
„Ég tel að aukningin hjá 
átröskunarsjúklingum sé mest 
meðal nýbakaðra mæðra,“ segir 
Alma Geirdal, framkvæmdastjóri 

og ráðgjafi 
Forma, sam-
taka átröskun-
arsjúklinga.
„Það eru gerð-
ar miklar kröf-
ur um að konur 
geti farið í 
gömlu galla-
buxunum af 
fæðingardeild-

inni,“ segir Alma og bætir við að 
hún fái sting í hjartað þegar hún 
sjái auglýsingar sem beinast að 
konum sem eru nýbúnar að eign-
ast barn.

Alma segir ekki lengur hægt að 
þegja yfir því hversu illa er stað-
ið að málum átröskunarsjúklinga 
innan heilbrigðiskerfisins. „Nú 
er svo komið að það er þörf á því 
að fara af stað með sér hópa fyrir 
nýbakaðar mæður sem þjást af 
átröskun.“
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Tekur lagið með 
Ragga Bjarna

 Veturinn í vetur 
hefur verið sá snjóþyngsti á Kára-
hnjúkum frá því framkvæmd-
ir þar hófust haustið 2003. Þetta 
er mat Odds Friðrikssonar sem 
hefur verið aðaltrúnaðarmaður á 
Kárahnjúkum frá upphafi fram-
kvæmda.

„Hér hafa verið vond veður síð-
ustu vikur og það hefur verið langt 
á milli fallegra daga. Það skefur 
að húsunum og við höfum þurft að 
grafa frá þeim. Menn eru orðnir 
þreyttir á þessu,“ segir hann. 

Trausti Jónsson veðurfræðing-
ur segir að þetta geti vel verið 
rétt. Veðurstofan hafi engar snjó-
mælingar á Kárahnjúkum en ekki 
sé ólíklegt að veturinn hafi verið 
mjög snjóþungur því að Kára-
hnjúkar séu svo hátt yfir sjávar-
máli og veturinn hafi verið einna 
kaldastur frá því framkvæmdir 
hófust. Því sé trúlega meiri snjór. 

„Að vísu kom slæmt hríðarveð-
ur fyrir að minnsta kosti þremur 
árum en það hefur sjálfsagt enst 
stutt. Veturinn hefur verið kald-

ari nú en hann hefur verið í fimm 
ár en síðustu vetur hafa verið 
óvenjulegir að því leyti að þeir 
hafa verið hlýrri en yfirleitt,“ 
segir Trausti. 

Trausti segir að almennt hafi 
verið lítill snjór á landinu í vetur 
nema í hálfan mánuð í janúar. Hvít 
jörð sé víða en snjódýpt innan við 
tíu sentimetrar nema á Vestfjörð-
um og á heiðum á Norðurlandi. 
Hann segir að kuldakast sé ríkj-
andi nú um helgina en veður muni 
fara hlýnandi í vikunni. 

Snjóþungt á Kárahnjúkum

Alvarlegustu kynferð-
isbrot gegn börnum fyrnast ekki, 
samkvæmt ákvörðun Alþingis í 
gær. Til alvarlegustu brota telst 
kynferðisleg misnotkun í formi 
samræðis eða annarra kynferðis-
maka við börn undir átján ára. Þá 
var skilgreining hugtaksins nauðg-
un rýmkuð. 

„Þetta er dagur réttlætis,“ sagði 
Ágúst Ólafur Ágústsson, varafor-
maður Samfylkingarinnar, sem 
fyrir tæpum fjórum árum lagði 
fram frumvarp um afnám fyrn-
ingarfrests kynferðisbrota gegn 

börnum. „Ég held að þetta séu ein 
þýðingarmestu lög sem þetta þing 
hefur samþykkt því hér er um 
að ræða mikilvægustu hagsmuni 
hvers einstaklings; eigin heilsu og 
réttinn til að ná fram sínum rétti.“ 
Kvaðst Ágúst Ólafur ennfremur 
stoltur af þjóðþinginu og þeirri 
þverpólitísku samstöðu sem náð-
ist um málið.

Þegar þingfundur hófst klukkan 
hálf tíu í gærmorgun var enn óvíst 
hvenær unnt yrði að ljúka þing-
störfum því ekki ríkti nauðsynleg 
samstaða um meðferð nokkurra 

mála. Á endanum skýrðust línur 
og þingheimur hófst handa við af-
greiðslu mála. Hún gekk þó treg-
lega þar sem mörgum lá ýmislegt 
á hjarta og vildu koma skoðunum 
sínum á framfæri í umræðum og 
atkvæðagreiðslum.

Í dögun stóðu vonir til að hægt 
yrði að fresta þingi í björtu en 
þingfundur stóð enn þegar Frétta-
blaðið fór í prentun. Gældu menn 
þá við að geta lokið störfum um 
miðnætti.

Meðal mála sem voru samþykkt 
í gær eða til stóð að samþykkja eru 

lög um losun gróðurhúsaloftteg-
unda, viðurlög við brotum á fjár-
málamarkaði, breytingar á þing-
sköpum, sameiningu Kennarahá-
skóla Íslands og Háskóla Íslands 
og Vatnajökulsþjóðgarð. Sama gild-
ir um þingsályktanir um vegaáætl-
un til ársins 2010 og að þjóðfáninn 
skuli vera í þingsalnum. 

Meðal mála sem fram komu í 
þinginu í vetur en hlutu ekki sam-
þykki voru fjölmiðlalög, lög um 
stofnfrumurannsóknir, lög um vá-
tryggingasamninga og samgöngu-
áætlun til ársins 2018.

Þýðingarmestu lög sem 
þetta þing hefur samþykkt
Alþingi samþykkti í gær að afnema fyrningarfrest alvarlegustu kynferðisbrota gegn börnum. Varaformaður 
Samfylkingarinnar segir gærdaginn dag réttlætis. Fjöldi frumvarpa varð að lögum á lokadegi Alþingis.

Mæður í megrun 
á fæðingardeild
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Lífið á 
landnámsöld

 Heildarkostnað-
ur vegna starfa sérstaks ríkis-

saksóknara í 
Baugsmálinu,
þar með talinn 
kostnaður við 
aðstoðarmenn
og aðkeypta 
sérfræðiþjón-
ustu, hljóðar 
upp á 34,5 millj-
ónir króna. 

Þetta kemur 
fram í svari 

dómsmálaráðherra við fyrirspurn 
fjögurra þingmanna.

Einnig kemur fram að sam-
kvæmt áætlun hafi um 20 prósent 
af starfsemi efnahagsbrotadeild-
ar farið í Baugsmálið á tímabilinu 
ágúst 2002 til ársloka 2006.

Þá er þess getið að fram til 
þessa hefur ríkið verið dæmt 
til að greiða rúmar 43 milljón-
ir króna vegna málskostnaðar 
ákærðu í málinu.

Sérstakur sak-
sóknari kostar 
34,5 milljónir 

Utankjörfundar-
atkvæðagreiðsla vegna þingkosn-
inganna 12. maí hófst í gær, átta 
vikum fyrir kosningar. 

Kosið er í öllum sendiráðum Ís-
lands í útlöndum og hjá öðrum 
fulltrúum ríkisins á erlendri 
grund.

Kjósendum ber að kynna sér 
sjálfir hverjir eru í framboði og 
hvaða listabókstafir eru notaðir. 
Kjósendur bera sjálfir ábyrgð á 
að póstleggja atkvæði sín.

Framboðsfrestur rennur út 
27. apríl, rúmum tveimur vikum 
fyrir kjördag.

Byrjað að kjósa 
utan kjörfundar

 Íslenska ríkið ætlar ekki að áfrýja niður-
stöðu héraðsdóms í máli Guðjóns S. Marteinsson-
ar dómara gegn íslenska ríkinu.  Þetta hefur verið 
staðfest með bréfi sem sent var öllum dómurum á 
fimmtudaginn var. Undir bréfið rita Guðmundur H. 
Guðmundsson og Björn Rögnvaldsson fyrir hönd 
Árna M. Mathiesen ráðherra. Þar kemur fram að 
laun verði greidd til dómara samkvæmt niðurstöð-
unni um næstu mánaðamót.

Hinn 19. desember síðastliðinn komst héraðsdóm-
ur að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkinu bæri að 
greiða Guðjóni rúmar 60 þúsund krónur, auk dráttar-
vaxta, frá 1. febrúar til 1. mars í fyrra. 

Ákvörðun Kjaradóms frá því í desember 2005 um 
að laun æðstu embættismanna ættu að hækka um 
átta prósent vöktu hörð viðbrögð meðal almenn-
ings í landinu og ákvað ríkisstjórnin að leggja fram 
frumvarp í kjölfarið sem fól í sér 2,5 prósenta launa-
hækkun í stað átta.

Guðjón höfðaði mál á þeim forsendum að hann 
teldi ekki vera hægt að fella ákvörðun Kjaradóms 
úr gildi með lagasetningu þar sem það gengi gegn 
ákvæðum stjórnarskrár um sjálfstæði dómstóla. 

Niðurstaða dómsins var sú að löggjafinn hafi með 
lagasetningunni brotið gegn sjálfstæði dómstóla, og 
þar með tilgreindum ákvæðum stjórnarskrárinnar, 
með lagasetningu 20. janúar í fyrra sem felldi jafn-
framt úr gildi ákvörðun Kjaradóms um launahækkun 
til þjóðkjörinna fulltrúa, svo og dómara. Niðurstaða 
héraðsdóms náði einungis til dómara vegna sérstakr-
ar stöðu þeirra samkvæmt stjórnarskránni. Var með 
niðurstöðunni fallist með öllu á kröfu Guðjóns.

Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármála-
ráðuneytinu, segir ástæður þess að ríkið áfrýi vera 
sérstakt eðli málsins. „Um er að ræða afmarkað-
an hóp í afmarkaðan tíma þar sem lagaumhverfi 
hefur breyst með tilkomu Kjararáðs, í stað Kjara-
dóms áður, á vormánuðum síðasta árs. Þá er ljóst, 
frá okkar bæjardyrum séð, að dómur Hæstaréttar 
myndi hafa minna fordæmisgildi heldur en ella þar 
sem dómarar væru sérstaklega skipaðir í málinu þar 
sem dómari á í hlut.“

Ekki náðist í Eggert Óskarsson, formann Dómara-
félags Íslands, í gær.

Dómarar í héraðsdómi voru Þórður S. Gunnars-
son, Ragnhildur Helgadóttir og Róbert Ragnar 
Spanó, en eðli málsins samkvæmt voru dómarar í 
málinu sérstaklega skipaðir utan dómsins.

Ríkið áfrýjar ekki 
dómi héraðsdóms
Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja ekki niðurstöðu héraðsdóms í máli Guðjóns 
S. Marteinssonar dómara gegn íslenska ríkinu. Bréf þess efnis var sent dómurum í 
vikunni. Dómsmálið snýst aðeins um laun eins dómara, segir Baldur Guðlaugsson.

Gunnlaug, öskraði leikstjórinn 
„kött!“?

Stúlka um tvítugt slasaðist al-
varlega í árekstri fólksbíls og pall-
bíls við gatnamót Suðurlandsveg-
ar og Þrengslavegar um hádegis-
bil í gær. Kalla þurfti til tækjabíl 
slökkviliðsins til að losa stúlk-
una úr bílnum og var hún flutt 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar á 
slysadeild Landspítalans.

Að sögn læknis á slysadeild 
brotnaði stúlkan víða, bæði á 
höndum og fótum, en er ekki í 
lífshættu. Ökumaður pallbílsins 
meiddist ekki alvarlega, en bæði 
voru ein í bílunum. Á þriðja tug 
lögreglu- og slökkviliðsmanna 
voru kallaðir út og loka þurfti veg-
inum um Þrengslin um stund.

Margbrotnaði í 
alvarlegu slysi

 Ráðherrar nýrrar 
ríkisstjórnar Hamas og Fatah 
sóru í gær embættiseið og tóku 
formlega við völdum í Palestínu. 
Fyrr um daginn hafði palestínska 
þingið samþykkt traustsyfirlýs-
ingu við stjórnina með yfirgnæf-
andi meirihluta, eða 83 atkvæðum 
gegn þremur.

Norðmenn voru í hópi fyrstu 
þjóða til að viðurkenna nýju stjórn-
ina og hyggjast norsk stjórnvöld 
taka upp full stjórnmálatengsl við 
Palestínumenn á ný og jafnframt 
hvetja þá til að hafna ofbeldi og 
viðurkenna Ísraelsríki.

Ísraelsmenn hafa hafnað nýju 
stjórninni og segjast ekki munu 

semja við hana. Ísraelar gera þá 
kröfu til stjórnarinnar að hún við-
urkenni tilverurétt Ísraels, hafni 

allri valdbeitingu og virði þá 
friðarsamninga sem gerðir hafa 
verið.

Mahmoud Abbas, forseti Pal-
estínu sagði að markmið stjórn-
arinnar væri að binda enda á her-
nám Ísraelsmanna, þar á meðal í 
Austur-Jerúsalem. Þá sagði Ismail 
Haniyeh, forsætisráðherra heima-
stjórnarinnar, að nýja stjórn-
in teldi það rétt palestínsku þjóð-
arinnar að veita andspyrnu gegn 
árásum Ísraela.

Þingfundurinn var haldinn sam-
tímis á Vesturbakkanum og Gaza, 
en aðeins 86 þingmenn af 132 
greiddu atkvæði, þar sem 41 þing-
maður er í haldi Ísraela. 

„Skýringin á 
þessu er sú að ekki var spurt með 
sama hætti í bæði skiptin,“ segir 
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra um ósamræmi í svörum 
við fyrirspurnum um framlög úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra. 

Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að í nýju svari ráðherra væri 
ekki getið framlaga sem þó var 
greint frá í hliðstæðu svari frá 
síðasta ári. 

Siv segir styrk upp á hálfa millj-
ón króna til Lionsklúbbs Búðar-
dals, Reykhóladeildar vegna 
lóðaframkvæmda við hjúkrun-
ar- og dvalarheimilið Silfurtún í 
Búðardal hafa staðið út af, sem 
og tveggja milljóna framlag til 
Sólvalla, dvalarheimilis á Eyrar-
bakka. 

Styrkirnir voru veittir á grund-
velli sérstaks liðar í lögum um 
sjóðinn en hann tekur til fjárveit-

inga til „ann-
arra verkefna 
sem stuðla að 
uppbyggingu 
öldrunarþjón-
ustu“. Nú er 
unnið að nánari 
skilgreiningu á 
liðnum.

Óperukór-
inn í Reykja-
vík hlaut hálfa 

milljón króna í styrk úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra árið 2004. 
Í Fréttablaðinu í gær sagðist kór-
stjórinn ekki hafa vitað að styrk-
urinn hefði borist úr sjóðnum og 
hefði hann vitað það hefði styrk-
urinn ekki verið þeginn. 

Siv segir aðila sem sinnt hafa 
menningarstarfi á öldrunarstofn-
unum hafa hlotið styrki en kann 
ekki sérstaka skýringu á framlag-
inu til Óperukórsins. „Samráðs-

nefndin [stjórn Framkvæmda-
sjóðsins] lagði þetta til og ráð-
herra á þeim tíma greiddi úr 
sjóðnum. En ég veit ekki hvern-
ig það bar að.“

Árlega hefur á milli tíu og 
tuttugu milljónum verið veitt 
til verkefna á grundvelli áður-
nefnds liðar laganna en það eru 
1-2 prósent af heildarframlögum 
sjóðsins. 

Undanfarin fimmtán ár hefur 
rúmur helmingur útgjalda Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra farið í 
stofnkostnað, viðhald og aðrar 
framkvæmdir en tæpur helming-
ur til rekstrar hjúkrunarheimila. 
Því ráðslagi hefur verið breytt 
og frá og með næsta ári fer ekk-
ert í rekstur. „Við það eykst ráð-
stöfunarfé til stofnkostnaðar og 
viðhalds um 230 milljónir á ári,“ 
segir Siv.

 Enginn meiddist alvarlega 
þegar bíl var ekið á ljósastaur á 
Álftanesvegi síðdegis í gær. Bíll-
inn skemmdist þó það mikið að 
kalla þurfti á kranabifreið til að 
draga hann á brott.

Alls var 21 umferðaróhapp til-
kynnt til lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu frá morgni og þar 
til síðdegis í gær. Rekja má flest 
óhöppin til hálku. 

Slapp ómeiddur 
úr árekstri

Til stóð að vikublað-
ið Króníkan yrði lagt niður og 
DV tæki yfir skuldir þess. Upp 
úr viðræðum slitnaði síðdegis í 
gær, skömmu áður en ganga átti 
til samninga. Þetta fullyrðir Sig-
urjón M. Egilsson, ritstjóri DV. 
Pétur Gunnarsson sagði fyrst frá 
þessu á bloggsíðu sinni, hux.blog.
is, í gær.

„Útgefendur Króníkunnar leit-
uðu til DV um það hvort DV vildi 
taka yfir skuldir Króníkunnar og 
samninga starfsfólks ef blaðið 
yrði lagt niður,“ segir Sigurjón.

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 
ritstjóri Króníkunnar, segir rangt 
að leitað hafi verið til DV að 
fyrra bragði, rekstur Króníkunn-
ar gangi vel og hún muni halda 
áfram að koma út, en vill ekki 
tjá sig frekar um málið að svo 
stöddu.

Boðin yfirtaka 
á Króníkunni



Kaupfling vex me› flér

Eftirfarandi er me›al fless sem bankinn getur bo›i› flér upp á flegar flú útskrifast úr háskólanámi e›a sambærilegu námi:

• 80% lán til íbú›akaupa – fyrstu 5 árin borgar flú bara vextina*
• 20% Vi›bótarlán til íbú›akaupa
• Námslokalán – allt a› 3 milljónir**
• Fjármálará›gjöf
• Gullkreditkort
• Persónulegur fljónustufulltrúi
• Tryggingar
• Lífeyrissparna›ur

Námslokatilbo› Kaupflings gildir í eitt ár frá útskrift. Kynntu flér nánar á kaupthing.is e›a í síma 444 7000.

*Fyrstu fimm árin eru einungis greiddir vextir af 80% íbú›aláninu, en eftir flann tíma er einnig greitt af höfu›stól.
Gildir einungis fyrir útskriftarnema úr háskóla e›a sambærilegu námi. ** A› flví gefnu a› umsækjandi standist mat bankans.

Hvort sem flú hyggst fara beint út á vinnumarka›inn eftir útskrift, halda áfram a› mennta flig e›a sko›a
heiminn, a›sto›ar Kaupfling flig vi› a› láta draumana ver›a a› veruleika.

Fyrstu 5 árin borgar

flú BARA vextina af

Íbú›aláni Kaupflings
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Útgjöld Jóns Ger-
alds Sullenberger og fyr-
irtækja hans vegna báts-
ins Thee Viking voru að 
minnsta kosti jafn há 
og greiðslur sem bárust 
mánaðarlega frá Baugi. 
Þetta kom fram í máli Aldísar Hilm-
arsdóttur lögreglufulltrúa sem bar vitni í 
Baugsmálinu á föstudaginn. 

Nokkuð hefur verið rætt um það í hvað 
peningarnir sem Baugur greiddi Nordica 
mánaðarlega í tvö og hálft ár fóru í raun. 
Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs Jó-
hannessonar, hefur bent á að lögregla hafi 
ekki rannsakað nákvæmlega í hvað þeir fjár-
munir sem Nordica, félag Jóns Geralds, eða 
New Viking, annað félag á hans vegum, fóru. 

PricewaterhouseCoopers hafi hins vegar 
rannsakað það fyrir verjendur og peningarn-
ir hafi að miklu leyti farið í dagleg útgjöld 
Jóns Geralds.

Jón Gerald hefur hins vegar haldið því 
fram að peningarnir hafi allir verið til 
greiðslu á kostnaði vegna bátsins, og eru 
þeir Jón Ásgeir og Tryggvi Jónsson ákærðir 
fyrir að hafa dregið fé úr Baugi til að greiða 
hlut í bátnum.

Aldís upplýsti að gerð hafi verið ítarleg út-
tekt á því hver kostnaður Jóns Geralds af 
rekstri bátsins hafi verið á hverjum mánuði. 
Niðurstaða þeirrar rannsóknar hafi verið að 
kostnaðurinn hafi verið að minnsta kosti jafn 
hár mánaðarlegum greiðslum sem bárust frá 
Baugi. 

Til að byrja með voru greiðslurnar 8 þús-
und dollarar, en fljótlega voru þær hækkaðar 
upp í 12 þúsund dollara á mánuði, sem jafn-
gilti um 1-1,3 milljónum króna, breytilegu 
eftir gengi.

Svipaðar upphæðir í skemmtibátinn

„Ég ákvað fyrir átta 
árum að hætta annað hvort eftir 
fjögur eða átta ár svo þetta hefur 
átt sér langan aðdraganda. Nú 
hlakka ég til að gefa mig að öðrum 
málum, vera með fjölskyldunni og 
sinna ýmsu öðru,“ segir Halldór 
Blöndal Sjálfstæðisflokki sem sat 
á þingi frá 1979 – í sjö kjörtímabil 
– og var varaþingmaður tvö kjör-
tímabil þar á undan.

Hann kvað gærdaginn ekki öðru-
vísi en aðra lokadaga þingsins og 
fann hvorki til trega né spennu. 
„Ég er fullkomlega ánægður, þetta 
hefur gengið upp og niður, stundum 
hefur maður verið í stuði og stund-
um átt á brattann að sækja. En á 
heildina litið er ég mjög ánægður 
og hef náð þeim árangri sem ég gat 
vænst.“

Jón Kristjánsson Framsóknar-
flokki er sömuleiðis eldri en tvæ-
vetur í pólitíkinni; sat í 22 ár á þingi 
og var varamaður í sex ár. 

„Ég er sáttur og lít með mik-
illi ánægju til baka. Ég hef fengið 
tækifæri til að upplifa gríðarlegar 
breytingar, bæði í störfum þings-
ins og í þjóðfélaginu almennt og er 
þakklátur fyrir það.“

Jón segist sjá mest eftir því góða 
fólki sem hann hefur starfað með í 
þinginu, mestu viðbrigðin verði að 
hætta að umgangast það. „Þó við 
deilum um margt þá er hér mjög 
sérkennilegur andi. Menn gera 
greinarmun á persónulegum sam-
skiptum og pólitískum deilum.“

Öfugt við Halldór og Jón ákvað 
Guðrún Ögmundsdóttir Samfylk-
ingunni ekki að hætta. Hún tók þátt 
í prófkjöri flokks síns en náði ekki 
þeim árangri sem hún stefndi að.

„Auðvitað vildi ég vera áfram en 
maður vinnur sig bara út úr því. 
Það er minnsta mál í heimi,“ segir 
Guðrún sem fékk fiðrildi í magann 
í gær þegar hún í raun uppgötvaði 
að það var hennar síðasti þingdag-
ur. Hún fann þó ekki til eftirsjár. 
„Þetta er bara eins og þegar maður 
skiptir um vinnu en það er óljóst 
hvað bíður,“ segir Guðrún sem sat 
tvö kjörtímabil.

Dagný Jónsdóttir Framsóknar-
flokki afréð að sækjast ekki eftir 
endurkjöri en hún sat eitt kjör-
tímabil á þingi. Henni fannst and-
rúmsloftið í þinginu í gær skrít-
ið; ekki síst hjá þeim sem eru að 
hætta. „Og auðvitað líka hjá þeim 
sem vita ekki hvort þeir verða 
áfram,“ segir hún og hlær. „En það 
er skrítin tilfinning að vera að fara 
í atkvæðagreiðslu í síðasta sinn og 
svolítill tregi líka,“ segir Dagný og 
bætir við að árin fjögur á Alþingi 
hafi verið lærdómsrík. Um frekari 

afskipti af stjórnmálum einhvern 
tíma í framtíðinni kveðst Dagný 
fátt geta sagt. „Ég veit ekki hvað 
ég ætla að verða þegar ég verð 
stór.“ 

Hlakkar til að vera 
með fjölskyldunni
Nokkrir þingmenn sátu sinn síðasta þingfund í gær. Halldór Blöndal segist hafa 
náð þeim árangri sem hann gat vænst. Guðrún Ögmundsdóttir segir minnsta mál 
í heimi að láta af þingmennsku. Jón Kristjánsson er þakklátur fyrir tækifærið. 

BAUGS M Á L I Ð

Tvær skurðað-
gerðir til leiðréttingar á kyni hafa 
verið gerðar á Íslandi. Önnur á 
konu sem breytt var í karl og hin 
á karli sem breytt var í konu. 

Þetta kemur fram í svari for-
sætisráðherra við fyrirspurn 
Guðrúnar Ögmundsdóttur Sam-
fylkingunni.

Í svarinu kemur fram að til að 
geta fengið kyn sitt leiðrétt með 
skurðaðgerð þarf fólk meðal ann-
ars að hafa sýnt mjög ákveðin 
einkenni þess að hafa lengi liðið 
illa í eigin líkama og fundist það 
hafa fæðst með rangt kyn. 

Tveir fengið 
kynleiðréttingu

 Danska lög-
reglan viðurkenndi í gær að hafa 
notað hættulega sterkt táragas 
í baráttu sinni við mótmælend-
ur við Ungdómshúsið á Norður-
brú í Kaupmannahöfn fyrr í mán-
uðinum.

Gasið sem notað var er gert til 
að skjóta upp að veggjum eða lok-
uðum dyrum. Það berst síðan í 
gegnum allar þær rifur og öll op 
og til þeirra sem kunna að vera 
fyrir innan. Gasið er margfalt 
öflugra en það sem nota á til að 
dreifa fólki í óeirðum.

Talsmaður lögreglu baðst af-
sökunar í sjónvarpsviðtali í gær, 
sagði notkun gassins hafa verið 
mistök sem einungis hentu einu 
sinni. Ástæðan fyrir mistökunum 
liggur ekki fyrir. 

Hættulegu gasi 
beitt í óeirðum

 Lögreglan leitar nú
manns sem nauðgaði ungri konu 
á kvennasalerni í kjallara Hótels 
Sögu skömmu eftir miðnætti í 
fyrrinótt.

Hinn grunaði er á milli tvítugs 
og þrítugs, um 165 sentimetrar 
á hæð, krúnurakaður með dökk-
an hársvörð, dökkar augabrúnir 
og dökk augu. Hann var klæddur í 
grænleitan jakka og bar grænleita 
derhúfu. Að sögn lögreglu er talið 
að maðurinn sé frá Austur-Evrópu.

Starfsfólk reyndi að halda 
manninum á meðan beðið var eftir 
lögreglu en hann komst á brott 
ásamt öðrum manni og hvarf sjón-
um við Birkimel. Talið er að þriðji 
maðurinn hafi verið með þeim 
fyrir atburðinn.

Nauðgaði konu 
á kvennasalerni

Bókhald I
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á 
bókhaldinu. Hentar einnig þeim sem vilja styrkja stöðu sína á 
vinnumarkaði með góðri undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í 
bókhaldsvinnu. Kennsla byggir að mestu leyti á verklegum 
æfingum með raunveruleg fylgiskjöl. Námið er metið til eininga.

Helstu kennslugreinar: 
Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur, 
bókhaldsgrunnur og tölvubókhald. 

Kennsla hefst 20. mars og lýkur 17. maí. 
Morgunnámskeið:  Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga 
og föstudaga kl  8.30 - 12.
Kvöld- og helgarnámskeið: Kennt er þriðjudaga 
og fimmtudaga kl 18-21.30 og laugardaga kl 9 - 12.30.

Lengd: 100 kennslustundir. Verð:  94.000,- 
Allt kennsluefni innifalið.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW .TSK . IS
SKOLI@TSK . IS

SÍMI :  544 2210



SKÖPUM VELGENGNI

BREYTTUR BANKI – ENN BETRI ÞJÓNUSTA

VELKOMIN Í ÚTIBÚ FRAMTÍÐARINNAR

Í dag, sunnudag, opnum við útibúið á 
Kirkjusandi eftir umfangsmiklar breytingar.

Glitnir er þjónustufyrirtæki sem leggur höfuðáherslu 
á viðskiptavininn. Hönnun útibúsins tekur mið af því.

Komdu í heimsókn milli kl. 13 og 16 og kynntu þér 
hvernig við ætlum að þjóna þér enn betur í framtíðinni.
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Kl. 13.15 - Benedikt Erlingsson
Útibúið opnað með gamansömum 
fyrirlestri leikarans um „eðli íslensku 
þjóðarinnar“

Kl. 14.15 - Halla hrekkjusvín
Prakkarinn úr Latabæ skemmtir 
börnum og fullorðnum

Kl. 15.15 - Lay Low
Söngkonan magnaða syngur eigin lög, 
sem eru blanda af blús, kántrí og rokki

SKEMMTIDAGSKRÁ:

Ávaxtabíllinn kemur í heimsókn með 
hollar veitingar og kaffibarþjónar
Kaffitárs bjóða ljúffenga kaffidrykki
og biscotti-kökur.



Do you want to study in Denmark?
Do you want to study in Denmark in an international
environment?
Are you looking for a programme which gives you good
job opportunities?
Are you interested in Computer Science or IT?
Are you looking for a short education at university
level?

Do as Hrund Brynjólfsdóttir and other young students.

Every year The Academy of Southern Denmark in Søn-
derborg welcomes students from Iceland. Come and join
us! Sønderborg has an active ”Íslendingafélag”.
Visit our website www.sdes.dk to read more about your
future in Denmark.

Do you want to study
Computer Science or IT?

Grundtvigs Allé 88
DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7412 4141

www.sdes.dk

 Innbrotsþjófar 
voru handteknir á heimili sínu á 
fimmtudag, en í íbúð þeirra fund-
ust verkfæri sem líklegt þykir að 
hafi verið tekin ófrjálsri hendi úr 
félagsheimili fyrr um daginn.

Sama dag var brotist inn í kjall-
araíbúð í austurborginni og tölvu-
búnaði stolið. Auk þess var brot-
ist inn í bíl og munum stolið.

Maður á þrítugsaldri var hand-
tekinn í Smáralind fyrir að stela 
sælgæti úr verslun og afskipti 
voru höfð af tveimur fimmtán ára 
piltum í annarri verslunarmið-
stöð, en þeir höfðu gerst sekir um 
að fjarlægja páskaegg úr búð án 
þess að borga fyrir þau. 

Hnupl og inn-
brot í borginni

Vatn flæddi inn í húsið á 
Laugavegi 105 í Reykjavík í gær-
morgun, þar sem Náttúrufræði-
stofnun og Möguleikhúsið eru til 
húsa. Vatnslögn í nágrenni við 
húsið sprakk og stíflaði niður-
föll. Slökkvilið vann við að dæla 
vatninu út fram eftir gærdegin-
um en tjón er ekki talið mikið.

Vatnslögnin sem gaf sig var 
á mótum Laugavegs og Snorra-
brautar, en hún er rétt tæp-
lega hundrað ára gömul. Vatnið 
flæddi inn í búslóðageymslu Fé-
lagsbústaða og í Möguleikhúsið. 
Einnig fór nokkuð af vatni inn í 
kjallarageymslu næsta íbúðar-
húss við.

Árni Ómar Árnason, aðstoðar-
varðstjóri slökkviliðs höfuðborg-
arsvæðisins, segir vatnið hafa 
verið tuttugu til þrjátíu senti-
metra hátt í búslóðageymslunni 
þegar slökkvilið kom á vettvang. 
Miklu hafi munað að búslóðirnar 
eru geymdar á vörubrettum.

„Þetta er óverulegt tjón, ef 
eitthvað,“ segir Sigurður Kr. 
Friðriksson, framkvæmdastjóri 
Félagsbústaða. „Brettin sem bú-
slóðirnar eru geymdar á eru tíu 
til fimmtán sentimetra há, og 
vatnið fór ekki mikið hærra en 
það.“ Hann segir vatnið hafa 
flætt af götunni og inn um bíl-
skúrshurð.

Hundrað ára vatnslögn gaf sig

 Margar furðuleg-
ar hugmyndir hafa verið lagð-
ar fram til lausnar á gróðurhúsa-
vandanum. Sumar þeirra eru 
teknar alvarlega, þótt allar séu 
þær afar umdeildar, og nú hafa 
vísindamenn hjá geimferðastofn-
uninni NASA gert skýrslu um þær 
helstu.

Ein er sú að búa til gervield-
fjall sem spúir brennisteini hátt í 
loft upp. Þegar eldfjallið Pinatubo 
gaus fyrir 16 árum hafði það 
kælandi áhrif á jörðina í heilt ár 
vegna þess að brennisteinsagnir í 
efri lögum andrúmsloftsins end-
urvörpuðu sólarljósi aftur út í 
geiminn. Nota má þotur, fallbyss-
ur eða blöðrur til að koma brenni-
steininum upp í himingeiminn.

Önnur hugmynd er sú að búa 
til „sólskýli“ gert úr trilljónum 
spegla sem eiga að draga örlítið 
úr hitanum á jörðinni. Speglarn-
ir væru í raun litlir gervihnett-
ir á stærð við frisbee-diska, ör-
þunnir með þremur „eyrum“ sem 

væru stýribúnaður. Skjóta mætti 
um 800 þúsund slíkum speglum 
út í geiminn í einu, en alls þyrfti 
16 trilljónir, það er að segja 16 
milljón milljónir, slíkra diska til 
að leysa gróðurhúsavandann - ef 
marka má hina hugmyndaríku 
vísindamenn.

Þá er enn ein hugmyndin að 
búa til forljótan skóg úr gervi-
trjám sem sjúga til sín koltví-
sýring úr loftinu. „Trén“ myndu 
reyndar ekkert líkjast venjuleg-
um trjám. Þetta væru 60 metra 
háar turnspírur með mismund-
andi stórum loftsíum efst. Lofts-
íurnar myndu draga til sín koltví-
oxíð og þjappa því saman í vökva 
eða gas sem hægt væri að flytja 
eitthvert annað.

Loks datt einhverjum í hug að 
dæla járnryki í hafið, og reynd-
ar er þegar byrjað að gera það í 
Kyrrahafinu. Fyrirtækið Planktos 
frá Kaliforníu sendi nú í þessum 
mánuði skip sitt, Weatherbird II, 
af stað í leiðangur til að varpa 

50 tonnum af járnryki út í sjó-
inn. Hugmyndin er sú að járnið 
yrði sannkölluð gróðrarstía fyrir 
svifjurtir sem drekka í sig koltví-
sýring úr loftinu.

Auðvitað er þetta hrein örvænt-
ing,“ sagði Stephen Schneider, 
prófessor við Stanford-háskóla í 
Bandaríkjunum. „Þetta er hnatt-
ræn meþadonmeðferð gegn hnatt-
rænni heróínfíkn okkar. Þetta 
sprettur af svartsýni sérhvers 
raunsæismanns á að þessari reiki-
stjörnu sé ekki treystandi til að 
gera það sem rétt væri.“

Vísindamenn hafa á seinni árum 
verið tregir til að reyna lausn-
ir af þessu tagi. Margir óttast al-
varlegar aukaverkanir. Aðrir 
hafa áhyggjur af því að lausnir af 
þessu tagi, jafnvel þótt þær skili 
árangri, dragi úr líkunum á því að 
eina raunverulega lausnin verði 
nokkru sinni framkvæmd, en hún 
er sú að draga nægilega mikið úr 
útblæstri gróðurhúsalofttegunda.

Gerviskógur, járn í 
hafið og speglaskýli
Enginn hörgull er á vísindamönnum sem luma á lausnum á gróðurhúsavandan-
um. Sumir vilja búa til stóran gervitrjáaskóg sem sýgur í sig koltvísýring úr loft-
inu. Aðrir vilja búa til skýli úr trilljónum spegla sem endurvarpa sólarljósinu. 

 Konur eru í fyrsta sinn í meirihluta for-
manna norrænu jafnaðarflokkanna. Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, var 
heiðursgestur á landsfundi sænska jafnaðarflokks-
ins sem hófst í gær, þar sem Mona Sahlin var kjör-
in formaður.

Sahlin er fyrsta konan sem leiðir flokkinn í 118 
ára sögu hans. Formaður danska jafnaðarmanna-
flokksins, Helle Thorning Schmidt, var annar heið-
ursgestur landsfundarins.

Ingibjörg Sólrún ávarpaði fundinn og sagði meðal 
annars að þetta væri stór dagur fyrir jafnréttisbar-
áttuna og stór dagur fyrir lýðræðið. Samfélag sem 
byggði á reynslu bæði kvenna og karla væri sterk-
ara og réttsýnna en samfélag sem nýtti ekki mann-
auðinn sem býr í báðum kynjum.

Hún gerði málefni barna einnig að umtalsefni og 
sagði það samfélag sem ekki tæki mið af sjónarmið-
um og þörfum barna hálfkarað og ófullkomið. Mik-
ilvægt sé að hlusta á raddir barnanna og hafa þarfir 
þeirra að leiðarljósi. 

Veturinn sem er 
að líða hefur verið sá hlýjasti 
sem sögur fara af frá því mæling-
ar hófust. Þetta segja fræðimenn 
hjá bandarísku haf- og andrúms-
loftsstofnuninni NOAA, og styðj-
ast þar við upplýsingar um veður-
far víðs vegar á jörðinni.

Frá desemberbyrjun til febrúar-
loka var meðalhiti lofts og sjávar 
á norðurhvelinu 1,3 gráðum hærri 
en meðaltal þessa tímabils frá 
árinu 1880.

Undanfarin hundrað ár hefur 
hitinn hækkað um 0,11 gráður á 
hverjum áratug, en síðan 1976 
hefur hitastigshækkunin verið 
þrisvar sinnum meiri.

Veturinn var sá 
allra hlýjasti 

Zimsen-húsinu, sem 
áður var við Hafnarstræti, verð-
ur komið fyrir á Grófartorgi ef 
áætlun stjórnar skipulagssjóðs 
Reykjavíkur gengur eftir. 

Sjóðurinn hefur óskað eftir 
því við skipulags- og byggingar-
svið borgarinnar að unnið verði 
að breytingum á deiliskipulagi 
með það að markmiði að Zimsen-
hús verði flutt á lóð við torgið.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu höfðu margar 
staðsetningar verið til umræðu 
fyrir Zimsen-húsið sem í maí 
í fyrra var fjarlægt af sínum 
gamla grunni gegnt Lækjartorgi 
vegna annarrar uppbyggingar.

Flytja Zimsen á 
Grófartorg

Er aðbúnaður blindra barna á 
Íslandi viðunandi?

Eiga framhaldsskólanemar að 
fá ókeypis skólabækur?



Ánægðir viðskipta-
vinir eru okkar stolt

ESSO lenti í 2. sæti í könnun Ánægjuvogar smásöluverslunar meðal neytenda á 
landsvísu. Jafnframt er ESSO það olíufélag sem viðskiptavinir eru ánægðastir með,
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni. Það er því ekki að ástæðulausu að við erum 
full af stolti og þakklæti og heitum því að viðskiptavinir okkar verða alltaf í 1. sæti.
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greinar@frettabladid.is

Um daginn flutti ég ásamt félögum 
mínum í þriðja sinn frumvarp til laga 

um Lánasjóð íslenskra námsmanna. Málið 
er róttæk en mikilvæg breyting á sjóðn-
um til að efla félagslegt jöfnunarhlutverk 
hans. Og standa vörð um það. 

Sú breyting að 30% tekinna námslána 
breytist í styrk að námi loknu er gífurleg kjarabót 
fyrir ungt barnafólk sem er að byrja að hasla sér 
völl í lífinu að námi loknu. En það er ein af breyt-
ingunum sem við leggjum til að gerðar verði. 

Við viljum að hluti lána, 30%, breytist í styrk að 
loknu námi, afnumin verði krafa um ábyrgðarmenn 
og að lánin verði greidd út fyrirfram. Þá þarf að 
endurskoða viðmiðunargrunn lánanna reglubundið.

Vitað er um mörg dæmi þess að ungt og efnilegt 
fólk hefur orðið að hverfa frá áætlunum um frek-
ara nám vegna þess að það hefur ekki getað fram-
vísað ábyrgðarmönnum sem lánasjóðurinn tekur 
gilda. Hver námsmaður á sjálfur að vera ábyrg-
ur fyrir endurgreiðslu síns námsláns og á að undir-
rita skuldabréf þess efnis. Stjórn sjóðsins ákveður 
hvaða skilyrðum lántakandi þarf að fullnægja.

Aðrar breytingar eru þær helstar að þegar náms-

maður hefur skilað af sér lokaprófum breyt-
ast 30% af upphæðinni sem hann hefur 
tekið að láni í óendurkræfan styrk. Styrkur-
inn yrði hvorki tekjutengdur né skattlagð-
ur. Breytingar þær sem hér eru lagðar til 
taka mið af reglum annars staðar á Norður-
löndum. 

Nokkur dæmi um fyrirkomulagið í öðrum 
löndum eru að í Svíþjóð eru 34,5% af þeirri 
upphæð sem námsmaður fær til ráðstöfunar 
á námstíma hreinn styrkur sé miðað við fullt 

nám. Annars staðar á Norðurlöndum eru náms-
styrkir ekki bundnir við að námsmaður ljúki form-
legu námi en hér er lagt til að það verði skilyrði 
fyrir styrkveitingu. Það virkar einnig sem öflugur 
hvati að námslokum á tilskildum tíma. 

Brýnt er að málið nái fram að ganga og er það 
hluti að þeirri menntasókn og því fjárfestingarátaki 
á öllum skólastigum sem við jafnaðarmenn vilj-
um ráðast í á næstu misserum. Ný menntasókn á að 
vera eitt stærsta verkefni nýrrar ríkisstjórnar jafn-
aðarmanna næsta vor og sem hluti af henni leggj-
um við einnig til að námsbækur í framhaldsskólum 
verði nemendum að kostnaðarlausu. Ásamt auknu 
framboði námsefnis á netinu. Það yrði mikil kjara-
bót fyrir nemendur og foreldra þeirra.

Höfundur er þingmaður Samfylkingarinnar.

30% námslána breytist í styrk

S
télfjaðrir stjórnmálamanna eru vel sperrtar um þess-
ar mundir. Fengitíminn er hafinn og öllum ráðum 
beitt við atkvæðaveiðar. Þeir biðla til þjóðarinnar til 
að halda stöðu sinni og beita til þess öllum ráðum. 
Mikilvægast er að sannfæra kjósendur um að ekki 

sé tjaldað til einnar nætur eins og oft vill brenna við. En hvað 
vilja kjósendur samtímans?

Ríkisstjórnarflokkarnir töldu sig hafa hitt naglann á höfð-
uðið þegar þeir lögðu til breytingar á stjórnarskrá með því 
að setja inn nýtt ákvæði sem kveður á um að náttúruauð-
lindir séu þjóðareign. Hitamál sem brennur á mörgum og 
þarf vissulega að takast á við en bar ekki þann árangur sem 
skyldi. 

Í Svíþjóð, Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar keppast menn 
við að bjarga jörðinni sem stendur ógn af gróðurhúsaáhrif-
um. Allt annað verður smátt í samanburðinum. Fylgisaukn-
ing vinstri grænna og ein öflugustu mótmæli Íslandssögunn-
ar gegn virkjanaáætlunum ríkisstjórnarinnar hljóta að senda 
skýr skilaboð um hvað kjósendur samtímans vilja. Þeir eru 
hin nýju blómabörn sem kalla á siðferðislega ábyrgð í um-
hverfismálum og ætlast til þess að þeim verði sinnt af alvöru 
og hugrekki. 

Fylgisaukning vinstri grænna og ein öflugustu mót-
mæli Íslandssögunnar gegn virkjanaáætlunum ríkis-
stjórnarinnar hljóta að senda skýr skilaboð um hvað 
kjósendur samtímans vilja.

Kjósendur hafa setið undir óteljandi hátíðarræðum leið-
toganna þar sem þeir hafa talið náttúru Íslands okkar helstu 
auðlind. Hún þykir órjúfanlegur hluti sjálfsmyndar okkar en 
spurningin er hvort við getum gert þá kröfu til hennar? Nátt-
úran er ekki mannanna verk. Hún er stórfengleg upp á eigin 
spýtur en það er á mannanna ábyrgð að varðveita hana. Ef 
okkur tekst að leysa það verk vel úr hendi þá fyrst getum við 
verið stolt. Þetta er einfalt verkefni sem auðvelt er að takast 
á við. Rétt hugarfar er allt sem þarf.

Af þessum ástæðum höfða grænar fjaðrir Steingríms J. og 
félaga sífellt til fleiri kjósenda þótt þær hafi kannski sprott-
ið upp úr aldargömlum kommúnískum grunni, eins og marg-
ir vilja meina. Kannski þessi kommúníski blær blómabarna 
fyrri tíma standi í vegi fyrir að stjórnarflokkarnir setji upp 
grænar fjaðrir fyrir alvöru? En blómabörn nútímans eru 
ekki blómabörn fortíðar. Þau sækjast eftir dýrum lífsstíl með 
góðri samvisku, þar sem siðferðislegum leikreglum er fylgt 
alla leið en ekki einblínt á lokamarkmiðið. Þeir stjórnmála-
menn sem fá flest atkvæði í þessum kosningum verða eflaust 
þeir sem leggja áherslu á umhverfismálin.

Sjálfsmynd þjóðar

DV tók nýverið viðtal við Ingi-
björgu Sólrúnu Gísladótt-

ur og birti það á föstudaginn var. 
Í viðtalinu kenndi margra grasa 
eins og vænta má þegar rætt er 
við forystumann eins af stærri 
flokkum þjóðarinnar. Fátt nýtt 
kom þó fram en vissuleg var ým-
islegt sem vakti athygli. Und-
anfarið hafa skríbentar Sam-
fylkingarinnar farið hamförum 
á síðum blaðanna og á blogg-
inu vegna meintra ofsókna gegn 
Ingibjörgu Sólrúnu. Hefur mátt 
skilja af þeim skrifum að það 
flokkist undir skort á almennum 
mannasiðum að gagnrýna mál-
flutning og orð Ingibjargar.  Orð 
eins og einelti eru notuð þannig 
að þau hafa glatað merkingu 
sinni, spunameistarar hafa orð-
talið Staksteina og Bragi bóksali 
er týndur til sem sérstaklega ill-
gjarn ofsóknari Ingibjargar.  Það 
er ekki í mínum verkahring að 
leggja mat á hversu snjallt það 
var hjá Samfylkingunni að leggj-
ast í þessi skrif um formann-
inn sinn, um það eiga aðrir að 
véla. Mér segir þó svo hugur um, 
að hluti þeirra skrifa eigi rætur 
sínar í innanflokksdeilum, verið 
sé að skammast opinberlega yfir 
orðum sem fallið hafa prívat á 
milli Samfylkingarmanna sem 
ekki eru sáttir við aflabrögðin 
þessa dagana.

Í viðtalinu er Ingibjörg spurð 
hvort hún komist upp með minna 
en aðrir stjórnmálamenn. Svar 
Ingibjargar vekur vissulega 
nokkra athygli: „Fólk gerir meiri 
kröfur til mín, en margra ann-
arra.“  Nú fer auðvitað nokkuð 
eftir því við hverja Ingibjörg er 
að miða, en það fer ekki hjá því 
að manni finnist svarið nokkuð 
hrokafullt. Hvernig kemst Ingi-
björg að þeirri niðurstöðu að 
fólk geri meiri kröfur til hennar 
en annarra? Telur hún að gerðar 
séu meiri kröfur til hennar held-
ur en til Geirs Haarde, Jóns Sig-

urðssonar, Þorgerðar Katrínar, 
Valgerðar Sverrisdóttur, Stein-
gríms J. Sigfússonar eða Katrín-
ar Jakobsdóttur, svo einhverjir 
stjórnmálaleiðtogar séu nefndir. 
Hvaðan kemur þessi vissa for-
manns Samfylkingarinnar? Skoð-
anakannanir sem mæla traust al-
mennings á stjórnmálamönnum 
benda alla vega ekki til þess að 
ástæða sé til að gera því skóna 
að Ingibjörg sé á hærri stalli en 
gengur og gerist um stjórnmála-
menn almennt.

Ég hef reyndar enga sérstaka 
sannfæringu fyrir því að Ingi-
björg Sólrún og frammistaða 
hennar sé aðalástæða þess að 
Samfylkingin hefur misst svo 
mikið fylgi sem raun ber vitni. 
Málið er flóknara en svo að allt 
verði hengt á einn einstakling eða 
á þingflokk Samfylkingarinnar 
ef því er að skipta. Tilvistarvandi 
Samfylkingarinnar hefur orðið 
ljósari samhliða því að vinstri 
græn hafa eflst. Samfylkingin 
hefur átt erfitt með að skilgreina 
sig sem stjórnmálaafl og kjós-
endur finna það. Heilmikil vinna 
hefur verið lögð í að koma saman 
stefnu í sem flestum málum, en 
vandinn er sá að það er enginn 
grunnur, engin hugmyndafræði 
eða sannfæring sem tengir saman 
úrlausnirnar og því verður til ein-
hver allsherjar hrærigrautur sem 
er langt frá því að vera trúverð-
ugur.

Greinilegt er að vinstri armin-
um í Samfylkingunni var farið að 

leiðast þetta stefnuleysi og þóf. 
Gamla Alþýðubandalagsfylgið 
virðist hafa klofið sig endanlega 
út úr Samfylkingunni og gengið 
í flokk Steingríms, Ragnars Arn-
alds, Hjörleifs og félaga. Eftir 
sitja kratarnir, sem komust í 22% 
fylgi árið 1978 en enduðu í 11% 
árið 1995, stuðningsmenn Ingi-
bjargar úr Ráðhúsinu í Reykjavík 
ásamt nokkrum núverandi þing-
mönnum Samfylkingarinnar sem 
eiga sér sögu úr Alþýðubandalag-
inu. Varla hefði nokkrum manni 
dottið það í hug að íslenskir jafn-
aðarmenn myndu sækja leiðtoga 
sinn í raðir gamla Kvennalistans 
en bjóða ekki Jóni Baldvini heið-
urssæti á lista. Yfir þessu öllu er 
einhver klaufadómur og margir 
hljóta að velta því fyrir sér hvort 
saman fari stjórnmálaskoðanir 
krata annars vegar og Ingibjarg-
ar Sólrúnar hins vegar.  Jafn-
framt væri áhugavert að heyra 
frá Samfylkingunni hvort menn 
þar á bæ líti enn svo á að samein-
ing vinstri manna hafi heppnast 
undir merkjum þess flokks.

Undir lok viðtals DV við Ingi-
björgu féllu ummæli sem ástæða 
er til að gefa sérstakan gaum. Þar 
farast formanni Samfylkingarinn-
ar svo orð: „Sú staða sem flokk-
urinn er í núna hefur gefið mér 
ákveðið frelsi. Við erum í þeirri 
stöðu að þeir eru búnir að ná að 
tala okkur niður. Ég hef því engu 
að tapa, en allt að vinna. Það er 
fullkomið frelsi sem felst í þeirri 
stöðu.“ Þessir þeir eru sennilega 
Staksteinar og Bragi bóksali. En 
frelsishugmyndin er áhugaverð. 
Frelsi undan hverju? Hvað var 
það sem Samfylkingunni var ekki 
frjálst að gera þegar fylgi flokks-
ins var yfir 30% og Össur Skarp-
héðinsson formaður? Hefur Sam-
fylkingin nú öðlast frelsi til að 
breyta um stefnu, breyta um 
áherslur eða breyta um auglýs-
ingastofu? Hvert var helsið sem 
fylginu fylgdi?

Fullkomið frelsi



Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl). 

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

Léttmálmsbandið æfir nú af krafti fyrir 
árshátíð Fjarðaáls en leitar jafnframt að
traustum trommuleikara í öruggt framtíðarstarf.

„Við þurfum ekki 100 trommuleikara í fyrirtækið en það væri fínt 
að fá að minnsta kosti einn. Það væri heldur ekki verra að 
viðkomandi hefði próf í rafvirkjun eða vélvirkjun.“
Sigurður Ólafsson, bassaleikari og fræðslustjóri Fjarðaáls.

„Í bandinu gilda sömu lögmál og í álframleiðslunni. Við höfum
mismunandi hlutverk en vinnum saman í sjálfstýrðu teymi. 
Verkferlin þurfa að vera á hreinu.“ 
Guðmundur Höskuldsson, gítarleikari og leiðtogi í málmvinnslu.

„Þetta er ekki spurning um heimsyfirráð eða dauða hjá okkur, 
heldur að njóta lífsins í góðum félagsskap.“ 
Hanna V. Jóhannesdóttir, söngkona 

og hjúkrunarkona í mannauðsteymi Fjarðaáls.

Kynnist Fjarðaáli 24. mars
Á kynningarfundi Austurlands tækifæranna á 
Hotel Nordica 24. mars verður Alcoa Fjarðaál með 
kynningarbás fyrir þá sem hafa áhuga á að starfa 
hjá fyrirtækinu.

www.alcoa.is

Framleiðslustarfsmenn
Okkur vantar fleiri eldhressa starfsmenn í álframleiðslu og 
málmvinnslu. Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar
ákveðnar kröfur um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla 
þjálfun og fræðslu í fyrirtækinu. Verkefni hvers starfsmanns
verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Rafiðnaðarmenn og véliðnaðarmenn 
Við leitum að faglærðum rafiðnaðarmönnum og véliðnaðar- 
mönnum til að sinna viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu
álveri Fjarðaáls. Hjá fyrirtækinu verða um 120 tæknimenntaðir
starfsmenn. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða leiðarljós 
okkar inn í framtíðina. 

Öll störf henta bæði konum og körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu sex mánuðum.

Síðustu 100 störfin í boði
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Okkur vantar trommuleikara



„Maður þarf að vita allt fyrst-
ur, geta allt betur og vinna frá 7 
á morgnana til 12 á miðnætti og 

vanda sig allan tímann.“

Aðskilnaðarstefnan afnumin

„Þetta er náttúrulega bara 
ein af þessum stóru hljóm-
sveitum í tónlistarheimin-
um og það þarf ekki að rýna 
mikið í texta hennar og lög 
til að sjá hversu sterka guð-
strú hljómsveitarmeðlim-
ir hafa,“ segir Guðni Rúnar 
Agnarsson sem hyggst fjalla 
um guðfræði í tónlist U2 á 
Rás 2 klukkan þrjú í dag. 
„Auðvitað er bara hægt 
að hlusta á þetta sem 
venjulega rokktónlist 
og hafa gaman af en 

ég ætla að reyna að varpa 
ljósi á þessa dýpt sem býr 
í tónist þeirra og hvernig 
hún hefur snert mig. Reyna 
að opna einhverjar gáttir 
til hálfs þannig að þeir sem 
hafa áhuga geti sjálfir reynt 
að skilja tónlist þeirra,“ út-
skýrir Guðni. Hann segist 
alltaf hafa hlustað mikið á 

þá sem rokkhljóm-
sveit og fylgst 

grannt með gangi 
mála. „En smám 
saman uppgötv-
aði ég þessa 
dýpt og þá opnað-
ist tónlist þeirra 

fyrir mér. Þarna 
eru fleiri fletir  og 

þeir vilja snerta 
einhverja 

dýpri strengi 
með tónlist 
sinni,“ segir 
Guðni.

U2 er meðal áhrifamestu 
og vinsælustu hljómsveita 
í heimi. Sveitin var stofnuð 
í Dublin undir lok áttunda 
áratugarins og sló fyrir al-
vöru í gegn á Live Aid tón-
leikunum á Wembley 1985 
þar sem söngvari sveitar-
innar, Bono, fór hamförum 
á sviðinu. Á fyrstu árum 
sveitarinn leit þó út fyrir að 
samstarf fjórmenningana 
myndi ekki lifa eins lengi 
og raun ber vitni. The Edge, 
Bono og Larry Mullen jr. 
voru allir virkir þátttak-
endur í trúarsöfnuðinum 
Shalom en stór hluti safnað-
armeðlima voru listamenn 
sem töldu sig hafa fund-
ið réttan farveg fyrir list 
sína í guði og trúnni. „Adam 
Clayton stóð hins vegar 
fyrir utan þetta og sætti 
sig ekki við að þetta hefði 
svona mikil áhrif á störf 

sveitarinnar,“ segir Guðni 
en þeim tókst að leysa úr 
þessum ágreiningi sínum 
og sögðu sig seinna meir 
úr þessum söfnuði. „Reynd-
ar hefur Bono alltaf sagt 
að Clayton sé mest andlega 
sinnaður af þeim öllum,“ 
bætir hann við.

Guðni segir að ekki sé 
meira eða minna af kristn-
um boðskap í textum þeirra 
í dag. „Hann er kannski 
ekki jafn berorður og hann 
var á til dæmis October sem 
kom út í byrjun níunda ára-
tugarins en þar sungu þeir 
Gloria og Rejoice. Á síðustu 
plötunni ákalla þeir síðan 
Jahve. Þeir hafa einfaldlega 
fundið sína trú og fylgja 
henni,“ útskýrir Guðni sem 
þó hefur ekki hlotnast sá 
heiður að komast á tónleika 
með sveitinni.

Togarinn Vestmannaey VE 
444 er nýkominn til Vest-
mannaeyja eftir að hafa 
verið í smíðum í Póllandi. 
Útgerðarfyrirtækið Berg-
ur/Huginn lét smíða skip-
ið, sem er 28,95 metrar að 
lengd og 10,4 metrar að 
breidd. „Þetta hefur vel tek-
ist til og það var myndar-
lega að þessu staðið hjá Pól-
verjunum,“ segir Magnús 
Kristinsson, forstjóri fyr-
irtækisins, um nýja skipið. 
„Það er mikil ánægja í bæj-
arfélaginu að fá nýtt skip 
og nú vantar bara fólk til 
Vestmannaeyja til að vinna, 
vinna og vinna.“

Heimkoma Vestmanna-

eyjar var glæsileg og héldu 
skip Bergs/Hugins, þau 
Vestmannaey VE 54 og 
Smáey VE 144, út á móti 
hinni nýju Vestmannaey 
og sigldu skipin til hafnar í 
halarófu. Séra Guðmundur 
Örn Jónsson, prestur í Vest-
mannaeyjum, blessaði skip-
ið og áhöfn þess og fór með 
Faðir vor ásamt viðstödd-
um. Eftir það var boðið upp 
á léttar veitingar um borð. 

Magnús Kristinsson 
hefur þegar skrifað undir 
samning um að láta smíða 
annað skip fyrir sig, Berg-
ey VE 544, sem er væntan-
leg til Eyja í haust.

Mikil ánægja með skipið

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Einar Guðmundsson
verkfræðingur, Hrauntungu 37, Kópavogi,

lést á heimili sínu aðfaranótt 16. mars.   
Jarðarförin auglýst síðar.

Sólveig Kristinsdóttir
Guðmundur Konráð Einarsson
Helga Einarsdóttir
Kristín Andrea Einarsdóttir Jóhann Ingibergsson
Berghildur Ýr Einarsdóttir Haukur Einarsson
Ásdís Erla, Sigrún Björk, Einar Aron og Hilmir Nói.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir
okkar, fósturfaðir, tengdafaðir, afi og
tengdasonur,

Jón Magnús Steingrímsson
pípulagningameistari, Skagaseli 2,
Reykjavík,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 13. mars.

Guðrún Hugborg Marinósdóttir,
Margrét Hjartardóttir,
börn, afabörn, tengdaforeldrar
og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Sigríður
Baldvinsdóttir, 
áður Klettaborg 3, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð aðfaranótt laugardagsins
10. mars síðastliðinn. Innilegar þakkir til starfsfólks
Birki- og Beykihlíðar fyrir frábæra umönnun.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn
20. mars kl. 13.30.

Birgir Tryggvason
Anna Margrét Tryggvadóttir Hörður Guðmundsson
Gyðný Tryggvadóttir Ólafur G. Viktorsson
Ólöf Guðrún Ólafsdóttir Thibaut P.M. Guilbert
Anna Margrét Ólafsdóttir
Júlíus Aron Thibautson Guilbert

Móðir okkar og amma,

Sigurrós Lárusdóttir
húsmóðir, Vesturgötu 50A,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 7. mars.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju mánudaginn
19. mars klukkan 13.00.

Þorsteinn Viðar Antonsson
Sigríður Eygló Antonsdóttir
Kolbrún Lilja Antonsdóttir
Grétar Örn Antonsson
Atli Viðar Þorsteinsson
Katrín Edda Þorsteinsdóttir
Helga Björk Stefánsdóttir
Valdís Ösp Ingvadóttir
Lúcinda Árnadóttir
Eyrún Rós Árnadóttir
Vera Grétarsdóttir
Anton Ívarsson
Benedikt Ívarsson
og Anna Birna Ívarsdóttir





É
g lít á starf mitt sem listrænt 
uppeldisstarf,“ segir Þorgerð-
ur. „Kennararstarf þar sem 
maður tekur á móti ómótuðum 
unglingum. Það að ná góðum ár-
angri í tónlistinni er auðvitað 

takmarkið og oft tekst með prýði að ná list-
rænum hæðum í starfinu. En hlutverk mitt 
byggist líka mikið á því að vera til staðar, 
sýna væntumþykju gagnvart einstaklingn-
um sem þú ert að vinna með og manneskju-
legan skilning. Stundum finnst mér eins og 
ég hafi hreinlega verið auka mamma fyrir 
suma af nemendum mínum. Leyndardómur-
inn er að stilla hljóðfærið sitt, kórinn, svo 
vel að það snerti við sálinni,“ svarar Þor-
gerður þegar hún er spurð um hvað starf 
hennar snúist. Þeir fjölmörgu sem hlýtt hafa 
á söng kóranna hennar Þorgerðar hafa upp-
lifað þann leyndardóm og margir þeir hörð-
ustu staðið sjálfa sig að því að ganga voteyg-
ir út af tónleikum. 

Vinnan sem liggur að baki nokkurra mín-
útna lagi eða stuttri tónsmíð er þó meiri en 
nokkur gerir sér grein fyrir, þar sem Þor-
gerður hvetur fólkið sitt áfram, dag eftir 
dag, kvöld eftir kvöld í vikur og mánuði. Í 
hraða og lífsgæðakapphlaupi eiga margir 
eflaust erfitt með að skilja hvaða elja liggur 
þar að baki, að vinna svo óeigingjarnt starf 
sem gefur lítið í aðra hönd. Þorgerður segir 
verðmætin ekki liggja í peningum, það sé 
mikill misskilningur að lífsgæðin séu  bíll 
eins og segir í auglýsingunni. „Ég hef alltaf 
litið á mig sem þjón tónlistarinnar. Og það 
sem mér finnst svo sorglegt er að samfara 
því að við nýtum okkur meir og meir alla þá 
þjónustu sem í boði er, virðumst við Vestur-
landabúar vera að missa gleðina yfir því að 
þjóna og verða öðrum að liði. Of oft er hugs-
unarhátturinn sá að vinnan sé leiðinlegt 
fyrirbæri og allt líf eftir að vinnu lýkur sé 
skemmtunin sem við bíðum eftir. En hver er 
þessi skemmtun? Hér áður var kennt á laug-
ardögum og í þá daga þekktist það vart að 
óska náunganum góðrar helgi. Það er vissu-
lega falleg kveðja, að óska einhverjum góðs, 
en afhverju ekki bara að óska honum góðs 
mánudags eða þriðjudags alveg eins? Við 
þurfum að læra aftur að njóta vinnunnar og 
hversdagsins.“

Þegar Þorgerður kom til starfa sem kór-
stjóri hjá Menntaskólanum við Hamrahlíð 
var hún aðeins litlu eldri en nemendurnir 
sjálfir, eða um 23 ára gömul. Engu að síður 

vann hún þar frumkvöðlastarf í kórastarfi á 
Íslandi því í þá daga var engin hefð fyrir því 
að í framhaldsskólum landsins væru kórar 
nemenda starfandi. „Þetta var mjög nýstár-
legt og framandi í byrjun. Ég var ung, skildi 
ekki alveg hættuna sem var þarna fyrir 
hendi og gekk bara inn í þetta á „fjaðra-
skóm“, léttum skrefum. Þetta brautryðj-
endastarf í kórstarfi í menntaskóla sam-
ræmdist vel hugmyndum þessa nýstofnaða 
skóla sem var opinn fyrir nýjungum í skóla-
málum og hálfgerður tilraunaskóli á sínum 
tíma.  Krakkarnir voru sjálfir spenntir fyrir 
kórnum enda var þetta eitthvað nýtt  um 
leið og fyrirbærið kór var líka svolítið gam-
aldags en það var varla til að ungir strákar 
syngju í kór. Það hjálpaði mér líka eflaust 
að vera nálægt krökkunum í aldri. Ung kona 
í stuttu pilsi, nýkomin úr námi í Ameríku 
sem þá var svo langt í burtu, að stjórna kór. 
Þetta vakti forvitni nemendanna, þeir voru 
að velta því fyrir sér hver væri kærastinn 
minn og svona hitt og þetta,“ segir Þorgerð-
ur og skellir upp úr. „Þá var ég ekki gamla, 
stranga Þorgerður,“ bætir hún við. 

Þorgerður segist líka hafa átt góða að. Fjöl-
skyldu og tónlistarkennarana sína. Og í sínu 
langa starfi hefur hún alltaf búið að því að 
vera treyst. „Mér var treyst fyrir þessu 
starfi sem ungri og brothættri manneskju 
og það hefur verið mér leiðarljós í mínu 
starfi: Að treysta ungu fólki. Og það er ekki 
síður mikið þakkarefni að þetta unga fólk 
skuli treysta mér í sinni vinnu og verkefn-
um.“ Þorgerður rifjar upp í tilefni þess-
ara umræðna stutt atvik af æfingu nýverið 
þegar Atli Heimir Sveinsson kom á æfingu 
hjá kórnum. „Þetta mikla tónskáld okkar tal-
aði svo fallega til þeirra sem jafningja að ég 
var hreinlega hrærð. Það hefur verið mér 
mikil gæfa í þessu starfi að kynnast góðu, 
skemmtilegu og heilsteyptu fólki og fá að 
upplifa hluti með þeim í þeirra lífi. Auðvitað 
þekki ég ekki alla persónulega og náið. En á 
fyrstu árum kórsins, kynntist ég öllum mjög 
náið og margir kórfélagar eru meðal minna 
bestu og nánustu vina. Saman höfum við 
deilt sorg og gleði og það er ótrúleg upplif-
un að sjá hve þétt krakkarnir standa saman 
í gleði og velgengni en líka í erfiðleikum og 
þegar einhver á bágt. Sömuleiðis er gleði 
mín mikil að sjá ljós kvikna í augum nem-
enda minna í söngnum, sem hafa ekki haft 
það of gott.“ 

Á hverju hausti gengur Kór Menntaskól-

ans við Hamrahlíð í endurnýjun lífdaga þar 
sem nýir og nýir einstaklingar bætast í hóp-
inn og aðrir detta úr. Endurnýjunin er allt-
af mikil í Hamrahlíðarkórnum. Engu að 
síður tekst Þorgerði, ár eftir ár, að mynda 
sterka heild sem tekst að vera meðal þeirra 
fremstu í sínu fagi og eftirsótt er af tón-
skáldum að fá kórinn til að frumflytja verk 
sín. Hver er galdurinn? „Góð samvinna, 
mikið úthald, þolinmæði, jákvæður agi og 
vilji til góðra verka. Ég vil sjálf meina að 
krakkarnir geri oft miklu betur en þau hafa 
efni á. Það sem einkennir þennan kór er 
fyrst og fremst þetta æskuþor, dirfska og 
einlægni unga fólksins. Þegar við eldumst 
verðum við oft svo hrædd við okkur sjálf en 
þetta þekkja þau ekki heldur láta þau kjark-
inn ráða för og gefa svo bara í,“ svarar Þor-
gerður og bætir við að hún hafi lært mikið 
af því að horfa sífellt á heiminn með þeirra 
ungu augum.

Ferðalög, tónleikar sem opnir eru öllum að 
kostnaðarlausu og annað í kringum starf-
ið  kostar peninga  en þá kemur að sjálfs-

bjargarviðleitninni segir Þorgerður. Það 
þýðir lítið að sitja og bíða eftir styrkjum og 
slíku. Kórfélagar safna dósum, selja klós-
ettpappír og annað og reyna þannig að ná 
saman einhverjum peningum upp í kostnað. 
„Þjóðfélagið í dag gerir ekki mikið í því að 
ala upp í fólki sjálfsbjargarviðleitnina sem 
er svo mikilvæg. Hversdagsleikinn er ein-
hvern veginn að gufa upp og allir dagar eru 
orðnir hálfspari. Ef til vill fáum við á Íslandi 
of mikið upp í hendurnar fyrirhafnarlaust. 
Þetta eyðileggur viljastyrkinn og úthaldið 
sem manneskjan þarf á að halda til að tak-
ast á við allt það sem lífinu fylgir . Úthald 
er ekki bara eitthvað sem er mælt í líkams-
ræktarstöðvum heldur líka í lífinu sjálfu,” 
segir Þorgerður. „Listiðkun er að mestu leyti 
mikil vinna, þrotlaus ástundun og agi og það 
á líka við um lífið.

Þorgerður segist enn eiga nóg inni og hún 
upplifir sig enn unga og þróttmikla og hún 
horfir björtum augum á framtíðina.  „Ég 
vona að ég beri gæfu til að fá að starfa áfram 
og þegar minn tími kemur að þetta starf deyi 
ekki með mér heldur fái að vaxa og dafna um 
ókomna framtíð” segir Þorgerður.  

Góð tilfinning að þjóna 
Stór hluti þeirra íslensku tónlistarmanna sem notið hafa 
farsældar sem listamenn í fagi sínu hafa hlotið eldskírn 
sína undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Í nærri 40 ár 
hefur hún leiðbeint fríðum hópi ungmenna í gegnum söng 
sem snert hefur hug og hjörtu landsmanna og fyrir það 
merka starf var Þorgerður á dögunum útnefnd heiðursverð-
launahafi Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir fékk innsýn í lífsstarf kórstjórans.









Á
standið er alvar-
legt, það fer ekki 
fram hjá neinum að 
átröskun er gríðar-
lega stórt vanda-
mál hér á landi, og 

ekki er hægt að þegja lengur yfir 
því hversu illa er staðið að málum 
átröskunarsjúklinga innan heil-
brigðiskerfisins,“ segir Alma 
Geirdal, framkvæmdastjóri og 
ráðgjafi Forma, samtaka átrösk-
unarsjúklinga.

Hefur þú séð einhverja sérstaka 
þróun á síðastliðnum árum?
„Aukningin held ég að sé mest 
meðal nýbakaðra mæðra. Það eru 
gerðar miklar kröfur um að konur 
geti næstum farið í gömlu galla-
buxurnar á fæðingardeildinni. 
Það eru bæði ósanngjarnar og 
hættulegar kröfur.  

Ég veiktist sjálf af þessum sjúk-
dóm eftir að hafa gengið með mitt 
annað barn árið 2003. Á þeim tíma 
voru nýbakaðar mæður í minni-
hluta þeirra sem leituðu sér hjálp-
ar við sjúkdómnum. Þetta hefur 
breyst mjög mikið. Nú er svo 
komið að það er þörf á því að fara 
af stað með sér hópa fyrir nýbak-
aðar mæður sem þjást af átrösk-
un.

Það fer ekki framhjá neinum 
að markaðsöflin beina spjótum 
sínum mjög að konum sem hafa 
nýlega alið barn. Þær eiga að fara 

strax í ræktina og fara á „snið-
uga“ megrunarkúra og svo fram-
vegis.

Sjálf fæ ég sting í hjartað þegar 
ég sé auglýsingar sem beina 
spjótum sínum að konum sem eru 
nýbúnar að eignast barn. Ef ein-
hver á að fá að standa utan við 
áreiti fjölmiðla og markaðsafla þá 
eru það þær. Kalóríutalningar og 
hlaupabretti eiga að standa utan 
við tengsl móður og barns.“ 

Hvað með karlmenn hafa þeir 
sloppið við þennan sjúkdóm?

„Nei, alls ekki. Sjúkdómurinn 
brýst yfirleitt ekki fram á annan 
hátt hjá þeim en konum. Þeir eru í 
uppköstum og föstum auk annarra 
skaðlegra fylgifiska átröskunar. 
Það sem er ólíkt við sjúkdóminn 
hjá körlum og konum er hversu 
miklu erfiðara karlmenn eiga með 
að viðurkenna hann. Nú eru karl-
menn um 10 prósent sjúklinga. 
Þeir eru ekki mikið tilbúnir að 
vera með í hópastarfi en fer fjölg-
andi. Auk þess hef ég orðið vör 
við að símtöl frá áhyggjufullum 
aðstandendum ungra pilta eru 
orðin algengari.“ 

Hvað hefur breyst á þeim tíma 
sem samtökin hafa verið starf-
andi og hvaða breytingar finnst 
þér brýnast að gera í náinni fram-
tíð?

„Breytingarnar sem við höfum 
hvatt til í heilbrigðiskerfinu hafa 
ekki verið eins miklar og við hefð-
um óskað. Það er mikið af hæfu 
starfsfólki en það er of fáliðað 
og sjúklingarnir of margir. Mér 
finnst í raun ekki hægt að tala 
um eiginlega sérhæfingu á meðan 
staðan er þannig. Á því ber heil-
brigðiskerfið ábyrgð. 

Mér þykir brýnt að hætt verði 
að nálgast þennan erfiða geðsjúk-
dóm út frá sífelldri umræðu um 
mat og þyngd, það er ekki aðalat-
riðið í þessum veikindum. 

Þetta eru erfiðir sjúklingar 
sem eru alveg meðvitaðir um allt 
sem kemur að þyngd og mat. Það 
sem þeir þarfnast er aftur á móti 

stíft prógramm, ást og umhyggja. 
Þessum þörfum er ekki fullnægt 
nægilega vel eins og staðan er. 
Of mikið er að gera á deildum og 
þá er hætta á að sjúklingarnir fái 
á tilfinninguna að þeir séu ekki 
nægilega merkilegir. Þá er mjög 
hætt við að þeir fari í baklás. Það 
sem þá vantar er öryggi og ró en 
slíkt er ekki að finna á geðdeild-
um í miklum mæli.“

Fundir fyrir fólk með átröskunar-
sjúkdóma hafa oft verið gagnrýnd-
ir vegna lélegs árangurs. Hvernig 
er ykkar fundum hagað? 

„Sú gagnrýni er réttmæt. Þess-
ir fundir geta verið mjög hættu-
legir. Ég og Edda Ýrr þekktum 
það báðar að hafa setið á fundum 
um átraskanir sem skiluðu okkur 
ekki öðru en nýjum aðferðum til 

að viðhalda sjúkdómnum. Á fund-
unum voru líka allir sjúklingarn-
ir í miklu volæði og engin jákvæð 
uppbygging var í gangi fyrir þá. 
Þessu vildum við breyta. Fund-
irnir hjá okkur hafa aðra nálg-
un. Á þeim er bannað að tala um 
uppköst, þyngd og lyfjainntöku. 
Í stað þess reynum við að byggja 
fólk upp með jákvæðum hætti 
með það að markmiði að það geti 
snúið aftur til leiks í samfélag-
inu. Þessi veikindi ræna fólk öllu 
sjálfstrausti og lífsvilja, því er 
mjög mikilvægt að fundir sem 
eiga að vera meðferðarúrræði 
leiði ekki til enn frekari veikinda 
eins og oft hefur gerst þegar ekki 
er haldið vel utan um það sem fer 
fram innan þeirra.“

Á hvaða aldri eru sjúklingar 
sem þjást af átröskun?

„Líklega eru flestir sjúkling-

arnir konur á aldrinum 16 til 26 
ára. Það er samt alltaf að koma 
betur í ljós að sjúkdómurinn 
leggst á fólk algerlega óháð kyni 
eða aldri. 

Yngsta stúlkan sem hefur verið 
lögð á spítala hér á landi er átta 
ára. Þess er vert að geta að hér 
á landi eru sjúklingar ekki lagð-
ir inn vegna átraskana nema þeir 
séu mjög alvarlega veikir og í 
lífshættu. Við í Forma höfum 
svo  haft hjá okkur sjúklinga á 
sjötugsaldri þannig það er alveg 
ljóst að þetta er ekki einhver 
unglingasjúkdómur eins og sumir 
töldu átröskun vera fyrir nokkr-
um árum.“ 

Hvað vekur upp sjúkdóminn?
„Þótt talað sé um sjúkdómur-

inn geti verið arfgengur tel ég 
að áhrifavaldarnir séu fyrst og 
fremst samfélagið. Konur hafa 
lengi ekki fengið að vera í friði 
með útlit sitt heldur eiga þær að 
vera steyptar í sama mót. Sama 
krafa er nú gerð í auknum mæli 
til karlmanna og meira að segja er 
svo komið að börn geta ekki verið 
óhult fyrir þessum áhrifavöldum. 
Við getum aldrei skellt skuldinni 
á tónlistarmyndbönd eða leikara 
en við getum verið vakandi fyrir 
því hvað fyrir börnum okkar er 
haft og verið gagnrýnin á þau 
skilaboð sem okkur eru send. 

Gegndarlaus umræða um 
„heilsufæði“ og „heilsusamlegt 
líferni“ finnst mér varasöm. Nú 
getur engin verið maður með 
mönnum nema fara í „detox“ eða 
afeitrun sem felur í sér föstur 
og vert að geta þess að það getur 
verið mjög hættulegt. Það geta 
allir fastað en það geta ekki nánd-
ar nærri því allir hætt að fasta.“   

Ölmu er mikið niðri fyrir þegar 
umræðan snýst að börnum. Hún 
minnir á að svokölluð kjörþyngd 
geti verið varasöm og segir að allt 
of oft þurfi hún að halda fyrir-
lestra yfir stúlkum á aldrinum 11 
til 13 ára sem hafa miklar áhyggj-
ur af þyngd sinni. 

„Ég ætla mér líka að leyfa mér 
að gagnrýna uppátæki líkams-
ræktarstöðva sem hafa komið 
upp líkamsræktarstöð fyrir börn. 
Fólk verður bara að eiga það við 
mig en mér finnst ekki við hæfi 
að litlum börnum sé att út í lík-
amsrækt og að þessar stöðvar 
eigi að sýna þá ábyrgð að vera 
ekki að hleypa of ungu fólki inn.“

Það hafa mjög fáar íslensk-
ar rannsóknir verið gerðar um 
þennan sjúkdóm. Aftur á móti hef 
ég séð að það er talið að á meðal 
kvenna á aldrinum 13 til 27 ára 
séu helmingi fleiri dauðsföll sem 
rekja má til átröskunar heldur en 
til krabbameins. Þá eru sjálfsvíg 
meðal þessa hóps ótalin en þau 
eru algeng.“ 

Hvaða breytingar viltu sjá?
„Ég get ekki sagt að heilbrigðis-

kerfið hafi staðið sig í málefnum 
þeirra sem þjást af átröskunum. 
Spítalarnir eru ekki tilbúnir til 
að sinna sjúklingum með átrask-
anir eins og þarf þótt starfsfólkið 
reyni eftir fremsta megni að gera 
sitt besta. 

Það tók fjögur ár að opna göngu-
deild til að koma til móts við þá 
sem þurftu á úrræðum að halda 
vegna lystarstols og lotugræðgi.
Mig langar ekki að ímynda mér, 
hvað þá vita, hvað kostnaður-
inn við nefndarstörf þessi ár var 
mikill. Ef við miðum við þann 
tíma sem tók að opna deildina er 
ég ekki bjartsýn að sérhæft með-
ferðarheimili fyrir átröskunar-
sjúklinga verði opnað í bráð en 
það er full þörf á því. 

Átröskun er dauðans alvara.“

Nú er svo komið að það er þörf á því að fara af stað með 
sér hópa fyrir nýbakaðar mæður sem þjást af átröskun. 

Það er ekki hægt að þegja lengur
Alma Geirdal og 
Edda Ýrr Einarsdóttir 
samstarfskona henn-
ar stofnuðu Forma 
samtökin eftir að hafa 
glímt við átröskun. 
Þær vildu bæta stöðu 
þessara sjúklinga, 
gera meðferðarúrræði 
fyrir þá markvissari og 
upplýsa almenning um 
hve alvarlegur sjúk-
dómur átröskun er. 
Karen D. Kjartansdóttir
ræddi við Ölmu um 
þróun sjúkdómsins og 
meðferðarúrræði við 
honum. 





K
aþólska kirkjan, 
frumkirkjan, er 
sveipuð leyndar-
dómum og dular-
fullum sögum um 
leynireglur og því er 

kannski ekki skrítið að samsæris-
kenningasmiðir fái sitthvað fyrir 
sinn snúð í sögu hennar og menn-
ingu. Þessar smíðar náðu ákveðnu 
hámarki þegar Dan Brown gaf út 
bókina Da Vinci lykilinn. Reyf-
arinn um Róbert Langdon og leit 
hans að hinu heilaga „graal“, ætt-
lið Jesú og baráttu við leyniregl-
una Opus Dei sló í gegn svo um 
munaði. Bókin seldist eins og heit-
ar lummur og voru þeir ófáir sem 
töldu að þarna væri um söguleg-
ar staðreyndir að ræða. Í formála 
bókarinnar er meira segja látið 
að því liggja að svo sé. Da Vinci 
lykillinn byggir allt sitt á fræði-
rritinu The Holy Blood and the 
Holy Grail en í bókinni kristall-
aðist kannski hvað best þessi trú 
manna um mannlegt eðli Jesú, að 
hann hefði átt í ástarsambandi 

við Maríu Magdalenu og að þau 
hefðu uppskorið ávöxt ástar sinn-
ar. Enda, hvað er mannlegra held-
ur en að verða ástfanginn?

Margir kirkjunnar menn hugsa 
með hryllingi til þessara vinsælda 
og var kaþólska kirkjan þar fremst 
í flokki enda hefur hún predikað 
skírlífi presta frá upphafi og vísað 
þar til afneitunar Jesú Krists á 
holdlegu lífi með hinu kyninu. 
Hann helgaði sig guði og andanum 
en ekki efninu og syndum þess. 

Þó að fárið í kringum Brown og 
bók hans hafi að einhverju leyti 
sjatnað hefur leikstjórinn Camer-
on hleypt nýju lífi í þessar kenn-
ingar um tilhugalíf Jesú Krists. 
James Cameron er flestum kunn-
ur fyrir kvikmyndir sínar um Tor-
tímandann og Titanic en að undan-
förnu hefur hann einbeitt sér að 
gerð heimildarmynda. Hann og 
ísraelski kvikmyndagerðarmaður-
inn Simcha Jacobovici fóru saman 
og rannsökuðu grafhýsi sem ísra-

elskir fornleifafræðingar fundu 
árið 1980 í Talpiot-hverfinu í Jer-
úsalem. Í grafhýsinu voru tíu kist-
ur og á nokkrum þeirra voru hebr-
esku nöfnin Yeshu Ben Yossef 
(Jesús sonur Jósef), Yehuda Bar 
Yeshu (Jósef sonur Jesús), Marta 
og Myriam (María) rituð, en þessi 
nöfn eru öll vel þekkt úr Nýja 
testamentinu. Fundurinn og kvik-
myndin vöktu athygli heimspress-
unnar enda þykir ætíð spennandi 
þegar nýtt sjónarhorn er dreg-
ið fram um líf Jesú Krists. Þótt 
flestir fræðimenn skelli skolla-
eyrum við yfirlýsingum Camer-
ons og telji þetta slagorðaglam-
ur vekur hann þó upp óþægileg-
an draug í herbúðum kirkjunnar 
og krefur hana um svör við spurn-
ingum sem henni hefur reynst erf-
itt að svara:. Er það mögulegt að 
Jesús hafi getað orðið ástfanginn, 
jafnvel elskað konu, þau haft lík-
amlegt samneyti og eignast börn? 
Spurningarnar hleypa ímyndunar-
aflinu á flug. Væri það ekki spenn-
andi ef afkomendur Jesú sjálfs 
og Maríu Magdalenu væru meðal 
oss og að kannski væru þau með 
erfðamengi guðs? Ekki að furða 
þótt samsæriskenningasmiðir og 
skáld nýti sér þessa óvissu í verk-
um sínum og hljóti miklar vin-
sældir fyrir. 

Með fullyrðingum James Cameron 
í heimildarmyndinni, The Lost 
Tomb of Jesus, er þó gengið mjög 
nálægt grunnstoðum kristinn-
ar trúar. Jesús Kristur lifði og dó 
fyrir mannkynið og ef gröf hans 
og hvað þá fjölskyldu væri fundin 
þýddi það að frelsarinn hefði alls 
ekki dáið fyrir syndir mannanna 
heldur jafnvel verið spámaður 
sem hefði látið sig hverfa eftir að 
hafa komið boðskap sínum á fram-
færi. „Reyndar er staðurinn þar 
sem Cameron segist hafa fund-
ið gröf Jesú og fjölskyldu hans 
mjög hlægilegur. Jósifus, þekktur 
sagnaritari í Jerúsalem um árið 
75, minnist á Jesú í sínum ritum 
og hefði vafalítið látið þess getið 
hvar hann hefði verið grafinn en 
því var ekki að heilsa,“ segir Þór-

hallur Heimisson, sóknarprestur í 
Hafnarfjarðarkirkju, sem um ára-
bil hefur kennt Íslendingum sög-
urnar á bak við samsæriskenn-
ingarnar um Jesú og þá ekki síst 
fræðin á bak við hina vinsælu bók 
Dans Brown um Da Vinci lykilinn. 
„Við þetta bætist að andstæðing-
ar kristinnar trúar á fyrstu árum 
frumkirkjunnar hefðu vafalítið 
nýtt sér þessa vitneskju og farið 
með fylgismenn trúarinnar að 
þessum stað þar sem Jesús var 
grafinn og einfaldlega sýnt þeim 
líkið,“ bætir Þórhallur við. 

Í guðspjöllunum er sagt frá því 
þegar Jesús reis upp frá dauðum 
og birtist lærisveinum sínum á 
þriðja degi. „Jesús leyfði þeim að 
þreifa á sárum sínum og borðaði 
með þeim. En þeir sáu líka að hann 
var eitthvað öðruvísi og hann gat 
horfið fyrirvaralaust,“ útskýrir 
Þórhallur. Þessi líkamlega upprisa 
Jesú er einn af grunnþáttum krist-
innar kenningar og að lík Jesú hafi 
horfið úr gröfinni forðum daga 
skiptir kirkjuna miklu máli. En 
þeir eru ófáir sem hafna þessu og 
telja þetta hina mestu firru. Fund-
ur á borð við þann sem Cameron 
segist kynna í myndinni ýtir enn 
frekar undir þá skoðun þeirra að 
Jesús hafi ekki verið guð, holdi 
klæddur á jörðinni, heldur ein-
faldlega mjög víðsýnn og réttsýnn 
maður. „Reyndar hélt þýski guð-
fræðingurinn Bultman því fram 
að Jesús skipti í raun ekki höfuð-
máli heldur væri það í raun boð-
skapur Nýja testamentisins sem 
væri aðalmálið. Þetta naut mikilla 
vinsælda um tíma en síðan hefur 
þessum fræðum verið lítill gaum-
ur gefinn,“ segir Þórhallur.

Hann segir að vissulega hafi það 
reynst kirkjunni erfitt að sam-
þætta þessi tvö eðli, að Jesús væri 
bæði guð og maður. Og nóg er til 
af dæmum til að gefa samsæris-
kenningum byr undir báða vængi. 
Vinsælast hefur verið að vitna 
til síðustu orða Krists á krossin-
um. „Faðir, hví hefur þú yfirgef-
ið mig.“ Og klókir menn hafa bent 
á að ef Jesús væri guð af hverju 

hann væri þá að ákalla sig sjálfan. 
„En hann sýnir á sér mjög mann-
legar hliðar í Nýja testamentinu. 
Jesús grætur og hann er reið-
ur, í raun mjög tilfinningaheitur 
maður,“ segir Þórhallur. „Og því 
er í raun ekkert sem útilokar að 
Jesús hefði getað orðið ástfang-
inn,“ bætir hann við. „Það voru 
hins vegar heittrúaðir menn í forn-
öld sem töldu að það væri vont að 
vera giftur, vont að eiga líkamlegt 
samneyti við aðra manneskju. Og 
þaðan kemur kannski þessi mi-
skilningur. Ekkert í Biblíunni úti-
lokar að Jesús hefði getað eignast 
fjölskyldu,“ segir Þórhallur.

Hann segir þó að kirkjan hafi 
lengi vel þráast við að svara spurn-
ingum um ástalíf Jesú Krists, 
sumir hafi fordæmt þær og dæmi 
séu um það í Bandaríkjunum að 
bækur sem héldu þessu fram hafi 
verið brenndar. „En margir innan 
kirkjunnar taka þessum samsæris-
kenningum sem áskorun. Kannski 
hefur stofnunin gert of mikið af 
því að yppa öxlum og talið að þessi 
áhugi á Jesú ætti eftir að dvína,“ 
segir Þórhallur. „En þetta ber vott 
um mikinn áhuga hjá fólki Þetta 
eru ekki bara menn sem vilja 
koma höggi á kirkjuna heldur er 
þetta andlegur áhuga og ástríða 
fyrir að ræða þessi mál. Kirkjan 
mætti gera meira af því að tala um 
þetta,“ segir Þórhallur. Hann telur 
ólíklegt að raddir um ástir Jesú 
og Maríu komi einhvern tímann 
til með að þagna. „Þegar ég fór í 
nám til Svíþjóðar í almennri trúar-
bragðafræði fyrir fimmtán árum 
var bara slegið létt á öxlina á mér 
og sagt að þetta æði myndi ganga 
yfir,“ segir Þórhallur. Þegar hann 
fór svo að kenna á námskeiðum 
um Da Vinci lykilinn og kenningar 
bókarinnar komu sömu menn og 
töldu að þetta myndi ekki endast 
lengi. „En í dag hef ég prentað yfir 
fimm hundruð bæklinga frá ára-
mótum og það er alltaf jafn þétt-
setið á námskeiðunum,“ útskýrir 
Þórhallur. „Þetta hefur ef til vill 
hleypt nýju lífi í áhuga á krist-
inni trú og það verður kirkjan og 
kristnin að nýta sér.“

Ástir Jesú 
Krists og örlög
Þó að í hugum flestra kristinna manna sé Jesús 
Kristur heilagur maður hafa ýmsar kenningar, 
og samsæriskenningar, um líf hans verið vinsæl-
ar meðal fræðimanna og ekki hvað síst meðal 
skáldsagnahöfunda. Nýverið bættist bandaríski 
kvikmyndaleikstjórinn James Cameron í þann 
hóp og taldi sig hafa fundið gröf Jesú og fjöl-
skyldu hans. Freyr Gígja Gunnarsson skoðaði mál-
ið og ræddi við Þórhall Heimisson um þennan 
lífseiga orðróm um ástir og örlög frelsara mann-
kyns.
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Sérfræ›ingur í umhverfisrá›uneytinu

Laus er til umsóknar sta›a sérfræ›ings á skrifstofu
sjálfbærrar flróunar og alfljó›amála.

Me›al verkefna skrifstofunnar eru:
Starf á svi›i loftslagsmála og 
umhverfisverndar í hafinu.
Söfnun og framsetning tölulegra vísa um 
umhverfismál.

Sta›an veitist frá 1. maí nk. Um launakjör fer
samkvæmt samningi fjármálará›uneytisins vi›
Félag háskólamennta›ra starfsmanna
Stjórnarrá›sins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf er skilyr›i.
Gó› kunnáttu í ensku.
Gó› kunnátta í einhverju Nor›urlanda-
málanna.
fiekking og reynsla á svi›i umhverfismála 
er æskileg.

Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000 um
jafna stö›u og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 2. apríl nk.
Starfi› er númer 6414.

Öllum umsóknum ver›ur svara›
flegar ákvör›un um rá›ningu hefur
veri› tekin.

Uppl‡singar veita Ari Eyberg og
Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og
kristín@hagvangur.is
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Spennandi starf í boði!

Verslunarstjóri

Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram við 

að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Við leitum nú eftir jákvæðumeftir jákvæðum

og þjónustuliprum aðila sem er tilbúinn að leiða skemmtilegan hóp í rótgróinni Nóatúnsverslun.

Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af verslunarstörfum og vera eldri en 35 ára.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Jarðhitafræðingur óskast við 
Jarðhitaskóla Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna
Orkustofnun óskar eftir að ráða jarðhitafræðing við Jarðhitaskóla Há-
skóla Sameinuðu þjóðanna. Starfið er fjölbreytt og felst í kennslu og
leiðbeiningu nemenda, vali nemenda í þróunarlöndunum, undirbúningi 
námskeiða á Íslandi og í þróunarlöndunum, og undirbúningi og útgáfu 
kennslugagna. Starfinu fylgja töluverð ferðalög til þróunarlandanna.
Nánari upplýsingar veitir Ingvar Birgir Friðleifsson, forstöðumaður 
Jarðhitaskólans (ibf@os.is, eða í síma 5696077).

Hæfniskröfur: Doktors- eða meistarapróf í raunvísindum eða verk-
fræði og reynsla í rannsóknum eða vinnslu jarðhita. Sjálfstæði í vinnu-
brögðum og lipurð í samskiptum. Mjög góð enskukunnátta. Áhugi á 
alþjóðasamstarfi .

Orkustofnun stefnir að því að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í 
starfsliði sínu.

Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytis við viðkom-
andi stéttarfélög svo og stofnanasamningi Orkustofnunar við stéttar-
félögin.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
starfsmannastjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, 
netfang gd@os.is, eigi síðar en 26. mars. 

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna hefur starfað í Reykjavík 
frá 1979. Árlega koma um tuttugu raunvísindamenn og verkfræðingar 
frá þróunarlöndunum til 6 mánaða sérhæfðs náms í jarðhitafræðum og
um tíu eru í meistaranámi í samvinnu við Háskóla Íslands.  Auk þess 
heldur skólinn árleg námskeið í Afríku, Asíu og Mið-Ameríku. Jarð-
hitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð eining innan Orkustofnunar. Nánari 
upplýsingar um skólann eru á vefsíðu hans (www.os.is/unugtp/). Aðal-
stöðvar Háskóla Sameinuðu þjóðanna eru í Tókýó (www.unu.edu).

Orkumálastjóri



Vaktstjórar
Óskum eftir að ráða vaktstjóra í sumarafleysingar.
Reynsla af verslunarstörfum og/eða vaktstjórn skilyrði.
Aldurstakmark 20 ára.

Kjötmaður
Kjötmaður óskast á vaktir í Nóatúni 17
Kjötstjóri óskast í Nóatún Grafarholti

Spennandi störf í boði!
í hópinn

Við bjóðum ykkur

velkomin

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Foldaskóli

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is

Um er að ræða störf á afgreiðslustöðum
Hertz í Reykjavík og Keflavík.

Viðkomandi aðilar þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á 
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um störfin.

Umsjón með störfunum hafa 
María Jónasdóttir, maria@radning.is
Ingunn Guðbrandsdóttir, ingunn@radning.is

Ert þú öflugur liðsauki?
Vegna aukinna umsvifa óskar Hertz bílaleiga eftir að ráða öfluga, hugmyndaríka, sjálfstæða og umfram allt skipulagða liðsmenn til starfa.

Stöðvarstjóri / Framtíðarstarf
• Yfirumsjón með daglegum rekstri afgreiðslustöðvar
• Eftirlit með verkferlum í afgreiðslu
• Umsjón starfsmanna á afgreiðslustað
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af stjórnendastörfum æskileg
• Leiðtogahæfileikar
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð

Vaktstjóri / Framtíðarstarf
• Umsjón á vakt
• Daglegt uppgjör
• Fylgja eftir þjónustustigi fyrirtækisins
• Vörustýring
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
• Frumkvæði
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð

Sölufulltrúi í afgreiðslu
Framtíðar- og sumarstarf

• Almenn afgreiðsla og sala til viðskiptavina
• Útleiga og móttaka á bílaleigubílum
• Uppgjör og frágangur reikninga
• Símsvörun
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tungumálakunnátta
• Samviskusemi
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð

Sölufulltrúi í bókunum
Framtíðar- og sumarstarf

• Sala á bílaleigubílum innanlands og erlendis
• Vinna úr bókunum og koma í kerfi bílaleigunnar
• Frágangur skjala og skipulagning vinnslu
• Úrvinnsla
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun af ferðabraut æskileg
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tungumálakunnátta
• Samviskusemi
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð

Starf við standsetningar
Framtíðar- og sumarstarf

• Frágangur og þrif á bílum fyrir útleigu
• Standsetning bílaleigubíla eftir verkferli
• Þrif og eftirlit með ástandi bifreiða
• Ferja bíla og aka viðskiptavinum
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð

Hertz er í fararbroddi bílaleiga á Íslandi og hefur verið það í yfir 35 ár. Viðskiptavinir Hertz eru erlendir ferða- og viðskipta-
menn, íslensk fyrirtæki og einstaklingar. Hertz hefur byggt upp öflugt þjónustunet, nýjan bílaflota, gott aðgengi á flugvöllum
og er vel staðsett í Reykjavík. Hjá Hertz vinnur öflugur samhentur hópur starfsmanna sem skipar eina liðsheild. Markvisst er
unnið að því að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu. Hertz starfar í yfir 170 löndum og er eitt þekktasta vörumerki
heims í ferðaþjónustu. Hertz á Íslandi starfar í nánum tengslum við Hertz International í þjónustu, sölu og markaðsmálum.



Byggingaverkfræðingur/
byggingatæknifræðingur

Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræð-
ingur óskast til starfa á VGS - Verkfræðistofu

Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf., Selfossi. Verkefni
á sviði hönnunar, eftirliti með mannvirkjagerð 

auk almennrar verkfræðiráðgjafar.  Upplýsingar 
í síma 482-2805 eða á netfangi: gudjon@vgs.is. 



Landsbankinn er eitt stærsta 
fjármálafyrirtæki landsins og 
veitir alhliða fjármálaþjónustu 
til einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á 
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, 
sem og markvissa starfsþróun 
og þekkingu starfsfólks. 

Landsbankinn leitast við að
ráða til sín og hafa í sínum 
röðum framúrskarandi starfsfólk 
og efla það í störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda 
Landsbankans að starfsólkið, 
metnaður þess, kraftur og 
hollusta, séu lykillinn að 
farsælum rekstri banknas.

Fjölbreytt störf á
upplýsingatæknisviði
Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem 
sinnir krefjandi og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi. 
Vegna sívaxandi umsvifa óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum 
einstaklingum til liðs við okkur.

Rekstrarstjóri
Landsbankinn rekur eitt margþættasta tölvuumhverfi
landsins.  Þar fara saman kröfur um áreiðanleika, afkasta-
getu og framsækni til að uppfylla þær kröfur sem alþjóð-
leg starfsemi bankans gerir. Innan bankans er sérlega vel 
mannaður hópur sem hefur byggt upp eitt fullkomnasta 
rekstrarumhverfi sem völ er á. Leitað er að einstaklingi 
sem getur haldið utan um starf deildarinnar. Áherslur í 
starfi eru ferlamál og þróun þeirra, innkaupamál, áætl-
anagerð, eftirfylgni við staðla og fleira. Leitað er að
einstaklingi sem hefur reynslu af rekstri stórra tölvukerfa. 
Menntun á sviði verk- eða tölvunarfræði er æskileg. 

Forritun
Leitað er eftir forriturum sem hafa góð tök á að leysa 
flókin viðskiptaleg vandamál og eru tilbúnir að sérhæfa 
sig í forritun á samnýtanlegum þjónustum. Viðkomandi
þurfa að hafa leikni í að hámarka afköst og vinna í krefj-
andi umhverfi. Unnið er í forritunarmálunum c++ og c#. 
Vinnuumhverfi forritara er Microsoft Visual Studio en 
keyrsluumhverfi bankans er IBM AIX unix.

Gagnagrunnsforritun
Meginumhverfi bankans byggir á Oracle gagnagrunnum.
Verkefni snúa m.a. að þátttöku í uppbyggingu og viðhaldi á 
færslugrunnum bankans, úrvinnslu gagna og fyrirspurna-
gerð í samvinnu við kerfisforritara. Umsækjendur þurfa að
hafa kerfis- eða tölvunarfræðimenntun og áhuga á gagna-
grunnsvinnslu ásamt góðri þekkingu og reynslu af notkun
á SQL. Haldgóð reynsla af vinnu við Oracle gagnagrunna er
æskileg, m.a. forritun í PL/SQL. 

Prófari
Meginverkefni eru gerð prófanatilvika og framkvæmd 
þeirra, sjálfvirkar prófanir, álagsprófanir og skjölun próf-
ana. Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði 
tölvunarfræði, kerfisfræði eða verkfræði. Krafist er sjálf-
stæðra, agaðra og nákvæmra vinnubragða, auk getu til að 
vinna í hópi og færni í að tileinka sér nýjungar. Kostur er að 
umsækjendur hafi reynslu af framkvæmd og skjölun próf-
ana, álagsprófunum, öryggisprófunum og gerð prófanatil-
vika. Þekking á bankaumhverfi er einnig kostur.

Gagnagrunnsstjóri (DBA)
Landsbankinn rekur sum af stærstu gagnagrunnskerfum
landsins, mest á Oracle og MS SQL. Samhliða örum vexti 
bankans að undanförnu hafa verkefni á þessu sviði aukist 
verulega. Því leitum við að starfsmanni í gagnagrunnshóp
bankans. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af rekstri Oracle 
og MS SQL og geta unnið sjálfstætt í krefjandi verkefnum. 

Tækniritari
Helstu verkefni tækniritara eru gerð handbóka, ritun 
hjálpartexta, kröfugreining og gerð kröfuskjala. Krafist
er háskólamenntunar í tölvunarfræði, íslensku, viðskipta-
fræði eða verkfræði. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög
góðri færni í rituðu máli á íslensku og ensku, sjálfstæðum 
og öguðum vinnubrögðum auk hæfni til að vinna í hópi. 

Nánari upplýsingar veita:
Guðmundur Guðmundsson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs

í síma 820 6490 og Ingibjörg Jónsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7902.

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á
ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is fyrir 28. mars nk.



Starfskraftar
strákar og stelpur!

Leitum eftir duglegum og jákvæðum einstaklingum í 
hlutavinnu seinnipart dags og um helgar ð er 

 .
Lágmarksaldur er 20 ár, áhugasamir sendi inn 

umsóknir á info@litbolti.is.

Paintball er ein vinsælasta afþreying
 .



Bókari óskast
Fyrirtæki í Hveragerði óskar eftir bókara í hlutastarf.

Þarf að hafa góða reynslu.

Umsóknir sendast á box@frett.is fyrir 25. mars 2007 
merkt bókari-810

SMIÐIR - Einyrkjar
Okkur vantar smiði sem allra fyrst,

fjölbreytt verkefni.

Magnús og Steingrímur ehf
magnush@centrum.is

Magnús - 892-4547
Steingrímur - 897-5547
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Sérfræðingar í
fyrirtækjaviðskiptum

Helstu verkefni:

• Umsjón með samskiptum við fyrirtæki í viðskiptum við útibúið

• Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga, stöðu trygginga, áhættumats rekstraraðila og mat
lánsumsókna

• Skýrslugerð og ýmis undirbúningsvinna lánsumsókna fyrir útibússtjóra og/eða lánanefnd

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á 
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi, 
sem og markvissa starfsþróun og
þekkingu starfsfólks.

Landsbankinn leitast við að 
ráða til sín og hafa í sínum 
röðum framúrskarandi starfsfólk 
og efla það í störfum sínum.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.

Störf sérfræðinga í fyrirtækjaviðskiptum eru laus til umsóknar. 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir að takast 
á við krefjandi verkefni í lifandi starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð
á frumkvæði, sterka liðsheild og árangur. 

Um er að ræða störf í Aðalbanka Landsbankans Austurstræti 11, 
Austurbæjarútibúi Laugavegi 77 og í Hafnarfjarðarútibúi Fjarðargötu 9.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, t.d. viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun

• Reynsla af fjármálastjórn fyrirtækja er kostur 

• Frumkvæði og skipulagshæfileikar

• Góð þekking á atvinnurekstri og efnahagslífi

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Nánari upplýsingar veita:
Guðmundur Ingi Hauksson útibússtjóri í Aðalbanka í síma 410 8401,
Kristján Einarsson útibússtjóri í Austurbæ í síma 410 8770,
Matthías Gíslason útibússtjóri í Hafnarfirði í síma 410 8641 og
Berglind Ingvarsdóttir starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendast á 
Berglind.Ingvarsdottir@landsbanki.is fyrir 30. mars 2007.

FYLGSTU MEÐ
LAUSUM STÖRFUM Á
www.nova.is



Áhugaverð störf
í Skútuvogi

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða þjónustulundaða og duglega starfsmenn
í eftirtalin framtíðarstörf:

Kaffi Garður
Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmanni í hlutastarf.
Vinnutíminn er virka daga frá 10:00 – 17:00 og annar hver laugardagur Frá  09:00 – 13:00

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
1000 manns á öllum aldri. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

www.husa.is

Einnig vantar okkur starfsmenn til  afgreiðslu og þjónustustarfa sem eru tilbúnir
að vinna á vöktum.

Unnir eru að jafnaði 15 dagar í mánuði og  þar af er unnin önnur hver helgi.
Á virkum dögum er vinnutíminn frá 09:00 – 21:00
Á laugardögum frá 16:00 – 21:00  og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00

Unnir eru að jafnaði 15 dagar í mánuði og  þar af er unnin önnur hver helgi.

Á virkum dögum er vinnutíminn frá 18:00 – 21:00

Á laugardögum frá 16:00 – 21:00  og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00

Starfsmann í málningardeild
Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum
Lagerstarfsmann
Starfsmann í áhaldaleigu

Hlutastarfsmenn í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals.

Hlutastörf

Vinsamlegast svarið spurningunum
samviskusamlega.

ERTU:

grafískur hönnuður eftir LHÍ staðli?

með að minnsta kosti eins árs reynslu?

vanur/vön að vinna í forritunum Photoshop,
Indesign, Freehand, Illustrator og öllum hinum
forritunum sem þarf til að skila góðri grafískri
hönnun?

fastagestur hjá prentsmiðjum?

20-30 30-40 40-50

vanur/vön að vinna mikið en samt að njóta
lífsins?

skemmtileg/ur

Hafirðu merkt við að minnsta kosti 69,56%
spurninganna viljum við leggja fyrir þig annan
spurningalista og ráða þig svo til starfa.

Ef þú hefur áhuga, skrifaðu okkur á netfangið
borgar@h2h.is eða hringdu í síma 862 3045.

Umsóknir til hulda@hbu.is
Umsóknafrestur til 22. janúar

Við erum að leita að duglegum
einstaklingum í fullt starf og 
hlutastarf. Starfi ð felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til 
viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi



Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
starfsmann í sölu viðskiptaferða. Kunnátta
á Amadeus flugbókunarkerfið, ágætis ensku-
og íslenskukunnátta auk þjónustulundar eru
kröfurnar sem umsækjendur þurfa að uppfylla.
Um er að ræða gefandi og skemmtilegt starf
í ferðabransanum.

Skila þarf umsóknum í síðasta lagi 30. mars
á skrifstofu okkar í Lágmúla 4, 108 Reykjavík.

Langar þig
að selja
viðskiptaferðir?

FYLGSTU MEÐ
LAUSUM STÖRFUM Á
www.nova.is

HJÚKRUNARNEMAR !!
Ha ð þið áhuga á að starfa með öldruðum?

Skjól er hjúkrunarheimili fyrir aldraða sjúka 
sem þurfa á ykkar aðstoð að halda.
Vi eysingarstarfsfólki
í fullt starf eða hlutastarf.
Ýmsir vaktamöguleikar í boði.

ð samband. Nánari upplýsingar veita:
Svava deildarstjóri 6. hæð sími 5225660, svava@skjol.is
Anna Björg deildarstjóri 5. hæð sími 5225651, 
annabjorg@skjol.is
Guðný Helga deildarstjóri 4. hæð sími 5225641, 
gudny@skjol.is
Kristín deildarstjóri 3. hæð sími 5225631, kristin@skjol.is 
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Sjúkraliði í dagvist
aldraðra

Óskum eftir að ráða sjúkraliða til starfa í
dagvist aldraðra hjá Seltjarnarnesbæ.
Leitað er að starfsmanni með reynslu af

starfi með öldruðum. Viðkomandi þarf að
sýna frumkvæði í starfi og hafa þjónustu-
lund. Í dagvistinni dvelja að jafnaði 8 – 9
einstaklingar. Dagvistin er starfrækt í
tengslum við aðra öldrunarþjónustu á
Seltjarnarnesi. Unnið er að uppbyggingu
og þróun í þjónustu við aldraða í bæjar-
félaginu og er dagvistin nýlega tekin til
starfa. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf í maí.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigríður Á. Karvelsdóttir forstöðumaður
dagvistarinnar, Skólabraut 5, sími 5171548
eða 8229112. Umsóknarfrestur er til
27. mars n. k. og skal skila umsóknum til
forstöðumanns dagvistar.

Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R



tækni

InnheimtufulltrúiInnheimtufulltrúi
Viðskiptakröfur

Síðumúla 37 - s: 510-6000 - www.SVAR.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu

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

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

Helstu verkefni:
• Mánaðarleg uppgjör SPRON

• Umsjón með bókhaldi SPRON móðurfélags
og dótturfélaga

• Gerð árs- og árshlutareikninga
SPRON heildarinnar

• Skil á upplýsingum til eftirlitsaðila, s.s.
Seðlabanka og Fjármálaeftirlits.

• Skýrslugjöf til stjórnenda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði. Áhersla
 á reikningshald/endurskoðun æskileg

• Þekking á heildaruppgjörum

• Reynsla af uppgjörsvinnu

• Reynsla af vinnu á endurskoðunarstofu æskileg

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum
samskiptum

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

Reikningshald

STAÐGENGILL FORSTÖÐUMANNS
REIKNINGSHALDS:

Helstu verkefni:
• Mánaðarleg uppgjör dótturfélaga SPRON

• Umsjón með bókhaldi dótturfélaga SPRON

• Gerð árs- og árshlutareikninga dótturfélaga
SPRON

• Skil á upplýsingum til eftirlitsaðila, s.s.
Seðlabanka og Fjármálaeftirlits.

• Skýrslugjöf til stjórnenda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði

• Reynsla af bókhaldi og uppgjörsvinnu æskileg

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum
samskiptum

SÉRFRÆÐINGUR:

SPRON leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum í reikningshald.
Reikningshald tilheyrir Fjárhagssviði SPRON og ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum
félaga innan SPRON heildarinnar. Uppgjör SPRON eru birt í Kauphöll Íslands.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Árni Böðvarsson, forstöðumaður reikningshalds
og hagdeildar, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 27. mars nk.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
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Framtíðar- og sumarstörf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða áhugasama og vandvirka einstaklinga í eftirtalin störf. Bæði er um framtíðar- og sumarstörf að ræða. 

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi og stundvísi. Störfin standa báðum kynjum til boða.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.

Meiraprófsbílstjóri í Reykjanesbæ - framtíðarvinna
Leitað er að meiraprófsbílstjóra í framtíðarvinnu,
unnið er á vöktum. Um fjölbreytt starf er að ræða 
við olíudreifingu beint á vinnuvélar og tanka. 
Starfsvettvangur er Reykjanesið.

Skrifstofustarf - sumarstarf
Leitað er að nákvæmum og samviskusömum
einstaklingi sem hefur áhuga á vörustjórnun.
Starfið felst meðal annars í daglegri verkstjórn á 
dreifingarbílum, móttöku á pöntunum og aðstoð 
við daglegt uppgjör á afgreiðslubókhaldi.
Viðkomandi þarf að vera tilbúin að vinna á vöktum 
hluta af tímabilinu.

Mötuneyti og ræstingar - sumarstarf
Leitað er að snyrtilegum og samviskusömum 
einstaklingi í tvo mánuði í sumar. Starfið felur
í sér þrif á skrifstofuhúsnæði og framreiðslu á 
mat sem kemur tilbúinn frá veitingaþjónustu. 
Vinnutíminn er fjórar klukkustundir á dag.

Meiraprófsbílstjórar - sumarstörf
Leitað er að meiraprófsbílstjórum sem tilbúnir 
eru í mikla vinnu staðsettum á eftirfarandi 
stöðum: Reykjavík, Reykjanesbæ, Snæfellsnes, 
Akranes, Borgarnes, Patreksfjörður, Selfoss, 
Þorlákshöfn, Akureyri, Reyðarfjörður,
Um er að ræða tímabilið maí til september 
eða hluta af því samkvæmt samkomulagi. 

Olíustöðin Örfirisey – sumarstarf og framtíðarvinna
Leitað er að nákvæmum og samviskusömum
einstaklingum sem hafa reynslu af  vélbúnaði. 
Starfið felst meðal annars í vöktun í vélasal, 
móttöku og afgreiðslu á eldsneyti. Unnið er á vöktum.
Æskilegter að viðkomandi hafi vélstjórnar- eða 
skipstjórnarréttindi einnig koma til greina laghentir 
einstaklingar.

    Allar nánari upplýsingar veita:
    Fyrir Akureyri:  Guðjón Páll Jóhannsson í síma 
    461-4070, akureyri@odr.is
    Fyrir Reyðarfjörð:  Rafnkell Már Magnason í síma 
    862-4126, austurland@odr.is
    Fyrir olíustöðina Örfirisey: Einar Sveinn Ólafsson 
    í síma 550-9900 eða einar@odr.is
    Fyrir aðra staði: Helgi M. Egonsson í síma 
    550-9937 eða helgim@odr.is

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



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.

TÆKNIMENN
Umsækjandi þarf að hafa verkfræði- eða tæknifræðimenntun. 
Einhver reynsla af verklegum framkvæmdum er æskileg.

JARÐFRÆÐING
Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af störfum við 
jarðgangagerð.

VERKSTJÓRA
Umsækjandi þarf að vera vanur verkstjórn við jarðvegsframkvæmdir.

VÉLAMENN
Umsækjandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi og reynslu af 
störfum á þungavinnuvélum.

STÖRF Á GRÆNLANDI
Vegna byggingar vatnsaflsvirkjunar við Sisimiut á Grænlandi 

óskar Ístak hf. eftir að ráða í eftirtalin störf:

Óskum eftir starfsfólki í uppvask 
í vaktavinnu.

Upplýsingar í síma 898 8717 eða 862 3441.



Starfsmaður óskast
 Íslandsprent er ungt fyrirtæki í 

miklum og öruggum vexti og þarf
nú að bæta við sig fleiri 

starfsmönnum.
Markmið fyrirtækisins er að bjóða 

alhliða prentþjónustu, á sem
hagstæðustum kjörum, í sem

bestum gæðum og á sem 
styðstum tíma.

STARFSMAÐUR Í BÓKHALD
Óskum eftir starfsmanni í bók-

haldsvinnu í 50% starf.
Vinnutími samkomulag.

Við bjóðum öruggt og skemmti-
legt starfsumhverfi þar sem

einstaklingnum er gert kleift að 
vaxa og njóta sín.

Nánari upplýsingar veitir
framkvæmdastjóri Íslandsprents, 

Berglind Hafþórsdóttir í síma 
860-2403 eða 

berglind@isprent.is

Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð 
og margvíslega starfsemi á vegum sveitarfélagsins hjá 
þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni
www.hafnarfjordur.is
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Eftirfarandi störf eru í boði:
Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki
Í viðhaldsflokki.

Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ár (fæddir 1990).

Tekið verður á móti umsóknum í Þjónustumiðstöðinni við
Hringhellu 9, 19. mars – 30. mars milli kl: 7:30 og 16:30 alla 
virka daga nema föstudaga til kl: 15:00. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 
Þjónustumiðstöðinni

Vinnuskóla Hafnarfjarðar
( í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hrauntungu)

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar í síma 585-5670. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið: 
boddi@hafnarfjordur.is

Garðyrkjustjórinn í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða starfsfólk til sumarstarfa.

ÍTH óskar eftir að ráða starfsfólk 
í eftirtalin sumarstörf:

– alla vega stundum…

Flokksstjóra í Vinnuskóla Hafnarfjarðar
Leiðbeinendur  á íþrótta- og leikjanámskeið
Leiðbeinendur í skólagarða
Starfsfólk á gæsluvelli

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf
er 21 ár (fæddir 1986).

Einnig eru eftirtalin sumarstörf laus til umsóknar:

Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Þessi störf eru ætluð 17-20 ára ungmennum.

Tekið verður á móti umsóknum á skrifstofu Vinnuskóla
Hafnarfjarðar (í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hraun-
tungu) 19. mars – 30. mars kl. 12:00 – 16:00 alla virka daga.

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 

Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Þjónustumiðstöðinni, Hringhellu 9

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veittar í síma 565-1899.

Logn og blíða, sumarsól
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Áhugavert framtíðarstarf
á Egilsstöðum

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 
landsvísu. Í verslunum okkar
höfum við á boðstólnum yfir

80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 1000 manns á 

öllum aldri. Við leggjum mikla
áherslu á að starfsmenn eigi

þess kost að eflast og þróast
í starfi.

Starfssvið
Afgreiðsla og sala til viðskiptavina
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf í versluninni

Hæfniskröfur
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta er kostur
Búa yfir heiðarleika og samviskusemi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 1. apríl n.k.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is. Nánari upplýsingar hjá Þorsteini Óla rekstrar-
stjóra, sími 660 3066, thorsts@husa.is.

www.husa.is

Sölu- og afgreiðslufólk vantar í verslun og timbursölu
Húsasmiðjunnar á Egilsstöðum

Leitum einnig að starfsfólki til sumaraf leysinga í öllum deildum
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Eskiholt 13 
210 Garðabæ 

Verð: 49.900.000
Stærð:  232.1 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 28,0
Bílskúr: já 

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í Hnoðraholtinu með möguleika á að útbúa tvær íbúðir. Á efri hæð
er stofa, borðstofa, rúmgott eldhús með borðkrók, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri hæð eru
svefnherbergi,  setustofa  með  arni,  salerni,  saunaklefi  og  rúmgott  þvottahús  með  eldunaraðstöðu.
Geymsla og vinnuherbergi er innaf þvottahúsi.  Tvöfaldur bílskúr er við hlið hússins. Fallegur garður er í
kringum húsið. Stórt hellulagt bílaplan er fyrir framan eignina. 

Opið hús í dag kl. 15:30-16:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 31,9M
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. 

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Hulduborgir 1 
112 Reykjavík 

Verð: 24,5 
Stærð: 104,4 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 1999 

Brunabótamat: 16,2 

Fallega 4ja herbergja  endaíbúð með sérinngangi á þriðju hæð á vinsælum stað í Grafarvogi.  Gengið er 
inn í forstofu með fataskáp úr kirsuberjavið. Þvottahús flísalagt í hólf og gólf. Mjög góðar innihurðir eru í 
allri  íbúðinni  og vandað eikarparket á öllum gólfum nema eldhúsi,baði  og forstofu sem eru flísalögð.  3 
herbergi  með fataskápum úr kirsuberjavið.  Eldhús með kirsuberjainnréttingu,  flísum á milli  efri  og neðri 
skápa. Útgengt er á suður svalir úr eldhúsinu. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. 

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Básbryggja 2
110 Reykjavík 

Verð: 24.3 M 
Stærð: 97.2 fm 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli 

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

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
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Verð: 62 M
Stærð: 243,1 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 31 M
Bílskúr: Tvöfaldur

Smáraflöt 36
210 Garðabæ

RE/MAX TORG kynnir: Vorum að fá í sölu þetta fallega einbýlishús eftir Kjartan Sveinsson á alveg einstakri
staðsetningu á Flötunum alveg niður við hraun. Tvöfaldur stór bílskúr fylgir húsinu, 69,5 fm og er hann inni í
fermetratölu húsins. Aðkoma að húsinu er til fyrirmyndar í alla staði, snyrtileg hellulögn með snjóbræðslu er í
plani og upp að aðalinngangi húsins. Garðurinn er gróinn og fallegur með fjölbreyttum gróðri. . Húsið er vel
umgengið  og  bíður  upp á  mikla  möguleika  meðal  annars  að  breyta  skipulagi  og  bæta  við  herbergjum.
Útsýnið er einstakt út á hraunið úr stofunni. Eldhúsið er rúmgott með góðum borðkrók og innangengt í gott
þvottahús.  Hjónaherbergi  er  með  stórum  hvítlökkuðum  fataskápum  og  parketi á  gólfi.  Baðherbergi  er
flísalagt með hvítri innréttingu með góðu skápaplássi og baðkari með hengi. Bílskúrinn er tvöfaldur og öðru
megin er sjálfvirkur hurðaopnari og gryfja undir eftir endilöngu stæðinu. Þeir sem vilja ná eign á besta stað í
Garðabæ eiga ekki að hugsa sig tvisvar um áður en þeir bóka skoðun í þessa.

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Björtusalir 8 
201 Kópavogur 

Verð: 31.900.000 
Stærð: 123,8 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 19.350.000 

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi.   Forstofa með flísum og fataskáp, innaf forstofu er 
þvottahús með flísum á gólfi. Komið inn í flísalagt hol (hægt að nýta sem sjónvarpshol). Eldhús og stofa 
samliggjandi, útgengt á sérafnotarétt frá stofu. 3 svefnherbergi, öll með parketi. Baðherbergi  bæði með 
baðkari  og  sturtuklefa.  Virkilega  vel  staðsett  eign,  innst í  litlum  botnlanga  þar  sem  stutt  er í  helstu 
þjónustu.

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Stuðlasel 28 
109 Reykjavík 

Verð: 58.000.000 
Stærð: 246,1 fm 

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1978 

Brunabótamat: 33.700.000 

Stórt  einbýlishús á 2  hæðum  með  mjög  stórum  bílskúr.  Neðri  hæð:  Komið  inn í  stóra  forstofu, 
innangengt í mjög stóran bílskúr. Frá forstofu er gengið inn í hol og þaðan út í garð. Eldhús og stofa eru 
hlið við hlið. Efri  hæð: sjónvarpshol, 4 svefnherbergi (voru áður 5) og baðherbergi með baðkari og ljósi 
innréttingu. Stór bílskúr þar sem búið að stúka af þvottahús og 2 stór herbergi. Einbýlishús innarlega í 
botnlanga sem hentar vel stórfjölskyldunni og/eða fólki sem vill vinna heima. 

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

Stuðlasel 24 
109 Reykjavík 

Verð: 65.000.000 
Stærð: 338,4 fm 

Fjöldi herbergja: 9 
Byggingarár: 1979 

Brunabótamat: 34.100.000 
Bílskúr: Tvöfaldur 

Einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr. Kjartan Sveinsson teiknaði húsið. Aðalíbúð - efri
hæð: 3 svefnherbergi, baðherbergi, stór stofa og rúmgott eldhús, þvottahús og búr. Útgengt í garð frá 
stofu  og  þvottahúsi.  Aðalíbúð –  neðri  hæð: 3  stór  herbergi  (gluggalaus).  Aukaíbúð:Forstofa  með 
sérinngangi (einnig innangengt í aðalíbúð). 3 svefnherbergi (eitt gluggalaust), eldhús og baðherbergi með 
sturtuklefa, geymsla innaf. Mjög rúmgott fjölskylduhús sem býður upp á mikla möguleika. 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30
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Holtsgata 3
101 Reykjavík

Til sölu eða leigu
Stærð: 68,9 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15.010.000

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

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00 til 15:30

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Kópalind 1
201 Kópavogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 92,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 14.900.000

REMAX  Mjódd  kynnir  3ja  herbergja  íbúð,  92,2  fm á  jarðhæð á  vinsælum  stað í  Kópavogi.  Húsið  er
sléttmúrað/ hraunað að utan. Flísalagt hol með fataskáp. Fallegt eldhús með borðkrók. Hol og eldhús er
flísalagt. Tvö svefnherbergi með góðum skápum. Stofa rúmgóð, veggir í spænskum stíl. Gólfefni í stofu
og herb. er eikarparket. Allar innréttingar úr mahogney. Úr stofu er útgengt í garð, og 40 fm pallur með
skjólveggjum. Geymsla fylgir. Öll þjónusta er í næsta nágrenni sem dæmi skólar og Smáralind.

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00 – 15:30

Roðasalir 10
201 Kópavogur

Verð: 59.900.000
Stærð: 235,7 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 37.670.000
Bílskúr: Já

REMAX Mjódd kynnir glæsilegt parhús á tveimur hæðum í Salahverfi í  Kópavogi, samtals 235,7 fm að
stærð með bílskúr. Efri hæð er með tveimur svefnherbergjum með fataskápum, bjartri stofu og eldhúsi.
Kirsuberjainnréttingar í  öllum  herbergjum. Í  hjónaherbergi  er  fataherbergi.  Eikarparket  er á  gólfum  en
flísalagt á baði  og eldhúsi.  Stórt  og glæsilegt baðherbergi.  Stórar svalir á efri  hæð. Á neðri  hæð eru 3
herbergi, geymsla, stórt þvottahús og baðherbergi.  Frá neðri hæð er gengið út í bílskúr. Pallur í garði.

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Valsheiði 3
Hveragerði

Verð: 43.000.000
Stærð: 255

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 39.300.000
Bílskúr: Já

Stórglæsilegt  einbýlishús  í  Hveragerði  aðeins  22  mín  frá  borgarmörkunum.   Hér  er  um  að  ræða
staðsteypt  glæsilegt  einbýlishús,með  innbyggðum  bílskúr,teiknað  af  Eyjólfi  Bragasyni  arkitekt.Húsið
afhendist fullbúið að utan með grófjafnaðari lóð og rúmlega tilbúið undir tréverk.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Rauðarárstígur 41
105 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Stærð: 105 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 19.250.000
Bílskúr: Já

"Ógisslega  töff"  og  björt  listamannaíbúð á  tveimur  hæðum í  fjölbýli í  göngufæri  við  miðbæinn.  Á
aðalhæðinni  er  borðstofa,  sjónvarpsstofa,  eldhús/bar  og  baðherbergi.  Efri  hæðin  er  með  loftgluggum
eftir  endilöngu  þakinu  og  þar  er  svefnherbergi  og  stofa/vinnustofa.  Granítflísar á  gólfum.  Svalir  eru  á
báðum hæðum. Í sameign er allt sem þarf. Bílakjallari. Húsið tekið í gegn að utan fyrir ári og allir gluggar
endurnýjaðir.  Myndir segja meira en þúsund orð en þessa verður að skoða til að skynja.

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

Sólheimar 1
104 Reykjavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 141,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080.000
Bílskúr: Já

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Sólheimar 8
108 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 28.590.000
Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 fm. sérhæð í fallegu og grónu hverfi auk  37,1 fm. Bílskúrs.  Úr anddyri er gengið
inn  í  rúmgott  hol.  Þaðan  er  opið  inn  í  stórglæsilegar  stofur,  auk  eldhúss  með  fallegum,  nýjum
innréttingum. Inn af eldhúsi er stórt og rúmgott búr og þvottahús með miklu skápaplássi. Í holi er einnig
nýgerð gestasnyrting. Úr holi  er innangengt í  svefnálmu með þremur svefnherbergjum og baðherbergi.
Ný sólstofa með hita í gólfi og stórar svalir. Gólfefni eru parket og flísar. Sjáið og sannfærist!

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

Stóragerði 14
Reykjavík

Verð: 23.9 M
Stærð: 120.6 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.475.000
Bílskúr: 18.5 fm

Rúmgóð 4ra  herb  íbúð  með gríðarlega  miklu  útsýni.  Eldhúsið  með flísalagt  á  milli  efri  og  neðri  skápa,
korkflísar. Þrjú svefnh. öll með skápum og dúk. Stofan með stórum útsýnisgl. og stórum svölum. Baðh.
er með innr., baðkari með sturtukl, tengi fyrir þvottav og þurrkara. Flísar á gólfi og veggr. Stórt hol  með
korkflísum.  Allar  hurðarnýlegar.  Rafmagnstafla  hefur  verið  endurnýjuð.Stutt  er  í  alla  þjónustu
verslanir,skóla og leikskóla.  Góð eign á góðum stað. Ýmiss skipti koma til greina.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í DAG KL 15.00-15.30
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Arnarhraun 4-6
220 Hafnarfjörður 

Verð: 22.900.000
Stærð: 134,2 fm 

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 17.920.000
Bílskúr: JÁ

    
BÓAS 699 6165 & 
GUNNAR 899 0800 

SÝNA EIGNINA

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• Rúmgóð og vel skipulögð íbúð
• Miklir möguleikar á breytingum
• 2 góð svefnherbergi
• Suður svalir

• Borðkrókur í eldúsi
• Bílskúr
• Íbúð í rótgrónu og fallegu hverfi

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.000.000

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

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 16.30 – 17.00

Kjóabraut 10
845 Flúðir

Verð: 28.900.000
Stærð: 96 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.800.000

    

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 12.00 - 15.00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 160  fm  sólpallur
• Heitur  pottur
• 3  rúmgóð  svefnherbergi
• Svefnloft

BÓAS 699 6165 & 
GUNNAR 899 0800 

SÝNA EIGNINA

• Stutt  frá  bænum
• 2  mín í  Golf
• Afbragðs  staðsetning
• Einstaklega  glæsilegt  heilsárshús

Lækjasmári 15 
201 Kópavogur

Verð: 28.900.000
Stærð: 101,7 fm 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 18.975.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.15

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• Gullfalleg íbúð
• Stæði í bílageymslu
• 3 rúmgóð svefnherbergi
• Eldhús  með  góðum  borðkrók
• Stutt í  alla  þjónustu

BÓAS 699 6165 & 
GUNNAR 899 0800 

SÝNA EIGNINA

Látrasel 7
109 Reykjavík

Verð: 33.400.000
Stærð: 157,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 17.950.000

FASTEIGNIR

BÓAS OG GUNNAR 
SÝNA EIGNINA 

SÍMAR 699 6165 OG 899 0800

• 157,7 FM
• 3 SVEFNHERBERGI
• FALLEGUR GARÐUR

• GÓÐ GEYMSLA INNI Í ÍBÚÐ
• FRÁBÆR STAÐSETNING
• NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 17.00 -17.30

Lautasmári 6
201 Kópavogur

Verð: 24.300.000
Stærð: 92,8 fm 

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 14.700.000

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.00 - 15.30

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• Vel skipulögð
• 2 rúmgóð herbergi
• Stutt í alla þjónustu

• Suður svalir
• Góð geymsla í sameign
• Góð eign á góðum stað

BÓAS 699 6165 & 
GUNNAR 899 0800 

SÝNA EIGNINA
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Verð: 28.900.000
Stærð: 126,6 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 28.400.000

GRÍMSNES
Víðibrekka

SUMARHÚS Á 8.383 fm EIGNALÓÐ AÐEINS 16 KM FRÁ SELFOSS.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

• Frábært  útsýni
• Steypt  plata  með  hita í  gólfum
• Gufubaðsklefi
• 4 svefnherbergi  og  svefnloft
• Stutt  til  helstu  þekktra  staða  s.s.
   Þingvalla,Skáholts,  Geysis,  Gullfoss
• Stutt í  veiði,  sundlaug,  golfvöll  og  fallegar gönguleiðir
• 70  km  frá  Reykjavík,  styttra  um  Nesjavallaveg
• Húsið  er staðsett í  Víðibrekku 4

NÁNARI UPPLÝSINGAR
GEFUR HALLDÓRS: 864 0001

Verð: 49.700.000
Stærð: 242 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Stórikriki
270 Mosfellsbær

NÝTT Í BYGGINGU

FASTEIGNIR

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

• Glæsilegt  einbýli  með  góðu  útsýni, í  Mosfellsbænum
• Íbúð  er  209  fm  og  bílskúr  33  fm,  samtals  242  fm  brúttó.
• Húsið  skilast fullbúið  að  utan  og  tæplega  tilbúið  undir  tréverk  að  innan
• Húsið  verður uppsteypt, einangrað og klætt að utan með flísum, báruáli og sedrusvið.
• Þak verður  einangrað  og  frágengið.
• Lóð  verður  grófjöfnuð  og  búið  verður  að skipta  um jarðveg í  bílaplani.
• Teikningar  af  húsi  og  deiliskipulagi  hverfisins liggja frammi á 
   Remax Fasteignum, Engjateig 9, 105 Reykjavík.

Brú
Elliðakotsland

Verð: 21.000.000
Stærð: 68,9 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 10.700.000

Heilsárs hús í stórkostlegri náttúruperlu rétt ofan við Reykjavík. Húsið stendur á 5000 fm leigulóð og er
staðsett í  landi  Elliðakots  rétt  við  Suðurlandsveginn,  sem er í  ca 6 mín.  akstursfjarlægð frá  Árbænum.
Húsið skiptist í eitt stórt svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, stofu og eitt herbergi inn af stofu. Húsið er
allt klætt með panel að innan en bárujárn að utan. Góð verönd er við húsið og stór fallega gróinn garður.
Hólmsáin rennur við landamörkin, með veiðileyfisréttindum.

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

Grindavík
Árnastígur

Verð: 25.900.000
Stærð: 144 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Já

Glæsileg  raðhúsíbúð  með  innangengan  29,5  fm  bílskúr.  Öll  herbergin  eru  stór  og  rúmgóð,  með
fataskápum og parket á gólfum. Flísar eru á eldhúsi, baði, holi, forstofu, þvottahúsi og bílskúr. Gólfhiti er
í  forstofu og baði. Í  þvottahúsi er góð innrétting og vinnuaðstaða eins og best gerist. Hiti  er í  bílaplani.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma 864-0001

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Keflavík
Hringbraut

Verð: 16.900.000
Stærð: 101,8 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 16.200.000
Bílskúr: Já

Gott  kauptækifæri  fyrir  laghenta.   -Íbúðin  er á 3  hæð.  og  er  keyrt  inn á  planið  frá  Flugvallarvegi.
-Aukaherbergi í  kjallara  sem  hægt  er  að  leigja  út,  og  er  með  aðgan  að  baðherbergi  -Geymsla  og
sameiginleg  hjólageymsla í  kjallara  -Búið  að  skipta  um  alla  glugga  Búið  að  skipta  um  neyslu-  og
heitavatnslagnir í húsinu -Gott útsýni -Snyrtilegur stigagangur. -íbúðin þarfnast endurnýjunar á gólfefnum
og innréttingum. -Pantið skoðun hjá Halldóri í síma 864-0001

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali
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FASTEIGNIR TRAUST • VIRÐING • ÞJÓNUSTA

Beinn sími: 578 8800

www.bjarkaras.is

www.remax.is/fasteignir

Sölumenn frá Parket og gólf 
verða á staðnum og gera 
tilboð í gólfefni.

Ný bakaðar vöfflur og kaffi á staðnum

Sölumenn taka við TILBOÐUM á staðnum Opið hús

sunnud. 

18.mars

kl.15:30-18:00 

OPIÐ HÚS 

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali
821 7337

Bergur Heiða
Sölufulltrúi
898 0419

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

FASTEIGNIR



Stærð: 254
Fjöldi herbergja: 8

Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 32.490.000

Bílskúr: Já

Mosfellsbær

REMAX  SENTER  kynnir:3ja  hæða  raðhús  í  Mosfellsbæ.  Gengið  er  í  flísal.
forstofu,  þar  tekur  við  parketlagt  hol  með  gestasnyrtingu.  Eldhús  með
upprunalegum innréttingum.   Stofa  er  rúmgóð  með  niðurlímdu  eikarparketi.
Þar er útgengt út í fínan garð. Efri hæð skiptist í 3 herberbergi, öll dúkalögð,
tvö þeirra með skáp og hjónaherbergi með dúk á gólfi og stórum klæðaskáp,
þvottahús  með  innréttingu.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  baðkari  og
sturtuklefa,  góð  innrétting  með  tveimur  handlaugum.   Í  kjallaranum  er  svo
íbúð  með  sérinngangi.   Komið  er  inn  í  forstofu  með  dúk  á  gólfi,  við  tekur
gangur  með  plastparketi,  eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  dúk  á  gólfi.
Baðherbergi  með  sturtuklefa,  Herbergin  eru  tvö  og  bæði  dúkalögð  með
skápum.  Stofan er rúmgóð með plastparketi á gólfi. Sjón er sögu ríkari.

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

Opið hús Mánudag frá 19.00-19:30

220 Hafnarfjörður
Stærð: 181.5

Fjöldi herbergja: 5 - 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: Já

Komið er inn í forstofu með góðum skápum en þaðan er gengið inn í þvottarhús og hinsvegar inn í hol.
Úr holi er gengið inn í hjónaherbergi með góðum skápum. Eldhús með hvítri innréttingu og gaseldavél.
Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og nettri innréttingu. Stofan er opin með borðstofu með útgengi út
í garð. Stigi úr holi uppá efri hæð. Gengið út á 30 fm. svalir úr sjónvarpsholi. Flísalagt baðherbergi með
baðkari. Tvö góð svefnherb. á efri hæð, auðvelt að gera þriðja. Góður 32 fm. bílskúr. Fallegt hverfi.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

billi@remax.is

Opið hús sunnudag kl. 13.00 - 13.30

545 Skagaströnd
Stærð: 168,8 m²

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 20.050.000
Bílskúr: 34 m²

Raðhús á tvemur hæðum ásamt bílskúr. Á neðri hæð er flísalögð forstofa með hita í  gólfi.  Eldhús með
hvítri  og  beiki  innréttingu,  flísar  og  hiti  í  gólfi.  Stofa  með  eikarparketi.Svefnherbergi  með  skáp  og
spónaparketi.  Baðherbergi  með  hvítri  innréttingu,sturtu  og  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Þvottahús
flísalagt.Útgengt  í  bakgarð  úr  þvottahúsi  og  svefnherbergi.  Á  efri  hæð  eru  fjögur  svefnherbergi,hol  og
baðherbergi með baðkari,hvítri innréttingu og hvítum flísum í hólf og gólf. Ýmis skipti koma til greina.

Vignir Már
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliNánari upplýsingar í 865-4039

112 Reykjavík
Stærð: 135,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 20,5
Bílskúr: Bílgeymsla

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

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

220 Hafnarfjörður
Stærð: 184,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 25,8
Bílskúr: 35,8

Eldhús er með flísum á gólfi og á milli bekks og efriskáps, góður borðkrókur. Flott ljós eldhúsinnrétting úr
eik. Þvottahús með góðri innréttingu og flísum á gólfi. Stór björt  stofa og borðstofa. Þaðan er gengið út
á  stórar  suðvestur  svalir,  góð  lofthæð  er  í  þessu  rými.  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 og herbergisgangi. Sjón er sögu ríkari!

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30
101 Reykjavík

Stærð: 102,3
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1910
Brunabótamat: 14

Einbýlishús á þremur hæðum við Njálsgötu í miðbæ Reykjavíkur. Forstofa er með flísum á gólfi og hengi.
Stofan er björt og með parketi á gólfi. Borðstofa er með parketi á gólfi sem og eldhúsið sem er með nýrri
uppþvottavél en eldri innréttingu, innaf eldhúsi er lítið búr.  Í kjallara er rúmgott baðherbergi með baðkari,
skápum  og  tengi  fyrir  þvottavél  og  flísum  á  gólfi.  Lítið  barnaherbergi  og  hjónaherbergi  með  parketi  á
gólfi.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag 14:00-14:30

111 Reykjavík
Stærð: 99,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,5

4ra  herb.íbúð  á  2.hæð.  Íbúðin  er  skráð  99,3m²  í  FMR en  var  stækkuð  út  yfir  svalir  svo  íbúðin  er  um
107,3 m². Komið er inn á flísalagðann gang með hengi og skáp. Eldhús er rúmgott með fllísar á gólfi og
milli  skápa og eldhúsbekkja.  Innaf eldhúsi  er  þvottahús með hvítri  innréttingu og dúk á gólfi.  Stofan er
með parketi á gólfi, björt og rúmgóð. 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

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Opið hús í dag 13:00-13:30
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www.kubbur.is

Bauganes 6
107 Reykjavík

Verð: 35.900.000
Stærð: 120,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 17,7

5  herb.  íbúð  í  Skerjafirði.  Forstofa  er  með  flísum  á  gólfi  og  nýlegt  gestasalerni  með  flísum  á  gólfi.
Hjónaherbergi er með nýlegum skápum, parketi á gólfi og innaf er baðherbergi með flísum á gólfi. Annað
barnaherbergið er með parketi á gólfum, hitt er aðeins stærra með parketi á gólfi og skápum. Eldhúsið
er nýuppgert með hvítum innréttingum frá Invita. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi og innaf stofu er
herbergi sem er notað sem sjónvarpsherbergi, þar er útgengt á svalir. Góð eign á barnvænum stað.

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

Bústaðavegur 55
108 Reykjavík

Verð: 28.500.000
Stærð: 123,50

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 19

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja efri  sérhæð ásamt rishæð í tveggja hæða húsi. Eignin skiptist sem hér
segir:  Sérinngangur  á  fyrstu  hæð,  þar  innaf  er  stórt  sameiginlegt  þvottahús.  Á  annari  hæð  eru  tvær
samliggjandi  rúmgóðar  stofur  með  nýlegu  eikarparketi  á  gólfum.  Baðherbergi   er  flísalagt  og  með
sturtu.Fallegt eldhús sem allt hefur verið endurnýjað og er með flísum á gólfi og góðum borðkróki. Í risi er
rúmgóð sjónvarpsstofa og tvö stór svefnherbergi, annað með góðum fataskáp.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Verð: 54.900.000
Stærð: 215,70

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 35,5
Bílskúr: 25,9

Jónsgeisli 3
113 Reykjavík

Stórglæsilegt raðhús á góðum stað í Grafarholtinu. Íbúðarými er 189,8 fm + bílskúr 25,9 fm, samtals 215,7
fm.  Eignin  er  á  2.  hæðum en gengið  er  inn  á  efri  hæðina.   Efri  hæðin  skiptist  í:  forstofu  með skápum og
náttúrustein  á  gólfi.  Betri  stofu  sem  er   rúmgóð  og  björt  með  fallegu  útsýni  yfir  Esjuna  og  útgengi  út  á
verönd.  Gott  sjónvarpshol  með inngengi  í  bílskúrinn.  Glæsilegt  eldhús  með sérsmíðuðum innréttingum frá
GKS.  Öll  eldhústæki  eru  sérlega  vönduð  og  eru  ofn  og  eldavél  í  yfirstærð  (90  cm).  Örbylgjuofn  og
uppþvottavél fylgja. Fallegur stigi liggur niður á neðri hæðina. Undir stiga er gott geymslupláss. Neðri hæðin
skiptist í: mjög rúmgóða hjónasvítu með fataherbergi, baðherbergi með sturtu (hægt að stækka baðherbergi)
og útgengi út í garð. 2 barnaherbergi, annað er mjög rúmgott með fataherbergi. Glæsilegt baðherbergi sem
er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  sérsmíðum innréttingum,  2  vöskum,  sturtuklefa  og  handklæðaofn.  Rúmgott
þvottahús  með  flísum  á  gólfi,  innréttingu  og  skolvaski.  Innaf  þvottahúsi  er  strauherbergi.  Fallegt  niðurlímt
gegheilt parket (svört eik) er á stofu, sjónvarpsholi, eldhúsi,stiga og svefnherbergjum.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliLIND
Opið hús í dag 17:00 - 18:00

Óðinsgata 15
101 Reykjavík

Verð: 42.900.000
Stærð: 139,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 16,5

Sérlega glæsileg mikið endurnýjuð sérhæð í einu glæsilegasta húsi í miðbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist í
tvennt. Annarsvegar góða 2-3 herb.sérhæð með bílskúr og hinsvegar stúdíóíbúð sem kjörin er til útleigu.
Stúdíóíbúðin stendur á lóð bak við húsið við hliðina á bílskúrnum. Húsinu og lóð hefur verið sérlega vel
við haldið. Járn á þaki er um 15 ára gamalt. Skipt var um skólp fyrir 5 árum síðan. Lóð og dren tekið í
gegn fyrir 2 árum og húsið málað að utan.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Vallartröð 7
200 Kópavogur

Verð: 13.900.000
Stærð: 45,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 7.000.000

Góð risíbúð í hjarta Kópavogs. Gengið er inn um sameiginlegan inngan með neðri hæð. Eignin skiptis í
eldhús  með  góðri  innréttingu  og  borðkrók.  Rúmgott  svefnherbergi  með  skápum.  Lítið  barnaherbergi.
Baðherbergi með baðkari.  Góða og bjarta stofu. Parket er á öllum rýmum nema dúkur á baðherbergi.
Geymsla er í háalofti. Sameiginlegt þvottahús er á jarðhæð. Húsið er klætt viðhaldsfrírri Stení-klæðningu.
Öll þjónusta er í göngufæri.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15:00-15:30
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Austurberg 34
111 Reykjavík

Verð: 13.900.000
Stærð: 42,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 7.140.000
Bílskúr: Nei

RE/MAX SENTER KYNNIR:   2ja  herbergja  íbúð á  fyrstu  hæð með sér  inngangi  og  fallegum bakgarði.
Forstofa með fataskáp. Baðherbergi með sturtu.  Opið rými sem skiptist í stofu og eldhús með tvískiptri
innréttingu. Úr stofu er gengið út í lítinn garð sem snýr í suðvestur. Á forstofu, baði og eldhúsi er dúkur.
Á  stofu  og  gangi  er  pergó  parket.  Þvottahús  og  geymsla  fylgir  eigninni.  Leigusamningur  er  til  1.
Desember 2007.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Katrínarlind 2-4
Grafarholt

Verð: 24.900.000
Stærð: 95,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.790.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX  SENTER  kynnir:  Tvær  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.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Tryggvagata 6
101 Reykjavík

Verð: 12,9
Stærð: 36,5 fm.

Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 5.000.000.
Bílskúr: Nei

Opin og björt Studíoíbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi í hjarta miðborgarinnar. Komið er inn í rúmgott alrými
með eikarparketi á gólfi.  Stór skápur stúkar af svefnherbergi, stofu og eldhús. Úr eldhúsi er útgengt á
suður svalir. Baðherbergið er með sturtuklefa, tengi fyrir þvottavél, flísar á gólfi og veggjum. Í sameign er
sirka  2fm.  geymsla  sem  er  ekki  inní  fermetratölu  íbúðarinnar.  Lyfta  er  í  húsinu.  Sameiginleg  hjóla  og
vagnageymsla.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:30-16:00

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!

Háholt 16
220 Hafnarfjörður

Verð: 16,5
Stærð: 68 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 11,2

Forstofa  með  flísum  á  gólfi,  góðir  skápar.  Þvottahús  er  inn  af  forstofunni.  Stofan  er  rúmgóð  með
eikarparketi  á gólfi.  Opið er inn úr stofunni í  eldhúsið. Borðkrókur er inn af eldhúsinu, útgengt þaðan á
góðar svalir.  Eldhúsið er  með hvítri  innréttingu,  gott  skápapláss.  Svefnherbergið er  stórt,  eikarparket  á
gólfinu og góðir skápar. Baðherbergið er flísalagt, létt innrétting og baðkar. Góð geymsla fylgir íbúðinni í
sameign. Sameiginleg hjólageymsla. Aðstaða í bílageymslu til að þrífa bíl.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Bókið í skoðun í síma 895 8525

Herjólfsgata 36-40
220 Hafnarfjörður

Verð: 31,9-32,9
Stærð: 96

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

Afar  vandaðar  og glæsilegar  íbúðir  á  4.hæð í  lyftuhúsi  í  Hafnarfirði.  Íbúðirnar  eru  96 fm með geymslu.
Forstofan  er  flísalögð  með góðum skápum.  Eldhúsið  er  með fallegri  innréttingu,  flísar  á  milli  skápa  og
vönduð tæki  úr  stáli.  Rúmgóð og björt  stofa með mikilli  lofthæð. Gegnheilt  eikarparket  er  á  stofunni.  Í
stofunni  er  9  fm  milliloft  sem  er  ekki  skráð  í  fermetra  tölu  íbúðanna.  Baðherbergið  er  flísalagt,  falleg
innrétting og sturta. Svefnherbergið er parketlagt. Geymsla í sameign. Bílageymsla.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Fyrir 60 ára og eldri

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  opin  og  úr  henni  er  útgengt  á  tvo  vegu,
annars  vegar  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 í dag kl 17:30-18:00

Naustabryggja 55
110 Reykjavík

Verð: 34,9
Stærð: 133,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 18

Bílskúr: já

Björt og falleg 3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð í Bryggjuhverfinu. Góð forstofa með skápum. Á gangi er tvö
góð  herbergi,  bæði  með  skápum.  Baðherbergið  flísalagt,  upphengt  klósett  og  sturtuklefi.  Eldhúsið  er
með hvítri og svartri sérsmíðaðri eldhúsinnréttingu. Gashelluborð og vínkælir. Inn af eldhúsi er þvottahús.
Rúmgóð stofa og borðstofa. Útsýni yfir bátahöfnina. Inn af stofu er herbergi sem opið er inn í. Lýsing frá
LUMEX. Íbúðin er 112 fm og bílskúrinn er um 21 fm.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 13:00-13:30
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Verð: 41,9
Stærð: 160 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 25,6
Bílskúr: möguleiki

Skaftahlíð 13
105 Reykjavík

RE/MAX  SENTER  kynnir  opna  og  bjarta  hæð  á  besta  stað  í  Hlíðunum.  Sér  inngangur  er  inn  á  hæðina.
Komið er inn í  opið og rúmgott anddyri.  Góðir forstofuskápar. Gott miðrými er inn af anddyrinu sem nýtist
auðveldlega sem sjónvarpshol.  Þrjú góð svefnherbergi  eru á hæðinni,  tvö barnaherbergi  og hjónaherbergi.
Skápar  eru  í  hjónaherberginu  og  einu  barnaherberginu,  innbyggðir.  Úr  hjónaherberginu  er  útgengt  í  garð.
Tvær  stórar  samliggjandi  stofur  með  rennihurð  á  milli.  Baðherbergið  er  flísalagt,  hvít  innrétting  og  baðkar.
Eldhúsið er með dökkri innréttingu, flísum á milli skápa og góðum borðkrók.  Nýtt parket er á allri íbúðinni,
íbúðin er nýmáluð, gler nýlegt að hluta. Rafmagn hefur verið endurnýjað. Þvottahús og geymsla eru í kjallara,
gengið  er  niður  stiga  úr  anddyrinu.  Möguleiki  er  að  kaupa  bílskúr  með  eigninni.  Sjáið  fleiri  myndir  á
www.remax.is/senter Þorsteinn

Sölufulltrúi
694 4700

steini@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasaliSENTER
Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 41,9
Stærð: 178,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Já

Sólheimar 18
104 Reykjavík

Falleg hæð á góðum stað í Sólheimunum. Íbúðin er 152,4 fm og bílskúrinn er
26,2 fm. Flísalögð forstofa. Úr henni er komið inn í sjónvarpshol sem er í senn
miðrými  íbúðarinnar,  útgengt  á  svalir.  Í  holinu  eru  forstofuskápar  og
gestasalerni.  Eldhúsið  er  með  eldri  innréttingu  og  inn  af  því  er  þvottahús.
Stofan  er  rúmgóð  og  björt.  Þar  hefur  verið  stúkkað  af  með  léttum  vegg
herbergi  (auðvelt  að  taka  vilji  menn  stærri  stofu).  Þrjú  herbergi  eru  á
herbergisgangi. Rúmgott hjónaherbergi með skápum og útgengi á svalir. Tvö
barnaherbergi  bæði  með skápum. Baðherbergið er  flísalagt,  bæði  sturta  og
baðkar. Geymsla í sameign. Skoðið fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:30-17:00
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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.  Búið er að skipta um alla glugga í
húsinu.  Fyrir framan húsið er fallegur sólpallur með skjólgirðingu í suðurátt.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag 19/03 kl: 18:30-19:00

Hjallabraut 35
Hafnarfjörður

Verð: 23.900.000
Stærð: 121.6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: nei

RE/MAX LIND kynnir mikið endurnýjaða fjögurra herbergja íbúð við Hjallabraut í  Hafnarfirði.  Forstofa er
með skáp og flísalagt gólf.  Gengið er þaðan inn í eldhús með nýrri innréttingu og parketi á gólfi.  Inn af
eldhúsi er rúmgott þvottahús og búr.  Sjónvarpshol og stofa eru parketlögð, einnig er útgengt á góðar
svalir  með  góðu  útsýni  frá  stofu.   Baðherbergi  er  með  nýlegri  innréttingu  og  flísalagt í  hólf  og  gólf.
Hjónaherbergi er parketlagt með góðum skápum, bæði barnaherbergin eru einnig parketlögð.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús mánudag 19/03 kl: 17:30 - 18:00

Hraunbær 37-41
Hveragerði

Verð: 25.900.000
Stærð: 143

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: Nýtt

Bílskúr: Já

REMAX  Lind  kynnir  mjög  falleg  143fm  raðhús  með  innbyggðum 25fm  bílskúr  á  einni  hæð.   Eignirnar
skilast fullbúnar að innan fyrir utan gólfefni.  Lóð grófjöfnuð. Nánari lýsing: Húsið skiptist í anddyri, hol, 2
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr.  Húsið er byggt er úr
forsteyptum  einingum  með  svörtum  salla  frá  Borg  einingarverksmiðju.  Gluggar  verða  hvítmálaðir  með
gasfylltu K gleri. Hvítur þakkantur, þakjárn alusink.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 695-9500

Álfaskeið 102
Hafnarfjörður

Verð: 23,9
Stærð: 124,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: plata

Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi.   Eldhús  er  með  nýlegri  innréttingu  og  flísum  á  milli  skápa.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með skáp undir vask. Bað, vaskur og salerni eru hvít að lit. Stofan
er með útgengi út á svalir. Rúmgott hjónaherbergi með plastparketi, eldri skápar sem ná upp í loft. Tvö
herbergi með plastparketi á gólfum. Þvottahús er innaf eldhúsi. Geymsla er í íbúð og einnig í sameign.
Tvennar flísalagðar svalir eru á íbúðinni. Bílskúrsplata fylgir.

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 milli kl. 14-14:30
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Verð: 29,9
Stærð: 201,9

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 20.800.000
Bílskúr: nei

Smiðshöfði 8
Reykjavík

Remax Lind kynnir  íbúðarherbergi  á  annari  hæð til  sölu.   Um er  að ræða 7
herbergi  sem  eru  leigð  eru  út  með  aðgang  að  baði  og  eldhúsi.  Eldhús  er
parketlagt  með  hvítri  innréttingu-  gott  pláss.  Baðherbergi  er  flísalagt  með
tveim  vöskum  og  hvítri  innréttingu  undir  þeim.   Þá  eru  salerni  og  sturtur  í
klefum, mjög snyrtilegt.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í s: 699 5008

Básbryggja 5
Reykjavík

Verð: 26,9
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

REMAX Lind kynnir  fallega 3 herbergja íbúð með möguleika á fjórða herberginu við Básbryggju 5.  Öll
íbúðin  nema  baðherbergi  er  parketlögð  með  fallegu  ljósu  eikarparketi.  Baðherbergið  er  físalagt  með
gráum  gólfflísum  og  hvítum  veggflísum,  falleg  innrétting  á.  Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  með  hvítum
skápum og stálflísum á milli innréttinga. Einnig er gaseldavél og stálháfur.  Vandaðir skápar eru í íbúðinni
og ná þeir til lofts.  Rúmgott þvottahús er inní íbúð. Innangengt í bílskúr.

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 milli kl. 15-15:30

Breiðavík 20
Reykjavík

Verð: 23,5
Stærð: 90

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14.679.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir 3ja herbergja íbúð.  Eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Stofa og borðstofa
eru sameiginlegt rými, en má auðveldlega breyta í stofu og búa til þriðja svefnherbergið. Rúmgóðar svalir
út af stofu með útsýni til vesturs og norðurs. Þvottaherbergi er dúklagt með vaski og hillum. Baðherbergi
er  flísalagt í  hólf  og gólf,  sturtuklefi  og baðkar ásamt innréttingu. Hol  er  rúmgott  með góðum skápum.
Hjónaherbergi er rúmgott með miklu skápaplássi. Svefnherbergi með skápum.

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 milli kl. 16-16:30

Hamraborg 30
Kópavogur

Verð: 14,9
Stærð: 55,5

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 8.810.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir; 2ja herbergja íbúð í Hamraborg.  Komið er inn í forstofu með lausum skáp og dúk á
gólfi.   Baðherbergi er með dúk á gólfi, lítilli eikarinnréttingu og baðkari. Eldhús er með góðum skápum
og dúk á gólfi. Svefnherbergi er stórt með lausum skápum og dúk á gólfi. Stofan er góð með gluggum
og svölum sem snúa í suður.  Stæði í sameiginlegri bílageymslu.

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 milli kl. 14-14:30

Hellubakki 4 og 6
Selfoss

Verð: 23.900.000
Stærð: 183

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

Húsið er byggt úr forsteyptum einingum og verðu afhent tæplega tilbúið til innréttinga þ.e án milliveggja
og  bílskúrshurðar.  Húsið  stendur  innarlega  í  botnlanga  Fjögur  góð  svefnherbergi.  AFHENDING  VIÐ
KAUPSAMNING.   Húsið  er  byggt  eftir  teikningum  Kristins  Ragnarssonar  arkitekts  og
verkfræðiteikningum  VSH  ehf  .  Því  verður  skilað  fullbúnu  að  utan,  með  grófjafnaðri  lóð.  Útveggir
steinsteyptir frá Loftorku. Húsið er með ljós sallaðri granít.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í s: 699 5008

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfjörður

Verð: 26,9
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 18.745.000
Bílskúr: já

REMAX  LIND  kynnir  fallega  íbúð  við  Stekkjarhvamm  50  í  Hafnarfirði.  Þetta  er  efri  hæð  og  ris  í
raðhúsalengju.  Íbúðin  er  136,4  fm  með  bílskúr.  Lýsing  eignar;  Komið  er  inn  í  forstofu  með  flísum  og
gengið  er  upp  parketlagðar  tröppur  inní  íbúðina.  Mjög  fallegt  flísalagt  baðherbergi  með  fallegri
innréttingu.  Stofan  er  með  góðri  lofthæð  og  parket  á  gólfi.  Gengið  er  útá  svalir  úr  stofu,fallegt  útsýni.
Stórt hjónaherbegi. Í risi eru tvö barnaherbergi. Fallegt eldhús með góðu skápaplássi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun s: 693 4085

Tunguvegur 19
Reykjavík

Verð: 37,5
Stærð: 174,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 20.650.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir;  nýstandsetta  efri  sérhæð.  Hæðin  skiptist  í  stigagang  með  palli,  hol,  eldhús  með
útsýni  og  ágætri  innréttingu  (AEG  ískápur  og  uppþvottavél  fylga),  stofu  með  stórglæsilegu  útsýni,  tvö
baðherbergi  og fimm svefnherbergi.  Á neðri  hæð er geymsla og þvottahús (AEG þvottavél  fylgir).  Úr 2
svefnherbergjum er útgengi á suðursvalir. Þetta er alvöru sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er laus
við kaupsamning. Eigninni verður skilað eftir skilalýsingu eiganda.

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 milli kl. 15-15:30
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Verð: 44,9
Stærð: 159 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 20,7

Framnesvegur 2
101 Reykjavík

Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur hæðum í 101 Reykjavík.  Efri
hæð: Eldhús og stofa er  eitt  opið rými,  innrétting er  svart  háglans og granít
borðplata,  tæki  með  stáláferð.  Gegnheilt  eikarparkett  á  gólfum.  Salerni
flísalagt  í  hólf  og  gólf,  handlaug  og  vegghengt.  Neðri  hæð:  Hringstigi  milli
hæða. Tvö svefnherb annað með fataherbergi innaf. Sjónvarpsými. Á gólfum
er  gegnheilt  eikarparkett.  Allar  hurðar  eru  háglans  svart  sprautulakkaðar.
Stórt og rúmgott baðherb með ljósum flísum á veggjum og gólfi, hornbaðkar
og  rúmgóður  sérsmíðaður  sturtuklefi,  góð  innrétting,  handlaug  á  borði  og
spegill,  hiti  í  gólfi.  Þvottahús og geymsla með flísum á gólfi,  hiti  í  gólfi.  Útg. í
saml. garð. Allar vatns- og raflagnir, gólfefni, innréttingar og hurðar, inntök og
gluggar og gler endurnýjað. Hús málað að utan 2005.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag frá 16:00 - 17:00

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

Básendi 14
108 Reykjavík

Verð: 31.700.000
Stærð: 117.2 fm

Fjöldi herbergja: 5- 6
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 16.750.000

Íbúð í tvíbýlishúsi, hæð og ris, með sér inngangi.  Á neðri hæð er flísalagt hol, samliggjandi stofa, eldhús
og borðstofa með útgengi á nýlegan sólpall, hjónaherbergi, baðherbergi með baðkari og þvottaherbergi.
Á  efri  hæð  eru  tvö  góð  herbergi,  bæði  með  kvistgluggum,  annað  með  útgengi  á  svalir,  hol  með
kvistglugga, lítil snyrting og geymsla.  Húsið er skeljasandsklætt og er í góðu ástandi, garðurinn er gróinn
og hverfið sérstaklega rólegt og gott.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús 14:00 -14:30

Tjarnabrekka 10-12
225 Álftanesi

Verð: Frá 58,0 m
Stærð: 265 og 295

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

RE/MAX BÆR kynnir:  Glæsileg  einbýlishús  á  frábærum stað  á  Álftanesi.  Aðeins  rúmlega  500 metrar  í
skóla,  leikskóla,  íþróttir  og tómstundir.  Um er  að ræða tvö hús 265 og 295 fm sem skilast  fullbúin að
utan og tilbúin til innréttinga að innan, í júli. Þetta eru lúxus hús og er t.d. fjarstýrð lýsing og opnanleg fög
(Radio  bus),  smáspennukerfi,  gólfhiti  og  næturlýsing.  ALLAR  NÁNARI  UPPLÝSINGAR  HJÁ
SÖLUFULLTRÚA Í SÍMA 692-8899

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Stór einbýlishús

Valsheiði 25
810 Hveragerði

Verð: 27.900.000
Stærð: 222

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Timburhús klætt  með duropal  klæðningu.  Mahonyhurðar  og gluggar.  Ásett  verð miðast  við fullbúið að
utan og fokhelt að innan auk einangrunar og plöstunar á útveggjum. Upptekin loft nema á baðherb inn
af hjónaherb og forstofu. Gólfhitalagnir. Neysluvatnlagnir verða rör í rör plastlagnir. Lóð skilast grófjöfnuð.
Innra skipulag skv. teikningu: Forstofa, þvottahús, eldhús og stofa í opnu og björtu rými, stórt baðherb.
þrjú góð svefnherb, stórt hjónaherberb með sér baðherb. Rúmgóður bílskúr með góðri geymslu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 13:30 - 14:00
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Verð: 28,4
Stærð: 113,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18,6
Bílskúr: skýli

Þorláksgeisli 17
113 Reykjavík

RE/MAX  BORG  kynnir:Falleg  og  vel  skipulögð  113,3  fm,þar  af  er  8  fm
geymsla,4ra  herbergja  íbúð.Bílskýli  fylgir  íbúð.Nánari  lýsing:Komið  er  inn  í
forstofu  með Mustang flísum og góðum skápum þaðan er  svo gengið  inn  í
rúmgott  þvottahús  með  eins  flísum.Í  baðherbergi  og  eldhúsi  eru  einnig
Mustang  flísar.Baðherbergi  er  með  baðkari,sturtu  og  góðri
innréttingu.Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf.Parket er úr hlyn,skápar og
hurðir úr eik.Svefnherbergi er með stórum skápum og bjart.Á sama gangi er
annað  herbergi.Barnaherbergi  er  hinum  megin  á  ganginum,rúmgott  og
bjart.Eldhúsið  er  með  sérsmíðuðum  eikar-innréttingum,sandblásið  gler  og
flísar  á  milli  skápa.Opið  er  úr  eldhúsi  inn  hol,borðstofu  og  stofu.Úr  stofu  er
útgengt á svalir.Opin og falleg íbúð.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Álfheimar 26
104 Reykjavík

Verð: 18.800.000
Stærð: 74

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 9.600.000

RE/MAX BORG kynnir: Snyrtileg tveggja herbergja 73,9 fm íbúð (þar af 4 fm geymsla) á annarri hæð í ný
uppgerðri blokk að innan sem utan (stigagangur,inni og útihurðir, o.m.fl.). Í fallegu grónu hverfi, stutt í alla
þjónustu. Nánari lýsing: Komið er inn á parketlagðan gang. Baðherbergið er á vinstri hönd inn ganginn
og  er  það  flísað  í  gólf  og  hluta  til  hólf.  Svefnherbergið  er  rúmgott,  bjart,  parketlagt  og  með  góðum
skápum. Þaðan er útgegnt á svalir (einnig úr stofu).

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókaðu skoðun í síma 897 7744

Álfkonuhvarf 49
Kópavogur

Verð: 25,8
Stærð: 88,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14,8
Bílskúr: skýli

REMAX  BORG  kynnir  vandaða  88,2  fm,3ja  herbergja,  útsýni.Sérinngangur.Lyftuhús  og  bílskýli.Nánari
lýsing:Í  forstofu  er  náttúrusteinn  á  gólfum  og  góður  skápur.Baðherbergi  er  flísalagt  með
náttúruflísum.Sérpantað  í  baðh,  skápur  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.Barnaherbergi  er  með  stórum
eikarskápum.Hjónah  er  með  góðum  eikarskápum,stórum  gluggum  með  fallegu  útsýni.Eldh  er
einstaklega glæsilegt.Borðstofa og stofa koma í beinu framhaldi af eldhúsi. Stórar suðursvalir.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Eign fyrir vandláta

Álftahólar 8
111 Reykjavík

Verð: 25.500.000
Stærð: 143 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 21.020.000
Bílskúr: já

Remax Borg kynnir:  4ra  herbergja  íbúð á  2.hæð í  litlu  fjölbýli  ásamt  32,9  fm innbyggðum bílskúr  með
heitu vatni og rafmagni. Stærð íbúðar er 102,4 fm + 7,6 fm (samtals 110 fm) geymsla á jarðhæð. Tvær
svalir fylgja íbúðinni, annars vegar yfirbyggðar og flísalagðar svalir sem snúa í vestur með frábæru útsýni
yfir Reykjavík ( 7,3 fm ekki inn í fermetra tölu ), og hinsvegar eru svalir útfrá hjónaberbergi í austur. Nánari
uppl. www.remax.is. Sjón er sögu ríkari.

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús klukkan 17:00-17:30 í dag

Barónsstígur 5
101 Reykjavík

Verð: 27.900.000
Stærð: 112 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 14.170.000
Bílskúr: Nei

Remax Borg kynnir atvinnuhúsnæði á Barónsstíg 5: 2 einingar sem hver um sig er með sér inngang úr
stigagangi. Önnur einingin er skráð sem skrifstofa og er samkvæmt FMR skráð 75,4 fm en gólfflöturinn
er mun stærri.  Minni einingin er skráð samkvæmt FMR 36,3 fm en er með mun stærri gólfflöt. Nánari
uppl. á www.remax.is. Sjón er sögu ríkari. Þetta er klárlega eign sem vert er að skoða.

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús klukkan 15:30-16:00 í dag

Óðinsgata 14
ATH verð pr/fm

Verð: 32.900.000
Stærð: 136 fm

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 15.650.000

117,4 fm einbýlishús á þremur hæðum auk 18,5 fm óskráðri viðbyggingu í Þingholtunum.  Frá götu er
gengið inn á mið hæð með stofu, eldhúsi og stígi. Eldhús er með borðkrók og hurð út á nýjar svalir úr
harðvið.  Opin  eldhúsinnrétting   með  gas,  háf  og  innbyggðri  uppþvottavél. Á  annari  hæð  eru  þrjú
svefnherbergi,  svalir  og  Baðherbergi.  Parket  er á  öllum herbergjum. Á  neðstu  hæð er  parketlagt  stórt
rými auk Þvottahús.

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30
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Verð: 29.000.000
Stærð: 134fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Já 32fm

Fensalir 2
Kópavogi

Falleg íbúð í  Salarhverfi  með góðu útsýni.  Tvö svefnherbergi  með  skápum,
baðherbergi með ljósri innréttingu, flísum í hólf og gólf, baðkar og sturta. Inn
af  baðherbergi  er  þvottahús.  Eldhúsið  er  opið,  mikið  af  skápum,  borðstofa,
mosaikflísar  milli skápa. Stofa opin inn í borðkrók, útgengi á svalir með góðu
útsýni. Gólfefni: dökkar náttúruflísar í eldhúsi, borðstofu og anddyri, rauðeik á
herbergjum,  holi  og  stofu.  Innréttingar  og  hurðir  úr  kirsuberjavið.  Blokkin  er
3ja.  hæða  á  góðum  stað  í  Salahverfi,  sameign  er  til  fyrirmyndar.  Bílskúrinn
með millilofti og vinnuaðstöðu. Áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði samtals kr. 9,4
milljónir.

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 15.00 og 16.00

Álftamýri 34, 1. hæð
108 Reykjavík

Verð: 17,4
Stærð: 64,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 9.450.000

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við Álftamýri. Eftirsótt staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.
Stutt  í  skóla  og  leikskóla.  Nánari  lýsing:  forstofa  með  góðum fataskáp,  borðstofa/stofa  með  parketi  á
gólfi.  Gengið  úr  stofu  á  suðursvalir.  Eldhús  með  upprunalegum  innréttingum  og  korkflísum  á  gólfi.
Baðherbergi  nýlega  tekið  í  gegn  og  flísalagt  að  hluta.  Aðstaða  fyrir  þvottavél,  reiðhjól  og  geymsla  í
sameign. Rúmgott svefnherbergi með góðum fataskáp. Eignin er fáanleg með húsgögnum.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 17-17:30

Tröllhólar 33
Selfoss

Verð: 33,9
Stærð: 194,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 31,2
Bílskúr: 49,3

Vandað  og  fallegt  einbýlishús á  einni  hæð með stórum innbyggðum bílskúr í  barnvænu hverfi.Gólfefni
eru  brotin  upp á  skemmtilegan  hátt  með fallegu  parketi  og  flísum.Hiti í  gólfi í  forstofu,eldhúsi,stofu  og
baðherb.  Eldhús með útskotsglugga og fallegri  innréttingu.Vandaðar rimlagardínur  úr  mahoní í  eldh.og
stofu.Sólpallur með heitum potti.Grófjöfnuð lóð er framan við hús.

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Æsufell 6
111 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 114.5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 17.220.000
Bílskúr: 23.6

Verulega  góð  4ra.  herbergja  íbúð  ásamt  bílskúr  á  2.  hæð  í  nýviðgerðu  lyftuhúsi.  Eignin  skiptist  í:  þrjú
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari, góðri innréttingu og flísum á gólfi - eldhús með eldri innréttingu,
rúmgóða  stofu  og  borðstofu  með  útgengi  út  á  suðursvalir.Parket  á  gólfum.  Í  sameign  sem  er  mjög
snyrtileg  er  þvottahús,  geymsla  7,7  fm.  og  frystihólf.  Bíkskúrinn  er  með  rafmagni,  rafknúnum
hurðaropnara, heitu/köldu vatn og hita.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 15:30

Bakkagerði
108 Reykjavík

Verð: 53.000.000
Stærð: 230

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 30.390.000
Bílskúr: Já

RE/MAX BÚI KYNNIR: Til sölu einbýli á 3 hæðum með aukaíbúð í kjallara við Bakkagerði í Reykjavík. Á
miðhæð  er  eldhús,  borðstofa,  stofa  og  baðherbergi.  Á  efri  hæð  4  svefnherbergi  og  bað.  Úr
hjónaherbergi  er  gengið  út  á  suðursvalir.  Á  neðstu  hæð  er  aukaíbúð  ásamt  þvottahúsi  og  geymslu.
Bílskúrinn  er  36  fm  og  á  honum  hefur  verið  skipt  um  þakjárn  og  rennur.  Hérna  er  um  að  ræða  gott
fjölskylduhús.

Þórólfur
Sölufulltrúi

891 8881
thorolfur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Í DAG FRÁ 16:00 - 17:00
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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 frá kl 17:00-17:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Stapasel 8
109 Reykjavík

Verð: 27.9 m
Stærð: 121

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.9 m

RE/MAX Esja kynnir: Stórglæsilega 3ja herbergja íbúð á neðri sérhæð í einbýli við Stapasel í Reykjavík.
Íbúðin er öll  í  mjög flottum spánskum stíl,  með fallegum rauðum spánskum flísum á gólfum og áferð á
vegg er í  sama stíl.  Komið er inn forstofu með fataskáp úr hnotu, þaðan er gengið inn á stórt og opið
rými sem góður eldhúskrókur er. 2 svefnherbergi eru í íbúðinni og stór og rúmgóð stofa og baðherbergi
er með sturtu og baðkari. Einnig er góð geymsla í íbúðinni og einkarfallegur sólpallur (c.a. 20fm).

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

896 4146
jrj@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Í dag milli 16:00 og 16:30

Vitastígur 12
101 Reykjavík

Verð: 33.9 m
Stærð: 116.2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 18.4 m

Remax Esja  kynnir:  Glæsilega  3ja  herbergja  íbúð  á  frábærum stað  í  hjarta  borgarinnar.  komið  er  inn  í
stórt opið rými sem skiptist í stofu, eldhús og forstofu, fallegt ljóst parket er á gólfum í stofu, barna og
hjónaherbergi en ljósar flísar á baðherbergi. nánari upplýsingar veitir Júlíus í S:896-4146

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

896 4146
jrj@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Í dag milli 14:30 og 15:00
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Verð: 21,9-29,7

5 íbúðir farnar

Stærð: 92,8-127,5
Fjöldi herbergja: 3ja-4ra

Byggingarár: 2007
Bílskúr: já

Tröllakór 5-7
Kópavogur

Fjölbýli með 7. 4ra herbergja íbúðum 127,3 fm og 14. 3ja herbergja íbúðum
92,8  fm,  sér  inngangur  af  svölum  ásamt  stæði í  lokaðri  bílageymslu,  lyfta.
Hús að utan verður klætt að utan með lituðu bárustáli. íbúðum verður skilað
fullbúnum án gólfefna, en þó verða baðherbergi og þvottahús flísalögð. Allar
íbúðir verða með gólfhita og þráðlausum hitastýringum. Hægt er að velja um
vandaðar  innréttingar  frá  Axis,  eik-ölur-maghony.  vönduð  tæki.  Nánari
upplýsingar og skilalýsing færðu hjá sölufulltrúa. Örstutt verðu í skóla og
íþróttaaðstöðu.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Vandaðar eignir í góður hverfi

Kristnibraut 101
Reykjavík

Verð: 21,4 
Stærð: 83,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14,8

Afar  falleg  íbúð  á  fyrstu  hæð  með  sér  inngangi  og  sér  garði,  lyfta.  Flísalögð  forstofa.  Rúmgott
barnaherbergi með eikar skáp. Hjónaherbergi með eikar skápum. Baðherbergi með baði, upphengt wc,
flísalagt hólf í  gólf. Rúmgóð stofa með útgengi í  afgirtan sér garð. Eldhús með fallegri eikar innréttingu,
stál  tæki.  Flísalagt  þvottahús.   Eikar  parket  á  stofu,  eldhúsi  og  herbergjum  Sér  geymsla  í  sameign,
hjólageymsla. Stutt í alla þjónustu, leikskóli í göngufæri. Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 18-18:30

Laufvangur 12
Hafnarfjörður

Verð: 18,7
Stærð: 99,6

Fjöldi herbergja: 3ja-4ra
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14,4

Skemmtileg 3ja - 4ra herbergja íbúð í góðu fjölbýli sem þarf að laga.  Gengið er inn í alrými sem nýtt er er
sjónvarpshol, flísar og parket. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir, auka herbergi hefur verið búið til innst
í stofu sem auðvelt er að breyta aftur, teppi. Eldhús með upprunalegri innréttingu, inn af er þvotthús og
búr.  Upprunalegt  baðherbergi,  dúkur  hólf  í  gólf,  bað.  Tvö góð svefnherbergi  með skápum.   eign  með
mikla möguleika !

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið og pantið skoðun

Hrísmóar 2a
210 Garðabæ

Verð: 22.7M
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. 17:30-18:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Selvogsgata 3
220 Hafnarfirði

Verð: 49.8M
Stærð: 191fm

Fjöldi herbergja: 7-8
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 19.4M
Bílskúr: Nei

Gengið er inn í flísalagða forstofu. Innaf forstofu er stór svefnherbergissvíta með sér snyrtingu. Eldhúsið
er með 90cm. stál gaseldavél með 5 hellum og stórum ofni. Borðstofa og stofa eru sem eitt opið rými,
útgengi á stóran pall í bakgarði. Eikarparket á gólfi. Á eftri hæðinni eru 3 herbergi og stórt baðherbergi. Í
kjallara  er  nýupptekin  einstaklingsíbúð  með  sér  inngangi.  Rótgróinn  garður  með  gróðurhúsi  og
útigeymsluskúr. Fallegt hús í miðbæ Hafnarfjarðar. Stutt í skóla og alla þjónustu.

Sigurður
Sölufulltrúi

898 6106
sg@remax.is

Opið hús í dag kl. 15:30-16:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is



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

www.kubbur.is

Eyrarholt 14
220 Hafnarfjörður

Verð: 29.900.000
Stærð: 159,10

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Fallega penthouse íbúð á góðum stað í Hafnarfirði með fallegu útsýni yfir Reykjavík, Akranes og sundin
blá.    Er  laus  við  kaupsamning.   Nánari  lýsing:   Falleg  og  góð  Penthouse  íbúð  í  vel  við  höldnu  húsi  í
Hafnarfirði.    Neðri  hæð:   Hol,  stofa,  geymsla,  eldhús,  baðherbergi  og  tvo  herbergi.   Efri  hæð:
Sjónvarpshol, tvo herbergi, baðherbergi og þvottahús inn af baðherbergi.  Sölufulltrúar RE/MAX taka á
móti áhugasömum og sýna þessa eign í dag.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 14-14:30

101-220

Verð: 0-200 mill
Stærð: 0-700 fm

Vantar:  Seltjarnarnes: Hæðir, parhús, raðhús og einbýli. 0-199.000.000. Seldum parhús á 1 sólarhring.
Grafarvogur:  Einbýli,stór  og  myndarleg.  0-130.000.000.   Fossvogur:  Einbýli,  raðhús  og  íbúðir.
0-150.000.000   Vantar  íbúðir  í  fjölbýli  á  söluskrá  vegna  góðrar  sölu  að  undanförnu.   Notið  alvöru
sölumenn þegar þið seljið, sem sýna og selja ykkar eignir.  Hafið samband við Björgvin í 8200-747 og
Björn í 8600-299

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Vantar eignir strax



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Vatnsveita Kópavogs:

• Pípulagningamaður

• Starfsm. í jarðlagnatækni

Framkvæmda- og tæknisvið:
• Ritari í afgreiðslu

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

  sími 554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Persónulegur ráðgjafi

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr.laugarv. baðvarsla karla 100%

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Staða kennara í íþróttum

• Staða kennara í heimilisfræði

• Staða kennara í íslensku í 8. – 10. bekk

• Stöður umsjónarkennara á yngsta- 

og miðstigi

Lindaskóli:
• Gangavörður ræstir - hluta starf

Salaskóli
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380

• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Kópasteinn:  554 1565
• Leikskólakennari á deild 100%

  v/veikinda

• Leikskólak/þroskaþjálfi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Stíll aug‡singastofa & skiltager› / Óseyri / 603 Akureyri / 4600 770 / still@still.iswww.still.is

Stíll auglýsingastofa óskar eftir metnaðarfullum grafískum hönnuðum

Brennandi áhugi á hönnun, rík þjónustulund, metnaður og frumkvæði í starfi, þekking á Illustrator, 
Photoshop, Indesign og fl. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu á þessu sviði og eigi gott með að starfa undir álagi.

Umsóknir sendist á disa@still.is fyrir 1. apríl 2007.

STÍLL ER ORÐINN STÓR.

AKUREYRI KALLAR!



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Lausar stöður við 
Lindaskóla

Lindaskóli er einsetinn skóli með 590
nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Heimasíða skólans er www.lindaskoli.is

Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:

• Staða kennara í íþróttum.

• Staða kennara í heimilisfræði.

• Staða kennara í íslensku í 8. – 10. bekk.

• Stöður umsjónarkennara á yngsta- og

miðstigi.

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launa-
nefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar gefur skólastjóri Gunnstein
 Sigurðsson í síma 554 3900

og 861 7100.

Umsóknarfrestur er til 
27. mars 2007.

Prentari
óskast

Okkur vantar prentara á fjögurra lita Heidelberg
Speedmaster 52 með CP 2000 tölvustýrikerfi.

Æskilegt er að viðkomandi hafi góða fag-
kunnáttu, sé stundvís, reglusamur og þægilegur
í samskiptum. Góð laun í boði fyrir réttan mann.

Umsóknir sendist á netfang: georg@prent.is eða
í pósti. Einnig er hægt að hafa samband við
Georg í símum 540 1800 og 893 3147.

Skemmuvegi 4 · 200 Kópavogi

Sími 540 1800 · Fax 540 1801 ·  Netfang litla@prent.is

Litlaprent ehf. var stofnað árið 1969. Fyrirtækið hefur
ávallt leitast við að hafa ný og fullkomin tæki til að
tryggja vandaða prentun og fljóta afgreiðslu.
Vinnustaðurinn er reyklaus.

STARFSMANNAAUGLÝSING

Nú er nna sér sumarstarf.

Okkur vantar gott og duglegt 
eysingar.

Skjól er hjúkrunarheimili fyrir aldraða.  Unnið er á 
vöktum,ýmist á morgunvakt (kl.8-16), á kvöldvakt 
(15.30-23.30) eða á næturvakt (23.30-08.00). 
Einnig eru 4 og 5 tíma vaktir í boði.

Þeir sem áhuga hafa á að vinna við gefandi og gott 
starf, eru beðnir um að hafa samband sem allra fyrst.

Þær sem veita allar upplýsingar um star  ð eru: 
Kristín deildarstjóri, 3.hæð, sími:5225631, kristin@skjol.is
Guðný Helga deildarstjóri , 4.hæð, sími: 5225641, 
gudny@skjol.is
Anna Björg  deildarstjóri,  5.hæð, sími: 5225651 
annabjorg@skjol.is
Svava deildarstjóri, 6. hæð,  símar: 5225660 og 5225691, 
svava@skjol.is



Sölumaður í sportvöru- og 
reiðhjólaverslun

Óskum að ráða duglegan og hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við að selja spennandi vörur. Ekki er verra að 

umsækjandi hafi áhuga á reiðhjólum, skíðum og öðrum 
áhugaverðum íþrótta- og afþreyingarvörum.

Æskilegt er að umsækjandur geti hafið störf sem fyrst. 
Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn.

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun okkar að Ármúla 40.
Einnig má senda umsóknir á netfangið: 

markid@markid.is.



ER KOMINN
TÍMI Á 
ALVÖRU
SUMARVINNU?

Við leitum að góðu fólki, 
sem er fætt 1989 eða fyrr, 
í sumarafleysingarstörf
í verslanir, vöruhús og á 
timbursvæði á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu.
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Sendið umsóknir til starfsmannastjóra 
Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, 
atvinna@husa.is
Það er líka hægt að sækja um störfin á 
heimasíðu Húsasmiðjunnar – www.husa.is

Það sem þú þarft að gera:
- Afgreiða og þjónusta viðskiptavini 
- Vinna önnur tilfallandi störf
- Sýna dugnað, frumkvæði 
  og stundvísi
- Kunna vel á tölvu
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10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum

eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækj-
endur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður

almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,

félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um

er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um

beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

Til sölu einbýlishús að Seljavogi 3, 233 Höfnum,
Reykjanesbæ.
Húsið er 145 fm. að stærð með 4 góðum svefnherbergj-
um. Húsið er nánast sem nýtt, allt tekið í gegn árið 2006,
að utan sem innan. Fallegt hús í rólegu umhverfi.
Verð 19.5 millj.
Möguleiki á 100 % láni. Uppl í síma 698 0518

Seljavogur 3 - 233 Höfnum Reykjanesbæ
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KÓPAVOGSBÆR

Innritun í grunnskóla 
Kópavogs fyrir 

skólaárið 2007 – 2008
• Innritun 6 ára barna (fædd 2001) fer fram

í grunnskólum Kópavogs mánudaginn

19. og þriðjudaginn 20. mars nk.
• Sömu daga fer fram innritun nemenda

sem flytjast milli skólahverfa og þeirra
sem flytja í Kópavog eða koma úr
einkaskólum.

Vatnsendaskóli
Nemendur í 1. – 9. bekk í Hvörfum og Þingum
verða í Vatnsendaskóla, en nemendur í 10.
bekk úr því skólahverfi innritast í Salaskóla.

Hörðuvallaskóli
Nemendur í 1. – 7. bekk sem búa í Kórahverfi
innritast í Hörðuvallaskóla en nemendur
í 8. – 9. bekk innritast í Vatnsendaskóla.
Nemendur í 10. bekk innritast í Salaskóla.

Haustið 2007 munu skólar hefjast með
skólasetningardegi miðvikudaginn 22. ágúst.
Foreldrar eru hvattir til að skoða heimasíður
skólanna.

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknar-

frestur um heimild til að stunda nám í

einkaskólum eða grunnskólum annarra

sveitarfélaga er til 1. apríl og skulu umsóknir

berast fræðsluskrifstofu á eyðublöðum

sem þar fást. Sækja þarf um að nýju fyrir

nemendur, sem nú eru í slíkum skólum, ef

gert er ráð fyrir að þeir verði þar næsta vetur

Framkvæmdastjóri
fræðslusviðs



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

MÁVAHRAUN 3 - HAFNARFIRÐI

Fr
um

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fallegt og vel viðhaldið 207,6 fm einbýli m/bílskúr á
frábærum stað. Fjögur svefnherb. Stór verönd og fal-
legur garður. Verð 46,9 millj.

Jónína
tekur á móti gestum sími 565 0261

HOLTSGATA 21 N.H. - HAFNARFIRÐI

Falleg og mikið endurnýjuð 107,2 fm neðri hæð
m/bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Hús nýlega standsett
að utan. Góð staðsetning. Verð 23,9 millj.

Pálmi
tekur á móti gestum sími 893 0933

OPIN HÚS Í DAG
KL. 14-16

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Sýnishorn úr söluskrá:
Thai-veitingar, skemmtilegur staður, góður matur, alltaf nóg að gera.
Skyndibitastaður í hverfi 108, vinsæll staður í alfaraleið. Mikil velta.
Ís-matur videó stór og flottur hverfissöluturn á frábæru verði. Fín velta.
Ísbúð og söluturn í 107 vinsæll staður, það verður trúlega heitt sumar framundan.
Frábær veitingastaður við þjóðvegin, við mestu umferðaræð landsins. Þekktur staður.
Grill-sjoppa með bílalúgu, þekktur staður í alfaraleið. Sumarvertíðin framundan.
Söluturn í 108, vel staðsettur, lokar kl. 18. Fín velta. Ekta fyrir duglegt fólk.
Veitingar og Grill á Höfðanum, tekur 40-50 í sæti. Vel tækjum búin. Gott tækifæri.
Fiskheildsala með 20 ára viðskiptavild, frábært tækifæri fyrir duglegan einstakling.
Bar & kaffi, vel búin hverfisbar. Húsnæðið er líka til sölu. Einstakt tækifæri.
Mótorhjólaviðgerðir, einnig fjórhjól, vélsleða og aðrar smávélaviðgerðir. Til sölu.
Bónstöðvar, þekkt fyrirtæki. Endilega hafið samband. Frábær tækifæri.
Sérverslun með eigin innflutning. Í nýju og glæsilegu húsnæði. Verð aðeins 8 millj.
Heilsustúdíó, glæsileg stofa. Góður búnaður og flott húsnæði. Þekkt stofa. Gott verð.
Hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar, falleg stofa á fínu verði.

Leitið nánari upplýsinga í síma 517 3500 eða 824 2482.
Leifur Sörensen Viðskiptafræðingur.

Fr
um

GLÓSALIR 7 - ÍBÚÐ 0204
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:00-16:00

Falleg, vel staðsetta eign
við Glósali í Kópavogi.
Stór 107,1 fm þriggja

herbergja íbúð á 2. hæð (fyrstu miðað við inngang hússins).
Íbúðin er snyrtileg, vel frágengin og af flísalögðum svölum er
gott útsýni í suður og vestur. Ekki stæði í bílageymslu. 
Ásett verð: 25,5 millj.
Svavar sölumaður af Kletti verður á staðnum (821-5401)

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali



23.500.000
Einstaklega falleg 98,3 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með
afar glæsilegum eikarinnréttingum. Lóð er fallega frágengin.
Hafrún tekur á móti gestum

Fr
u

m

Hörðurkór 1, 2. hæð - 203 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

39.900.000
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 165,4 fm. par-
hús þ.a. 22,4 fm. bílskúr og ca. 30 fm. sólstofa sem 
ekki er hluti af heildarfm. Verönd með heitum potti
og fallegur garður. 
Brynja tekur á móti gestum

Fr
u

m

Furuberg 15 - 220 Hfj

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

Fr
um

Til leigu er gott endurnýjað atvinnu og lager-
húsnæði á góðum stað á Holtinu í Hafnarfirði.
Húsnæðið skiptist í 4 bil. Frá 147 fm og upp í
470 fm. Stórar innkeyrsludyr á öllum bilunum.
Húsnæðið hentar fyrir ýmsa starfssemi. Til af-
hendingar fljótlega. Teikningar og allar nánari
upplýsingar og skrifstofu okkar.

E y s t e i n n S i g u r ð s s o n l ö g g . f a s t e i g n a s a l i

MELABRAUT – HAFNARFIRÐI
– TIL LEIGU – TIL LEIGU –



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsileg 3ja herb 92,5 fm íbúð með geymslu á jarðhæð í vönduðu fjölbýli
á þessum vinsæla stað í Vallarhvefinu í Hafnarfirði. Tvö rúmgóð svefnh. Stofa
með útgengi á verönd. Glæsilegt eldhús með viðarinnréttingu. Baðherbergi með
baðk/sturtu, flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús og geymsla, auk sameignar. Gólf-
hiti. Laus í april 2007. Gott áhvílandi lán frá LÍ. Nánari upplýsingar veitir Svenni í
síma 866-0160. Verð 21,9 millj.

DREKAVELLIR - HF - 3JA HERB.
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VESTURBERG - 111 RVK.
155,5 fm parhús á einni hæð í rólegum botnlanga.
Þar af 24,5 fm bílskúr. Nýtt eldhús, góður garður og
verönd. Klætt á suður og austurhlið með Steni.
VERÐ 35,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson

löggiltur fasteignasali
s: 822 7300

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-16

Vesturgata 16 - Miðbær
Mjög skemmtileg 92 fm
íbúð á jarðhæð í þessu
virðulega húsi í gamla
vesturbænum. Íbúðin var
öll standsett árið 2000. Þá
voru allar lagnir endurnýj-
aðar, allar innréttingar og
gólfefni. Íbúðin skiptist í
gang, stofu, eldhús, 2
svefnherbergi, baðher-
bergi og sér geymslu í
kjallara. Einnig er sameig-
inlegt þvotta- og þurrk-

herbergi í kjallara. Parket og flísar á gólfi. V-23.4 millj. (4934)

Hulda og Christophe taka vel á móti ykkur
í dag milli kl : 14-16

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsilegt fullbúið raðhús 191 fm með innbyggðum bílskúr. Fallegar innréttingar,
gott skipulag. Frábær staðsetning og útsýni. Góð eign. Verð 42,9 millj.

ERLUÁS - HF.
RAÐHÚS
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Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-15

Gautavík 19 - Grafarvogi
Mjög falleg 103 fm. 3
herb. íbúð á jarðhæð
með sérgarði. Eignin
skiptist í: Forstofu með
skáp, flísar á gólfi, hol
með parketi á gólfi, 2
rúmgóð herbergi með
skápum, parket á gólf-
um, Rúmgott eldhús
með fallegri innréttingu,
borðkrókur við glugga,

parket á gólfi, baðherbergi með baðkari m/sturtuaðstöðu og
fallegri innréttingu, rúmgóð stofa með parketi með útgangi út á
verönd, þv.hús/geymslu í íbúð. Mjög gott skipulag. V-
23,9millj.(4944) Eignin getur losnað fljótlega.

Guðlaug og Stefán taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 14-15

Fr
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

VINDÁS
110 RVK.

Skemmtileg lítil ein-
staklingsíbúð/studíó

35,0 fm á 2. hæð í klæddu fjölbýli. Þar af geymsla 4,0
fm í sameign. Stórar austursvalir. Gervihnattasjónvarp
í húsinu. VERÐ 10,6 millj.

Upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson

löggiltur fasteignasali
s: 822 7300

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Í einkasölu glæsileg nýstandsett 120 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli. Eign í algjör-
um sérflokki. Glæsilegar innréttingar frá HTH. Nýstandsett baðherbergi, gluggar
endurnýjaðir. Verð. 26,4 millj.

KELDUHVAMMUR - HF.
SÉRHÆÐ
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala kynnir atvinnuhúsnæði/veitingastaður í Vogum
Vatnsleysuströnd. Húsnæðið er 802 fm og er starfandi í dag veitingastaður í full-
um rekstri. Óvenju stór lóð með möguleika á byggingarétti, en lóðin er ca 7500
fm. Húsnæðið skiptist m.a. móttaka matsalur, skrifstofur, kaffistofa, starfs-
mannaaðstaða, snyrtingar eldhús ofl. Einnig er gott iðnaðarbil með góðum inn-
keyrsludyrum. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð 70 millj.

IÐNDALUR - VOGAR
ATVINNUHÚSNÆÐI
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Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-16

Veghús 27 - Grafarvogi
Mjög glæsileg og sérstak-
lega rúmgóð 140,3fm
penthouse íbúð á 3. og 4.
hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin
er á tveimur hæðum og er
neðri hæðin með forstofu,
stofu, borðstofu, eldhúsi,
gestasnyrtingu, geymslu
og góðum ca. 20 fm suð-
ursvölum. Gólfefni á neðri
hæð er sérlega vandað
gegnheilt Curupay parket.
Á efri hæð eru 3 stór

svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús / geymsla. Gólfefni er gegn-
heilt Curupay parket og Hlynur. Sérsniðin gluggatjöld eru fyrir öllum
gluggum. Mjög opin og skemmtileg eign.

Þór og Hulda taka vel á móti ykkur í dag milli kl: 14-16

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

KVISTHAGI 8 – MIÐHÆÐ M. BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS Í DAG KL.14 -16

Fr
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Karl Gunnarsson, lögg. fasteignasali

100 fm aðalhæð í góðu þríbýli ásamt 30 fm bílskúr. Samliggjandi
skiptanlegar stofur með útgengi á suð-vestursvalir, nýlega stand-
sett baðherbergi með sturtu, eldhús með eldri innréttingu. Húsið
hefur nýlega verið tekið í gegn að utan. Nýlegt þak. Verð 37,9 millj.

Sölumaður LUNDAR verður á staðnum.

Fr
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KÖGURSEL 40 - 109 RVK.
Töluvert endurnýjað, ca 160 fm parhús á 2 hæðum og
rislofti, sérstæður bílskúr þar af 23,5 fm. Önnur hæð
og ris að mestu gegnumtekin, þ.e. gólf og glæsilegt
baðherb. 3-4 góð herbergi.  Gott hús í barnvænu
hverfi. VERÐ 37,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Halla Unnur Helgadóttir
löggiltur fasteignasali

tekur á móti þér og þínum:
S: 824 5051

OPIÐ HÚS
Í DAG!

kl: 13.00 – 14.00
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Glæsilegar og fullbúnar Penthouse íbúðir
í nýju lyftuhúsi við Sandavað 9-11.

Afhending íbúða er við undirritun kaupsamnings.

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

BYGGINGARVERKTAKI
(Keflavíkurverktakar)

byggðu þetta hús

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

Júlíus
823 2600

julius@storborg.is

Valdimar
823 2217

valdimar@storborg.is

Gunnar
694 9900

gunnar@storborg.is

Sölusýning
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Íbúðirnar verða sýndar
í dag sunnudag á milli kl.

13:00 og 15:00

Kaffiveitingar í boði

Verið velkomin!

• Fullbúnar íbúðir á efstu hæð.
• Gegnheilt eikarparket á gólfum.
• Vandaðar innréttingar frá HTH.
• Vönduð stáltæki með háf.
• Stæði og geymsla í bílakjallara.
• Stórar svalir og hægt að hafa heitan pott.

• Fallegt útsýni úr öllum íbúðum.
• Frábærar gönguleiðir um góð

útivistarsvæði.
• Elliðavatn, Rauðavatn og Heiðmörk í

næsta nágrenni.

TIL FLUTNINGS

Sérlega vandað 83 fm heilsárshús m/millilfti sem ekki
er skráð í fm tölu, til flutnings. Afhendist fullbúið án
innréttinga og gólfefna. Rafmagn er komið í hús.
Rúmgóð stofa/eldhús með útgengi. 3 rúmgóð herb.
Baðh,Geymsla og þvottah. Auk millilofts .(Ýmis skipti
koma til greina) Verð 13,5 millj. Nánari upplýs-
ingar veitir Svenni í síma 866-0160

HEIÐI - BISKUPSTUNGUM

Sérlega fallegt sumarhús á þessum vinsæla stað við
Tungufljótið, rétt við Reykholt í Biskupstungum. Hús
er tæplega 50 fm og auk þess er gestahús sem 9 fm.
Skipting eignarinnar: 2 svefnh, svefnloft, stofa, eld-
hús með borðkróki, baðh og gestahús. Landið er
kjarri vaxið. Sérlega falleg staðsetning. Eign sem vert
er að skoða. Verð12,5 millj.

EYRAR - HVALFJ.SVEIT

Sérlega fallegt sumarhús á 2 hæðum, 53,5 fm auk
svefnlofts ca 20 fm. Rafmagnskynding (hitakútur).
Húsið er byggt á staðnum á steyptum súlum. 0,7
hektara leiguland, kjarri vaxið, í landi Eyrarskógar,
hús nr. 13. Góð staðsetning, stutt frá Rvík. Eign í
góðu ástandi. (allt innbú getur fylgt, nema persónu-
legir munir) Teikningar á skrifstofu. Myndir á mbl.is

BERJABRAUT - KJALARNE

Glæsilegt 83 fm. 4ra herb heilsárshús á 2 hæðum við
Berjabraut í landi Háls í Kjós við hlið Hvammsvíkur.
Húsið er fullbúið að utan sem innan. Stutt frá Reykjavík
eða ca 35 mín. í akstri. Lóðin er leigulóð 2.255 fm. að
stærð. Mikil náttúrufegurð. Verð 19,9 millj

TIL FLUTNINGS

Í sölu sumarhús til flutnings. Húsið er 64 fm og skiptist
samkvæmt teikningu í forstofu, gang, herb, baðh,
stofu og eldhús. Sumarhúsið er fullbúið að utan en að
innan er .það fokhelt. Hægt að fá það lengra komið.
Verð 5,0 millj. 
Upplýsingar veitir Svenni í s. 866-0160

TJÖRN - BISKUPSTUNGUM

Glæsileg sumarhús jörðinni Tjörn, Bláskógarbyggð í
Biskupstungum, frístundarbyggð. Um er að ræða
fullbúin 87,1 -104,6 fm sumarhús. Húsin skiptast í
forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, baðh. 2 her-
bergi, svefnloft og geymslu. Glæslegar innréttingar
og gólfefni. Frábær staðsetning, stutt í sundlaugar
og golf. Verð frá 26,0 millj.

BLÁSKÓGABYGGÐ

Sérlega fallegur bústaður við apavatn.
Húsið stendur á fallegum stað rétt við vatnið með
einstakt 360 gráðu útsýni. Húsið sem stendur á 1
hektara eignarlóð er heilsárshús byggt úr finnskum
límtrésbjálkum þar sem vandað er til alls frágangs.
Húsið skilast fullbúið m/innr. og gólfefnum. Um 100
fm verönd er umhverfis húsið en það er sjálft 85 fm
auk 35 fm svefnlofts. Stutt er í alla þjónustu í Reyk-
holti og Laugarási. Verð 27,9 millj.

BLÁSKÓGABYGGÐ

Leigulóð 0,5 hektari. Bústaður byggður 1989. Stærð
52 fm. Svefnloft ca 20 fm. Bíslag ca 6-8 fm., 2
svefnh, gangur, bað, borðstofa, eldhús og stofa,
inni-arinn. Ísskápur, eldavél og uppþv.vél. Heitt og
kalt vatn, rafmagn. Pallur m/heitum potti og úti-
sturtu. 5 - 6 fm. herb. þvottavél, þurrkari. Glæsilegt
útsýni. Verð 17,6 millj.

MIÐENGI - GRÍMSNESI

Glæsilegt heilsárshús í landi Miðengis í Grímsnesi.
Um er að ræða óvenju vandað og vel byggt hús á
frábærum stað. Húsið er byggt á steyptum grunni og
gólf steypt, allt fyrsta flokks. Húsið er 75 fm að
grunnfleti en auk þess er mjög gott svefnloft ca 15
fm. 100 fm pallur umhverfis húsið. 3 svefnh. stofa,
eldhús og baðh. m/útgengi á pall. Húsið er selt full-
búið að utan sem innan, m/vönduðum innr.
Verð 25 millj.

ÁLFAHRAUN - GRÍMSNES

Glæsilega vönduð hús við Álfahraun í landi Miðeng-
is. Húsin eru 60 fm. auk 25 fm. gestahús samtals 85
fm. Vegalengd frá Rvík. ca 70 km. Húsin afhendast
fullbúin að innan sem utan. Heilsárseignir á frábær-
um stað. Hiti í gólfi (hitaveita). Svæðið skipulagt
með þjónustumiðstöð o.fl. Kjarrivaxnar 7400 - 9400
fm. eignalóðir. Ca. 150 fm. verönd m/ heitum potti.
Myndir á Mbl.is. Verð tilboð
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir Löggiltur fasteigasali
Freyja Sigurðardóttir Löggiltur fasteignasali

Helgi Jón Harðarson Sölustjóri
Hilmar Þór Bryde Sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson Sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson Sölumaður
Hlynur Halldórsson Sölumaður
Hallfríður Jóhannsdóttir Skjalavarsla

Hildur Halldórsdóttir Ritari
Kristín María Jónsdóttir Ritari

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS



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 her-
bergja íbúð á 2.
hæð, Íbúð merkt
0201, með sérinn-
gangi af svölum auk
17 fm geymslu og
bílastæði í kjallara.
Íbúðin skiptist í for-
stofu, 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.

Skeljagrandi 6 - 107 RVK
Góð 5 herb. íbúð með sérinngangi
Opið hús í dag frá kl. 14-16
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Strandvegur - Sjálandi Garðabæ
3ja herb. íbúð m/sjávarútsýni og bílskúr

Afar björt, opin og rúmgóð 115 fm ný íbúð á 2. hæð auk 10,5 fm
sérgeymslu í kjallara og 22 fm bílskúrs. Íbúðin er með glæsilegu
sjávarútsýni í nýju 7 íbúða fjölbýli, innréttuð á vandaðan og smekk-
legan hátt. Baðherb. flísalagt í gólf og veggi. Eikarparket á gólfum.
Flísalagðar vestursvalir úf af stofu.

Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 55 m.
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16 
Norðurbrún 4 – 104 Reykjavík

5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarnes-
hverfi. Íbúðin er 130 fm, bílskúr 24,1 fm og geymsla
12 fm. Samtals 166,1 fm. 4 svefnherbergi, 2 stofur. 
Allar innréttingar og parket eru úr dökkum við, sem
gerir heildarsvip íbúðarinnar mjög fallega. Útsýni
til norðus. Skemmtilegur garður sem snýr í suður, 
nýlega búið að setja mikinn trépall og gert ráð fyrir 
heitum potti í garði. Sjá nánar www.nytt.is

VERIÐ VELKOMIN - Reynir s. 820 2145 
tekur á móti áhugasömum.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is
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OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 16 OG 17
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Fjarðargötu 19

Nýkomið í sölu
glæsilegt og vel
hannað einlyft ein-
býli, alls 194 fm.
þ.m.t. innbyggður
35 fm. bílskúr. Hús-
ið er einkar glæsi-
lega hannað, fallegir gluggar með útsýni að Snæ-
fellsjökli og yfir golfvöllinn. Mjög gott skipulag að
innan, 4 svefnherbergi og rúmgóð stofa með út-
gengi út á rúmgóðan timburpall með skjólgirðingu
og heitum pott. Flísar og gegnheilt parket á gólfum,
fallegar innréttingar. Góð staðsetning, stutt í skóla
og einnig á golfvöll Keilis. Skjólgóður staður.
Verð kr. 49,8 millj.

Hamrabyggð 14 - 220 Hf.
Vel staðsett og fallegt einlyft einbýli

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 15 OG 16

Í einkasölu gullfalleg
íbúð á neðri hæð
auk bílskúrs á frá-
bærum útsýnisstað
í Setberginu. Íbúðin
er u.þ.b. 150 fm auk
23 fm. bílskúrs. Allt
nýtt á baði og í eld-
húsi. Fataherbergi
innaf hjónaherbergi. Þetta er eign sem vert er að
skoða. Verð kr. 35,9 millj.

Gréta tekur vel á móti gestum.

Lindaraberg 10 - 220 Hf.
Glæsileg neðri sérhæð í tvíbýli

Vantar - vantar - vantar
Mjög góð sala er búin að vera á þessu ári
og því er okkur farið að vanta 2ja - 3ja her-
bergja íbúðir. Erum með kaupendur að
þessum íbúðum á Völlunum. Einnig vantar
sérhæðir miðsvæðis í Hafnarfirði. Hafið
samband við sölumenn og við komum sam-
dægurs og verðmetum eignina ykkar.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Skógarás 15 - íbúð 0101 
Opið hús í dag á milli kl. 13:00 og 15:00

Falleg 2-3ja herbergja 67 fm íbúð á jarðhæð með útgengi úr
stofu á timburverönd og garð. Stutt í alla
þjónustu og barnvænt hverfi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð 16,5 millj.

Eygló tekur á móti áhugasömum
í dag frá kl. 13:00 til 15:00

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
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SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

KÓPAVOGUR
BYGGINGARLÓÐ

Vorum að fá í sölu mjög vel stað-

setta byggingarlóð í vesturhluta

Kópavogs undir 4ra íbúðahús,

ásamt tveimur bílskúrum um 700

fm. Glæsilegar teikningar.

Allar nánari upplýsingar

veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.

Vorum að fá í einkasölu fallegt tveggja hæða 186 fm milliraðhús
íbúðin er 165 fm og innb. bílskúr 22 fm á góðum stað í
Breiðholtinu. Fimm svefnherbergi og tvær stofur. Falleg nýl.
eldhúsinnrétting með innbyggða uppþv.vél og ísskáp. Gaseldavél
og ofn. Nýl. parket og flísar á gólfum. innb. uppþv.vél og ísskáp.
Verð 37,6 millj.

EIGNIN GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.
Björgvin og Nína sýna eignina frá kl 14 - 16 í dag sunnudag

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

HÁLSASEL 5 - RAÐHÚS
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Frábærlega staðsett, björt og mikið uppgerð 90,2 fm 4ra
herbergja íbúð í 2ja íbúða steinhúsi í austurbæ Kópavogs.
Eignin skiptist í hol, fallega stofu og borðstofu með útgangi
út á svalir og uppteknu lofti að hluta til með halogen lýsingu,
rúmgott eldhús með nýlegum innréttingum, baðherbergi
með glugga og þrjú svefnherbergi. Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. Fallegur sér garður fylgir eigninni með verönd
og skjólveggjum. Íbúðin er að hluta til undir súð með falleg-
um kvistum og er gólfflötur því stærri en uppgefið er hjá Fmr.
Frábært útsýni til suðurs. Verð 24,3 millj. 

Karl og Heiða Björk bjóða gesti velkomna
í dag frá kl. 15-16. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Víghólastígur 16 - Kópavogur

Mjög rúmgóð og falleg ca 110 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í fallegu fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin er öll rúmgóð
með tvö stór svefnherbergi, sjónvarpshol, stórt og fallegt
eldhús með útbyggðum glugga, þvottahús innan íbúðar og
bjarta stofu með útgangi út á stórar suður svalir. Parket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með innréttingu,
baðkari og sturtuklefa. Verð 23,2 millj.

Þórunn og Ægir taka vel á móti gestum í dag
frá kl. 14-15, bjalla merkt 203. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Breiðavík 11 - Rúmgóð

F
ru

m
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Vorum að fá í sölu sérlega glæsilega og endurnýjaða 156.2 fm íbúð með bílskúr á fyrstu hæð
með sérinngangi, í vinsælu fjölbýlishúsi í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið öll stand-
sett frá grunni. Hér er um að ræða glæsilega eign með beinu aðgengi og sérinngangi frá götu
og ca 20 fm svölum út frá stofu. Sérverönd er einnig út frá hjónaherbergi. Fallegt eikarparket
á gólfum, glæsilegt eldhús með stáltækjum og háfi. Stór og björt stofa. Þrjú svefnherbergi og
góð sameign með m.a. gufubaði. Íbúðin er laus strax.

Sími
535 0200

www.neseignir.is

FLYÐRUGRANDI 20 – Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KLUKKAN 14:00 – 15:30

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

DIGRANESVEGUR 42 - 200 KÓP

133,5 fm sérhæð, 4ra herbergja, ásamt 40,6 fm tvöföldum bílskúr, samtals 174,1 fm á
góðum stað í Kópavogi. Parket og flísar á öllum gólfum. Góðar innréttingar. Tvöfaldur bíl-
skúr og stór garður fylgir eiginni. Frábært útsýni. Spennandi eign á mjög eftir sóttum stað.
Verð 41.900.000,-

Opið hús í dag á milli 16 og 17
Nánari upplýsingar í síma 823 2217

Fr
um

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Fr
um

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

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

Endaraðhús með innbyggðum bílskúr, alls 228
fm. Fjögur svefnherbergi. Stór verönd sem snýr í
suður og vestur. Barnvænt umhverfi og mjög
stutt í grunnskólann. Verð 44,9 milljónir

Fagrihjalli - KópavogiFagrihjalli - Kópavogi

Útsýnisíbúð 177,7 fm. í nýju húsi. íbúðin verður
afhent fullbúin án gólfefna. Þó verða gólfefni
frágengin á baðherbergi og í þvottahúsi.
Bílastæði í bílageymsluhúsi. Verð 46 milljónir

Klettakór - KópavogiKlettakór - Kópavogi

Góð 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi.
Vandaðar innréttingar, gólfefni eru flísar og
parket. Stórar hornsvalir í suð-vestur. ILS lán kr.
17, 3 millj. með 4,15% vöxtum getur fylgt.
Verð. 23, 5 millj.

Daggarvellir - HafnarfirðiDaggarvellir - Hafnarfirði
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS LÓMASALIR 6-8 4.H.V. 0401
Einstaklega falleg og vel umgengin 120 fm. end-
aíbúð á 4.hæð í lyftuhús með sérinngangi. Bíla-
stæði í bílgeymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
þvottaherbergi, baðherbergi, stofur, eldhús, tvö
svefnherbergi og sjónvarpshol. Hægt er að hafa
þrjú stór svefnherbergi.Stórar svalir og mikið út-
sýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.
V. 29,5 m. 6391

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13-15. Júlía tekur á móti gestum.

OPIÐ HÚS NAUSTABRYGGJA 4 3.H.H.
Mjög glæsileg 135,2fm 4ra herb.íbúð á 3 hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í 3 Svefnherbergi,
Baðherbergi, 2 stofur, eldhús og þvottahús.
Geymsla í kjallara og sér stæði í bílageymslu. Sér-
inngangur af svalagangi.
V. 30,5 m. 6497

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 14-15. Ragnheiður sýnir.

OPIÐ HÚS ÖLDUGRANDI 7 2.H.H.
Mikið endurnýjuð 5 herb. björt 107 fm endaíbúð á
2. hæð með sérinng. af svölum, stæði í bílag. og
ca 15 fm geymslu í kj. Íbúðin skiptist í forst., hol,
eldhús, stofu, baðh. og 4 svefnh. Íbúðin er mikið
endurnýjuð, búið er að skipta um eldhús, hurðir
og gólfefni. Seljendur klára baðherbergi. V. 28,9
m. 6431

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13-14. Ragna tekur á móti gestum.

OPIÐ HÚS LAUGAVEGUR 82 4.H. BARÓNSTÍGSMEGIN
Góð 3ja herbergja íbúð í 4ra hæða húsi á horni
Laugavegs og Barónsstígs. Íbúðin skiptist
þannig: Stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi,
geymsla og hol. Glæsilegt útsýni er til norðurs. V.
18,9 m. 6356

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 14-15. Guðni á bjöllu.

Heiðar tekur á móti gestum.
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Opin hús í dag
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Ármúla 1 Sími 588 2030
www.borgir.is

Ægir Breiðfjörð, lögg. fasteignasali.

B y g g i n g a f y r i r t æ k i

Sýnum í dag fullbúnar 4ra og 5 herbergja íbúðir án gólfefna.
Húsið er 5 og 6 hæða lyftu fjölbýli, vel staðsett í Kórahverfi í Kópavogi.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, smíðaðar af Sérverk ehf.
Allar íbúðir með suður svölum eða sérafnotarétti af lóð til suðurs.
Afhending íbúða í apríl - maí.
Traustur verktaki í 15 ár.

5 HERBERGJA 4 HERBERGJA

O P I Ð :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i sFr
um

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

2ja herbergja Hamraborg - Kók
Verð 14.800.000
Falleg tveggja herbergja
íbúð á þriðju hæð í fjöl-
býli með aðgang að
sameiginlegri bíla-
geymslu, mjög gott út-
sýni og sérgeymslu.
Eldhús er parketlagt
með nýlegri innréttingu,
uppþvottavél og haló-

gen eldavél. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi. Útgengt er frá stofu
út á vestur svalir. Svefnherbergi er parketlagt. Baðherbergi er nýlegum
flísum á gólfi, nýlegu salerni og handlaug.

3ja herbergja Dvergabakki - Reykjavík
Verð 18.400.000
Góð 3-4 herb. 94,3 fm íbúð á
annarri hæð. Tvö svefnherbergi
með skápum og parket og
korkur á gólfum. Stofan er með
parket á gólfum, og útgengt á
góðar vestur svalir frá stofu.
Baðherbergi er flísalagt gólf,
baðkar með sturtu og falleg
innrétting.  Eldhús er með góðri
innréttingu, flísar á milli skápa,

korkur á gólfum, nýleg eldavélatæki og góður borðkrókur. Inn af eld-
húsi er þvottaherbergi og búr, möguleiki að gera auka svefnherbergi.

Stórikriki
270 Mosfellsbær

Verð 59.700.000
Glæsilegt 325 fm ein-
býli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist í 2 stofur,
sjónvarpshol, 5 svefn-
herbergi, 2 baðher-
bergi, eldhús, þvotta-
hús, anddyri, geymslu

og stóran bílskúr. Húsið býður upp á marga mögu-
leika t.d aukaíbúð eða vera með góða vinnuaðstöðu,
skrifstofu eða gallery. Húsið er í enda götu og skart-
ar glæsilegu útsýni yfir Esjuna og nágrenni. Húsið
skilast fullbúið að utan en ómálað og útveggir verða
einangraðir og tilbúnir til sandspörslunar. Þak verður
einangrað og frágengið. Gluggar og útihurðir verða
úr PVC. Gólf verður flotað og tilbúið undir gólfefni.
Gólfhitalagnir verða komnar í gólfplötu. Rafmagnsrör
og dósir verða komin í loft og veggi (innfeld halógen-
lýsing í stofu). Lóð verður grófjöfnuð og afhending er
við kaupsamning.

Veghús 9, 112 Grafarvogur
Opið hús sunnud. 18. mars. kl. 13:00-13:30

Falleg og vel skipulögð 121 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu þriggja hæða fjölbýli. Góð íbúð í Grafar-
voginum þar sem aðgengi er gott og stutt í alla helstu þjónustu svo sem sund, verslanir, veitingastaði, golfvelli
og líkamsræktarstöðvar. Húsaskóli og tveir leikskólar í göngufæri. Verð 25,9 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur Haukur í s: 693-4868

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Höfum ávallt mikið
úrval eigna á skrá

www.husid.is











Þ
etta hófst allt saman 
í ársbyrjun 2004,“ 
segir Óttar um upp-
hafið á Kínaævin-
týrinu. „Ég var þá 
nýbúinn að festa 

kaup á öllum upptökum hins ít-
alska Robertinos og fór með þær 
á tónlistarráðstefnu. Þar kveiktu 
nokkrir kínverskir aðilar á Ro-
bertino og eftir nokkrar samn-
ingaviðræður varð úr að þeir buðu 
mér og konu minni til Shanghai til 
að reka smiðshöggið á samning-
ana og þá fór boltinn að rúlla.“ 

Óttar notaði tækifærið og tók 
ógrynni af íslenskri tónlist með 
sér til að kynna fyrir kínversk-
um útgefendum. „Það var ýmis-
legt sem þeir hrifust af, til dæmis 
Guitar Islancio og KK. Það er 
ágætur jarðvegur fyrir djass í 
Shanghai og Björn Thoroddsen er 
líklega meðal fimm eða sex bestu 
djassgítaristum í Evrópu. Þeir 
kunnu að meta þennan alþjóðlega 
blús hans KK. Haustið 2004 var 
Guitar Islancio boðið að koma 
fram á alþjóðlegri listahátíð í 
Shanghai, sem hefur verið haldin 
árlega undanfarin ár, og ári síðar 
kom ég KK að. Hann tók með sér 
stórt band sem í voru til dæmis 
Eyþór Gunnarsson píanóleikari 
og Sigurður Flosason saxófónleik-
ari. Snilli Sigurðar vakti mikla at-
hygli og þeir vildu endilega fá að 
heyra meiri djass frá  Íslandi.“ 

Óttar gaf út tvær plötur með 
Robertino á meðan hann hélt 
áfram að rækta jarðveginn og 
kynna íslenska tónlistarmenn. 
„Síðasta haust má segja að það 
hafi orðið vatnaskil því þá kom ég 
því til leiðar að jafnframt því að 
kynna Íslendinga á listahátíðum 
samþykkti kínverskt útgáfufélag 
í ríkiseign að gefa út íslenska tón-
list. Djasskvartett Sigurðar Flosa-
sonar og Jóels Pálssonar hélt því 
út og tók upp plötu sem kom út í 
Shanghai 1. febrúar.“ 

Óttar beið ekki boðanna heldur 
hamraði járnið á meðan það var 
heitt. „KK og Maggi Eiríks voru 
með þriðju ferðalagaplötuna, eins 
og við köllum þær, í farvatninu. 
Ég kynnti hana út sem dæmi um 
íslenska dægurlagahefð og kín-
verski útgefandinn vildi endilega 
gefa hana út.“ 

KK, Magnús og Óttar eru ný-

komnir aftur heim frá Shanghai 
þar sem þeir tóku upp plötuna, 
sem kemur út í sumar á Íslandi 
og úti. Óhætt er að segja að heim-
sókn Íslendinganna hafi vakið at-
hygli, til dæmis var uppselt á tón-
leika sem þeir héldu í borgarleik-
húsi Shanghai. „Það birtust stórar 
greinar um tónleikana í átta kín-
verskum dagblöðum sem og í 
Shanghai Daily sem er á ensku, 
auk þess sem Oriental TV, sjón-
varpsstöð með mikla útbreiðslu, 
sagði frá þeim. Það spilar auðvit-
að inn í þetta að útgáfufélagið er í 

ríkiseigu og getur haft áhrif á um-
fjöllunina. Hingað til hefur okkur 
þó gengið vel og það hefur verið 
uppselt á alla íslenska viðburði í 
borginni. KK var hins vegar að 
koma þarna í annað sinn og maður 
varð greinilega var við að marg-
ir eru hrifnir af honum, til dæmis 
kom oft fyrir að fólk þekkti hann 
úti á götu.“ 

Óttar nýtti síðustu ferð til 
Shanghai líka til að tryggja sér 
dreifingarréttinn á kínverskri 
alþýðutónlist sem hann ætlar að 
gefa út á Íslandi. „Markmiðið með 
þessu er að byggja menningar-
brú á milli landanna, gagnkvæm 
menningarsamskipti, og ég finn 
að það er smám saman að styrkj-
ast og festa sig í sessi.“ 

Þótt Kína sé fjölmennasta ríki 
heims segir Óttar tónlistarmark-

aðinn ekki mjög stóran. „Ég held 
að hann hafi verið sá 27. stærsti 
í heimi á síðasta ári; það verður 
auðvitað að hafa í huga að þótt 
það hafi orðið miklar efnahags-
legar framfarir í landinu undan-
farin ár, þá er enn mikil fátækt í 
landinu og margir eiga ekki einu 
sinni hljómflutningstæki og hafa 
því engin not fyrir geisladiska. 
Hins vegar er þetta sá markaður 
sem vex hvað hraðast og því eftir 
nokkru að slægjast fyrir íslenska 
tónlistarmenn.“ Hann bendir á 
að ein farsælasta erlenda hljóm-
sveitin í Kína sé frá Danmörku. 
„Þetta er band sem heitir Michael 
Learns to Rock og þó hún sé ekk-
ert gríðarlega þekkt í heima-
landinu er hún nokkuð vinsæl í 
Kína og hefur selt um 500 þúsund 
plötur þar.“ Óttar segir að tónlist-
arsenan í Shanghai, sem stund-
um er sögð gátt Kína til vest-

urs, einkennist fyrst og fremst 
af melódísku poppi. „Ég hef að 
minnsta kosti fengið á tilfinning-
una að sú tónlist sem Sálin hans 
Jóns míns var að spila í kringum 
1990 myndi slá í gegn í Shanghai. 
Ég prófaði líka að spila Trabant 
og R&B tónlist fyrir útgefend-
urna en þeir voru ekki að kveikja 
á því.“ 

Óttar segir gott að eiga í viðskipt-
um við Kínverja en neitar því ekki 
að reglugerðabáknið geti verið 
þungt í vöfum. „Það tekur lang-
an tíma að fá allt samþykkt og 
þar til bærir aðilar þurfa að fara 
yfir allt. Við þurftum til dæmis að 
þýða alla textana við rútubílalög 
þeirra KK og Magga yfir á ensku 
svo það væri hægt að ganga úr 
skugga um að þeir innihéldu 
engin vafasöm skilaboð. Kínverj-

ar eru heldur ekki í alþjóðasam-
tökum plötuútgefenda, allt upp-
lagseftirlit er því í molum og þeir 
gefa upp það sem þeim hentar. 
Þeir eiga hins vegar mikið inni, 
þegar þeir hafa létt aðeins á kerf-
inu eiga þeir eftir að verða ennþá 
stærra efnahagsveldi.  Ég held að 
það sem við Íslendingar eigum 
að gera sé að fara inn á þenn-
an markað, koma okkur fyrir og 
halda okkur fast þegar þetta fer 
að blómstra fyrir alvöru.“ 

Næsta skref hjá Óttari verður 
að senda Guitar Islancio til Kína í 
upptökur. „Það hafa orðið manna-
breytingar þar, Guðmundur Pét-
ursson hefur leyst Gunnar Þórð-
arson af hólmi, og það þarf bara 
að finna tíma sem hentar öllum. 
Svo fylgjum við eftir langferða-
lögunum, eins og við köllum plötu 
þeirra KK og Magga, og gerum 
eitthvað skemmtilegt.“

Íslensk langferðalög í Kína
Tímamót urðu í íslenskri tónlistarsögu í síðasta mánuði þegar íslensk tónlist, hljóðrituð í Kína, kom út þar í landi í fyrsta 
sinn. Í sumar kemur út ný plata með KK og Magnúsi Eiríkssyni þar í landi og allar líkur eru á að Guitar Islancio haldi senn 
utan til að hljóðrita efni. Bergsteinn Sigurðsson ræddi við Óttar Felix Hauksson, útgefanda og manninn á bak við strandhögg 
íslenskra tónlistarmanna hinum megin á hnettinum. 

Við þurft-
um til 
dæmis að 

þýða alla textana við 
rútubílalög þeirra KK 
og Magga yfir á ensku 
svo það væri hægt að 
ganga úr skugga um 
að þeir innihéldu eng-
in vafasöm skilaboð.





Lengi hef ég undrast 
ótta fullorðinna við það 
að óstýrilát ungmenni 
séu vondar fyrirmyndir 
þeim sem yngri eru. 

Fyrirmyndir eiga flest-
ir nefnilega í foreldrum 
sínum, hvort sem þeim 

líkar það betur eða verr. 
Síðar, þegar persónuleikinn fer að 
skerpast, getur hver og einn valið 
sér utanaðkomandi fyrirmyndir 
eftir smag og behag. Sumir kjósa 
þannig meðvitað að nefna mömmu 
og pabba sem fyrirmyndirnar í sínu 
lífi, en aðrir finna þær líka í nánasta 
umhverfi og áhugamálum. 

Þess vegna breytir það engu þó 
að fólk sem notar eiturlyf og hegðar 
sér illa fái athygli í fjölmiðlum. Þau 

ungmenni sem ætla sér að hegða sér 
illa gera það nefnilega ekki vegna 
þess að þau sáu  það í sjónvarpi. 

Til dæmis er það ósennilegt að 
fínpússuð Garðabæjarstelpa sem 
spilar á selló og hlustar á Celine 
Dion myndi allt í einu ákveða að 
taka Courtney Love til sér fyrir-
myndar. 

Síður sé ég það fyrir mér að fim-
leikahoppandi 15 ára drengur sem 
bónar bílinn fyrir pabba færi að 
taka sér einhvern dýragarðsdreng 
sem fyrirmynd. 

Það læra börn sem þau búa við og 
ef foreldrar eru góðar fyrirmyndir 
þá mótast börnin út frá því og velja 
sér utanaðkomandi framhaldsfyrir-
myndir í takt við það. 

Mín framhaldsfyrirmynd í lífinu 

er kona sem hét Leni Riefenstahl og 
hennar lífshlaup var hreint magnað. 
Til dæmis lét Leni hvorki kyn né 
aldur stoppa sig frá því að sinna 
áhugamálum sínum og það þykir 
mér til fyrirmyndar.

Hún lærði að kafa sjötug en laug 
því að hún væri fimmtug til að fá að 
taka prófið. Hún lenti í þyrluslysi í 
Súdan, 98 ára, og þegar hún lá bana-
leguna 101 árs, þá kenndi hún þyrlu-
slysinu um slappleikann.

Ástríða hennar fyrir lífinu og 
möguleikum þess virtist óþrjótandi 
og alltaf var hún samkvæm sjálfri 
sér þrátt fyrir mikið andstreymi á 
köflum. 

Það skemmtilega er að nokk-
urn veginn svona er blessunin hún 
mamma mín einmitt líka. 

vaxtaauki!
10%

MARS
17/3 UPPSELT, Kl.20.00
18/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
22/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
23/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
24/3 UPPSELT, Kl.20.00
30/3 LAUS SÆTI, Kl.20.00
31/3 LAUS SÆTI, ATH kl. 19.00
31/3 kl. 22 LAUS SÆTI. ATH. Kl. 22.00
APRÍL
4/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
13/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
14/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!

„Glens og grín 
Bjarna Hauks
um pabbahlutverkið 
er ein besta skemmtun 
sem í boði er í Reykjavík 
um þessar mundir“
FJÓRAR STJÖRNUR
Jón Viðar, ÍSAFOLD

Miðasalan í Iðnó er opin 11 - 16 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.
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Í FRÁBÆRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)

                   

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

  
          

Hún Kristal 
er tilbúin fyrir 
sýninguna!

Elvis, þarna 
ertu þá!

Guði sé 
lof!

Hvar ertu 
búinn að 

vera, þú ert 
allur

sveittur!

Hann virðist 
hafa átt ánægju-

legan túr.

Bíbí mín, segðu 
eitthvað, Bíbí!

Ohhh! Mikið vildi ég að eitthvað 
áhugavert gerðist á þessu 
heimili! Þó það væri ekki 

nema einu sinni. 

Maður verður 
að passa 

hvers maður 
óskar! Palli 

minn.

Ég verð inni á 
baði að sápa á 
mér augun ef 
einhver spyr 

eftir mér! 

Hristu á þér 
botninn!

Hristu á þér 
botninn!

Já, hristu á þér botninn!



15 16 17 18 19 20  21

Fjórðu og síðustu tónleikar 
vetrarins í tónleikaröð Tríós 
Reykjavíkur verða haldnir í 
Hafnarborg kl. 20 í kvöld. 

Á efnisskránni eru þrjú önd-
vegisverk eftir Haydn, Beet-
hoven og Brahms. Meðlim-
ir Tríós Reykjavíkur eru þau  
Peter Máté píanóleikari, Guðný 
Guðmundsdóttir fiðluleikari  
og Gunnar Kvaran sellóleikari.

Tríóleikur

 ÍSLAND BER EKKI EITT 
ÁBYRGÐ Á MENGUNAR- 

VANDA ÁLIÐNAÐARINS OG 
ÞARF HVORKI AÐ FÓRNA 

ÓSNORTNUM VÍÐERNUM SÍNUM 

NÉ FRAMTÍÐAR-
MÖGULEIKUM

UNGRA ÍSLENDINGA Í 
ÞÁGU HANS.

Á HVERJU ÁRI HENDA 
BANDARÍKJAMENN UM 2,5 

MILLJÓNUM TONNA AF ÁLI Á 

RUSLAHAUGA.
ÞAÐ ER EINS OG 13 ÁLVER 

Í STRAUMSVÍK FYRIR 
STÆKKUN.

ER FRAMTÍÐARLANDIÐ ÞITT GRÁTT EÐA GRÆNT?

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

AÐALFUNDUR 365 HF
Aðalfundur 365 hf. verður haldinn á Radison SAS Hótel Sögu, 
þriðjudaginn 20. mars 2007 og hefst hann kl. 16.00

Eftirtalin mál eru 
á dagskrá fundarins:

Skýrsla stjórnar félagsins um 
starfsemi þess síðastliðið starfsár.

Ársreikningur félagsins fyrir liðið 
starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda 
lagður fram til staðfestingar.

Ákvörðun um greiðslu arðs og 
hvernig fara skuli með hagnað 
eða tap.

Breytingar á samþykktum:

Tillaga um að samþykktum verði breytt
á þann hátt að á aðalfundi skuli fjallað 
um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu. 

Tillaga um að í samþykktum verði kveðið 
á um að viku fyrir aðalfund skuli leggja 
fram, hluthöfum til sýnis á skrifstofu 
félagsins, tillögu stjórnar um starfs-
kjarastefnu.

Tillaga um að í samþykktum verði kveðið 
á um að upplýsingar um frambjóðendur 
til stjórnar verði aðgengilegar á skrifstofu 
félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir 
hluthafafund.

Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu 
félagsins.

Kjör stjórnar til eins árs.

Kosning endurskoðanda fyrir 
næsta starfsár.

Ákvörðun um þóknun til stjórnar-
manna fyrir næsta kjörtímabil.

Tillaga um heimild til handa stjórnar
félagsins til að kaupa eigin hluti í 
félaginu, samkvæmt 55. gr. hlutafé-
lagalaga nr. 2/1995.

Önnur mál sem eru löglega borin 
fram.

Dagskrá, endanlegar tillögur og 
ársreikningur félagsins, ásamt skýrslu 
endurskoðanda, verða hluthöfum til 
sýnis á skrifstofu félagsins viku fyrir 
aðalfund.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar
og önnur fundargögn sem ekki hafa 
þegar verið afhent, verða afhent
á fundarstað við upphaf fundarins.

Stjórn 365 hf.
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Miðasala:

Gamanleikritið

Leikstjóri:  Gunnar I. Gunnsteinsson

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk: Næstu Sýningar:

–eftir Jim Cartwright

Einn Carlsberg fylgir miðanum!

Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is

Sun. 18. mars
Fös. 23. mars
Fös. 30 mars

Næstu sýningar
Fim. 22. mars Örfá sæti
Fös. 23. mars Örfá sæti
Lau. 24. mars  Örfá sæti
Fim. 29. mars
Fös. 30. mars
Lau. 31. mars

Sýningar hefjast 20:00

Miðasala í 568 8000
www.borgarleikhus.is
www.midi.is

Blaðið

Fréttabl.

www.killerjoe.blog.is



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

EPIC MOVIE     kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
VENUS        kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 3, 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 3, og 8 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH **     kl. 10 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE **     kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS         kl. 2, 4, 6, 8 og 10
NORBIT          kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 1 og 2 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 1, 3.20 og 5.40

EPIC MOVIE     kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 4 og 8
SMOKIN  ́ACES     kl. 10 B.I. 16 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU 
STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

"ÓVÆNT KVIKMYNDAPERLA SEM 
ENGINN MÁ LÁTA FRAM HJÁ SÉR FARA."

- SIGRÍÐUR PÉTURSDÓTTIR, RÁS 1

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

Nicole Richie og Joel Madden, 
söngvari sveitarinnar Good Char-
lotte, eru trúlofuð. Parið ku hafa 
verið mjög nálægt því að ganga 
í það heilaga í Las Vegas í febrú-
ar, en vildi bíða þar til Lionel Rich-
ie, faðir Nicole, hefði veitt blessun 
sína. Samkvæmt heimildum Nation-
al Enquirer valdi parið sér silfur- og 
demantshringa í stíl í skartgripabúð 
í Vegas, og setti stefnuna svo á brúð-
kaupskapellu. Nicole vildi þó bíða 
eftir blessun Lionels, svo þau héldu 
beint heim til hans þegar þau sneru 
aftur til Los Angeles. 

Sögur herma að Madden hafi 
verið afar taugaóstyrkur þegar til 
kastanna kom að hitta Lionel Richie. 
Hann tók Madden opnum örmum og 
þakkað honum fyrir allt sem hann 
hefur gert fyrir Nicole. Parið áform-
ar nú að ganga í það heilaga í Cabo 

í Mexíkó, en þau hafa verið saman 
síðan í haust, eftir að Madden hætti 
með leikkonunni Hilary Duff. 

Í hnapphelduna

Richard Hatch, sem sigraði í Survi-
vor-keppninni árið 2004, segir það 
hryllilegt að hafa þurft að dúsa í 
fangelsi undanfarna sex mánauði. 
Hatch vann um það bil sjötíu 
milljónir fyrir sigur sinn í Survi-
or. Var hann dæmdur sekur um að 
hafa svikist undan að borga skatt 
af verðlaunafé sínu og öðrum tekj-
um sem hann fékk. Hljóðaði dóm-
urinn upp á 51 mánaða fangelsi.

„Þetta er hræðilegt vegna þess 
að ég er saklaus maður,“ sagði 
Hatch, sem var þekktur sem 
nakti, þybbni maðurinn í Survivor. 
Hatch segist vera að vinna að bók 
sem byrjar á Survivor-ævintýrinu 
en lýkur með fangelsisvistinni.

Hryllilegt í 
fangelsinu



FEITASTA 
GRÍNMYND

ÁRSINS

Hefur þú einhvern 
tíman gert mjög 

stór mistök?

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI

Rómantísk gamanmynd

BREAKING AND ENTERING

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS Í BANDARÍKJUNUM

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

VJV TOPP5.IS

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
  

300. kl. 4 - 6:30 - 9 - 10:40 B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE kl. 8 - 10:15 B.i.12

LETTERS FROM... kl. 5:30 B.i.16

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

DREAMGIRLS kl. 3 - 5:30 B.i.7.

FORELDRAR kl. 3:45

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50 B.i.12

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 - 4 - 6:10 Leyfð

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

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 2 - 3:40 Leyfð

300. kl.1:30-5:30-8-9:15-10:30 B.i.16

300. VIP kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

BLOOD & CHOCOLATE kl. 8 - 10:30  B.i.12

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

SMOKIN ACES kl. 5:50 - 8 - 10:20 B.i.16

300. kl. 5:30 - 8-10:10 -10:30 B.i.16

NORBIT kl. 3:40 -5:50 - 8 -10:20   Leyfð

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8   Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 1:30 - 3:30 Leyfð

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

300 kl.  5:40 - 8 - 10:20 B.i. 16

THE BRIDGE TO ... kl.  2 - 4 Leyfð

MUSIC & LYRICS kl. 4 - 6 - 8 Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE kl 10 B.i.12

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

300 kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i. 16

LAST KING OF SCOTLAND kl. 10 B.i. 16 

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

NUMBER 23 kl. 8 B.i. 16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 2 Leyfð

TELL NO ONE kl 15:20
HORS DE PRIX  kl 17:40 – 20:00
PARIS, JE T’AIME  kl 22:20
ASTERIX ET OBELIX kl.15:45 -17:45
LE PETIT LIEUTENANT kl.20:00
SAUVE QUI PEUT kl.22:15

Bandaríska rokksveit-
in Metallica hóf fyrr 
í þessari viku upptök-
ur á sinni níundu hljóð-
versplötu, þar sem Rick 
Rubin stjórnar upp-
tökum. Mun hún fylgja 
eftir plötunni St. Anger 
sem kom út árið 2003 og 
fékk þá blendnar við-
tökur bæði gagnrýn-
enda og almennings. 
Miklir erfiðleikar innan 
hljómsveitarinnar
fylgdu upptökuferlinu 
á þeirri plötu, rétt eins 
og kom fram í heimild-
armynd um hljómsveitina sem vakti mikla athygli 
á sínum tíma. „Þetta er ótrúlega rólegt hjá okkur,“ 
sagði trommarinn Lars Ulrich. „Við fjórir mætum á 
staðinn, slöppum af og skemmtum okkur frábærlega. 

Hérna eru engir geð-
læknar í hvítum skyrt-
um og ekkert kvik-
myndatökulið. Þetta er 
mjög svipað andrúms-
loft og var hérna einu 
sinni. Allt þetta St. 
Anger-dæmi virkar á 
mann eins og bíómynd 
núna,“ sagði hann og 
hló.

Til stendur að taka 
upp fram í júní. Þá 
ætlar sveitin að taka 
sér pásu og fara í tón-
leikaferð um Evrópu en 
eftir það halda upptök-

ur áfram þar til í ágúst. Ulrich getur ekki lofað því að 
platan komi út á þessu ári. „Ég vil að hún komi út á 
þessu ári og ég vona það. Ef hún kemur ekki á þessu 
ári verður það í byrjun næsta árs.“

Gott andrúmsloft í hljóðveri
Plötusnúðurinn Illugi Magnús-
son, sem kallar sig DJ Platurn, 
spilaði síðastliðinn fimmtudag 
á tónlistarhátíðinni South By 
Southwest í Texas í Bandaríkj-
unum.

Illugi, sem er þrítugur, hefur 
búið í Kaliforníu frá fimm ára 
aldri og var því nánast á heima-
velli á tónlistarhátíðinni. Hann 
hefur spilað tvisvar sinnum á Ice-
land Airwaves-hátíðinni auk þess 
sem hann hefur oft þeytt skífum 
á Vegamótum, Barnum, Oliver og 
fleiri stöðum í Reykjavík.

Illugi er ekki eini Íslendingur-
inn sem var fenginn til að spila 

á South By Southwest-hátíðinni 
því áður hafði verið tilkynnt um 
þátttöku Mammút, Lödu Sport og 
Reykjavík!

Illugi í Texas
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SENDU SMS JA JA SMF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA
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 Manchester United sýndi 
sannkallaða meistaratakta þegar 
liðið tók Bolton í kennslustund, 
4-1. United var komið í 3-0 eftir 
25 mínútna leik og hefði hæglega 
getað unnið enn stærra en Bolton 
minnkaði muninn undir lokin með 
marki úr vafasamri vítaspyrnu.

Meiðsli Garys Neville, fyrir-
liða United, skyggja óneitanlega 
á sigurgleðina. „Gary skaddaði 
liðbönd í ökkla og verður líklega 
frá keppni næstu þrjár vikurnar,“ 
sagði Sir Alex Ferguson þjálfari 
United að leiknum loknum. 

„Þetta er mikið áfall fyrir okkur 
en leikmennirnir létu það ekki á 
sig fá og sýndu mikinn styrk og 
vilja til að klára þennan leik. Að 
skora fjögur mörk á þessum tíma 
árs er frábært.“ Ronaldo fór á 
kostum í leiknum og var arkitekt-
inn bak við þrjú fyrstu mörk Unit-
ed og það fór ekki framhjá stjór-
anum. „Ronaldo  hefur átt frábært 
tímabil. Samvinna hans og Way-
nes Rooney í leiknum í dag var í 
hæsta gæðaflokki.“

Sam Allardyce, stjóri Bolton, 
átti ekki orð til að lýsa frammi-
stöðu sinna manna í leiknum. „Ég 
skil ekki hvernig þeir skoruðu 
þrjú mörk eftir að við áttum föst 
leikatriði. Okkar sterkasta hlið á 
að vera að verjast skyndisóknum. 
Þetta var vandræðalegt og ég er 

öskuvondur yfir þessu.“
Chelsea fylgir United fast eftir 

og er enn sex stigum á eftir topp-
liðinu eftir auðveldan, 3-0, sigur 
á Sheffield United. Sigur Chel-
sea þýðir að liðið hefur nú unnið 
sex leiki í röð og það kemur Jose 
Mourinho, stjóra liðsins, ekki á 
óvart. „Þegar allir okkar leikmenn 
eru heilir erum við með gott lið og 
það kemur mér ekki á óvart hafa 
unnið sex leiki í röð. Við byrjuðum 
mjög vel í dag, skoruðum tvisvar 
á fyrstu 20 mínútunum og vorum 
með leikinn í  hendi okkar eftir 
það. Þeir bitu aðeins frá sér fyrir 
hlé en við höfðum tögl og hagldir 
og lékum vel í seinni hálfleik.“

West Ham vann Blackburn, sinn 
fyrsta sigur í deildinni síðan liðið 
sigraði Manchester United, 1-0, 17. 
desember. Það má segja að í fyrsta 
skipti í langan tíma var heppn-
in með West Ham því sigurmark 
liðsins hefði aldrei átt að standa. 
Carlos Tevez varði skot félaga 
síns Bobbys Zamora á marklínu 
en annar aðstoðardómarinn veif-
aði flaggi sínu ranglega til merkis 
um að boltinn hefði farið yfir lín-
una og því kærkominn sigur West 
Ham staðreynd.

Manchester United rúllaði yfir Bolton, Chelsea vann öruggan sigur á Sheffield 
Untied og lukkan var loksins með liði West Ham í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Enska úrvalsdeildin

England - Championship

Þýski handboltinn

 Sá sjaldséði atburður 
átti sér stað í gær að Paul Robin-
son, landsliðsmarkvörður Eng-
lands, skoraði hjá helsta keppi-
naut sínum um byrjunarliðssæti 
í enska landsliðinu, Ben Foster, 
þegar Tottenham sigraði Watford 
í ensku úrvalsdeildinni. 

Robinson tók aukaspyrnu af 
80 metra færi og hugðist gefa 
á Mido framherja Tottenham. 
Aukaspyrnan var heldur löng og 
skoppaði einu sinni og sveif svo 
yfir Foster sem vissi ekki hvort 
hann var að koma eða fara og í 
netið.

Þetta er annað mark Robin-
sons á ferlinum en hann skoraði 
fyrir Leeds United gegn Swindon 
í enska deildarbikarnum tímabilið 
2003-2004, þá með skalla.

Skoraði af 80 
metra færi

 Gerplufólkið Viktor 
Kristmannsson og Margrét Hulda 
Karlsdóttir urðu í gær Íslands-
meistarar í fjölþraut á fyrri hluta 
Íslandsmóts í áhaldafimleikum 
sem fram fór í Fimleikahúsi Ár-
manns í Laugardalnum í gær. 

Þetta var fimmta árið í röð og 
sjötta skiptið alls sem Viktor fagn-
ar sigri en Margrét Hulda var að 
vinna í fyrsta sinn. Margrét Hulda 
Karlsdóttir fékk 49,600 stig, í 2. 
sæti varð Kristjana Sæunn Ólafs-
dóttir með 48,550 stig og í 3. sæti 
varð Dóra Sigurbjörg Guðmunds-
dóttir með 48,250 stig en allar 
þessar stelpur eru úr Gerplu. 

Viktor Kristmannsson fékk 
79,800 stig í keppni strákanna, í 
2. sæti varð Dýri Kristjánsson, 
Gerplu með 74,350 stig og í 3. sæti 
varð Bjarki Ásgeirsson, Ármanni 
með 72,950 stig. 

Seinni hluti Íslandsmótsins fer 
fram í dag þegar verður keppt  til 
úrslita á einstökum áhöldum en 
sex stigahæstu einstaklingarnir á 

hverju áhaldi í gær unnu sér inn, 
keppnisrétt í úrslitunum.

Viktor hélt áfram 
sigurgöngu sinni

Einar Hólmgeirsson 
lék sinn fyrsta leik með Gross-
wallstadt í gær eftir meiðslin á 
þumalfingri sem kostuðu hann 
sæti á HM. Grosswallstadt stein-
lá á heimavelli, 33-26, gegn Nord-
horn. Einar skoraði 5 mörk  og Al-
exander Pettersson 7.

Skoraði fimm 
mörk í ósigri



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé   
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum  
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin truflun  
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is   —  Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.
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BLEKKINGAMEISTARINN

„SANNKALLAÐ LISTAVERK
sem sker sig úr í hafsjó af 

eftirlíkingum. Virkilega töfrandi 
mynd sem minnir mann á af 

hverju maður varð ástfangin af 
kvikmyndum til að byrja með.“

- Lou Lumenick, New York Post

„HRÍFANDI! STÓRBROTIN SAGA
um listina, ástina og pólítíkina!

Edwart Norton hefur aldrei verið 
betri og Paul Giamatti á Óskarinn 

skilið! Dularfull og dáleiðandi!“
- Peter Travers, Rolling Stone

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að trúa á kraftaverk!“

- Stephen Holden, The New York Times

„JESSICA BIEL ER MESTI
GALDURINN VIÐ ÞESSA MYND;

hún umbreytist algjörlega í 
austurríska greifynju og stimplar sig 

þar með inn sem frábær leikkona 
sem ber að taka alvarlega.“

- Entertainment Weekly
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VINNUR!9. HVER

VINNUR!

SENDU SMS JA JA SMF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

Iceland Express deild karla

DHL deild kvenna

Lengjubikar karla

 KR-ingar eru ekki á 
leiðinni í sumarfrí, það sýndu þeir 
með sannfærandi 87-78 sigri á 
ÍR-ingum í Seljaskólanum í gær. 
KR-liðið kom einbeitt og ákveðið 
til leiks og fyrsti leikhlutinn var 
Breiðhyltingum afar erfiður. KR 
vann hann 22-9 og ÍR-ingar voru 
með 8 tapaða bolta og aðeins tvær 
körfur fyrstu 10 mínútur leiksins. 
KR-ingar náðu mest 23 stiga for-
skoti í öðrum leikhluta og voru í 
bílstjórasætinu út leikinn þótt ÍR-
ingar hafi fundið baráttuandann í 
leikhléi.

Það er erfitt að taka einhvern út 
úr KR-liðinu í gær, allir leikmenn 
liðsins lögðu sitt af mörkum og sjö 
leikmenn skoruðu á bilinu 8 til 16 
stig. Pálmi Freyr Sigurgeirsson 
var stigahæstur og hélt auk þess 
Eiríki Önundarsyni í 4 stigum, 
Tyson Patterson stjórnaði spili 
liðsins af skynsemi og öryggi, Jer-
emiah Sola skilaði sínu og ungu 
strákarnir, Brynjar Þór Björns-
son og Darri Hilmarsson, áttu frá-
bæra innkomu af bekknum, skor-
uðu saman 23 stig og nýttu 9 af 12 
skotum sínum. 

Benedikt Guðmundsson, þjálf-
ari KR var líka sáttur í leikslok. 
„Það reyndi virkilega á karakt-
erinn í liðinu og að liðið þurfti að 
koma sterkara andlega til leiks. 
Við vorum í þannig stöðu að ann-
aðhvort komum við svona og 
tókum þetta eða við vorum hætt-
ir í vetur. Ég var alltaf bjartsýnn 
á að við kæmum til baka,“ sagði 
Benedikt.

„Við komum öllum inn í leikinn, 
vorum að ógna allstaðar og fund-
um þetta jafnvægi í sókninni sem 
við höfum verið að leita að upp 
á síðkastið. Það vita allir að við 
erum að keppa við frábært lið sem 
getur unnið öll liðin í deildinni. Við 
þurfum að eiga okkar bestu leiki 
til þess að vinna ÍR. Staða þeirra í 
deildinni segir ekkert til um styrk 
liðsins og þetta er búið að vera 
eitt besta liðið síðustu tvo mán-
uði. Lykillinn hjá okkur er að eiga 
toppleiki annars förum við ekk-
ert framhjá svona góðu liði,“ sagði 
Benedikt.

ÍR-ingar virtust yfirspenntir 
og hræddir í upphafi leiks og létu 
ákveðna KR-inga valta yfir sig í 

upphafi leiks. Þeir jöfnuðu sig en 
þá var það orðið of seint.

„Við gáfum frá okkur leikinn í 1. 
leikhluta. Þeir komu ákveðnir og 
spiluðu góða vörn á okkur og við 
bökkuðum. Þeir unnu þennan leik 
á góðri vörn. Við vorum að berjast 
í seinni hálfleik en það er erfitt að 
koma til baka þegar þú ert kominn 
24 stig undir,“ sagði Keith Vassell 
sem var í algjörum sérflokki í liði 
ÍR með 22 stig og 9 fráköst. 

„Við erum enn fullir sjálfs-

trausts og það hefur ekkert 
breyst. Þetta kemur til með að 
ráðast af því hvort liðið er tilbú-
ið að berjast meira og einbeita sér 
að því að vinna leikinn. Bæði lið 
eru nú með bakið upp við vegginn; 
þeir þurfa að vinna af því að þeir 
eru að spila gegn liðinu í 7. sæti 
og við þurfum að vinna af því að 
við ætlum okkur að verða Íslands-
meistarar,” sagði Keith eftir leik-
inn í gær.

KR-ingar tryggðu sér oddaleik með sannfærandi 78-87 útisigri á ÍR-ingum í 
Seljaskóla í gær. Sjö leikmenn KR skoruðu átta stig eða fleiri í leiknum.

 Birgir Leifur Hafþórsson 
atvinnukylfingur úr GKG lék á 
72 höggum á þriðja keppnisdegi 
TCL Classic golfmótisins á Hain-
an eyju í Kína og er í 47.-55. sæti 
fyrir lokahringinn á sex höggum 
undir pari.

Púttin voru að stríða Birgi 
Leifi en hann fékk tíu pör, fjóra 
fugla og fjóra skolla á hringnum 
en hann missti nokkur stutt pútt 
fyrir pari og hefði því hæglega 
getað gert enn betur. -

Birgir á parinu 
á þriðja degi

 Ágætur árangur náðist á Ís-
landsmeistaramótinu í 50 metra 
laug í gær. Kvennasveit Ægis 
setti Íslandsmet í 4x200m skrið-
sundi á tímanum 8:49,13 mín. 
Olga Sigurðardóttir, Kolbrún Ýr 
Kristjánsdóttir, Jóhanna Gerða 
Gústafsdóttir og Auður Sif Jóns-
dóttir syntu fyrir sveitina.

Erla Dögg Haraldsdóttir ÍBR 
var aðeins 32/100 sek. frá 15 ára 
gömlu Íslandsmeti Ragnheiðar 
Runólfsdóttur í 50 metra bringu-
sundi kvenna. Í sömu grein karla 
var Jón Oddur Sigurðarson KR 
aðeins 10/100 sek. frá Íslandsmeti 
Jakobs Jóhanns Sveinssonar.

Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir 
virðist vera að nálgast sitt gamla 
form en hún var aðeins hálfri sek-
úndu frá eigin Íslandsmeti í 50m 
flugsundi.

Kvennasveit 
Ægis með met

 Kobe Bryant fór á 
kostum þegar Los Angeles Lakers 
vann loks eftir sjö ósigra í röð í 
fyrrinótt þegar liðið lagið Port-
land Trail Blazers, 116-111, í 
framlengdum leik.

Svo virðist sem Bryant hafi 
fengið sig fullsaddan á slöku 
gengi liðsins og ákveðið að grípa 
til sinna ráða. Bryant skoraði 65 
stig í leiknum en hann hefur einu 
sinni skorað meira, 81 stig gegn 
Toronto á síðasta tímabili. -

Kobe Bryant 
með 65 stig

 Snæfellingar slógu 
Keflavík út úr átta liða úrslitum 
í úrslitakeppni Iceland Express 
deildar karla með 89-103 sigri í 
bráðskemmtilegum leik í Slátur-
húsinu í Keflavík í gær. Snæfell 
vann því einvígið 2-0 og er fyrsta 
liðið sem kemst í undanúrslitin í 
ár.

Það varð strax ljóst í upphafi 
leiks að Snæfell ætlaði sér að selja 
sig dýrt og helst klára einvígið í 
Sláturhúsinu. Mikill hraði var í 
upphafi og skiptust liðin á að setja 
niður hverja þriggja stiga körfuna 
af fætur annarri. Keflvíkingar 
höfðu þó undirtökin í fyrsta leik-
hluta og leiddu 27-24, vel studd-
ir af Joe Drummer og trommu-
sveitinni. Áfram hélst sami hraði 
í öðrum leikhluta og ætluðu Kefl-
víkingar svo sannarlega að sanna 
sig fyrir sjálfum sér og öðrum að 
liðið væri ekki sprungið á limm-

inu. Snæfellingar jöfnuðu leik-
inn þegar leikhlutinn var hálfn-
aður í 37-37 voru til alls líklegir. 
En heimamenn voru vel einbeittir 
og sýndu mikinn karakter á þess-
um kafla enda ekki ásættanlegt að 
tapa á heimavelli svona snemma 
í úrslitakeppninni. Gestirnir áttu 
svo góðan sprett undir lok ann-
ars leikhluta og staðan því 46-50 í 
hálfleik.

Bæði lið voru vel meðvituð um 
mikilvægi leiksins í upphafi þriðja 
leikhluta og var baráttan allsráð-
andi hjá báðum liðum. Síðustu 
mínútur þriðja leikhluta voru eign 
Snæfellinga frá A-Ö. Liðið náði 14 
stiga forskoti og leiddi 65-79 þegar 
síðasti leikhlutinn hófst. Það var 
ekki mínúta liðin af fjórða leikhluta 
þegar Keflavík var búið að minnka 
forskot gestanna í 9 stig og tók því 
Snæfell leikhlé hið snarasta. Þegar 
mínútur voru eftir af leiknum var 

staðan 77-83 og spennan orðin all-
veruleg. Snæfell herti tökin á þess-
um kafla og náði 13 stiga forskoti, 
80-93, þegar rúmar 3 mínútur voru 
eftir. Leikmenn Snæfells léku svo 
á alls oddi undir lokinn og tryggðu 
sér sigur gegn Keflavík 89-103.

Sigurður Þorvaldsson var sátt-

ur í leikslok. „Ég vissi vel að þetta 
yrði erfitt og sannkallað stríð. En 
ég hafði alveg eins á tilfinning-
unni að við myndum vinna 2-0 því 
Keflavík hafa verið í vandræðum 
með kana og meiðsli. Nú er bara að 
bíða og sjá hverja við fáum og við 
hlökkum bara til.“

Snæfell fyrsta liðið inn í undanúrslitin





 Kvennastarfið í körfu-
boltanum í Haukum hefur verið 
frábært undanfarin ár og á dög-
unum urðu Haukar fyrstir til að 
vinna alla fimm bikartitlana sem 
keppt er um í kvennaflokki. 

Ein stúlka úr Haukum skrifaði 
nafn sitt á spjöld sögunnar því hún 
spilaði með öllum fimm flokkum 
Hauka. Þetta er Guðbjörg Sverris-
dóttir, 14 ára yngri systir Helenu 
Sverrisdóttur, fyrirliða Íslands og 
bikarmeistaranna. Þetta einstaka 
afrek verður seint jafnað enda 
þarf margt að fara saman, sama 
félag verður að vinna alla bikara 
og að leikmaður í 9. flokki verður 
að vera það góður að hann komist í 
liðið í meistaraflokki félagsins. 

„Þetta var þreytandi en ég hefði 
alveg geta spilað einn leik í við-
bót,“ segir Guðbjörg sem þurfti 
að harka af sér seinni daginn eftir 
að hafa meiðst illa á ökkla. „Það er 
mikil reynsla að fá að spila með 
þessum eldri stelpum. Ég reyni að 
gera mitt besta. Í eldri flokkunum 
er ég meira að spila á kantinum 
en í mínum flokki þá er ég leik-
stjórnandi,“ segir Guðbjörg. „Ég 
hef hæðina til að spila inni í teig 

og boltatæknina til að spila leik-
stjórnanda þannig að ég ætla ekk-
ert að stefna á að spila ákveðna 
stöðu. Ég finnst það langbest að fá 
að spila margar stöður og finnst 
best að vera ekki föst í ákveðnu 
hlutverki,“ segir Guðbjörg.

Guðbjörg jafnaði einnig árang-
ur systur sinnar frá árinu 2002 
þegar Helena Sverrisdóttir var 
einnig valin best í í bikarúrslita-
leikjum 9. og 10. flokks. Guðbjörg 
var með 26 stig, 15 fráköst, og 7 
stolna bolta á 22 mínútum í 55-23 
sigri Hauka á Hamar/Selfoss í úr-
slitaleik 9. flokks og 36 stig, 12 
fráköst, 11 stolna bolta og 4 varin 
skot í 62-57 sigri í framlengdum 
úrslitaleik 10. flokks gegn Hruna-
mönnum. Guðbjörg komst ekki 
á blað í leikjum stúlknaflokks og 
unglingaflokks en var með 13 stig 
og 12 fráköst í sigri stúlknaflokks-
ins í undanúrslitunum. Guðbjörg 
spilaði síðan í 4 mínútur í bikarúr-
slitaleik meistaraflokks. 

Guðbjörg kemur úr mikilli 
körfuboltafjölskyldu og foreldr-
ar hennar eru mjög virk í starfinu 
í Haukum. Þau mæta á alla leiki 
og styðja vel við bakið á krökkun-

um sínum.  „Það er erfitt að æfa 
svona mikið en ég fæ alltaf mikla 
hjálp frá foreldrunum og nánustu 
vinum,“ segir Guðbjörg og hún 
segist ennfremur hafa verið mjög 
spennt að fá að spila með eldri 
systur sinni áður en hún færi út í 
háskólanám. „Ég var að reyna að 
komast í meistaraflokkinn í vetur 
þannig að ég gæti spilað með henni 
áður en hún færi út. Mér langar 
líka að fara út í skóla í Bandaríkj-
unum,“ segir Guðbjörg.

„Mig langar mest að bæta mig í 
vörninni og verða jafngóð og Pál-
ína. Vörnin er aðalmálið,“ segir 
Guðbjörg sem hefur verið sett til 
höfuðs bestu leikmönnum and-
stæðinganna á þeim mínútum sem 
hún hefur fengið að spreyta sig í 
meistaraflokknum í vetur.

Guðbjörg er ekkert hætt því 
framundan eru lokaúrslit Ís-
landsmótsins. Guðbjörg gæti þar 
bætt við nokkrum titlum en þó 
ekki nema fjórum af því að ekki 
er keppt á Íslandsmóti unglinga-
flokks kvenna þar sem ekkert 
félag lagði í Haukana í vetur sem 
voru þeir einu sem skráðu sig í 
mótið.

Haukastúlkan Guðbjörg Sverrisdóttir er fyrsta alla íslenskra körfuboltamanna 
bikarmeistari í öllum fimm flokkunum sem keppt er í í bikarkeppni körfunnar. 

 Ágúst Björgvins-
son þjálfar Guðbjörgu í þremur 
flokkanna, meistaraflokki, ungl-
ingaflokki og stúlknaflokki. Ágúst 
hefur mikla trú á Guðbjörgu og 
hefur tekið hana inn í meistara-
flokkinn í vetur. 

„Hún er rosalega fjölhæf og 
hefur verið mjög dugleg undan-
farin sumur,“ segir Ágúst. En 
hverjir eru helstu kostir hennar? 

„Hún er alhliða leikmaður og 
mjög góður varnarmaður. Hún skil-
ur leikinn mjög vel bæði varnar- 
og sóknarlega. Á seinni árum hefur 
hún síðan verið að taka ennþá 
meiri ábyrgð á sig. Hún sýndi það 
þessa bikarhelgi að hún getur tekið 
virkilega af skarið,“ segir Ágúst 
sem hefur unnið mikið með systur 
hennar, Helenu Sverrisdóttur. 

„Það er margt líkt og jafnframt 
margt ólíkt með þeim. Ég kynnist 
Helenu á mjög svipuðum aldri og 
hef ágætis samanburð. Þær voru 
báðar rosalega metnaðargjarnar 
á þessum aldri. Guðbjörg á eftir 
að verða stærri og á ekki eftir að 
verða alveg jafnmikill leikstjórn-
andi og Helena. Hún á eftir að 
verða mikill skorari og sterkur 
varnarmaður,“ segir Ágúst.

En það er ekki alltaf auðvelt að 
skara fram úr svona ung. „Hel-
ena hefur fengið mikla gagnrýni 
og fær mikla gagnrýni enn í dag. 
Hún fékk mikla gagnrýni á þess-
um aldri sem Guðbjörg er á núna. 
Gugga er þegar byrjuð að fá mikla 
gagnrýni og þar koma foreldr-
ar þeirra tveggja inn því þau hafa 
hjálpað þeim mikið að vinna úr 
öllu álaginu sem er sett á þessar 
stelpur. Ég veit að það mun hjálpa 
Guðbjörg ótrúlega mikið að eiga 
skilningsríka og góða foreldra,“ 
segir Ágúst.

Fjölhæf og góð 
í vörninni

Almenn störf á framleiðslusviði
Duglegir og samviskusamir starfsmenn óskast á 12 og 8 tíma 
vaktir í kerskála, steypuskála og skautsmiðju. Störfin eru fjöl-
breytt og tækifæri gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna til að
starfa hjá Norðuráli.

Hvernig sækir þú um?
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 26. mars 
næstkomandi.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg
og Guðný Sævinsdóttir hjá Hagvangi
í síma 520 4700.

Farið verður með umsókn þína og allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. Norðurál 
framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útflutnings og unnið er að stækkun 
álversins sem felur í sér að framleiðslugetan verður aukin í 260.000 tonn 
á þessu ári.

Störf hjá Norðuráli
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Norðuráli
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Íslandsfugl kjúklingabringur
1.459 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

Pepsi Max 2 ltr.
69 kr/stk.

42%
afsláttur

Þú sparar 1.056 kr/kg

30%
afsláttur

Emmess Lúxus Skafís
197 kr/stk. áður 281 kr/stk.

Freschetta Calzone
2 fyrir 1

Villikryddað lambalæri
995 kr/kg. áður 1.989 kr/kg.

50%
afsláttur

Þú sparar 995 kr/kg



Klígjukenndur lýtalæknir



Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00
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Skápasamstæða
Stærð: 305x57xH:190
Sprautað svart gler – eik

Verð: 255.000,-

Vegghengdur skenkur
Stærð: 183x42xH:62
Sprautað svart gler – eik
Einnig fáanlegur í stærð:
123x42xH: 62
243x42xH: 62

Verð: 98.000,-

Skápasamstæða
Stærð: 305x57xH:202
Háglans hvítt – tekk

Verð: 244.000,-
Einnig fáanlegt:
Sprautað svart gler - vengi
Sprautað svart gler - eik

Vegghengdur skenkur
Stærð: 183x42xH:62
Háglans hvítt – tekk

Verð: 98.000,-

Stækkanlegt borð
Stærð: 160(208)x90
Tekk

Verð: 76.000,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305x210
Einnig fáanlegur í svörtu leðri

Verð: 238.000,-

Romeo leðurtungusófi
Stærð: 320x165
Einnig fáanlegur í svörtu leðri

Verð: 222.000,-

Skenkur
150x40xH:90

Verð: 79.000,-

Hvíttuð eikarlína

Nýjar vörur frá

Stækkanlegt borð
stærð: 160(248)x100
Einnig fáanlegt í stærð:
200(288)x110
140(230)x140

Verð frá: 116.000,-

Leðurstóll Paris
Verð: 17.500,-
Borðstofuborð og 6 stólar saman
Verð: 198.900,-

Borðstofuborð og 6 leðurstólar saman
stærð: 180x100
Verð áður: 183.800.-

Tilboðsverð: 137.850,-

Borðstofuskenkur
180x45xH:125

Verð: 118.000,-

-10%

-25%



Reitti andlegan leiðbeinanda til reiði

Jude Law kemur til landsins um 
næstu helgi. Þetta hefur Frétta-
blaðið eftir áreiðanlegum heimild-
um. Hann hefur þegar pantað sér 
herbergi á 101 hótel þar sem hann 
dvaldi síðast og hyggst skoða næt-
urlífið aðeins betur en þá og jafn-
vel einnig fara út á land. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins mun leikarinn dveljast hér 
í nokkra daga enda hefur 
hann gjörsamlega fallið 
fyrir landi og þjóð.

Eins og Fréttablað-
ið greindi frá hefur 
þessi ferð Law staðið 
til um þó nokkurn tíma 
og ætlar breski sjar-
mörinn að skilja börn-

in sín þrjú eftir heima en tekur 
þess í stað nokkra góðvini með 
sér. Ekki hefur fengist upp-
gefið hvort það séu einhverjir 
þungavigtarmenn úr bresku 
skemmtanalífi en samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins 
er ekki loku skotið fyrir að 
leikarar á borð við Ewan 
McGregor og Johnny 
Lee Miller slæðist með. 
Ef marka má fréttir er-

lendu slúðurpressunnar 
þá gæti allt eins verið 
að Law fetaði í fótspor 
Leonardos DiCaprio 
og tæki með sér nýju 
kærustuna sem er 

samkvæmt nýjustu 
fréttum glam-
úrgellan Lindsay 
Lohan. Ástamál 
Law hafa lengi 
verið á milli tann-
anna hjá gulu 
pressunni og er 

skemmst að minnast storma-
sams sambands leikarans 
og Siennu Miller.

Law var hér á landi fyrir 
tæpum mánuði og var það 

í þriðja sinn sem hann 
heimsækir Ísland. 

Honum tókst að láta 
lítið fyrir sér fara 
en skellti sér meðal 
annars í sund og á 

skauta í Laugadaln-
um og reið út með Ís-

hestum í Hafnafirði 
ásamt krökkunum 
sínum. Þá fór fjöl-
skyldan í skoðunar-
ferð um Latabæ.

Jude Law kemur í næstu viku

„Það er alltaf góð tilfinning að vera 
við hliðina á Ragga Bjarna. Hann 
er svo hress og kátur og bjartsýnn 
og það er svo mikil gleði og birta 
yfir karlinum,“ segir Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri um 
vin sinn til tuttugu ára og núver-
andi söngfélaga.

Þeir félagar hafa vakið mikla at-
hygli síðan þeir byrjuðu að troða 
upp saman á hjúkrunarheimilum 
og félagsmiðstöðvum í Reykjavík. 
Þeir hafa sungið á styrktartónleik-
um í Grafarvogskirkju fyrir fram-
an átta hundruð manns, auk þess 
sem þeir vöktu mikla lukku á stór-
tónleikum í Háskólabíói á dögun-
um. Sat Vilhjálmur þá á fremsta 
bekk þegar Raggi skoraði á hann 
að stíga á svið og taka lagið með 
sér og hinni berfættu Eivöru Páls-
dóttur. Sungu þau í tvígang 
slagarann „Vertu ekki að 
horfa svona alltaf á mig“ 
og fóru meðal annars út 
í sal til áheyrenda. Áttu 
þau ekki í vandræðum 
með að bæta stemn-
inguna, sem var 
þó mikil fyrir.

„Ég varð 
við áskor-
un Ragga. 
Við höfum 
tekið þetta lag 
saman nokkuð 
oft þannig að ég 
hafði ekkert fyrir 
því að syngja það,“ 
segir Vilhjálmur. 
Undirleikari var 
útvarpsmaðurinn
geðþekki Þorgeir 
Ástvaldsson.

Raggi Bjarna ber 
Vilhjálmi jafnframt 
vel söguna og minn-
ist þess sérstaklega 
er þeir sungu saman 
í sextugsafmæli Vil-
hjálms. Hann segir að 

borgarstjórinn sé 
þrælgóður söngv-
ari. „Hann er ekki 
vanur að syngja 

mikið en hann yrði 
ágætis söngvari ef 

hann gefði sér tíma í 
það því hann er lagviss 

maður,“ segir Raggi.
Auk „Vertu ekki að 

horfa svona alltaf á mig“ 
hafa verið á efnisskrá 

þeirra lög á borð 
við Játning, 

Komdu
í kvöld 
og Suður 
um höfin. 

Má því 
segja að Vilhjálm-
ur sé kominn með 
töluverða reynslu úr 

skemmtanabransan-
um. „Ég söng í gamla 
daga í Verslunarskóla-
kórnum og hef alltaf 
haft mjög gaman af 
söng. Mér finnst mjög 

viðeigandi þegar ég er í kirkju að 
syngja með. Ég hlusta líka töluvert 
á nútímatónlist og sumum finnst 
það sérkennilegt að sextugur maður 
þekki þessi lög. Ég hef gaman af 
fallegri og svona þægilegri og lýr-
ískri tónlist með góðum melódíum. 
Eins og lagið sem Eiríkur brúni, 
eða rauði, ég veit ekki alveg hvort 
það er, syngur,“ segir hann í léttum 
dúr og vísar þar í breyttan hára-
lit Eiríks Haukssonar í nýju mynd-
bandi við Eurovision-lagið „Ég les 
í lófa þínum.“ Hefur Vilhjálmur 
fulla trú á að lagið nái langt í Hels-
inki í vor. „Ég held að það venjist 
mjög vel. Það er góður taktur í því. 
Það var svolítið „irriterandi“ fyrst 
en þegar maður heyrir það oftar 
er það miklu aðgengilegra. Það er 
fínn stígandi í laginu.“

Vilhjálmur ætlar sér ekki að 
skorast undan ef Raggi óskar 
aftur eftir kröftum hans á tónleik-
um svipuðum þeim í Háskólabíói: 
„Ég mun aldrei bregðast Ragga ef 
hann kallar á mig.“

„Ég lærði að maður þarf ekkert 
að taka neitt ef maður tilheyrir 
yfirstétt á Íslandi, þarf ekki að 
sinna kvaðningu um að mæta 
sem vitni í sakamáli. Hvað þá 
að gefin sé út handtökuskipan á 
viðkomandi lögum samkvæmt. 
Nú ætla ég að gerast yfirstétt.“

SUNNUDAGUR
18.MARS
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(The Cranes Are Flying / Letyat
zhuravli)
(RUS), Mikheil Kalatozishvili, 1957.

(East of Eden),
(USA), Elia Kazan, 1955.

KLUKKAN  15.00

KLUKKAN  19.00

KLUKKAN  21.00

AUSTAN VIÐ EDEN

(East of Eden),
(USA), Elia Kazan, 1955.

AUSTAN VIÐ EDEN

TRÖNURNAR FLJÚGA

(James Dean: Forever Young)
(USA), Michael J. Sheridan, 2005.

KLUKKAN  17.15

EILÍF ÆSKA





Við erum 
himinlifandi!

www.icelandexpress.is

Iceland Express hlaut hvatningarverðlaun þegar Bylgjan og Neytenda-
samtökin veittu Neytendaverðlaunin 2007 í tilefni af alþjóðadegi 
neytendaréttar þann 15. mars. 

Um 7.000 neytendur tóku þátt í netkosningu og völdu Iceland Express 
umfram önnur fyrirtæki í flugsamgöngum með afgerandi hætti.

Við erum afar þakklát fyrir þessa viðurkenningu og lítum á hana sem 
hvatningu til að gera ferðalög farþega okkar enn ánægjulegri.

Takk fyrir okkur!

HVATNINGARVERÐLAUN2007

Ennþá til miðar í stæði

28. mars

Senn taka Hafnfirðingar afdrifa-
ríkustu ákvörðunina sem tekin 

hefur verið um framtíð bæjarins 
síðan Hansakaupmenn réðu þar 
ríkjum. Spurt er hvort bæjarbúar 
vilji að stærsta álbræðsla Evrópu 
rísi í hjarta Hafnarfjarðar. 

raun er undarlegt að spyrja þurfi að 
að þessu. Ef af fyrirhugaðri stækk-
un verður mun álverið í Straumsvík 
nefnilega ausa um 70 tonnum af svif-
ryki á ári yfir íbúabyggð í bænum. 
Losun gróðurhúsalofttegunda mun 
rúmlega tvöfaldast og fyrirhuguðu 
útivistarsvæði verður fórnað undir 
stærstu línumannvirki á Íslandi með 
36 metra háum möstrum. Dettur ein-
hverjum virkilega í hug að það sé 
hagur Hafnarfjarðar?

hefur verið dapurlegt að 
sjá hvernig útlenskir auðkýfing-
ar með fulla vasa fjár og íslenskt 
leiguþý þeirra hafa dembt blá-
köldum lygum og hræðsluáróðri 
yfir Hafnfirðinga til að fá þá til 
að makka rétt og lúta hagsmunum 
fyrirtækisins. Sýndar eru falleg-
ar myndir af ímynduðu álveri þar 
sem „óvart“ vantar allar raflínur, 
skorsteina jafnháa Hallgríms-
kirkju og ýmislegt annað sem þarf 
til að álbræðslan yrði starfhæf. 
Jafnvel eru sýndar myndir af litlu 
álveri í Noregi sem er jafnlíkt fyr-
irhugaðri stóriðju í Straumsvík 
og lambasparð er fjóshaugi. Af 
hverju ætti sá sem hefur sannleik-
ann sín megin að ljúga? 

er að verði stækkunin ekki 
samþykkt verði álverinu lokað 
því núverandi stærð sé svo óhag-
kvæm í rekstri. Hún er þó ekki 
óhagkvæmari en svo að aðeins 
þrjú þeirra 22 álvera sem ALCAN 
starfrækir nú eru stærri. Af 
hverju ætti álverið í Straumsvík 
að vera lagt niður? Af því að það 
er svo þreytandi að græða bara 
fjóra milljarða á því á hverju ári? 
Enginn hefur nefnt að loka eigi 
einhverju hinna álveranna.

þótt lokað yrði, bættur sé skað-
inn. Nýlega misstu um 600 manns 
vinnuna við brotthvarf Bandaríkja-
hers. Samt lagðist byggð á Suður-
nesjum ekki af eins og hótað hafði 
verið. Íslenskt atvinnulíf þyrstir í 
vinnuafl. Vinnufær Íslendingur er 
ekki vandamál, hann er tækifæri. 
Það er ALCAN sem þarf Hafnar-
fjörð, ekki öfugt – sama hve mörg-
hundruð milljónum fyrirtækið ver 
til þeirrar blekkingar.

ekki ljúga vitið úr haus-
num á okkur. Látum ekki stjórnast 
af innihaldslausum hótunum og 
hræða okkur til undirgefni.

ekki erlendum auðhring 
Hafnarfjörð barna okkar.

Fagri 
Hafnarfjörður?


