn ráðast í ný og óröskuð svæði.“

Hér hittir Steingrímur naglann á höf-
uðið. Andstaða VG við virkjunaráformin 
nú eru vegna notkunarinnar. En þannig 
hefur það ekki alltaf verið. Þegar Orku-
veita Reykjavíkur samþykkti raforku-
samning við Alcoa var það gert með 
atbeina fulltrúa allra flokka – einnig full-
trúa VG, Tryggva Friðjónssonar. Samn-
ingur OR var forsenda fyrir viðræðum 
milli Landsvirkjunar og Alcan, vegna þess 
að Landsvirkjun átti ekki virkjunarkosti á 

Suðvesturlandi til að fullnægja nema að hluta orku-
þörf álversins.

Eins og öllum er kunnugt hafa framangreindar 
virkjanir allar farið í umhverfismat og verið sam-
þykktar. Aðalskipulag hefur verið samþykkt og 
staðfest í sveitarfélögunum austan Þjórsár og er á 
lokastigi í sveitarfélögunum vestan árinnar. Lands-
virkjun hefur ávallt átt gott samstarf við allar 
sveitarstjórnir á svæðinu.

Að lokum vil ég taka fram að hvergi hef ég 
hótað „efnahagslegum þrengingum í ófyrirsjáan-
legri framtíð sem röksemd fyrir álbræðslum ... “ 
eins og Páll Baldvin heldur fram. Ég hef hins vegar 
bent á þá staðreynd að það hafa ávallt skipst á skin 
og skúrir í efnahagslífi þjóðarinnar.  Þeim, sem 
hafa haft vit á að nota góðærin til að undirbúa lak-
ari árin, hefur ætíð vegnað best. Í því felst engin 
hótun heldur aldagömul speki.

Höfundur er forstjóri Landsvirkjunar.

Þjórsárvirkjanir – góður kostur

F
jármálaráðherra sendi frá sér í vikunni nýja reglugerð 
sem setur fyrirtækjum skorður í því í hvaða mynt þau 
færa bókhald sitt og uppgjör. Reglugerðin kemur í kjöl-
far umræðu um að íslensk fyrirtæki séu í auknum mæli 
að færa uppgjör sitt úr krónum í evrur.

Samkvæmt nýju reglugerðinni fá fyrirtæki heimild til þess að 
færa uppgjör sitt og bókhald í erlendri mynt að því gefnu að sú 
mynt sé starfrækslumynt fyrirtækisins. Starfrækslumynt er svo 
skilgreind sem sú mynt sem meirihluti starfsemi fer fram í. 

Við lestur þessarar reglugerðar kemur fyrst upp í hugann að 
menn hafi ekkert þarfara að gera en að semja reglugerðir sem 
gera fremur ógagn en gagn. 

Þegar menn setja reglur ættu þeir ævinlega að spyrja sig við 
hvaða vanda er verið að bregðast. Hér verður ekki séð að neitt 
vandamál sé á ferðinni sem bregðast þurfi við. Það hlýtur að vera 
eðlilegast að fyrirtækin ákveði sjálf hvernig þau vilja haga þess-
um uppgjörum sínum og færslu ársreikinga. Rökin fyrir vali á 
annarri mynt geta verið samsetning fjárfestahóps viðkomandi 
fyrirtækis eða önnur viðskiptaleg rök. Kjarninn er auðvitað sá að 
fyrirtækin hljóta að velja þá leið sem er hagkvæmust fyrir þau 
og þeim er mun betur treystandi til þess að velja skynsamlega en 
reglugerð ríkisins. 

Þegar engar augljósar skynsamlegar skýringar eru á ákvörð-
un sem þessari er freistandi að leita slíkra skýringa í hópi hinna 
óskynsamlegu. Alþjóðavæðing atvinnulífsins kallar á nýja hugsun 
í gjaldeyrismálum þjóðarinnar. Krónan er augljóslega á undan-
haldi sem uppgjörsmynt hjá fyrirtækjum. Það er þróun sem ekki 
verður stöðvuð og á ekki að stöðva. Ef niðurstaða þeirrar þróunar 
verður upptaka evru og innganga í ESB, þá er það bara niðurstað-
an og líklega þá eina skynsamlega framtíðarlausnin. Það er hins 
vegar ekki hægt að gefa sér slíkt fyrirfram, en spastískar tilraunir 
til að halda aftur af þróuninni eru síst til þess fallnar að leiða til 
skynsamlegrar niðurstöðu.

Þegar Straumur-Burðarás ákvað að færa uppgjör sitt í evrum 
olli það ekki neinum sérstökum titringi í samfélaginu, nema einna 
helst hjá formanni bankastjórnar Seðlabankans, sem fór út fyrir 
skynsamleg mörk starfslýsingar sinnar til að tjá pirring yfir 
ákvörðuninni. Vissulega er í landinu sértrúarsöfnuður sem nálgast 
krónuna með trúarlegri lotningu, en það væri illt til þess að vita að 
æðstiprestur þess safnaðar hefði beitt áhrifum sínum á ráðherra 
til að setja slíka reglugerð. Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og 
mikilvægi þess seint ofmetið. Ekki er síður mikilvægt að ríkis-
stjórnir séu sjálfstæðar.

Óskynsamleg 
reglugerð

Sumarið eftir fermingu fékk ég 
vinnu hjá Þormóði ramma við 

að spyrða. Starfið var ekki flókið 
en ágætlega borgað, við strákarn-
ir drógum á eftir okkur hausara 
og unnum okkur í gegnum 
fiskhrúgurnar á gólfinu. Það brást 
ekki að þegar við héldum að nú 
værum við að verða búnir með 
fiskinn og gætum farið að 
slæpast, að þá kom vörubíll með 
pallinn fullan af þorski og sturtaði 
á gólfið. Ég ætla ekki að kvelja 
lesendur með lýsingum á því 
hvernig fiskurinn var orðinn 
þegar hann var loks hengdur upp 
út á hjöllum en það veit sá sem 
allt veit að ég mun aldrei borða 
skreið. Svona meðferð á afla 
heyrir nú sögunni til, en hún var 
skiljanleg þegar sjávarútvegurinn 
bjó við skrapdagakerfið og menn 
urðu að fiska eins og vitlausir í 
samkeppni hver við annan þá 
daga sem þeir máttu halda 
togurunum til sjós. Þá kom 
gjarnan upp sú staða að vinnslu-
getan í landi dugði ekki til og 
þurfti þá að bjarga sér með því að 
vinna ódýrari vöru. Aflamarks-
kerfið leysti þennan vanda að 
mestu leyti, nú stilla menn saman 
vinnslu- og veiðigetu eins og unnt 
er og þannig er sóknarkostnaði 
haldið í lágmarki, en reynt að 
hámarka tekjurnar. 

Aflamarkskerfið er ekki 
gallalaust og einn helsti vandi þess 
er að eignarrétturinn er ekki nægj-
anlega vel skilgreindur. Sá vandi 
birtist þannig að veiðar einnar 
útgerðar hafa áhrif á afkomu 
annarra, meðal annars vegna 
umhverfisáhrifa veiðarfæra eða 
vegna brottkasts. Það er því enn 
verk fyrir höndum, það þarf að 

finna leiðir til að bæta aflamarks-
kerfið þannig að auðlindin sé 
varðveitt og um leið nýtt með 
hagkvæmasta hætti sem völ er á. 

Ýmsar mótbárur komu fram 
gegn því að séreignarréttur yrði 
settur á í fiskveiðum okkar. Meðal 
annars var því haldið fram af 
mikilli sannfæringu að kvótakerf-
ið myndi búa til nýja yfirstétt 
auðmanna í landinu sem myndu 
ráða hér lögum og lofum í krafti 
kvótaeignar sinnar. Sá spádómur 
hefur ekki gengið eftir og má 
jafnvel halda því fram að 
útgerðarmenn hafi til langs tíma 
ekki haft jafnlítil áhrif á íslensk 
þjóðmál eins og um þessar 
mundir. Hagkerfið hefur breyst 
gríðarlega frá því að kvótakerfið 
varð til í núverandi mynd við 
upphaf síðasta áratugar. Það er 
miklu fjölbreyttara og öflugra en 
áður og aflamarkskerfið hefur 
leikið lykilhlutverk í þeirri þróun. 
Séreignarkerfið dró mjög úr 
sveiflum í hagkerfinu, en 
langvarandi óstöðugleiki hafði 
takmarkað mjög möguleika 
annarra atvinnugreina til að geta 
vaxið. Þetta má glögglega merkja 
á áhugaverðum gögnum sem 
birtust á 200milur.is en þar var 

bent á að vísitala fyrirtækja sem 
skráð eru í Kauphöll Íslands hefði 
tvítugfaldast á sama tíma og 
verðmæti aflaheimilda hafi 
rúmlega tífaldast.

Þetta er mergur málsins. 
Eignarrétturinn takmarkaði vissu-
lega möguleika manna á því að 
stund sjó, rétt eins og eignarrétt-
ur bænda á jörðum takmarkar 
möguleika okkar hinna á því að 
stunda landbúnað. En um leið átti 
hann stóran þátt í því að skapa 
ótölulegan fjölda nýrra tækifæra 
fyrir alla þá sem vilja reyna sig í 
viðskiptalífinu. Möguleikarnir eru 
miklu fjölbreyttari en áður og það 
sem meira er, möguleikar manna 
til að efnast eru miklu meiri en 
áður. Eignarrétturinn býr ekki 
einungis til hagstæð skilyrði fyrir 
þá sem starfa í viðkomandi 
atvinnugrein, hann hefur miklu 
víðtækari áhrif. Það var því mikið 
framfaraskref fyrir þjóðina þegar 
aflamarkskerfið var tekið upp og 
við njótum öll ávaxtanna, ekki 
bara þeir sem eiga aflaheimildirn-
ar.

Í síðustu kosningum lagði 
Samfylkingin til að aflaheimildir 
útgerðarmanna yrðu afskrifaðar 
og verðmæti þeirra látið renna í 
ríkissjóð. Undirtektir við þá 
hugmynd voru litlar og hefur lítið 
heyrst frá Samfylkingunni um 
sjávarútvegsmál síðan, en má það 
heita sérkennilegt þar sem 
fylkingin var þeirrar skoðunar að 
aldrei hefði annað eins óréttlæti 
dunið yfir þjóðina. Nú styttist í 
kosningar og væntanlega fáum 
við að sjá splunkunýja sjávarút-
vegsstefnu frá Samfylkingunni, 
varla heldur hún sig við sömu 
stefnu og hún hafði síðast. 

Stefna afskrifuð

það væri illt til þess að vita að æðstiprestur þess safn-
aðar hefði beitt áhrifum sínum á ráðherra til að setja 
slíka reglugerð.





Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

„Ég kann ekki á þvottavél 
en kann þó eitt prógramm. 

Það dugar.“ 

Eldgos hefst í Sveinagjá 

Ingi Már Aðalsteinsson tók við sem 
stjórnarformaður Tryggingastofnunar í 
síðustu viku, í kjölfar þess að Kristinn 
H. Gunnarsson óskaði eftir að vera leyst-
ur frá störfum. Skipun Inga bar því 
nokkuð brátt að. „Já, svona eins og vera 
vill í pólitíkinni,“ sagði Ingi og hló við. 
„Heilbrigðisráðherra skipaði mig frekar 
snögglega í síðustu viku. Fyrsti stjórn-
arfundurinn var á föstudaginn, en ég 
var búinn að hitta forstjórann og fara í 
smá vettvangskönnun í vikunni,“ sagði 
Ingi.

Ingi er viðskiptafræðingur að mennt 
en hefur þó tengst heilbrigðisgeiranum 
á ýmsan hátt í gegnum árin. Hann var 
stjórnarformaður Heilsugæslustöðvar 
Hornfirðinga um skeið, og síðar formað-
ur stjórnar Fjórðungssjúkrahússins í 
Neskaupstað. „Ég hef líka komið að 
úttektum og ráðgjöf í sambandi við heil-
brigðisstofnanir,“ sagði Ingi, en hann 
telur heilbrigðismálin afar áhugavert 
svið. „Þetta er náttúrulega mjög mikil-
vægt í nútíma þjóðfélagi. Stór hluti þess 
fjár sem almenningur borgar í skatta er 
notaður í heilbrigðismálin,“ sagði hann.

Ingi Már mun gegna starfinu út kjör-
tímabilið. „Það er kosið í maí, svo þetta 
eru um þrír mánuðir. Ég sinni þessu 
starfi þangað til að nýr heilbrigðisráð-
herra, hver sem það verður, skipar 
næstu stjórn,“ sagði Ingi, sem átti því 
ekki von á að hann myndi standa fyrir 
marktækum breytingum. „Í sjálfu sér er 
hlutverk stjórnar aðallega að fylgjast 
með því að reksturinn sé í þeim horfum 
sem ætlast er til af ráðuneytinu og rík-
inu. En svo koma kannski einhverjar 
nýjar áherslur með mér, úr þeim geira 

sem hefur með uppgjör og áætlanir að 
gera. Fyrri formaður var væntanlega 
meira í pólitíkinni, svo það verða kannski 
einhverjar áherslubreytingar út frá því. 
En ég er ekki að boða neinar byltingar-

kenndar breytingar á þessum mánuð-
um,“ sagði Ingi og hló við. „Ég reyni 
bara að sinna þessu vel, og er að sjálf-
sögðu ánægður með það traust sem mér 
er sýnt.“ 

Hjartans þakkir til ykkar sem sýnduð
okkur samúð og vináttu við andlát og útför
elskulegrar eiginkonu, móður, tengdamóð-
ur og ömmu,

Halldóru Sigrúnar
Ólafsdóttur
frá Lambavatni, Gullsmára 8, Kópavogi.

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.

MOSAIK Hamarshöfða 4  110 Reykjavík
sími 587 1960  www.mosaik.is

LEGSTEINAR

TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur

af legsteinum og
fylgihlutum

Sendum myndalista

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við fráfall og útför
ástkærs eiginmanns, föður, afa, tengdaföð-
ur og bróður,

Halldórs Snorrasonar
Baldursgötu 37, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til þeirra sem önnuðust Halldór
af mikilli alúð í veikindum hans á Landakoti og
Landspítalanum, einnig til séra Kristins Ágústs
Friðfinnssonar.
Kristín Guðbjartsdóttir (Kristín G. Magnús)
Magnús Snorri Halldórsson Adine B. Storer
Dóra Halldórsdóttir Haraldur Arngrímsson
Sigurlaug Halldórsdóttir Pálmi Gestsson
f.h. barnabarna og systkina hins látna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Sigríður Steinsdóttir,
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness föstudaginn 9. febrúar.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn
20. febrúar kl. 14.

Eysteinn Jónsson Jóna Þorgeirsdóttir
Unnur Jónsdóttir
Björn Jónsson Sigríður Ketilsdóttir
Steinn Þór Jónsson Eva Þorkelsdóttir
Elsa Jónsdóttir Jón Haukur Bjarnason
Guðmundur Jónsson Þorbjörg Björnsdóttir
Ólafur Jónsson Kristín Sigurðardóttir
Sigurjón Jónsson
Erla Sigurðardóttir Hannes Óli Jóhannsson
og ömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Auðbjörg G. Steinbach

lést á gjörgæsludeild Landspítalans Fossvogi sunnu-
daginn 11. febrúar. Útförin fer fram miðvikudaginn 21.
febrúar kl. 13 í Fríkirkjunni í Reykjavík.

Ragnhildur Steinbach Einar Baldvin Stefánsson
Auðbjörg Steinbach Kristján Loftsson
Guðmundur Steinbach
Baldvin Einarsson
Loftur Kristjánsson
María Kristjánsdóttir

Bestu þakkir til þeirra sem sýndu okkur
alla þá vináttu og samúð við andlát og
útför föður okkar,

Símons Jóhannssonar (Lilaa)

Sérstakar þakkir fá fyrrverandi eigendur og samstarfs-
menn Hafskipa fyrir alla þá virðingu sem þeir sýndu
okkur við útför föður okkar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Borghildur Símonardóttir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýndan hlýhug
og samúð við andlát og útför eiginkonu
minnar og móður,

Bjargar Haraldsdóttur
Breiðvangi 18, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við hjúkrunarfólki því, sem
annaðist hana í veikindum hennar.

Jóhann Petersen,
Katrín Þórhildur Jóhannsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson



AFMÆLI

FÆDDUST ÞENNAN DAG

„Þetta eru forvarnaslökkviliðsmenn og afar 
mikilvægt að fá liðsauka þeirra,“ segir Vernharð 
Guðnason, formaður Landssambands slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamanna. Sambandið stóð fyrir 
Eldvarnaátaki í lok síðasta árs í samvinnu við 
Brunamálastofnun og fóru slökkviliðsmenn í nær 
alla grunnskóla landsins þar sem þeir fræddu átta 
ára nemendur um eldvarnir og öryggismál. Að 
fræðslunni lokinni tóku börnin þátt í eldvarnaget-
raun og fengu vinningshafar í henni afhent 
verðlaun á sunnudag. 

Vernharð segir forvarnagildi verkefnisins 
ótvírætt þar sem börnin beri boðskap og fræðslu 
inn á heimili sín og verði þar með forvarna-
slökkviliðsmenn sem sé mikilvægt starf.  

Ungt eldvarnafólk 
verðlaunað

‘07 70ÁR Á FLUGI

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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– ST. PAUL
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GLASGOW
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MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER
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NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG

FLUG OG GISTING Í 3 NÆTUR FRÁ 44.900* KR.

KUNGSPORTSAVENYN
„Breiðstræti með verslunum, kaffihúsum, veitinga- og skemmtistöðum.
Að degi til er þetta verslunar- og hádegisverðargata, að kvöldi og nóttu
til partýgata. Þarna eru fjölmargir góðir og vinsælir veitingastaðir 
og mest sóttu og stærstu næturklúbbarnir.“  
TRYGGVI GUÐMUNDSSON, KNATTSPYRNUMAÐUR

+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is

*Á mann í tvíbýli á Hotel Gothia Towers í Gautaborg *** 26.–29. júlí og 30. ágúst–2. september.
 Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallarskattar og gisting.
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R
ósa Ólöf Svavarsdótt-
ir hefur í hendinni 
blaðabunka. Á þétt-
skrifuðum blöðunum 
má lesa upplifun 
barnaverndaryfir-

valda af henni og bræðrum hennar 
frá því á miðri síðustu öld. Sögu lít-
illa barna sem voru send á milli 
upptökuheimila, upplifðu sára 
fátækt og ofbeldi en lifðu af. Rósa 
segir þau systkinin aldrei hafa rætt 
um þennan hluta bernsku sinnar 
sín á milli. Upplifanir þeirra séu 
ekki eitthvað sem fólk eigi að 
kjamsa á eins og spennandi en 
óhugnanlegum frásögnum úr for-
tíðinni heldur eigi að draga lærdóm 
af því sem liðið er og vinna að því 
að slíkt hendi börn aldrei aftur. „Ég 
vil ekki að fólk vorkenni mér. Ég vil 
að fólk viti hvernig ég komst í gegn-
um þetta og vinni að því að börn 
þurfi ekki að ganga í gegnum það 
sama og ég þurfti að gera,“ segir 
Rósa. 

Hún fæddist í byrjun árs 1955, 
fyrsta hálfa árið dvaldi hún á fæð-
ingardeildinni þar sem móðir henn-
ar var húsnæðislaus. Eftir dvölina 
þar var hún flutt á heimilið Elliða-
hvamm sem rekið var af hinu opin-
bera, þar sem hún var höfð þar til 
hún varð eins og hálfs árs, þegar 
móðir hennar fékk húsnæði. 

Tæplega þriggja ára var Rósa tekin 
aftur af móður sinni og flutt á 
barnaheimilið Silungapoll. „Ég var 
rifin af móður minni. Hent upp í 
koju í svefnskála og skilin þar ein 
eftir. Maður sem var að vinna í 
málningarvinnu í húsinu kom til 
mín og sagði mér sögu, annars 
hefði ég verið alein þarna,“ segir 
Rósa. Henni er umhugað um að 
skýrt komi fram að móðir hennar 
hafi ávallt gert sitt besta fyrir börn-
in sín þótt yfirvöld hafi ekki áttað 
sig á því. „Það var Svavar, faðir 
minn, sem var brotamaður í minni 
fjölskyldu en á hann litu yfirvöld 
sem helsta styrkleika fjölskyldunn-
ar,“ segir Rósa sem greinilega á 
erfitt með að minnast föður síns. 
Hún segir yfirvöld segja að móðir 
hennar hafi verið undarleg í hátt-
um en þá lýsingu telur hún útskýr-
ast af því að faðir hennar hafi lagt 
hendur á hana en hún ekki viljað 
greina frá því eða öðru sem hann 
gerði öðrum fjölskyldumeðlimum. 

„Mínar fyrstu minningar eru af 
því þegar hann misnotaði mig en 
því vissi enginn af. Hann mismun-
aði okkur systkinum mikið og allir 
héldu að ég væri uppáhaldið hans,“ 
segir Rósa. Því næst dregur hún 
upp ljósrit af gömlu Vikublaði sem 
sýnir lítil börn að leik undir fyrir-
sögninni Munaðarleysingjarnir. 
Hún bendir á mynd af sér sem lítilli 
stúlku og bróður sínum Lárusi 
Birni, eða Lalla Johns eins og hann 
hefur verið kallaður í gegnum tíð-
ina. 

„Það voru bæði vetrarbörn og 
sumarbörn á Silungapolli. Við vetr-
arbörnin komum úr fátækrahverf-
um, sumarbörnin voru þarna í 
skamman tíma og þótti ægilega 
skemmtilegt. Við vetrarbörnin 
máttum svo vinka þeim í kveðju-
skyni á haustin. Okkar vist var ekki 
gleðileg og við biðum sífellt eftir 
því að fá að fara heim eins og hin 
börnin,“ segir Rósa en árin á Sil-
ungapolli vörðu þar til hún var sex 
ára. Ekki tók þó betra við að vist-
inni lokinni. 

Rósa var send á upptökuheimili í 
Reykjahlíð sem vistaði börn á aldr-
inum sex til sextán ára. Þeirri vist 

minnist hún sem helvítis. Hún segir 
forstöðukonu heimilisins hafa verið 
afar skapstóra og vakið mikinn ótta 
meðal barnanna. Kærasti forstöðu-
konunnar var drykkjumaður og 
dvaldi þar löngum stundum í 
neyslu. Olli nærvera hans ótta sem 
leiddi til þess að litlu stúlkurnar 
sváfu með axlabönd og belti á nátt-
fötum og nærfatnaði. Að auki hafi 
eldri börnin fengið þau yngri til að 
stela fyrir sig yrðu þau ekki við 
skipunum þeirra voru þau útskúfuð 
úr hópnum. 

„Í dag ber ég engan kala til þess-
arar konu sem var yfir Reykjahlíð 
en við vorum mjög hrædd við hana 
og þessi kærasti hennar mátti ekki 
vera þarna,“ segir hún og hryllir 
við.

Þegar Rósa var átta ára fékk 
hún að fara í heimsókn til móður 
sinnar. Hún sagði ekkert um það 
sem á daga hennar hafði drifið í 
Reykjahlíð en bað um að vera ekki 
send þangað aftur. Við þeirri beiðni 
varð móðir hennar þrátt fyrir eftir-
gangssemi barnaverndaryfirvalda. 

Níu ára gömul var hún orðin of 
illviðráðanleg og reið til að móðir 
hennar gæti haft hana hjá sér. 

„Ég gekk í lörfum, var horuð, 
skítug, reið og ljót stelpa. Það eina 
sem ég hafði ákveðið var að enginn 
skyldi framar fá að ráða yfir mér,“ 
segir hún. Þegar Rósa minnist 
bernskuáranna er ekki laust við að 
fólk verði smeykt við hana. Svo 
mikinn sársauka má greina í frá-
sögn hennar. Sú fallega og rólega 
kona sem Rósa er í dag er þó ekki 
skammt undan. Sú Rósa kemur vel 
í ljós þegar tímans í Hlaðgerðar-
koti er minnst. 

„Ég ætlaði ekki að fara en Jónína, 
sem var formaður Mæðrastyrks-
nefndar á þessum tíma, var sérstök 
kona sem var tilbúin í samninga-
viðræður við mig. Hún spurði mig 
hvort það væri eitthvað sem mig 
langaði í. Það eina sem mér datt í 
hug voru dátabuxur sem þá voru 
mjög í tísku. Hún samdi við mig að 
þær fengi ég ef ég bara væri tilbú-
in að koma og skoða heimavistar-
skólann að Hlaðgerðarkoti. Henni 
tókst að koma mér upp í bíl og við 
lögðum af stað að Hlaðgerðarkoti í 
Mosfellsdal. Á þeirri leið skipti ég 
þrisvar um skoðun og jafnoft sneri 
Jónína við og jafnoft ákvað ég að 
láta til leiðast. Þannig hófst vera 

mín í Hlaðgerðarkoti,“ segir Rósa 
og loks má greina bros í andliti 
hennar.

Rósa viðurkennir að fólkinu sem 
var yfir í Hlaðgerðarkoti hafi hún 
verið afar erfið eða eins og hún 
segir: „Ég gaf mig aldrei og braut 
gegn öllu. Þrátt fyrir þessi nei-
kvæðu skilaboð þá dreymdi mig um 
að þau myndu ættleiða mig. Það 
sem fólkið í Hlaðgerðarkoti átti 
sameiginlegt var að það var gott,“ 
segir hún með áherslu á síðasta 
orðið og bætir við að þar hafi verið 
mikið fagfólk á ferð.

Rósa segir að þótt Hlaðgerðar-
kot hafi verið rekið á kristnum 
grunni hafi enginn verið þvingaður 
til þess að biðja. Það hafi hún líka 

aldrei gert heldur fremur reynt að 
koma bænastundum í uppnám með 
óæskilegum uppátækjum. Smám 
saman hafi stelpan sem langaði svo 
til að tæta heiminn í sundur svo 
farið að mýkjast. Í ljós kom að hún 
hafði góða námshæfileika þótt hún 
hefði nánast ekkert verið í skóla 
áður en hún kom í Hlaðgerðarkot. 
Yfir sumarið segist hún svo hafa 
dvalið hjá góðu fólki norður í landi 
sem vildi ættleiða hana. Það segir 
Rósa þó ekki hafa komið til greina 
þar sem bróðir konunnar á bænum 

hafi áreitt hana gróflega kynferðis-
lega. „Ég sagði samt ekki neitt um 
það fremur en venjulega. Þetta var 
gott fólk sem vildi mér vel og vissi 
ekki hvað ég þurfti að ganga í gegn-
um,“ segir hún.

Rósa var fjórtán ára þegar hún 
kom aftur til Reykjavíkur. Móðir 
hennar var þá hætt að reyna að 
halda heimili og því fluttist Rósa til 
eldri konu og gekk í Hagaskóla. 
Henni sóttist námið vel en gat 
engum tengst þar sem hún gat ekki 
hugsað sér að upp kæmist um fortíð 
hennar. Sextán ára leiddist hún út í 
óreglu. Hún gekk samt sem áður í 
fjölbrautaskóla og las allt það efni 
sem hún fann um sálfræði. Sá lestur 
varð til þess að hún sannfærðist um 

að hún ætti enga möguleika í lífinu.  

„Nítján ára varð ég ófrísk. Ég var 
harðákveðin í að fara í fóstureyð-
ingu og ræddi það við lækni. Þetta 
var indæll eldri maður sem sýndi 
aðstæðum mínum skilning en vakti 
með föðurlegum hætti athygli mína 
á því að hvert barn er dýrmæt sköp-
un guðs. Hann hvatti mig til að 
hugsa málið og tilkynna ákvörðun 
mína að viku liðinni,“ segir Rósa. 
Orð læknisins festust henni í minni 
og þegar hún stóð á tröppunum fyrir 
utan læknastofuna minnist hún þess 
sem hún hafði lært af fólkinu í Hlað-
gerðarkoti og ákvað að eiga barnið. 
1975 eignaðist hún litla stúlku.

Litla stúlkan varð Rósu mikil 
gleði en samband hennar við eigin-
mann og barnsföður hennar var 
erfitt. Hann beitti hana ofbeldi og 
sársaukinn í brjósti hennar frá 
bernskuárunum dvínaði ekki. Hún 
háði þó sína lífsbaráttu, lauk prófi í 
hjúkrunarfræði 1978 og hóf störf 
við sitt fag. Heimilislífið gekk illa 
og það kom að því að Rósa upplifði 
það sem hún kallað tilfinningalegt 
gjaldþrot. Hún taldi sig ekki geta 
orðið dóttur sinni til góðs og skipu-
lagði sjálfvíg. Kraftaverk eitt segir 
hún hafa orðið til þess að hún lifði 
sjálfvígstilraun sína af.

„Þegar litla stúlkan mín var sex 
ára fór ég með hana á 17. júní hátíð-
arhöld. Það reyndi mjög mikið á 
mig og þegar ég setti hana upp í 
rúm um kvöldið og las fyrir hana 
upplifði ég mesta kvíða sem ég 
hafði fundið fyrir á ævinni. Ég bað 
guð um að losa mig við hann ef hann 
væri þá til. Þá nótt svaf ég vært, 
það hafði ekki gerst í langan tíma. 
Það var þá sem ég kynntist guði og 

daginn eftir hringdi ég í þau sem 
höfðu verið yfir Hlaðgerðarkoti og 
bað þau um að kenna mér að biðja,“ 
segir Rósa. 

„Ég kynntist guði sem góðum og 
raunsæjum. Fyrir mér hefur hann 
aldrei verið einhver kraftaverka-
kall eða jólasveinn uppi á himni,“ 
segir Rósa en útskýrir að kynni 
hennar af guði hafi þó ekki tekið 
hana frá verkefnum sínum. 

„Ég var föst í hjónabandi með 
manni sem ég vildi bjarga en sem 
vildi ekki láta bjarga sér. Ég reyndi 
allt en það dugar ekki þegar fólk 
vill ekki hjálp,“ segir hún. Árið 1981 
skildu leiðir þeirra hjóna að mestu. 

Árið 1984 ól Rósa dreng með 
sama manni þótt hún hafi ekki tekið 

samband þeirra aftur upp. Hún 
segir tilkomu litla drengsins hafa 
orðið til þess að hún áttaði sig á því 
að hún varð að losa sig út úr sam-
bandinu og það tókst. Í fjórtán ár sá 
hún ein um börnin. Á sama tíma 
lauk hún kennsluréttindum og BS- 
prófi í hjúkrunarfræði. Að námi 
loknu starfaði hún sem hjúkrunar-
fræðingur og svo sem kennari í 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

Rósa vann vel úr lífi sínu en þrátt 
fyrir það segir hún að sér hafi alltaf 
verið mjög mikilvægt að enginn 
kæmist að því hvað hún hefði geng-
ið í gegnum. Hún segir heimildar-
myndina um Lalla Johns, bróður 
hennar, hafa reynt mikið á sig. „Í 
henni var harmleikur hans og fjöl-
skyldunnar gerður að skrípaleik,“ 
segir Rósa sem er mjög ósátt við 
afgreiðslu fjölmiðla á málefnum 
fjölskyldu sinnar. „Ég vil að það 
komi fram að ég veitti tímaritinu 
Ísafold viðtal en var ekki sátt við 
vinnslu þess og vil alls ekki að það 
birtist þar sem ég hef ekki fengið 
staðfestingu á því að þær leiðrétt-
ingar sem ég gerði skili sér. 

Frásögn mín í fjölmiðlum er ekki 
til þess að fólk vorkenni mér og 
hugsi með sér „æi greyið“. Við sem 
vorum börn á uppeldisheimilum 
ríkisins erum ekki einhver skadd-
aður þjóðfélagshópur sem á eina 
ljóta sameiginlega sögu. Lífsreynsla 
okkar er fjölbreytt eins og allra 
annarra og við vinnum ekki úr henni 
með einhverri hysteríu í fjölmiðl-
um. Hins vegar þarf að varpa ljósi á 
þau mistök sem upptökuheimila-
menningin fól í sér svo að þau verði 
ekki endurtekin gagnvart börnum 
sem eru í sömu aðstæðum í dag.“ 

Enginn mátti heyra um fortíðina

Ég gekk í lörfum, var horuð, skítug, reið og ljót stelpa. Það 
eina sem ég hafði ákveðið var að engin skyldi framar fá að 
ráða yfir mér

Rósa Ólöf Svavarsdóttir upplifði harðræði á upp-
tökuheimilum og misnotkun á heimili sínu sem 
barn. Hún og bróðir hennar, Lalli Johns, hlutu 
mikinn miska af þeirri meðferð sem þau sættu 
en lifðu af, hvort með sínum hætti. Rósa ræddi 
við Karen D. Kjartansdóttur og sagði henni frá 
góðum og slæmum stundum bernskuáranna og 
því hvernig hún lifði reynsluna af. Hún vill vinna 
gegn því að það sem hún upplifði endurtaki sig.









M
argt var um manninn á opnun árlegr-
ar ljósmyndasýningar Blaðaljós-
myndarafélags Íslands í Gerðar-
safni í Kópavogi í gær. Eftir að Geir 
H. Haarde setti sýninguna voru veitt 
verðlaun í 10 flokkum, m.a. fyrir 

fréttamynd, íþróttamynd, portrettmynd, skoplegustu 
mynd og þjóðlegustu mynd ársins.

Tveir ljósmyndarar Fréttablaðsins voru á meðal 
verðlaunahafanna. Valgarður Gíslason átti Íþróttamynd 
ársins, en Hörður Sveinsson tók skoplegustu mynd 
ársins. Í ár voru sigurvegurum í fyrsta skipti veitt vegleg 
peningaverðlaun, en þau voru í boði Glitnis. Dómnefndina 
skipuðu Ari Sigvaldason, Bjarni Eiríksson og Terje 
Bringedal, ritstjóri Verdens Gang í Noregi. Samhliða 
sýningunni gefur Edda útgáfa út bókina Myndir ársins, 
sem styrkt er af Menningarsjóði Blaðamannafélagsins. 
Á neðri hæð safnsins sýna ljósmyndararnir Ragnar 
Axelsson, Páll Stefánsson, Þorvaldur Örn Kristmundsson, 
Kristinn Ingvarsson, Brynjar Gauti Sveinsson og Vilhelm 
Gunnarsson myndir sínar frá Kárahnjúkum. 

Sýningin stendur til 18. mars og á henni gefur að líta 
á um 200 myndir. Hér má sjá nokkrar af þeim myndum 
sem ljósmyndarar Fréttablaðsins eiga á sýningunni. 

Myndir 
ársins 
2006
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Rafvirkjar - verkstjórn
Óskum eftir rafvirkja til þess að sjá um verkstjórn

Starfssvið:
 rumsjón með starfsmönnum og verkefnum á vinnustöðum

• Ýmis tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
• Rafvirkjamenntun skilyrði

 góða reynslu af rafvirkjastörfum
• Drífandi og áhugasamur einstaklingur

• Stundvísi

Nánari upplýsing  ð veitir Hjörleifur Hjörleifsson
í síma 861-4045.

Umsóknir sendist á hjolli@rafvirkjameistarinn.is







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

- vi› rá›um

Launafulltrúi me› reynslu

Húsasmi›jan leitar a› launafulltrúa til a› ganga til li›s vi› gó›an
hóp starfsmanna.

Vi› leitum a› talnaglöggum, nákvæmum og skipulög›um einstaklingi sem getur starfa›
sjálfstætt og s‡nt frumkvæ›i í starfi sem flessu. Mikil áhersla er lög› á röggsemi, sveigjanleika
og samskipta- og samstarfshæfni.

Í bo›i er fjölbreytt og krefjandi starf. Nái› samstarf er vi› a›ra starfsmenn.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 26. febrúar nk. Númer starfs er 6320.

Nánari uppl‡singar um störfin veita Gu›n‡ Sævinsdóttir og Ari Eyberg.
Netföng: gudny@hagvangur.is og ari@hagvangur.is

Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins.
Húsasmi›juverslanir eru tuttugu og
ein á landsvísu. Í verslunum okkar
höfum vi› á bo›stólnum yfir 80
flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i
um 750 manns á öllum aldri.

Vi› leggjum mikla áherslu á a›
starfsmenn eigi fless kost a› eflast
og flróast í starfi.

www.husa.is

Starfssvi›
Ábyrg› á launaútreikningum
Grei›sla á launum og launatengdum
gjöldum
Afstemmingar vegna launali›a
Uppl‡singagjöf til starfsfólks
Önnur verkefni sem tilheyra launavinnslu

Hæfniskröfur
Gó› reynsla af launaútreikningum skilyr›i
fiekking á kjarasamningum
Mikill kostur ef vi›komandi hefur unni›
me› launakerfi SAP
Kostur ef vi›komandi hefur unni› me› 
Bakvör›



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?
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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.
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Rannsóknasetur
verslunarinnar

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða verkstjóra:

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 endurnýjan-

legum 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 

vinnuumhverfi 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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Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir fjölhæfum einstaklingi til að hafa umsjón með 
5-6 manna vinnuhópi starfsmanna sem eru í starfsendurhæfingu. Vinnuhópurinn 
mun sinna sérverkefnum á vegum Orkuveitunnar auk ýmissa viðvika fyrir eldri 
borgara og öryrkja.

Starfsmaðurinn mun skipuleggja dagleg verkefni hópsins og veita einstaklingunum 
í hópnum hvatningu og stuðning í starfi.

Helstu verkefni:
• Verkstýring og utanumhald daglegra verkefna
• Hvatning og stuðningur við starfsmenn hópsins
• Þátttaka í þróun og stýringu vinnuhópsins
• Samskipti við þá sem njóta þjónustu hópsins

Hæfnikröfur:
• Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Skipuleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð verkkunnátta er nauðsynleg og reynsla af verkstjórn æskileg 
• Áhugi og skilningur á mannlegum fjölbreytileika 

Verkefnið er samstarfsverkefni Orkuveitu Reykjavíkur, Þjónustumiðstöðvar Laugardals og
Háaleitis, Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra í Reykjavík og klúbbsins Geysis. 

Nánari upplýsingar veitir Sólrún Kristjánsdóttir, Orkuveitu Reykjavíkur, í síma: 516-6825,
netfang: solrun.kristjansdottir@or.is 
og Sigrún Þórarinsdóttir félagsráðgjafi, Þjónustumiðstöð Laugardal og Háaleiti, í síma 
4111500, netfang: sigrun.thorarinsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu
Reykjavíkur: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá. Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til 4. mars 2007.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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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



Anna Kristmundsdóttir 
leikskólakennari hefur 
all sérstæða aukavinnu. 
Hún þrífur og straujar 
prestakraga og saumar 
nýja ef með þarf.

Aðalstarf Önnu er umsjón 
frístunda við Álftanesskóla 
en þegar heim er komið 
saumar hún og stífar presta-
kraga eftir pöntunum. 
Hverju skyldi það sæta?

„Það kom þannig til að 
ömmusystir mín og nafna 
sinnti þessu starfi í 60 ár og 
ég var dálítið að hjálpa 
henni síðustu misserin. Það 
var dálítil pressa á mig að 
láta þetta ekki fara úr ætt-
inni sérstaklega af því ég 
héti nafninu hennar. Frænka 
mín var vinnukona á heimili 
Jóns Helgasonar biskups í 
kringum 1940. Þar lærði 
hún þessa iðn og sá um hana 
alveg fram í andlátið. Hún 
dó í desember 1999. Það 
hefur líklega verið veturinn 
1996 sem ég fór að læra hjá 
henni og hjálpaði henni þó 
nokkuð eftir það.“

Anna lætur það ekki 
pirra sig þó prestakragarnir 
taki sitt pláss á stofuborð-
inu. „Það er allt á hvolfi 
meðan á þessu stendur sem 
er aðallega fyrir jól, páska 
og fermingar,“ segir hún 
brosandi. Hún kveðst vera 
svo gæfusöm að þykja 
skemmtilegt að vinna í 
höndunum. Það hafi hún í 
genunum. „Ég ólst upp við 

hannyrðamenningu. Ömmur 
mínar voru alltaf með heklu-
nálar eða prjóna og mamma 
saumaði fyrir fólk í mörg 
ár,“ rifjar hún upp. 

Mest segir Anna að gera í 
að þrífa og strauja kragana. 
Hún sinni viðgerðum ef þörf 
krefji og kunni að sauma þá 
frá grunni. Hún segir krag-
ana misskítuga þegar þeir 
komi og bendir á að þeir þoli 
lítið. „Ef prestur fer fram í 
kirkjudyr og kyssir marga 
gesti getur ein varalita-
klessa gert kragann ónot-
hæfan. Þá verður hann að fá 
þvott,“ segir hún og lýsir 
meðferðinni.

„Ég legg kragana í bleyti 
og þvæ þá í þvottavél. Svo 
bý ég til sérstakt stífelsi úr 
tvennskonar vaxi og fleiri 
efnum. Því er nuddað í krag-
ann og hann látinn þorna. 
Síðan er hann bleyttur aftur 
upp og straujaður með sér-
stökum járnum.“

Anna segir hafa dregið 
úr notkun stóru prestakrag-
anna á síðari árum því yngri 
prestar noti minni kraga við 
flest tækifæri. Hún telur 
þetta handverk því hverf-
andi en hefur samt kennt 
það tvívegis á námskeiðum í 
Kópavogi.

„Þó eftirspurn eftir þess-
ari þjónustu fari minnkandi 
er mér léttir að vita að fleiri 
kunni handbrögðin en ég,“ 
segir hún. „Mér fannst það 
kvöð eftir að frænka dó að 
sitja ein uppi með ábyrgð-
ina og geta illa vísað á aðra.“

Stífar presta-
kraga í stofunni

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 
og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-
lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 
landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 
Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 
víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða starfsmann 

í framleiðsludeild fyrirtækisins:

Vélgæsla:
• Starfið felst í umsjón og eftirliti með nýjum vélbúnaði í framleiðslulínu.

Unnið er á vöktum aðra vikuna í dagvinnu, mán. - fös. 
og hina vikuna á kvöldvakt, mán. - fim.
Leitað er eftir duglegum og áhugsömum einstaklingum 
með sterka ábyrgðartilfinningu.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, eða á netfangið ee@egils.is
fyrir 26. febrúar nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029 og Hreinn Pálmason verksmiðjustjóri í síma 580 9044.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Vélgæsla
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Hæfniskröfur:

Qualifications:



Eykt ehf. /  Lynghálsi 4 /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

Bjarni Haukur Þórsson 
er einna þekktastur fyrir 
leik sinn í Hellisbúan-
um. Hann er öllu minna 
þekktur fyrir störf sín í 
Landsbankanum.

Fyrsta starf Bjarna var 
blaðburður sem hann vill 
sem minnst ræða um. Hann 
er mun hreyknari af sumar-
starfi sínu í Landsbankan-
um við Hagatorg. Þá var 
hann 15 ára og fékk einkar 
skemmtilega vinnufélaga. 
„Eins og flestir vita þá er 99 
prósent starfskrafts í þjón-
ustustörfum útibúa kven-
fólk,“ segir Bjarni. „Þetta 
voru konur á besta aldri og 
eftir sumarið var ég kominn 
á kaf í kjaftasögurnar, upp-
skriftirnar og kvennabar-
áttuna.“

Bjarni eyddi öllum kaffi-
tímum og hádegishléum 
með konunum og segir hann 
það hafa verið merkilega 
reynslu fyrir 15 ára strák. 
„Það opnaðist þarna nýr 
heimur,“ segir Bjarni.

Bjarni var notaður í 
ýmist snatt og sumarafleys-
ingar en helsta ábyrgð hans 
var að afgreiða ávísana-

hefti. „Þetta var á tímum 
ávísanna. Þá kom fólk í 
bankann þegar heftið var 
tómt og fékk nýtt hjá mér,“ 
segir Bjarni. „Þetta var ægi-
legt ábyrgðastarf, fékk fólk 
til að skrifa undir á blað og 
svo fékk það nýtt hefti.“

Bjarni staldraði ekki 
lengi við í bankanum en 
hann veltir því stundum 
fyrir sér hvað hefði gerst 
hefði hann haldið sig hjá 
dömunum í bankanum. „Þú 
sérð að þetta eru orðin 
þónokkur ár. Ef ég hefði 
haldið áfram hefðu þeir 
ekki verið að selja Bjöggun-
um bankann heldur mér,“ 
segir Bjarni og hlær. „Ann-
ars er ég svo heppinn að 
vera að vinna við akkúrat 
það sem mér finnst 
skemmtilegast, leikhús og 
sjónvarp, þannig að ekki 
kvarta ég.“

Leikhúsið á allan hug 
Bjarna núna en hann er 
nýbúinn að frumsýna nýjan 
einleik: Pabbinn. Þar fjallar 
hann um föðurhlutverkið á 
gamansaman hátt. Síðast 
voru það samskipti kynj-
anna sem Bjarni tók fyrir í 
Hellisbúanum þannig að 
hann er ekki langt frá forn-
um slóðum.

Vann með konum 
á besta aldri

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!





Gagarín  |  Klapparstíg 16  |  101 Reykjavík  |  Sími  510 9300  |  www.gagarin.is

FORRIT
ARI

Gagarín óskar eftir að ráða forritara. Við leitum að
tölvunar- eða verkfræðingi með reynslu af
hugbúnaðarþróun. Verkefnin eru þróun á
tæknilausnum Gagarín og sérlausnir ýmiss konar.

Æskileg þekking: hlutbundin forritun, gagna-
grunnar og SQL , XML/XSLT og Flash forritun.
Frumkvæði og áhugi á að tileinka sér nýjungar er
skilyrði. Þarf að hafa áhuga á þróun á efni og
lausnum í margmiðlun. 

Við leggjum áherslu á að fá til liðs við okkur
hæfileikaríkan einstakling sem er tilbúinn að
leggja fram þekkingu og reynslu á þessu sviði, sem
jafnframt er tilbúinn að læra nýja hluti og leita
nýrra lausna. Við leggjum áherslu á fagleg vinnu-
brögð, styrka verkefnastjórnun og frumleika og
skapandi hugsun í öllu okkar starfi. Sjá nánar um
fyrirtækið á www.gagarin.is.

Umsóknir ska l senda á gudny@gagarin. is
merkt „Forritari”.

Gagarín ehf. sérhæfir sig í hönnun og 
útfærslu lausna fyrir gagnvirka miðla og 
ráðgjöf á því sviði. Margmiðlunarlausnir 
fyrirtækisins hafa fengið viðurkenningar 
á innlendum og erlendum vettvangi.

Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða sumarstarfsfólk í vaktavinnu í verslun 
fyrirtækisins, bæði hluta- og heilsdagsstörf. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf fyrir 1. júní n.k. Í boði eru afleysingastörf, bæði til 
þriggja og sex mánaða.

Störfin felast í afgreiðslu og áfyllingum í verslun. Við leitum að reyk- 
lausum, snyrtilegum og þjónustuliprum einstaklingum.
Einnig leitum við að starfsfólki á lager en unnið er í dagvinnu og er 
meirapróf æskilegt.

Hæfniskröfur:
- Góð þjónustulund - Hæfni í mannlegum samskiptum
- Tungumálakunnátta - Aldurstakmark 20 ár

Nýir umsækjendur fá stutta undirbúningsþjálfun áður en starf hefst.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Fríhafnarinnar á þriðju 
hæð í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á heimasíðu Fríhafnarinnar 
www.dutyfree.is.

Ljósmynd óskast ásamt umsóknum og eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar.

Upplýsingar um starfið veitir starfsþróunarsvið í síma 425 0432 fyrir 
hádegi. Tölvupóstfang: thorunn@fle.airport.is.
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Ingvar Helgason
Ingvar Helgason ehf. er fyrirtæki sem starfað hefur í nær 50 ár við
sölu og þjónustu á bifreiðum. Ingvar Helgason býður upp á mjög
breitt vöruúrval, bíla sem henta við allar aðstæður. Fyrirtækið hefur
umboð fyrir þekkt og vönduð vörumerki sem sannað hafa ágæti sitt
til fjölda ára; Subaru, Nissan, Opel, Saab og Isuzu. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 100 manns og lögð er áhersla á að bjóða gott starfs-
umhverfi í þessu vaxandi fyrirtæki.



Sölufulltrúi
Óskum eftir að ráða sölufulltrúa í verslun okkar. Um er að 

ð felur í 
sér mikil samskipti við viðskiptavini, tilboðsgerð, ráðgjöf 

 .

Hæfniskröfur:
leikar.

• Nákvæmni í vinnubrögðum.
 .

ce-hugbúnaðinum (Word, Excel..)
• Áhugi á innanhússhönnun.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: jon@solar.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2007.

Sýningarstjóri í leikhúsi 
heldur utan um marga 
strengi og sér til þess að 
allt gangi sem best fyrir 
sig.

Sem unglingur starfaði Anna 
Pála Kristjánsdóttir með 
leikhópnum Sögu á Akur-
eyri og ferðaðist mikið með 
honum. Þar kviknaði fyrst 
áhugi hennar fyrir því að 
starfa sem fagmaður innan 
leikhússins, en þó hafði hún 
ekki áhuga á að gerast leik-
kona. Starf sýningarstjóra 
varð fyrir því valinu. Í dag 
hefur hún starfað sem slíkur 
í um 9 ár og þar af í þrjú ár 
hjá Borgarleikhúsinu.

„Ég fór í leiklistarkóla 
í Englandi, Bristol Old Vic 
theater school, þar sem ég 
lærði þetta fag í tvö ár og 
í eitt ár þar á eftir starf-
aði ég við fagið þarlendis. 
Starf sýningarstjóra í leik-
húsi felur fyrst og fremst í 
sér samskipti og skipulagn-
ingu, en ég starfa til dæmis 
mjög náið með leikstjóra og 
er hans tengiliður við allar 
tæknideildir. 

Í samráði við leikstjóra 
skipulegg ég æfingartíma 
leikaranna og er með á 
öllum æfingum. Svo stjórna 
ég sýningunni þegar hún fer 
á svið, en það felur einfald-
lega í sér að sýningin gangi 
eins og hún á að ganga. Þetta 
er reyndar kallað að „keyra“ 
sýninguna. Maður gefur 
ljósamanni og hljóðmanni 
tilskipanir um breytingar 

á því sem þeir eru að gera 
og þessháttar, ég læt leik-
arana vita hversu langt er 
í að þeir eigi að fara á svið 
og hvað tímanum líður svo 
að þetta gangi allt sem best 
fyrir sig.“

Anna Pála segist almennt 
einbeita sér mest að þeirri 
sýningu sem hún sinn-
ir hverju sinni og á erf-
itt með að rifja upp mistök 
eða vandræðagang frá fyrri 
sýningum, enda mikið sem 
gengur á í slíku starfi. Fólk 
að slasast og hlutir sem bila 
eru reglulegar uppákomur 
og því erfitt að halda sér-
staklega utan um slíkt. 

„Sú sýning sem er mér til 
að mynda efst í huga núna 
er sú sem ég er að vinna að 
þessa dagana. Ó fagra ver-
öld í leikstjórn Benedikts 
Erlingssonar. Hún er í miklu 
uppáhaldi hjá mér enda 
mjög fjölbreytt og spenn-
andi verk. Það er kjöt á 
hverju einasta beini í þeirri 
sýningu. Í þessari viku fer 
ég svo að byrja á söngleikn-
um Gretti og það er alltaf 
gaman að taka þátt í slíkum 
verkum, enda mjög margir 
þættir sem þarf að sameina. 
Lifandi tónlist og fleira. 
Grettir er tuttugu og sex ára 
gamalt verk eftir Ólaf Hauk 
Símonarson, Egil Ólafsson 
og Þórarinn Eldjárn sem á 
að setja upp aftur nú á næst-
unni og ég hlakka mikið til 
að byrja að vinna að því,“ 
segir sýningarstjórinn Anna 
Pála að lokum.

Kjöt á hverju 
einasta beini



Réttingamaður
Bílaverkstæðið Bretti ehf vill ráða 

bifreiðasmið eða mann vanan réttingum og bílamálun. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnu á réttinga-

bekk og undirbúningsvinnu fyrir málningu.

Upplýsingar á staðnum eða í síma 897 1766

RA FÖRN I NN

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!

Sjónvarp
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7Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 10 ár. - Íslyft mun flytja í nýtt og
glæsilegt hús í Vesturvör í Kópavogi á næstu mánuðum.

Baðvarsla í Grafarvogslaug
Starfsmann vantar í baðvörslu karla í Grafarvogs-
laug. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu. 
Umsóknarfrestur er til 3. mars 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.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur þurfa að standast hæfnispróf sbr.
öryggisreglugerð fyrir sundstaði. Umsækjendur 
verða að eiga gott með að umgangast fólk, hafa
góða þjónustulund og vera stundvísir.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

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



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.kubbur.is

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.8 M
Stærð: 79.7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.7 M

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 út í 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

Lerkibyggð 5  Ásbúð
Mosfellsbær

Verð: 44.900.000
Stærð: 220,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 21.830.000
Bílskúr: já

Einstakt  tækifæri  í  Mosfellsbæ!!  Skemmtileg  eign  á  skógi  vaxinni  1.567,6  fm  eignalóð  í  Mosfellsbæ.
Eignin skiptist  í  anddyri,  gestasnyrtingu, stofu með arni,  eldhús með borðkrók, þrjú svefnherbergi  með
korki á gólfi  og skápum, glæsilegt baðh. þvottahús með geymslu innaf, efri  hæð 60 fm.(ekki fullkláruð)
og bílskúr með möguleika á stækkun. Eignin og staðsetningin (endalóð) er í  alla staði mjög áhugaverð
og býður upp á mikla möguleika. Möguleiki er á að taka ódýrara íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ uppí.

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl. 16:00-16:30



www.remax.is Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

www.kubbur.is

Bakkastaðir 167
112 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 148,5

Fjöldi herbergja: 4 -5
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21,3
Bílskúr: 23,6

Glæsileg  íbúð á  efri  hæð  við  Bakkastaði í  Grafarvogi.  Eignin  skiptist í  góða  flísalagða  forstofu  með
góðum  skápum.  Samliggjandi  stofu  og  borðstofu  með  parket á  gólfi  og  með  útgengi á  suður-svalir.
Flísalagt  eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  sturta.
Hjónaherbergi  er  rúmgott,  með  góðum skápum og  útgengi á  stórar  suð-austur  svalir.  Tvö  parketlögð
barnaherbergi með skápum. herbergi með glugga sem er skráð geymsla. Þvottahús er innan íbúðar.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SELD

Búagrund 8a
116 Kjalarnes

Verð: 24.900.000
Stærð: 92,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15,1

Flísalagt  anddyri  með  skáp.  Þrjú  góð  svefnherbergi.  Stofa  og  eldhús  eru  í  opnu  rými  þar  sem
eldhúshlutinn er  flísalagður  en stofan parketlögð.  Eldhús með Innex innréttingum, ágætum tækjum og
borðkrók. Stór stofa með útgengi út á 48 fm timbur verönd með heitum potti. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með Innex innréttingu og baðkari . 9 fm nýtt útihús með rafmagni er bak við húsið. Seljandi
mun setja girðingu og trjágróður með innkeyrslu að húsinu. Bílskúrsréttur er til staðar.

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. 17.30-18.00

Dynsalir 10
201 Kópavogur

Verð: 26.000.000
Stærð: 110.3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.6

Komið er  inn  í  parketlagða forstofu  með skápum. Eldhúsið  er  parketlagt  og er  með góðum borðkrók.
Rúmgóð  parketlögð  stofa  með  útgengi  á  hellulagða  verönd.  Hjónaherbergið  er  parketlagt  og  er  með
skápum. Parketlagt barnaherbergi með skápum. Parketlagt sjónvarpshol. Baðherbergið er flísalagt í hólf
og gólf og er með sturtu og baðkari. Flísalagt þvottahús.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 17:00-17:30

Galtalind 2
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 107,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16,5

4ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í Kópavogi.  Eignin skiptist í forstofu með flísum á
gólfi  og  skáp.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi  og  góðri  innréttingu.  2  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi með skápum og útgengi út á svalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtu. Stofan er rúmgóð með útgengi út á suð-vestur svalir. Þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla í
sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og sund.

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

Kristnibraut 51
Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 93,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.100.000

Glæsileg þriggja herbergja íbúð við Kristnibraut. Íbúðin skiptist þannig í  stofu, eldhús, baðherbergi,  tvö
svefnherbergi, þvottahús og forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Úr stofu er gengið út í garð til suðurs.
Þar er hellulögð verönd og möguleiki á 20 fm verönd. Falleg eign sem vert er að skoða

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

GLÆSILEG EIGN

Langafit 12
210 Garðabær

Verð: 19.900.000
Stærð: 79,50

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 10,1

fallega og bjarta íbúð á jarðhæð með sérinngang á góðum stað í Garðbænum. Eignin skiptist í forstofu
með fatahengi. Eldhús með fallegri innréttingu og góðu skápaplássi. Sérlega glæsilegt baðherbergi með
baðkari  með  sturtuaðstöðu,  upphengdu  salerni  og  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Tvö
svefnherbergi  með  skápum.  Rúmgóða  stofu  með  parketi á  gólfi.  Geymsla  er  innan  íbúðar  og  köld
geymsla utan íbúðar.

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. 14.00 - 14.30

?

Lautasmári 5
201 Kópavogur

Verð: 34.900.000
Stærð: 133,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 19,4

Falleg penthouse íbúð á 2.hæðum með góðu útsýni miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með
skápum, borðstofu, eldhús með Kirsjuberjaviðs innréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu með útgengi út
á svalir,  2 svefnherbergi  með góðum skápum, baðherbergi  með flísum á gólfi  og veggjum, baðkari  og
sturtuklefa,  þvottahús  með  flísum  á  gólfi.  Á  efri  hæðinni  er  rúmgóð  sjónvarpsstofa  með  útgengi  út  á
stórar sameiginlegar svalir.

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. 15.00-15.30

Torfufell 44
111 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 99,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,4

4ra herb. íbúð á 2.hæð við Torfufell  í  Reykjavík. Komið er inn á flísalagðann gang með hengi og skáp.
Eldhús er rúmgott með fllísar á gólfi og milli skápa og eldhúsbekkja. Stofan er með parketi á gólfi, björt
og  rúmgóð  þar  sem  búið  er  að  stækka  hana  út  yfir  svalir.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  baði.
Hjónaherbergið er rúmgott með skáp og dúk á gólfi. Barnaherbergin eru tvö annað með parketi og hitt
með dúk á gólfi.

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. 14.00-14.30
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Verð: 36.900.000
Stærð: 193,7

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 33.070.000
Bílskúr: já stæði

Sjávargrund 5
210 Garðabær

LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Óli Gísli

Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

Opið hús í dag frá kl 14-15

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Sérlega skemmtileg íbúð sem hentar einkar vel fyrir stóra fjölskyldu. 
5 svefnherbergi, möguleiki á 2 baðherbergjum. 2 góðar stofur.Gegnheilt parket á 
gólfum. Sérsmíðaður stigi upp á efri hæð með góðu opnu rými og 2 stórum 
herbergjum.  Stórir  þakgluggar  sem  gefa  mikla  birtu. Tvennar  svalir. 
Baðherbergi  með  baðkari,  sturtuklefi í  þvottahúsi.  Þvottahús í  íbúðinni. 
Frábær  garður  fyrir  litlu  börnin.  Stórt  stæði í  bílageymslu.  Góðar  geymslur. 
Þetta er eign sem vert er að skoða. Góð  kaup fyrir stóra fjölskyldu, mikið fyrir lítið.
Stutt í  nýjan  skóla  og  leikskóla í  Garðabæ,  Sjálandsskóla  og  góðar göngu-
leiðir í nágrenninu. SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Burknavellir 17a
Hafnarfirði

Verð: 23.900.000
Stærð: 106.7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.370.000
Bílskúr:  Bílskýli

Einkar Björt og falleg 4 herb.endaíbúð með stæði í bílskýli  Stutt í alla þjónustu. Sér inngangur af svölum
í lyftuhúsi.Barnaherbergin eru 2 með sérsmíðuðum góðum skápum. Hjónaherbergið rúmgott með miklu
skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  eikarinnréttingu,  burstuðu  stáli á  milli  skápa  og  góðum  tækjum.
Opið inn í stofu/borðstofu. Fallegt plankaparket á gólfum.Forstofa flísalögð. Baðherbergið með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús í íbúðinni. Sér geymsla í íbúð og í kjallara. Góðar suðvestur svalir.

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Furulundur 1
210 Garðabæ

Verð: 62.800.000
Stærð: 259 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

Glæsilegt  einbýlishús á  hornlóð.  Forstofa,  gestasalerni  og  hol  eru  með  náttúrusteini á  gólfi.
Bókaherbergi, stofa, eldhús og borðstofa eru með gegnheilu parketi á gólfi. Hjóna- og barnaherbergi eru
með parketi.  Eldhúsinnréttingar  úr  gegnheillri  hnotu. Í  stofunni  er  arin  og útgengi á suð-vestur  verönd.
Sólstofa er með náttúrustein á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með sturtuklefa og baði. Garðurinn er vel
ræktaður með gróðurhúsi. Hiti er í helllulagðri innkeyslu fyrir framan húsið.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hrísmóar 2a
210 Garðabæ

Verð: 20.7M
Stærð: 85.8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.2M
Bílskúr: Nei

Íbúðin er 3ja herbergja á 3ju hæð með sérinngangi af svölum. Komið er inn í forstofu með skápum. Á
hægri  hönd  er  eldhúsið  með  fallegri  kirsjuberjainnréttingu.  Barnaherbergið  er  til  vinstri  við  forstofu.
Þvottaherbergi/geymsla er innan íbúðar. Baðherbergi er með hvítri  fallegri  innréttingu. Flísar á gólfi  og í
kringum  baðið.  Sjónvarpsholið  er  mjög  vel  skipulagt á  ganginum.  Hjónaherbergið  er  með  góðum
skápum. Stofan er björt og með útgengi á suðursvalir. Góð sameign.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is Álfholt 2B
220 Hafnarfjörður

Verð: 19.500.000
Stærð: 96,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: nei

REMAX Lind kynnir góða 4 herbergja íbúð á góðu verði við Álfholt 2b í Hafnarfirði. Forstofa er flísalögð.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplássi. Dúkur er á gólfi í eldhúsi og herbergjum. Skápar
eru  í  öllum  herbergjum.  Þvottahús  er  innaf  eldhúsi.  Baðherbergið  er  flísalagt   (  hiti  í  gólfum  )  með
innréttingu  ,  baðkari  og  sturtu.  Parket  er  á  stofu  og  þaðan  útgengt  á  suðvestur  svalir.  Sameignin  er
snyrtileg og eru þrif inní húsgjöldum.

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. 14-14:30

Auðbrekka 34
200 Kópavogur

Verð: 15.900.000
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 9.050.000
Bílskúr: nei

Íbúðinni fylgir sólpallur. Komið er inn í forstofu með ljósu parketi sem tengir saman stofuna, eldhúsið og
baðherbergið.   Eldhúsið  er  snyrtilegt  með  flísum  á  milli  skápa  og  á  gólfi  og  með  góðum  búrskáp.
Baðherbergi er með eldri innréttingu, baði og sturtuaðstöðu.  Stofan er með ljósu plastparketi og góðum
gluggum sem snúa í garðinn. Inn úr stofu er gengið inn í herbergi sem er búið að skipta í tvö minni sem
eru bæði með gluggum og ljósu plastparketi, lítið mál að breyta aftur í eitt.

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. 14-14:30

Þrastarás 16
220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 112,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: nei

Gengið  er  inní  íbúðina  af  svölum.Forstofan  er  flísalögð  og  með  góðum  skáp.  Í  íbúðinni  eru  3
svefnherbergi , stórt hjónaherbergi með góðu skápaplássi einnig eru skápar í barnaherbergjum. Parket
er  á  stofu  og  herbergjum.  Þvottahús  er  inní  íbúðinni  og  einnig  lítil  geymsla  sem  getur  nýst  sem  lítið
herbergi jafnvel. Allar innréttingar eru frá Alno. Gengið er út á svalir út úr stofu. Svalirnar eru rúmgóðar og
með góðu útsýni. Sameign er öll hin glæsilegasta.

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. 15-15:30
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Gnoðarvogur 62 
104 Reykjavík 

Verð: 39.500.000 
Stærð: 183,2 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1959 

Brunabótamat: 24.600.000 
Bílskúr: já 

Björt  og  mjög  rúmgóð  sérhæð  með  bílskúr í  fjórbýli á  þessum  vinsæla  stað í  borginni.  Forstofa  með 
náttúrusteini á  gólfi  og niðurteknu lofti  með halogenlýsingu.  Rúmgott  sjónvarpshol  með parketi á  gólfi. 
Eldhús með hvítri/beyki  innréttingu og góðum borðkrók.  Stofur  eru  parketlagðar  með útgengi á  stórar 
suðursvalir.  Herbergin  eru 4  og  baðherbergi  er  með  baðkari  og  sturtuaðstöðu.  Búið  er  að  endurnýja 
skolp, vatnslagnir og flestar rúður í húsinu. Skemmtileg eign á góðum stað og stutt í alla þjónustu. 

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lautasmári 5 
201 Kópavogur 

Verð: 23.500.000 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

Mjög  skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð í  góðu  lyftuhúsi.   Rúmgóð  forstofa  með  fataskápum.   2 
svefnherbergi  bæði  með  skápum.   Eldhús  með  innréttingu á 2  veggjum  og  borðkrók.   Þvottahús  er 
innan  íbúðar.   Stofan  er  innst í  íbúðinni  og  útgengt á  svalir.   Baðherbergi  er  bæði  með  baðkari  og 
sturtubotni.  Nánasta umhverfi:  Smáralindin er í  2ja mín. göngufæri,  einnig örstutt í  Smáratorg með allri 
sinni þjónustu sem og Gullsmárinn fyrir eldri borgara.  Einnig er örstutt í bæði skóla og leikskóla. 

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Strandvegur 4
210 Garðabær 

Verð: 49.7M 
Stærð: 159,5fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 28,7M 
Bílskúr: bílskýli 

Kynnum  hér  eina  af  glæsilegustu  íbúðum  Sjálandsins.  Um  er  að  ræða  íbúð á  efstu  hæð  með  3 
rúmgóðum  svefnherbergjum  og  mjög  stórri  stofu  með  mikilli  lofthæð  og  stórfenglegu  útsýni.  Íbúðinni 
fylgir  stæði í  bílahúsi.  Mjög  fallegt  plankaparket  er á  gólfum  en  flísar á  baðherbergi  og  þvottahúsi. 
Innréttingar eru úr eik og hvíttaðri eik. Vönduð tæki eru í eldhúsi og ísskápur og uppþvottavél geta fylgt 
með. Þetta er lúxusíbúð í algjörum sérflokki þar sem engu hefur verið til sparað. 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 32,9M 
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús á þessum vinsæla stað. Eignin er laus strax. Forstofa, rúmgott eldhús 
með  vandaðri  innréttingu,  stofa,  þvottahús  og  gestasalerni  (óklárað)  er á  neðri  hæð  hússins.  Fallegur 
viðarstigi liggur upp á efri hæð. Þar er sjónvarpshol, baðherbergi með sturtuklefa og 3 rúmgóð herbergi 
með  parketi á  gólfi  hægt  að  breyta í 4  herbergi.  Búið  er  að  endurnýja  klæðningu  utan á  húsi  og 
glugga.Þetta er virkilega góð eign á góðum stað í gamla bæ Hafnarfjarðar. 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
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Grundarstígur 5a
101 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 110,8

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 13.050.000

Lítið einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í Þingholtunum. Á hæðinni er lítil forstofa, nýuppgert
viðarklætt  baðherbergi/þvottahús,  rúmgott  eldhús,  stofa/borðstofa  og  svefnherbergi. Á  efri  hæð  er
hjónaherbergi, vinnuaðstaða og garðskáli sem nú er nýtt sem svefnherbergi. Byggingaréttur hefur verið
aukin til samræmis við Grundarstíg 3. Hús með möguleika.

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

Grundartangi 16
270 Mosfellsbær

Verð: 22.700.000
Stærð: 76,3 fm.

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 13.700.000

Fallegt, lítið og vel skipulagt þriggja herbergja raðhús í góðu, grónu og barnvænu hverfi. Garður með palli
og  nýjum  grasþökum.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Þvottahús  (nú
leikherbergi)  og endurnýjað baðherbergi  með flísalagðri  sturtu og tengi  fyrir  þvottavél  og þurrkara.  Hvít
innrétting í eldhúsinu með góðum skápum. Plastparketi á gólfi í eldhúsi og stofu. Geymsluloft er yfir allri
íbúðinni. “Risasmátt” raðhús sem kemur skemmtilega á óvart.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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. 16:00-16:30

Straumsalir 7
203 Kópavogur

Verð: 35.900.000
Stærð: 148,5 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 20.550.000

Stór og glæsileg íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni í litlu fjölbýli á fallegum stað í Salahverfinu. Í íbúðinni
eru 3 stór  svefnherbergi,  baðherbergi  og gestasnyrting,  þvottahús og stórt  opið rými  sem í  er  eldhús,
stofa og borðstofa. Glæsilegar gegnheilar eikarinnréttingar í eldhúsi og granít á borðplötum. Eikarparket
á gólfi.  Svalir  með fallegu útsýni.   Baðherbergi  með flísum á gólfi.  Þvottahús innaf.  Grunnskóli  í  næsta
húsi og Smáralindin í 5 mín. aksturfjarlægð. Flott íbúð á flottum stað!

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

Hringbraut 68
Reykjanesbær

Verð: 28.500.000
Stærð: 219.1 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 25.200.000

Sérhæð í tvíbýlishúsi og auka íbúð í kjallara miðsvæðis í Keflavík.   Hæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús
með  borðkrók,  stofu,  þrjú  svefnherbergi  og  baðherbergi.   Parket á  gólfum,  en  flísar á  baði  og  hiti  í
baðgólfi.  Pallur út frá stofu sem snýr í suðvestur.  Kjallaraíbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, hol, tvö
svefnherbergi og samliggjandi stofu og eldhús.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

AUKAÍBÚÐ Í KJALLARA

Skeljatangi
270 Mosfellsbæ

Verð: 21,900,000
Stærð: 94,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.3

Efri sérhæð í fjórbýlishúsi með sér inngangi af svölum. Svefnherbergin eru 3. öll með skápum og dúk á
gólfi. Á baðherbergi er baðkar með sturtu, innrétting um vask og dúkur á veggjum og gólfi. Tengi er fyrir
þvottavél.  Eldhúsið  er  opið  fram í  stofuna,  þar  er  ágæt  innrétting  og  tæki  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.
Stofan  er  björt  og  út  af  henni  góðar  suður-  svalir.  Lítil  geymsla  er  innan  íbúðarinnar  og  önnur  köld
geymsla úti við inngang. Á gólfum í forstofu, eldhúsi og stofu eru steinflísar.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Efri sérhæð
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Verð: 25.000.000Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30 

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

Aðeins 3 íbúðir eftir .. Flott útsýni..
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. 16.00 - 16.30 

Verð: 25.000.000
Stærð: 4

Bílskúr: JÁ
Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30 

• 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 !
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu !

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. 17.00 - 17.30 

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: JÁ

Norðurgarður 17
230 Reykjanesbær

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  127,6  fm 5  herbergja
endaraðhús þar af 18 fm bílskúr. Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi og
fatahengi,  þaðan er gengið inn í  hol,  notað sem sjónvarpshol með parketi  á
gólfi.  Eldhúsið,  parketi á  gólfi  og  ljós  viðarinnrétting  borðkrókur  við  glugga,
uppþvottavél, fylgir. Opið er úr eldhúsinu inn í stofu. Stofan er björt og falleg
með parketi á gólfi.  Gangur er með parketi á gólfi. 2 barnaherbergjanna eru
með  dúk á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðum fataskápum og  parketi á  gólfi.
Baðherbergið er allt nýtekið í gegn með fallegum flísum á veggjum og gólfi og
baðkar  með  sturtu.  Þvottahús  er  allt  nýtekið í  gegn,ný  innrétting  og  flísar  á
gólfi,  inn  af  þvottahúsi  er  svo  gengið  inn í  bílskúrinn  sem  er  að  hluta  til
innréttaður sem herbergi. Sjón er sögu ríkari. Bóas sýnir eignina.

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð: 56.900.000
Stærð: 203,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

Vallargerði 10
200 Kópavogur

FASTEIGNIR

• 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

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.30 

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 15.30 - 16.30 
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Verð: 24,9
Stærð: 95,5fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.720.000
Bílskúr: Já

Katrínarlind 2-4
Grafarholt

RE/MAX SENTER kynnir: Þrjár íbúðir á þessum frábæra stað í Grafarholti þar
sem  stutt  er  í  útivistarsvæði.  Íbúðirnar  eru  fullbúnar  með  gólfefnum  og
innréttingum.  Góðar  suður  svalir.  Sérinngangur  í  allar  íbúðirnar  af  svölum.
Stæði  í  bílageymslu  fylgir  öllum íbúðum.  Ráðgert  er  að  byggja  sundlaug og
íþróttahús   ásamt  annari  íþróttaaðstöðu   á  svæðinu.  Stutt  er  í  leik-  og
grunnskóla.  Stílhreinar og fallegar íbúðir á fjölskylduvænum stað.

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 kl 18-18.30

Öndverðanes 1 
Grímsnesi við Hvítá

Verð: 14.900.000
Stærð: 60,9

Byggingarár: 2006

RE/MAX  SENTER  kynnir:  Sumarhús í  landi  múrara í  Öndverðanesi  1.  Frábær  staðsetning  við  Hvítá  í
góðu  skjóli.  Bústaðurinn  stendur á  5600fm  leigulandi. Á  svæðinu  er 9  holu  gólfvöllur  sem  árið  2008
verður 18 holu.  Aðgangur að sundlaug. Í  dag er bústaðurinn fulleinangraður með frágenginni  rakavörn
(plastaður).  Efni í  milliveggjastoðir  fylgja.  Að  utan  afhendist  húsið  fullklárað.  Verönd  frágengin  en  án
handriðs og girðingar. Rafmagn fyrir vinnuljós. Eign sem vert er að skoða.

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið og pantið skoðun

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Brekkutangi 16
Mosfellsbær

Verð: 41.900.000
Stærð: 254 fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 32.490.000
Bílskúr: Já

REMAX SENTER kynnir: Skemmtilegt 254 fm 3ja hæða raðhús í fallegu hverfi í Mosfellsbæ.  Eldhús með
upprunalegum innréttingum og dúk á gólfi.  Stofa er stór og rúmgóð með eikarparketi  á gólfi.  Efri  hæð
skiptist  í  4  svefnherbergi.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Þvottahús  með  innréttingu.  Í
kjallara er íbúð með sérinngangi. Eldhús með hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Baðherb. með sturtuklefa,
2 herbergi bæði dúkalögð með skápum.  Stofa með plastparketi.  Geymsla með tengi fyrir þvottavél.

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

Ásakór 1
203 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 125

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.535.000
Bílskúr: Bílskúr

Nýja 3 herbergja íbúð með bílskúr og frábæru útsýni yfir  borgina . Þetta er virkilega skemmtileg eign á
góðum  stað í  kópavogi.  Forstofan  er  með  góðum  skáp.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með
fallegri innrétting og baðkari. Opið er inn í stofu frá eldhúsi. Virkilega falleg eikar innrétting frá INNX sem
nær alveg upp í  loft  með góðu skáparplássi  og góðri  eyju  með tækjum og glæsilegum háf.   Rúmgott
þvottaherbergi er í íbúðinni. Stórar norður svalir með frábæru útsýni. Afhending er við kaupsamning.

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag milli 15:30-16:00

Álfaborgir 9
112 Rvk

Verð: 16,8
Stærð: 67

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10,2
Bílskúr: Nei

Komið inn í flísalagða forstofu með skáp og fatahengi.Geymsla innaf með dúk og hillum. Komið inn í hol
með parketi.Til hægri er baðherbergi, flísalagt gólf, 2 veggir flísalagðir, vaskur og baðkar. Hjónaherbergi
er með rúmgóðum skápum.Stofa og eldhús er opið rými.Eldhús er með L-laga innréttingu,efri og neðri
skápar,flísalagt  á  milli.Frá  stofu  er  útgengt  út  á  suðursvalir  með  útsýni.Í  sameign  er  hjólageymsla  og
sérgeymsla. Íbúðin er nýlega máluð og með nýlegu parketi.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30
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Verð: 48.000.000
Stærð: 295fm

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 32.400.000
Bílskúr: já

Austurgerði 7
108 Reykjavík

Einbýlishús við Austurgerði.  Húsið er 295,5 m² og stendur á 951 m² gróinni
lóð með háum trjám, timburverönd. Lýsing eignar: Húsið hefur verið er byggt
í  nokkrum  áföngum  og  þarfnast  endurskipulagningar  og  endurnýjunar,  en
gefur mjög mikla möguleika.  Húsið skiptist þannig: Á aðalhæð er lítil forstofa
með  djúpum skáp,  herbergi  á  vinstri  hönd,  skápur,  hol,  2  stofur,  garðskáli,
rúmgott  eldhús  með  hvítri  innréttingu,  2  önnur  svefnherbergi  bæði  með
skápum  og  annað  með  svölum.  Efri  hæð  er  innréttuð  sem  sér  íbúð,
svefnherbergi,  baðherbergi,  opið  eldhús  og  stofa  ásamt  geymslu.  Í  kjallara
eru  herbergi,  nokkrar  geymslur,  stórt  þvottahús  og  bílskúr.  Kjallari  með
sérinngangi  og  hægt  að  hafa  sem  séríbúð.  Eign  með  frábærum  garði  og
miklum möguleikum.

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 í dag

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

Heiðarból 49
230 Keflavík

Verð: 34,8 m
Stærð: 205,8 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 30,6 m
Bílskúr: 49 fm

Mjög  fallegt,  vel  skipulagt  og  bjart 5  herbergja  einbýlishús á  einni  hæð  með  mikilli  lofthæð í  Keflavík.
Innbyggður  bílskúr  með  geymslulofti  og  fallegur  sólpallur.   Hús  og  þak  var  málað  síðastliðið  sumar.
Hitalögn í  steyptu  bílaplani  við  húsið.   Stór,  fallegur  og  afgirtur  garður  og í  honum  er  fallegt,  lítið,
sérsmíðað  barnahús.   Mjög  góð  staðsetning  við  hlið  Heiðarskóla  og  örstutt  frá  verslunum  og  annarri
þjónustu.  Þetta er fallegt,  barnavænt fjölskylduhús á góðum stað.

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Bókið skoðun í síma 820-0589

Baldursgata 9
101 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 91

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 12.050.000

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð í  Þingholtunum á efstu hæð með sér inngangi.  Eitt  svefnherbergi  -
tvær stofur - eldhús - baðherbergi. Þvottahús og geymsla í sameign. Forstofa með náttúruflísum á gólfi.
Eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  náttúrusteini  á  gólfi.  Baðherbergi  með  nuddbaðkari,  upphengdu
salerni  og  granít  flísum  á  gólfi  og  veggjum.  Borðstofa  og  stofa  með  olíuborinni  gegnheilli  rauðeik.
Svefnherbergi með skápum og rauðeik á gólfi.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 15:30

Barðavogur 34
104 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 209.6

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 26.990.000
Bílskúr: 39.1 fm.

Mikið  endurnýjað  einbýlishús  með  aukaíbúð  í  kjallara.   Miðhæð:  tvær  stórar  stofur  -  svefnherbergi  -
baðherbergi - eldhús. Ris: Þrjú rúmgóð svefnherbergi - svalir og baðherbergi.  Kjallari: 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi. Stór geymsla og þvottahús.  Bílskúr.  EIGININ ER LAUS STRAX !

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Einbýlishús með aukaíbúð.

Blikahólar 4
111 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 104 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.080.000
Bílskúr: 28 fm.

Falleg  og  mikið  endurnýjuð  4ra  herbergja  útsýnisíbúð  á  5.hæð í  lyftublokk.  Eldhús  með  nýlegri  (2006)
innréttingu  frá  HTH.  Baðherbergi  nýlegt(2006)  með  tengi  f.  þvottavél  og  þurrkara.  Rúmgott
hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr með heitu/köldu vatni. Geymsla í
sameign.

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16:00 - 16:30

Vallarás 1
110  Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 88.4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.150.000

Góð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 5. hæða lyftuhúsi. Komið inn í  stóra forstofu með geymsluherbergi.
Eldhús  með  borðkrók.  Stofa  /  borðstofa  björt  og  rúmgóð.  Baðherbergi  með  flísum  og  baðkari.
Hjónaherbergi  með  skápum.  Ágætt  barnaherbergi.  Flísar  á  gólfum  nema  í  svefnherbergjum  sem  er
parket. Blokk nýlega máluð. Þvottahús og geymsla í sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:30 - 16:00
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Verð: 33.000.000
Stærð: 121,9 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.750.000

Baugakór 26
203 Kópavogur

REMAX  Mjódd  kynnir  nýja  og  glæsilega  eign í  Kópavogi.  Um  er  að  ræða
mjög vandaða íbúð alls 121,9 fm með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Mjög  rúmgott  aðalsvefnh.  með  fallegum  hornglugga  og  eikarinnréttingum.
Tvö  rúmgóð  og  falleg   svefnherbergi  með  eikarskápum,  annað  með
hornglugga.  Bjart  baðherbergi  með  hornnuddbaðkari,  upphengdu  wc  og
eikarinnréttingum. Eldhús með eikarinnréttingum og AEG tækjum í burstuðu
stáli.  Eldhús  er  opið  inn í  stóra  og  bjarta  stofu. Á  gólfi  er  náttúrusteinn  og
olíuborið  plankaparket  sem  er  verið  að  leggja  á.  Frá  stofu  er  útgengt  út  á
stórar  svalir.  Sameign  er  snyrtileg  og  er  garður  tyrfður.  -  VÖNDUÐ  EIGN
SEM VERT ER AÐ SKOÐA ! Heimir Bergmann

Sölufulltrúi
822 3600

heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Opið hús Í DAG MILLI 15:30 OG 16:00

MJÓDD

Verð: 41.500.000
Stærð: 178 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 24.600.000
Bílskúr: já

Safamýri 83
105 Reykjavík

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA

EIGN Á EFTIRSÓKNARVERÐUM STAÐ

REMAX  Mjódd  kynnir  mjög  skemmtilega,  vel  skipulagða  178  fm  sérhæð  í þríbýli  með
30  fm  bílskúr á  eftirsóttum  stað í  Austurbæ  Reykjavíkur.  Þegar komið  er  inn í  íbúðina,
er  inng. í  svefnherbergi  með  hlyn  parketi á  gólfi  og gestasnyrtingu.  Eldhús  með  dúk á
gólfi  og  er  rúmt,  með  góðum borðkrók. Innrétting og tæki ágæt.  Frá eldhúsið er gengið
inn í borðstofu og stóra stofu sem eru samliggjandi og með hlynarparket á gólfi.  Stórir
gluggar eru í stofu og  borðstofu  og  því  stofan  mjög  björt.  Útgengt  er  út á
suður/vestur  svalir sem  eru  mjög  stórar.    Frá  stofu  er  gengið  inn á  gang  sem
liggur  að svefnherbergjum  og  aðalbaðherbergi.  Minna  svefnherbergið  er  með 
eikarparketi á gólfi en hjónaherbergi með dúk. Skápar eru í hjónaherbergi. Á baðher-
bergi  er  nuddbaðkar  og  flísalagt á  gólfi  og  veggjum.

Drekavellir 22 
221 Hafnarfirði 

Verð: 24.900.000
Stærð: 105,4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2005 

Brunabótamat: 18.000.000 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér garði í Hafnarfirði. Íbúðin er 
105,4 fm. Rúmgóð forstofa með fataskáp. Eldhús er með eikarinnréttingu með flísum á milli efri og neðri 
skápa  og  öll  tæki  frá  AEG.  Svefnherbergi  eru  með  eikarskápum  og  er  íbúðin  öll  með  eikarparketi  að 
frátöldu baðherb. og þvottahúsi. Baðherb. er flísalagt og með baðkari með sturtu. Falleg eikarinnrétting 
er á baði. Þvottaherbergi er flísalagt og er rúmgóð geymsla. Stofa er stór og björt með útgengt í garð. 

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Álfholt 16
Hafnafjörður

Verð: 28.800.000
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.450.000

REMAX / BORG KYNNIR   OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. FEBRÚAR KL : 15.30 - 16.00  Til sölu falleg
131,5 fm jarðhæð ásamt 4,9 fm geymslu samtals 136,4 fm. í Álfholtinu Hafnafirði. 3 svefnherbergi og 2
stofur. Útgengt út í fallegan garð. Sjón er sögu ríkari.

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 : 15.30 - 16.00

Rósarimi 2
Gravarvogi

Verð: 19.500.000
Stærð: 98,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: já

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 15.30 – 16.00
Falleg og rúmgóð 3. herbergja 70,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 22,8 fm bílskúr og 4.9 fm geymslu samtals 
98,4 fm í Rósarima Grafarvogi. Komið er inn í hol með fataskáp og fatahengi. Eldhúsið er með hvítri 
inréttingu og flísum á milli borðs og efri skápa. Gengt er úr eldhúsi út á svalir. Stofan er björt og rúmgóð. 
Baðherbergi með sturtu og þvottavéla aðstöðu. Hjónaherbergi rúmgott með fataskápum upp í loft. 
Rúmgott barnaherbergi einnig með fataskápum upp í loft. Gólfdúkur er á allri íbúðinni. Bílskúr er staðsettur 
undir íbúðarhúsi næst útihurð húss. Hjóla og vagnageymsla er í kjallara.

Tindaflöt 5
300 Akranesi

Verð: 15.900.000
Stærð: 78,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 13.450.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl: 17.30 - 18.00
2 ja til 3 ja herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu 8 íbúða húsi á Akranesi.  Nánari lýsing: 
Gengið er inn í rúmgott flísalagt hol með fataskápum og fatahengi og þaðan inn í 
parketlagt aðalrými. Eldhús parketlagt með dökkri viðarlitaðri innréttingu og miklu 
skápaplássi. Sólgóð suðurverönd með aðgengi út í garð. Sjón er sögu ríkari.
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Blómakompaníið
Austurveri

Frábært  tækifæri  fyrir  þá  sem  vilja  láta  drauminn  rætast.  Til  sölu  er  blómabúðin  Blómakopaníið  sem
staðsett  er  í  miðjum  kjarnanum  í  Austurveri  við  Háaleitisbraut.  Staðetning  búðarinnar  er  mjög  góð  í
kjarnanum, mjög nálægt inngangi. Búðin er í góðum rekstri. Leiga á mánuði fyrir húsnæðið er 65.000 á
mánuði.  Í  dag er  einn starfskraftur  í  fullu  starfi  og svo fólk  í  hlutastörfum.  Verslað er  við  góða íslenska
birgja.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Frábært tækifæri!

Daggarvellir 9
221 Hafnarfjörður

Verð: 29,9
Stærð: 122,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21,2

Björt og falleg íbúð á efri hæð í fjórbýli á Völlunum. Flísalögð forstofa með skápum. Inn af forstofunni er
góð  geymsla.  Þrjú  góð  herbergi  í  íbúðinni,  öll  með  skápum.  Sjónvarpshol  er  í  miðri  íbúðinni.
Baðherbergið  er  flísalagt,  sturta  og  baðkar.  Opið  og  bjart  eldhús  með innréttingu  frá  HTH.  Opið  er  úr
eldhúsinu inn í borðstofu og stofu. Þvottahús er í íbúðinni. Gegnheil olíuborin eik á gólfum. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Halogen lýsing. Falleg eign á góðum stað.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Verð: 14,9
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 8,5

Tveggja  herbergja  íbúð  á  fyrstu  hæð á  góðum stað.  Forstofa  með  parketi  á  gólfi.  Forstofan  er  í  senn
miðrými  íbúðarinnar,  skápar.  Hlaðinn  veggur  í  enda  forstofunnar.  Herbergi  með  dúk  á  gólfi.  Stofa
parketlögð. Eldhús með eldri innréttingu, rúmgott og ber vel að hafa borð í eldhúsinu. Gott skápapláss.
Baðherbergi  flísalagt  og  með  sturtu.  Áhvílandi  10  milljóna  króna  erlent  lán  frá  Frjálsa
fjárfestingarbankanum með vaxtagjalddögum í þrjú ár. Laus við kaupsamning.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 19:00-19:30

Hlíðarvegur 62
200 Kópavogur

Verð: 28,9
Stærð: 103,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 15,9

Björt og falleg neðri sérhæð á besta stað í Kópavogi. Flísalögð forstofa með skápum. Inn af forstofu er
geymsla.  Eldhús  með  dökkri  innréttingu,  rúmgott.  Stofan  er  björt  og  úr  henni  er  útgengt  á  tvo  vegu,
annars  vegar  út  á  pall  og  hins  vegar  út  í  garð.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  sem  og  barnaherbergið.
Baðherbergið er flísalagt, baðkar. Inn af baðherberginu er þvottahús. Gott skipulag er í íbúðinni. Sjá fleiri
myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

Rauðarárstígur 34
105 Reykjavík

Verð: 15,5
Stærð: 57,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 7,8

Falleg  og vel  skipulögð 3ja  herbergja  íbúð.  Komið er  inn  í  forstofu  sem er  í  senn miðrými  íbúðarinnar.
Eldhús  með  hvítri  eldri  innréttingu.  Baðherbergið  er  með  sturtu.  Stofan  er  stór  og  björt  og  ber
auðveldlega borðstofuborð  líka.  Tvö herbergi  eru  í  íbúðinni.  Hjónaherbergið  er  rúmgott.  Geymsla  fylgir
eigninni í risi og sameiginlegt þvottahús er í kjallara. Gott skipulag, gott verð og frábær fyrstu kaup! Sjá
fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 19:00-19:30

Sólheimar 18
104 Reykjavík

Verð: 41,9
Stærð: 178,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Já

Falleg hæð á góðum stað í Sólheimunum. Íbúðin er 152,4 fm og bílskúrinn 26,2 fm. Flísalögð forstofa.
Úr  henni  er  komið  inn  í  sjónvarpshol.  Í  holinu  er  forstofuskápar  og  gestasalerni.  Eldhúsið  er  með eldri
innréttingu  og  inn  af  því  er  þvottahús.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt.  Stúkkað  hefur  verið  af  með  léttum
vegg  herbergi  inn  af  stofunni.  Þrjú  herbergi  eru  á  herbergisgangi.  Rúmgott  hjónaherbergi  og  tvö  góð
barnaherbergi. Baðherbergi flísalagt, baðkar og sturta. Sjá myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 20:00-20:30

Kleifarsel 3
Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 203,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 25,5
Bílskúr: Já

Afar  fallegt  tengihús á  tveimur  hæðum ásamt bílskúr.  Neðri  hæð:  Flísalögð forstofa,  gesta  wc.  Eldhús
með borðstofu, nýleg hvít og Tekk innrétting, búr, flísar. Þvotthús með ljósri innréttingu, útgengi í garð.
Rúmgóð stofa  með  kínverskum nátturustein  á  gólfi,  útgengi  á  stóran  pall,  mikil  veðursæld.   Efri  hæð:
Þrjú svefnherbergi með skápum Alrými sem nýtt er sem sjónvarpshol, útgengi á svalir. Baðherbergi með
baði sturtu og baði.  Bílskúr innréttaður sem herbergi og geymsla Eign sem geru verulega á óvart.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 19-19:30
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Jötnaborgir 12
112 Reykjavík

Verð: 29,9
Stærð: 144

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 20,3
Bílskúr: Já

Mjög  falleg  og  góð  íbúð  ásamt  bílskúr  á  frábærum  útsýnisstað  í  Grafarvogi.  Anddyri  með  flísum,
fataskápur. Stofa/borðstofa með parketi á gólfi, útsýni til vesturs, svalir til suðurs. Eldhús með parketi á
gólfi, innrétting úr mahony. Tvö svefnherbergi með miklu útsýni. Hjónaherbergi með góðum fataskápum.
Innihurðar og skápar úr mahony. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Á jarðhæð er bílskúr með geymslu
innaf. Eignin er öll mjög snyrtileg.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 15:45-16:15

Kambasel 35
109 Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 219

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 27,7
Bílskúr: Já

Gott, mikið endurnýjað og snyrtilegt 3ja hæða raðhús ásamt bílskúr. 1.hæð: Flísar á gangi. Hjónaherb.
með góðum fataskápum, útg.  á nýlegan sólpall.  3 herb. Baðherb. flísalagt,  falleg innrétting, sturtuklefi,
hiti  í  gólfi.  Þvottahús á hæðinni. 2.hæð: Mjög rúmgóð stofa og borðstofa með flísum á gólfi,  hiti  í  gólfi,
svalir. Eldhús rúmgott og bjart, borðkrókur. Vinnuherbergi og gestabaðherb. 3.hæð: Opið rými sem nýtt
er sem sjónvarpsstofa, geymslupláss. Innkeyrsla steypt og hiti í plani. Þak yfirfarið og málað.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 14:30-15:00

Álfhólsvegur 37
Kópavogur

Verð: 46.900.000
Stærð: 180,9

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 23.200.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir fallegt einbýlishús með góðu útsýni á grónum stað í Kópavogi.  Húsið er alls 180,9
fm.  og  fyrir  liggja  samþykktir  fyrir  ca.80  fm  bílskúr.   Húsið  er  á  þremur  hæðum  með  sérinngangi  á
aðalhæð og í kjallara þannig að möguleiki er fyrir hendi að vera með séríbúð í kjallara til útleigu.   Það er
á fjölskylduvænum stað þar sem stutt er í alla verslun og þjónustu.  Húsið sjálft er í fínu standi, búið er að
skipta um alla glugga í húsinu.  Við húsið í suðurátt er fallegur sólpallur með skjólgirðingu.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 15:00-15:30

Þorláksgeisli 5
113 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 109,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.545.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi.   Íbúðin:  Sérinngangur,  forstofa  með  góðum  skáp.Flísar  á
gólfi.  Eldhús er á hægri hönd, eikar innrétting frá HTH, tæki frá AEG, fallegur háfur. Borðkrókur. Inn af
eldhúsi er þvottahús sem er flísalagt og geymsla. Stofa er rúmgóð og útgengt er pall  frá henni. Fallegt
parket á gólfum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og er skilað með sturtu.  Laus við kaupsamning.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 15-15:30
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Verð: 14.800.000
Stærð: 90,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Laut 16 
Grindavík

RE/MAX HEIMILI  OG JARÐIR  KYNNA:  12  íbúða  fjölbýlishús í  byggingu.  90
prósent  lánamöguleiki.  Byggingaraðili  lánar  10  prósent  til  viðbótar  við  80
prósent  frá  íbúðalánasjóði.  Húsið  er  steyp  með  einingum  frá
einingarverksmiðjunni  Borg.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  án  gólfefna.
Innréttingar,  fataskápa  og  hurðir  geta  kaupendur  valið,  eik,  maghony  eða
lakkað  hvítt.  Húsið  verður  steinað  að  utan.  Lóð  verður  tyrfð  og  bílaplan
malbikað. Húsið er vel staðsett nálægt skóla og leikskóla. Þetta eru virkilega
gott tækifæri enda skemmtilegar íbúðir, gott verð og mjög góð  staðsetning.
Aðeins  nokkrar  íbúðir  eftir.  Íbúðirnar  verða  tilbúnar  til  afhendingar  2007.
Byggingaraðili:  Landmenn  ehf.  Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Drífa  Björk
Kristjánsdóttir sölufulltrúi RE/MAX s. 869 1078.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

90 PRÓSENT LÁNAMÖGULEIKI !

Eyjarvegur 14
Geysir

Verð: 28.800.000
Stærð: 95,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.700.000

Glæsilegt  heilsárshús  við  Geysi í  Haukadal,  steypt  plata  með  hita í  gólfum  og  lokuðu  hitakerfi/spirall.
Húsið  er  96fm  auk  svefnlofts  og  standa á  ca.7000  fm  EIGNARLÓÐ.  Glæsileg  húsgögn  og  vönduð
eldhústæki fylgja. Svalir  með fallegu útsýni  yfir  golfvöllinn og upp að Geysi,  verönd, hellulögð bílastæði
og aðkoma frágengin á smekklegan hátt.  Mikil  afþreying og gott  útivistarsvæði.  Aðeins  rúmlega 1.klst
akstur  frá  höfuðborgarsvæðinu.  Sundlaugar,  golfvöllur,  hestaleiga,  veitingarstaðir  og  fl.  rétt  innan

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Öll skipti skoðuð!

Kerhólar
800 Selfoss

Verð: 31.900.000
Stærð: 196

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: 36,5

Eignin  telur:  Þvottarhús,  andyri,  stofu,  borðstofu, 2  herbergi,  stórt  hjónaherbergi  með fatarherbergi  og
salerni  innaf,  gangur,  baðherbergi,  geymsla  og  bílskúr.  Útveggir  eru  staðsteyptir  og  einangrast  að
utanverðu  með  100mm  plasteinangrun  sem  múrað  er á  með  múrkerfi  og  steinstalla í  ljósum  lit.
Viðarklæðningar eru JATOPA og klæðist liggjandi á þar til gerða grind. Húsið skilast fullbúið að utan með
tyrfðri lóð með háum trjám. Bílaplan verður stimmpilsteypt.  Mjög flott og öðruvísi hús!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Miklabraut 78
Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 71,3

Fjöldi herbergja: 2ja til 3j
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.670.000
Bílskúr: nei

Miklabraut 78 er lítið fjölbýlishús við Miklubraut. Í stigagangi eru 4 íbúðir, herbergi til útleigu/geymslur í risi
og  sameiginleg  aðstaða,  þvottahús  og  geymslur  í  kjallara.  Húsið  hefur  hlotið  ágætt  viðhald  og  er  t.d.
búið  að  skipta  um  þak  og  þakglugga.  Húsið  lítur  vel  út.  Stigagangur  og  sameign  er  í  ágætu
ásigkomulagi og er greinilega vel um gengið. Íbúðin sjálf er mikið endurnýjuð. Af stigagangi er komið inn
á gang. Frá honum til hægri er baðherbergi fyrir enda, flísalagt með sturtu. Í hinum endanum er eldhús.

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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Akurhús 1
250 Garður

Verð: 9.900.000
Stærð: 82,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1912

Brunabótamat: 10.765.000

RE/MAX  LIND  kynnir  82,7  fm   95  ára  gamalt  hús  með  sál  á  tveimur  hæðum,og  stór  lóð  sem er  1,6
hektarar  og  gefur  marga  og  góða  möguleika  og  öruggt  að  ekki  verður  byggt  nálægt  manni.  Nánari
lýsing: Að innan er húsið rúmlega fokhelt enn að utan er búið að skipta um bárujárn og nýjir gluggar og
gler.  Útsýni  á  3  vegu  út  á  sjó  og  göngu  færi  út  að  Garðskagavita  þar  sem  mikil  uppbygging  er  í
ferðamanna þjónustu,d,t komið kaffihús,byggðasafn og fl. Augu sjá betur enn auga.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Breiðhóll 20-22 
og Lækjarmót Sandg.

Verð: 17.900.000
Stærð: 170,7 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Er með til sölu tvö glæsileg 170 fm parhús sem eru í byggingu. Húsin skillast fullbúin að utan en rúmlega
fokheld  að  innan,  steyptar  stéttar  (með  snjóbræðslu)  og  tyrft  lóð.  Hægt  er  að  fá  húsin  á  öðru
byggingarstigi  þ.e.a.s  tilbúið  undir  tréverk  eða  fullbúið.  Húsin  eru  timburhús  á  staðsteyptum sökkli  og
klædd  með  báruáli.  Einnig  er  verktakinn  með  samskonar  eign  að  Lækjarmótum  og  getur  kaupandi
fengið afhent strax tilbúið undir tréverk eða fullbúið og afhent fljótlega og labbað með sængina inn.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Komið og skoðið. sími 892 2325

Klapparstígur 3
245 Sandgerði

Verð: 23.900.000
Stærð: 183,4 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir rúmlega 183 fm 6 herbergja einbýlishús. Stutt lýsing á eigninni er það að komið er
inn í anddyri sem er flísalagt með góðum skápum. 5 svefnherbergi eru í húsinu og er forstofuherbergið
með  plastparketi  og  tvö  með  dúka  á  og  tvö  með  eikarparketi  á.Bæði  baðhergergin  eru  með  flísum á
gólfum. Eldhúsið er með flísum á gólfum og góð innrétting. Stofa og borðstofa er með teppum á gólfum.
Komið og skoðið því sjón er sögu ríkari og ræðið málin við sölufulltrúann.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Kothúsavegur 12
250 Garður

Verð: 18.900.000
Stærð: 160,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1897

Brunabótamat: 16.150.000

RE/MAX LIND kynnir 110 ára gamalt einbýlishús sem er rúmir 160 fm. Búið er að taka húsið snyrtilega
og  vel  í  gegn  og  er  samt  margt  af  hinu  upprunalega  látið  halda  sér.  Útsýnið  frá  húsinu  er  allt
Snæfellsnesið,jökullinn  og  fjallahringurinn  stór-Reykjavíkur  svæðið  og  Reykjanesbær.  Þetta  er  frábær
eigna fyrir listafólk sem vill komast í sjávarkyrrðina og vera með þetta frábæra útsýni. Leyfi fylgir eigninni
fyrir því að byggja bílskúr á lóðinni. Komið og skoðið því sjón er sögu ríkari.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:30 - 17:00

Silfurtún 8
250 Garður

Verð: 16.200.000
Stærð: 98,1 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.000.000

RE/MAX LIND kynnir  flotta 98,1 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í  nýlegu fjórbýli  með sér inngangi.
Komið er inn í anddyri sem er flísalögð og úr forstofunni er gengið inn í þvottahús sem líka er notað sem
vinnuherbergi  og hægt að gera það að svefnherbergi  og eru flísar á gólfi.  Forstofa er með sér er með
glæsilegum sér smíðuðum skápum með glerlistaverki í. Stofa er með eikarparketi. Svefnherbergi er með
eikarparketi og stórum og góðum skápum. Baðherbergi er með sturtu. Eldhús glæsilegt. Sjáumst

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Urðarbraut 4
250 Garður

Verð: 23.900.000
Stærð: 187,7 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.260.000

RE/MAX LIND kynnir vel viðhaldið einbýlishús sem er 187,7 fm 5 herbergja.Anddyri sem er með flísum á
gólfi og með góðum fataskáp. Forstofa inni úr anddyri er komið í forstofu og eða alrými sem að skiptist í
sjónvarpsstofu sem hægt er að gera enn eitt herbergið og stofu og borðstofu sem er með plastparketi á.
Eldhúsið er með plastparketi  á gólfi  og er góð og nýleginnrétting,uppþvottavélog ísskápur fylgja.Inn að
eldhúsi er búr Svefnherbergisgangur er með plastparketi.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:30 - 16:00
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Gyðufell 10
111 Reykjavík

Verð: 15.700.000
Stærð: 219,3m2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.100.000
Bílskúr: Nei

Góð og vel skipulögð íbúð við Gyðufell. Rúmgóð stofa og yfirbyggðar svalir. Tvö rúmgóð svefnhverbergi
eru í  íbúðinni, með stórum og góðum skápum. Eldhús er rúmgott með nýlegri innréttingu. Íbúðin er öll
dúklögð.  Góð geymsla  fylgir  eigninni.  Öll  sameign er  mjög snyrtileg,  enda var  hún öll  tekin  í  gegn fyrir
tveimur arum síðan. Frekari upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.400.000
Stærð: 60,0m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.510.000
Bílskúr: Nei

Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð í  gamla bænum í Hafnarfirði.  Eignin skiptist í  lítið baðherbergi,  vel
skipulagt eldhús með nýlegum innréttingum, ágætt svefnherbergi  og rúmgóða stofu. Gler er tvöfalt  og
skipt hefur verið um allan gluggaumbúnað . Danfoss kerfi  er í  íbúðinni en skipt hefur verið um ofna og
lagnir.   Í  kjallara  er  ágæt  geymsla  og  þar  fyrir  framan  þvottahús.  Frekari  upplýsingar  veitir  Pétur
Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-19:00

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.530.000
Bílskúr: Nei

Snotur  íbúð  í  gamla  bænum í  Hafnarfirði.  Mjög  þægileg  aðkoma er  að  eigninni  og  bílastæði  á  lóð  við
húsið. Komið er inn í sameiginlega forstofu og þaðan gengið beint inn í umrædda eign. Eignin skiptist í
rúmgott  sverfnherbergi,  nýuppgert  baðherbergi  og litla  stofu  og vel  skipulagt  eldhús.  Innangengt  er  úr
íbúðinni  niður  í  kjallara,  þar  sem  í  dag  er  stórt  þvottahús  og  geymsla,  eða  herbergisaðstaða.  Frekari
upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun

Skógarás 9
110 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 83,9m2

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Til  sölu er 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með góðum suður-sólpalli.  Komið er inn í  flísalagða forstofu
þaðan sem opið er inn í stofuna. Á vinstri hönd er eldhús með borðkrók og ZANUSSI eldavél með ofni.
Inn af eldhúsi er svo rúmgott þvottaherbergi og geymsla. Við hlið eldhúss er rúmgott hjónaherbergi og
þar við hliðina baðherbergi.  Allar frekari  upplýsingar veita Pétur hjá RE/MAX MJÓDD í  síma: 897-8776
eða petur@remax.is og Sigurður í síma: 898-6106 eða sg@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Sólheimar 8
104 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 30.910.000
Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 m2 íbúð, auk 37,1 fermetra bílskúrs.  Tveir sér inngangar. Á hæðinni er stór stofu
og borðstofu, auk eldhúss með fallegum nýjum innréttingum. Í svefnálmu eru þrjú rúmgóð svefnherbergi
og  baðherbergi.  Yfir  bílskúrnum  eru  stórar  flísalagðar  svalir  svalir  og  ný  sólstofa  með  hita  í  gólfi  og
steinteppi. Parket og flísar eru á allri  íbúðinni.  Eigninni fylgir  söluvernd frá VÍS sem gildir til  næstu fimm
ára. Nánari upplýsingar veitir Pétur, S: 897-8776, eða petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun

Sæbakki 6
Bíldudalur

Verð: 7.700.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 1.600.000
Bílskúr: nei

Mjög gott mikið endurnýjað einbýlishús/sumarbústaður á mjög góðum stað í Bíldudal.  Hentar mjög vel
sem  sumarhús  eða  heilsársíbúðarhús.Gengið  er  inn  í  forstofu  og  eru  herbergin  á  hægri  hönd.
Barnaherbergin  eru  með  plast  parketi.  Hjónaherbergið  er  með  dúk  á  gólfi.  Baðherbergið  er  nýlega
flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott flísalagt þvottahús með sturtu. Eldhúsið er með upprunalegri innréttingu
en búið er að skipta um borðplötu og setja flísar á milli skápa. Góður garður er í kringum húsið.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

SUMARHÚS EÐA EINBÝLISHÚS 

Lækjarberg 31
Hafnarfjörður

Verð: 39,900,000
Stærð: 184,3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 25,850.000
Bílskúr: já

Eyþór S.
Sölufulltrúi

822 8888
eythors@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl: 13.00- 13.30
Snyrtileg hæð með góðum bílskúr í Setberghverfi. Stór  forstofa  með flísum á gólfi, innangengt í  bílskúr. 
Eldhús er  með flísum á  gólfi, góður  borðkrókur. Flott  ljós  eldhúsinnrétting  úr  eik. Gott  þvottahús. 
Stór  björt  stofa  og borðstofa  og  þaðan er  gengið  út á  stórar  suðvestur  svalir. Stofa  og  borðstofa  eru
með parketi á  gólfi. Baðherbergi  er  rúmgott  með flísum á gólfi. Hjónaherbergi  er  rúmgott  með stórum
skáp.  Barnaherbergi eru þrjú og skápar í tveimur. Parket er á öllum herbergum.





BIRGÐAHALD
Ístak hf. óskar eftir starfsmanni í birgðahald.

Starfssvið
  •   Innkaup
  •   Samskipti við birgja
  •   Ábyrgð á afgreiðslu pantana
  •   Umsjón með birgðahaldi
  •   Tölvuskráning birgða

Hæfniskröfur
  •   Tölvukunnátta
  •   Þekking og reynsla úr byggingariðnaði á birgjum og vörum
  •   Æskilegt að viðkomandi sé rekstrarfræðingur eða hafi sambærilega
      menntun og reynslu

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

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 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Skólaliði 50%

• Umsjónarkennari í 1. bekk

Hjallaskóli:
• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100% v/forfalla

Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Námsráðgjafi 100% til vors

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stærðfr. og raungreinakennari

Smáraskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380

• Leikskólakennari

Álfatún:  564 6266
• Matreiðslufólk

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

• Ræstingar

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



__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf, Orkuveita Reykjavíkur og Síminn hf
óska eftir tilboðum í verkið: 

KLETTASVÆÐI 

Við Skarfabakka

Gatnagerð – veitur – yfirborðsfrágangur

Helstu verkþættir eru:

1. Korngarðar - Gatnagerð, regnvatnslögn og lýsing. 
Götu breytt og hún lengd á um 150 m kafla að
Skarfabakka.

2. Skarfabakkalóðir - Fráveitulagnir og heimæðar frá 
Klettagörðum. Lengd fráveitulagnaskurðs er um 100 m.

3. Sundatorg - Undirstaða fyrir listaverk (steypa 12 m3)og
yfirborðsfrágangur á miðju hringtorgs (grasþökur, 900 
m2)

4. Ný aðstaða Viðeyjarferju við Skarfavör. Byggja skal
landstöpul (30 m3 steypa) fyrir flotbryggju, flytja
bryggjuhús (stærð 5,5*5,5 m) frá Korngörðum og koma
því fyrir við Skarfavör ásamt að tengja heimæðar við 
húsið, lýsing á svæðinu, yfirborðsfrágangur (gras, malbik
og hellur, 980 m2) og gangstígur (350 m2)

Vakin er athygli á því að verktaki leggur til allt efni vegna 
fráveitu, annaðhvort steypt eða plast. 

Verkinu skal lokið í nokkrum áföngum, en lokaskiladagur
verksins er 15. júlí 2007.

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit h.f., 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
miðvikudeginum 21. febrúar n.k. á 5.000 kr pr. eintak. 

Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 8. mars 
2007 klukkan 14:00.

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Faxaflóahafnir sf, Orkuveita Reykjavíkur hf
og HB-Grandi hf óska eftir tilboðum í verkið:

Norðurslóð
Gatnagerð og lagnir

Verkið felst í því að leggja nýja götu ásamt fráveitulögnum
og götulýsingu á fyllingu norðan frystihúss HB-Granda í
Örfirisey. Ennfremur frágangur á uppsátri fyrir báta, gerð
sjósetningarrennu og göngustíga á sama svæði. Þá skal
verktaki stækka bílastæðaplan fyrir norðan fiskvinnsluhús
HB-Granda.
Verklok eru 1. júlí 2007.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 2.200 m²
Púkk og mulningur 2.200 m³
Malbik 6.500 m³
Steypt plön 580 m²
Frárennslislagnir 370 m
Ídráttarrör 540 m

Vakin er athygli á að verktaki leggur til allt efni vegna
fráveitu.

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu VGK-Hönnunar að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
20. febrúar n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 8. mars
2007 n.k. kl. 11.00.

Útboð

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes
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ALÞJÓÐLEGIR FRIÐARSTYRKIR   
RÓTARÝHREYFINGARINNAR

2008-2010

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem 
rekinn er af ngunni, mun veita allt að 
70 styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2008-
2010. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna sem 

ingu friðar í heiminum og 
  

auk þess að hafa lokið fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sjö virta háskóla:

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA
University of California-Berkeley, USA
University of Bradford, Englandi
Sciences Po, Frakklandi
International Christian University, Japan

Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára náms-
kostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. Rótarý-

ngin á Íslandi má senda eina umsókn. Val íslenska 
umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og könnun á 
námsferli og störfum. Makar, afkomendur og makar af-
komenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. 
Fimm Íslendingar hafa fengið friðarstyrki frá því þeir 
voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og umsóknar-
nna á heimasíðu Rotary International: 

rotary.org/ foundation/educational (Rotary Centers for 
International Studies). Einnig má nálgast upplýsingar á 
skrifstofu Rótarýumdæmisins. Sími 568-2233. 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir um 
að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á markmiði með
framhaldsnámi fyrir 30. mars til Skrifstofu Rótarýum-
dæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík, merkt 
“Friðarstyrkur”.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00.-16.00. 
Sérlega fallegt, einlyft einbýli m/innb. bílskúr samtals 196,9 fm í Setbergslandinu. Komið er inn í rúmgóða forstofu, flísar, skáp-
ur, innaf forstofu er ágætt herbergi. Innang. frá forstofu í rúmgóðan bílskúr m/geymslulofti. Þvottaherb. við bílskúr. Frá forstofu
er gengið inn í hol, glæsilegt baðherb, baðkar og nudd/sturtuklefi, vönduð innrétting, gluggi, nýlegar flísar. Rúmg. sjónvarpshol.
Björt rúmgóð stofa og borðstofa. Rúmgott eldhús m/borðkrók, vönduð eikarinnr, flísar á milli skápa. Stórt svefnherb. og annað
gott svefnherb. m/skáp. Frá sjónvarpsskála  er gengið út á verönd í suður m/skjólgirðingu. Staðsetning er mjög góð í botnlanga
og bakgarður stendur við hól (Þórsberg). Hátt til lofts í stofum, eldhúsi og sjónvarpsskála, Húsið er byggt úr steypu og timbri.
Hellulagt bílaplan. V. 45,6 millj.

Jón og Helga bjóða ykkur velkomin.

LJÓSABERG 24 - HF EINBÝLI

KELDUHVAMMUR 10 - HF EINBÝLI/TVÍBÝLI

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00.-16.00. 
Í einkasölu vandað 262 fm einbýli á góðum stað í Hafnarfirði, m. samþykktri 2ja herbergja sér íbúð og innb.
bílskúr. Efri hæð: Forstofa með flísum. Rúmgott svefnherb. ásamt 3 góðum herb. Baðherb. með baðkari, flí-
salagt í hólf og gólf, eldri innrétting, (ný innrétting óuppsett). Verönd m. heitum potti. Rúmg. stofa/borð-
stofa með arni, halogenlýsing í stofu. Gott eldhús með vandaðri hvítri Alno innréttingu, granitborðplata,
gaseldavél, góður borðkrókur. Á efri hæð er plankaparket á gólfum frá Agli Árnasyni. Neðri hæð: ágætis
stigi til neðri hæðar. Gott herb. með parket á gólfi, gangur með ágætis vinnuaðst. Rúmg. þvottahús flísa-
lagt. Innangengt í góðan bílskúr með hurðaopnara. Íbúð neðri hæð: Góður inng. Opið rými, stofa og eld-
hús. Rúmg. svefnherb. Baðherb. með sturtu. Í dag er opið á milli íbúða. Sélega vandað einbýli/tvíbýli, með
möguleikum á góðum leigutekjum. Góð staðsetning og  fallegt útsýni. V. 59 millj. 

Þórhallur og Ingileif bjóða ykkur velkomin.

Fr
um

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði l Sími 520 2600 l Fax 520 2601 l Netfang as@as.is l Heimasíða www.as.is

Þekking – metnaður – þjónusta – áreiðanleiki

Yfir 500 eignir á skrá á landinu öllu

Yfir 200 eignir á skrá á höfuðborgarsvæðinu

Yfir 300 eignir á skrá á landsbyggðinni

Fjöldi fallegra nýbygginga

Flottur byggingarstíll 

Viðurkenndir og vandvirkir byggingaverktakar

Sjáðu: www.as.is



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

OPIN HÚS

Í DAG

Í dag býðst þér og þinni fjöl-
skyldu að skoða þetta fallega,
fullbúna 230 fm einbýlishús á

einni hæð. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Glæsileg baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Falleg-
ar innréttingar. Fullbúin lóð með hellulagðri innkeyrslu, heitur pottur.
Verð 73 millj. Allir velkomnir.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00-14:00
Móvað 39 Reykjavík.

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vand-

aðar innréttingar og tæki. Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild. Frábært
tækifæri. VERÐ AÐEINS KR. 2,5 MILLJÓNIR
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason hjá Höfða S: 565 8000 eða á asmundur@hofdi.is

Hárgreiðslustofa
til sölu eða leigu

Ég er falleg 2-3ja herbergja 65
fm neðri hæð í gömlu virðulegu
húsi á frábærum stað í Firðinum,

hér er stutt í alla þjónustu. Falleg innrétting í eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sér
þvottahús með útgangi í garð. Verð 14,9 millj.

Hólmfríður tekur vel á móti ykkur. Gsm 867 3647.

Opið hús í dag á milli k. 14:00 og 16:00
Skerseyrarvegur 1 A - neðri sérhæð Hfj.

Sýnum í dag þetta vinalega ein-
býlishús á einni hæð, ásamt
áföstum bílskúr, alls 132,5 fm.

Skiptist m.a. í tvö svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Eign sem býður upp á ýmsa möguleika.
Verð kr. 33,9 millj.

Allir velkomnir að skoða húsið í dag k. 14-16. Sölumaður Höfða á staðnum.

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00
Efstasund 22 einbýli á einni hæð.

Sýnum 3-4ra herb. íbúðirnar.
Stórkostl. útsýni yfir Elliðavatnið,
Heiðmörkina og Bláfjöllin. Íbúð-

irnar eru afh. í júní/júlí fullb. án gólfefna.  Flísal. baðh. Hiti í öllum gólfum. Íbúðirnar eru um 105-
178fm. Sérstæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Verð frá 24,5 millj.

Sölumenn Höfða verða á staðnum.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Klettakór 1 Kópavogi.

Glæsilegar efri og neðri sérhæðir í
Norðingaholtinu. Bílskúr og stórar
svalir fylgja efri sérhæðinni. Sér-

garður fylgir neðri hæð. Að innan skilast íbúðirnar tilbúnar til innréttinga. Að utan skilast húsin
steinuð og máluð. Allar hurðar og opnanleg fög eru úr áli. Reykrör fylgja hverri íbúð. Hiti í stéttum
og bílaplani. Verð efri sérhæð 35,4 millj. Verð neðri sérhæð 27,4millj.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00-15:00
Lækjarvað 17-23

8 síðustu íbúðirnar í þessu
glæsilega lyftuhúsi. Húsið er
klætt að utan og því nær við-

haldsfrítt. Íbúðirnar eru 125 fm auk sérstæðis í lokaði bílageymslu. Tvennar svalir. Íbúðirnar til
afh. fljótl., full. m. glæsil. innrétt. og flísal. baðh. Sérþv.hús. Verð er frá 26,6 til 26,9 millj.

Ásmundur Skeggjason sölumaður á Höfða tekur fagnandi á móti ykkur.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Drekavellir 26 Hafnarfjörður.

Í dag sýnum við 6 síðustu
þriggja herbergja íbúðirnar í
þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar
eru til afhendingar strax fullbún-
ar án gólfefna. Glæsilegar inn-

réttingar frá InnX. Flísalögð baðherbergi. Íbúðirnar eru um 98 fm. Sér stæði í bílageymslu fylgir
5 íbúðum. Verð frá 24,9 til 25,9 millj.

Sölumenn Höfða verða á staðnum.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Perlukór 1 Kópavogi.

Opin hús – opin hús – opin hús



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

HEIÐARGERÐI 84 – 108 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16

Fr
um

Karl Gunnarsson, lögg. fasteignasali

Vel staðsett 153 fm ein-
býlishús á tveimur

hæðum ásamt 34 fm bílskúr, samtals 187 fm. Húsið skipt-
ist í forstofu, hol, eldhús með upprunalegum innréttingun,
borðkrók, stóra og rúmgóða stofu, borðstofu, baðherbergi,
hjónaherbergi, 3 barnaherbergi, wc, þvottahús og geymsl-
ur. Húsið er í ágætu ástandi að utan og nýlega yfirfarið.
Verð 45,5 millj.

Sölumenn Lundar verða á staðnum, sími 691 8616.

Um er að ræða 266 fm. kjallara, hæð og ris í góðu húsi á frábærum
stað. Þar af er 154,5 fm. hæð og ris, 71,7 fm. kjallari ásamt 39,8 fm.
bílskúr eða samtals: 266 fm. Tvö fastanúmer og veðbandayfirlit
(auðvelt að fjármagna). Tilvalin eign fyrir tvær samhentar fjölskyldur
eða stórfjölskylduna. Selt saman eða í sitt hvoru lagi. Allt húsið
verð 60,1 m. Hæðin og risið verð 42,2 m. Kjallarinn verð 17,9 m. 

Sólveig og Jón taka vel á móti 
væntanlegum kaupendum í dag frá kl 13-16.

Fr
u

m

Skipasund 72 - 104 RVK 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Opið hús sunnudaginn
18. feb. kl. 16 – 16:30
Glæsileg 100,7 fm 3ja herb.
á fyrstu hæð í litlu fjölbýlis-
húsi á þessum vinsæla
stað í Kópavogi. Anddyri
með góðum fataskáp sem
nær upp í loft. Svefnher-

bergi eru tvö og í hjónaherbergi eru góðir skápar sem ná upp
í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sérsmíðuð inn-
rétting, upphengt wc, baðkar og sturtuklefi. Þvottahús er
inni í íbúð. Stofan er falleg og björt, útgengt á ca 25 fm suð-
vestur verönd. Eldhús með fallegri innréttingu, flísar á gólfi,
flísar á milli skápa, AEG tæki, halógen eldavél og halógen
lýsing. Flísar eru á gólfum. Sérgeymsla með hillum og glugga
á sömu hæð og íbúð. Verð 24.000.000 kr.

Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
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m

Fensalir 8 - 201 Kóp
Opið hús sunnud. 18. feb. kl. 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS
STÓRAHJALLA 19 - KÓP.

Bjart og vel umgengið 228,1 fm endaraðhús með fjórum herbergjum
á tveimur hæðum, innbyggðum bílskúr, útsýni til Esjunnar og góðum
suðurgarði. Verð 41,9 m.

Sveinn og Aðalheiður taka á móti gestum í dag,
sunnudag, milli kl. 13 og 15.

Fr
um

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

2ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju
3 hæða lyftuhúsi ásamt stæði í
bílskýli. Sérinngangur og íbúð-
unum verður skilað fullbúnum án
gólfefna nema á baðherbergi.
Vandaðar innréttingar frá Húsa-
smiðjunni. Vönduð AEG eldhús-
tæki frá Bræðrunum Ormsson úr

burstuðu stáli. Baðherbergi flísalagt gólf og veggir, upphengt
wc, vönduð blöndunartæki frá Agli Árnasyni. Suðursval-
ir/suðurverönd og frábært útsýni er úr öllum íbúðunum. Lóð-
in fullfrágengin og aðkeyrsla í bílgeymslu með snjóbræðslu.
Húsið sem er teiknað af Kristni Ragnarsyni arkitekt er frá-
bærlega staðsett. Stutt er í gönguleiðir og útivistarperlur.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
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m

Kambavað 1-3 - 113 Rvk
Opið hús sunnud. 18. feb. kl. 14 -15

Upplýsingar veita
Kolbeinn gsm. 694-9100 • Hrafnhildur gsm. 894-3800

Ólafur Haukur gsm. 693-4868

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 18.02.2007

KL. 15:00 - 16:00
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Góð 83 fm. 3ja herbergja í endabúð á 4.hæð í vel-
viðhöldnu fjöleignahúsi með glæsilegu útsýni.
Verð 21,9 millj.

Katrín og Quincy á bjöllu.

HAGAMELUR 45,
REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

* Glæsilegar 4ra, 5 og 6 herb. íbúðir með sér inngangi, 140fm.-158 fm. Sér-
eignarlóð fylgir jarðhæð

* Afhendast fullbúnar án gólfefna (flísar á andyri, gestasnyrtingu og forstofu) í
apríl/mai 2007

* Vandaðar innréttingar frá Design á Íslandi. Tæki frá Electrolux og flísar frá
Vídd. (valmöguleikar á innréttingum og flísum)

*  Frábær staðsetning, skóli og leikskóli í göngufæri.
*  Traustir verktakar, Múrfag ehf.

ENGJAVELLIR 1 - HF.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.30.- 16.00.
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Höfum fengið í einkasölu rótgróna
efnalaug/þvottahús ásamt fasteigninni
Hraunbrún 40  þ.e. ca 250 fm einb/tvíb
sem skiptist þannig, jarðhæð og bílskúr
(hluti af efnalaug) þar sem efnalaug er til
húsa, efri hæð og ris. Aðalhæð:
sérinngangur, stofa, borðstofa, eldhús,
svefnherb., sjónvarpshol, o.fl. ris, 4
svefnherb. o.fl. góð staðsetning miklir
möguleikar, góð húseign. Húseign og
fyrirtæki selt saman. Rótgróið fyrirtæki.

Upplýsingar gefur Helgi Jón á
skrifstofu Hraunhamars s. 893-2233

HRAUNBRÚN - HF. - EINBÝLI/EFNALAUG

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



25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sérinngang í litlu fjölbýli. Íbúðin er með afar
glæsilegum eikarinnréttingum og Mustang flísum á
gólfi. Lóð er fallega frágenginn með leiktækjum.
Kristinn og Tinna taka á móti gestum.
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Rjúpnasalir 2, 2. hæð - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

HJALLABRAUT 43, 0301 - HAFNARFIRÐI
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Falleg talsvert endurnýjuð 108,5 fm íbúð á 3. hæð. 3
sv.herb. Stórar suðursvalir. Glæsilegt útsýni. Hús ný-
lega viðgert og málað. Verð 21,5 millj.

Opið hús kl. 14-16
Björgvin og Sísí

taka á móti gestum sími 894 8480

BREIÐVANGUR 24, 0402 - HAFNARFIRÐI

Góð talsvert endurnýjuð 145,3 fm ENDAÍBÚÐ m/bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb. Stutt í skóla og þjón-
ustu. MÖGULEIKI Á 90% LÁNI. Verð 24,9 millj.

Opið hús kl. 13-15
Olla

tekur á móti gestum sími 863 2851

OPIN HÚS Í DAG

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

KAMBASEL 53,
ÍBÚÐ 0101.
Rúmgóð og falleg 2ja
herb. íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Sér garður í
suður. Góðar innrétting-
ar. Hús í góðu ástandi.
Sér þvottahús. Laus fljót-
lega.
Verð: 15,9 millj.

Ólafur Haukur tekur á móti
áhugasömum í dag milli kl. 14 og 18.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 14-18

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
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Sérhæft þjónustufyrirtæki tengt
vega- og gatnaframkvæmdum.

• Góðir samningar til næstu ára við
stærstu viðskiptavini.

• Sterk staða á markaði.

• Góður og sérhæfður vélakostur.

KynningKynning
fyrir fjárfestafyrir fjárfesta

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Hörður Hauksson
Fyrirtæki

Gsm: 896 5486
hh@vidskiptahusid.is

Nánari upplýsingar veita
Hörður Hauksson og Jóhann Ólafsson

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

Heiðargerði 120
Opið hús í dag frá kl. 14-15

Mjög fallegt 166 fm einbýlis-
hús, tvær hæðir og kjallari
auk 32 fm sérstæðs bílskúrs
á þessum eftirsótta stað. Á
aðalhæð eru forstofa/hol,
gesta snyrting, eldhús með
góðri borðaðstöðu,  borð- og
setustofa auk sjónvarpsstofu
með kamínu. Uppi eru 3 her-
bergi og marmaraklætt baðherbergi og í kjallara eru 1 herb.,
þvottaherb. og geymsla. Parket og marmari á gólfum. Gler og
gluggar endurnýjaðir að stórum hluta. Suðursvalir út af hjónaher-
bergi. Ræktuð lóð með timburverönd og skjólveggjum. 
Verð 51,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
Verið velkomin.
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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

EINBÝLISHÚSALÓÐ
SELTJARNARNESI

Til sölu 414 fm byggingarlóð undir einbýlishús
á mjög góðum stað á Seltjarnarnesi. 

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Nýtt og glæsilegt 222 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við Suðurmýri. Eignin skilast fullfrágengin
að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Eignin
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 4 herbergi
og baðherbergi. Stórar svalir og 33 fm bílageymsla.
Lóð frágengin. Afhending er skv. samkomulagi.

Nánari uppl. á skrifstofu.
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Suðurmýri - Seltjarnarnesi.
Glæsilegt einbýlishús

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

MM jög vel skipulögð og
björt 142 fm neðri sér-

hæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum auk
16,0 fm þvottaherbergis og geymslu. Hæðin skiptist m.a. í
stórt hol, stórar samliggjandi stofur með fallegum renni-
hurðum, 3 herbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og
flísalagt baðherbergi. Nýtt eikarparket á öllum gólfum
nema á baðherbergi. Útgengi á suðursvalir úr stofu og úr
hjónaherbergi.  Um er að ræða eftirsótta eign á eftir-
sóttum stað. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,0 millj.
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Skaftahlíð - 105 Reykjavík
Neðri sérhæð í þríbýlishúsi

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



BJALLAVAÐ 13 - 17 – NORÐLINGAHOLT
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 13 0G 15

• Vorum að fá glæsilegar 2ja, 3ja og
4ra herbergja íbúðir í einkasölu.
Allar íbúðirnar eru fullbúnar, án
gólfefna og til afhendingar strax.

• Efsta hæðin er inndregin og með
stórum svölum og glæsilegu út-
sýni til Bjáfjalla, Esjunnar, Rauða-
vatns og víðar.

• Í næsta nágrenni er ósnortin friðuð
náttúra með fallegum gönguleið-
um.

• Sýningaríbúð er parket- og flís-
alögð og með húsgögnum sjá
nánar á heimasíðu Eignamiðlunar,
eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson
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Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Laugavegur – götuhæð – til leigu

Erum með til leigu mjög gott verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á götuhæð í þessu húsi. Plássið er
u.þ.b. 250 fm og er með stórum verslunargluggum
og göngudyrum að framanverðu. Að innan er pláss-
ið að mestu einn salur með léttum innréttingum,
niðurtekin loft með lýsingu og tveimur afstúkuðum
þjónusturýmum með glerhurðum. Innaf salnum er
kaffistofa, snyrtingar og geymslupláss. Bakútgang-
ur út á baklóð þar sem er möguleiki á einkabíla-
stæði. Í plássinu hefur verið starfrækt bankaútibú
(við hlið Tryggingarstofnunar Ríksisins).
Plássið er laust strax og getur hentað undir
ýmiskonar atvinnu- og þjónustusarfsemi, svo
sem verslun, skrifstofur, teiknistofur o.fl. 

Allar nánari upplýsingar
veitir Júlíus í s: 823-2600.



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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Húsin eru tilbúin til afhendingar fljótlega, fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. 
Lóð verður fullfrágengin með  hellulögðu bílaplani og glæsilegri verönd í garði.

Sérlega glæsileg og vel hönnuð hús á frábærum stað þar sem áhersla hefur verið lögð á bjartar íbúðir og hámarksnýtingu. 
Stutt í alla þjónustu og óspillta náttúru. 

Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

OPIN HÚS 
Í DAG

kl. 13-15

163 - 177 fm 
Verð frá 27,9 millj. Fokheld 
Verð frá 34,9 millj. Tilbúin undir tréverk 

206 - 210 fm
Verð frá 31,9 millj. Fokheld
Verð frá 38,9 millj. Tilbúin undir tréverk 

Rauðamýri 4-10 Mosfellsbæ
Raðhús á tveimur hæðum

Rauðamýri 5-17 Mosfellsbæ
Raðhús á einni hæð

Rauðamýri 1-3 Mosfellsbæ

Opið hús í dag milli kl. 13 og 15

24 íbúðir í lyftuhúsi

9 íbúðir í stigahúsi
Íbúðir í húsi nr. 3 
tilbúnar til afhendingar feb/jún 2007

• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 
• Hús klætt að utan, lágmarks viðhaldskostnaður.
• HTH innréttingar, AEG tæki, allt fyrsta flokks. 
• Hiti í gólfum, sérstök hljóðeinangrun milli hæða. 
• Sérinngangar og sérmerkt

stæði í bílakjallara. 
• Stórkostlegt útsýni yfir

Sundin, Esjuna o.fl. 

Allar nánari upplýsingar á
www.hraunhamar.is
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Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500 
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

9 seldar

8 seldar



Í DAG SUNNUDAG KL. 14:00 - 15:00
Akurhvarf 1 - 203 Kóp

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR STRAX

31.400.000 ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 3 glæsilegar 126,4 - 127,3 fm
4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Akur-
hvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrá-
gengnar með gólfefnum, vönduðum inn-
réttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Sölumaður Draumahúsa á staðnum.

AAll ll tt aaðð 9900%% lláánn!!
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— SÖLUSÝNING —

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 14 OG 15

Í einkasölu glæsilegt 300 fm. tvílyft einbýlishús á
frábærum og rólegum stað í Vesturbæ Hfj. Tvær
samþykktar íbúðir eru í húsinu, báðar með sér-
inngangi, efri hæðin er 230 fm. og neðri íbúðin er
70 fm. íbúðirnar eru endurnýjaðar að innan nánast
frá grunni. Mjög glæsilegt hús og góður bílskúr.
Verð 58,8 millj.
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Fjarðargötu 19

KLETTAGATA
2 SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR

Í einkas. mjög falleg og björt horníbuð í litlu fjölbýli
með sérinngangi og góðum sérpalli, á þessum
vinsæla stað í Mosahlíðinni. Góðar innréttingar og
gólfefni. Búið að breyta íbúðinni í rúmgóða 3ja herb.
íbúð en lítið mál að breyta henni aftur í 4ra.
Esther á bjöllu. Óskað er eftir tilboðum í eignina

SÓLEYJARHLÍÐ 1
4RA HERBERGJA

MEÐ SÉRINNGANGI

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 107 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð, Íbúð merkt 0201, með
sérinngangi af svölum auk 17 fm geymslu og bílastæði í kjallara.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, rúmgott eldhús með hvítri innréttingu,
bjarta stofu með útgengi á vestursvalir, 4 rúmgóð herbergi og
endurnýjað baðherbergi með þvottaaðstöðu. Parket og flísar á
gólfum. Laus til afhendingar strax. Verð 27,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.
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Skeljagrandi 6
Góð 5 herb. íbúð með sérinngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg 86 fm íbúð á 2.hæð, risi, þ.m.t. 8,8 fm geymsla í kjallara.
Íbúðin skiptist í forstofu, bjartar samliggjandi stofur, 2 herbergi,
eldhús með ljósum innréttingum og baðherbergi. Þvottaaðstaða í
íbúð og þvottaherb./ geymsla í kjallara. Auðvelt er að breyta annarri
stofunni í herbergi. Gott geymslupláss undir súð. Góð
staðsetning. Göngufæri í Háskólann !! Áhv. 14,0 millj.  Verð
22,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Brávallagata 24
Falleg 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIN HÚS Í DAG

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

GG læsilegt 289 fm einbýli á
tveimur hæðum með

innb. bílskúr. Eignin skiptist m.a. í samliggjandi stofur með
arni, stórt eldhús með ljósum viðarinnréttingum, 5-6 her-
bergi auk fataherbergis, 2 flísalögð baðherbergi, gesta w.c.
auk um 20 fm nýl. skála sem byggður var við húsið. Rúm-
góðar suðursvalir út af stofum. Falleg ræktuð og skjólgóð
lóð með nýlegri verönd og nýlega hellulagðri innkeyrslu
með hita í. Einnig hiti í tröppum upp að húsi. Verðtilboð.
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Háaleitisbraut
Glæsilegt einbýlishús















Icelandic Wonders

Álfa-, trölla- og
norðurljósa-safnið
Opnum sunnudaginn
18. febrúar kl. 13 - 20:30

www.icelandicwonders.com

«



N
ýja árinu er beðið 
með mikilli eftir-
væntingu hjá Kín-
verjum um heim 
allan. Ár svínsins 
2007 er ár „eld-

svínsins“ sem boðar feykigott ár, 
sérstaklega á sviði efnahagsins. 
Dong Qing Guan hefur búið á 
Íslandi í fimmtán ár og stendur 
fyrir Kínadegi í dag, sunnudag, til 
að fagna hinu nýja kínverska ári. 
„Það er alltaf dálítið undarlegt að 
fagna nýja árinu hér á Íslandi,“ 
segir hún og hlær. „ Í Kína eru svo 
gífurleg hátíðarhöld sem eiga sér 
stað undir heiðbláum himni. Hér í 
febrúar getur verið ansi grátt og 
óhátíðlegt en það er líka bara 
gaman.“ Spurð að því hvað kín-
versk fjölskylda gerir á kínversku 
„gamlárskvöldi“ segir hún alla 
gera sér glaðan dag með fjöl-
skyldukvöldverði. „Svo er ein hefð 
sameiginleg með ykkur Íslending-
um en hún er sú að við horfum á 
sérstakan áramótaþátt í sjónvarp-
inu saman. Hann er eins konar 
sambland af Eurovision og ára-
mótaskaupinu, og fólk verður að 
þreyta hæfileikakeppni til þess að 
birtast í þættinum. Þetta er afar 
vinsælt í Kína og mikið lagt upp úr 
því. Svo eru auðvitað skrúðgöngur 

og fagnaður á götum úti, og ótrú-
leg litadýrð og skreytingar.“ En 
hvernig halda Kínverjar á Íslandi 
upp á nýja árið ? „Það er gott sam-
göngunet kínversks fólks á Íslandi, 
bæði í gegnum sendiráðið og svo 
erum við með svona kínverskt 
félag, þar sem fólk hittist reglu-
lega, sérstaklega á jólum og til að 
fagna nýju ári. Ég persónulega bý 
til kínverskan mat heima fyrir son 
minn og reyni að gera þetta eins 
hátíðlegt og ég get. Mér finnst 
mikilvægt fyrir hann að halda í 
hefðirnar.“ Í dag, sunnudag, hefur 
Dong skipulagt kínverskan dag 
sem verður haldinn í Ármúlanum. 
Þangað eru allir velkomnir til að 
kynna sér kínverska menningu 
enda ýmislegt skemmtilegt að sjá 
og skoða. „Við verðum með frá-
bæra listmunasölu frá Gallerí 
Kína, þar sem fólk getur keypt fal-
lega muni á góðu verði. Það verð-
ur einnig hægt að kaupa ýmsar 
aðrar kínverskar vörur, og nálgast 
bækur, vídeóspólur og bæklinga 
um Kína. Við verðum með fræðslu 
um sögu Kína, tungumálið okkar, 
viðskipti, daglegt líf, fólkið og 
hefðbundnar kínverskar lækning-
ar.“ En trúir Dong á áhrif svínsins 
á nýja árið? „Já, algjörlega. Þetta 
verður mjög gott ár og fólk sem er 

fætt á ári svínsins er talið mjög 
gefandi og traust. Svínið táknar 
mikla gæfu og líka auð. Það er 
engin tilviljun að verslunin Bónus 
noti grís sem vörumerki sitt. 
Sparigrísinn er hefð sem má rekja 
til Kína, en þar er alltaf postulíns-
svín á hverju hemili. Það þykir 
gott feng shui að vera með svín á 
heimilinu og ég mæli með því að 
fólk fái sér litla svínsstyttu á 
heimilið. Það er skemmtilegt að í 

Kína um þessar mundir er algjört 
svínaæði – fólk kaupir sér grísi 
sem gæludýr í stað hunda eða 
katta. Það er ávísun á mjög mikla 
gæfu í fjármálum heimilisins. 
Hins vegar verður fólk að passa 
vel upp á að svínið hlaupist ekki á 
brott, því þá er voðinn vís. Þá get-
urðu búist við því að fara algjör-
lega á hausinn,“ segir Dong hlæj-
andi. Kínadagur er öllum opinn á 
milli kl 10 - 18 í Ármúla 42. 

GLEÐILEGT ÁR SVÍNSINS!
Í dag hefst nýtt ár samkvæmt kínversku daga-
tali. Anna Margrét Björnsson talaði við Dong 
Qing Guan hjá Heilsudrekanum um hin miklu 
hátíðarhöld. 

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhusid.is

SJÁLFSTÆÐ
LEIKHÚS Í 
BORGARLEIKHÚSINU
Borgarleikhúsið auglýsir eftir umsóknum
leikflokka vegna leikársins 2006/2007. Með 
umsókn skal senda greinargerð þar sem greint er 
skilmerkilega frá verkefninu, aðstandendum þess, 
framkvæmdaaðilum, listrænum stjórnendum og
þátttakendum öllum ásamt vandaðri
fjárhagsáætlun.

Umsóknir berist leikhússtjóra Leikfélags
Reykjavíkur, Listabraut 3, 103 Reykjavík eigi síðar 
en mánudaginn 19. mars 2007.

Einnig er hægt að senda inn umsókn með tölvupósti,
merktum„Samstarf“,  á borgarleikhus@borgarleikhus.is





Það er til týpa sem ég 
kalla Woody Allen týp-
una. Þessi týpa elskar 
að fara til sálfræðinga 

og geðlækna. Ekki til að 
leita sér lausnar á 
vandamálum, heldur 

frekar til að velta sér upp 
úr þeim. Pressan hefur verið 
svolítið svona síðustu tvær vikurn-
ar. Fyrir um tveimur vikum kom 
það upp á yfirborð fjölmiðla að illa 
hefði verið farið með krakka fyrir 
20, 30 og 40 árum síðan og nú á að 
bæta þeim brotin. Þetta er mjög vel, 
en í kjölfarið kom holskefla af 
ámóta lýsingum sem aðeins heyrist 
önnur hliðin á. Hlið fórnarlambs-
ins.

Vonandi verða ekki tekin frekari 

viðtöl við alla sem komu illa út úr 
því að vera sendir á heimavistar-
skóla, í sveit eða á unglingaheimili 
fyrir einhverjum áratugum. Þessu 
hefur þegar verið komið á fram-
færi. Staðreyndin er nefnilega sú að 
það er fullt af börnum í dag sem eru 
að „lenda illa í því“ og fullt af öðru 
fólki líka. Ofbeldi tíðkast víða í sam-
félaginu og í stað þess að nota mikil-
vægar mínútur og blaðsíður í að tala 
við fólk sem lenti illa í því í gamla 
daga, þá held ég að það væri skyn-
samlegra að líta okkur nær og nota 
þetta pláss  til að rannsaka og fjalla 
enn frekar um fordæmi í dómum 
kynferðisafbrotamanna ... geðlyfja-
neyslu og vanrækslu á elliheimilum 
... meðferðarúrræði barna og ungl-
inga, átröskunarsjúklinga eða alkó-

hólista. Já, svo mætti einfaldlega 
gagnrýna kaupmenn meira fyrir að 
hækka vöruverð fyrir lækkun virð-
isaukans ... svo að foreldar þurfa að 
halda áfram að vinna yfirvinnu til 
að eiga fyrir brauðinu ... sem verður 
til þess að börnin eru ein heima og 
afskipt með enga mömmu eða pabba 
að tala við ... sem leiðir til vanrækslu 
... sem leiðir til lélegs sjálfsmats og 
persónuleikaraskana ... sem leiða til 
fíknar ... sem leiðir til þess að 
hringrásin heldur áfram og öll þessi 
vandamál verða stærri og flóknari 
... kynslóð fram af kynslóð.

Með því að taka á málunum núna 
tekst okkur kannski að uppræta 
meinin svo að ekki komi önnur 
„fórnarlambasería“ í fjölmiðla eftir 
20, 30 eða 40 ár.

Náðir þu að verja eitt skot? 
Í alvöru talað Jói enginn 
markvörður í heiminum 

hefði látið sér detta í hug að 
smyrja hanskann sína með 

vaselíni!

Hann var 
harður 

og stífur, 
vaselínið 
hjálpaði 

mér!

Já greinilega, 
það rann 
allt bara 

beint inn án 
átaka!

Þetta er það sem 
ég hef verið að 
segja þér,, þetta 
er ekkert vont 
ef við notum 

vaselín! Já en ...

Þetta er fimmti 
besti dagur 
ævi minnar!

Í alvöru 
fimmti besti?

Dagurinn sem 
ég fæddist er 

auðvitað besti!
Auðvitað!

Annar besti var á N’SYNC 
tónleikunum þegar Justin 

horfði beint á mig - Ég sver 
það! Allt í 

lagi.

Þriðji var þegar við fengum 
Pizzu á afmælisdegi Margrétar 

og fengum svo að dansa 
berfætt í íþróttasalnum. 

Hmm

Og fjórði var þegar ég og 
pabbi eyddum heilum degi í 

kringlunni án þess að minnast á 
skilnaðinn einu 

sinni. Hvað með 
sjötta?

Sjötti besti dagurinn var 
þegar við hittumst!

Í alvöru?

Í alvöru.
Afþví að þann dag kom á markaðinn 

Hnetusmjörs smákökudeigs ís, 
og ég get ekki undir nokkrum 

kringumstæðum 
lifað án þess 
... ísinn er svo 

góður að hann 
er eins og að 
fæðast aftur.

Ohh

Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.

SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
23/2 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 24/2 UPPSELT,
25/2 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 2/3 UPPSELT,
3/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 4/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 
7/3 LAUS SÆTI.
9/3, 10/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 23/3, 24/3.
Allar sýningar hefjast kl. 20 nema 10/3 kl. 15. 
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!

Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)

pabbinn.is

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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Nýlega var opnuð óvenjuleg sýning á 
verkun Jóhannesar Kjarvals á Kjarvals-
stöðum. Á sýningunni „K-þátturinn – Mál-
arinn Jóhannes S. Kjarval“ leitast sýning-
arstjórinn Einar Garibaldi Eiríksson við 
að svipta hulunni af goðsögninni Kjarval 
og hleypa áhorfandanum beint að verkum 
meistarans. Einar spjallar við gesti sýn-
ingarinnar kl. 15 í dag. 

Fróðleiksfúsum myndlistarunnendum 
er enn fremur bent á að Harpa Þórsdóttir 
listfræðingur leiðir gesti Listasafns 
Íslands um sýninguna Frelsun litarins / 
Regard fauve þar sem gefur að líta úrval 
verka eftir franska expressjónista. Sú 
dagskrá hefst kl. 14 í dag. 

Kristján B. Jónasson, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda, segir á 
heimasíðu sinni (kristjanb.blog.is) að bókaútgáfan hér hafi sett sér það 
markmið að Ísland verði svokallað gestaland á bókamessunni í Frankfurt 
árið 2011. Það eru góðar fréttir enda verðugt verkefni. 

Bókakaupstefnan í Frankfurt, sem haldin er í október ár hvert, er 
langstærsta stefna sinnar tegundar í heiminum: Yfir 7.200 sýnendur 
dreifast á átta stórar hallir, fulltrúar meira en 100 landa mæta til leiks, á 
síðasta ári sóttu 286 þúsund gestir sýninguna heim. Messan í Frankfurt er 
kaupstefna, fremur en bókmenntaviðburður; hún er samkomustaður 
útgefenda og bóksala þótt alltaf sé fjölmörgum höfundum boðið á staðinn. 
Telji menn sig eiga erindi á alþjóðlegan bókmarkað, byrja þeir oft á að 
kynna sig í Frankfurt, sem er ekki bara fjármálamiðstöð Þýskalands, 
heldur líka fæðingarstaður Goethes, þýska skáldsins sem bjó til hugtakið 
heimsbókmenntir.

Þátttaka Íslendinga á sér líka allnokkra hefð. Í tuttugu ár samfellt hafa 
íslenskir útgefendur verið með sýningarbása á messunni og miklu lengur 
hafa einhverjir þeirra sótt hana heim: Snemma á sjöunda áratugnum voru 
þeir þarna til dæmis samtímis, heiðursmennirnir Baldvin Tryggvason frá 
Almenna bókafélaginu og Kristinn E. Andrésson frá Máli og menningu; 
Baldvin var meðal annars að kynna fjöltyngda útgáfu á bók um Surtseyjar-
gosið. Á seinni árum hafa verið gerðir mörg hundruð samningar um sölu 
íslenskra bókmennta til útlanda sem grunnur hefur verið lagður að í 
Frankfurt.

Hluti sýningarhaldsins er að tiltekið land eða málsvæði er jafnan í 
brennidepli, „Gastland“ einsog Þjóðverjar kalla það, og kynnir þá sérstak-
lega menningu sína og bókmenntir fyrir heiminum. Árið 2006 var þetta 
Indland, í ár verður það Katalónía – en minni lönd hafa líka tekið þetta að 
sér, til dæmis Litháen árið 2002. Þegar vel er að verki staðið, einsog til 
dæmis hjá Hollendingum árið 1993, hefur vinnan skilað ótrúlegum árangri. 
Öðru fremur gagnvart þýska bókamarkaðnum, ekki má gleyma því að 100 
milljónir manna eru þýskumælandi, en síðan hafa góðir sigrar þar skilað 
sér áfram til margra annarra landa. Árið sem viðkomandi land er í 
brennidepli eru haldnar bókmenntahátíðir og þýðingarráðstefnur um allt 
Þýskaland til undirbúnings og hafi menn hugað vel að samstarfi við þýsk 
bókaforlög í aðdragandanum getur orðið sannkölluð sprenging í þýðingar- 
og útgáfumálum.

Ríkisstjórnir viðkomandi gestalands hafa jafnan stutt sýningarhaldið 
kröftuglega, enda er þetta dýr og umsvifamikil kynning. Áður hefur í 
þessum pistlum verið fundið að ónógum stuðningi íslenskra stjórnvalda 
við útflutning íslenskra bókmennta. En á því leikur enginn vafi að bæði 
innan menntamála- og utanríkisráðuneytis er vaxandi áhugi á kynningu 
íslenskrar menningar erlendis. Útgáfa íslenskra bókmennta á öðrum 
tungum hefur stóreflst undanfarin ár en ennþá vantar herslumuninn á að 
þær hafi náð verulega sterkri markaðsstöðu. Hér er lag.

Látum þetta tækifæri ekki ganga okkur úr greipum, þetta er sú andlega 
samgönguáætlun sem menning okkar þarf á að halda. Ekki til að efla 
innantóma sjálfumgleði og þjóðrembu. Útflutningur menningar er sama 
eðlis og innflutningur fólks hingað: Styrkir menningu okkar og sjálfsvit-
und, ýtir undir nýsköpun og gagnrýna hugsun, forðar okkur frá heimóttar-
skap samfara hrokafullum belgingi. Og minnir okkur á að í bókmenntum,  
rétt einsog öðrum listum, er bara til einn mælikvarði – heimsmælikvarð-
inn, og engar afsakanir.

Ísland til Frankfurt

Fyrir fróðleiksfúsa

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir

Frumsýning fös. 23. feb. kl. 20 
2. sýn. sun. 25. feb
3 sýn mið. 28. feb.
4. sýn fös. 2. mars.

Miðasala í síma 511-1302 
frá kl. 13-16
www.nasa.is

Gamanleikritið

Leikstjóri: 
Gunnar I. Gunnsteinsson

–eftir Jim Cartwright

Aðalhlutverk:

UPPSELT

Þekkilegast við barnasöngleik 
Gunnars Hjálmarssonar tón-
skálds og lífskúnstners er hvað 
börnunum er uppálagt að það sé 
heimur utan veggja húsanna. Göt-
una, garðana, portin, alla þessa 
opinberu staði sem búið er að 
hrekja börn frá fyrir bílana gætu 
þau endurheimt. Ekki að það sé 
efni leiksins, en þó meginforsenda 
atburðanna sem söngleikurinn 
lýsir í fortíðarbjarma, því hann 
gerist fyrir aldarfjórðungi þegar 
pönk og diskó voru mál dagsins. 
Inn í það umhverfi dregur Gunn-
ar gamalkunna sögu sem gæti 
þess vegna verið úr gömlum 
barnabókum, segjum sögunum af 
Karli Blómkvist leynilögreglu-
manni og vinum hans. Inn í þetta 
er skotið frumstæðum lagasmíð-
um Gunnars við enn einfaldari 
texta, rímsnauða og ekki þægi-
lega til söngs. Allt er þetta í hrárra 
lagi og ekki vinnur stíll Maríu 
Reyndal gegn hráleikanum.

Hafa sjálfstæð leikhús efni á 
að setja upp verk sem þetta? Það 
eru tíu menn á sviði. Leikmyndin 
er samtíningur héðan og þaðan og 
búningar sundurlausir. Hér er 
naumt skammtað í öllum deildum, 
þótt verkefnið hafi fengið nær 
sex milljóna króna styrk í fyrra 
frá Leiklistarráði og Hafnarfjarð-
arleikhúsið komið til skjalanna 
sem meðframleiðandi. Sviðsetn-
ing á borð við þetta kostar á bilinu 
15-20 milljónir eftir því hvernig 
er reiknað. En íslensk verk fyrir 
börn þurfa að eiga forgang og 
ekki var annað að sjá og heyra en 

börnin sem voru frá unga aldri og 
upp úr skemmtu sér vel á sýning-
unni, þrátt fyrir hráleikann og 
sundurgerðina.

En sundurgerðin er stíll. María 
leggur mikið upp úr krafti. Sýn-
ingar hennar eru talsvert yfir-
spenntar og hún gefur sér ekki 
tóm til að reka þær með skýrum 
hraðaskiptingum. Þetta er í flestu: 
samtölum, líkamlegu spaugi, 
dansatriðum. Það er hvergi hik 
eða dvöl. Vinna hennar einkennist 
af gassagangi og það kemur niður 
á efninu: það er hlaupið yfir 
spennuuppbyggingu, fíngerðari 
kómík fær ekki pláss, ótta, ein-
semd og innileika keyrir hún yfir. 

Sýningin verður fyrir bragðið ein-
tóna.

Hér eru kraftar sem halla sér 
að kunnuglegum brögðum: Jóhann 
G. Jóhannsson ræður vel yfir ein-
lægum alvarlegum tón og beitir 
honum af smekkvísi. Hann fær 
enda bitastæðasta hlutverkið. Álf-
rún Örnólfsdóttir bar af í dansat-
riðum og hreyfingum og mismun-
ur hennar og annarra vakti þá ósk 
að allir gætu hreyft sig eins og 
hún. Orri Huginn var prýðilegur 
en skelfing var lítið gert úr sér-
stöðu hans sem þó var skýr í upp-
hafinu. Jóhann Friðrika var hálf-
volgur pönkari, og þeir Atli Þór og 
Sveinn Þórir aumkunarverðar 
diskógelgjur. Að hafa slíka söng-
menn og nota þá ekki til fulls. Þá 
er ótalinn Sigurjón Kjartansson 
sem er fyrirbæri út af fyrir sig: 
getur illa hreyft sig og býr yfir 
sínum blæbrigðum og andlitsfett-
um.

Þetta er skellótt sviðsetning á 
afturmjóu verki. Það er alveg 
hægt að leggjast í aumingjavor-
kunn og tala um tíma og peninga. 
Börn eiga að fá vandaða vöru. Það 
á að vanda sig þegar þeim er boðið 
upp á skemmtun. Samtíningur úr 
skápum Dr. Gunna, leikmynda-
deildinni og búningasafninu er ef 
til vill nóg fyrir aðstandendur, en 
ekki nóg fyrir mig. Ég vil það 
betra, vandaðra, agaðra. Svo geta 
menn bara kennt um smekk. En 
ekkert er of gott og ekkert of 
vandað að gerð sem á að bjóða 
ungum börnum.

Abbababb! Hí á þig barasta



Útvarpsþátturinn Sunnudagshug-
vekjan með Arnari Eggert Thor-
oddsen er kominn á dagskrá X-ins 
977. Var hann áður á dagskrá 
XFM, sem lagði upp laupana á 
dögunum.

Þátturinn er tvískiptur. Í fyrri 
hlutanum er hin og þessi tónlist 
spiluð en síðari hlutinn er ávallt 
bundinn við ákveðið viðfangsefni. 
Næsti þáttur verður í dag á 33 ára 
afmælisdegi Arnars Eggerts. Í til-
efni dagsins ætlar hann að fá 

nokkra góða félaga í heimsókn. 
„Ég bað þá um að koma með tón-
list með sér sem einhvers konar 
afmælisgjöf. Síðan ætlum við að 
spila lögin og ræða um þau af mik-
illi poppnördadýpt,“ segir Arnar 
Eggert, sem er einnig blaðamaður 
á Morgunblaðinu. 

Hann segist hafa fundið sig vel 
þegar hann byrjaði með þáttinn á 
X-FM og því hafi hann ólmur vilja 
halda áfram með hann. „Ég var 
kominn í svo mikið útvarpsstuð að 
ég hringdi beint í Frosta [Logason 
dagskrárstjóra X-ins] og hann tók 
mér fagnandi,“ segir Arnar, sem 
var áður með útvarpsþátt á Útrás 
í byrjun tíunda áratugarins. „Þetta 
svínliggur fyrir mér. Mér finnst 
fínt að geta breitt út fagnaðarer-
indið á öðrum vígstöðvum.“

Á meðal þess sem er fram 
undan í Sunnudagshugvekjunni, 
sem er útvarpað á milli 14 og 17, 
er þáttur um bandarísku rokk-
sveitina Hüsker Dü og úttekt á 
tónlistarmanninum Tom Waits.

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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NOTES ON A SCANDAL     kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL    kl. 3, 4 og 5 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

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
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS         kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
NOTES ON A SCANDAL       kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 1, 2, 3, 4 og 4.45 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ

ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1, 2, 3, 4 og 4.45 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 og 5.40
KÖLD SLÓÐ       kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER     kl. 5.40, 8 og 10.15* B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS     kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 3.40, 4.20 og 5 STUTTMYND
DREAMGIRLS        kl. 5.40
NIGHT AT THE MUSEUM        kl. 3.40 
*KRAFTSÝNING

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

HEIMSFRUMSÝNING
 SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1

Poppnördar spjalla

Chris Cornell hefur ákveðið að 
hætta sem söngvari rokksveitar-
innar Audioslave. Segir hann að 
ástæðan sé sú að persónuleikar 
liðsmanna eigi ekki saman auk 
þess sem ágreiningur sé um tón-
listarstefnuna. „Ég óska hinum 
þremur meðlimum sveitarinnar 
ekkert nema það besta í framtíð-
inni,“ sagði Cornell. 

Cornell, sem er 42 ára, var áður 
í Seattle-sveitinni Soundgarden. 
Stutt er síðan hann söng titillag 
nýjustu James Bond-myndarinn-
ar, Casino Royale, við góðar undir-
tektir og ætlar hann að einbeita 
sér að sólóferli sínum á næstunni. 
Þann 1. maí er síðan væntanleg ný 
sólóplata frá honum sem nefnist 
Carry On. Auk þess rekur hann 
veitingastað í París.

Cornell 
hættur

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

7
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

5
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

Ævintýraleg spenna og hasar

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 

til aÐ hylja glÆp

Sýnd í Háskólabíói

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

ÓSKARSVERÐLAUNA4 TILNEFNINGAR TIL

HEIMSFRUMSÝNING 

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

ÞIÐ VITIÐ

HVER HANN

ER...

Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu  letters 
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10 B.i.16

PERFUME kl. 10 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl. 8 B.i.7

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

HANNIBAL RISING kl. 5:40 - 8 - 10:30   B.i.16

HANNIBAL RISING VIP kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:30

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

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

MAN OF THE YEAR kl. 3:40 - 10:30 B.i.7

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

GHOST RIDER kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 5:40 - 8 - 10:30   B.i.16

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

VEFURINN HE... M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 Leyfð

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

ALPHA DOG kl. 8 B.i. 16

BLOOD DIAMOND kl. 10:20 B.i. 16

ROCKY BALBOA kl. 8 - 10:20 B.i. 12

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 5:30 Leyfð

DIGITAL

BESTA ERLENDA MYNDIN
GOLDE GLOBE

Sýnd í Háskólabíói

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

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

BABEL kl. 8 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

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

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Háskólabíó
LETTERS FROM IWO JIMA kl. 3 - 6 - 9 B.i.16

PERFUME kl. 3 - 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 3 - 6 - 9 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 3 - 6 - 9 B.i.16

BABEL kl. 3 - 9:30 B.i.16

FORELDRAR kl. 7:50 Leyfð

STRANGER THAN FIC... kl. 5:50 Leyfð



 „Þetta er alveg dýr-
legt. Leiðinlegt að gera þetta bara 
á sex ára fresti, maður ætti að 
gera þetta oftar,“ sagði Eiríkur 
Önundarson, fyrirliði ÍR, sem var 
kampakátur eftir leikinn. Eiríkur 
átti góðan leik fyrir ÍR, skoraði 
þrettán stig og tók fjögur fráköst.

„Þeir voru í skottinu á okkur og 
komust síðan yfir. Þeir eru með 
gott lið sem átti góðan leik í dag, 
komu tilbúnir til leiks og við þurft-
um svo sannarlega að hafa fyrir 
þessu,“ sagði Eiríkur sem var sér-
lega ánægður með að ná þessum 

titli á afmælisári ÍR.
„Ég vil óska ÍR til hamingju, 

þetta var gjöf til félagsins. Við 
erum með hörkulið og góða breidd.  
Tímabilið byrjaði ekki vel en við 
hugsum ekki út í það núna. Við 
höfum orðið betri og betri í vetur.  
Þetta er farið að smella og var 
bara spurning um þolinmæði,“ 
sagði Eiríkur sem sagði að þessu 
yrði fagnað innilega.

„Það verður fengið sér eitt eða 
tvö mjólkurglös í kvöld. Það er 
alveg ljóst.“

Var alveg dýrlegt

 Það var boðið upp á 
rafmagnaðan úrslitaleik í bikar-
keppni kvenna í gær. Haukastúlk-
ur unnu Keflavík með eins stigs 
mun, 78-77, en jafnræði var með 
liðunum allan leikinn og spennan 
mikil allt til loka. 

Þegar leiktíminn var að renna 
út og Haukastúlkur með tveggja 
stiga forskot fengu mótherjar 
þeirra tvö vítaköst og gátu tryggt 
sér framlengingu með því að setja 
þau bæði ofan í. TaKesha Watson, 
sem hefur verið að leika þrátt 
fyrir meiðsli síðustu vikur, fór á 
vítalínuna en brást bogalistin í 
öðru skotinu og fögnuður Hauka 
var gríðarlegur í leikslok. 

„Það voru tvö jöfn lið sem 
mættust í þessum úrslitaleik og 
allt var undir. Þetta var ótrúlega 
spennandi og þegar við komumst 
sjö stigum yfir þegar fimm mín-
útur voru eftir þá hélt ég að við 
værum að fara að taka þetta. En 
þær komust þá á skrið og skora 
þrjár körfur í röð og undir lokin 

hefðu þær getað tekið þetta. Þetta 
eru leikirnir sem er skemmtileg-
ast að vinna og sárast að tapa. 
Keflavíkurliðið á allt hrós skilið, 
það spilaði vel og ég finn til með 
þeim. Sigurhefðin sem við höfum 
búið til hjálpaði okkur mikið,“ 
sagði Ágúst Björgvinsson, þjálf-
ari Hauka, eftir leikinn.

Haukar byrjuðu leikinn í gær 
betur og voru með frumkvæðið í 
upphafi. Stress virtist vera yfir 
Keflavíkurliðinu í upphafi en það 
hvarf fljótt og með þriggja stiga 
körfu undir blálok fyrsta leikhlut-
ans hafði það tveggja stiga for-
ystu að honum loknum. 

Jafnræðið hélt áfram, Haukar 
voru með eins stigs forystu í hálf-
leik en staðan var jöfn 60-60 fyrir 
síðasta leikhluta. Þar virtist Hafn-
arfjarðarliðið vera að tryggja sér 
sigurinn en Keflavík gafst ekki 
upp og undir lokin hefði sigurinn 
getað endað hvoru megin sem 
var. 

Haukasigur í æsispennandi leik

 ÍR varð í gær bikar-
meistari í karlaflokki eftir 83-81 
sigur á liði Hamars/Selfoss í 
úrslitaleik Lýsingarbikarsins. 
Liðið hafði forystuna stærstan 
hluta leiksins og var vel að sigrin-
um komið. Hamar/Selfoss var 
samt aldrei langt undan og spenn-
an mikil.

Þeir sem lögðu leið sína í Laug-
ardalshöllina í gær fengu svo 
sannarlega stórskemmtilega og 
spennandi leiki. Það var mikið 
jafnræði með liðunum í úrslitaleik 
karla og munurinn var mestur tíu 
stig, ÍR-ingum í vil, snemma í 
öðrum leikhluta. Munurinn í hálf-
leik var þó aðeins tvö stig.

Hamar/Selfoss komst yfir 45-
43 í þriðja leikhluta en annars var 
ÍR allan tímann skrefinu á undan. 
Liðið hafði fimm stiga forystu 
fyrir síðasta leikhlutann þar sem 
spennan hélt áfram en Breiðhylt-
ingar fögnuðu á endanum sigri.

„Ég vissi alveg að það væru 
hörkugóðir leikmenn í þessu liði 
þegar ég tók við en óraði ekki fyrir 
því að við værum að fara að taka 
bikar. Strákarnir stóðu sig frá-
bærlega og þetta var algjörlega 
þeirra sigur í dag. Þeir lögðu sig 
fram og áttu þetta skilið,“ sagði 
Jón Arnar Ingvarsson, þjálfari ÍR, 
eftir leikinn.

Pétur Ingvarsson, bróðir Jóns 
Arnars, þjálfar Hamar/Selfoss en 
það var Jón sem hafði betur í 
rimmu þeirra bræðra í gær.

„Ég var orðinn frekar stressað-
ur undir lokin. Við náðum ekki að 
hrista þá frá okkur en sem betur 
fer náðum við að landa þessu í 
lokin. Þetta var mjög sætt,“ sagði 

Jón Arnar.
Mikil taugaspenna var í Höll-

inni undir lokin þegar Hamar/Sel-
foss minnkaði muninn í tvö stig en 
með kænsku náði ÍR að halda for-
ystunni og vann tveggja stiga 
sigur. Liðið náði þar með að 
tryggja sér annan bikarmeistara-
titil sinn í sögunni en síðast vann 
það þessa keppni árið 2001.

Ætlunarverk ÍR-inga tókst vel 
upp. Þeir náðu að stöðva George 
Byrd og brutu alls átta sinnum á 
honum. Byrd misnotaði alls átta 

vítaskot sem er dýrkeypt í svona 
jöfnum leik. Hamar/Selfoss vann 
fleiri fráköst en ÍR-ingar svöruðu 
því með góðri sóknarnýtingu.

Keith Vassell hefur reynst 
góður styrkur fyrir Breiðhyltinga 
en hann skoraði fjórtán stig og tók 
sex fráköst í gær. Byrd tók alls 
fimmtán fráköst fyrir Skallagrím 
og skoraði 24 stig. Stigahæstur í 
liði ÍR var Nate Brown með sautj-
án stig en flestar stoðsendingar 
átti Sveinbjörn Claessen eða sjö.

Boðið var upp á frábæra bikarveislu í Laugardalshöllinni í gær. ÍR vann í bráð-
skemmtilegum úrslitaleik í karlaflokki en mikil spenna var allt til enda.



Meiri lækkun á 46” tækjum

        www.sonycenter.is  ·  sími 588 7669

KDL46X2000

T3
Best Buy 
Besta high end tækið á markaðnum
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 499.950
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heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

STÓRGLÆSILEGIR BLÓMVENDIR Í ÚRVALI!

2 fyrir 1 
í kaffi á Café
Konditori
Copenhagen

opnum kl. 8.00 á konudaginn

1.490kr

TILBOÐ

 Tulipanavöndur
glervasi fylgir

Dekurpakki
frá Snyrtistofunni 
Hrund

DEKRAÐU VIÐ KONUNA Á KONUDAGINN
Með öllum blómvöndum frá Garðheimum 

fylgir: (meðan birgðir endast)

Boðskort
í líkamsrækt
frá Hreyfingu

2 fyrir 1 
út að borða
á Café Operu

Lýsingarbikarkeppni kvenna

Lýsingarbikarkeppni karla

DHL-deild kvenna

Enska bikarkeppnin

Þýska úrvalsdeildin

Skoska úrvalsdeildin

 Zlatan Ibrahimovic 
hefur tilkynnt að hann muni 
aldrei aftur spila með sænska 
landsliðinu. Þetta sagði hann í 
löngu viðtali við ítalska íþrótta-
blaðið Corriere dello Sport. 

Zlatan hefur ekki leikið með 
sænska landsliðinu síðan hann 
var sendur  heim ásamt tveimur 

öðrum fyrir að brjóta útivistar-
reglur fyrir fyrri leik Svía gegn 
Liechtenstein í haust.

„Ég stend fastur á mínu og vil 
taka mínar eigin ákvarðanir. Ég 
veit að Mellberg og Wilhelmsson 
hafa snúið aftur í sænska lands-
liðshópinn en það geri ég ekki,“ 
er haft eftir Zlatan.

Í viðtalinu segir Zlatan að 
hann vilji meiri tíma til að hugsa 
um son sinn. „Ég lifi nú nýju lífi. 
Maximilian hefur breytt mér. 
Hann dafnar og vex á hverjum 
degi og ég er hamingjusamur. 
Hann er það besta sem hefur hent 
mig.“

Spila aldrei aftur fyrir landsliðið

 Brasilíumaðurinn Ron-
aldo hefur hlotið endurnýjun 
lífdaga hjá AC Milan. Hann var í 
byrjunarliðinu í fyrsta sinn í gær 
en þá mætti liðið Siena. Hann 
skoraði tvívegis og lagði upp 
þriðja markið í 4-3 sigri AC 
Milan.

Milan komst upp í 5. sæti 
ítölsku úrvalsdeildarinnar með 
sigrinum.

Skoraði tvö 
fyrir AC Milan

KR gerði sér lítið fyrir 
og rótburstaði norska úrvals-
deildarliðið Brann, 4-0, á æfinga-
móti á La Manga á Spáni. Atli 
Jóhannsson skoraði tvö mörk 
fyrir KR, Sigmundur Kristjáns-
son og Guðmundur Pétursson eitt 
hvor.

KR vann Brann

 Austurríkismaðurinn Mario 
Matt vann svigkeppni karla á HM 
í Åre með yfirburðum. Hann kom 
1,81 sekúndu á undan Ítalanum 
Manfred Moelgg í mark.

Björgvin Björgvinsson var í 
30. sæti eftir fyrri ferð en féll úr 
leik í síðari umferðinni.

Matt sigraði

 Brynjar Björn Gunnarsson skoraði mark 
Reading í 1-1 jafntefli gegn Manchester United á Old 
Trafford í gær. Þetta var annar leikurinn í röð sem 
hann skorar fyrir Reading en hann hefur ekkert spil-
að síðan í 6-0 sigri Reading á West Ham.

Michael Carrick hafði komið United yfir með 
marki í fyrri hálfleik. Carrick skoraði með föstu skoti 
af vítateigslínunni. Brynjar Björn jafnaði með góðu 
skallamarki á 67. mínútu og kom Tomasz Kuszczak 
engum vörnum við. 

Bæði lið reyndu hvað þau gátu til að tryggja sigur-
in í lokin en allt kom fyrir ekki. Varamaðurinn Henrik 
Larsson lét Adam Federici verja frá sér úr góðu færi 
og Wes Brown kom í veg fyrir mark hjá Reading 
skömmu síðar. 

Bæði lið hvíldu nokkra lykilmenn í gær. Ívar Ingi-
marsson var fyrirliði Reading í gær.

Arsenal og Blackburn gerðu markalaust jafntefli í 
fyrsta leik dagsins og þurfa því að mætast á nýjan 
leik. Bæði lið eru á fullu í Evrópukeppnum þessa dag-
ana og hefðu sjálfsagt viljað sleppa við að þurfa að 
mætast aftur. 

Arsene Wenger vildi fá vítaspyrnu þegar Stephen 
Warnock braut á Jeremie Aliadiere en sjónvarpssýn-
ingar sýndu að um klárt brot var að ræða. 

„Okkur skorti neista og vorum svolítið flatir. Við 
vildum klára þetta í einum leik en þurfum nú að spila 
annan,“ sagði Wenger.

Middlesbrough og West Brom gerðu einnig jafn-

tefli, 2-2, og þurfa að mætast á nýjan leik. Chelsea 
vann sinn leik hins vegar örugglega, 4-0, gegn Nor-
wich.

Það sem helst vakti athygli við leik Chelsea og 
Norwich var að völlurinn á Stamford Bridge var í 
hræðilegu ásigkomulagi en það virðist ætla að verða 
árlegur viðburður. Shaun-Wright Phillips kom Chel-
sea-mönnum yfir en þeir Didier Drogba, Andryi 
Shevchenko og Michael Essien bættu um betur.

Brynjar Björn Gunnarsson var hetja Reading er hann tryggði sínum mönnum 1-1 
jafntefli gegn Manchester United í ensku bikarkeppninni í gær. Nú þurfa liðin að 
mætast aftur á heimavelli Reading. Chelsea fór létt með Norwich og vann 4-0.
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4.559
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

9.999
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MEDION V12 M2 VISTA
Intel® Pentium 820 Dual Core
nVidia GeForce 7500LE – 256 MB TC
- TV out - DVI-I (+ D-SUB adapter)
250 GB 8MB 7200 rpm SATA
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
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Power DVD
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Loksins frá höfundi hins magnað Total Annihilation kemur
Supreme Commander. Farartæki á landi ,láði og í lofti. Með
frábæru stjórnkerfi hefuru 100% stjórn á öllu þrátt fyrir að
vera með þúsundir faratækja undir þynni stjórn.

 PC

4.499  PC

3.999

Sims Life Stories eru sjálf-
stæður leikur sem inniheldur
sögur sem þú spilar með 
Sims persónum þínum. 
Leikurinn er gerður með 
það í huga að hann sé
auðveldur í spilun. Hann
virkar á ferðavélar líka 

hvort sem hann er
spilaður í glugga eða
á fullum skjá.

SIMS
LIFE STORIESSUPREME COMMANDER



Af björgunarstarfi og dýraníðingum



DEXTER
Dexter starfar í rannsóknardeild lögreglunnar á

 daginn en er raðmorðingi á kvöldin. Hann drepur
bara þá sem eiga það skilið. Þessi magnaða

 þáttaröð hefur slegið í gegn í Bandaríkjunum.

Í KVÖLD KL. 22.30
Á SKJÁEINUM
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„Þetta er alveg einstaklega 
ánægjulegt. Ég held að það sé ósk 
mjög margra að Ísland sé og verði 
þannig land að fólk sem getur 
hvergi um frjálst höfuð strokið 
geti komið hingað til lands með 
börnin sín og fengið að vera í 
friði,“ segir Erna Hauksdóttir, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar, um heimsókn 
breska stórleikarans Jude Law til 
Íslands. Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá hefur Jude Law dvalist 
hér á landi frá því á mánudag með 
börnum sínum og barnfóstru. 
Hann dvelst á 101 hóteli í miðbæn-
um en hefur farið víða og leyft 
börnunum að skemmta sér. Þrátt 
fyrir að hafa verið mikið á ferð-
inni hefur Law algerlega fengið að 
vera í friði og það segir Erna að sé 
til fyrirmyndar. „Það er mikill 
plús fyrir Ísland að þetta fólk geti 
fengið að vera í friði hér,“ segir 
hún.

Jude Law hefur farið víða á 
meðan á dvöl hans hér hefur stað-
ið. Strax eftir komu sína á mánu-
daginn fór hann með börnin í sund 
í Laugardalslauginni. Þar tók Þór-
unn Green á móti honum og sagði 
hún leikarann hafa skorið sig úr 
fjöldanum, svo myndarlegur hefði 
hann verið. Því næst dreif Jude 
sig á skauta í Skautahöllinni í 
Laugardal. June Clark, sem starf-
ar í Skautahöllinni, sagði hann 
hafa fengið algeran frið enda var 
bara einn bekkur af skólakrökk-
um á svellinu á þeim tíma. 

Á fimmtudaginn skellti Jude 
Law sér í jeppaferð úti á landi. 
Ferðalangar í Litlu kaffistofunni 
ráku upp stór augu þegar hann og 

börnin þrömmuðu þar óvænt inn. 
Starfsfólk Litlu kaffistofunnar 
tók gestunum með kostum og 
kynjum og samkvæmt upp-
lýsingum Fréttablaðsins 
bauð það börnum Jude 
Law upp á íslenskar 
pönnukökur með rjóma.

Fréttablaðið hefur rætt 
við fólk sem rekist hefur á 
Jude Law á ferðum hans og 
menn sem þekkja til þeirra 
aðila sem séð hafa um að 
skipuleggja ferð hans hingað. 
Allir eru sammála um að 
leikarinn hafi átt frá-
bæra viku hér á 
landi og ferðin 
hafi farið fram 
úr björtustu 
vonum hjá 
honum og 
börnunum.
Stór hluti af 
ánægjunni
felst í því að 
hér hefur 
fjölskyldan
getað vals-
að um allt 
án þess að 
verða fyrir 
truflunum
frá æstum 
aðdáend-
um eða 
fjölmiðl-
um, eins og 
Law þarf að 
þola í heima-
landi sínu.

„Ég veit að 
hann hefur hug 
á því að koma 

aftur, hann er þegar farinn að 
huga að því hvenær hann kemst 

næst,“ sagði einn heimildar-
manna Fréttablaðsins. „Og 

þá kemur hann ekki með 
börnin með sér,“ sagði 
hann enn fremur.

„Já, það er verið að endurvinna 
götuspilarann,“ segir trúbadorinn 
JóJó en hann dvelur nú um stundir 
á Heilsustofnun Náttúrulækninga-
félags Íslands í Hveragerði í end-
urhæfingu.

JóJó segist þurfa á endurhæf-
ingu að halda, ekki síst vegna þess 
að hann var farinn að einangra 
sig. Segir að líta megi á meðferð-
ina sem síðbúna áfallahjálp. Hann 
varð fyrir hrottalegri árás í mið-
borginni fyrir um ári en miðborg-
in hefur verið starfsvettvangur 
hans sem götulistamanns.

„Ég var orðinn svo fóbíugjarn 
eftir árásina. Ég bara... missti 

trúna á bænum mínum,“ segir 
JóJó og gantast með að hann gæti 
vel þegið, sem fórnarlamb árásar, 
þrjár milljónir í skaðabætur frá 
ríkinu.

JóJó lætur vel af dvöl sinni á 
heilsuhælinu í Hveragerði þó hann 
sé með yngri mönnum. Segir 
heilsuhælið alveg afbragðs stað og 
þar geti menn farið í göngutúra og 
vatnaleikfimi, synt og hvað eina.

„Ég er nú að fara í nálastungu. 
Gaman að kynnast svona kín-
verskri speki. Er ég yngstur? Nei, 
það eru einn eða kannski tveir 
yngri. En ég lít út fyrir að vera 
yngstur.“

Geir Þorsteinsson

JóJó götuspilari á heilsuhæli

Finnst mikilvægast að njóta lífsins
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Á fimmtudag og föstudag verður vetrarfrí í nánast öllum grunnskólum í Reykjavík,
en það er engin ástæða til að örvænta! ;-) 

Það er t.d. alveg upplagt fyrir fjölskylduna að skella sér á skauta eða í sund og skreppa síðan 
á bókasafn og ná sér í eitthvað skemmtilegt að lesa. 

Svo bíða undraheimar Fjölskyldu- og húsdýragarðsins og söfn borgarinnar sem eru jafn
fjölbreytileg og þau eru mörg!

Það er nóg um að vera um alla borg

ÞAÐ ER NÓG AÐ GERAST! 
Fjölskyldusamkomur
í Frístundamiðstöðvum
og í félagsmiðstöðvunum
Ratleikir
Freestyle-keppni
Klifursport
Diskó- og pönksýning
Bíódagar
Bombukeppni
Föndur
Línuskautar
Heimsdagur barna
Tónleikar
Sund
Skautar
Hjólreiðartúrar

Ekki sitja auðum höndum og láta þér leiðast. Drífðu þig út og nýttu tímann vel!

FORELDRAR OG BÖRN!

NÝTIÐ VETRARFRÍ
GRUNNSKÓLANNA
VEL SAMAN!

Á VEF ÍTR,WWW.ITR.IS,
FINNURÐU UPPLÝSINGAR 
UM ÞAÐ SEM ER AÐ GERAST
Á FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVUM OG 
ANNAÐ SKEMMTILEGT SEM ER
UM AÐ VERA Í ÞÍNU HVERFI.



Íslenskan er skemmtilega gegn-
sætt mál nema þegar kemur að 

pólitík. Sá flokkur sem harðast 
gengur fram í því að undirselja 
landið erlendu herveldi kennir sig 
við sjálfstæði, flokkurinn með 
úreltustu framtíðarhugmyndirnar 
kennir sig við framsókn og sá flokk-
ur sem erfiðast er að tengja frjáls-
lyndi í einhverri óbrjálaðri merk-
ingu orðsins kallar sig Frjálslynda. 
Þar virðast allir velkomnir sem 
hrekjast úr öðrum flokkum vegna 
óvinsælda.

þeirra, Valdimar L. Friðriks-
son, lýsti því nýlega yfir að hryðju-
verkamenn hefðu verið handteknir 
hér. Þegar í ljós kom að þetta var 
bull réttlætti hann ummælin með 
því að fíkniefnasmyglarar væru í 
hans augum hryðjuverkamenn.

er ekki bara afar 
ógeðfelld heldur einnig fullkomlega 
gagnslaus. Reynslan hefur sýnt æ 
ofan í æ að refsiþyngd hefur engin 
áhrif á glæpatíðni. Hvergi í hinum 
siðaða heimi eru dómar þyngri en í 
Bandaríkjunum. Fyrir vikið er 
hvergi hærra hlutfall þjóðar á bak 
við lás og slá, en óvíða eru glæpir 
samt tíðari. Þar var dauðarefsing 
tekin upp að nýju í þeirri von að 
morðum myndi fækka. Sú von 
brást.

hefur ennfremur 
sýnt að það sem best hefur gefist í 
baráttunni við fíkniefnavána er að 
meðhöndla hana sem heilbrigðis-
vandamál, að líta ekki á fíkla sem 
glæpamenn heldur sjúklinga og 
meðhöndla þá sem slíka. Enda eru 
þeir fyrst og fremst veikir. Þeir eru 
haldnir banvænum sjúkdómi sem 
lýsir sér í andfélagslegri hegðun og 
gerir þá hættulega sjálfum sér og 
umhverfi sínu. Sjúkdóminn má þó 
meðhöndla og sé einlæg löngun 
fyrir hendi er bati mögulegur. Lang-
flestir smyglarar eru neytendur 
sem grípa til örþrifaráða til að fjár-
magna og viðhalda eigin neyslu. Þar 
á bak við er sjaldnast einbeittur 
vilji til að vera vondur og skaða 
aðra sér til ánægju og afþreyingar.

huga frjálslyndra eru fíklar hins 
vegar ekki bara glæpamenn heldur 
beinlínis hryðjuverkamenn. Eina 
ráðið sem þeir kunna er að refsa 
fleirum þyngra, lengur og harðar. 
Væntanlega í þeirri trú að nýliðun í 
stétt smyglara sé engin, að fíkni-
efni hverfi af markaði bara ef nógu 
mörgum er stungið inn nógu lengi. 
Það hefur víða verið reynt og 
hvergi skilað öðru en hörmungum.

fólk á rétt á skilningi 
og aðstoð. Frjálslyndir bjóða því 
Litla-Hraun.

Vont er þitt 
frjálslyndi

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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- Lifið heil


