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Stútfullt blað af 
atvinnuauglýsingum

Opið 13-17 í dag

Endalaust úrval
af fermingargjöfum!

Gráta á hverjum stað

Skólayfirvöld bönnuðu 
nemendafélagi Borgarholtsskóla 
að halda Lan-mót, sem gengur út 
að hópur fólks 
hittist og spil-
ar saman tölvu-
leik yfir netið. 
Stjórn nemenda-
félagsins segir 
sér hafa verið 
hótað brott-
rekstri ef mótið 
hefði verið hald-
ið. Reynir Grét-
ar Jónsson, sem 
situr í stjórn nemendafélagsins, 
er ósáttur við þessa ákvörðun og 
segir mjög marga nemendur hafa 
haft áhuga á mótinu.

Aron Tómas Haraldsson, for-
varnafulltrúi Borgarholtsskóla, 
segir orðum aukið að stjórn-
inni hafi verið hótað brottrekstri 
úr skólanum. „Við erum ekki að 
segja að tölvur og tölvuleikir 
séu upphaf alls ills,“ segir Aron 
Tómas, sem segir skólayfirvöld 
einfaldlega vera að bregðast við 
fréttum af því að heimilishaldi sé 
stundum haldið í heljargreipum 
vegna tölvuleikjafíknar. -

Banna tölvu-
leikjamót

„Þetta eru 
ánægjulegar niðurstöður,“ segir 
Ómar Ragnarsson, formaður Ís-
landshreyfingarinnar, um niður-
stöðu skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins. 5,0 prósent segjast myndu 
kjósa hreyfinguna og gæti hún því 
fengið þrjá þingmenn kjörna. „Ís-
landshreyfingin er rétt að fara af 
stað og ég vona að þetta gefi tóninn 
fyrir áframhaldið.“

Frjálslyndi flokkurinn held-
ur áfram að tapa fylgi og segj-
ast nú 4,4 prósent myndu kjósa 
flokkinn. Samkvæmt því er ólík-
legt að flokkurinn fengi nokkurn 
þingmann kjörinn. „Mér finnst 
fylgistapið óásættanlegt og sýnir 
að við þurfum að fara á fullt með 
kosningabaráttuna okkar, sem er 
ekki hafin að neinu marki enn,“ 
segir Guðjón Arnar Kristjánsson, 
formaður Frjálslynda flokksins.  

Fylgi Samfylkingar eykst aðeins 
frá síðustu könnun blaðsins og segj-
ast nú 21,0 prósent myndu kjósa 
flokkinn, sem gæfi um fjórtán 
þingmenn. Ágúst Ólafur Ágústs-
son, varaformaður Samfylkingar-
innar, segist treysta þjóðinni til að 
velja skynsamlega í vor. „Margir 

eru óákveðnir enn, en Samfylking-
in er að mjakast upp, sem er í takt 
við það sem við höfum fundið.“ 

Vinstri græn missa svolítið fylgi 
nú og segjast 23,3 prósent myndu 
kjósa flokkinn. Steingrímur J. Sig-
fússon, formaður Vinstri grænna, 
segir niðurstöðuna eins og við hafi 
verið að búast. „Nýja framboðið 
var kynnt í vikunni og fékk mikla 
athygli, svo það kemur ekki á óvart 

að það komist á blað. Það er hins 
vegar ekki hægt að segja að það 
fylgi því mikil sveifla, því bæði 
Frjálslyndir og Íslandshreyfingin 
eiga það á hættu að fá engan mann 
kjörinn.“

Fylgi Sjálfstæðisflokks dalar 
einnig lítillega og segist 36,1 pró-
sent myndu kjósa flokkinn nú, sem 
gæfi flokknum 24 þingmenn. Arn-
björg Sveinsdóttir þingflokksform-
aður segir niðurstöðuna sýna að 
flokksmenn þurfi að herða sig enn 
frekar, þrátt fyrir að vera á góðu 
róli. 

Fylgi Framsóknarflokks stend-
ur í stað og segjast nú 9,4 prósent 
myndu kjósa flokkinn. Samkvæmt 
því yrðu framsóknarþingmennirn-
ir sex. Guðni Ágústsson, varafor-
maður Framsóknarflokksins, segir 
könnunina lofa góðu fyrir fram-
sóknarmenn. „Við erum álíka stórir 
og við vorum mánuði fyrir síðustu 
kostningar og við næstum því tvö-
földuðum það fylgi. Stóru fréttirn-
ar í þessu eru náttúrlega þær að enn 
er þessi mikla athafnaríkisstjórn 
fallin sem hefur setið að völdum á 
Íslandi. Það eru stórtíðindi.“ 

Íslandshreyfingin 
með fimm prósent
Fimm prósent segjast myndu kjósa Íslandshreyfinguna, samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Fréttablaðsins sem er fyrsta könnunin sem gerð er eftir að flokkur-
inn kynnti framboð sitt. Ómar Ragnarsson segir þetta ánægjulegar niðurstöður. 

Öryggis-
ráð Sameinuðu þjóðanna sam-
þykkti einróma í gærkvöldi álykt-
un um frekari refsiaðgerðir gegn 
Írönum vegna kjarnorkuáætlunar 
þeirra. Í þeim felst bann við vopna-
útflutningi frá Íran og að eignir 
þeirra einstaklinga og samtaka 
sem koma að kjarnorku- og eld-
flaugaáætluninni verða frystar.

Mahmoud Ahmadinejad Írans-
forseti var ekki viðstaddur at-
kvæðagreiðsluna þrátt fyrir að 
hafa óskað sérstaklega eftir því. 
Hann segir Bandaríkjamenn hafa 
tafið fyrir afgreiðslu á vegabréfs-
áritun fyrir hann. Því neita Banda-
ríkjamenn. Eldfimt ástand ríkir á 
milli Írana og Vesturlanda eftir að 
Íranar handtóku fimmtán breska 
sjóliða á föstudag. 

Refsiaðgerðir 
samþykktar



Sigurður Kári, ertu búinn að 
tryggja þér miða?

Laxnesbúið ehf. á Laxnesi II vill 
að bæjaryfirvöld breyti aðalskipulagi þannig að 
ekki verði lengur vatnsverndarsvæði í kringum 
vatnsbólið Guddulaug í Mosfellsdal.

Aðaleigandi Laxnesbúsins er Nýsir ehf. Fyrir-
tækið hyggur á uppbyggingu stórs íbúðahverf-
is á um 120 hekturum. Vill félagið fá vatnsvernd 
aflétt af 24 hektara svæði umhverfis Guddu-
laug. Lindin er varavatnsból fyrir Mosfellsbæ.

Nóbelsskáldið Halldór Laxness gat um upp-
sprettuna Guddulaug í æskuminningabók sinni 
Í túninu heima:

„Í dalnum trúðu allir á þessa lind; einlægt ef 
einhver var sjúkur var sótt vatn í þessa lind. 
Faðir minn trúði á þessa lind. Ég trúði líka á 
þessa lind. Þegar faðir minn var hætt kominn af 
lúngnabólgu í fyrra sinnið var ég látinn sækja 
vatna handa honum í þessa lind tvisvar á dag og 
honum batnaði,“ skrifaði Halldór.

Haraldur Líndal Haraldsson, framkvæmda-
stjóri Nýsis þróunarfélags, segir skipulagningu 
nýja Laxnes-hverfisins alla á frumstigi. Hugs-
anlega verði þar eingöngu hálfs til eins hektara 
einbýlishúsalóðir en ef till vill blönduð íbúða-
byggð.

Varðandi vatnsverndina segist Haraldur 
vongóður um að orðið verði við óskum félags-
ins. „Við værum ekki að sækja um nema vegna 
þess að við teljum ekki óeðlilegt að fara fram á 
þetta,“ segir hann.

Vatn er notað úr Guddulaug á álagstímum 
þegar vatnsbólið í Laxnesdýjum þar ofar í sveit-
inni fullnægir ekki þörfum Mosfellinga. Annars 
fá íbúar bæjarins tvo þriðju hluta neysluvatns 
síns frá Reykvíkingum.

Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar frestaði því á 
síðasta fundi að taka afstöðu til erindis Laxnes-
búsins. Haraldur Sverrisson, formaður nefnd-
arinnar, segist ekki eiga von á því að aðalskipu-
laginu verði breytt í bráð. „Það er dálítið langt í 
það, held ég,“ segir formaðurinn.

Hestabóndinn Þórarinn Jónasson á Laxnesi I 
tekur enn dýpra í árinni: „Þetta eru bara draum-
órar. Hér er vatnsverndarsvæði og landið er til 
landbúnaðarnota. Því verður ekki breytt í fyrir-
sjánlegri framtíð.“ 

Vilja íbúðahverfi á vatns-
bóli í Laxnesi í Mosfellsdal
Laxnesbúið ehf. vill að vatnsvernd verði aflétt á svæði umhverfis vatnsbólið Guddulaug í Mosfellsdal til að 
byggja íbúðir. Draumórar, segir bóndinn á Laxnesi. Halldór Laxness sagði lindina hafa lækningamátt. 

Íranar fullyrtu í gær 
að bresku sjóliðarnir fimmtán 
sem Íranar handtóku á föstudag á 
Persaflóa hefðu játað að hafa siglt 
í leyfisleysi inn í íranska lögsögu. 
Íranar saka Breta um að hafa reynt 
að ráðast inn í landið. Sjóliðarnir 
hafa verið fluttir til Teheran.

Bresk stjórnvöld krefjast þess 
að sjóliðunum verði sleppt úr haldi 
tafarlaust. Þeir hafi ekki verið við 
störf í íranskri landhelgi, heldur 
íraskri, en Íranar og Írakar eru 
ósammála um það hver hefur yfir-
ráð yfir svæðinu. 

Háttsettur foringi í Íraksher 
sagði í gær að samkvæmt upp-
lýsingum hans hefðu bresku sjó-

liðarnir ekki verið í íraskri land-
helgi. Evrópusambandið krafð-
ist þess einnig í gær að Bretunum 
yrði sleppt án tafar.

Sjóliðarnir bresku höfðu verið 
við leit í írönsku kaupskipi vegna 
gruns um bílasmygl þegar írönsk 
skip umkringdu báta þeirra og 
fylgdu þeim með vopnavaldi til 
íranskrar hafnar.

Málið eykur enn á spennuna 
milli Írans og Vesturlanda vegna 
kjarnorkuáforma Írana og ásak-
ana Bandaríkjamanna þess efnis 
að Íranar sæju herskáum sjíum í 
Írak fyrir vopnum.

Íranskir harðlínumenn hafa 
talað fyrir því að sjóliðunum verði 
ekki sleppt nema Vesturveld-
in falli frá fyrirhuguðum refsiað-
gerðum gegn Írönum vegna kjarn-
orkuáforma þeirra.

Segja Breta hafa reynt innrás
Alvarlegt vinnuslys varð 

fyrir utan kerskála við álver 
Norðuráls á Grundartanga í gær. 
Starfsmaður varð fyrir lyftara og 
fékk tönn lyftarans í fótinn. 

Þyrla Landhelgisgæslunnar var 
kölluð til og var maðurinn fluttur 
á Landspítalann við Hringbraut. 

Ekki er ljóst hver tildrög slyss-
ins voru en slæmt veður var á 
svæðinu í gær. 

Maðurinn gekkst undir aðgerð 
á Landspítalanum. Að sögn lækn-
is missti maðurinn annan fótinn 
en líðan hans var stöðug. 

Hann hlaut ekki aðra áverka 
við slysið.

Missti fót í 
vinnuslysi

 Hluti hraðbrautar í 
Taívan verður girtur af á næstu 
dögum til að rýma fyrir flökku-
fiðrildum sem fljúga frá syðri 
hluta landsins til þess nyrðri í lok 
mars ár hvert.

Fiðrildategundin, sem hefur 
einkennandi hvíta depla á purp-
urabrúnum vængjunum, lifir að-
eins á Taívan og talið er að stofn-
inn telji einungis tvær milljónir 
fiðrilda.

Yfirvöld munu einnig setja upp 
net á hraðbrautinni til að fá fiðr-
ildin til að fljúga hærra og forð-
ast bílana á brautinni. Einnig 
verða sett upp útfjólublá flóðljós 
til að leiðbeina þeim. 

Bílarnir víkja 
fyrir fiðrildum

Á vefsíðu tileink-
aðri drykkjukeppni sem halda átti 
á skemmtistaðnum Pravda í gær-
kvöldi segja að-
standendur hennar 
litla hættu fólgna í 
uppátækinu. Mesta 
mögulega magn sem 
einn keppandi geti 
drukkið séu tveir 
lítrar af bjór, eða 1,5 
lítrar af bjór og eitt 
snafsskot. Auk þess 
verði þriðja árs hjúkrunarfræði-
nemi á staðnum.
Matthías Halldórsson landlækn-
ir ritaði varnaðarorð um keppnir 
sem þessa á vefsíðu sína á föstu-
dag, þar sem hann lýsti þeim sem 
mjög hættulegum.

Ölgerð Egils Skallagrímssonar 
sendi frá sér yfirlýsingu þar sem 
fyrirtækið sór af sér öll tengsl við 
keppnina.

Segja keppnina 
ekki hættulega

„Þessi mikli fjöldi 
hlýtur að skýrast af því að skrár 
þeirra flokka sem eiga sér langa 
prófkjörshefð eru orðnar mjög 
bólgnar og það þarf að taka til í 
þeim,“ segir Steingrímur J. Sig-
fússon, formaður Vinstrihreyfing-
arinnar – græns framboðs, um út-
tekt Fréttablaðsins á flokkskrám 
stjórnmálaflokkanna. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins eru 
rúmlega 85 þúsund Íslendingar 
skráðir í stjórnmálaflokk.

Guðjón Arnar Kristjánsson, 
formaður Frjálslynda flokksins, 
tekur í sama streng og Steingrím-
ur. Hann segir að vel hafi verið 
tekið til í flokksskrá Frjálslyndra 
fyrir landsfund og því séu tölur 
um flokksmenn raunsannar.

Arnbjörg Sveinsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðis-
flokksins, segir að þessi mikli 

fjöldi flokksbundinna hljóti að 
skýrast af almennum stjórnmála-
áhuga Íslendinga. Ágúst Ólafur 
Ágústsson, varaformaður Sam-
fylkingarinnar, segir hins vegar 
að frekar hafi dregið úr flokks-
hollustunni en hitt „Það geta 
þó verið ákveðin meðmæli með 
flokkunum hversu margir vilja 
vera flokksbundnir,“ segir Ágúst.

í Framsóknarflokkinn eru 
skráðir 12.188 félagsmenn. Samt 
sem áður mælist flokkurinn að-
eins með 9,4 prósenta fylgi í nýj-
ustu skoðanakönnum Fréttablað-
ins. Guðni Ágústsson, varafor-
maður Framsóknarflokksins, 
segir að stærsti hluti flokks-
manna sé virkur í flokknum. „Í 
mínu prófkjöri varð ég var við að 
langstærsti hluti þeirra sem voru 
skráðir í flokkinn mætti á kjör-
stað,“ segir Guðni.
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Nauðsynlegur!

Stjórn Mjólku 
áformar að flytja afurðastöð fé-
lagsins frá Reykjavík í Borgar-
nes, að því er segir í fréttatilkynn-
ingu. Sölu- og dreifingarstarfsemi 
Mjólku verður þó ekki flutt frá 
Reykjavík. Áformað er að ný af-
urðastöð verði um 2.000 fermetr-
ar að stærð, og koma tvær lóðir í 
Borgarnesi helst til greina undir 
starfsemina. Ástæður flutnings-
ins eru sagðar þær að núverandi 
húsnæði sé orðið of lítið til að 
hýsa starfsemi félagsins. Auk þess 
leggi fleiri mjólkurbændur á Vest-
urlandi nú afurðir sínar inn hjá 
Mjólku. Ekki kemur fram hvenær 
af flutningnum verður.

Reisir nýja stöð 
í Borgarnesi

Fimm prósent 
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
segjast myndu kjósa Íslandshreyf-
inguna. Þetta er fyrsta könnunin 
sem gerð er eftir að Íslandshreyf-
ingin boðaði framboð sitt á fimmtu-
daginn. Ef þetta yrði niðurstaða 
kosninga myndi flokkurinn fá þrjá 
þingmenn kjörna, vegna reglna um 
jöfnunarsæti sem segja að framboð 
þurfi að ná fimm prósenta fylgi á 
landsvísu til að ná jöfnunarsæti. 

Hið nýja framboð virðist höfða 
frekar til karla en kvenna; 6,4 pró-
sent karla segjast myndu kjósa 
listann en 3,3 prósent kvenna. Þá 
segjast 5,3 prósent kjósenda á 
höfuðborgarsvæðinu myndu kjósa 
Íslandshreyfinguna en 3,1 prósent 
íbúa landsbyggðarkjördæmanna 
þriggja.

Vikmörk reiknast 2,0 prósentu-
stig, sem þýðir að með 95 prósenta 
vissu er hægt að segja að fylgi 
flokksins sé á bilinu 3,0 prósent til 
7,0 prósent.

Vegna fimm prósenta reglunnar 
myndi Frjálslyndi flokkurinn hins 
vegar ekki fá neinn jöfnunarmann 
þar sem fylgi flokksins mælist nú 
4,4 prósent. Ekki er loku fyrir það 
skotið að flokkurinn fengi þing-
mann kjördæmakjörinn, til dæmis 
í Norðvesturkjördæmi, en líklegt 
væri að flokkurinn fengi engan 
mann kjörinn. Nokkur munur er á 
fylgi flokksins eftir búsetu, en 3,1 
prósent íbúa á landsbyggðinni segj-
ast myndu kjósa flokkinn, en 5,3 
prósent íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu. Lítill munur er eftir kyni.

Frjálslyndi flokkurinn fékk 7,4 
prósent atkvæða í síðustu kosning-
um og fjóra þingmenn kjörna og 
mældist með 5,7 prósenta fylgi í 
könnun blaðsins 10. mars. Vikmörk 
við fylgi Frjálslyndra reiknast nú 
1,8 prósentustig.

Vinstri græn hafa verið á miklu 
flugi að undanförnu, en fylgi flokks-
ins minnkar nú, úr 25,7 prósent-

um í síðustu könnun í 23,3 prósent 
nú. Vikmörk eru 3,8 prósentustig. 
Miðað við það fylgi fengi flokkur-
inn sextán þingmenn kjörna. Flokk-
urinn hlaut 8,8 prósent atkvæða í 
síðustu kosningum og fimm þing-
menn kjörna. 

Konur eru líklegri til að styðja 
flokkinn en karlar. 27,1 prósent 
kvenna segist myndu kjósa flokk-
inn, en 20,2 prósent karla. Þá er 
meira fylgi við Vinstri græn á 
landsbyggðinni nú en á höfuð-
borgarsvæðinu. 26,9 prósent íbúa 
á landsbyggðinni segjast myndu 
kjósa Vinstri græn, en 20,8 prósent 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Í síð-
ustu könnun blaðsins sögðust 26,8 
prósent íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu myndu kjósa Vinstri græn. 

Fylgi Samfylkingar eykst um 
tæplega tvö prósentustig frá síð-
ustu könnun blaðsins. Nú segjast 
21,0 prósent myndu kjósa flokk-
inn og yrðu þingmenn Samfylking-

ar því fjórtán. Vikmörk eru 3,7 pró-
sentustig. Samfylking hlaut 30,9 
prósent atkvæða í síðustu kosning-
um og tuttugu þingmenn kjörna.

Mest eykst fylgið á höfuðborgar-
svæðinu, þar sem 23,9 prósent íbúa 
segjast myndu kjósa Samfylkingu, 
en 16,6 prósent íbúa á landsbyggð-
inni eru sama sinnis. Þá segjast 
22,4 prósent kvenna styðja flokk-
inn en 19,9 prósent karla. 

36,1 prósent segist myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn og dalar fylgi 
flokksins um tæp þrjú prósentustig 
frá síðustu könnun blaðsins. Þing-
menn flokksins yrðu samkvæmt 
því 24. Vikmörk eru 4,3 prósentu-
stig. 33,7 prósent kusu flokkinn í 
síðustu kosningum og hlaut flokk-
urinn 22 þingmenn.

Nokkuð fleiri karlar en konur 
styðja flokkinn; 39,0 prósent karla 
en 32,4 prósent kvenna. Þá seg-
ist 39,1 prósent íbúa á höfuðborg-
arsvæðinu styðja flokkinn og 31,6 

prósent íbúa á landsbyggðinni. 
Fylgi Framsóknarflokksins stend-
ur í stað frá síðustu könnun og er 
nú 9,4 prósent. Vikmörk eru 2,6 
prósentustig. Samkvæmt því yrðu 
framsóknarþingmennirnir sex. 
17,7 prósent greiddu Framsókn-
arflokknum atkvæði sitt í síðustu 
kosningum og hlaut flokkurinn tólf 
þingmenn kjörna.

Mikill munur er á fylgi flokks-
ins eftir búsetu. 17,1 prósent íbúa á 
landsbyggðinni segist myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn en 4,2 prósent 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 24. mars og 
skiptust svarendur jafnt eftir kyni 
og hlutfallslega eftir kjördæmum. 
Spurt var: Hvaða lista myndir þú 
kjósa ef gengið yrði til kosninga 
nú? 59,6 prósent svarenda tóku af-
stöðu til spurningarinnar. 34,8 pró-
sent sögðust óákveðin.

Dregur saman með S og V
Fylgi Samfylkingar eykst aðeins, samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins, en Framsóknarflokkur stendur í 
stað. Fimm prósent segjast myndu kjósa Íslandshreyfinguna. Fylgi annarra flokka dalar. 

 Þrír ungir karl-
menn voru handteknir í Reykja-
vík í fyrrinótt. Mennirnir voru að 
pakka fíkniefnum í neysluumbúð-
ir þegar lögregla gómaði þá í íbúð 
í Vesturbænum. 

Í íbúðinni fundust meðal 
annars 250 grömm af hassi, sex-
tíu grömm af maríjúana, tuttugu 
e-töflur og tuttugu grömm af ætl-
uðu kókaíni. Þá lagði lögregla 
hald á um 160 þúsund krónur en 
peningarnir eru taldir tengjast 
fíkniefnasölu.

Mennirnir gistu fangageymsl-
ur en var sleppt í gær að loknum 
yfirheyrslum og telst málið upp-
lýst. Stúlka um tvítugt var einnig 
yfirheyrð vegna málsins. 

Karl Steinar Valsson aðstoðar-
yfirlögregluþjónn segir að 107 
fíkniefnamál hafi komið inn á 
borð fíkniefnadeildar lögreglunn-
ar á höfuðborgarsvæðinu það sem 
af er þessu ári. „Þetta eru vissu-
lega mörg mál en vonandi segir 
þetta ekki til um það sem koma 
skal á næstu mánuðum,“ segir 
Karl en í fyrra hafði lögreglan í 
Reykjavík afskipti af 200 fíkni-
efnamálum.

Voru að pakka 
fíkniefnum

 Aflabrögð minni 
báta fyrir Suður- og Vestur-
landi eru með afbrigðum góð í 
öll veiðarfæri. Línubátar á Faxa-
flóa og Breiðafirði hafa mokveitt 
þorsk síðan í nóvember. Netabát-
ar á hefðbundinni slóð fyrir Suð-
urlandi geta tekið mikið magn 
af þorski og ufsa á stuttum tíma. 
Stöðug bræla hefur þó gert sjó-
mönnum lífið leitt og hefur það 
komið illa niður á minnstu bátun-
um, sem hafa legið í höfn dögum 
saman vegna ógæfta.

Guðmundur Þorkelsson, skip-
stjóri á netabátnum Friðriki Sig-
urðssyni ÁR 17 frá Þorlákshöfn, 
hefur verið við ufsa- og þorskveið-

ar undanfarnar vikur á Selvogs-
banka. „Það hefur verið óhemju-
veiði. Síðasti ufsaróðurinn var 
rúmlega fimmtíu tonn. Þá fórum 
við í þorsk og það er búið að vera 
mok. Ég veit til þess að menn eru 

að fá góðan afla í hálfónýtar neta-
druslur.“ Guðmundur segir að ver-
tíðin í ár fari í flokk þeirra allra 
erfiðustu hvað veðurlag snertir.

Baldur Kristinsson, skipstjóri 
á dragnótabátnum Rifsara SH 70 
frá Rifi, segir að allir séu á flótta 
undan þorski á Breiðafirði. „Við 
leitum oft að ýsu frameftir degi 
en tökum svo þorsk í einni, tveim-
ur sköfum ef maður finnur ekk-
ert annað. Það er vandalaust að 
veiða þorsk og allir sjómenn eru 
sammála um að hann sé auðveidd-
ur í öll veiðarfæri.“ Baldur hefur 
fregnir af mikilli fiskgengd við 
Vesturland, bæði á djúpslóð og á 
grunnu vatni.

Mikill þorskur um allan sjó





Utankjörfundarskrifstofa Framsóknarflokksins
að Hverfisgötu 33 er opin frá kl. 9–17 alla virka daga.

Kosning fer fram hjá sýslumönnum um land allt 
og hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis.

Í Reykjavík er kosið í Skógarhlíð 6, virka daga kl. 9:00–15:30.
Frá og með 16. apríl í Laugardagshöll kl. 10:00–22:00.

Nánari upplýsingar í síma 540 4300 
eða á netfanginu einar@framsokn.is.

Framsóknarfólk!
Látið okkur vita um stuðningsmenn sem ekki 
verða heima á kjördag,  t.d. námsmenn erlendis o.s.frv.

Kosning utan 
kjörfundar

framsokn.is
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„Þetta er alls ekkert 
vandamál og það er verið að mála 
skrattann á vegginn,“ segir Ágúst 
Guðmundsson, formaður Fisfélags 
Reykjavíkur, en hestamenn í Fjár-
eignarfélagi Reykjavíkur hafa 
mótmælt fyrirhuguðum fisflug-
velli á Hólmsheiði. Hestamenn-
irnir telja að völlurinn sé of nærri 
hesthúsahverfinu sem rís nú í 
grenndinni og það kunni að stofna 
lífi hrossa og hestamanna í hættu.  

Ágúst segir að flugvöllurinn verði 
á vel afmörkuðu svæði og að tæpir 
tveir kílómetrar muni skilja á milli 
flugvallarsvæðisins og hestamanna-
svæðisins. Þá verði reiðstígar færð-
ir til svo ekki eigi að vera hætta á 

ferðum. „Það þarf ekki annað en líta 
á Tungubakkana í Mosfellsbæ; þar 
eru flugvöllurinn og hestamanna-
svæðið nánast á sama bletti og ég 
veit ekki til þess að vandræði hafi 
skapast þar,“ segir Ágúst.

Unnið hefur verið að því síðast-
liðin fjögur ár að finna framtíðar-
stað fyrir fisflugvöllinn. Nú hefur 
Fisfélagið aðstöðu á Grund en það 
svæði hefur verið tekið undir bygg-
ingarland. „Hólmsheiðin er í raun 
eina svæðið innan borgarmarkanna 
sem kemur til greina. Það hlýtur 
að vera hægt að leysa þetta í sátt 
og samlyndi svo bæði hestamenn 
og fisflugmenn fái aðstöðu á þessu 
svæði,“ segir Ágúst.

Lögregla leysti upp 
mótmæli í Nizhny Novgorod, 
fjórðu stærstu borg Rússlands, í 
gær. Skipuleggjendur mótmæl-
anna segja lögreglu hafa hundruð 
mótmælenda í haldi, þar á meðal 
tugi innlendra og erlendra blaða-
manna.

Mótmælendur létu í ljós 
óánægju sína með stefnu stjórn-
valda á svæðinu í umhverfis- og 
húsnæðismálum, en gagnrýndu 
jafnframt stjórnvöld í Moskvu 
fyrir að hamla málfrelsi. Þetta 
voru þriðju mótmælin af þessu 
tagi á síðustu mánuðum. Fyrr í 
mánuðinum leysti lögregla upp 
mótmæli í St. Pétursborg.

Leyst upp af 
stjórnvöldum

l Mona Sahlin og 
Helle Thorning Schmidt verða 
heiðursgestir á landsfundi 
Samfylkingarinnar í Egilshöll 
13.–14. apríl. Sahlin var ný-
verið kjörin formaður sænska 
Jafnaðarmannaflokksins, fyrst 
kvenna í 118 ára sögu hans. 
Helle Thorning Schmidt hefur 
verið formaður danska Jafn-
aðarmannaflokksins frá árinu 
2005. Þær stefna báðar að því 
að verða fyrstar kvenna til að 
gegna embætti forsætisráð-
herra í heimalöndum sínum. 

Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir og Thorning Schmidt voru 
heiðursgestir á aukalandsfundi 
sænska flokksins um síðustu 
helgi, þar sem þær árnuðu Sa-
hlin heilla.

Sahlin og 
Schmidt mæta

 Karlmaður á fertugsaldri var á 
föstudag dæmdur í sex mánaða skilorðs-
bundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavík-
ur fyrir stórfellda líkamsárás. 

Maðurinn var staddur á skemmtistað 
í miðborg Reykjavíkur í janúar í fyrra 
þegar hann hellti fyrir slysni úr bjórglasi 
yfir sjálfan sig. Par sem gekk framhjá 
honum varð vart við það og flissaði konan 
að atburðinum. 

Við það reis maðurinn upp og kýldi kon-
una með bjórglasinu í andlitið. Við högg-
ið brotnuðu fimm tennur í konunni, þrjár 
í efri gómi og tvær í þeim neðri, auk þess 
sem hún hlaut fjögur sár á hálsi og bólgu 
á neðri vör. 

Síðan árásin átti sér stað hefur konan 
þurft að gangast undir viðamiklar tann-

viðgerðir auk lýtaaðgerðar til að lag-
færa þá áverka sem hún varð fyrir. 

Hinn ákærði játaði fyrir dómi að 
hafa slegið stúlkuna í andlitið. Hann 
kvaðst hafa verið undir áhrifum áfeng-
is og fíkniefna umrætt kvöld. Síðan 
hann framdi brot sitt hafi hann hins 
vegar tekið sig á, sýnt iðrun og vilja 
til að bæta sig með því að leita sér að-
stoðar við fíkniefnavanda sínum.

Í dómsorði er það virt honum til 
refsilækkunar. Þar er þó tekið fram 
að atlaga hans hafi verið stórhættu-
leg og hending hafi ráðið því að ekki 
hafi farið verr.  Auk refsingarinnar 
var maðurinn dæmdur til að greiða 
fórnarlambi sínu rúmlega hálfa millj-
ón króna auk sakarkostnaðar.

Braut fimm tennur í konunni

Leiðtogar aðildarríkja 
Evrópusambandsins hittust í 
Berlín í gær í tilefni þess að 50 ár 
eru liðin frá því að Rómarsáttmál-
inn svokallaði var undirritaður 
um stofnun Efnahagssambands 
Evrópu, sem var undanfari Evr-
ópusambandsins.

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, hvatti aðra leiðtoga aðild-
arríkja Evrópusambandsins til 
að styðja endurnýjun grunnstoða 
sambandsins á næstu tveimur 
árum, og sagðist vona að afmæl-
ishöldin myndu leiða til lausnar 
sjálfheldunnar sem skapaðist í 
kringum stjórnarskrá sambands-
ins, sem hafnað var af Frökkum 
og Hollendingum árið 2005. Hún 
sagði mikilvægt að senda skýr 
skilaboð til 490 milljóna íbúa Evr-

ópusambandsríkjanna um það 
hvert sambandið stefndi.

Þjóðverjar fara með nú forsæti 
í Evrópusambandinu og er mjög 
annt um að ná samkomulagi innan 
sambandsins um stjórnarskrá.

Fundarstaðurinn, Berlín, hefur 
verið í hringiðu margra áfalla 
sem dunið hafa á Evrópu, allt frá 
kreppunni miklu á millistríðs-
árunum og harðstjórn nasista 
til Kalda stríðsins. Merkel sagði 
þetta undirstrika mikilvægi þess 
að Evrópusambandið væri sam-
heldið.

„Borg sem eitt sinn var sundr-
uð en stendur nú sameinuð ... er 
tákn fyrir það sem hefur unnist í 
Evrópu undanfarin 50 ár,“ sagði 
Merkel.

Til þess að tryggja að deilurn-

ar um stjórnarskrána myndu ekki 
varpa skugga á hátíðarhöldin var 
öllum þrætueplum, sem og tilvís-
unum í stjórnarskrána, haldið frá 
hinni svokölluðu Berlínaryfirlýs-
ingu, sem samþykkt var á fund-
inum og einblínir á fyrri afrek 
Evrópusambandsins. Þar er til 
dæmis ekkert minnst á áætlanir 
um inntöku nýrra aðildarríkja, til 
að mynda Tyrklands, Albaníu og 
Úkraínu, en talsverður styr hefur 
staðið um áætlanir þeirra um inn-
göngu í sambandið.

Jan Peter Balkenende, forsæt-
isráðherra Hollands, sagði á fundi 
íhaldssamra leiðtoga fyrir há-
tíðarhöldin, að yfirlýsingin væri 
mjög góð, en „best væri að forð-
ast alfarið orðið „stjórnarskrá“.“

Hvatt til breytinga í 
afmælisfögnuði
Leiðtogar ríkja Evrópusambandsríkja funduðu í Berlín í tilefni 50 ára afmælis 
Rómarsáttmálans. Angela Merkel hvatti til samþykktar stjórnarskrár sam-
bandsins. Stjórnarskráin var hvergi nefnd í svokallaðri Berlínaryfirlýsingu.

Ertu með klink í veskinu þínu?

Ertu skráð(ur) í stjórnmála-
flokk?
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Lykill að fortíðinni
Landnámssýningin við Aðalstræti veitir gestum tækifæri til
að skyggnast inn í lífið á landnámsöld. Miðpunktur sýningar-
innar er skálarúst frá 10. öld. Einnig má þar finna fornleifar
frá því um 871 og eru það elstu mannvistarleifar sem fundist
hafa á Íslandi.

Einstök margmiðlunartækni gerir gestum kleift að ímynda
sér hvernig lífi heimilisfólks í fyrstu byggð Reykjavíkur var 
háttað og hvernig umhverfi og landslag borgarinnar var við
landnám.

Aðalstræti 16
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Allt bendir til þess að 
verð á grænmeti hækki í sumar 
þegar verðtollur upp á allt að 
þrjátíu prósent verður tekinn 
upp á grænmeti, til dæmis jökla-
salati, frá ríkjum utan Evrópu-
sambandsins.

Fyrir fimm árum var tollur-
inn afnuminn tímabundið. Upp-
töku hans hefur verið frestað 
í tvígang en kemur nú til fram-
kvæmda.

Guðmundur B. Helgason, ráðu-
neytisstjóri landbúnaðarráðu-
neytisins, segir að í samkomulagi 
Íslands og Evrópusambandsins 
frá 1. mars síðastliðnum hafi fal-
ist að grænmeti frá ríkjum utan 
sambandsins skuli tolllagt. 

Ekki er að fullu ljóst hvernig 
útfærsla tollunarinnar verður en 
Guðmundur segir unnið að mál-
inu.

„Við höfum líka sett af stað 
vinnu sem miðar að því að upp-
færa fríverslunarsamninga við 
þriðju ríki,“ segir hann og telur 
hugsanlegt að hægt verði að 
kaupa grænmeti frá ríkjum sem 
Íslendingar hafa fríverslunar-
samninga við, til dæmis Mexíkó 
og Ísrael, í gegnum Bandaríkin 
án þess að tollur verði lagður á. 

Á síðasta ári var flutt inn 
grænmeti í þessum tilteknu 
vöruflokkum fyrir tæpan millj-
arð króna. Þar af kom um fjórð-
ungur frá löndum utan ESB. 
Guðrún R. Jónsdóttir á Hag-
stofunni segir bróðurpart hefð-
bundins grænmetis sem Íslend-
ingar neyta koma frá ESB-ríkj-
um og hækka því ekki. „Tollar af 
innfluttu grænmeti voru lagðir 
niður árið 2002. Gulrætur, kart-
öflur og sveppir voru þó ennþá 
tolluð til þess að styðja við ís-
lenska framleiðslu. Þessar vörur 
bera nú þegar vörutoll og hækka 
því ekki í verði,“ segir Guðrún.

Sigurður Þ. Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslun-
ar og þjónustu, segir að tollurinn 
þýði að vörur sem eru upprunn-
ar í Bandaríkjunum, eða löndum 
utan Evrópusambandsins, taki á 
sig verðtoll yfir sumarmánuðina, 
þegar sömu eða svipaðar vörur 
séu ræktaðar utandyra á Íslandi. 

Máni Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Hollt og gott, sem 

flytur inn grænmeti, segir tíð-
indin slæm enda þýði þrjátíu 
prósenta tollur þrjátíu prósenta 
verðhækkun. „Við höfum mót-
mælt þessari hækkun. Þetta er 
mjög slæmt,“ segir Máni.

Ekki eru lagðir tollar á ávexti 
þar sem ávextir eru almennt 
ekki ræktaðir á Íslandi.

Verð á grænmeti 
hækkar í sumar
Verðtollur leggst á grænmeti frá ríkjum utan Evrópusambandsins frá 1. júlí. Verð 
á jöklasalati, lausu salati og laukum kann að hækka um allt að þrjátíu prósent. 
Tegundir á borð við gulrætur, sveppi og kartöflur bera vörutoll og hækka ekki.

Brotist var inn í 
íbúðarhús í austurborginni að-
faranótt laugardags. Þjófavarnar-
kerfi fór í gang og þjófurinn 
hljóp á brott tómhentur. 

Lögreglunni tókst að rekja fót-
spor mannsins í nýföllnum snjón-
um og eftir að elst hafði verið við 
sporin í rúma klukkustund fannst 
þjófurinn. Hann var handtekinn og 
fékk að gista fangageymslur.

Lögregla rakti 
fótspor þjófsins

Lögregla í Króatíu leit-
aði logandi ljósi að nærsýnum 
króatískum ellilífeyrisþega í vik-
unni eftir að maðurinn sótti óvart 
rangt barn á leikskóla og hafði 
það á brott með sér.

Hinn sjötugi Luka Karlov-
ic ætlaði að sækja Petar, fimm 
ára sonarson sinn, en þegar kall-
að var á Petar kom annar dreng-
ur fram, sem einnig hét Petar, 
og Karlovic ók með hann á brott. 
Mistökin uppgötvuðust hálftíma 
síðar, þegar faðir drengsins kom 
að sækja hann.

„Ég er farinn að sjá illa og 
hafði ekki séð Petar í hálft ár,“ 
sagði Karlovic. „Mér fannst hann 
hafa breyst, en hvaða börn gera 
það ekki?“

Sótti rangt 
barn á leikskóla

 Hverju fagnaði Sundhöllin í 
Reykjavík á föstudaginn?

 Hvaða Íslendingur er til-
nefndur til dönsku auglýsinga-
verðlaunanna Guldkorn?

 Hvernig útskýra Íranar 
handtöku fimmtán breskra 
sjóliða á föstudag?

 Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson borgarstjóri segir skýr 
svör enn skorta frá heilbrigðis- 
og tryggingaráðuneytinu varð-
andi þrjátíu ný pláss fyrir dag-
þjálfun alzheimersjúklinga. Þetta 
kemur fram í svari borgarstjór-
ans við fyrirspurn borgarráðs-
fulltrúa Samfylkingarinnar, sem 
vísa til þess að Félag áhugafólks 
og aðstandenda alzheimersjúkra 
hafi óskað eftir atbeina borgar-
innar við að útvega húsnæði fyrir 
þjálfunina.

Borgarstjóri segir borgina hafa 
leitað upplýsinga hjá ráðuneytinu 
en ekki fengið skýr svör: „Þegar 
skýr afstaða ráðuneytisins liggur 
fyrir mun Reykjavíkurborg ekki 
láta sitt eftir liggja.“ 

Óskýr svör frá 
ráðuneyti tefja

 Hjálmar R. Ragnarsson, 
rektor Listaháskóla Íslands, hefur 
ítrekað við borgaryfirvöld ósk um 
að skólinn fái lóð fyrir nýbygg-
ingu.

„Reykjavíkurborg hefur dyggi-
lega stutt við uppbyggingu ann-
arra háskóla sem hafa haslað sér 
völl innan borgarmarkanna. Há-
skóli Íslands hefur lengi haft til 
umráða feikilegt flæmi lands 
á kjörlandi í Vatnsmýri og Há-
skólinn í Reykjavík hefur nýver-
ið fengið til frjálsrar ráðstöfunar 
verðmætt landsvæði á besta stað í 
borginni sem hann getur ráðstaf-
að bæði til eigin nota og skyldr-
ar starfsemi. Listaháskóli Íslands 
telur sig geta fært til borgarinn-
ar eigi minni verðmæti en hvor 
þessara skóla,“ segir í bréfi rekt-
ors til borgarstjóra.

Biður enn um 
nýja skólalóð

Kæru Náttúru-
verndarsamtaka Íslands vegna 
framkvæmda Kópavogsbæjar 
í Heiðmörk var vísað frá á 
fimmtudaginn.

Úrskurðarnefnd skipulags-
og byggingarmála telur að þar 
sem samtökin eigi ekki aðild að 
kærumálum á sviði skipulags-
og byggingarmála, hafi þau ekki 
lagalegar forsendur til að kæra 
framkvæmdaleyfið.

Að auki hafi Skipulagsstofn-
un ekki talið framkvæmdirn-
ar háðar mati á umhverfisáhrif-
um, en það sé forsenda aðildar 
umhverfissamtaka.

Heiðmerkur-
kæru vísað frá

Stjórn Landssambands 
hestamannafélaga ætlar að álykta 
um málefni hestamannafélagsins 
Harðar á stjórnarfundi á fimmtu-
dag. Félagið hefur sætt harðri gagn-
rýni fyrir að fá tvær konur til að 
fækka fötum á karlakvöldi félags-
ins í febrúar, körlunum til skemmt-
unar. Haraldur Þórarinsson, for-
maður stjórnar Landssambands 
hestamannafélaga, sagði samband-
ið þó lítið geta gert. „Ég hef farið 
yfir reglurnar og við höfum engar 
heimildir til þess að ávíta félag-
ið samkvæmt lögum okkar,“ sagði 
Haraldur. Hann sagði landssam-
bandið ekki geta gegnt hlutverki 
siðgæðisvarðar fyrir aðildarfélög. 

„Hins vegar hörmum við þetta, því 
okkur finnst þetta alls ekki viðeig-
andi,“ sagði Haraldur, sem þótti 
gagnrýnin réttmæt.

Félagskona í Herði gagnrýndi 
fyrirkomulagið á karlakvöldinu í 

nafnlausu bréfi sem birtist á síðu 
hestamanna, www.847.is, fyrr í vik-
unni. Femínistafélagið tók undir 
mótmæli hennar, og í pistli á heima-
síðu ÍSÍ gagnrýndi Stefán Konráðs-
son, framkvæmdastjóri ÍSÍ, hátt-
ernið harðlega. „Við getum ekki 
látið svona uppákomur viðgangast 
í hreyfingu sem stendur fyrir for-
varnir, heilbrigði og góðan félags-
anda,“ skrifar Stefán. „Vilji menn 
perrast á þessu sviði er best að þeir 
geri það á öðrum vettvangi.“

Formaður Harðar, Marteinn 
Hjaltested, vildi ekki tjá sig um 
málið í samtali við Fréttablaðið. 
„Mér er alveg sama hvað fólk tuðar, 
ég segi ekki orð,“ sagði hann.

Formaður LH harmar málið



Auðvitað vilja meðvitaðir neytendur vita hvaðan varan sem þeir kaupa er upprunnin. Og þeir sem eru 

komnir á bragðið með vörur ræktaðar á Íslandi vilja líka gjarna vera fljótir að finna hana í verslunum.

Það er enginn vandi lengur, íslensk ræktun er nú vel merkt með rönd í íslensku fánalitunum. 

Mundu eftir fánaröndinni!

Merkjavara
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greinar@frettabladid.is

Sú afstaða sem Ísland átti þátt í að 
móta varðandi verndun viðkvæmra 

vistkerfa hafsins á vettvangi Sameinuðu 
þjóðanna fyrr á þessu ári, fékk einróma 
stuðning innan FAO á dögunum. Við 
minnumst þess að ýmsir urðu til þess að 
gagnrýna okkur fyrir afstöðuna á sínum 
tíma. Sú stefnumótun var þó engu að 
síður staðfest samhljóða, með fiskveiði-
ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna.

Einhverjir töldu það henta sér að ráðast á okkur 
Íslendinga fyrir þessa stefnumótun, sem var sann-
arlega í samræmi við okkar sjónarmið, en naut einn-
ig stuðnings stórra fiskveiðiþjóða, svo sem Kanada-
manna, Rússa, Japana, Kínverja, Kóreumanna og 
sjálfs Evrópusambandsins. Í þessu sambandi má 
nefna frægan leiðara úr Washington Post. Furðu-
legast af öllu var þó að verða að því vitni að jafnvel 
ábyrgir íslenskir stjórnmálamenn lutu svo lágt að 
reyna að slæma á okkur höggi fyrir afstöðu okkar 
og voru greinilega tilbúnir að lúta í gras og fórna 
augljósum hagsmunum Íslands.

Afstaða okkar byggðist á því að móta fyrirkomu-
lag þar sem stigið yrði mikilvægt skref til vernd-
unar viðkvæmra vistkera í úthafinu, svo sem kald-
sjávarkóralla, neðansjávartinda og hverastrýta, án 

þess að bönnuð væru tiltekin veiðarfæri 
og án þess að skapa hið stóra framfylgni-
vandamál sem hefði fylgt slíku banni.

Þessari stefnumótun, – sem segja má 
að alþjóðasamfélagið hafi í raun viður-
kennt, – höfum við nú fylgt eftir. Sam-
komulagið sem varð á vettvangi FAO 
og fyrr er vitnað til, er algjörlega í sam-
ræmi við fiskveiðiályktun SÞ. Mótað-
ar verða tæknilegar viðmiðunarreglur 
um verndun hinna viðkvæmu vistkerfa. 
Þessar reglur munu auðvelda ríkjum að 

stjórna djúpsjávarveiðum, með þeim hætti 
að þær valdi ekki skaða. Við sýndum áhuga okkar 
á þessari ábyrgu stefnumótun með því leggja fram 
fjármagn, 100 þúsund Bandaríkjadali, til þess að 
auðvelda FAO verkið, enda er almennt viðurkennt 
að hún sé sú stofnun sem best er til slíkra verka 
fallin.

Þessi saga er býsna lærdómsrík. Hér gerist það 
að lítil þjóð hefur jákvæð áhrif á stefnumótun um 
ábyrga auðlindanýtingu. Við eigum okkar þátt í því, 
ásamt öðrum, að koma málinu inn á þann vettvang 
sem bestur er til þess fallinn að vinna því framgang 
svo vel sé og sýnum hug okkar í verki með því að 
leggja fram fjármuni til verkefnisins. Það er því al-
gjörlega óumdeilt að við höfum sýnt að hugur fylg-
ir máli, í þessu þýðingarmikla úrlausnarefni.

Höfundur er sjávarútvegsráðherra. 

Hugur fylgir máli

Undirbúningsnámskeið vegna prófs
til leyfis sölu notaðra bifreiða

verður haldið dagana 10.- 26. apríl í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 
Nánari upplýsingar og skráning í síma 586-1050

IÐAN fræðslusetur
Hallveigarstíg 1 
101 Reykjavík
www.idan.is
s. 590-6400

Bílasalar

Prófnefnd bifreiðasala

Ég sá margar mjög skemmtileg-
ar bíómyndir í MÍR-salnum við 

Vatnsstíg í gamla daga. Þar voru 
sýndar rússneskar bíómyndir um 
helgar sem margar áttu lítinn séns 
í bíóhúsum borgarinnar, en voru 
samt mjög áhugaverðar. Mér er 
mjög minnisstæð ein mynd sem 
ég sá þar um ævi Tchaikovsky. 
Myndin var gerð einhverntím-
ann upp úr 1960 að ég held. Leik-
stjórinn stóð frammi fyrir mörg-
um flóknum vandamálum við gerð 
myndarinnar. Tchaikovsky var og 
er eitt mesta tónskáld Rússlands 
og saga hans því vandmeðfarin í 
samfélagi þar sem sannleikurinn 
var ekki alltaf sagna bestur. 

Eitt vandamálið var að það er 
þekkt að Tchaikovsky var ekki 
hneigður til kvenna og var á því 
einföld skýring, en hún hentaði 
ekki söguskoðun sovétsins. Til að 
leysa þennan vanda bjó leikstjór-
inn til eftirfarandi senu: Í glæsi-
legu húsi er haldin stórfín veisla. 
Þangað er boðið fyrirfólki margs-
konar, konum og körlum. Tónjöf-
urinn situr í öndvegi, fágaður og 
fínlegur. Konurnar í veislunni eru 
þrátt fyrir fallegu kjólana sína 
og merkilegu ættarnöfnin einkar 
ógeðfelldar. Þær hlæja með munn-
inn opinn, fullan af mat; drekka 
ógurlega og hafa hátt. Eftir því 
sem á veisluna líður aukast þján-
ingar tónskáldsins, af ótímabærri 
stéttvísi horfir hann á konurnar 
sem færast jafnt og þétt í aukana 
og augljóst að hann fær að lokum 
nóg af kvenþjóðinni allri í eitt 
skipti fyrir öll. Fleiri áhugaverð 
atvik áttu sér stað í þessari mynd 
sem var allrar athygli verð og 
mátti leikstjórinn eiga það að hug-
myndaflugi hans voru engin tak-
mörk sett þegar þurfti að tryggja 
„rétta“ sögulega nálgun. Myndin 
var hin besta skemmtun, en maður 
þakkaði í hljóði (þetta var jú í 
MÍR-salnum) fyrir að búa ekki í 
alræðisríki þar sem hægt væri að 

falsa söguna með jafnruddalegum 
hætti og þarna var gert.

Nú er það svo að mannkynssag-
an er vandmeðfarið efni og það 
sem einum þykir rétt söguskoðun 
kann öðrum að þykja röng. Í opnu, 
frjálsu samfélagi þræta menn um 
þetta fram og til baka og komast 
stundum að einhverri niðurstöðu 
og stundum ekki. Aðalatriðið er 
að skoðanaskiptin séu einlæg og 
ekki sé beitt afli til að blekkja eða 
falsa. Sagan er mikilvæg, hún er 
vegvísir um framtíðina, hún bind-
ur þjóðfélagið saman og gefur 
okkur sameiginleg viðmið. Þess 
vegna er það svo freistandi fyrir 
alræðisstjórnir að falsa söguna, 
stjórna því hvað það er sem við 
notum sem viðmið. 

Hollywood er án efa eitthvert 
áhrifaríkasta menningarvald 
okkar tíma. Þaðan streyma bíó-
myndir út um allan heim, sumar 
góðar, aðrar vondar, eins og geng-
ur. Ekki er nokkur ástæða til þess 
að amast við lélegum myndum og 
ekki má gleyma því að rétt eins 
og það er ekki bara ein söguskoð-
un þá er ekki heldur einhver einn 
bíósmekkur. En því miður virðist 
það færast í aukana að frá Holly-
wood komi myndir sem eru hel-
berar sögufalsanir. Reyndar taka 
framleiðendur myndanna gjarnan 
fram að einungis sé byggt á sögu-
legum staðreyndum og síðan taki 
við listrænt frelsi framleiðenda og 
leikstjóra. Innan ákveðinna marka 
gengur slík röksemdafærsla vissu-

lega upp, en hún getur ekki verið 
vörn fyrir sögufölsunum. 

Í bíó er þessa dagana verið að 
sýna myndina 300. Þar er byggt 
á þeim atburðum er Spartverj-
ar börðust við Persa í Lauga-
skarði. Myndin er óður til mann-
drápa á hæsta stigi og vissulega 
ekki ætlað að vera fræðslumynd 
um átök Persa og Grikkja. En 
það var sérkennilegt að fylgj-
ast með því hvernig Spartverjum, 
af öllum, voru eignuð meira og 
minna gildi bandarískrar utanrík-
isstefnu. Hlutur Persa er allur af-
bakaður og afmyndaður og vart til 
sá mannlegur löstur sem ekki fyr-
irfannst í hroðalegum her þeirra. 
Reyndar minntu búningar sumra 
hermanna Persa nokkuð á þann 
klæðnað sem vígamenn öfgasinn-
aðra múslíma klæðast nú á þess-
um síðustu og verstu tímum. Vit-
anlega var það hið besta mál að 
Grikkjum tókst að standa af sér 
árásir Persa og frelsishugsjón 
Bandaríkjanna er þess virði að 
standa vörð um, en það er engum 
greiði gerður með afbökunum 
eins og þeim sem bornar eru á 
borð í myndinni 300. 

Fleiri svona myndir má nefna, 
t.d. U571. Í þeirri mynd var því 
haldið fram að Bandaríkjamenn 
hefðu náð með hetjudáðum dul-
málsvél Þjóðverja og þar með 
breytt gangi seinni heimstyrjald-
arinnar, en hið rétta var að það 
var Bretum sem tókst það.

Það er fjarri mér að leggja að 
jöfnu hryllingsstjórn kommúnista 
og ruglið í Hollywood. En vænt-
anlega hefði manni fundist hlægi-
legt ef þeir í MÍR hefðu boðið upp 
á mynd, byggða á sannsöguleg-
um atburðum, þar sem sagt væri 
frá því hvernig Sovétmenn hefðu 
fyrstir manna komist til tunglsins. 
Því miður virðist núorðið ástæða 
til að gjalda nokkurn varhug við 
myndum frá Hollywood sem sagð-
ar eru byggja á sönnum atburðum.

Frá Vatnsstíg til Laugaskarðs

S
ú var tíð að tollskráin mælti fyrir um sérstakan toll á 
skóflur en þó ekki flórsköfur. Á sama hátt voru skýr 
ákvæði um toll á nagla en þó ekki hóffjaðrir. Þetta þótti 
sjálfsagt og eðlilegt. Tollskráin var reyndar fleytifull af 
mismunandi gildismati sambærilegra hluta. Skattalög-

in voru sama marki brennd.
Það er ekki aðeins að þessi tími sé liðinn. Hugmyndafræðin 

sem réði þessu gildismati í skattalögum og tollskrám reyndist 
ekki góð og gild vara í búð reynslunnar. Hún ræður ekki lengur 
ríkjum. Eigi að síður finnast leifar hennar hér og þar.

Samtök viðskipta og þjónustu lögðu spurningar fyrir tals-
menn stjórnmálaflokkanna í tengslum við ársfund sinn í liðinni 
viku. Þær sneru eðlilega að ýmsum brennandi hagsmunamálum 
og voru um margt athygliverðar. Á sama veg má segja að svörin 
hafi verið. Ein þessara spurninga vék að gömlu gildismati sem 
enn er við lýði áratugum eftir að menn hættu að gera greinar-
mun á skóflum og flórsköfum í tollskránni.

Þetta er sú sérstaka skipan að selja gjaldfrjálsan varning í 
flughöfnum. Ríkissjóður selur rauðvínsflöskuna á lægra verði 
til þeirra sem ferðast til útlanda en hinna sem ekki ferðast. Jafn-
vel gleraugu hafa verið skattlögð með ólíkum hætti eftir því 
hvar þau eru keypt. Tvær hliðar eru á þeim réttlætispeningi.

Stjórnmálaflokkarnir voru allir á einu máli um að þessi skipan 
mála skyldi standa óbreytt. Ólík hugmyndafræði réði engu þar 
um. Hún megnaði ekki að rjúfa pólitíska einingu þegar að þessu 
kom. Jafnvel talsmenn Samtaka verslunar og þjónustu töldu að 
ríkissjóður mætti selja vín með þessum hætti ef mismununin 
næði ekki til annarra vörutegunda.

Ástæðurnar fyrir sameiginlegri afstöðu stjórnmálaflokkanna 
eru einfaldar. Skattlaus verslun er vitaskuld til vinsælda fall-
in. Í réttu hlutfalli við fjölgun ferðamanna nýtur vaxandi fjöldi 
þessa verðhagræðis. Líklegt er því að þeir yrðu fleiri sem létu 
afnám reglunnar fara fyrir brjóstið á sér en þeir sem sæju rétt-
læti í samræmdri skattlagningu. Enginn getur lokað augunum 
fyrir þessum einfalda veruleika.

Afstaða stjórnmálaflokkanna á einnig rætur í þeirri staðreynd 
að þessi verslun skilar tekjum til uppbyggingar og viðhalds flug-
stöðinni. Það er skiljanlegt sjónarmið rétt eins og menn gátu vel 
skilið að það var á sinni tíð þáttur í að tryggja afkomu bænda að 
hafa flórsköfurnar tollfrjálsar meðan aðrir, sem gegndu að mati 
þeirrar tíðar þýðingarminni verðmætasköpun, greiddu hærri 
toll af skóflum. 

En hvernig sem á málið er litið er spurning Samtaka verslun-
ar og þjónustu um þetta efni bæði gild og réttmæt. Þó að hún sé 
ekki eitt af hinum stóru málum þjóðfélagsumræðunnar á hún 
eigi að síður heima þar og með öllu ástæðulaust að gefa henni 
ekki gaum.

Vegabréfaeftirlit á tilteknum stað í flugstöðvarbyggingu 
breytir því ekki að þar gilda íslensk lög, hegningarlög, lög um 
heilbrigðiseftirlit, vinnuvernd, jafnrétti, samkeppni og tekju- og 
eignaskatt, svo dæmi séu tekin. Hvernig er unnt að rökstyðja að 
löggjöf um gjöld á vöru og þjónustu gildi þar ekki? 

Þegar um þetta mál er spurt er um leið komið við snöggan 
blett. Í góðu lagi er að hafa það í huga. 

Þó ekki flórsköfur



Nú erum við aldeilis í klandri, 
hugsaði ég þar sem bátskænan 

skoppaði á öldutoppunum og regn-
ið buldi á bátsverjum. Við vorum 
stödd á Viktoríuvatni, ferðafélag-
ar frá Íslandi og Úganda, eftir við-
burðaríka heimsókn til Kalangala-
eyja. Á heimleiðinni hrepptum 
við mikið þrumuveður sem gerði 
þessa ánægjulegu heimsókn að 
hinni mestu svaðilför. Ekki var 
laust við að sjóveiki gerði vart 
við sig og varð mér að orði að 
starf utanríkisráðherra væri svo 
sannarlega meira en fundasetur 
og formlegar athafnir.

Að lokinni fyrstu heimsókn 
minni til Afríku er margt sem 
brennur á ferðalanginum. Í aðra 
röndina er sárt að sjá þá neyð 
sem víða ríkir í fátækustu lönd-
um heims, en í hina röndina fyllist 
maður lotningu og virðingu fyrir 
heimafólki, sem með sterkum 
vilja og ótrúlegri lífsgleði reynir 
að bæta líf sitt og barna sinna. 

Það eftirminnilegasta við heim-
sóknina voru konurnar sem ég 
hitti. Hvort sem þær voru ráð-
herrar, þingmenn eða konur að 
berjast fyrir bættu lífi fyrir sig 
og sína, fann ég að framtíð Afríku 
býr í krafti kvennanna. Mér þótti 
líka gaman að eftir því var tekið 
að sendinefndin frá Íslandi var að-
eins skipuð konum og þetta varð 
oft tilefni fjörugra umræðna um 
stöðu kvenna almennt. 

Stefnu ríkisstjórnarinnar um 
aukningu framlaga til þróunar-
mála hefur verið fylgt eftir af 
festu. Þróunarsamvinna er í dag 
ein meginstoð utanríkisstefnu Ís-
lands. Á síðasta ári námu framlög 
til málaflokksins 0,27% af verg-
um þjóðartekjum, samanborið 
við 0,18% árið áður. Þetta er mikil 
hækkun, sem þýðir að Ísland nálg-
ast það meðaltal sem önnur iðnríki 
leggja til þróunarmála. En betur 
má ef duga skal. Takmarkið er að 
ná 0,35% markinu árið 2009 og að 
mínu mati á ekki að staldra við þar, 
heldur stefna áfram og uppfylla 
markmið Sameinuðu þjóðanna um 
að 0,7% þjóðartekna renni til þró-
unarsamvinnu. Því markmiði tel 
ég raunhæft að ná árið 2015.

Nýverið lagði ég fram á Al-
þingi skýrslu um skipulag þróun-
arsamvinnu Íslands. Núverandi 
fyrirkomulag hefur þjónað okkur 
ágætlega í aldarfjórðung, en nýjar 
leiðir og breyttar áherslur í al-
þjóðlegu þróunarstarfi kalla á að 
við skoðum með gagnrýnum hætti 
hvernig þessum málum verði best 
háttað til framtíðar. 

Utanríkisráðuneytið fer með 
stefnumótun í þróunarsamvinnu 
og Þróunarsamvinnustofnun Ís-
lands (ÞSSÍ) með yfirstjórn tví-
hliða verkefna í samstarfslöndum 
Íslands. Báðir aðilar starfa með 
frjálsum félagasamtökum og með 
viðskiptalífinu og utanríkisráðu-
neytið fer með framkvæmd frið-
argæsluverkefna. ÞSSÍ er heim-
ilt að starfa með alþjóðastofnun-
um, en utanríkisráðuneytið hefur 
fyrirsvar í málefnum þeirra. 
Endurskoðunin leiddi því í ljós að 
núverandi fyrirkomulag er flók-
ið og felur í sér verulega skörun 
innan stjórnsýslunnar. Þegar horft 
er til framtíðar þarf að forðast enn 
frekari skörun og tvíverknað. 

Á ferð minni til Úganda sá ég 
hversu mikilvægt starf ÞSSÍ vinn-
ur þar í landi. Sú þekking á þró-
unarsamvinnu og málefnum þró-
unarlanda sem hefur byggst upp 
innan stofnunarinnar er mjög dýr-
mæt og hana þarf að varðveita. 
Það gerum við hins vegar ekki með 

óbreyttu fyrirkomulagi, 
þar sem starfsemi ÞSSÍ 
er aðskilin störfum 
utanríkisráðuneytisins.

Sú leið sem ég tel 
skynsamlegasta fæli í 
sér samruna ÞSSÍ og 
utanríkisráðuneytisins.
Ennfremur yrði sett á 
fót þróunarsamvinnu-
ráð, sem í sætu fulltrú-
ar Alþingis, félagasam-
taka, viðskiptalífs og 
fræðistofnana. Þróun-
arsamvinnuráðið yrði ráðgjafar-
vettvangur fagaðila um stefnu og 
áherslur í þróunarmálum, en svip-
að fyrirkomulag er algengt í ná-
grannalöndunum.

Með þessu fyrirkomulagi 

fengist heildarsýn á 
þróunarsamvinnu Ís-
lands. Veruleg sam-
legðaráhrif myndu 
nást, m.a. hvað varð-
ar mannauðsstjórn og 
fjársýslu. Auðveld-
ara yrði að framfylgja 
áherslum Íslands vegna 
alþjóðlegra skuldbind-
inga og sú þekking og 
mannauður sem hefur 
skapast á þróunarmál-
um myndi samnýtast 

til heildstæðrar umfjöllunar um 
málaflokkinn.

Jafnframt myndi breytt fyrir-
komulag einfalda samstarf stjórn-
valda við frjáls félagasamtök sem 
verða sífellt virkari þátttakendur 

á sviði þróunarsamvinnu og neyð-
ar- og mannúðaraðstoðar. Síðast, 
en ekki síst, er ég þeirrar skoðun-
ar að mörg tækifæri felist í sam-
starfi við viðskiptalífið. Þörf þró-
unarlandanna fyrir fjárfestingu 
og tækniþekkingu er mikil og við 
eigum að virkja útrásarvilja og 
nýsköpun íslensks viðskiptalífs 
þróunarlöndunum til hagsbóta. 

Á sama tíma vil ég efla at-
beina Alþingis enn frekar og um-
fjöllun þess um þróunarmál. Til 
dæmis hefur borið á því að þró-
unarmál falli í skuggann af um-
deildari utanríkismálum þegar 
reglubundnar skýrslur utanrík-
isráðherra eru ræddar á Alþingi. 
Þessu þarf að breyta, t.d. með 
auknu samráði við utanríkismála-

nefnd og að þróunarsamvinnan 
verði rædd sérstaklega í þingsöl-
um a.m.k. einu sinni á ári. 

Nú er skammt til þingkosninga. 
Það kemur því í hlut nýrrar ríkis-
stjórnar og þings að taka endan-
lega afstöðu til þeirrar niðurstöðu 
sem skýrslan geymir. Skýrslan 
er innlegg í umræðu sem mikil-
vægt er að fari fram og leiði til 
farsællar niðurstöðu sem sátt geti 
ríkt um. Málefnið er svo sannar-
lega mikilvægt og fagleg sjónar-
mið eiga að ráða ferðinni. Skýrsl-
una má nálgast á vefsetri utanrík-
isráðuneytisins, þar sem einnig er 
hægt að koma á framfæri ábend-
ingum og skoðunum um málefnið.

Höfundur er utanríkisráðherra.

Stuðningur Íslands er mikils metinn

Það eftirminnilegasta við 
heimsóknina var konurnar 
sem ég hitti. Hvort sem þær 
voru ráðherrar, þingmenn eða 
konur að berjast fyrir bættu 
lífi fyrir sig og sína, fann ég 
að framtíð Afríku býr í krafti 
kvennanna.



„Það er voðalega erfitt að halda 
því fram að einræði hafi í för með 

sér vonda tónlist. Það er eiginlega 
þvert á móti. Tónlistin lifir sínu 

eigin lífi.“

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, hlýhug og vináttu við fráfall
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og systur,

Guðrúnar Sigríðar
Baldvinsdóttur
áður Klettaborg 3, Akureyri.

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

80 ára afmæli
Þriðjudaginn 27. mars nk. verður

Guðmundur
Bjarnason

rafvirkjameistari áttatíu ára. Af 
því tilefni býður hann ætting jum og

vinum til samfagnaðar í Félagsheimili
OR, rafveituheimilinu Elliðaárdal, frá 

kl. 17 til 20 á afmælisdaginn.

Rómarsáttmálinn undirritaður

Ragnheiði Hanson, sem skipulagði tónleika Elton John á 
Laugardalsvelli hinn 1. júní árið 2000, var á dögunum boðið 
í sextugsafmæli breska tónlistarmannsins Elton John, sem 
verður haldið í Madison Square Garden í New York í kvöld. 
Þar mun Elton flytja öll sín þekktustu lög fyrir framan vini 
sína og vandamenn.

Ragnheiður ákvað að þekkjast ekki boðið en fara þess í 
stað til Ítalíu í afslöppunarferð. Hún segir Elton hafa verið 
mjög viðkunnanlegan er hún hitti hann á sínum tíma. „Hann 
var afskaplega fínn og skemmtilegur. Hann var með húm-
orinn í lagi og reytti af sér brandarana,“ segir Ragnheiður. 
Elton stoppaði stutt við hér á landi og flaug út með einkaflug-
vél sinni strax eftir tónleikana. Náði hann þó að svala gler-
listaráhuga sínum á þeim klukkutímum sem hann hafði af-
lögu. „Hann hefur greinilega mikinn áhuga á gleri og hann 
keypti sér eitthvað af gleri og dóti, þannig að hann reyndi að 
fá eitthvað frá landinu. Síðan sagðist hann vilja koma aftur 
hingað til að skoða sig um.“

Talið berst þá að afmælistónleikum Ólafs Ólafssonar, 
stjórnarformanns Samskipa, þar sem Elton tróð óvænt upp. 
„Mér var ekki boðið, því er nú verr og miður. Ég hefði alveg 
verið til í að mæta,“ segir Ragnheiður og hlær.

Elton John fæddist í bænum Pinner í Middlesex-sýslu á Eng-
landi. Var hann skírður Reginald Kenneth 
Dwight en breytti nafninu síðar í Elton 
Hercules John. Hann hefur gefið út 
fjölmargar plötur í gegnum tíðina 
og á meðal þekktustu laga hans 
eru Crocodile Rock og Candle 
in the Wind. Ragnheiður segist 
eiga mörg uppáhaldslög með 
Elton. „Daniel er æðislegt og 
líka Someone Saved My Life 
Tonight. Þessi ferill hans 
hefur verið alveg æðislegur 
og hann er frábær tónlist-
armaður. Hann er æðislega 
flottur á tónleikum og spil-
aði í þrjá klukkutíma hér, 
sem eru lengstu tónleikar 
sem hafa verið haldnir á Ís-
landi. Hann hefur gífurlegt 
úthald og að spila í þrjá 
klukkutíma er alveg stór-
merkilegt,“ segir hún. 

Sparisjóður Reykjavíkur 
og nágrennis fagnar 75 ára 
afmæli sínu 28. apríl næst-
komandi. Í tilefni af afmæl-
inu mun SPRON gefa sjö-
tíu og fimm vatnsbrunna 
til Hjálparstarfs kirkj-
unnar, einn fyrir hvert ár 
sem SPRON hefur starfað. 
Samstarfssamningur þess 
efnis var nýverið undirrit-
aður, en hann hljóðar upp 
á tólf milljónir, og nær til 
þriggja ára, að því er segir 
í fréttatilkynningu.

Brunnunum verður 
komið fyrir hjá sjálfs-
þurftarbændum og fjöl-
skyldum þeirra í Malaví 
og Mósambík í Afríku. 
Sökum vanefna og þurrka 
á svæðinu er uppskera 
bændanna stopul. Brunn-
arnir munu veita þátt-
takendum í verkefninu 
greiðari aðgang að hreinu 

vatni til drykkjar, en jafn-
framt leggja hönd á plóg-
inn í búskapnum, þar sem 
að bændur geta komið á 
fót áveitum. Brunnarnir 
verða þannig grundvöllur 

bættra lífskjara, þar sem 
uppskerur verða öruggari 
og meiri, fæði fjölbreytt-
ara og heilsufar betra. 
Þeim fylgir fræðsla um 
hreinlæti og smithættu. 

SPRON gefur vatnsbrunna

Lið Menntaskólans í Reykja-
vík og Menntaskólans í 
Kópavogi mætast í úr-
slitum Spurningakeppni 
framhaldsskólanna
næstkomandi föstudag. 
Lið MR lagði lið Verzl-
unarskóla Íslands 
að velli á fimmtu-
dagskvöldið og 
MK fór með sigur af 
hólmi í æsispennandi 
keppni við Mennta-
skólann við Hamra-

hlíð á föstudagskvöld. 
Menntaskólinn í Reykja-

vík er sigursælasti skól-
inn í sögu Gettu betur. 
Lið skólans hafa unnið 

tólf sinnum á því 21 
eina ári sem keppn-
in hefur verið hald-
in. Lið Mennta-
skólans í Kópavogi 
hefur einu sinni 
farið með sigur af 

hólmi í keppninni, 
árið 1989. 

MR og MK í úrslit

FÆDDUST ÞENNAN DAG

AFMÆLI

Mikil spenna var í Vetrar-
garðinum í Smáralind á 
föstudagskvöld þegar ljóst 
varð hvaða atriði kæmust í 
þriggja manna úrslitin í X-
Factor. Að þessu sinni höfðu 
dómararnir ekkert að segja 
um úrslitin, atkvæði þjóð-
arinnar réðu öllu. Þjóðin 
kaus að senda þær Guðnýju 
og Írisi, sem skipa dúettinn 
Gís, heim. Þar með er ljóst 

að í þriggja manna úrslit-
unum verður eitt atriði frá 
hverjum dómara; Hara frá 
Páli Óskari, Jógvan frá Ein-
ari Bárðar og Guðbjörg frá 
Ellýju.

Mikil dramatík braust út 
þegar úrslitin voru kunn-
gjörð. Guðbjörg og Ellý 
fögnuðu dátt en Gís-stöllur 
fengu uppörvandi faðmlag 
frá Palla. 

Gís send heim





F
reysteinn Jónsson frá 
Vagnbrekku í Mývatns-
sveit er elsti karlmaður 
landsins. Hann verð-
ur 104 ára hinn 17. maí. 
Freysteinn fæddist árið 

1903 og bjó mestan hluta ævinnar í 
Mývatnssveit, fyrst á Geirastöðum 
og síðar að Vagnbrekku. Í dag dvel-
ur hann á Öldrunarheimilinu Seli 
á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akur-
eyri. „Ég var heilsulítill sem barn,“ 
segir Freysteinn, sem furðar sig á 
þeim háa aldri sem hann hefur náð. 
„Húsakynnin á þessum tíma voru 
afar léleg en við höfðum alltaf nóg 
að bíta.“ 

Leyndarmálið að svo löngu 
lífi segir Freysteinn vera kæru-
leysi. „Að hafa ekki áhyggjur af 
öllum sköpuðum hlutum og svo er 
mjólkurdrykkja ákaflega mikils 
virði,“ segir Freysteinn, sem hefur 
það ágætt á Seli þótt heyrnin sé 
farin að gefa sig og sjónin orðin 
léleg. Hann segist lúra mestallan 
daginn en í kringum hann í herberg-
inu eru ljósmyndir úr sveitinni og 
af fjölskyldu hans. Freysteinn, sem 
var mikill hestamaður á yngri árum, 
saknar sveitarinnar en segist ekki 
þurfa annað en að horfa á myndirn-
ar til að komast þangað aftur í hug-
anum. „Mig dreymir sveitina og 
finnst ákaflega gott að komast aftur 
í húsið við vatnið,“ segir hann og 
bætir við að hann hafi verið hepp-
inn með fjölskyldu sem sé dugleg að 
heimsækja hann. 

DREYMIR SVEITINA SÍNA

Freysteinn Jónsson
verður 104 ára í maí. 
Indíana Ása Hreinsdóttir
blaðamaður og Valgarð-
ur Gíslason ljósmyndari 
hittu þennan elsta karl-
mann landsins.









Þ
að eru margir heima 
á Íslandi sem telja 
skipta meira máli í 
hvernig búningum 
við göngum og hvaða 
verndartól við göng-

um með en hvaða starf við innum 
af hendi,“ segir Ingi þegar við 
hefjum spjallið.

Vopnaburður friðargæslunn-
ar hefur verið alræmdur og sér-
staklega eftir að Íslendingar fóru 
í teppabúð með alvæpni og tveir 
Afganar létu lífið, þegar sjálfs-
morðssprengjumaður gerði árás. 
Ingi þvertekur fyrir að þeir hafi 
beðið bana út af ábyrgðarleysi og 
„hermennskutilburðum“ friðar-
gæslumanna. „Þegar þetta gerð-
ist fóru menn hér af vellinum 
oft niður í bæ. Þá var hættustig-
ið talið mjög lágt og engin svona 
árás hafði átt sér stað áður. Það 
er hluti af friðargæslu að blanda 
geði við heimamenn. Fólk, sem 
hafði enga innsýn í málið, dæmdi 
þá sem lentu í þessu þannig að 
þeir hafi verið þarna að leggja líf 
sitt að veði í teppakaupum. Fjöl-
miðlar kusu að rangtúlka þenn-
an atburð, frekar en að rannsaka 
hann,“ segir hann. 

Ingi telur að störf og verkefni 
friðargæslunnar hefði mátt kynna 
betur til fjölmiðla, til að koma í 
veg fyrir háværa umfjöllun. „En 
það sem mér finnst sorglegast 
er að þeir fréttamenn, sem helst 
hafa tekið að sér að kynna þessi 
verkefni, þeir jafnvel blekktu 
menn um tilgang fararinnar, til 
þess að fá upplýsingar sem síðan 
voru rangtúlkaðar og gáfu ranga 

mynd af starfinu. Friðargæslan 
fékk aldrei að njóta sannmælis.“

Ingi segir heimildarmyndina 
sem gerð var um friðargæsluna 
„skammarlega“. „Fólk heldur að 
ég sé með geltandi vélbyssu uppi 
í fjalli að skjóta mann og annan 
frá níu til fimm. En í grunninn 
er þetta ósköp svipað starf og 
þegar ég var rekstrarstjóri suður 
í Keflavík. Ég hef til dæmis aldrei 
þurft að grípa til vopna, þótt ég 
hafi gengið um vopnaður í þrjú 
ár.“ 

Vopnaburður kemur starf-
inu alls ekki við, segir Ingi. Hins 
vegar er hann nauðsynlegur í 
ótryggu umhverfi eins og í Afgan-
istan. „Ef eitthvað kemur fyrir þá 
er betra að ég sé vopnaður. Í Af-

ganistan hefur 
einn Íslending-
ur látið lífið, 
vissirðu það? 
Það var hjúkr-
unarfræðingur
á vegum Rauða 
krossins. Hann 
var óvopnaður. 
Það er einfald-

lega frekar ráðist á óvopnað fólk 
hér og það er staðreynd.“

Því hefur verið haldið fram að til 
þróunaraðstoðar skilaði meiri ár-
angri að láta fé af hendi rakna 
til góðgerðarstarfsemi, en að 
vera með friðargæslu. Ingi segir 
þetta sjónarmið fremur vanhugs-
að. „Staðreyndin er sú að friðar-
gæslan og það starf sem við vinn-
um hér á Kabúl-flugvelli, er grund-
völlur þess að hægt sé að senda 
aðstoð og koma henni til skila. 
Allar samgöngur hér byggjast á 
þessum velli. Það er engin leið að 
koma mat eða fötum á endastöð 
án flugvallarins. Þegar Íslend-
ingar komu hingað fyrst, þá stóð 
flugvöllurinn ekki undir þessu. 
Því er það gífurlega mikilvægt 
uppyggingar- og hjálparstarf að 
halda þessari lífæð opinni.“

Framlag Íslendinga er einung-
is dropi í hafið á flugvellinum í 
Kabúl. Ingi telur að hlutfallslega 
skili friðargæslan afar góðu starfi 
og upphæðin skipti ekki höfuð-
máli.

„Ég held að það sé aldrei hægt 
að meta hjálparstarf bara í krón-
um og aurum eða mannfjölda. 
Mælikvarðinn er alltaf hvernig 
þetta skilar sér á leiðarenda. Það 
er hægt að leggja mikinn pening í 
aðstoð og hún skilar sér illa. Svo 
er hægt að leggja lítinn pening og 
hann skilar sér vel. Það sem Ís-
lendingar eru að gera hér hefur 
skilað sér mjög vel. Það sem 
skiptir höfuðmáli er að það er að 
skila sér til langtímauppbygging-
ar sem mun nýtast þjóðinni sem 
við erum komin til að hjálpa. Upp-

hæðin verður alltaf umdeilanleg, 
en henni þarf að vera vel varið til 
góðra verka, þannig að við höfum 
sáð til framtíðar en ekki verið 
með tímabundið verkjalyf.”

Fyrr í vikunni varð blaðamaður 
vitni af því þegar bandarískur kaf-
teinn leitaði til Inga vegna starfs 
sem þurfti að vinna til að koma 
framkvæmdum af stað. Vandinn 
var sá að starfið var utan vinnu-
áætlunar. Ingi ráðlagði honum að 
hliðra til í áætlunum, án þess að 
brjóta reglur beinlínis, og ráða 
heimamenn til framkvæmdar-
innar fyrir lítið fé. Nokkurn tíma 
tók að útskýra fyrir kafteininum 
að þetta væri hægt. Ingi segir að 

svona reddingar séu í karakter Ís-
lendinga, þegar hann er spurður 
hvort aðrar þjóðir en Íslendingar 
séu ekki betur til þess fallnar að 
reka flugvöll í Kabúl. 

„Lítið samfélag eins og Ísland 
gerir menn að mörgu leyti hæfari 
til að koma að svona rekstri, því 
heima eru menn vanari að vinna á 
fleiri en einu sviði og geta bjarg-
að sér. Að redda því sem þarf að 
redda. Þegar lítið er til af tækjum 
og búnaði og takmörkuð úrræði til 
að vinna úr, þá eru þeir sem eru 
vanir að vinna á mörgum sviðum 
betur settir en til dæmis marg-
ir nágrannar okkar. Þar er vinnu-
reynsla og verksvið hvers og eins 
mun þrengri en hjá okkur. Þetta 
skilar sér því mjög vel í svona 
starfi.“

„Fjölskyldulífið er vissulega slit-
ið í tvennt. Mesta fórnin er að 
vera fjarri og missa af lífi sinn-
ar fjölskyldu. Að vera 7.000 kíló-
metra að heiman hefur náttúru-
lega áhrif á fjölskyldulífið, því er 
ekki að neita. Svona starf getur 
enginn tekið að sér nema í sátt 
við sína fjölskyldu. Það er ekki 
bara fórn okkar að koma hing-
að út, heldur fórn þeirra sem eru 
heima að taka á sig aukna ábyrgð. 
Makar, sérstaklega, þurfa að taka 
við öllu búnu þegar við sem erum 
hér erum ekki til staðar.“

„En að vinna við svona upp-
byggingu er mjög gefandi. Ég 
hef aldrei fengið annað en blíðar 
móttökur og þegar maður kemur 
aftur hingað út eftir brottveru þá 
er manni fagnað eins og ættingja. 
Þannig finnst manni maður vera 
að skila miklu meira en í vinnu 
þar sem maður stimplar sig bara 
inn og út. Þetta er hugsjón og það 
verður að vera hugsjón hjá þeim 
sem eru að gefa sig í þetta. Þeir 
verða að gera það af alefli og af 
sannri trú fyrir starfinu. Ef þú 
ert hér bara í vinnu þá er erfitt að 
réttlæta þessa fjarveru frá fjöl-
skyldu og vinum.“

Friðargæsluliði svarar fyrir sig

Fólk heldur að ég 
sé með geltandi 
vélbyssu uppi í 
fjalli að skjóta 
mann og annan 
frá níu til fimm. 
En í grunninn 
er þetta ósköp 
svipað starf og 
þegar ég var 
rekstrarstjóri 
suður í Keflavík.

Allt frá því að sprengju-
árás varð í teppabúð í 
Afganistan árið 2004 
og heimildarmynd um 
störf friðargæslunnar í 
landinu var frumsýnd 
skömmu síðar, hefur 
aðgangur fjölmiðla að 
starfinu í Kabúl verið 
lítill. Klemens Ólafur 
Þrastarson heimsótti 
friðargæsluna í Af-
ganistan og ræddi við
Inga Þór Þorgrímsson,
forsvarsmann Íslend-
inga við stjórnun flug-
vallarins í Kabúl.



Fatnaður á alla

fjölskylduna



Ég átti svo 
góða æsku og 
stormalaust 
líf að ég hef 
kannski tekið 
dramatíkina 
út í myndun-
um mínum, 
sem þóttu 
ekki nógu 
„commercial“.

V
era Pálsdóttir situr ein í 
sófa á Kaffi Sólon, klædd 
svörtum fötum og með 
frumlega prjónahúfu á 
höfðinu. Klassísk, Parísar-
dömuleg og látlaus í senn 

þar sem hún reykir langa, mjóa sígar-
ettu og dreypir á stórum kakóbolla full-
um af rjóma. Hún er með hlýtt og leiftr-
andi bros sem ljómar af kímni og lífs-
reynslu. „Ég hef alltaf verið dálítill 
flakkari í mér,“ útskýrir Vera. „Ég eyddi 
nokkrum æskuárum í Noregi og svo eftir 
menntaskólann þar byrjaði ég í sálfræði 
hér heima. Ég hætti í henni og hélt til 
Bandaríkjanna til að læra ljósmyndun. Í 
Brooks-skólanum í Santa Barbara lærði 
ég aðallega auglýsingaljósmyndun, en ég 
hafði alltaf haft mikinn áhuga á sálfræð-
inni á bak við auglýsingar.“ 

En hvernig endaði hún í París? Vera 
hlær. „Ég ætlaði bara að flytja aftur 
heim, hafði séð það í hillingum. En eftir 
níu mánuði heima þá fékk ég algera inni-
lokunarkennd og þráði að fara út aftur. 
Ég valdi París bara vegna rómantíkurinn-
ar sem umlykur hana og fegurð franska 
tungumálsins. Ég skráði mig á frönsku-
námskeið í Sorbonne en ákvað svo að 
fara í mastersnám í ljósmyndun. En eins 
og allt í mínu lífi þá er lítið „plan“ í gangi, 
hlutirnir bara gerast af sjálfu sér, og mér 
var ráðlagt að hætta áformum um frek-
ara nám og hella mér bara út í vinnu.“ 
Hún útskýrir að á þessum árum hafi allt 
snúist um að ná sér í sem mesta reynslu 
sem fyrst, og vinna með rétta fólkinu. 

Ég var mjög heppin. Ég fékk góða vinnu 
hjá frægu stúdíói sem heitir Studio 
Rouchon. Ég vann þar sem „stagiére“ 
(manneskja sem vinnur kauplaust fyrir 
reynslu) í níu mánuði. Ég vann eins og 
brjálæðingur og fékk ekki krónu fyrir, 
bara ókeypis fæði. En svo þegar það losn-
aði pláss fyrir aðstoðarmanneskju í stúd-
íóinu þá fékk ég stöðuna. Ég byrjaði hjá 
ljósmyndara sem heitir Christophe Kutn-
er og var mjög þekktur á þessum tíma. 
Hann hafði til dæmis unnið mikið fyrir 
ítalska Vogue sem þykir mesta biblía 
tískuljósmyndunar. Ég var svo heppin 
að fá að vinna með frábæru fólki á þess-
um árum – til að mynda Helmut Newton 
árið 1994.“ Vera segir hann hafa verið 
eftirminnilegan karakter vegna þess lát-
leysis sem hann bjó yfir. „Ég var vön 
því að vinna með þessum frægu tísku-
ljósmyndurum þar sem öllu var tjald-
að, ótal ljósum og miklum mannskap, en 
Newton bara mætti með eina litla tösku, 
gerði sitt og útkoman var auðvitað snilld. 
Hann var afskaplega mikið prúðmenni 
og kom eins fram við alla. Það var frá-
bær reynsla fyrir mig að vinna sem að-
stoðarkona á þessum sex árum. Ég var 
ekkert að flýta mér út í eigin ljósmynd-
un, bara naut augnabliksins. Þetta var 
tímabilið þegar ofurfyrirsæturnar komu 
á sjónarsviðið – og það var gaman að upp-
lifa það. Manni fannst þær sumar eins og 
geimverur, þær voru svo óraunveruleg-
ar í útliti, eins og til dæmis Nadja Au-
ermann. Ég man eftir skemmtilegu at-
viki þegar við vorum að mynda Claudiu 

Schiffer, en hún var þá með töframannin-
um David Copperfield. Meðan á tökunni 
stóð læstist hann inni á klósetti og uppi 
varð fótur og fit. Þetta þótti afar fyndið 
að þessi frægi sjónhverfingamaður sem 
er alltaf að hlekkja sig á sviði skyldi ekki 
komast út af klósetti! En ég man líka að 
Elle Macpherson var afskaplega hryss-
ingsleg við fólk og Naomi Campbell var 
afar óörugg.“ Ofurfyrirsæturnar voru 
vissulega dívur að sögn Veru og létu allt-
af bíða eftir sér, klukkustundum saman. 
„Ef þær áttu að mæta átta um morg-
un þá komu þær þrjú um eftirmiðdag-
inn. Ég eyddi öllum tímanum minum í að 
bíða. Ég byrjaði að reykja á þessum tíma-
punkti!“

Vera fór í endalaus ferðalög með Kutner 
þegar hún var orðin það sem kallast „first 
assistant“. Maður var alltaf á ferð og flugi, 
fór mikið til New York og í raun um allan 
heim til að taka myndir. Það var óneitan-
lega gaman að fá að upplifa það, og að fá 
að búa á lúxushótelum, en maður getur 
fengið leið á því eins og öllu. Stundum 
langaði mann bara til þess að fara heim til 
sín og borða skál af pasta með smjöri!“ Ég 
spyr Veru hvað sé ævintýralegasti stað-
urinn sem hún heimsótti á þessum tíma. 
„Það var án efa ítalska eyjan Stromb-
oli. Það er alger paradís á jörð. Þar eru 
engir túristar og ég var að vinna þar með 
svo skemmtilegum hópi. Og svo er fyrsta 
skiptið sem ég fór til Marokkó mér minn-
isstætt. Mér fannst eins og ég væri stödd 
í Tinnabók.“ 

Árið 1998 hætti Vera að vinna hjá Kutn-
er þar sem hún vildi einbeita sér að eigin 
ljósmyndum. „Ég hafði tekið sjálf fyrir 
nokkur blöð úti og fannst ég loks tilbúin 
til þess að hella mér út í óvissuna. Ég er 
nefnilega ekki svona „hornamanneskja“ 
eins og allir eru í þessum heimi. Maður 
þarf að geta stangast á við fólk, berjast 
til þess að ná frama. Í tískubransanum 
gengur þetta allt út á hvern þú þekkir og 
hvernig þú selur sjálfan þig. Ég var hins 
vegar alltaf sannfærð um að ég hlyti að 
komast áfram bara á myndunum mínum. 
Ég er lítið fyrir að trana mér fram. Ég 
fékk mér umboðsmann og í gegnum hann 
fékk ég fínar bókanir og fór að vinna hjá 
hinum ýmsu tískublöðum.“ 

Vera hlær að því að í byrjun hafi fólki 
þótt myndirnar hennar of drungalegar og 
of dramatískar. „Ég átti svo góða æsku 
og stormalaust líf að ég hef kannski tekið 
dramatíkina út í myndunum mínum, sem 
þóttu ekki nógu „commercial“. Á þessum 
tíma var „heroin-chic“ lúkkið alveg búið 
og myndir áttu að vera glaðlegar, litríkar 
og heilbrigðar. Ég ákvað því að taka þeirri 
áskorun að vinna hjá afskaplega „mains-
tream“ blaði, Figaro Madame, en það er 
helgartímarit sem fylgir dagblaðinu Le 
Figaro. Mér fannst þetta ekki beint skap-
andi og skemmtilegt en þetta var ofsalega 
góður skóli. Þarna tókst mér að fínpússa 
minn persónulega stíl og finna milliveg á 
milli „commercial“ og listrænna mynda. 
Eftir eitt og hálft ár þar hætti ég og ein-
beitti mér eingöngu að „freelance“ verk-

Eilífur Barbíleikur
Ljósmyndarinn Vera Pálsdóttir er nýflutt til Reykjavíkur 
frá tískuborginni París. Hún á farsælan feril að baki og 
hefur unnið með mörgum af frægustu ljosmyndurum og 
fyrirsætum heims, fyrir alþjóðleg tískublöð. Anna Margrét 
Björnsson hitti hana yfir kaffi og sígó og fékk að heyra 
meira. 

efnum og fór að vinna fyrir blöð 
eins og franska og bandaríska Elle, 
Glamour, Seventeen og svo slatta af 
svona „trend“ blöðum eins og hið 
þýska Style and Family Tunes. Núna 
hefur franska Vogue „fylgst með 
mér“ í þrjú ár sem þykir mikill heið-
ur og ég vona að ég fái að spreyta 
mig þar í framtíðinni.“ 

Nú hefur Vera kosið að vera búsett 
á Íslandi, að minnsta kosti í bili. „Ég 
kom heim í vetur með tveggja ára 
dóttur mína. Þegar maður eignast 
barn breytist aðeins forgangsröð-
in. Mig langar að Sóley dóttir mín 
geti notið þess að vera hér í hinu ör-
ugga reykvíska umhverfi og læri 
fullkomna íslensku. Hún er komin 
á leikskóla og við mæðgurnar erum 
afar ánægðar hér.“ En hvernig líst 
Veru á íslensk tímarit? „ Ég get ekki 
sagt að ég fylgist grannt með ís-
lenskum blöðum, ég þekki aðallega 
þesi tímarit sem hafa alltaf komið út 
hérna. Eina blaðið sem mér fannst 
flott og öðruvísi var Núllið sem kom 
út fyrir löngu síðan. Hin blöðin eru 
bara eins og... hvað á ég að segja... 
einhver blöð frá litlu landi í fyrrver-
andi Sovétríkjunum. Það er eitthvað 
mjög púkalegt við þau og það skil ég 
ekki, því að Ísland er svo smart að 
öðru leyti, og þykir svo „trendí“ er-
lendis. Hér úir og grúir af flottum 

fatahönnuðum og skemmtilegum 
tískubúðum.Íslendingar hafa mikinn 
áhuga á tísku. Af hverju það er ekki 
til almennilegt tískublað hérna skil 
ég ekki. Það er í raun ekki til eitt ein-
asta tískublað, bara blöð sem blanda 
tísku saman við greinar, viðtöl, pólít-
ik og annað. Það er eins og það vanti 
ákveðna stefnu og konsept í þessi 
blöð. Ég er sannfærð um að það sé 
markaður fyrir alvöru tískublað í 
Reykjavík. Eins finnst mér að fólk 
skilji ekki hvað orðið stílisti þýðir 
– en góður stílisti skiptir auðvitað 
sköpum hvort myndir heppnast eða 
ekki.“ Vera segist alltaf hafa jafn-
gaman af tískuljósmyndun. „Verk-
efnin eru alltaf svo margbreyti-
leg og stundum tek ég að mér verk-
efni fyrir framúrstefnuleg blöð sem 
borga ekki neitt, bara af einhverri 
listrænni hugsjón. Vinna mín er dálít-
ið eins og að vera lítil stúlka í eilífum 
barbíleik.“ En óttast hún ekki að hún 
fái bráðum leið á að vera heima, og 
fá aftur innilokunarkennd? „Nei,nei, 
alls ekki,“ hlær hún. „Reykjavík 
hefur breyst svo mikið síðan ég bjó 
hérna síðast. Það er nóg að gerast 
og mikil gróska á öllum sviðum. En 
ég er enn með verkefni vestan hafs 
svo að ég hef nóg af tækifærum til 
að skreppa út.“ Og nú er Vera búin 
að setja aftur upp húfuna og brosir 
breitt þegar hún hverfur út um dyrn-
ar í íslenska vetrarkuldann. 



Vélamenn
Vegna aukinna verkefna óskar Heimir og Þorgeir hf. eftir að ráða vélamenn.
Upplýsingar veitir Geir Sæmundsson í síma 696-9936 og geir@hogth.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu félagsins www.hogth.is 
Heimir og Þorgeir er ört vaxandi félag sem býður góða aðstöðu fyrir starfsmenn.

Heimir og Þorgeir ehf.
Dugguvogi 2, 104 Reykjavík sími. 554-6464. 
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Verslunarstjóri á Laugarvatni
Samkaup óska eftir a› rá›a verslunarstjóra í fer›fljónustuverslun
á Laugarvatni.

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun
Starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Menntun og hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstörfum
Reynsla af stjórnun og rekstri
Gó›ir skipulagshæfileikar
Reynsla af starfsmannahaldi
Rík fljónustulund

Samkaup hf. rekur 38 verslanir undir
merkjum Samkaup úrval, Samkaup strax,
Kaskó og Nettó og eru flær ví›a um landi›.

Hjá Samkaupum hf. starfa í dag 750
manns og margir me› langan starfsaldur.
Frekari uppl‡singar má finna á heimasí›u.

www. samkaup.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 31. mars nk.
Númer starfs er 6454.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson
og Arna Pálsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is
og arna@hagvangur.is

Vi› leitum a› metna›arfullum einstaklingi, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.
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Starfsfljálfun
firóunarsamvinnustofnun Íslands augl‡sir eftir ungu háskólafólki sem
hefur áhuga á fimm mána›a starfsfljálfun í tengslum vi› verkefni á svi›i
flróunarsamvinnu í samstarfslöndum stofnunarinnar. Starfstími er frá
1. júlí til 1. desember.

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ)
er sjálfstæ› ríkisstofnun sem heyrir undir
utanríkisrá›uneyti›. Hún var stofnu› me›
lögum ári› 1981 og er ætla› a› vinna a›
tvíhli›a samstarfi Íslands vi› flróunarlönd.
Áhersla er lög› á samvinnu vi› flau lönd
flar sem lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu og
reynslu.

www. iceida.is Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 25. apríl nk.

A›rar uppl‡singar um starfi›
veita Albert Arnarsson og
Elísabet Sverrisdóttir rá›gjafar
hjá Hagvangi.
Netföng: albert @hagvangur.is
og elisabet@hagvangur.is

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa loki› grunnámi í háskóla (BA, BSc e›a sambærilegu) og ekki vera eldri
en 32 ára a› aldri. Mjög gó› enskukunnátta er skilyr›i, svo og gó› tölvukunnátta, sjálfstæ›
vinnubrög›, flolinmæ›i og lipur› í mannlegum samskiptum. fiekking á flróunarmálum og
flróunarstörfum sem og menningu flróunarlanda er ákjósanleg.

Helstu vi›fangsefni
Í Namibíu: A›sto› vi› undirbúning, eftirlit og framkvæmd félagslegra verkefna fiSSÍ í landinu,

einkum á svi›i leikskóla- og/e›a fullor›insfræ›slu, auk a›sto›ar vi› ums‡slu- og skrifstofustörf.
Leita› er a› umsækjanda me› menntun í félagsvísindum e›a á svi›i kennslu- og fræ›slumála.
Starfi› getur fali› í sér fer›alög vi› erfi› skilyr›i.

Í Malaví: Starf vi› rannsókn (cluster study) sem n‡st gæti mörgum verkefnum fiSSÍ í Malaví, fló
einkum heilbrig›isverkefnum, auk a›sto›ar vi› ums‡slu- og skrifstofustörf. Leita› er a› umsækjanda
me› menntun í heilbrig›is- e›a félagsvísindum, me› flekkingu á a›fer›afræ›i rannsókna og l‡›heilsu.
Starfi› felur í sér búsetu í dreifb‡li vi› erfi› skilyr›i.

Í Mósambík: A›sto› vi› undirbúning, uppl‡singaöflun og kynningarstarf í verkefnum stofnunarinnar
í landinu, en flau eru m.a. á svi›i fiskimála og sjómannamenntunar, fullor›insfræ›slu og félagslegra
verkefna. Leita› er a› umsækjanda me› menntun í félagsvísindum e›a á svi›i kennslu- og
fræ›slumála. Kunnátta í portúgölsku er æskileg. Starfi› getur fali› í sér fer›alög vi› erfi› skilyr›i.

Í Níkaragva: A›sto› vi› undirbúning, eftirlit og framkvæmd félagslegra verkefna fiSSÍ í landinu
auk annarra tilfallandi verkefna, fl.á m. almenn skrifstofu- og ums‡slustörf. Leita› er a› umsækjanda
me› bakgrunn í félagsvísindum og/e›a mennta- e›a l‡›heilsumálum. Spænskukunnátta er nau›synleg.
Starfi› getur fali› í sér fer›alög til afskekktra hluta Níkaragva.

Í Úganda: A›sto› innan Kalangala bygg›aflróunarverkefnis undir handlei›slu verkefnisstjóra
fiSSÍ.  Uppl‡singaöflun og undirbúningur var›andi HIV-stefnu héra›sins og ‡mis önnur tilfallandi
verkefni. Leita› er a› umsækjanda me› menntun í félags- e›a heilbrig›isvísindum. Starfi› felur í
sér búsetu í dreifb‡li og fer›alög vi› erfi› skilyr›i.
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Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 2. apríl nk.

Ráðgjafar og verkefnastjórar 
á sviði Microsoft-lausna

Starfslýsing

Greining, ráðgjöf og verkefnastjórn í samþættingu 

upplýsingakerfa. Innleiðing hugbúnaðarlausna og 

samskipti við viðskiptavini. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

   eða skyldum greinum.

• Minnst 2ja ára reynsla af greiningarvinnu 

   og hugbúnaðargerð.

• Þekking á Microsoft .NET umhverfinu.

• Sjálfstæði, ábyrgð og skipulögð vinnubrögð. 

• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá 

Opnum kerfum, arnithor@ok.is.

Hugbúnaðarsérfræðingur á 
sviði Microsoft-lausna

Starfslýsing

Greining, hönnun og útfærsla hugbúnaðarlausna í 

Microsoft .NET umhverfinu. Samþætting upplýsinga-

kerfa. Gagnavinnsla og útfærsla verkferla.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

   eða skyldum greinum.

• Þekking á greiningarvinnu og hugbúnaðargerð.

• Þekking á Microsoft .NET umhverfinu.

• Sjálfstæði, ábyrgð og skipulögð vinnubrögð. 

• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Árni Þór Jónsson hjá 

Opnum kerfum, arnithor@ok.is.

Sérfræðingur í 
afritunarlausnum

Starfslýsing

Ráðgjöf og stjórnun verkefna varðandi afritun og 

endurheimtingu gagna. Þjónusta og rekstur afritunar-

stöðva og hugbúnaðar (Openview Data Protector) í 

margbreytilegu umhverfi þar sem öryggi og áreiðan-

leg vinnubrögð er skilyrði.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 

   eða skyldum greinum.

• Starfsreynsla er æskileg.

• Mjög góð stýrikerfis- og gagnagrunnsþekking. 

• Mjög góð þekking á vistun og meðhöndlun. 

   gagna, s.s. diskakerfum og gagnanetum.

• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá 

Opnum kerfum, gunnarg@ok.is.

Sérfræðingur á sviði 
net- og samskiptalausna 

Starfslýsing

Ráðgjöf, hönnun, þjónusta og rekstur á netbúnaði, 

símkerfum og tengdum lausnum. Samskipti við 

fjarskiptabirgja, samstarfsaðila og viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tæknimenntun er æskileg og háskólamenntun kostur. 

• Reynsla af rekstri símkerfa og IP-netkerfa er kostur.

• Góð almenn stýrikerfisþekking 

   (Linux og/eða Windows).

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og lipurð í 

   samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Guðjónsson hjá 

Opnum kerfum, gunnarg@ok.is.

Tæknimaður á verkstæði

Starfslýsing

Uppsetning, þjónusta og viðgerðir á tölvubúnaði.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Þekking og reynsla af tæknistörfum.

• Áhugi á tölvutækni.

• Sjálfstæði og lipurð í samskiptum.

• Þjónustulund, vandvirkni og reglusemi.

• Menntun á sviði rafeindavirkjunar eða sambærileg

   menntun er kostur.

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð og lipurð í 

   samskiptum.

Upplýsingar um starfið veitir Helgi S. Sigurðsson hjá 

Opnum kerfum, helgis@ok.is.

Viðskiptastjóri

Starfslýsing

Við leitum að einstaklingi sem er tilbúinn að ganga til

liðs við öflugan hóp viðskiptastjóra. Um er að ræða 

ráðgjöf og sölu á upplýsingatæknilausnum.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði viðskipta-, verk-, 

   eða tölvunarfræði er æskileg.

• Þekking á upplýsingatækni.

• Áhugi á sölumennsku.

• Reynsla í ráðgjöf og sölu er æskileg.

• Frumkvæði og öguð vinnubrögð.

• Metnaður til að ná árangri í starfi.

• Þjónustulund.

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra Matthíasdóttir 

hjá Opnum kerfum, halldora@ok.is. 

ok.is

Opin kerfi eru leiðandi fyrirtæki í upplýsingatækni á Íslandi. Fyrirtækið 
sérhæfir sig í sölu tölvu- og samskiptabúnaðar, auk ráðgjafar og þjónustu. 
Opin kerfi eru umboðs- og þjónustuaðili Hewlett Packard á Íslandi. Opin kerfi 
eru Microsoft Gold Partner og eru einn stærsti sölu- og þjónustuaðili Microsoft 
á Íslandi. Þá er fyrirtækið leiðandi í Linux / Unix og samskiptalausnum.

Hjá Opnum kerfum starfar landslið sérfræðinga í upplýsingatækni sem 
leiðbeina viðskiptavinum við val á vöru og þjónustu til að tryggja að 
hagkvæmasta og besta lausnin sé valin hverju sinni. 

Opin kerfi leggja ríka áherslu á ánægju starfsmanna og mælist starfsánægjan 
með því allra hæsta á landinu. 

Opin kerfi eru fjölskylduvænt fyrirtæki sem býður upp á sveigjanlegan 
vinnutíma, virka endurmenntunarstefnu, símenntun í starfi og fjölbreytt og 
krefjandi verkefni í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Þá bjóðast margvísleg 
tækifæri til starfsþróunar. Starfsmenn Opinna kerfa eru ríflega 100 talsins.

Leiðarljós Opinna kerfa er að samvinna skilar árangri.

Spennandi störf hjá framsæknu fyrirtæki

SAMVINNA = ÁRANGUR
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfsöluleyfishafar í Lyfju Neskaupstað og Borgarnesi

Lyfjafræðingar – spennandi tækifæri

Nánari upplýsingar veitir Þorgerður Þráinsdóttir, starfsmannastjóri, 
í síma 530 3800, thorgerdur@lyfja.is. Umsóknir sendist starfsmannastjóra 
á netfangið thorgerdur@lyfja.is

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því 
að starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Við leitum að sjálfstæðum, 

skipulögðum og metnaðar-

fullum lyfjafræðingum sem 

hafa áhuga á að ganga til 

liðs við spennandi og 

framsækið fyrirtæki.

Lyfjafræðingur í Lyfju Keflavík

Lyfjafræðingar – tímabundin störf

Vegna aukinna umsvifa getum við bætt lyfjafræðingum við okkar metnaðarfulla 
starfsmannahóp í tímabundin verkefni í sumar. Um er að ræða afleysingar í 
apótekum Lyfju á landsbyggðinni sem geta verið allt frá viku til lengri tíma. 
Spennandi tækifæri fyrir lyfjafræðinga sem vilja hverfa frá amstri hversdagsins 
og breyta til í sumar. Ýmsir möguleikar í boði.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði, gilt starfsleyfi og reynsla úr apóteki.
Metnaður, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Óskum eftir lyfjafræðingi til starfa í Lyfju Keflavík. Lyfjafræðingur annast m.a. ýmsa 
umsýslu í kring um lyf og lausasölulyf, afgreiðsu lyfseðla auk þess sem hann veitir 
viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. Í boði er spennandi starf, skemmtilegur 
vinnustaður, gott vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og möguleiki á ýmsum 
sérverkefnum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í júní/júlí 2007

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulögð vinnubrögð, metnaður og geta til að vinna undir álagi.

Óskum eftir lyfsöluleyfishöfum í Lyfju Neskaupstað og í Lyfju Borgarnesi. 
Í störfunum felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast 
daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og
reglugerðum um lyfsöluleyfi. Undir Lyfju Neskaupstað eru lyfjaútibú á Eskifirði 
og Reyðarfirði. Undir Lyfju Borgarnesi eru lyfjaútibú í Stykkishólmi, Grundarfirði 
og Búðardal.

Um er að ræða spennandi störf og tækifæri fyrir metnaðarfulla lyfjafræðinga. 
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf í júlí/ágúst 2007. Í boði er flutningsstyrkur, 
niðurgreitt húsnæði, samkeppnishæf laun og skemmtilegir vinnustaðir í vaxandi 
bæjarfélögum. Til greina kemur að ráða í störfin tímabundið í 2-5 ár.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

KÓPAVOGSBÆR

Frá Vatnsendaskóla
Vatnsendaskóli í Kópavogi er nýr grunnskóli
sem tók til starfa haustið 2005. Næsta skóla-
ár 2007-2008 verða nemendur í 1.- 9. bekk
í skólanum. Í skólastarfinu er lögð sérstök
áhersla á náttúrufræði og raungreinar, fjöl-
breytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað
nám. Kennarateymi vinna saman að skipu-
lagningu kennslu og útfærslu námskrár.
Skólinn er staðsettur í hlíð sem hallar að
Elliðavatni, einni helstu náttúruperlu höfuð-
borgarsvæðisins. Útikennsla, umhverfis-
mennt, rannsóknarvinna og vettvangsnám
eru mikilvægir þættir í skólastarfinu og er
umhverfið kringum skólann kjörinn vett-
vangur fyrir slíka vinnu. Virðing, vinátta,
samvinna og sköpun eru einkunnarorð skól-
ans.

Okkur vantar til liðs við okkur á 
næsta skólaári 2007-2008

• Aðstoðarskólastjóra í fullt starf.
Menntunar- og færnikröfur:

 Kennaramenntun og framhaldsmenntun
á sviði stjórnunar, uppeldis- og mennt-
unarfræða eða þróunar í skólastarfi. Reynsla
af stjórnun æskileg. Lipurð í mannlegum
samskiptum. Reynsla af kennslu og vinnu
með börnum og unglingum.

• Deildarstjóra: verkefni m.a. námskrá,

námsmat og sjálfsmat skólans

Menntunar- og færnikröfur: 
 Kennaramenntun og framhaldsmenntun

á sviði uppeldis- og menntunarfræða eða
þróunar í skólastarfi. Reynsla af stjórnun
æskileg. Reynsla af kennslu og vinnu með
börnum og unglingum.

• Námsráðgjafa

• Bókasafnskennara

• Sérkennara

• Heimilisfræðikennara

• Íþróttakennara

• Smíðakennara

• Myndmenntakennara

• Tónmenntakennara

• Dönskukennara

• Íslenskukennara í unglingadeild

• Náttúrufræðikennara í unglingadeild

og teymisvinnu með 1.- 7. bekk

• Umsjónarkennara í 5.- 6. bekk

Við leitum að metnaðarfullum kennurum
sem hafa áhuga á kennslu og þróun skóla-
starfs.

• Stuðningsfulltrúa í fullt starf

• Starfsfólk í Dægradvöl 50-60% starf

Umsóknarfrestur er til 21.apríl 2007

Umsóknir með upplýsingum um nám og fyrri
störf berist til skólastjóra Guðrúnar Soffíu Jónas-
dóttur sem veitir nánari upplýsingar í síma 570-
4330 og tölvupósti gudrunj@vatnsendaskoli.is

 Upplýsingar um skólastarfið er að finna á 
heimasíðu skólans 

www.vatnsendaskoli.is

www.kopavogur.is - www.job.is

s mink
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Landsbankinn er eitt stærsta fjár-
málafyrirtæki landsins og veitir 
alhliða fjármálaþjónustu til ein-
staklinga, fyrirtækja og stofnana.

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 starfs-
stöðvar erlendis, í 14 löndum víðs-
vegar um heiminn.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 
bankans er áhersla lögð á skemmti-
legan vinnustað, starfsánægju og 
gott starfsumhverfi, sem og mark-
vissa starfsþróun og þekkingu 
starfsfólks.

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

Það er viðhorf stjórnenda Lands-
bankans að starfsfólkið, metnaður
þess, kraftur og hollusta, séu 
lykillinn aðfarsælum rekstri bankans.

Nánari upplýsingar veita:
Davíð Björnsson aðstoðarframkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs í síma 410 7410 
eða Ingibjörg Jónsdóttir starfsmannasviði í síma 410 7902.

Umsóknir sendist á ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is
Umsóknarfrestur rennur út  12. apríl nk. 

Landsbankinn óskar eftir að ráða byggingaverkfræðing eða 
byggingatæknifræðing til starfa á fyrirtækjasviði bankans. 
Um er að ræða verkefni sem lúta að verkefnafjármögnun, 
verktakafjármögnun og fasteignafjármögnun. Viðkomandi 
þarf að vera töluglöggur og eiga auðvelt með að tjá sig 
skipulega í ræðu og riti. 

Helstu verkefni:

• Yfirferð og mat á kostnaðaráætlunum 

      vegna nýbygginga og breytinga á húsnæði

• Eftirlit með framvindu verkefna og skýrslugerð

• Samskipti við verktaka, lántakendur og opinbera aðila

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólapróf í byggingaverkfræði eða byggingatæknifræði

• Reynsla af  eftirliti með byggingaframkvæmdum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur
á sviði verktaka- 
og verkefnafjármögnunar



Starfsmaður í mötuneyti B&L

Starfssvið

Matreiðsla í mötuneyti B&L

Framsetning veitinga

Innkaup á matvælum

Frágangur

Vinnutími frá kl. 9 til 14.

Hæfniskröfur

Reynsla

Traust framkoma

Lipurð í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og hugmyndaauðgi í matreiðslu

Reyklaus

B&L var í 9. sæti í Fyrirtæki ársins, árlegri könnun sem
VR gerir meðal félagsmanna sinna og er því meðal
fyrirmyndarfyrirtækja ársins 2006. B&L, sem er í fl okki
stærri fyrirtækja, var í 14. sæti árið áður og hefur því
hækkað sig um 5 sæti á milli ára. Þá reyndist B&L
jafnframt vera með bestu niðurstöðuna, í samanburði 
við önnur bílaumboð í fl okki stærri fyrirtækja. Það
umboð sem kom næst B&L var í 16. sæti.

B&L er eitt stærsta og virtasta bifreiðaumboð landsins,
stofnað árið 1954. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir
bílaframleiðendurna Hyundai, Renault, BMW, Land
Rover og einnig Arctic Cat vélsleða. B&L er einn
stærsti söluaðili atvinnubíla á landinu. Meginmarkmið
B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum
sviðum bifreiðaviðskipta og rekur fyrirtækið í því skyni 
öfluga starfsmannastefnu. Alls starfa 128 manns hjá
fyrirtækinu.

Umsækjendur verða að geta hafi ð störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að senda 
greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 01. apríl nk. Umsækjendum er heitið fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

B&L G jóthál i 1 110 R kj ík í i 575 1200 bl i

HYUNDAI RENAULT BMW LAND ROVER
RENAULT
TRUCKS

IRISBUS ARCTIC CAT

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

- vi› rá›um

Lögma›ur

FÍS óskar eftir a› rá›a lögmann til starfa.

Helstu starfssvi›:
Kjaramál, útbo›smál, skatta- og tollamál.
Almenn lögfræ›ifljónusta vi› a›ildarfyrirtækin.

Í bo›i er:
Áhugaver› og krefjandi verkefni fyrir fjölbreyttan og kröfuhar›an hóp
félagsmanna.
Starf í faglegu, fjölbreyttu og síbreytilegu umhverfi.

Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 3. apríl nk.
Númer starfs er 6462.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

FÍS eru samtök fyrirtækja úr öllum
greinum verslunar fl.e. innflutningi,
útflutningi, umbo›ssölu,
heildverslun og smásölu. Hlutverk
FÍS er a› gæta hagsmuna lítilla
sem stórra fyrirtækja me› flví a›
vera framvör›ur heilbrig›ra
vi›skiptahátta, sem tryggir réttar
leikreglur í samkeppni, til eflingar
verslun og almannahag á Íslandi.

Sjá nánar á www.fis.is
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TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. Fyrirtækið þjónar

yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software er í fremstu röð við þróun 

hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar lausnir í nánu samstarfi við helstu upplýsinga-

tæknifyrirtæki heims. TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu

fyrirtækjum Evrópu.

Vef- og sérlausnasvið TM Software vinnur náið með viðskiptavinum sínum við að uppfylla þarfir þeirra og styrkja 

samkeppnisstöðu. Á sviðinu starfa nú um 40 starfsmenn sem hafa frumkvæði að því að skapa virðisaukandi notkun á 

upplýsingum og upplýsingakerfum viðskiptavina. Við búum yfir sérþekkingu á uppbyggingu umfangsmikilla  veflausna 

og gagnagrunnskerfa og sinnum þróun og þjónustu fyrir mörg af stærstu og framsæknustu fyrirtæki landsins. Verkefni

okkar snúast einnig um samþættingu lausna við hin ýmsu upplýsingakerfi með það að markmiði að ná fram

hnökralausum samskiptum. Við fylgjum Agile hugbúnaðarferlum, s.s. Scrum og MSF Agile.

Nýlega unnu verk okkar til verðlauna fyrir vefsvæði Icelandair. Vefsvæðin voru valin í flokknum „Best hannaða veflausn

ársins“ (Best Website Design of the Year) á hinni alþjóðlegu ráðstefnu Technology For Marketing & Advertising. Veitt 

voru verðlaun í tólf flokkum en Icelandair bar sigur úr bítum í sínum flokki en í honum voru fyrirtækin Orange, Dabs, 

Odeaon og Xchange Wales. Að auki hafa vefsvæðin hlotið vefverðlaunin sem Samtök vefiðnaðarins og Ímark standa

fyrir:  „Besti íslenski vefurinn“ og „Besti fyrirtækisvefurinn“ fyrir árið 2006. 

Við óskum eftir að ráða fleiri úrvals liðsmenn til að vinna til fleiri verðlauna með okkur og
sinna fjölbreyttum og spennandi verkefnum. Getum bætt við okkur sérfræðingum á sviði:

• Verkefnastjórnunar
• Hugbúnaðarþróunar í .NET
• Hugbúnaðarþróunar í Delphi
• Hugbúnaðarþróunar í Java – unnið er með Spring, Hibernate, JSR-168 o.fl.
• Innleiðingar MS lausna, s.s. SharePoint og BizTalk
• Vefforitunar – s.s. Ajax, javascript, xml/xsl, Flex og annarrar Web 2.0 tækni
• Hugbúnaðarprófunar - gerð prófanatilvika og framkvæmd þeirra, 

sjálfvirkar prófanir, álagsprófanir og skjölun prófana

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunar-, kerfis-, verk- eða viðskiptafræði og/eða sambærileg
reynsla. Við leitum að einstaklingum sem vilja takast á við ný og krefjandi verkefni í öflugum 
og framsæknum hópi.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.
Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri í síma 545 3000 eða torfi@t.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 10. apríl nk.

Viltu vera í sigurliðinu?
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna
leitum við að lykilfólki í hugbúnaðarþróun

Við bjóðum og leggjum áherslu á:
• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan

vinnutíma
• Símenntun í starfi og virka endur-

menntunarstefnu

•  Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi
• Gott mötuneyti

Origo

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001
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Heilsuleikskólinn
Urðarhóll í Kópavogi

Auglýst er eftir:
• Deildarstjóra

• Fagstjóra í íþróttum

• Leikskólakennurum

• Þroskaþjálfa

Menntunar- og hæfniskröfur deildarstjóra:

• Leikskólakennaramenntun skilyrði
• Menntun í stjórnun æskileg 
• Reynsla af stjórnun æskileg 
• Lipurð í samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur fagstjóra í íþróttum:

• Leikskóla- eða íþróttakennaramenntun
  skilyrði
• Reynsla mikilvæg
• Lipurð í samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur leikskólakennara:

• Leikskólakennaramenntun skilyrði
• Reynsla mikilvæg
• Lipurð í samskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur þroskaþjálfa:

• Þroskaþjálfamenntun skilyrði
• Reynsla mikilvæg
• Lipurð í samskiptum

Markmið skólans er að auka gleði og vellíð-
an barnanna með áherslu á næringu, hreyf-
ingu og listsköpun í leik. Skólanámskrá og
aðrar upplýsingar eru á heimasíðu skólans.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélags og viðkomandi stéttar-
félags.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Kópavogs-
bæjar einnig á www.job.is

Vinsamlegast hafið samband við Unni Stefáns-
dóttur í síma 554-7789/90

eða í tölvupósti 
urdarholl@kopavogur.is

www.kopavogur.is - www.job.is

800 7000 - siminn.is

Matráður
hlutastarf

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Síminn óskar eftir að ráða matráð í 50% starf í mötuneyti Símans Ármúla 25.
Um framtíðarstarf er ræða.

Umsóknarfrestur er til 4. mars.

Í starfinu felst m.a. að aðstoða matreiðslumann við
undirbúning á hádegisverði fyrir starfsfólk, afgreiða
hádegismat og sjá um þjónustu vegna funda.

Vinnutími er frá ca 10-14 alla virka daga.

Við leitum að þjónustuliprum og áreiðanlegum
einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir
skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is

Hæfniskröfur
Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálstætt
Reynsla af stjórnun æskileg
Skipulögð vinnubrögð
Rík þjónustulund og samskiptahæfni
Góð almenn tölvukunnátta

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 750 manns á öllum

aldrei. Við leggjum mikla áherslu
á að starfsmenn eigi þess kost að

eflast og þróast í starfi. Hvetjum konur jafn 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.iswww.husa.is

Helstu verkefni
Daglegur rekstur verslunarinnar
Mannahald
Byggja upp og viðhalda jákvæðum tengslum við viðskiptavini
Tilboðs- og áætlanagerð

Rekstrarstjóri verslunar
Húsasmiðjunar í Borgarnesi

Viljum ráða rekstrarstjóra til starfa í verslun
okkar í Borgarnesi

Góð kjör í boði fyrir réttan aðila

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf
hjá traustu fyrirtæki

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Verslun Húsasmiðjunnar í Borgarfirði er ört vaxandi verslun á markaðssvæði sem nær frá Hvalfirði
til Skagafjarðar. Rekstrarstjóri verslunarinnar starfar með stórum og öflugum hópi rekstrarstjóra
Húsasmiðjunar víðs vegar af landinu sem hittist a.m.k. einu sinni í mánuði til skrafs og ráðagerða

Umsóknarfrestur er til 1. apríl og öllum umsóknum verður svarað

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a.

um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna.

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

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

TM Software | Maritech á Íslandi er framsækið þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni. 
Markmiðið fyrirtækisins er að aðstoða viðskiptavini við að ná framúrskarandi árangri með nýtingu
upplýsingatækni. TM Software | Maritech er Microsoft Certified Gold Partner og hlaut nýlega Navision
Excellence Award verðlaun á heimsráðstefnu Microsoft.

Starfsmenn TM Software | Maritech á Íslandi eru tæplega 70 á skrifstofum í Kópavogi og á Akureyri. 
Hjá fyrirtækinu er unnið að þjónustu og þróun viðskiptalausna fyrir flestar greinar atvinnulífsins. 

Við leitum að öflugum háskólamenntuðum sérfræðingum með viðskipta- og/eða
tæknimenntun.

Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum landsins sem 
og viðskiptavini erlendis.

• Þekking á Microsoft lausnum er mikill kostur. Við vinnum m.a. með Dynamics Nav 
(Navision), MS SQL, Share Point, Dynamics CRM, Targit og Reporting Services

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir. Nánari upplýsingar
veita Torfi Markússon, starfsmannastjóri í síma 545 3000 eða torfi@t.is og Margrét
Gunnlaugsdóttir, sviðsstjóri viðskiptasviðs í síma 545 3000 eða margretg@maritech.is.

Umsóknir með ferilskrá óskast sendar til starfsmannastjóra torfi@t.is, merktar
TM Software | Maritech fyrir 10. apríl nk.

       www.maritech.is

Tækifærið þitt?
> Ráðgjöf, verkefnastjórn og þjónusta
     > Hugbúnaðargerð, nýþróun og aðlaganir

Við bjóðum og leggjum áherslu á:
• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan

vinnutíma

• Símenntun í starfi
• Virka endurmenntunarstefnu
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kó

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi er innflytjandi

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta.

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu-

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri

áskorun er tekið fagnandi hendi og 

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.

Spennandi atvinnutækifæri hjá Toyota Kópavogi

Starfsmaður í pökkun á Varahlutalager

Starfssvið:
· Taka til pantanir
· Frágangur á vörum og pappírum
· Aðstoð við gámavinnu

Hæfniskröfur
· Tölvukunnátta
· Skipulagshæfileikar
· Nákvæmni í starfi

Vinnutími er frá kl. 8-18.

Starfsmaður á Breytingaverkstæði

Starfssvið:
· Breytingar á jeppum

Hæfniskröfur:
· Reynsla af vinnu við breytingar á jeppum er 

skilyrði

Vinnutími er frá kl. 8-17.

Toyota Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem eru 
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Í boði eru spennandi framtíðarstörf hjá framsæknu 
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og 
samhentu starfsfólki.

Umsóknarfrestur rennur út 2. apríl.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
atvinna@toyota.is. Nánari upplýsingar veitir Fanný 
Bjarnadóttir í síma 570 5070.
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Upplýsingar eru veittar í síma 555 7600 og hægt er að senda fyrirspurnir og 
umsóknir á netfangið: svava.jonsdottir@inpro.is

InPro leggur áherslu á góð mannleg samskipti, sveigjanleika, sjálfstæð vinnubrögð
og faglegt hugrekki

InPro / Skipholti 50b / 105 Reykjavík / Sími 555 7600 / www.inpro.is

Hlutverk InPro er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks með hágæða heilbrigðisþjónustu
og víðtækri þjónustu á sviði heilsu- og vinnuverndar

OKKUR VANTAR FLEIRA FRÁBÆRT FÓLK!

Störf á Reyðarfirði
Hjúkrunarfræðingur
Fjölbreytt og spennandi verkefni tengd heilsuvernd, forvörnum og vinnuvernd. Hér er um að ræða einstakt
tækifæri til að takast á við ný og krefjandi verkefni.  Boðið er upp á góða þjálfun og starfsþróunarmöguleika.

Öryggis- og umhverfisfulltrúi
Eftirlit með öryggis- og umhverfismálum íslensks verktaka á vinnusvæði Bechtel í Fjarðaálsverkefninu.
Starfið felur m.a. í sér öryggisúttektir og -eftirlit, skýrslugerð, leiðbeiningar og miðlun upplýsinga.

Sjúkraflutningamaður
Fjölbreytt verkefni sem snúa bæði að heilsuvernd og öryggismálum á vinnustað.

Starf í Reykjavík
Launabókari
Umsjón með launabókhaldi og útreikningum, gerð skilagreina og skýrslna, auk ýmissa skráninga. 
Starfshlutfall 50% á aðalskrifstofu í Reykjavík, möguleiki er á auknu starfshlutfalli með tímanum.

Spennandi starf í boði!

Fiskborð

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

Fiskborð Nóatúns Grafarholti
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 jákvæðum og þjónustuliprumVið leitum nú eftir jákvæðum og þjónustuliprumeftir jákvæðum og þjónustuliprum

aðila í fiskborð Nóatúns í Grafarholti. Reynsla eða þekking af sambærilegu starfi æskileg.

Nóatúns!

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Kársnesskóla
• Laus er 100% staða stærðfræðikennara á

unglingastigi skólaárið 2007-2008.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um
starfið.

Upplýsingar veitir skólastjóri 
í síma 570-4100 og 

gsm. 898-4107.



Húsasmiðjan hvetur alla,
á hvaða aldri sem er sem 

vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Hæfniskröfur
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Lyftararéttindi kostur  - starfsmaður verður sendur að öðrum
kosti á lyftaranámskeið

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
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

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

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is,
fyrir 1. apríl. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Almenn lagerstörf

Áhugaverð framtíðarstörf
í Grafarholti

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf í verslun okkar í
Grafarholti.

Afgreiðslu- og sölumann í timbursölu

Sölu- og afgreiðslumann til starfa í raftækjadeild

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
Pantanir
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á raflagnaefni væri kostur
Tölvukunnátta kostur
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

… og nú með kerfisþjónustulund

Vodafone óskar að ráða kerfisstjóra í kerfisþjónustu á tæknisviði. Kerfisþjónusta 
rekur 300 netþjóna sem keyra á AIX, SUN, SuSe SLES, RedHat og Windows 2003. 
Deildin rekur einnig SAN ásamt TSM afritunarþjónustu.

Starfslýsing: Uppsetning á nýjum Windows netþjónum (vélbúnaður eða 
VMware) fyrir þjónustu hinna ýmsu deilda Vodafone. Mikið af spennandi 
verkefnum framundan.

Dagleg umsjón Windows umhverfis, auk ábyrgðar á eftirliti og afritun Windows
2003 server, Exchange og MSSQL. Um er að ræða rúmlega 100 Windows 
netþjóna sem fer fjölgandi.

Hæfniskröfur: Tæknimenntun er æskileg og minnst 4 ára reynsla í rekstri á 
Microsoft kerfum og vélbúnaði. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
Microsoft: 2003 (2000) Server, Exchange og MSSQL. Einnig er gott að þekkja IIS, 
WMS, Active Directory.

Viðkomandi þarf að geta unnið í hópi sérfræðinga í umfangsmiklu og krefjandi 
rekstrarumhverfi, en gerð er krafa um sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

Við bjóðum faglegt vinnuumhverfi í öflugum hópi kerfisstjóra.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700. Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is fyrir 2. apríl nk.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum okkur að 
gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann til hins ýtrasta, því 
hvert augnablik er dýrmætt. 

Gríptu augnablikið og lifðu núna.
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LAUS STÖRF
Vatnsveita Kópavogs:
• Pípulagningamaður

• Starfsm. í jarðlagnatækni

Félagsstarf aldraðra: 
• Gjábakki, matráður 80%

sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og 

tilsjón

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir

heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Deildarstjóri eldra stigs

• Kennari í leikrænni tjáningu

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:

• Stærðfræðikennari á unglingastigi

Lindaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Kennari í íþróttum

• Kennari í heimilisfræði

• Kennari í íslensku í 8. – 10. bekk

• Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi

Lindaskóli:
• Gangavörður ræstir - hluta starf

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Aðstoðarskólastjóri

• Deildarstjóri, verkefni m.a. námsskrá,

námsmat og sjálfsmat skólans

• Námsráðgjafi

• Bókasafnskennari

• Heimilisfræðikennari

• Íþróttakennari

• Smíðakennari

• Myndmenntakennari

• Tónmenntakennari

• Dönskukennari

• Íslenskukennari í unglingadeild

• Náttúrufræðikennari í unglingad. og

teymisvinnu með 1. – 7. bekk

• Umsjónarkennari í 5. - 6. bekk

• Stuðningfulltrúi 100%

• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari

Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

• Aðstoð í eldhús 100% starf

Grænatún:

• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri

• Fagstjóri í íþróttum

• Leikskólakennarar

• Þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

800 7000 - siminn.is

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla
virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms-
og starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Umsóknarfrestur er til 8. apríl.Hæfniskröfur

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf í rafmagnsverk-
fræði. Þekking á fjarskiptakerfum æskileg og reynsla af
fjarskiptaendabúnaði kostur. Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti unnið sjálfstætt, sé samviskusamur, vandvirkur og
hafi góða þjónustulund.

Helstu verkefni
Fylgja eftir tækniframþróun notendabúnaðar og
endabúnaðar til gagnaflutnings yfir 3G

Fagleg úttekt sem og prófun búnaðar/kerfa við
innleiðingu nýrra tæknilausna

Greining tæknilegra vandamála

Síminn óskar eftir starfsmanni í hópinn Þróun á Tæknisviði félagsins.
 Hlutverk deildarinnar felst í þróun notendabúnaðar.

Viltu taka þátt í
uppbyggingu á
þriðju kynslóðar
háhraðaneti?
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Verð: 20,3
Stærð: 102,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.290.000
Bílskúr: já

Eyjarbakki 11
109 Reykjavik

Falleg 4 herbergja 102,4 fm íbúð á annari hæð ásamt bílskúr.  Komið er inn í
anddyri  með  eikar  skápum  og  ljósum  flísum  á  gólfi.3  góð
svefniherberg.Baðherbergi  með  baðkari  og   ljósum  flísum.Einnig  er  aðstaða
fyrir  þvottavél  og  þurrkara  inn  á  baði.  En  þvottaaðstaða  er  einnig  í
sameign.Stofan  er  einstaklega  björt  með  fallegu  útsýni.Útgengt  er  út  á  svalir
sem  snúa  til  norðurs.Mahoney  parket  er  í  stofu.Eldhúsið  er  með  hvítri
innréttingu og ljósum flísum milli skápa.Húsið var ný málað sl. sumar og nýtt
þak sett á húsið.Geymsla í sameign.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Verð: 26,5
Stærð: 105,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 20.040.000
Bílskúr: já

Krisnibraut 27
113 Grafarholt

Mjög falleg 4 herbergja 105,7fm íbúð í Grafarholti með bílskýli-Frábært útsýni.
Komið  er  inn  í  forstofu  með  dökkum  náttúruflísum  á  gólfi  og  kirsuberja
skápum. Stofan er mjög björt, útgegnt á flísaðar suðursvalir. Eldhúsið er mjög
fallegt með dökkum náttúruflísum á gólfi og milli skápa. Eldhús innréttingin er
úr  kirsuberjavið  með  stál  háf  og  keramik  helluborði.  Þrjú rúmgóð  svefnhergi
með  stórum  skápum.  Baðherbergi  með  góðum  skápum  og  hvítum  flísum  í
hólf og gólf.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag 17-17:30

Akurvellir
221 Hafnarfirði

Verð: 30,9
Stærð: 144 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Mjög  vönduð,  falleg  og  rúmgóð  enda  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngangi  og  sérafnotafleti.  Stórt  anddyri,
skápar, ljósar flísar á gólfi. Á gangi eru tvö svefnherb bæði mjög rúmgóð, fataskápar, parket á gólfi. Gott
sjónvarpshol, parket á gólfi. Stór stofa opin inn í eldhús, útg. á sérafnotaflöt, parket á gólfi. Eldhús með
góðri  innréttingu,  flísar  á  gólfi.  Baðherb  fallegt,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  ljósum  og  dökkum  flísum,
hornbaðkar og nuddsturta, hvít innrétting með granítboðplötu. Hurðar og parkett úr eik.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Falleg og góð eign

Lyngholt
Álftanesi

Verð: 57,9
Stærð: 305 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Tvöfaldur 

Glæsilegt 5 herbergja einbýlishús ásamt stórum bílskúr. AFHENDIST TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA. Húsið
skiptist í anddyri með geymslu og salerni. Rúmgott eldhús með borðstofu á milli eldhús og stofu. Stofan
er  opin  og  björt.  Þrjú  góð  barnaherb,  stórt  hjónaherb  með  salerni  og  fataherb.  Gangur  með
sjónvarpsholi, góðu baðherb og þvottahúsi. Húsið afhendist fullbúið að utan en tilbúið til innréttinga að
innan. Tvöföld bílskúrshurð úr áli. Húsið er steinað að utan með ljósum lit, gráar granítflísar að hluta.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

AÐEINS EITT HÚS EFTIR

Öndverðarnes 1
Grímsnes og Grafning

Verð: 14.900.000
Stærð: 60,9

Byggingarár: 2006

Sumarhús  í  landi  múrara  í  Öndverðarnesi.  Frábær  staðsetning  við  Hvítá  í  góðu  skjóli  og  fallegri  sýn  til
fjalla.  Bústaðurinn  stendur  á  5.300,0m2  leigulandi.  Á  svæðinu  er  9  holu  gólfvöllur  sem  verður18  holu
2008.  Aðgangur  að  sundlaug  fylgir  einnig.  Að  utan  afhendist  húsið  fullklárað.  Verönd  frágengin,en  án
handriðs.  Vinnuljósarafmagn  verður  til  staðar.  Heitt  vatn  við  lóðarmörk.  Aðeins  í  40  mín  fjarlægð  frá
Reykjavík. Skoðaðu þennan.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Pantið skoðun núna
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Akurhúsavegur 7 
250, Garður

Verð: 12.900.000
Stærð: 74,8 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1924

Brunabótamat: 11.050.000

Fallegt einbýlishús sem gert var upp árið 2003 ásamt því að byggt var við það. Komið er inní flísalagða
forstofu,  úr  forstofu  að  hægri  hönd  er  rúmgott,  flíslagt  baðherbergi  með  sturtu.  Á  vinstri  hönd  er  gott
þvottahús með steingólfi. Frá forstofu er gengið inní rými þar sem bæði er stofan og eldhús. Nýleg IKEA
innrétting er í eldhúsi. Innaf stofunni er rúmgott svefnherbergi. Einnig er innréttað ris sem hentar vel undir
svefnaðstöðu. Plastparket er á stofu/eldhús, svefnherbergi og risi. Góð lóð

Anika Rós
Sölufulltrúi

869 5285
anika@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 14:30 - 15:00

Breiðhóll 20 og 22
245 Sandgerði

Verð: 17.900.000
Stærð: 170,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Parhúsin eru timburhús á staðsteyptum sökkli, þau skilist fullbúinn að utan og rúmlega fokheld að innan,
klædd með báruál frá Áltaki í Reykjavík með innbrenndum lit steingrátt. Loft í bílskúr er óklætt og húsið
óeinangrað. Verktakinn er einnig með sambærilegt hús við Lækjamót 85 og er það tilbúið til afhendingar
og hægt að fá það afhent á hvaða byggingar stígi sem er. Húsið við Lækjamót er tilbúið undir tréverk en
húsin við Breiðhól eru svo gott sem fokheld núna. Sjón er sögu ríkari.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun hjá Sölufulltrúa.

Heiðarbraut 10
245 Sandgerði

Verð: 20.900.000
Stærð: 143,2 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 21.360.000
Bílskúr: Já

Flott  112,8  fm  4ra  herbergja  íbúð  í  raðhúsi  á  rólegum  stað  í  botngötu.  Komið  er  inn  í  adddyri  sem  er
flísalögð og með nýlegum og góðum skápum, og úr anddyrinnu er gengið inn í þvottahús sem er með
góða og nýlega innréttingu og eru mósaikflísar á milli efri og neðri skápa þar. Stofa er með beykiparketi
og er útgangur úr stofu út á steypta verönd. Svefnherbergi eru með dúkum á gólfum. Eldhúsið er nýlega
tekið í gegn(ca.ár síðan)Íbúðin getur verið laus við kaupsamning, komið og skoðið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Klapparstígur 3
245 Sandgerði

Verð: 22.900.000
Stærð: 183,4 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

133  fm  einbýlishús  ásamt  50,4  fm  bílskúr  í  grónu  kverfi.  Anddyri  sem  er  með  flísum  á  gólfi  og  með
góðum  fataskáp.  Úr  forstofu  er  gengið  inn  í  forstofuherbergi  sem  er  með  plastparketi  á  gólfi,inni  úr
forstofu er komið í holið sem er með flísum á gólfi. Stofa og borðstofa er með teppi á gólfum. Eldhúsið er
með flísum á gólfi,inn af eldhúsi er búr,úr eldhúsi er farið inn í þvottahús og þar er hurð út í baklóð. Húsið
getur verið laust við kaupsamning og gott lán sem ber 4,15@ vexti getur fylgt.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:30 - 18:00

Kothúsavegur 12
250 Garður

Verð: 18.900.000
Stærð: 160,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1897

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Leyfi

Einbýlishús  með  sál  sem  er  110  ára  gamalt.Komið  er  inn  í  anddyri  sem  er  með  flísum  á  gólfi  og
fatahengi. Forstofa er með spónaparketi. Úr forstofu er gengið inn á baðherbergi með furuborðum,góð
innréttingu  og  flísaplötum  á  veggjum.Á  eldhúsgólfi  eru  furuborð  og  góð  innrétting  með  öllum  nýtísku
tækjum  og  eldhúskrókur.Stofa  og  borðstofa  eru  samliggjandi  með  upprunalegum  gólfborðum  sem  líta
vel út.Útsýnið frá húsinu er allt Snæfellsnesið,og fjallahringurinn til Reykjavíkur og sjávarloftið.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:30 - 16:00

Silfurtún 8
250 Garður

Verð: 16.200.000
Stærð: 98,1 fm

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.000.000

RE/MAX LIND kynnir flotta 98,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjórbýli með sér inngangi.
komið  er  inn  í  anddyri  sem  er  flísalögð  og  þaðan  er  gengið  inn  í  þvottahús  sem  líka  er  notað  sem
vinnuherbergi  og  hægt  að  gera  það  að  svefnherbergi  og  eru  flísar  á  gólfi.  Forstofa  er  með  glæsilegum
sér  smíðuðum  skápum  með  glerlistaverki  í.  Svefnherbergi  er  með  eikarparketi  og  stórum  og  góðum
skápum.Baðherbergi er með sturtu og flísalagt í hólf og gólf og góð.Glæsilegt eldhús.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Suðurgata 36
245 Sandgerði

Verð: 15.500.000
Stærð: 93,4 fm

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 16.250.000

Íbúð á neðri hæð í nýlegu fjórbýli. Fallegt eikarparket er á allri íbúðinni nema á eldhúsi og baðherbergi en
þar eru flísar. Eldhúsið er með fallegri innréttingu. Stofan er björt og rúmgóð og þaðan er útgengt út á
lóð.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólfi,  þar  er  sturtuklefi  og  innrétting.  Svefnherbergin  eru  rúmgóð
með góðu skápaplássi. Stór geymsla er í íbúðinni sem einnig má nota sem herbergi.Skóli,íþróttahús og
sundlaug er beint á móti íbúðinni. Frábær staður fyrir barna fjölskyldur.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:30 - 17:00

Urðarbraut 4
250 Garður

Verð: 23.900.000
Stærð: 187.7 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.260.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir  flvel  viðhaldið  einbýlishús  sem  er  142  fm  ásamt  45,7  fm  bílskúr.  Anddyri  er  með
flísum á gólfi og með góðum skáp. Forstofu og eða alrými sem að skiptist í sjónvarpsstofu sem hægt er
að  gera  enn  eitt  herbergið  og  stofu  og  borðstofu  sem  er  með  plastparketi  á.  Eldhúsið  er  með
plastparketi á gólfi og er góð og nýleg innrétting,uppþvottavél og ísskápur fylgja. Inn að eldhúsi er búr.
Svefnherbergin 4 eru með spónaparketi og góðum skápum. Nýr þakkantur er á húsinu.

Anika Rós
Sölufulltrúi

869 5285
anika@remax.is

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30



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

www.kubbur.is

Verð: 18.900.000
Stærð: 100,7fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei

Kleppsvegur 48
105 Reykjavík

RE/MAX  Fasteignir -  Rúnar  s.697-4881:  Falleg  og  vel  skipulögð  4-5ra
herbergja íbúð. Íbúðin skiptist þannig að komið er inn í forstofu með parketi
og  innbyggðum  fataskáp.  Eldhús  er  með  falleg  gamaldags  innrétting  og
borðkrókur og korkflísum á gólfi. Stofan er með parketi og útgengt út á suður
svalir. Hjónaherbergi er með dúkk á gólfi og stórum skápum og útgengt út á
svalir.  Svefnherbergi  er  parketi  og  annað  svefnherbergi  með  dúk á  gólfi.
Baðherbergi  er  flísalagt á  gólfi  og  veggjum  ásamt  sturtaklefa.  Rúnar  s.
697-4881

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 16:00-16:30

Ásbraut 3
Kópavogur

Verð: 20.200.000
Stærð: 98,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 11.550.000
Bílskúr: Nei

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s.697-4881: Komið inn á flísalagðan gang með lausum fataskáp. Opin, björt
og  rúmgóð  stofa  með  suðursvölum.  Opið  er á  milli  eldhús  og  borðstofu,  eldhús  er  með  nýlegri
eldhúsinnréttingu.  Tvö  svefnherbergi,  hjónaherbergi  með  stórum  skápum  og  rúmgott  barnaherbergi.
Baðherbergið  er  með  glugga,  ljósum  innréttingum  og  baðkar  með  sturtuhaus  og  flísum á  gólfið.  Á
gólfum  íbúðar  er  nýlegt  ljóst  parket.  Sérgeymsla í  kjallara  ásamt  sameiginlegu  þvottahúsi  og

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús mánudag kl18:00-18:30

Miðás 6
Svínadal

Verð: 16.500.000
Stærð: 54,6fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 9.590.000
Bílskúr: Geymsla

RE/MAX Fasteignir - Rúnar s.697-4881: Um er að ræða sérlega vandað og vel með farið bjálkahús úr
19 cm bjálka á  mjög skjólsælu  og kjarri  grónu landi.  Húsið  er  54,6  m2 með 26 m2 svefnlofti,  stórum
sólpalli og 1250 lítra heitum potti. Þetta er heilsárshús með hitaveitu, rafmagni og hita í gólfum. Húsið er
byggt  1998  og  Það  var  allt  endurnýjað á  síðasta  ári,  m.a.  var  skipt  um  alla  glugga,  hurðir,  gólfefni,
pípulagnir  og  rafmagn.  Með  húsinu  fylgir  borðstofuhúsgögn,  ískápur,  sófaset  og  tvö  rúm,  laus  við

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Verð: frá 35mill
Stærð: frá 120fm

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006

Bjarkarás 1-29
Garðabær

Glæsilegar  íbúðir í  sjö  tveggja  hæða  húsum á  einum  besta  stað  í
GarðabæHúsin  eru  mjög  skemtilega  teiknuð  og  verður  þeim  skilað  með
fullfrágenginni  lóð trjágróður  og annað á sínum stað.    •Sérinngangur í  allar
íbúðir  •Sérverönd með öllum íbúðum á jarðhæð •Þvottahús í  öllum íbúðum
•Bílskýli  með 22 af  30 íbúðum  •Stór  herbergi  og stórar  stofur  •Svalir  með
efri  íbúðum   •Glæsilegt  útsýni  úr  hluta  íbúða  •Sérlega  vel  staðsett í  hjarta
Garðabæjar                                 SÖLUMENN TAKA VIÐ TILBOÐUM Á
STAÐUNUM

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús milli 15:00 og 17:00

Verð: frá 17,7 m
Byggingarár: 2007Víðibrekka 11-13-15

Grímsnes

GLÆSILEG HÚS Á GÓÐUM EIGNARLÓÐUM MEÐ STÓRFENGNU ÚTSÝNI
Húsið skilast fullbúið að utan  með bjálkaklæðningu, veg að húsi , vindpappa
undir klæðningu,  glerjuðum gluggum og hurðum. Gereft kringum glugga og
hurðir,   stölluðu þakjárni  og rennum í svörtum lit.  Þakkantur verður klæddur
með vatnsklæðningu/ bjálkaklæðningu að framanverðu og undir með minni /
bjálkaklæðningu  og í  þakkant  koma  ljós.  Innandyra  skilast  húsið  ullað  og
plastað með öllum milliveggjum og millilofti klæddu 22mm gólfplötum ásamt
rafmagnsgrind,  neysluvatni ,  gólfhita í  hverju rými ,  rotþró og öllum lögnum
tengdum  henni.  Drenlagnir  verða  tengdar  þakrennum.  Rafmagsinntak  og
kaldavatsinntak verða komin ásamt vinnurafmagni.

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR

Glæsilegt útsýni í Víðbrekku
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Verð: 28.900.000
Stærð: 102

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2006

Dvergahraun 18
801 Grímsnes 

BÓAS S. 699 6165 OG GUNNAR S. 899 0800

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165 eða 899 0800

• 102 fm - 3-4 herbergja  Heilsárshús
• 6.700 fm eignarlóð
• 67 km frá höfuðborginni
• 140 fm verönd
Leiðarvísir: Þegar komið er rétt framhjá Kerinu í Grímsneis á leið austur er 
beygt til vinstri, afleggjari merktur Miðengi. Keyrt niður afleggjarann og 
beygt til vinstri í átt að sumarbústöðum. Þar sem vegurinn klofnar er beygt 
til hægri. Keyrt fram hjá einum afleggjara til vinstri og beygt inn annan 
afleggjara til vinstri, þ.e. Dvergahraun. Húsið stendur hæst af öllum 
timburkælddu húsunum og er á vinstri hönd (rauður gámur á bílaplani).

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð: 47.900.000
Stærð: 212,2 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 30.100.000
Bílskúr: JÁ

Fagraberg 54
221 Hafnarfjörður

  
  BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

• 212,2  fm
• Rúmgóð svefnherbergi
• Eldhús með góðum borðkrók
• Gestasnyrting á efri hæð
• Upphitað  bílaplan
• Verönd  og  heitur  pottur
• Einstök  staðsetning
• Gullfalleg  eign

Komdu í heimsókn 
til okkar í dag milli 
kl. 16.00 – 17.00

Verð: 25.500.000
Stærð: 4

Bílskúr: JÁ
Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.30 – 15.30

• 4 herb á 2 hæð
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !
• íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu !

AÐEINS 1 ÍBÚÐIR EFTIR !

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 14.30 – 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

Verð: 51.900.000
Stærð: 203,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

Vallargerði 10
200 Kópavogur

FASTEIGNIR

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

STÓRGLÆSILEGT 6-7 HERBERJGA EINBÝLI !

ÞESSA VERÐUR ÞÚ AÐ SKOÐA - 
BÓAS S. 699 6165 & Gunnar 899 0800

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.30 

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 15.30 - 16.30 

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is
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Frostafold 75 
112 Reykjavík 

Verð: 18.700.000 
Stærð: 81.8 fm 

Fjöldi herbergja: 2ja 
Byggingarár: 1986 

Brunabótamat: 11.200.000 

Rúmgóð og falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi af svölum og frábæru útsýni. Forstofa með flísum 
á gólfi. Stofa og eldhús samliggjandi með eikarparketi á gólfi. Eldhúsinnrétting er hvít/beyki og flísar milli 
skápa. Rúmgóður borðkrókur. Inn af stofu er lítill blómaskáli og þaðan er mjög gott útsýni og einnigeru 
rúmgóðar svalir úr stofu. Baðherbergi flísalagt með baðkari og fallegri innréttingu við vask. Herbergi með 
parketi á gólfi og fataskáp. Falleg eign með góðu útsýni þar sem örstutt er í alla þjónustu. 

Opið hús í dag kl 18:00-18:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lækjarás 6 
210 Garðabær 

Verð: 55.000.000 
Stærð: 241,4

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

Mjög gott fjölskylduhús á 2 hæðum með stórum innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði.   Neðri 
hæð:  Rúmgóð  forstofa,  gestasnyrting,  eldhús  með  miklu  skápaplássi  og  góðu  vinnuplássi.  Stór  stofa 
með setustofu innaf, útgengt út í stóran og gróinn garð.  Tvöfaldur bílskúr, þvottahús og vinnustofa með 
sérinngangi. Efri hæð: Stórt sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og 
sturtuklefa. Hiti er í plani og gangstétt að húsi. Þetta er skemmtilegt hús innarlega í litlum botnlanga. 

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

Kólguvað 1 
110 Reykjavík 

Verð: 34,9
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

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

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



GLÆSIÍBÚÐIR Í ÁSAKÓR

Berglind Hólm 
Sölufulltrúi

694 4000

Hólmfríður
Sölufulltrúi

861 7534

Dóróthea
Sölufulltrúi

898 3326

Andrés
Sölufulltrúi

849 2971

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Torg

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG

KL 14:00-15:00

Léttar veitingar

Örfáar íbúðir eftir

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

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

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

Glæsilegar og rúmgóðar 3-5 herbergja íbúðir 
        í nýju lyftuhúsi við Ásakór 1-3. 

Afhending á íbúðum í Ásakór 1 er við kaupsamning

5 herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

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

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

GLÆSILEG
SÝNINGARÍBÚÐ

Alla
r s

eldar

1 eftir

3 eftir
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Jónas Örn Hdl. 
Lögg.fasteignasali

Inga Má
Sölufulltrúa
821 4644

Sigurður
Framkvæmdastjóri

898 6106

GLÆSIÍBÚÐIR Á 2 OG 3 HÆÐ

RE/MAX Mjódd • Þönglabakka 1 • 109 Reykjavík • Sími: 520 9550 • Fax: 520 9551 • 

LAUGAVEGUR 86-94 

SÖLUSÝNING Í DAG 

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG KL. 16:00 - 18:00

Íbúð nr. 202: 70,7 m2 // ásett verð kr. 27.900.000

Íbúð nr. 203: 70,4 m2 // ásett verð kr. 27.800.000

Íbúð nr. 206: SELD

Íbúð nr. 204: 70,4 m2 // ásett verð kr. 27.800.000

Íbúð nr. 205: 70,4 m2 // ásett verð kr. 27.800.000

Íbúð nr. 207: 94,5 m2 // ásett verð kr. 37.300.000

Íbúð nr. 208: 83,1 m2 // ásett verð kr. 32.800.000

Íbúð nr. 209: 74,8 m2 // ásett verð kr. 29.500.000

Íbúð nr. 210: 75,0 m2 // ásett verð kr. 29.600.000

Íbúð nr. 211: 75,0 m2 // ásett verð kr. 29.600.000

Íbúð nr. 301 SELD

Íbúð nr. 302 SELD

Íbúð nr. 303 SELD

Íbúð nr. 304 SELD

Íbúð nr. 305 SELD

Íbúð nr. 306: 81,9 fm // ásett verð kr. 34.800.000

Íbúð nr. 307: 94,5 fm // ásett verð kr. 40.100.000

Íbúð nr. 309: 88,9 fm // ásett verð kr. 37.8 M (3ja herb)

íbúð nr. 308: 82,6 fm // ásett verð kr. 35.100.000

Íbúð nr. 310: 75 fm // ásett verð kr. 31.900.000

Íbúð nr. 311: 75 fm // ásett verð kr. 31.900.000

Nánari lýsing:
Vandaðar innréttingar úr eik og eikarplankaparket á gólfum! 
Forstofa og þvottaherbergi eru með marmarastein á gólfum! 
Baðherbergis gólf og veggir eru með marmarasteini! Bað-
herbergi er með Philip Stark3 hreinlætistæki og GRHOHE blönd-
unartæki, sturtubotn úr postulíni, 90x120 með hurðum úr       
öryggisgleri! Eldhús er fullbúið afar vönduðum stáltækjum frá 
AEG, ísskápur með frysti, uppþvottavél, vifta, og keramik-
helluborð með snertitökkum! Myndavéladyrasími er í hverri íbúð! 
Hiti í gólfum! Hver íbúð er sérstaklega hljóðeinangruð sem og 
hluti sameignar! Góðar svalir eru í hverri íbúð! Geymsla sem fylgir 
er við hliðina á hverri íbúð, eikarplankaparket á gólfi! Bílastæði 
fylgir hverri íbúð auk þess sem Bílastæðasjóður rekur 
bílastæðahús í kjallara! Sameign er vel skipulögð og einstaklega 
falleg, meðal annars með granít á gólfum! Lyfta er í húsinu! 
Aðgangur að sameiginlegri suður-verönd á 4 hæð með góðu 
útsýni! Lóð er fullfrágengin!

Kynnum í dag vandaðar 2ja herbergja 
íbúðir á annari og þriðju hæð, aðeins 
ein 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð til 
sölu, í nýju glæsilegu lyftuhúsi í hjarta 
borgarinnar. Húsið allt hið vandaðasta, 
Ístak hf. Byggingaraðili.

Nánari lýsingu og upplýsingar er að fá hjá: 
Inga Má sölufulltrúa GSM: 821 4644 // ingim@remax.is 
Sigurði framkvæmdastjóra GSM: 898 6106 // sg@remax.is 

Íbúðir á annari hæð, allt 2ja herb.: Íbúðir á þriðju hæð, allt 2ja herb., ein 3ja herb.:

Tökum við tilboðumá staðnum 
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Laugarnesvegur 42
105, Reykjavík 

Verð: 18.900.000
Stærð: 73,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946

REMAX LIND kynnir bjarta vel skipulagða 2 herbergja íbúð Komið er inn í gang með eikarplastparketi, til
vinstri  af  gangi  er  rúmgott  herbergi  með  eikarplastparketi  og  innbygðum  skáp,  beint  af  ganginum  er
baðherbergi  með  sturtu,  nýjar  flísar  í  hólf  og  gólf,   ný  blöndunartæki  og  vaskur,   til  hægri  af  gangi  er
gengið  inn  í  bjarta  stofu  með eikarplastparketi  og inn  af  stofu  er  eldhús með borðkrók,  og innréttingu
með neðri skápum frá ikea. þvottahús er í sameign og rúmgóð geymsla í kjallara.

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16:30-17:00

Lyngholt 2, 4 og
Muruholt 2 Álftanesi

Verð: 44.900.000
Stærð: 224,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

REMAX LIND kynnir í sölu einbýlishús í nýju hverfi á Álftanesinu. Húsunum verður skilað nánast tilbúnu til
innréttinga,  þ.e.a.s   innveggir  sparslaðir  og  grunnmálaðir.  Húsin  er  úr  timbri  og  klætt  með  aluzinki,
Svefnherbergin  eru  fjögur  og  þar  af  eitt  hjónaherbergi  með  fataherbergi  og  sér  baðherbergi,  Rúmgóð
stofa og eldhús. Annað baðherbergi, þvottahús og geymsla. Innangegnt úr þvottahúsi í bílskúr. Hiti er í
gólfum Húsin er klætt að innan með gifsplötum. Lóð skilast grófjöfnuð

Árni Ólafur
Sölufulltrúi

893 4416
arnilar@remax.is

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15-15:30

Funalind 15
201 Kópavogur

Verð: 28.600.000
Stærð: 129 m²

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 18.320.000
Bílskúr: 27,1 m²

101,9 fm íbúð ásamt 27,1fm bílskúr. Stofa/borðstofa með útgengi á afgirta sv- verönd. Eldhús er mjög
rúmgott með kirsuberja innréttingu, inn af eldhúsi er þvottahús með glugga. Baðherbergi með kirsuberja
innréttingu, flísalagt í hólf og gólf. Baðkar og sturtuaðstaða. Herbergi með fataskáp. Hjónaherbergi með
stórum fataskápum. Gólfefni eru gegnheilt stafaparket á allri íbúðinni nema baðherbergi sem er flísalagt
og þvottahús með dúk á gólfi. Rúmgóður enda bílskúr með heitu og köldu vatni, hiti í plani.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17.00-17.30

Verð: 89.000.000
Stærð: 177

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 21,6

Hellusund 6
101 Reykjavík

Glæsileg  efri  sérhæð  við  Hellusund  í  Þingholtunum  í  miðbæ  Reykjavíkur.
Þetta er einstök eign sem vert er að skoða. Einnig er möguleiki  á að kaupa
allt húsið sem telur um 300 fm. Efri sérhæðin sem um ræðir er 147 fm + 30
kjallari og skiptist sem hér segir: Komið er inn í rúmgóða teppalagða forstofu,
innaf forstofu er gestasalerni. Fallegur teppalagður stigi leiðir upp á aðra hæð
þar  sem  komið  er  upp  á  efri  pall  (önnur  forstofa).  Íbúðin  skiptist  í  3  góð
parketlögð  barnaherbergi,  hjónaherbergi  með  skápum  og  flísalagt
baðherbergi  innaf  með  baðkari.  Rúmgóða  parketlagða  stofu  og  borðstofu
sem er samliggjandi. Gott eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum.
Innaf  eldhúsi  er  matarbúr.  Einnig  innaf  eldhúsi  er  gengið  niður  í  kjallara  þar
sem er þvottahús og geymsla.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
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Galtalind 2
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 107,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16,5

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SELD
Klettagljúfur 5
801 Selfoss

Verð: 12.000.000
Stærð: 5681

Klettagljúfur 5 mjög góð 5681 m² lóð. Búið er að grafa fyrir púða. Teikningar af fallegu 233,3m² húsi með
bílageymslu sem er 44,5m² liggja fyrir. Húsið er á einni hæð og skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi
og baðherbergi,  2 stór barnaherbergi,  3 baðherbergi  til  viðbótar.  Sjónvarpshol,  geymsla, þvottahús og
bílskúr. Stórt eldhús og rúmgóð stofa. Gert er ráð fyrir arni. Frábær staðsetning rétt fyrir utan Hveragerði
á leið til Selfoss.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Góð lóð fyrir utan Hveragerði

Ljósheimar 20
104 Reykjavík

Verð: 16.900.000
Stærð: 61,8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963
Brunabótamat: 8,8

2ja  herbergja  íbúð með glæsilegu útsýni  á  8.hæð í  lyftuhúsi  í  Ljósheimum.   Nánari  lýsing:  Forstofa  og
gangur með parketi á gólfi. Baðherbergi er með baðkari og sturtuhengi, nýju klósetti og flísalagt í hólf og
gólf. Eldhúsið er með ljósri innréttingu og parket á gólfi, tengi fyrir þvottavél eða uppþvottavél.Stofan er
rúmgóð og afar björt með parketi á gólfi og útgengi á svalir. Glæsilegt útsýni í suðaustur. Herbergið er
með parketi og góðu skápaplássi. Góð geymsla er í kjallara og sameiginlegt þvottahús.

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

Neshagi 13
107 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 102

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 13,8

3ja herbergja íbúð við Neshaga í Vesturbænum.  Forstofa með flísum á gólfi og hengi. Hjónaherbergi er
með  góðum skápum,  parketi  á  gólfi.  Barnaherbergið  er  með  parketi  á  gólfi  og  tveir  minni  skápar  eru
sitthvoru  megin  við  hurðina  að  utanverðu.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  með  sturtuklefa.
Eldhúsið  er  rúmgott  með  hvítri  innréttingu,  gott  skápapláss  og  korkdúkur  á  gólfi.  Tvær  stofur
samliggjandi með teppi á gólfi en hægt er að loka á milli með rennihurð og gera t.d. aukaherbergi.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Óðinsgata 15
101 Reykjavík

Verð: 42.900.000
Stærð: 139,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 17,1
Bílskúr: 21

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

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Seilugrandi 4 Verð: 23.900.000
Stærð: 110,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 14,1
Bílskúr: Bílgeymsla

3ja  herb.  íbúð  við  Seilugranda  á  Seltjarnarnesi.Forstofan  er  rúmgóð  með  dúk  á  gólfi  og  fatahengi.
Barnaherbergi  er  með  dúk  á  gólfi  og  einföldum  skáp.  Hjónherbergi  er  með  dúk  á  gólfi  og  fjörföldum
skáp. Baðherbergið er með baðkari,flísalagt í hólf og gólf og með tengi fyrir þvottavél. Eldhúsið er með
dúk á gólfi, innréttingin er upprunaleg en lítur vel út. Tengi fyrir uppþvottavél er í eldhúsi. Stofan er björt
og rúmgóð með teppi á gólfi og útgengt á suðursvalir. Stæði í bílageymslu.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Torfufell 44
111 Reykjavík

Verð: 17.900.000
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.  Stofan er með parketi á gólfi, björt og rúmgóð þar sem búið er að stækka
hana út yfir svalir. Baðherbergi er flísalagt með baði. Hjónaherbergið er rúmgott með skáp og dúk á gólfi.
Barnaherbergin eru tvö annað með parketi og hitt með dúk á gólfi.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 13:00-13:30

Vesturberg 96
111 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 105,20

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13,8

Góð fjögurra herbergja íbúð við Vesturberg í Reykjavík.  Eignin skiptist í Flísalagða forstofu. Eldhús með
góðri  innréttingu  og  borðkrók.  Rúmgóð  stofa  með  útgengi  á  flísalagðar  svalir  með  glæsilegu  útsýni  til
vesturs.  Gott  hjónaherbergi  með nýjum skápum. Tvö barnaherbergi  .  Baðherbergi  var  tekið allt  í  gegn
fyrir  3  árum  og  er  það  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  með  sturtu,  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Fallegt
plastparket er á allri íbúðinni. Geymsla í kjallara ásamt hjólageymslu.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30
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Berjarimi 32
112 Reykjavík

Verð: 17.500.000
Stærð: 67

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 11.050.000

RE/MAX Lind kynnir  fallega 2ja  herbergja  íbúð.  Geymsluris  er  yfir  allri  eigninni  sem er  manngengt,  þar
væri hugsanlega hægt að útbúa auka herbergi. Einnig er 4,7 fm geymsla í kjallara. Komið er inní forstofu
með með flísum á gólfi. Hol með parketi. Eldhús er með hvítri innréttingu, flísum á milli skápa, parket á
gólfi. Baðherbergi er með baðkari, dúk á gólfi og flísar á veggjum. Þvottahús er innan íbúðar. Stofan er
rúmgóð með parket á gólfi og útgengi út á svalir. Svefnherbergi er með parket á gólfi og skápum.

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl.14-14:30

Holtsbraut 7
801 Selfoss

Verð: 1.750.000
Stærð: 5000 fm

RE/MAX Lind kynnir  til  sölu góða 5000 fm sumarhúsalóð nálægt Þjórsá. Um er að ræða eignarlóð við
Lónsholt í landi Króks, Ásahreppi, Rangárvallarsýslu. Byggja má allt að 200 fm hús á lóðinni.Gæti hentað
vel fyrir hestafólk. **Upplýsingar gefur Þórir í síma 897-4583 eða thorir@remax.is**

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Sumarhúsalóð á rólegum stað

Arahólar 2
Reykjavík

Verð: 15.500.000
Stærð: 63,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 8.790.000
Bílskúr: nei

REMAX Lind kynnir skemmtilega 2ja herbergja íbúð með einstöku útsýni í 6 hæða lyftuhúsi við Arahóla í
Breiðholti. Nánari lýsing: Gengið er inn í forstofu og gang samliggjandi með stofu, parket á gólfi.  Þaðan
er  útgengt  á  yfirbyggðar  svalir  með  parketi  á  gólfi.   Gengið  er  úr  forstofu  inn  í  eldhús  með  eldri
innréttingu,  dúkur  á  gólfi,  opið  er  frá  eldhúsi  í  stofu.   Í  íbúðinni  er  rúmgott  svefnherbergi  með  góðum
fataskápum og dúk á gólfi.  Baðherbergi með baðkari, flísalagt.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag Kl: 13:00-13:30

Keilusíða 4
Akureyri

Verð: 11.500.000
Stærð: 67.6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 11.250.000

Falleg og mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð að Keilusíðu 4 Akureyri. Íbúðin samanstendur af stofu,
eldhúsi,  svefnherbergi,  salerni  og  þvottahúsi.  Nánari  lýsing:  Flísar  eru á  forstofu  og  eldhúsi  en  nýlegt
plastparket  er á  stofu  og  svefnherbergis  gólfi. Í  svefnherbergi  eru  góðir  fastir  skápar.  Dúkur  er á  gólfi
baðherbergis  og er  þar  góð innrétting ásamt baðkari.  Þvottahús er  innan íbúðar.  Eignin  er  sérlega vel
farin. Góð eign á topp stað.  ***BÓKAÐU SKOÐUN HJÁ ÓSKARI Í SÍMA 8999-427***

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

EKKI MISSA AF ÞESSARI!!

Langabrekka 12
Kópavogur

Verð: 53.000.000
Stærð: 301m²

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 37.370.000
Bílskúr: 43m²

REMAX LIND kynnir gott einbýlishús í norðurbæ Kópavogs. Eignin er á þremur hæðum og er aukaíbúð á
neðstu hæð. Mikið er búið að vinna í eigninni og er þ.á.m. búið að skipta um þak, gler og glugga þar
sem  þurfti  og  dren  lagnir  eru  nýjar.  Búið  er  að  skipta  um  jarðveg á  lóð  og  er  hún  tilbúin  til
ræktunar/hellulagningu ofl. Á þaki ofan stofu er 30m² svalir sem gefa frábært útsýni til norðurs. Garðskáli
er bakatil á lóð sem hægt er að nýta á margan hátt.

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Baugakór 23
201 Kópavogur

Verð: 29.900.000
Stærð: 115,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.640.000
Bílskúr: bílskýli

Remax  Lind  kynnir  fallega  4ra  herbergja  endaíbúð  í  Kópavogi.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með
ljósum  fallegum  flísum  á  gólfi  og  góðum  eikarskápum  sem  ná  upp  í  loft.  Frá  forstofu  liggur  breiður
gangur með þremur herbergjum sem öll eru með eikarskápum upp í loft og baðherbergi sem er flísalagt í
hólf  og  gólf  með baðkari,  upphengdu salerni,  handklæðaofn,  eikarinnréttingu og stórum spegli.  Stofa,
borðstofa og eldhús eru í einu rými með útgengi út á stórar suðursvalir.

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. 17-17:30

Veghús 17
112 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 114,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 15.720.000
Bílskúr: Já

Falleg 114,5 fm endaíbúð á 2. hæð með innb. bílskúr.    Komið er inn í flísalagt hol með góðum skápum,
þvottaherbergi  er  næst  við  gang  og   Baðherbergi  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og   er  með  hvítri
innréttingu,  baðkari  og  sturtu.   Tvö  stór  svefnherbergi,  stærra  herbergið  er  með  góðum  innbyggðum
fataskápum.  Eldhúsið er með hvítri innréttingu. Góður borðkrókur er fyrir miðju eldhússins með fallegum
útbyggdum glugga.  Stofan er  björt  og stór  með útgengi  á  langar  svalir  sem snúa til  suð-vesturs.  Nýtt

Jóhanna
Sölufulltrúi

699 6946
johannak@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús frá 14.00 - 14.30
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Verð: 38.900.000
Stærð: 152,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 20.550.000
Bílskúr: réttur

Miklabraut 54
Reykjavík

Remax Lind kynnir  glæsilega 5 herbergja sérhæð með góðri  lofthæð miðsvæðis í  Reykjavík. Nánari  lýsing;
Eldhús  er  með  nýlegri  eikarinnréttingu,  stálborðplötu  og  granít,  mjög  mikið  skápapláss.  Tengi  fyrir
uppþvottavél.   Baðherbergi  er  með  hvítum flísum á  gólfi  og  drapplituðum á  veggjum.  Hvít  innrétting  með
þvottarennu niður  í  kjallara.   Fjögur  svefnherbergi  öll  stór  og það stærsta  er  um 17fm.  Skápar  eru  í  öllum
herbergjum nema einu. Sjónvarps og tölvutenglar eru í öllum herbergjum. Innangengt er í sér fataherbergi af
holi. Stofan er stór og björt með fallegum gluggum. Fallegir upprunalegir loftlistar. Þvottahús og geymsla eru
sér í kjallara. Góðar suðursvalir og garður.  Gólfefni; gegnheil eik er á allri íbúðinni nema á baðherbergi. Húsið
var tekið í gegn að utan fyrir tveimur árum.  Skólp út í götu hefur verið endurnýjað.  Nýtt rafmagn fyrir ca. 5
árum - ídregið og tafla. Einstaklega falleg eign á góðum stað sem vert er að skoða. Gylfi Gylfason

Sölufulltrúi
693 4085

gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliLIND
Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Verð: 37.500.000
Stærð: 174,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 20.450.000
Bílskúr: nei

Tunguvegur 19
108 Reykjavík

Remax Lind kynnir nýstandsetta efri sérhæð í 108 Reykjavík.  Góð 174,4 fm.
efri  sérhæð  með  sérinngangi  í  tvíbýli.  Hæðin  skiptist  í  stigagang  með  palli,
hol,  eldhús  með útsýni  og  ágætri  innréttingu  (AEG ískápur  og  uppþvottavél
fylga), stofu með stórglæsilegu útsýni ,  2 baðherbergi og 5 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  strax  og  tilbúin  til  afhendingar  við  kaupsamning.
Íbúðin  verður  nýstandsett.   Að sögn eiganda er  möguleiki  er  á  því  að fá  að
byggja bílskúr þar sem stór lóð fylgir eigninni.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

Krókavað 21
Reykjavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 127,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.950.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir  bjarta  og stórglæsilega 4ra herbergja  jarðhæð í  Norðlingaholti  með einstöku útsýni
allan  fjallahringinn.  Grænt  svæði  fyrir  aftan  hús.  Íbúðin  er  öll  einstaklega  smekklega  innréttuð  með
fallegum innréttingum. Herbergin eru rúmgóð og góðir skápar í hjónaherbergi. Í baðherbergi er upphengt
salerni, nuddbað, handklæðaofn og stór sturta, hiti í gólfum. Þvottahús og geymsla eru í einu stóru rými
sem nýtist vel.  Stutt er í leikskóla og skóla.

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

Stekkjaberg 6
220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 103,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir fallega 5 herbergja endaíbúð á 3ju og efstu hæð í Setberginu. Forstofa er með flísum.
Eldhús er með ljósri innréttingu, helluborði, ofn, viftu, tengi fyrir uppþvottavél. Baðherbergi er með flísum
á  gólfi  og  skáp.  Fjögur  svefnherbergi  með  skápum.  Þvottahús  með  dúk  á  gólfi,  vinnuborði  og  hillum.
Gólfefni;  nýlegt  plastparket  er  á  gólfum,  nema baðið  er  flísalagt  og  þvottahús  og  herbergi  með dúk  á
gólfum. Útgengt er á flísalagðar svalir. Sameiginleg verönd á lóð.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30
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Furugrund 79
200 Kópavogi

Verð: 22.600.000
Stærð: 104,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 13.550.000

Íbúðin  er  skráð  98,7  fm  og  sérgeymsla  í  kjallara  er  um  6  fm.  Lýsing  eignar:  Flísalögð  forstofa  með
fataskáp.  Tvö  herb.  með  parketi.  Hjónaherb.  parketlagt  og  með  góðu  skápaplássi.  Mikið  endurnýjað
baðherb.  Nýjar  flísar,  nýtt  salerni.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu.  Nýtt  gler  í  herbergjum.  Eldhús  með
upprunalegri en vel við haldinni innréttingu. Parket á gólfi. Flísalagt þvottahús og búr inn af eldhúsi. Björt
parketlögð stofa og borðstofa. Sameign snyrtileg og í góðu viðhaldi, stigagangur nýlega tekinn í gegn.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Krummahólar 10
111 Reykjavík

Verð: 32.700.000
Stærð: 174,9

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 21.900.000
Bílskúr: já

Stór tveggja hæða útsýnisíbúð á efstu hæð í Krummahólum. Tvær stórar suðursvalir  og sameiginlegar
stórar brunasvalir norðan megin. Einstakt útsýni. Neðri hæðin er 92 fm og efri hæðin 58 fm, bílskúr 25
fm. Á neðri hæð er forstofa, þvottahús, tvo herb, stofa, borðstofa, eldhús og baðherb. Stigi úr stofu
upp á efri hæð. Á efri hæð eru tvö herb, gott hol og baðh. Bæði baðherbergin endurnýjuð. Sérgeymsla í
sameign, almenn geymsla og leikherbergi. Gott ástand á sameign. Gluggar og gler endurnýjað.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Skálmholt land
Flóahreppur

Verð: 42.500.000
Stærð: 60,7 ha

Gróið og fjölbreytt land 60,7 ha. úr landi Skálmholts. Landið er staðsett í hjarta Suðurlands og liggur að
Skeiðavegi.  Útsýni  af  landinu  er  einstakt  og  fjallahringurinn  ægifagur.  Landið  er  í  um  einnar  klst.
akstursfjarlægð  frá  Reykjavík.   Lítið  hefur  verið  hreyft  við  landinu  sem  er  gróið  og  fjölbreytt  þar  sem
skiptast  á  hraunhólar  og fallegar  lautir,  votlendi,  tjarnir  og graslendi.  Aðgengi  er  gott  að landinu og að
lóðarmörkum er komi vatn og rafmagn. UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUFULLTRÚA S 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Úr svifryki í sveitina 

Háaleiti 3d
Reykjanesbæ

Verð: 15,9
Stærð: 96m2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,9

Falleg íbúð í fjórbýli  við Háaleiti  í  Keflavík. Íbúðin er á efri  hæð með sérinngangi, stutt frá íþróttahöllinni,
vatnaveröld  og  skóla.  Íbúðin  er  nýlega  máluð,  nýlegar  flísar  og  eikarparket  á  gólfum.  Eldhús  er  með
góðum tækjum.  Skemmtileg  horneyja  þar  sem stálháfur  er  yfir  og  áfast  borð.  Opið  er  á  milli  stofu  og
eldhúss, útgengt á suðaustur svalir. Gluggar eru stórir og gerir íbúðina mjög bjarta. Þak hússins var tekið
í gegn fyrir tveimur árum. Þetta er nett íbúð sem leynir á sér.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús SUNNUDAG KL.15:30-16:00

Suðurgata 48
Reykjanesbæ

Verð: 22,4
Stærð: 129m2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18,3

Parhús á tveimur hæðum á rólegum stað þó í kjarna Keflavíkur.Hús sem hefur verið töluvert endurnýjað
og bíður uppá ýmsa möguleika.Sólríkur afgirtur garður, fjögur góð svefnherbergi,rúmgóð stofa og wc á
báðum hæðum. Héðan er stutt í skóla, verslanir og alla þjónustu. Þetta er fjölskylduvænt hús á góðum
stað. BÓKAÐUR SKOÐUN Í GSM : 848-8718

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Skjólsælt hverfi !

Vesturgata 77
Akranesi

Verð: 22,9
Stærð: 125m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 14 millj
Bílskúr: 35m2

Fallegt eldra hús með sál á besta stað á Akranesi.Stutt í miðbæinn.Húsið stendur á eignarlóð sem liggur
að sjó.Íbúðin telur tvær hæðir og hluta af kjallara.Stórar og fallegar stofur með óvenju mikilli lofthæð og
nýlegu  eikarparketi.Nýlega  endurnýjað  baðherbergi  ,  flísalagt  með  innréttingu  og  baðkari.Eldhúsið  er
stórt  með  góðum  borðkróki  og  eldri  innréttingu.Þaðan  er  glæsilegt  útsýni  útá  sjóinn,  yfir  Krókalón  og
uppá Snæfellsnes.Þetta er glæsileg eign sem hefur verið hugsað vel um.BÓKAÐU SKOÐUN!

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Eign til að falla fyrir !

Austurtún 13
225 Álftanesi

Verð: 46.900.000
Stærð: 220,5

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 28,5
Bílskúr: Já

Glæsilegt  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúr  á  mjög  barnvænum  stað  á  Álftarnesi,  þar  sem
mjög  stutt  er  í  skóla,  leikskóla,  íþróttir  og  tómstundir.  Þetta  er  glæsileg  eign  sem  skiptist  í:  forstofu,
gestasalerni,  forstofuherbergi,  eldhús með fallegri  eldhúsinnréttingu, þvottahús og stofu með útgengi á
sólpall  með  heitum  potti.  Á  efri  hæð:  tvö  barnaherbergi,  hjónaherbergi,  innaf  því  fataherbergi,  stórt
baðherbergi og sjónvarpshol með útgengi á svalir. Stór garður í góðri rækt.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 14:30 til 15:00
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Verð: 75,0m
Stærð: 380fm

Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 52,3m
Bílskúr: 52fm

Lækjarsel 5
109 Reykjavík

Glæsilegt 380fm 2ja hæða einbýlishús með auka íbúð.Nánari lýsing: flísalögð
forstofa  m/fataskáp.  Gestasnyrting.  Hol.  Stór  og björt  stofa  og samliggjandi
borðstofa m/flísum á gólfi. Eldhús m/kork á gólfi og bæsaðri eikarinnréttingu,
góður  borðkrókur  og  búr.Þrjú  svefnherb.m/fataskápum  og  parketi.Rúmgott
baðherb.m/hv.flísum  á  gólfi  og  innréttingu,  baðkar  og  sturtuklefi.Steyptur
hringstigi  niður  á  neðri  hæð.Sjónvarpshol  m/plastparketi.  Svefnherb.m/teppi
á  gólfi.Þvottahús.  Aukaíbúð  með  sér  inngang.  Stofa/borðstofa  m/flísum  á
gólfi.Eldhús  m/dúk  á  gólfi.  Gott  svefnherb.m/fataskápum  og
gólfdúk.Baðherb. Möguleiki á að gera aðra íbúð á jarðhæð. Tvöfaldur bílskúr
m/tveim innkeyrsluhurðum. Hellulagt bílaplan m/hitalögn.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 16:00 - 16:30

Verð: Frá 20,5
Stærð: 73,4-144fm

Fjöldi herbergja: 2,3,4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Skýli

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Sölusýning  í  dag.    90@  fjármögnun.  Glæsilegar  fullbúnar  íbúðar  við
Flatahraun í Hafnarfirði. Mikið lagt í allar íbúðir: mynddyrasími í öllum íbúðum.
Tvö  lyftuhús,  suður/suðvestur  svalir  á  öllum  íbúðum.  Uppþvottavél  í  hverri
íbúð.  Aðstaða  fyrir  heitan  pott  á  svölum  efstu  hæðar.  Viðar  innréttingar  frá
HTH  og  tæki  frá  AEG.  Stæði  með  öllum  íbúðum  í  lokaðri  bílageymslu  auk
útistæða.  Þvottastæði  í  bílageymslu.  Göngufæri  við  miðbæinn  og  höfnina.
Dæmi um fjármögnun: 3ja herb.íbúð. Verð kr.     23,500,000 útborgun 10@
2,350,000  Lán           18,000,000  Lán  frá  selj   3,150,000  samtals
23,500,000 Verið velkomin, kaffi og kleinur á staðnum.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl.17:00 - 18:00

Garðhús 14
112 Reykjavík

Verð: 17,9
Stærð: 75,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 9,9

Komið er inn á hol þar er góð aðstaða fyrir t.d. tölvu, m/ tengi f/síma, netið og fl.  Stofan er m/ útgengi á
stóra hellulagða verönd.  Hjónaherb. m/ stórum skápum, nýrri eikarhurð og tengi fyrir síma. Baðherb. er
með  flísum  á  gólfi  og  hjá  baðkari  og  hvítri  innréttingu.  Í  hjarta  íbúðar  er  eldhúsið  með  nýrri
eldhúsinnréttingu  úr  Birki.   Inn  af  eldhúsi  er  þvottaherbergi  m/nýrri  eikarhurð,  flísum  á  gólfi  og  tengi
f/þvottavél/þurrkara. Húsið var málað að utan árið 2005, einnig var þak lagað.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Milli kl. 15:00-15:30

Hafnargata 68A
230 Keflavík

Verð: 10
Stærð: 48,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 9,3

Nýuppgert,  lítið  48,2fm  einbýlishús  við  Hafnargötu  í  Keflavík.  Gengið  er  inn  í  forstofu  m/sérsmíðuðum
fataskáp. Stofa og eldhús er samliggjandi og er útgengi úr stofu út í garð. Á baði er sturta og flísar í hólf
og gólf.  Inn af eldhúsi er svefnherb. með skáp. Yfir svefnherb. og bað er risloft c.a. 10fm sem notað er
sem svefnherb. Lóðin baka til er afgirt. Að framan er malbikað stæði. Nýjar raf-, hita- og vatnslagnir. Ný
gólfefni og flestir gluggar nýjir.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Milli kl. 14:00-14:30

Norðurbraut 31
220 Hafnarfjörður

Verð: 23,6
Stærð: 94,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 13,4

Mikið  endurnýjuð  efri  hæð  í  tvíbýlishúsi  að  Norðurbraut.  Komið  er  inn  á  anddyri,   baðherb.  með
flísaplötum á veggjum,  viðarklæðn.  í  lofti,   innréttingu,  baðkari  m/sturtuhengi.   Tvö rúmgóð svefnherb.
með fataskápum, hol,  þvottaherb., eldhús með nýrri innréttingu og tækjum,  Björt stofa og borðst. með
útgengi á stórar svalir í  norðvestur með tveimur markísum yfir svölum. Skipt hefur verið um alla glugga
og gler í íbúðinni, ný loftaklæðn. innihurðar nýjar, meirihluti raflagna hefur verið endurnýjaður.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Sóltún 5
105. Reykjavík

Verð: 26,2
Stærð: 79,2fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 14,7

Glæsileg 2ja herb.íbúð á 5.hæð í  lyftuhúsi m/stæði í  bílageymslu. Anddyri  m/stórum fataskáp, rúmgóð
stofa  m/útgengi  á  svalir.  Svefnherb.m/fataskáp.  Eldhús  m/viðarinnrétt.tækjum  frá  Siemens,  ísskápur
fylgir  með.  Baðherb.flísalagt  í  hólf  og  gólf,  gólfhiti,handklæðaofn,  viðarinnrétting  og  baðkar/sturta.
Þvottahús flísalagt  og m/vaski.  Þvottavél  og þurrkari  fylgir.Í  íbúðinni  eru  þykkar  lakkaðar  viðargardínur.
Öll gólfefni eru parket og flísar. Geymsla. Mynd-dyrasími er í íbúð.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

LAUS STRAX
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Hraunbær 12
110 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 97,1 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13.650.000

REMAX  Mjódd  kynnir  fallega 4  herbergja  íbúð í  Hraunbæ.   Komið  er  inn í  hol  með  parketi á  gólfi.
Svefnherbergi  bæði  stór  og björt  með skápum.  Parket á  gólfum.  Baðherbergi  flísalagt,  bað og sturta.
Eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu úr kirsuberjavið. Tæki með burstuðu stáli. Frá eldhúsi er opið inn í
bjarta  stofu  með stórum gluggum með útsýni,  útgengt á  svalir.  Kjallaraherbergi  fylgir  sem er í  útleigu.
Fjölskylduvænt umhverfi.

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

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. 14:00 -14:30

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

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.8 M
Stærð: 79,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.7 M

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

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898 6106
sg@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag 17:30 – 18:00

Flúðasel 72
109 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 98 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15.135.000
Bílskúr: Já

Stór þriggja herbergja íbúð með stóru bílskýli  á jarðhæð í  fjölbýli  sem allt  hefur verið nýtekið í  gegn að
utan. Verið er að mála og skipta um teppi á sameign núna. Allur kostnaður greiðist af seljanda. Rúmgóð
stofa með plastparketi og tvö stór svefnherbergi, annað með dúk á gólfi, hitt með stafaparketi. Í eldhúsi
er upprunaleg innrétting og borðkrókur. Baðherbergi með baðkari, upphengdri sturtu og lítilli innréttingu.
Stór bílageymsla. Öll þjónusta í grenndinni. Fín íbúð á barnvænum stað í Breiðholtinu.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Grettisgata 16
101 Reykjavík

Verð: 37.800.000
Stærð: 127,1 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 18.950.000

Skemmtileg 5 herb. stór og björt hæð með rislofti. Komið er inn í  stórt opið og bjart rými sem er stofa
og  eldhús,  HTH  innrétting  með  viðarborðplötum.   Þvottahús  innaf  eldhúsi. 3  mjög  stór  herbergi.Stórt
hol.  Linoleum gólfdúkur á öllum herbergjum, skápar í  herbergjum. Góð lofthæð. Af stigapalli  er  gengið
inn í gott baðherbergi, lítið mál er að opna úr alrýminu inn á bað. Óeinangrað risloft yfir íbúðinni.  Frábær
eign með mikla möguleika í hjarta borgarinnar og miðbæjarflóruna allt um kring.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 18:00-19:00

Laufskógar 8 - 8a
810- Hveragerði

Verð: 28.9 millj
Stærð: 130 fm.

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Vel staðsettar 4 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli. Um er að ræða tvær 130 fm jarðhæðir með sérinngangi
og sérafnotarétti í garði og sérmerktu bílastæði. Tvær 148 fm íbúðir á 2. hæð með sérinngangi ásamt 38
fm bílskúr, alls 186 fm. Stærri íbúðunum fylgja 62 fm svalir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum
innréttingum, gólfefnum og tækjum. Um er að ræða vönduð hús í grónu og fallegu hverfi. Verð á 130 fm
íbúðunum er 28,9 millj. og stærri m/ bilskúr 34,9 millj. Afhending  Maí/ júní 2007.

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

699 4994
pall@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Sérhæð
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Verð: 28.300.000
Stærð: 117.5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 15.250.000

Rauðalækur 6
105 Reykjavík

Góð  3ja-4ra  herb.117  fm.   hæð  á  annari  hæð  á  besta  stað  í
Laugarneshverfinu. Aðeins nokkrir metrar í þjónustu s.s. sundlaug, heilsurækt
og  verslanir.  Rúmgott  eldhús  með  eldri  innréttingu  og  þvottahúsi/búri  innaf.
Stofa  og  borðstofa  með  parketi  á  gólfi.  Vinnuherbergi  með  útgengi  út  á
suðvestur  svalir.  Sjónvarpshol  með  parketi  á  gólfi.  Hjónaherbergi  með
fataskáp  og  dúk  á  gólfi.  Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi.  Stór
geymsla 9.0 fm. og þvottahús í sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 16:00

Álfkonuhvarf 59
Kópavogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 95.9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.275.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Flotta  þriggja  herbergja  íbúð  í  lyftu  húsi  á  eftirsóknarverðum  stað  í
kópavoginum.Flott útsýni er frá eigninni yfir Bláfjöll, Elliðavatn og Esjuna.    Gengið er inn um flísalagða
forstofu  inn  í  borðstofu  sem  er  parketlögð  með   pergo  parketi  ásamt  eldhúsi  og  tveimur
svefnherbergjum.  þvottarherbergi  og  baðherbergi  eru  flísalögð.  Eigninni  fylgir  stór  geymsla  sem  er  í
sameigninni ásamt einu bílastaæði í upphitaðri bílageymslu.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag Kl: 14:00 til 15:00

Faxabraut 33a
Reykjanesbær

Verð: 15.900.000
Stærð: 94.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 12.850.000

ATH: Ný lækkað verð, auðveld kaup.   RE/MAX Stjarnan KYNNIR : Nýuppgerð 3 herbergja íbúð í raðhúsi
við Faxabraut  í  Reykjanesbæ, stutt  er  í  skóla,sundmiðstöð og aðra þjónustu.   Komið er  inn í  stóra og
opna forstofu. Eldhús er með nýrri innréttingu og nýjum eldhústækjum. Opið er úr eldhúsi inn í stofu sem
er  björt  og  rúmgóð.  Hjónaherbergi  er  með  nýjum  fataskáp.  Rúmgott  barnaherbergi.  Baðherbergi  er
flísalagt með nýjum tækjum og innréttingum. Nýtt plastparket og flísar eru á gólfum.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl 17:00 til 18:00

Nýlendugata 24
101 Reykjavík

Verð: 12.500.000
Stærð: 36

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1902

Brunabótamat: 6.010.000

RE/MAX BORG kynnir  glæsilega íbúð í  hjarta  Reykjavíkur.  Íbúðin  skiptist  í  rúmgott  eldhús með fallegri
innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Stofan  er  í  góðri  stærð  með  góðu  vinnuplássi,  innaf  stofunni  er
þokkalegt svefnherbergi með góðum fataskáp. Að sögn seljanda var íbúðin öll tekin í gegn fyrir ca. 4-5
árum síðan. Verið er að ljúka við að taka húsið í gegn að utan og hefur hlutur íbúðarinn verið greiddur að
fullu.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30
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Aragerði 6
190 Vogar 

Verð: 25.500.000
Stærð: 155,1

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 20.010.000
Bílskúr: Já

Jarðhæð:  Flísar eru á forstofu og á gang. Á stofu og borðstofu er ljóst parket og er gengið inní eldhús
sem er flísalagt. Baðherbergi  með sturtu, hita í gólfi og handklæðaofni.  Mjög stórt svefnherbergi  er á
neðrihæð. Önnur hæð: Fjögur parketlögð svefnherbergi  eru á efri hæð. Gangur á efri hæð er flísalagður
og er  góður  fataskápur.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og gólf,  stórt  baðkar  og handklæðaofn.  Hiti  er  í
innkeyrsla. Búið er að setja nýtt þak á húsið og bílskúr, nýjar ofnalagnir og skolplagnir.996 fm lóð.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Esjugrund 96
116 Kjalarnesi

Verð: 27.500.000
Stærð: 123

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 26.620.000
Bílskúr: Já

**Há  veðsetning  og  góð  yfirtaka  lána**  Inngengt  er  úr  forstofu  í  bílskúr.  Gengið  er  inn  á  gang  og  eru
herbergin þrjú inn af gangi. Í hjónaherbergi eru góðir gluggar og skápur. Salerni er flísalagt í hólf og gólf,
baðkar með sturtu og fín innrétting. Eldhús er opið inn í  stofuna, eldhúsinnréttingin er mjög stór og er
eyja  með  helluborði  og  háf  í  miðjunni.  Gengið  er  úr  stofu  út  á  stóra  verönd  og  mjög  stórann  afgirtan
garð. Eftir að leggja rafmagn í bílskúr. Geymsluloft er yfir bílskúr.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Fellasmári 5
Kópavogur

Verð: 47.000.000
Stærð: 147,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 25.780.000
Bílskúr: innbyggður

Mjög  vandað  og  fallegt  raðhús á  einni  hæð í  rólegri  botnlangagötu  með  innbyggðum  24  fm  bílskúr.
Eignin  er  mjög  björt  og  falleg  með  mikilli  lofthæð í  stofu  og  borðstofu  og  innfelldri  halogenlýsingu  frá
Lumex. Stofurnar, svefnherbergin og eldhúsið eru parketlögð með gegnheilu olíubornu rauðeikarparketi
en baðherbergi, forstofa og þvottahús eru flísalögð. Vönduð og falleg eign á frábærum stað.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17.00-17.30

Framnesvegur 2
101 Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 159

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Mjög falleg og mjög mikið endurnýjuð íbúð á tveimur hæðum. Efri hæð: Eldhús og stofa er eitt opið rými,
innrétting  er  svart  háglans  og  granít  borðplata,  tæki  með  stáláferð,  uppþvottavél  fylgir.  Gegnheilt
eikarparkett á gólfum. Salerni flísalagt, handlaug og vegghengt klósett. Neðri hæð: Tvö svefnherb annað
með fataherbergi innaf. Sjónvarpsými. Á gólfum er gegnheilt eikarparkett. Allar hurðar eru svart háglans.
Stórt baðherb með með ljósum flísum, hornbaðkar og sérsmíðaður sturtuklefi.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag frá 15:00-15:30

Skeljagrandi 2 íb2.2
107 Reykjavík

Verð: 22.800.000
Stærð: 110,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 13.870.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Góð 3ja herb. íbúð á 2. h. í fjölb., auk stæðis í bílgeymslu.  Snyrtileg sameign með útgengt á svalir og
sérinng.  fyrir  íbúðina.   Nánari  lýsing:   Forstofa  með fatah.  og  skáp.   Hol  fyrir  miðri  íbúð.   Eldhús  með
ágætri  eldri  innr.  og  borðkrók.   Tvö  svefnh.   Baðherb.  er  með  fallegri  innr.,  tengi  fyrir  þvottavél  og
baðkari  m/sturtu.  Úr stofu er útg. á svalir.   Í  sameign er þvottahús og vagna-/hjólag. og sér geymsla.
Innang. er úr sameign í bílageymslu.  Samkv. FMR er íbúð 79,3 m² og bílg. 30,9 m².  Hús málað 2006.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30

Vallarás 5  íb. 2.2.
110 Reykjavík

Verð: 15.200.000
Stærð: 58,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 8.840.000

Falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli.  Komið er inn í forstofu og þaðan gengið inn í íbúðina.  Hol,
sem er opið inn í eldhús og stofu, er með fataskáp.  Úr stofu er útgengt á svalir.  Eldhús er með ágætri
hvítri  innréttingu  og  borðkrók.   Svefnherbergi  er  með  fataskáp.   Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og
baðkari  m/sturtu.   Í  sameign  er  sér  geymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  og  vagna-/hjólageymsla.
Leiktæki eru á sameiginl. lóð.  Gerfihnattasjónvarp.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30
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Fossvegur 2
800 Selfoss

Verð: 19.500.000
Stærð: 95 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.100.000

3ja herbergja 95 m² endaíbúð á jarðhæð við Fossveg á Selfossi. Forstofa er flísalögð og góður skápur.
Eldhús er opið inní stofu með stórri innréttingu, uppþvottavél, keramikhelluborð og ofn í vinnuhæð. Stofa
er  björt  og  útgengt á  góða  verönd.  Hjónaherbergi  er  með  góðu  skápaplássi.  Barnaherbergi  er  með
skápum.  Baðherbergi  er  mjög  rúmgott,  flísar á  gólfi  hornbaðkar  og  nuddsturtuklefi,  handklæðaofn  og
góð innrétting- pláss fyrir þvottavél og þurrkara. Stór geymsla innan íbúðar.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

GOTT AÐGENGI - VANDAÐ FJÖLBÝLI

Lyngheiði 2
800 Selfoss

Verð: 24.900.000
Stærð: 165

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 24.440.000
Bílskúr: Já

Um er  að ræða einbýli á  tveimur  hæðum með 4 svefnherbergjum, tveimur  stofum, eldhús,  þvottahús,
bílskúr,  salerni á  efri  og neðri  hæð og skrifstofuherbergi  af  forstofu.  Upprunaleg innrétting í  eldhúsi  og
korkur á gólfi. Parket í stofum og holi. Dúkur í svefnherbergjum á efri hæð. Hornbaðkar, flísalagt gólf og
veggir á  baði á  efri  hæð .  Gestasalerni á  neðri  hæð með mósaíkflísum.  Góður  og  gróinn  garður  með
stórri verönd og nýlegum nuddpotti. Innangengt úr íbúð í bílskúr. Húsið er klætt að utan með stení.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EINBÝLI Á GÓÐUM STAÐ!

Túngata 23c
Eyrarbakki

Verð: 21.900.000
Stærð: 140.1 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 19.410.000
Bílskúr: Já

FALLEGT  RAÐHÚS Á  EYRARBAKKA.  Forstofa,  flísalagt  gólf  og  góður  fataskápur.  Eldhús  er  með
borðkrók, falleg innrétting, ofn, helluborð, háfur, uppþvottavél og amerískur ískápur í stállit. Björt stofa og
útgengt úr á verönd í suður. 3 rúmgóð svefnherbergi, stór fataskápur í hjónaherbergi. Baðherbergi með
sturtuklefa,  baðkari  og  snyrtilegri  innréttingu.  Þvottahús  með  góðri  innréttingu  og  tengingum  fyrir
þvottavél og þurrkara. Bílskúr með geymslulofti og rafmagnsopnari á hurð.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús Í DAG KL 16:00 TIL 16:30

Ásakór 1 - 3
203 Kópavogur

Verð: 29,9-42,9
Stærð: 133-193

Fjöldi herbergja: 4- 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já + nei

ÚTSÝNISÍBÚÐIR.  Eigum  örfáar  4ra  og 5  herbergja  íbúðir í  þessari  glæsilegu 5  hæða  lyftublokk  á
frábærum útsýnisstað í Kórahverfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna nema í baðherbergi. Líttu við í
dag og nýttu handleiðslu sölufulltrúa Remax sem verða á staðnum.

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

SÖLUSÝNING í dag kl. 15:00 - 16:00

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Tryggvi Eyfjörð
Sölufulltrúi

696 8028
tet@remax.is

Álftarimi 28
Selfoss

Verð: 32.900.000
Stærð: 208,7m2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 29.550.000
Bílskúr: Já

Rúmgott 2ja hæða raðhús í Álftarima á Selfossi er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega hannað en á
neðri  hæð  hússins  er  ágætur  bílskúr.  Góð  forstofa,  hol,  rúmgóð  stofa,  stórt  eldhús  og  borðstofa,
þvottahús, búr og lítið salerni. Á efri hæð eru svefnherbergi hússins en þau eru fjögur talsins og öll mjög
rúmgóð, stórt hjónaherbergi og þrjú stór svefnherbergi,  salerni  með sturtu og baðkari  er á hæðinni og
gott sjónvarpshol. Góður pallur er á baklóð hússins með nýlegum heitum potti

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Smáratún 4
Selfoss

Verð: 20.900.000
Stærð: 150,5m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 19.002.000
Bílskúr: Já

RE/MAX  Heimili  og  Jarðir  kynna,  snyrtilega  150.5m2  íbúð á  annari  hæð í  tvíbýli.   Hugguleg  íbúð  við
Smáratún 4 á  Selfossi.  Íbúðin  telur  þrjú  ágæt  svefnherbergi  með skápum,  stofu  og  borðstofu,  eldhús
með  nýlegri  eldhúsinnréttingu  og  ágætum  eldhústækjum,  baðherbergi  er í  íbúðinni  með  sturtu.
Þvottahús er í  sameign í kjallari  hússins. Gott herbergi og sjónvarpshol er í  risinu sem tilheyrir íbúðinni.
Ágætur 34,2m2 bílskúr tilheyrir íbúðinni. Þetta er snyrtilegt íbúð í hjarta bæjarins, góður gróinn garður.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Birkihólar 9-11
800 Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 170

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Glæsilegt  parhús á  mjög  góðum stað á  Selfossi.  Björt  og  opin  eign  með  mikilli  lofthæð  allt  að  3,6m.
Húsið  er  mjög vandað og vel  hannað.   Klæðningin  að utan er í  bland með báruáli  og harðvið.   Húsið
skilast fullmálað og með fullfrágengnu rafmagni. Fjarstýring verður á ljósum og  hiti í gólfum. Halogen ljós
fylgja.  Gengið  er  inn í  flott  andyri  með  stórri  glerrennihurð.  Þaðan  er  gengið  inn í  opið  rými  sem
samanstendur af eldhúsi, stofu og borðstofu. Glerrennihurð skilur af stofu og gang.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókið skoðun í síma 663-0680

Birkihólar 17
800 Selfoss

Verð: 26.500.000
Stærð: 165

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Glæsilegt parhús á mjög góðum stað á Selfossi. Húsið er alls 164,9fm af stærð og þar af er bílskúrinn
37,6fm. Innst inní botnlanga og engar byggingar á bakvið. Björt og opin eign. Íbúðin skilast fullfrágengin
að utan, fullmáluð og með fullfrágengnu rafmagni. Fjarstýring verður á ljósum og hiti í  gólfum. Halogen
ljós fylgja. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi, stórt baðherbergi með innbyggðum sturtuklefa sem er 190cm
x 90cm. Rúmgott þvottahús. Eldhúsið er stórt og býður upp á mikla möguleika á innréttingum.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókið skoðun í síma 663-0680



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

www.kubbur.is

Fjöldi herbergja: 3-8
Byggingarár: 2006-2007Orlando

Florida-USA

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasaliSTJARNAN
Hið ljúfa líf í Florida fylki
*****RE/MAX Stjarnan kynnir glæsileg hús á Orlando og Tampa svæðinu í Florida fylki*****

Bjóðum upp á hús frá nokkrum góðum framleiðendum á Orlando, Kissimmee og Tampa í Florida fylki. Verð er frá um 260.000  
til 2.000.000 US$. Það er góð fjárfesting að kaupa sér hús á þessu svæði hvort sem það er til selja seinna eða leigja út. Í Florida 
fylki er sól og sumar nánast allan daga ársins og hvergi betra að njóta lífsins. Hvort sem það er í golfi eða annarri afþreyingu, í 
skemmtigörðum eins og  Disney, Universal, Busch Garden og vatnagörðum. Fara á íþróttaviðburði eins og NBA leiki eða 
einfaldlega að slappa af og sleikja sólina. Njóta þess að vera með fjölskylduna við sundlaugina, grilla og vera saman. Allar 
gerðir af húsum í boði, raðhús og einbýli með og án sundlaugar. Í lokuðum hverfum sem eru mjög barnvæn. Hægt er fá þessar 
eignir fullbúnar með öllu frá hnífapörum og upp í sófa og rúm. Talið við aðila sem þekkja Orlando svæðið inn og út. Eru í beinu 
sambandi við framleiðendur á húsum og því væri hægt að hafa áhrif á útlit þeirra að innan.

Nánari upplýsingar gefnar á skrifstofu RE/MAX Stjörnunnar hjá Birni S og Björgvin.

Eyrarholt 14
220 Hafnarfjörður

Verð: 29.900.000
Stærð: 160

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Bílskúr: Nei

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 14-14:30
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.

Verð: 42.500.000
Stærð: 135

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Bílskúr: Bílgeymsla

Norðurbrú 4
210 Garðabær

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: 15-15:30
*****RE/MAX Stjarnan kynnir fallega íbúð að Norðurbrú 4 í Sjálandshverfinu, 210 
Garðabær*****

Glæsileg fjögra herbergja íbúð á efstu hæð með 40 fermetra palli  sem liggur í suðvestur átt og 
frábæru útsýni. Björt íbúð, gegnheilt parket á gólfum. 

Nánari lýsing: Forstofa/hol • Sjónvarpshol • Eldhús• Gott vinnupláss og útgengt á pall/svalir • 
Stofa. Falleg og björg stofa • Svefnherbergi eru þrjú, öll með góðum skápum • Baðherbergi er 
flísalagt í hólf og gólf, baðkar, sturta • Þvottahús flísalagt, innrétting • Verönd er góð með viðargólfi 
og góðu útsýni • Góð geymsla í kjallara fylgir• Bílastæði í bílageymslu fylgir með eigninni.

Sölufulltrúar RE/MAX taka á móti ykkur í dag og sýna þessa glæsilegu eign.



www.egg.is

Viltu vinna í nýrri og
spennandi verslun?
Vegna aukinna umsvifa leitum við að
hæfileikaríkum einstaklingi í eftirtalið
starf:

Umsóknir berist fyrir 1. apríl. n.k. til
Elínar Björnsdóttur, rekstrarstjóra - elinb@egg.is.

Nánari upplýsingar í síma 525 3400.

Tækniteiknari í innréttingadeild

Starfssvið:
- Raðgjöf, hönnun og teikning innréttinga

fyrir einstaklinga og verktaka.

Hæfniskröfur:
- Nám í tækniteiknun eða sambærilegu.
- Starfsreynsla æskileg.
- Þekking á hönnun innréttinga er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hönnun 

og metnað til að ná árangri í starfi, vera
heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa 
góða framkomu og færni í mannlegum 
samskiptum.

Vinnutími er skv. nánara samkomulagi.

800 7000 - siminn.is

Matráður
hlutastarf

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Síminn óskar eftir að ráða matráð í 50% starf í mötuneyti Símans Ármúla 25.
Um framtíðarstarf er ræða.

Umsóknarfrestur er til 4. mars.

Í starfinu felst m.a. að aðstoða matreiðslumann við
undirbúning á hádegisverði fyrir starfsfólk, afgreiða
hádegismat og sjá um þjónustu vegna funda.

Vinnutími er frá ca 10-14 alla virka daga.

Við leitum að þjónustuliprum og áreiðanlegum
einstaklingi, sem getur hafið störf sem fyrst.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir
skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is

Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Skólaskjól
Starfsmann vantar

í 50% starf
Starfsmann vantar í 50% starf í lengda
viðveru fyrir nemendur í 1. til 3. bekk
í Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi.
Þetta er skemmtilegt og gefandi starf á
góðum vinnustað. Vinnutíminn er frá
kl. 13:30 til 17:15 eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar veitir Rut Bjarna forstöðu-
maður Skólaskjóls í síma 5959 200
eða 822 9123, rutbj@seltjarnarnes.is



» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is



Ve okk
Óskum eftir að fá verkstjóra með 

okk.
Upplýsingar í s. 897 5307

H e i l d v e r s l u n .

Lagermenn
og bílstjóri

Leitað er eftir jákvæðum
einstaklingum sem búa yfir
góðri reynslu af lagerstörfum
eða útkeyrslu og eru tilbúnir að
tileinka sér vönduð vinnubrögð í
góðum hópi starfsmanna.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má fi nna á heimasíðu 
þess www.innnes.is

Vegna aukinna umsvifa óskar INNNES EHF.
eftir að bæta við starfsfólki.

Innnes er ein stærsta og öflugasta matvöru-
heildverslun landsins þar sem fl est af vörumerkjum
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði.
Innnes á ekki síst velgengni vörumerkja sinna að
þakka góðu og samhentu starfsfólki sem nú í ár
fagna 20 ára starfsafmæli fyrirtækisins.
Starfstöð fyrirtækisinseraðFossaleyni íGrafarvogi,
í nýlegum og góðum húsakynnum, þar sem
starfsmönnum er boðið uppá góða starfsaðstöðu
og gott mötuneyti. Einnig er fyrirtækið með
starfstöð á Akureyri og Egilsstöðum.

Innnes er eigandi að Selecta fyrirtækjaþjónustu
og einnig stærsti eigandi að Haugen-Gruppen,
sem er stór heildverslun á Norðurlöndunum með
matvæli og vín. Hjá Innnes og dótturfélögum starfa
alls um 260 starfsmenn, þar af starfa 170 erlendis
en 90 starfsmenn hjá Selecta og Innnes.

Innnes ehf. leitar eftir duglegu og 
samviskusömu fólki í útkeyrslu
og lagerstörf. Um framtíðarstörf
er að ræða. Æskilegt er að
umsækjendur hafi reynslu af
sambærilegu starfi  og geti hafið
störf sem fyrst. Meiraprófsréttindi
áskilin vegna starfs við útkeyrslu,
lyftarapróf kostur v/ lagerstarfs.
Umsóknarfrestur er til 3. apríl
2007.

Umsóknir óskast sendar á netfangið
vs@innnes.is eða í pósti merktar:
Innnes ehf, Fossaleyni 21,
112 Reykjavík “atvinnuumskókn”

www.innnes.is

 París leitar eftir starfsmanni 
í stöðu barþjóns sem allra fyrst

cafeparis@cafeparis.is
Grétar s. 899 6600

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður



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.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
V rfærslur á 

st, en þekking á 
Photoshop er æskileg. Þarf að geta byrjað sem fyrst. 

Ferlisskrá sendist á info@gagnvirkni.is

Gagnvirkni, Hlíðasmára 8, Kópavogi.  Sími: 5174511

HOLTA

Umsóknarfrestur er til 30. mars n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið
hulda@hbu.is

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

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

K A R E N  M I LLE N

KAREN MILLEN
Kringlunni og Smáralind

KÓPAVOGSBÆR

Sumarstörf
Kópavogsbær auglýsir 
eftirfarandi sumarstörf

laus til umsóknar:
Áhaldahús
• Flokkstjórar og verkafólk í garðyrkju-

störf, grasslátt og almenn verkamannastörf.
Æskilegt er að flokkstjórar hafi reynslu í verk-
stjórn og / eða garðyrkjustörfum.
Nánari upplýsingar gefur Lilja Guðjónsdóttir,
lilja@kopavogur.is, sími 570 – 1660

Vinnuskóli
• Leiðbeinendur (flokkstjórar)

sem vinna með og stjórna vinnuflokkum
unglinga.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu
í verkstjórn og að starfa með unglingum.
Umsækjendur skulu vera 21 árs eða eldri.

• Yfirleiðbeinendur sem hafa umsjón með
mörgum vinnuflokkum og ákveðnum verk-
efnum. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
í verkstjórn og skulu vera 21 árs eða eldri. 
Nánari upplýsingar gefur Sigurður G. Ólafs-
son, sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Íþróttavellir
• Flokkstjórar og verkafólk í almenna hirð-

ingu og gæslustörf. Umsækjendur skulu vera 
18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar Guðmunds-
son, gunnarg@kopavogur.is, sími 570 – 1600.

Sundlaug Kópavogs
• Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin.

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Vildís Guðmunds-
dóttir, vildis@kopavogur.is, sími 570 – 0470. 

Sundlaug Versölum
• Afleysingafólk. Góð sundkunnátta áskilin.

Umsækjendur skulu vera 20 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Harðarson,
gudmundurh@kopavogur.is, sími 570 – 0480. 

Leikjanámskeið
• Leiðbeinendur sem hafa umsjón með leikja-

og siglinganámskeiðum. Umsækjendur þurfa
að hafa reynslu og áhuga á starfi með börn-
um og skulu vera 21 árs eða eldri

• Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinend-
um. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
og áhuga á að starfa með börnum.
Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri. 
Nánari upplýsingar gefur Gunnar Guðmunds-
son, gunnarg@kopavogur.is, sími 570 – 1600

Götuleikhús
• Leiðbeinendur sem hafa umsjón með götu-

leikhúsi. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu
af leiklist (leikstjórn) og starfi með ungling-
um og skulu vera 21 árs eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Linda Udengård,
lindau@kopavogur.is, sími 570 – 1600.

Skólagarðar
• Leiðbeinendur (garðstjórar) sem hafa

umsjón með skólagörðum. Æskilegt er að
umsækjendur hafi reynslu og áhuga á rækt-
un og að starfa með börnum og skulu vera
21 árs eða eldri.

• Aðstoðarfólk til aðstoðar leiðbeinend-
um. Umsækjendur þurfa að hafa áhuga á
að starfa með börnum. Umsækjendur skulu
vera 18 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður G. Ólafsson,
sigurdurgo@kopavogur.is, sími 570 – 1550.

Gæsluvellir
• Afleysingafólk í 81% starf. Æskilegt er að

umsækjendur hafi reynslu og áhuga á að
starfa með börnum. Umsækjendur skulu
vera 18 ára eða eldri. 
Nánari upplýsingar gefur Emilía Júlíusdóttir,
emilia@kopavogur.is, sími 570 – 1400.

Eingöngu er hægt að sækja 
um sumarstörf á heimasíðu 

Kópavogsbæjar
www.kopavogur.is

frá 22. mars.

Umsóknarfrestur er til 
15. apríl 2007.

www.kopavogur.is



Actavis hf. s f @ w

Helstu verkefni:

Þekkingar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

Þekkingar- og hæfniskröfur:

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

Okkur vantar
l ærðan prentar a

Litróf –  Hagprent

Faglærður prentari óskast til starfa hjá Litrófi.

Krafist er reglusemi, stundvísi og áreiðanleika. 

Upplýsingar gefur Erlingur í síma 563 6009 og 

umsóknir má senda á erlingur@litrof.is

Litróf var stofnað árið 1943. Prentsmiðjan er vel búin 
fullkomnustu vélum og tækjum. Starfsandinn í Litrófi er 

lifandi, skemmtilegur og einkennist af metnaði til að gera vel.
Þar eru nú 15 starfsmenn.

Vatnagarðar 14 104 Reykjavík 563 6000 litrof@litrof.is www.litrof.is

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



Tölvunarfræðingur
Flugstoðir ohf. óska eftir að ráða öflugan einstak-
ling í starf tölvunarfræðings í kerfisdeild fyrirtæk-
isins.

Starfssvið
Helstu verkefni felast m.a. í forritun kerfa og hafa
eftirlit með tölvukerfum í flugstjórnarmiðstöð og
kerfisdeild. Í starfinu felst einnig fyrirbyggjandi
viðhald, greining bilana og ákvörðun viðbragða við
þeim. Viðkomandi mun einnig koma að forritun
vegna viðhalds kerfa í notkun, þarfagreiningu
vegna nýrra verkefna, gerð kerfislýsinga vegna
áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna,
uppsetningu og prófunar á hugbúnaði og fleiri
spennandi verkefnum.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólapróf í tölvunarfræði
eða sambærilega menntun. Reynsla af  UNIX,
TCP/IP, X - windows og forritun í "C" er æskileg.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á
íslenskri og enskri tungu.   Einnig er nauðsynlegt
að viðkomandi hafi frumkvæði í starfi, hafa góða
samskiptahæfileika, sé skipulagður í verkum
sínum og geti unnið undir álagi.

Umsóknir
Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður
Hauksson, deildarstjóri og Ingunn Ólafsdóttir
starfsmannastjóri síma 424-4000.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst.
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum
um menntun og fyrri störf sendist starfsmannahal-
di Flugstoða ohf. Turni, Reykjavíkurflugvelli, 101
Reykjavík, fyrir 11 apríl 2007.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á
heimasíðu Flugstoða ohf., www.flugstodir.is

Öllum umsóknum verður svarað.

Tölvunarfræðingur

Tækniteiknari?

Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is

A
S

K
 A

rk
ite

k
ta

r
er alhliða arkitektastofa sem

 fæ
st við hefðbundin verkefni á sviði

arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga,
hönnun

húsgagna,skipulag
eldribyggðar

og
nýbyggingasvæ

ða,hönnunarstjórn
o.fl.

V
e

rk
e

fn
i

stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæ
ki, sveitarfélög og einstaklinga.

T
e

ik
n

is
to

fa
n

er í nýju húsnæ
ði í m

iðborginni og eru starfsm
enn nú 21 talsins.

21
30

.3
0

Við leitum að starfsmanni til
fjölbreyttra verkefna, ss. teikni-
vinnu, umsjónar með útgáfu
teikninga, símsvörunar ofl.

Starfsmaður
  óskast á næturvaktir

Við leitum að starfsmanni á næturvaktir í gesta-
móttöku. Unnið er á 12 tíma vöktum aðra hverja viku.

Ábyrgðartilfinning
Sveigjanleiki
Mikill þjónustuvilji
Jákvæðni

Mikilvægir eiginleikar Þekking og færni

Góð tölvukunnátta
Mikil tungumálafærni

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
gisli.valdorsson@radissonsas.com fyrir 1. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Freyr Valdórsson, forstöðu-
maður gistisviðs í síma 525 9901.

Radisson SAS Hótel Saga



Löggiltur fasteignasali / lögfræðingur

Húsavík fasteignasala óskar eftir að ráða
ábyrgan og metnaðarfullan starfsmann til að
annast skjalagerð. Í því felst frágangur
kaupsamninga, afsala og uppgjörs ásamt
öðrum tilfallandi störfum sem þessu tengist.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun og/eða löggilding í
fasteignasölu

• Reynsla og þekking á skjalagerð, þó ekki
skilyrði

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Samskiptahæfileikar og þjónustulund

• Heiðarleiki

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI
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Hjúkrunarheimili

HHjjúúkkrruunnaarrffrrææððiinngguurr áá nnæættuurrvvaakktt
Hjúkrunarfræðingur á næturvakt ber ábyrgð á 
hjúkrunarþjónustu fyrir allt að 250 einstaklinga. Starfið 
er því umfangsmikið og fjölbreytt. Laun taka mið af
ábyrgð og umfangi starfsins.
Hvenær starf getur hafist og starfshlutfall er
samkomulagsatriði.

Ræstingarstjóri
Ný staða ræstingarstjóra er laus, um er að ræða 50% 
stöðu. Viðkomandi mun hafa umsjá með öllum 
ræstingar - og býti búrstörfum á Eir, einnig að kenna og
leiðbeina starfsmönnum. Í starfinu felst föst ræsting og
tilfallandi.

Sumarstörf
Okkur vantar starfsfólk til starfa í sumar við 
umönnunarstörf á öllum deildum heimilisins. Vaktir og
starfshlutfall getur verið samkomulagsatriði.

Upplýsingar veita 
Hjúkrunarforstjóri, Birna Kr. Svavarsdóttir eða 
Hjúkrunarfræðslustjóri, Jóna H. Magnúsdóttir. 
í síma. 522 5700. 
Umsóknir er einnig hægt að senda á fraedsla@eir.is

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. www.eir.is



Verkið felst í endurnýjun á öllu rafdreifikerfi Vesturhafnar
Reykjavíkur.
Endurnýja skal rafdreifikerfi við Bótarbryggju,
Grandabakka, Grandabryggju og Norðurbakka. Verkið
skal vinna í áföngum og skal verkinu að fullu lokið 1
nóvember 2007.

Helstu magntölur eru:
Jarðstrengir................. 3300 m
Dreifiskápar..................... 6 stk
Tenglar........................... 25 stk

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Rafteikningar hf.
að Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 27. mars n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 17. apríl
2007 kl. 11.00.

Útboð
Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið,

Vesturhöfn- endurnýjun rafdreifikerfa

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem hér segir 
ef næg þátttaka fæst:

Matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn 14.-16. maí.
Prentsmíð, prentun og bókbandi, 21.-26. maí. 
Bifvélavirkjun, 18. maí. Bílamálun í maí (nánari dagsetning auglýst 
síðar)
Húsasmíði, 14.-16. maí.
Pípulögnum, 9.-11. maí (nýja kerfið) og 22.-25. maí (gamla kerfið).
Múrsmíð, 25. maí -1.júní.
Málaraiðn, 7. maí -16. maí og 25. maí -1.júní.
Sveinspróf í húsgagnasmíði, húsgagnabólstrun, dúklögnum og 
veggfóðrun, verða haldin í maí og júní.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. apríl.

Sveinspróf í málmiðngreinum og netagerð verða haldin í maí og 
júní.
Gull- og silfursmíði og skósmíði í júní.
Hársnyrtiiðn, skriflegt próf 22. maí, verklegt 2.-5. júní.
Snyrtifræði, 11.-13. maí og 19.-20. maí.
Kjólasaumi, 31. maí - 6. júní og klæðskurði, 7.-13. júní.
Bílasmíði, 1. og 2. júní. 
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. maí.

Sveinspróf í ljósmyndun verða haldin í september.
Sveinspróf í vélvirkjun verða haldin í október.
Umsóknarfrestur fyrir ofangreind próf er til 1. júní.

Nánari tímasetningar verða auglýstar á heimasíðu okkar
www.uns.is.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðsyf-
irlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á 
því að nemi muni útskrifast í maí 2007.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi eftir
iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.uns.is og á skrifstofunni.
Mat á vinnustaðanámi í fjölmiðlatækni og bókasafnstækni fer fram 
1. - 10. maí

IÐAN - fræðslusetur,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Fríkirkjusöfnuðurinn
í Reykjavík
Aðalsafnaðarfundur

Fríkirkjusafnaðarins
verður haldinn sunnudaginn 
1. apríl, eftir messu kl. 14:00 í Fríkirkjunni.

Dagskrá:
1. Skýrsla safnaðarráðs.
2. Skýrsla safnaðarprests.
3. Reikningar safnaðarins lagðir fram.
4. Kosning í safnaðarráð og trúnaðarstörf
5. Önnur mál.

Magnús Hreggviðsson

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



Fr
u

m

Brúnastaðir. Mjög vandað og glæsilegt 212,4 fm. einbýlishús á einni
hæð (þaraf 39,1 fm. bílskúr) á frábærum stað innst í botnlanga í
Staðahverfinu Grafarvogi. Eigninni fylgir 30 fm. rými sem er ekki inní
heildarfermetratölunni. Allar innréttingar, skápar og hurðir eru úr öl
(Alder). Gólfefni: Náttúrusteinn á forstofu, gestasalerni, holi /gangi,
eldhúsi og skrifstofuh. við eldhús, flísar á baðh. Gegnheilt plankapark-
et (rauð eik) á stofu, sjónvarpsholi og svefnherb. Hiti í stéttum og inn-
keyrslu fyrir framan húsið. Lóð ræktuð og frágengin. Verð 58,9 millj.

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttir hdl., lögg. fast.sali.

Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Vesturgata - sex íbúðir - aðeins fjórar eftir. Glæsilegar 2ja - 4ra
herbergja íbúðir í 4ra hæða fjölbýlishúsi og 2ja hæða bakhúsi á eftir-
sóttum stað í 101 Reykjavík. Eignirnar eru tilbúnar til afhendingar og
afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum. Fallegar inn-

réttingar, ljóst eikarparket á gólfum nema á baðherbergi
en þar eru flísar. Ísskápur, þvottavél með þurrkara ásamt
uppþvottavél fylgir öllu íbúðunum. Lóð fullbúin með skóg-
arbrúnum miðaldarsteini, hita í stéttum, lýsingu, hlöðnum
blómakerum og stuðlabergi. Verð frá 31,5 millj.

Hverfisgötu 4-6 • 101 Reykjavík • Sími 561 7765 • Fax 561 7745

DP LÖGMENN www.dp.is DP FASTEIGNIR www.dpfasteignir.is

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
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Hótel Breiðafjörður
Stykkishólmi

Hótel í fullum rekstri

Hótel Breiðafjörður í Stykkishólmi er til sölu. Um er að
ræða 12 herbergja hótel í fullum rekstri. Herbergin eru 10
2ja manna og 2 eins manns. Eignin var öll tekin í gegn ný-
lega og er í góðu ásigkomulagi. Ný húsgögn í öllum her-
bergjum og parket á gólfum. Samþykki er fyrir um 100 fm
stækkun við húsið, þar sem gert er ráð fyrir að setja veit-
ingaskála. Mikil aukning hefur verið í gistinóttum og veit-
ingasölu og eru góðar bókanir fyrir sumarið.

Nánari uppl. veittar á skrifstofu. 

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

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatar-
máli 129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á
vandaðan og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innrétt-
ingar, innihurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísa-
lagt í gólf og veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi.
Borðaðstaða er í eldhúsi og útgangur á svalir til suðurs.
Hús að utan nýlega viðgert. Sér geymsla í kjallara fylgir.
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 41,9 millj.

Hæðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.

Álftamýri 54
3ja herb. íbúð á 1. hæð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Björt og vel skipulögð 87 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð, íbúð
0103 auk sér geymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í for-
stofu/hol, bjarta stofu/borðstofu með útgangi á svalir til
suðurs, eldhús með snyrtilegri innréttingu, 2 góð herbergi,
fataherb. innaf hjónaherbergi og baðherbergi með þvotta-
aðstöðu, flísalagt í gólf og veggi. Góð íbúð á góðum stað
með skóla og alla þjónustu í göngufæri. Verð 22,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Íbúð merkt 0103. Verið velkomin.

Skeljagrandi 1
3ja herb. útsýnisíbúð með sérinng.

Opið hús í dag frá kl. 13-14

Falleg 80 fm íbúð á 3. hæð, efstu- íbúð 0302, með sérinn-
gangi af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu, björt stofa/borðstofa, 2 her-
bergi með skápum og baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Ljóst parket á gólfum. Suðvestursvalir. Frábært útsýni yfir
Faxaflóann úr eldhúsi. Sameign í góðu ástandi, nýlega
máluð. Stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu. Verð
22,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-14
Íbúð merkt 0103. Verið velkomin



– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Lindarberg 56A
SÖLUSÝNING Í DAG Á MILLI KL. 13 - 14
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Fallegt og sérstaklega vel staðsett eign á þessum frábæra stað í
Hafnarfirði. Húsið er staðsett í rólegri götu með frábæru útsýni til
suðurs og vesturs. Allur frágangur að utan er til fyrirmyndar ásamt
garði í góðri rækt. Að innan er húsið sérlega snyrtilegt og vel skipu-
lagt. Íbúðin er 154,6 fm auk 26,4 fm bílskúrs. Stutt er í alla þjónusu,
skóla og íþróttir.

Upplýsingar gefur Jón Gretar Jónsson
sölumaður í síma 840-4049

Halldór I. Andrésson
Löggiltur fasteignasali
Sími 840-4042
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Leitum eftir góðum eignum

á eftirtöldum svæðum.
Vesturbær

Hæð eða sérbýli,
helst með fimm svefnherbergjum.

Raðhús með fjórum svefnherbergjum
og rúmgóðri stofu.

Svæði 104 eða 105
Sérhæð með þremur rúmgóðum
svefnherbergjum og sérinngangi.

Fossvogur
Raðhús á einni hæð eða
fjögurra herbergja íbúð í sama hverfi.

Elliðavatn
Vel staðsett lóð við Elliðavatn.

Traust og góð þjónusta.

Seljendur athugiðSeljendur athugið

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

Petra Dís Magnúsdóttir
Sölumaður,

Gsm: 898 9347,
petra@vidskiptahusid.is

Jón Svan Sigurðsson
Sölumaður

Gsm: 891 8803
jonsvan@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

OPIN HÚS Í DAG HJÁ EIGNAMIÐLUN
BBJJAALLLLAAVVAAÐÐ 1133 -- 1177 –– NNOORRÐÐLL IINNGGAAHHOOLLTT

OOPPIIÐÐ HHÚÚSS ÍÍ DDAAGG MMIILLLL II LL 1133 GG 11

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson

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

• Efsta hæðin er inndregin og með stórum svölum og glæsilegu útsýni til Bjáfjalla,
Esjunnar, Rauðavatns og víðar.

• Í næsta nágrenni er ósnortin friðuð náttúra með fallegum gönguleiðum.
• Sýningaríbúð er parket- og flísalögð og með húsgögnum sjá nánar á heimasíðu

Eignamiðlunar, eignamidlun.is

Opið hús í dag kl. 13 - 15 - Sölumenn Eignamiðlunar taka á móti gestum á staðnum

OPIÐ HÚS - ENGIHJALLI 17 1.H.V.
Eignamiðlun ehf kynnir: Mjög góð 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin er 97,4 fm
og skiptist í 3 góð svefnherbergi, eldhús,
stofu og baðherbergi. Húsið er ný viðgert að
utan og verður málað í sumar á kostnað
eiganda. V. 19 m. 6518

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

OPIÐ HÚS SUÐURHVAMMUR 9 2.H.H.
SUÐURHVAMMUR MEÐ JEPPA BÍLSKÚR
Mjög falleg þriggja herbergja íbúð í
fjölbýlishúsi við Suðurhvamm í Hafnarfirði.
Sér geymsla fylgir í kjallara. Þvottahús innan
íbúðar. Góður bílskúr fylgir íbúðinni. V. 23,5
m. 4807

SÖLUMAÐUR SÝNIR ÍBÚÐINA Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 15:00-16:00.

OPIÐ HÚS LEIFSGATA 5 1.H.H.
LAUS STRAX NÝUPPGERÐ
Falleg og nýuppgerð tveggja herbergja íbúð
á 1. hæð við Leifsgötu í Reykjavík.
Sérgeymsla er í kjallara og sameiginlegt
þvottahús. M.þ. sem hefur verið endurnýjað
er eldhús, baðherbergi, gólfefni ásamt gler
og rafmagni að hluta. V. 16,6 m. 6336

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00-13:45.



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

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

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

Fr
um

OPIN HÚS
Í DAG

Mjög góð, ný og vel skipulögð
3ja herb. 84 fm íbúð á 5. hæð í
glæsilegu fjölbýlishúsi að Eski-

völlum 9b í Hafnarfirði. Mjög vandaðar MODULIA innréttingar eru í íbúðinni, vönduð tæki og all-
ur frágangur er fyrsta flokks. Verð 19,8 millj. Getur losnað strax !

Ásmundur sölumaður Höfða verður á staðnum í dag frá 15 til 16.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00
Eskivellir 9B - Íbúð 503

Rauðamýri 5-17 og Hamratún 1-13
Raðhús á einni hæð, 163 fm – 189 fm
Fullbúin að utan, frágengin tyrfð lóð m/hellum
og sólpalli Verð frá 27,9 fokheld en 34,9
tilbúin til innréttinga.

Rauðamýri 4-12
Raðhús á tveimur hæðum, 207 fm. Fullbúin að
utan, frágengin tyrfð lóð m/hellum og sólpalli.
Verð 31,9 fokheld en 38,9 tilbúin til inn-
réttinga.

Raðhús í Mosfellsbæ
Rauðamýri 4-17 og Hamratún 1-13

Parhús sem er tvær hæðir og
kjallari, ásamt bílskúr, alls 165,6
fm. Skiptist m.a. í eldhús og

tvær samliggjandi stofur, tvö herb. í kjallara m/sér snyrtingu. Parket á gólfum. Eign með ýmsa
möguleika. Verð 34,5 millj.

Þóroddur og Rúna taka á móti gestum í dag frá 13 til 15.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00 og 15:00
Ægisíða 127

Glæsileg 3ja herbergja 87,3fm
íbúð á 2. hæð ásamt stæði í upphituðu bílahúsi. Flott útsýni er úr íbúðinni. Björt stofa sem er op-
in í eldhús. Eldhús með eikarinnréttingu og AEG tækjum. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö
svefnherbergi með fatskápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Fallegt eikarparket á gólfum
íbúðar. Sér geymsla í kjallara. Laus strax. Verð 23,5 millj.

Finnur og Ingibjörg taka vel á móti ykkur, sími 862-9615 og 587-9615.

Opið hús í dag milli kl 16:00 og 18:00
Naustabryggja 5 – íbúð 206

Sérlega falleg og vel skipulögð
119 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í

virðulegu steyptu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað. Tvennar svalir. Sameiginlegur inn-
gangur, snyrtilegt stigahús. Hér er um að ræða sérlega eftirsóknarverða íbúð á frábærum stað í
Hlíðunum. Íbúðin getur losnað strax. Verð aðeins 28,9 millj.

Jón tekur á móti gestum í dag frá kl. 15 til 17.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Skaftahlíð 40 - Íbúð 301

Sérlega glæsileg 3ja herb. 103,6
fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi,
ásamt stæði í bilgeymslu. Vand-

aðar innréttingar úr kirsuberjaviði. Þvottahús innan íbúðar. Svalir úr stofu í suð-vestur. Innan-
gengt í bílskýli. Falleg íbúð á góðum stað . Verð 23,9 millj.

Elín tekur á móti gestum í dag frá kl. 13 til 15.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00- 15:00
Lómasalir 6 -íbúð 503

Falleg 127,5 fm neðri sérhæð í
þríbýlishúsi,með 26 fm bílskúr, á
þessum eftirsótta stað. Hæðin er

talsvert endurnýjuð, m.a. eldhúsinnrétting, nýjar hurðar, parket á gólfum að hluta og fataskápar.
Góðar suður svalir. Tvær sérgeymslur. Verð 38,9 millj.

Sigríður og Björgvin taka á móti gestum í dag frá 14 til 16.

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00
Stóragerði 5 Rvk - Íbúð 101

Sérlega fallegt, fjölskylduvænt
raðhús á tveimur hæðum á þess-
um eftirsótta stað. Fjögur svefn-
herbergi. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Húsið er klætt að

utan með áli og því viðhaldslítið. Sérstæður bílskúr m. hita og rafmagni. Hellulögð innkeyrsla
með snjóbræðslu. Verð 38,5 millj.

Guðlaugur og Kristrún taka á móti gestum í dag frá 15 til 16.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 16:00.
Stuðlaberg 82

Opin hús – opin hús – opin hús



Fr
um

Húsin eru alls fimm og eru 2-4 íbúðir í húsi. Tíu
íbúðanna eru 3ja herb. 88,5 fm og sjö íbúðir eru
5 herbergja 153,4 fm. Að auki fylgir íbúðunum
sérmerkt stæði og sérgeymsla í lokuðu bíla-
stæðahúsi. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega
tilbúnar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð
á vandaðan hátt í hólf og gólf. Lofthæð íbúðanna
er meiri en venja er og hurðirnar eru í yfirstærð.
Teikningar og nánari upplýsingar á:
www.kjoreign.is Arkitektar: T.ark, Brautarholti 6

• VANDAÐAR INNRÉTTINGAR OG INNIHURÐIR
MEÐ SÉRVÖLDUM EIKARSPÓN

• STAÐSETNING HÚSANNA ER FRÁBÆR OG
ÚTSÝNI STÓRBROTIÐ

• FULLBÚNAR SÝNINGARÍBÚÐIR

GLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR
MEÐ ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN
KLAPPAKÓR 1 - 203 KÓPAVOGI

UM ER AÐ RÆÐA SÉRLEGA VÖNDUÐ

OG VEL STAÐSETT HÚS Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ

Ármúla 21 • Reykjavík • Sími 533 4040 Netfang: kjoreign@kjoreign.is • Fax 533 4041

Sími 562 4250
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfest.is - fjarfest@fjarfest.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Ársalir 1, íb102,   4ra herb
Til sölu vönduð og falleg 4ra herb. íbúð á jarðhæð í nýlegu álklæddu
fjölbýlishúsi með stórri timburverönd. Glæsilegar sérsmíðaðar inn-
réttingar, úr mahogany við, frá Brúnás ehf. Gegnheilt olíuborið Iber-
aro parket og flísar eru á öllum gólfum. Stórt opið eldhús með miklu
skápaplássi. Úr stofu er gengið út á stóra og mikla sólarverönd með
skjólveggjum, úr timbri. Öll sameign og lóð frágengin á vandaðan
máta. Húsið er byggt af BYGG, Byggingarfélagi Gylfa og Gunnars
hf. Verð 29,8 millj.
Viggó og Inga Rut taka á móti gestum á milli kl 15 og 16 í dag.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 15 - 16

71.000.000
Fallegt 280 fm. 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum
með innbyggðum 38 fm. bílskúr.
Húsið er innst í botnlanga við opið svæði.
Sigurður og Aðalheiður taka á móti gestum

Fr
u

m
Eyktarás 23 - 110 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00 

Glæsileg 113 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bílskýli, með 30
fm afgirtum sólpalli, staðsett innst í botnlanga. Stutt í alla þjónustu,
barnvænt hverfi.
Verð 28,9 m kr., möguleiki á því að yfirtaka ca 19,5 m kr. lán.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

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

Fr
u

m

Ársalir 5, íb 102 - Kópavogi
Opið hús sunnud. 25. mars. kl. 14:00-15:00

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

Fr
um

Thai-veitingar og söluturn.
Vel staðsettur með take-away þjónustu. Fyrirtækið er í
öruggu leiguhúsnæði. Stöðugt vaxandi fyrirtæki með
góða afkomu. Ekta tækifæri fyrir aðila að skapa sér eigin
afkomugrundvöll. Hafðu samband og kynntu þér málið.

Söluturn í hverfi 108.
Hér er á ferðinni gott tækifæri fyrir einstakling, því hér er fín
afkoma og þægilegur opnunartími, eða til kl. 18. Sérlega vel
staðsettur söluturn. Og verðið er sérlega hagstætt. Endilega
hafið samband.

Gæludýraverslun.
Til sölu af sérstökum ástæðum. Verslunin er vel þekkt og
staðsett miðsvæðis. Topp tækifæri fyrir gæludýraunnendur.
Hafið samband og fáið frekari upplýsingar



Franz Jezorski Björn Daníelsson
sími 849 4477

Ástrós Hjálmtýsdóttir
sími 865 1124

Stefán B. Bjarnason
sími 694 4388

Kristín Daníelsdóttir

– tákn um traustFR
U

M

Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá
Þ v e r h o l t  1 4  •  1 0 5  R e y k j a v í k  •  S í m i  5 9 5  9 0 0 0  •  F a x  5 9 5  9 0 0 1  •  w w w. h o l l . i s  •  h o l l @ h o l l . i s

46.800.000
190 fm. 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 31,7 fm. bílskúr. Húsið er mjög
smekklegt, stendur hátt með góðum suðursvölum.
Rúmgóðar stofur með stórum gluggum og mikilli
lofthæð. Stutt í skóla (300 m.) 
Eðvarð sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum. s. 530 1806

Fr
um

Þorláksgeisli 46 - 113 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

24.200.000
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 108,7
fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Baðherbergi
hefur verið endurnýjað með sturtuklefa með
nuddstútum, útvarpi o.f.l. Nýlegur ísskápur og
uppþvottavél fylgja.
Margrét og Sigurður taka á móti gestum

Fr
um

Álfheimar 44, 3.hæð - 104 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

Í sölu björt og rúmgóð
110 fm 4ra herbergja
íbúð á 1.hæð með sér
inngang. Íbúðin skipt-
ist í: Stofu, 3 rúmg.
herbergi þ.a. eitt í
kjallara, nýl. baðherb.
m/ nuddbaðkari, eld-
hús með nýl. innrétt-
ingu og tækjum. Sam-
eiginl. þvottahús og
sér geymsla í kjallara.
Timburverönd við inn-

gang. Frábær staðsetning rétt við Landsspítalann. Verð 27,4 millj.

Elínborg og Hörður taka á móti gestum
milli kl. 14 og 16 í dag SUNNUDAG.

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
um

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

ÞORFINNSGATA 6 - M/SÉR INNGANG
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

Í DAG SUNNUDAG KL. 15:00 - 16:00
Akurhvarf 1 - 203 Kóp

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR STRAX

31.400.000 ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 2 glæsilegar 126,4 - 127,3 fm
4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Akur-
hvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrá-
gengnar með gólfefnum, vönduðum inn-
réttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Sölumaður Draumahúsa á staðnum.

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR!AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR!

Fr
um

— SÖLUSÝNING —



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

UNNARBRAUT – SELTJARNARNESI

Fr
um

Stílhreint, vandað og vel við haldið 286 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr, vel staðsett á Nes-
inu sunnnanverðu. Á neðri hæð eru m.a. 2 stofur, eldhús,
gestasnyrting og þvottahús en uppi eru 4-6 herbergi og
baðherbergi. Nýlegar innréttingar og gólfefni að hluta. Sér-
hannaður, upplýstur og skjólgóður suðurgarður. Góð bíla-
stæði. TILBOÐ ÓSKAST.

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Lækjasmári 68 Kópavogi - Sérinngangur

Fr
um

Falleg og björt 2ja herbergja 67 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) með sér inngangi í fallegu tveggja
hæða fjölbýli á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Björt stofa með útgangi út á hellulagða ver-
önd með skjólveggjum og sér garði. Þvottahús innan íbúðar og parket á stofu, eldhúsi og
holi. Fallegt baðherbergi með baðkari, innréttingu og flísum. Verð 18,5 millj.

Berglind býður gesti velkomna í dag frá kl. 15-16.

Teikningar á staðnum. Neðri hæð til vinstri.

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 • huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

FRAKKASTÍGUR 12
OPIÐ HÚS KL.15-17 Í DAG

Björt 3ja. herbergja íbúð á eignalóð á besta stað í Reykjavík. Eignin er
sérstaklega falleg og hefur verið viðhaldið í gamla stílnum. Búið er að
skipta um bárujárn á húsi og þaki. Geymsla í kjallara, sér þvottahús í
íbúð með skápum, vaski og glugga. Uppgert, flísalagt baðherbergi
m/sturtuklefa og hvítri innréttingu. Hægt að stækka bað-

herbergi sem nemur þvottahúsi. Eldhús er með sprautulakkaðri innréttingu, borðkrók
og pláss fyrir uppþvottavél. Stofa rúmgóð með stórum gluggum. 2 rúmgóð svefn-
herbergi með góðum gluggum og annað með
skáp. Gólfefni eru parket og flísar.  Skemmtileg
eign í einstaklega fallegu húsi í gamla stílnum.

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir
Áslaug Baldursdóttir í 822-9519 

Stærð í fermetrum: 74,6
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð 20,8 millj.

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
REYKJAVÍK

Fr
um

Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað. 
Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr 25,5 millj. 

Nánari upplýsingar og bókið skoðun 
eða eignastyring@eignastyring.is

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 14:00 - 15:00

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0203
Fasteignasalan Klettur var að
hefja sölu á nýlegri og snyrtilegri
4ra herbergja íbúð á góðum stað
í Kópavogi. Íbúðin er við Rjúpn-
asali og snýr í suður og vestur,
stórar og góðar svalir á móti
suðri. Húsið er 12 hæða fjölbýlis-
hús með tveimur lyftum, bíla-
stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
þessari íbúð, íbúðin er 110,3 fm á

2, hæð hússins, sérgeymsla íbúðarinnar merkt 0007 (7 fm) er á
jarðhæð hússins. Þetta er mjög snyrtileg og vel frágengin íbúð, öll
sameign og aðstaða í húsinu er til fyrirmyndar og stutt er í alla
þjónustu auk þess sem þéttleiki og þjónusta í nálægum hverfum er
að byggjast upp. Þetta er sannarlega eign sem vert er að skoða. 
Ásett verð 26,9 millj. Eigendur sýna eignina

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali
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 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið



www.domus.is
Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

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

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,9 millj.

Bókaðu skoðun

Gullfalleg 110,7 fm. 4ra herb. íbúð á efstu hæð í nýlegu fjögurra hæða fjöl-
býli með lyftu ásamt stæði í opnu bílskýli. Um er að ræða vandaða og vel
skipulagða eign. Rúmgóð og björt stofa með eikarparket á gólfi. Þrjú rúm-
góð herbergi með eikarparket á gólfum og góðum skápum. Eldhúsið er
opið inn í stofu með náttúrustein á gólfi.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KRISTNIBRAUT - 113 REYKJAVÍK

Verð 27,8 millj.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tek-
ið í gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 millj.

Bókaðu skoðun

Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr alls um 166 fm. Á efri hæð
er 3 svefnherbergi ásamt baðherbergi og á neðri hæð er eldhús, stofa,
borðstofa forstofa og snyrting. Húsið hefur töluvert verið endurnýjað.
Fallegur og skjólsæll garður sem snýr í suður.

Linda B Stefánsdóttir
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

ÁLFHÓLSVEGUR 20 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34.9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14 - 14.30

Glæsilegar efri sérhæð ásamt bílskúr á mjög eftirsóttum stað í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í 4 svefnh., stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin
afhendist fullbúin að utan, lóð fullbúin, bílastæði og svæðið milli húss og
bílskúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að innan, án
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvottahús skilast þó flísalögð. Sameign
skilast einnig fullbúin, með flísum á gólfum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 174 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt mikið endurnýjað 6 herbergja einbýlishús. Húsið er 165,7 fm. á
þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið hefur verið
mjög mikið endurnýjað að utan og innan t.d. nýjir ofnar og rafmagnslagn-
ir, gler og gluggar að hluta og dren. Allar innréttingar og gólfefni eru nýleg.
Teikningar af 30 fm. bílskúr fylgja. Stór sólpallur er við húsið.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR 92 - 108 REYKJAVÍK

Verð 48,9 millj.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

Verð 21,9 millj.

Laus við
kaupsamning

Mjög vel skipulagt 225,9 fm Parhús með innbyggðum bílskúr.  Efri hæð
skipist innbyggðan bílskúr, forstofu. Gesta wc, eldhús, borðstofu og stofu.
Neðri hæð skitist í þrjú rúmgóð barnaherbergi, hjónaherbergi,sjónvarps-
hol, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið skilast fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan. Teikningar á skrifstofu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGI

Verð 44,9 millj.

Bókaðu skoðun

Virkilega smart 72 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í
2 stofur, svefnherbergi, eldhús, hol og baðherbergi. Parket á gólfum í stof-
um, herbergi og holi, lakkað gólf í eldhúsi og flísar á baði.

Linda B Stefánsdóttir
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

FRAMNESVEGUR 30 - 101 REYKJAVÍK

Verð 22.8 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 15.30

Fr
um

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali

Glæsileg 4ra herbergja 124,6m² sérhæð ásamt 39,6m² bílskúr. Parket og
flísar á gólfum. Nýlega yfirfarnar lagnir, innréttingar og gólfefni að hluta.
Búið er að breyta bílskúr í íbúð með góðum leigutekjum. Falleg íbúð mið-
svæðis í grónu hverfi í Kópavogi.

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

864 4949
david@domus.is

LAUFBREKKA - 200 KÓPAVOGUR

Verð 34,7 millj.

Bókaðu skoðun
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M
argvíslegir 
erfiðleikar 
fylgja því að
fæðast af röngu 
kyni og fylgir 
því oft áralöng 

barátta, fordómar, sjálfsvörn og 
líkamlegar breytingar. Talað er 
um kynáttunarvanda þegar átt er 
við skynjun einstaklings á sjálf-
um sér sem karlkyns eða kven-
kyns. Einstaklingarnir geta haft 
sterk og þrálát óþægindi í sam-
bandi við líkamlegt kyn sitt, 
löngun til að hafa líkama hins 
kynsins, óþægindi gagnvart kyn-
hlutverki sínu og óska þess heitt 
að aðrir sjái sig í því kyni. Þessi 
vandi hefur oft staðið frá því í 
æsku en sérstaklega verða ungl-
ingsárin erfið því að þá breytist 
líkaminn í karls- eða konulíkama 
og um leið er skrúfað fyrir vænt-
ingar um að verða af réttu kyni á 
fullorðinsaldri. 

Transsexúalismi hefur ekkert 
með kynhneigð, kynlíf eða kyn-
hegðun að gera.

Einstaklingar sem fæðast í 
röngum líkama verða að ganga í 
gegnum margar breytingar, bæði
líffræðilegar og líka breytingar 
sem snúa að lagalegri stöðu, til 
dæmis breytingu á nafni. Ekki 
bætir úr skák að engin lög segja 
til um hvernig allar þessar breyt-
ingar eigi að ganga fyrir sig og 
virkar það nánast eins og trans-
sexúalistar séu ekki til, eins og 
kemur fram í ritgerðinni, hvað
þá að kveðið sé á um rétt þeirra. 
Í dag er því verið að fara fram-
hjá lögum eða notast við lög sem 
eiga engan veginn við um þetta 
fólk, til dæmis lög um afkynjun 
og kynferðisofbeldi. 

Kynleiðréttingaraðgerð er 
áhættusöm. Hjá einstakling-
um sem fara í konu-í-karl að-
gerð er myndaður getnaðarlimur
frá svæðinu umhverfis snípinn. 
Svæðið er skorið og losað frá til 
að mynda liminn og taugaendum 
og næmni haldið við. Limurinn er 
oftast svo lítill að ekki er hægt að
stunda samfarir. Aðrar breytinga-
leiðir eru mögulegar en það eru 
flóknari aðgerðir. 

Hjá einstaklingum sem fara í 
karl-í-konu aðgerðir er húð getn-
aðarlimsins notuð til að mynda 
leggöng og búið til op fyrir þau. 
Snípur er myndaður úr tauga-
endum og húð frá getnaðarlimn-
um. Flestir einstaklingarnir geta 
stundað fullnægjandi kynlíf og 
kynfærin líta eins út og á líffræði-
legum konum.

Minnst sex Íslendingar hafa 
lokið kynleiðréttingaraðgerðum
en aðeins tveir hér á landi, hvor 
í sína áttina. Einstaklingur sem 
vill fara í kynleiðréttingu þarf að
hafa náð 18 ára aldri og hafa búið
í réttu kynhlutverki í minnst tvö 
ár. Kynleiðrétting er algjörlega 
í höndum vinnuhóps fimm karl-
kyns lækna sem vinna í sjálfboða-
vinnu.

Læknarnir skilgreina hverj-
ir eru transsexúalistar, hvað það
er að vera kona og karl og hverj-
ir eru tilbúnir til að gangast undir 

kynleiðréttingu og fá að gera það.
Í ritgerðinni kemur greinilega 
fram að aðgerðirnar byggja á vel-
vilja Landlæknis og læknahóps-
ins enda hvorki lög né formlegar 
reglur fyrir hendi sem hægt er að
styðjast við. Vinnuhópurinn fer 
eftir dönskum vinnureglum sem 
hafa dregist aftur úr í þróuninni. 

„Má því ætla að endurskoðun 
á reglum og sveigjanleika vinnu-
hópsins hér á landi sé tímabær,“ 
segir Svandís Anna í ritgerð
sinni. 

Kynleiðréttingaraðgerðin er gerð
á spítala. Hér á landi byggist 
fyrirkomulagið á góðvild Land-
læknis sem sér til þess að sjúk-
lingurinn fari í og komist í gegn-
um aðgerðina. Kostnaðurinn er 
greiddur af Tryggingastofnun 
ríkisins. Stofnunin greiðir þó að-
eins fyrir aðgerðina sjálfa, ekki 
aðrar aðgerðir sem tilheyra, til 
dæmis brjóstastækkunaraðgerð-
ir, og er þannig skemmra á veg 
komin en tryggingastofnanir er-
lendis.

Aðeins einn skurðlæknir gerir 
leiðréttingaraðgerðir hér á landi 
og eru aðgerðirnar ekki nógu 
margar til að halda honum við
svo að leitað hefur verið eftir 
samstarfi við Danmörku. 

Svandís Anna segir að lífið sé 
ekki fullkomið þótt leiðréttingar-
aðgerð sé lokið. Lífið geti orðið
einmanalegt og erfitt geti reynst 
að vera stimplaður „kynskipting-
ur“, sérstaklega þegar viðkom-
andi skilgreinir sjálfan sig opin-
berlega sem transsexúalista. „En 
kjarkurinn sem það fólk sýnir er 
ómetanlegur í baráttunni gegn 
fordómum og hræðslu,“ segir í 
ritgerðinni. 

Erlendis hafa komið upp mál 
þar sem fólk vill ganga í gegn-
um leiðréttingarferlið án þess 
að fara í skurðaðgerð en slík mál 
hafa ekki komið upp hér á landi. 
Ekki er víst að það væri hægt, til 
dæmis þar sem ekki eru til nein 
lög eða reglur um nafnbreytingu 

þeirra sem ætla að fara í aðgerð
eða þá sem vilja nafnabreytingu 
án aðgerðar. „Það er ekki í boði
hér á landi,“ segir Svandís Anna 
í ritgerð sinni. 

Svandís Anna gerir fordóma 
að umtalsefni og segir að fólk sé 
dæmt eftir kynferði, til dæmis 
þegar þetta fólk sæki um nafna-

breytingu, því að það sé ekki 
leyft fyrr en kynfærum hafi 
verið breytt. Þá sendi vinnuhóp-
ur lækna bréf um að einstakling-
urinn séu kominn í rétt kynhlut-
verk. Breytingin gerist þá sam-
dægurs.

„Í stað þess að sjá hugrekki 
fólks í því að bera utan á sér sinn 
innri veruleika er talið að fólk 
sé svikult ef það samræmir ekki 
kyngervi og kynfæri við það sem 
telst „eðlilegt“. Því er ekki að
furða að fólk gangi í gegnum erf-
iðar aðgerðir og langt ferli til að
falla inn í ríkjandi kerfi,“ segir 
hún.

Í lagalegu tómarúmi
Einstaklingar sem vilja leiðrétta kyn sitt á Ís-
landi eru í lagalegu tómarúmi og hafa engin 
lög eða reglur að styðjast við þegar kyn er 
leiðrétt. Svandís Anna Sigurðardóttir hefur 
unnið BA-ritgerð um þetta mál. Guðrún Helga 
Sigurðardóttir kynnti sér verk hennar og las 
um þá erfiðleika sem fylgja því að fæðast í 
röngum líkama, hvernig það er leiðrétt og 
hvernig staðið er að slíku hér á landi. 

Í stað þess að sjá hugrekki fólks í því að bera utan á sér sinn 
innri veruleika er talið að fólk sé svikult ef það samræmir 
ekki kyngervi og kynfæri við það sem telst „eðlilegt“.





Þau voru nokkur, 
skrímslin sem ég ótt-
aðist í æsku. Til dæmis 
þóttu mér múmíur al-

mennt mjög ógeðslegar 
og þá sérstaklega þessi 
í Tinnabókinni um Sjö 

kraftmiklar kristalskúl-
ur. Ég gat varla horft á kápuna, svo 
mikill var hryllingurinn.

Í bókinni um Dísu ljósálf voru 
froskamæðgin sem bjuggu í feni 
og froskamamman vildi fá Dísu 
sem tengdadóttur, þvert á vilja 
Dísu. Mér þóttu þessi mæðgin 
mjög ógeðsleg. Slímug, hokin og 
krípí fenjafyrirbæri. 

Svo var það hann Köngull köngu-
ló sem átti heima á Tjörninni og 
gerði ekki annað en að hrella Mola 

flugustrák. Köngull fannst mér 
ömurlegur náungi og ég vorkenndi 
Mola heil ósköp að þurfa alltaf að 
vera að standa í þessu stappi við 
fíflið hann Köngul.

Ég man svo ekki hvað ég var 
gömul þegar myndin um geim-
farann Barbarellu var sýnd í 
Ríkissjónvarpinu, en þar bætt-
ist í hryllingssafn sálar minnar. 
Bæði voru þar tannhvassar dúkk-
ur sem reyndu að rífa kyntáknið í 
sig og árásargjarnir páfagaukar 
sem vildu henni ekkert gott, mér 
til vansældar.

Stuttu síðar kom myndin um 
manninn sem minnkaði á skjáinn 
en þar lenti heimilisfaðir í því að 
vera smækkaður niður í Playmobil-
stærð og eitt af því sem hann þurfti 

að díla við var að drepa risakönguló 
með saumnál. Hræðileg sena!

Versta skímslið birtist á RÚV 
árið 1980 þegar kvikmyndin um 
Dorian Gray setti sálarlíf mitt á 
annan endann. Sérstaklega senan 
þegar hulunni var svipt af mál-
verkinu þar sem hinn raunveru-
legi, krumpaði, siðblindi og ger-
spillti Dorian kom í ljós.

Í dag er svo komið að ég hræð-
ist hvorki kóngulær, múmíur, tann-
hvassar dúkkur né árásargjarna 
páfagauka, en Dorianar þessa 
heims vekja enn hjá mér ótta. Enda 
kannski öllu raunhæfara fyrir litl-
ar konur að reyna að forðast sjálf-
hverfinga sem svífast einskis en 
köngulær og illgjarna ondúlata í 
vígahug?

Tilnefning til Íslensku 
lýðheilsuverðlaunanna 2007
Þann 24. apríl nk. mun heilbrigðis- og tryggingamálaráð-
herra veita Íslensku lýðheilsuverðlaunin í fyrsta skipti.
Verðlaununum er ætlað að styðja framtak stofnana, 
félagasamtaka eða fyrirtækja til að bæta heilsu lands-
manna. Óskað er eftir tilnefningum til verðlaunanna.

Hverja er hægt að tilnefna?
Hægt er að tilnefna stofnanir, félagasamtök eða fyrirtæki 
sem hafa lagt sig fram um að stuðla að bættu heilsufari 
landsmanna, eða einstakra þjóðfélagshópa, umfram lög-
bundið hlutverk eða markmið. 

Hverjir geta tilnefnt?
Fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök og einstaklingar geta
sent inn tilnefningar en hver og einn getur aðeins sent
inn eina tilnefningu.

Hvernig skal staðið að tilnefningum?
Óskað er eftir tilnefningum ásamt greinargóðum rök-
stuðningi um hvers vegna viðkomandi stofnun, félaga-
samtök eða fyrirtæki verðskuldi verðlaunin. Í rökstuðn-
ingi þarf að koma fram með hvaða hætti sá sem 
tilnefndur er hefur stuðlað að bættri lýðheilsu s.s. með 
aukinni hreyfingu, bættu mataræði, eflingu
geðheilbrigðis, reykleysi, áfengis- og vímuefnavörnum 
eða öðrum þáttum sem hafa áhrif á lífsstíl og heilsu 
landsmanna.

Eyðublöð
Eyðublöð fyrir tilnefningar má nálgast á heimasíðu heil-
brigðis- og tryggingamálaráðuneytisins 
www.heilbrigdisraduneyti.is eða í afgreiðslu ráðuneytisins 
í Vegmúla 3. Tilnefningar á rafrænu formi skal senda á 
postur@htr.stjr.is, en annars ber að skila þeim í afgreiðslu 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins.

Frestur til að senda inn tilnefningar er til 11. apríl 2007

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
Vegmúla 3 - 150 Reykjavík - Sími 545 8700

vaxtaauki!
10%

Kæri
vinur ... 

Eitthvað
að?

Þú verður að 
afsaka mig ...

Ég reyni að vera faglegur i 
verki, líkt og skurðlæknar, passa 

að tengjast hverju mali ekki 
persónulegum böndum.

En ég er auðvitað bara maður 
líka og það er erfitt að sjá 

sjúklinga sem eru svona langt 
leiddir eins og þessi bíll. 

Verður
þetta dýrt?

Dýrt?! Ertu að hugsa um 
peninga á svona stundu?

Afsakaðu,
afsakaðu!

Ekkert mál, gefðu mér 
bara tima til að hugsa.

Þegar bifvélavirki 
hagar sér svona veit 
maður að reikning-

urinn er hár.

Viðskipta-
vinir takið 

eftir!

Frá deginum í dag 
verða allir hlutir sem 

skildir eru eftir í vösum 
á fatnaði þegar hann 

er settur í óhreinatauið 
eign þvottahússins.

Peningar verða teknir, 

tyggjó verður tuggið, 

sælgæti verður étið 

og gítarneglur verða 

endurunnar. 

Minnismiðar og 
persónuleg bréf verða 
hins vegar lesin up-

phátt öðrum íbúum til 
skemmtunar.

Hæ Palli! 
Hvað segirðu 

foli?
Pabbi 
hættu!

Þetta 
ætti að 
nægja.
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Kl. 16.00
Silja Aðalsteinsdóttir bókmennta-
fræðingur spjallar um Sölku Völku 
við gesti á Gljúfrasteini í tengslum 
við opna leshringinn Verk mánaðar-
ins. Aðgangur er sem fyrr ókeypis og 
allir velkomnir. Útgangspunktur Silju 
er kvikmyndahandrit sem Halldór 
Laxness skrifaði veturinn 1927-1928 
þegar hann dvaldi í Hollywood.

Rætt um Bjólf og Jónas

Kvennakór Kópavogs fagnar fimm 
ára afmæli sínu með tónleikum í 
Salnum í dag. Kórinn var stofnað-
ur af Natalíu Chow Hewlett. Fjöldi 
kórkvenna hefur verið breytilegur 
þessi fimm ár, síðustu misserin um 
35-45 konur.

Kórinn hefur keppt að því frá 
stofnun að taka þátt í kórakeppn-
inni Musica Mundi í Búdapest og 
í apríl láta kórfélagar þann draum 
sinn rætast og ferðast þangað 
austur til að reyna sig við raddir 
meginlandsins.

Tvennir tónleikar hafa verið 
haldnir flest starfsárin og hefur 
kórinn oftast staðið einn að þeim. 

Efnisskrá kórssins hefur verið 
fjölbreytt, til dæmis þjóðlög frá 
ýmsum löndum, kikjutónlist, bítla-
lög og negrasálmar. Kórinn hefur 
líka sungið á fjölmörgum tungu-
málum öðrum en íslensku eins og 
ensku, ítölsku, latínu, þýsku, kín-
versku og ungversku. 

Undirleikari kórsins frá upphafi 
hefur verið Julian Hewlett en tón-
leikunum á sunnudag fær kórinn 
einnig liðstyrk, söngkonan Regína 
Ósk Óskarsdóttir mun syngja ein-
söng með kórnum auk þess sem 
ungar raddir Englakórsins hljóma.

Tónleikarnir á sunnudag hefjast 
kl. 14.

Veglegir tónleikar

Í Listasafni Íslands við Fríkirkju-
veg standa nú yfir yfirlitssýning-
ar á verkum Jóns Engilberts og 
Jóhanns Briem. Í dag kl. 14 leið-
ir dóttir þess fyrrnefnda, Greta 
Engilberts, gesti safnsins um sýn-
ingu föður síns og ræðir um verk 
hans og lífshlaup.

Í tengslum við sýningarnar eru 
gefnar út bækur um listamenn-
ina. Í bók um Jóhann Briem skrif-
ar dr. Halldór Björn Runólfsson 
safnstjóri Listasafns Íslands  en 
í bók um Jón Engilberts skrifar 
Æsa Sigurjónsdóttir listfræðing-
ur grein um Jón. Báðar bækurn-
ar eru prýddar fjölda litmynda af 
verkum eftir listamennina. Sýn-

ingarnar standa til 29. apríl en að-
gangur að Listasafni Íslands er 
ókeypis.

Dóttir vísar veginn

22 23 24 25 26 27 28

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is     Fylgist með!

PÉTUR OG ÚLFURINN - Brúðusýning Bernds Ogrodniks eftir verki Prokofievs.
Í dag sun. 25/3 kl. 13:30 örfá sæti laus og kl. 15:00 örfá sæti laus.
Allra síðustu sýningar!

Kúlan

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning  lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4. 

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag sun. 25/3 kl. 14:00 örfá sæti laus, kl. 17.00 örfá sæti laus, sun. 1/4 kl. 14:00 örfá
sæti laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 15/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, 
aukasýning kl. 17:00, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00. 
Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Mið. 28/3 örfá sæti laus, fim. 29/3 uppselt. fös. 30/3 örfá sæti laus, lau. 31/3 örfá sæti 
laus, fim. 12/4, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4, fim. 19/4, fös. 20/4 örfá sæti laus, 
lau. 21/4 nokkur sæti laus.
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er 
með Námukorti.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

Á SVIÐSBRÚNINNI
Í tilefni leiklistardaga verða umræður eftir seinni sýningu á 
Sitji guðs englar í dag, sunnudag. Aðstandendur sýningarinnar 
ræða við áhorfendur af sviðsbrún.

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                 

             

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





!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

THE ILLUSIONIST     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 3, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 3 og 6 B.I. 14 ÁRA

** SÍÐUSTU SÝNINGAR

THE HITCHER         kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER SÝND Í LÚXUS         kl. 2, 4, 6, 8 og 10
EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
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. 2 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.20 og 5.40

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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN 
ÓSKARSVERÐLAUN!

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

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH ÚR ONE TREE HILL
OG SEAN BEAN (NATIONAL TREASURE
& LORD OF THE RINGS).

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR UM 
FERÐALAG TVEGGJA HÁSKÓLANEMA
Á ÓNEFNDUM ÞJÓÐVEGI Í USA OG 
HREMMINGUM ÞEIRRA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

Hljómsveitin ófrýnilega Lordi frá Finnlandi mun fara með aðalhlutverkið 
í hryllingsmyndinni Dark Floors sem verður frumsýnd í lok ársins. Með-
limir sveitarinnar eiga einnig þátt í handriti myndarinnar, auk þess sem 
þeir syngja titillagið.

Dark Floors gerist á sjúkrahúsi og mun vera nokkurs konar blanda af 
bandarískum og japönskum hryllingsmyndum. Stefnt er að frumsýningu 
myndarinnar á kvikmyndahátíðinni í Cannes hinn 20. maí. 

Lordi hefur haft í nógu að snúast síðan hún vann Eurovision-keppnina í 
fyrra. Sveitin hefur selt fjölda geisladiska og spilað víðs vegar um heim-
inn við miklar 
vinsældir. 

Nú stefn-
ir sveitin 
sem sagt á að 
leggja kvik-
myndaheim-
inn að fótum 
sér og verður 
gaman að sjá 
hvernig hún 
kemst frá því 
verkefni.

Meðlimir Lordi í 
hryllingsmynd

PÁLL FÉKK 29 SKEYTI,
NÆSTFLEST Í BEKKNUM.
Heillaskeyti á fermingardaginn er persónuleg leið til að tjá vináttu og væntumþykju. 

Sendu skeyti - farðu inn á www.postur.is eða hringdu í síma 1446.

Einfalt og skemmtilegt!

Nú getur þú sent gjafakort frá 

Kringlunni með heillaskeytinu.

Þú hringir í síma 1446

og tilgreinir gjafaupphæð.

NÝJUNG - GJAFASKEYTI



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
DIGITAL

DIGITAL

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

FEITASTA GRÍNMYND 
ÁRSINS

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

George Clooney, Tobey Maguire og Cate Blanchett sýna 
stórleik í magnaðri mynd leikstjórans Steven Soderbergh
Sýnd í Háskólabíói

VJV TOPP5.IS

FBL

kvikmyndir.is

FILM.IS

THE GOOD GERMAN kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

300. kl. 3:30 - 6 - 8:30 - 11 B.i.16

MUSIC AND LYRICS kl 8 leyfð

SMOKIN ACES kl. 10:30 B.i.16

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

VEFURINN HEN... 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 Leyfð

WILD HOGS kl 1:30-3:40-5:50-8-8:30 -10:20-10:30 b.i 7

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

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

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8  B.i.12

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

WILD HOGS kl.  4 - 6 - 8 - 10 B.i.7

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

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 - 10:10 Leyfð

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

NORBIT kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 1:40  - 3:40 Leyfð

VEFUR KARL.. m/ísl. tali kl. 1:40 Leyfð

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

LADY CHATTERLEY kl. 5:40 - 9
TELL NO ONE kl 3:30 - 10:20
HORS DE PRIX kl 4- 6 -8
PARIS, JE T’AIME kl 5:40
LES GUERRIRS DE LA BEAUTÉ kl 10:15

WILD HOGS kl. 1.30 - 3:50 - 6 - 8:15 - 10:30 B.i.7

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

NORBIT kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

Stærsta grínmyndin í Bandaríkjunum á þessu ári STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Leikarinn Tom Cruise ætlar að fara 
með aðalhlutverkið í nýrri kvik-
mynd sem gerist í seinni heims-
styrjöldinni. Cruise ætlaði upphaf-
lega aðeins að framleiða myndina 
og hafði ráðið Bryan Singer, sem 
leikstýrði meðal annars The Usual 
Suspects og Superman Returns, til 
að leikstýra myndinni. 

Cruise var aftur á móti svo hrif-
inn af handritinu að hann vildi 
leika í myndinni og verður hann 

því að öllum líkindum í aðalhlut-
verkinu.

Myndin fjallar um áætlun þýskra 
hershöfðingja um að myrða yfir-
mann sinn Adolf Hitler með því 
að koma sprengju fyrir í sprengju-
byrgi hans. Eins og flestir vita 
gekk það ekki eftir því Hitler batt 
sjálfur enda á líf sitt í byrginu. 

Tom Cruise leikur nasista

PÁLL FÉKK 29 SKEYTI,
NÆSTFLEST Í BEKKNUM.
Heillaskeyti á fermingardaginn er persónuleg leið til að tjá vináttu og væntumþykju. 

Sendu skeyti - farðu inn á www.postur.is eða hringdu í síma 1446.

Einfalt og skemmtilegt!

Nú getur þú sent gjafakort frá 

Kringlunni með heillaskeytinu.

Þú hringir í síma 1446

og tilgreinir gjafaupphæð.

NÝJUNG - GJAFASKEYTI

SUNNUDAGUR
25.MARS
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS

(World of Geisha 
/ Yojohan fusuma no urabari)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1973.

(Twisted Path of Love
/Koibito tachi wa nureta),
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1973.

KLUKKAN  17.00

KLUKKAN  21.00

ÁSTARINNAR
KRÓKALEIÐ

VERÖLD 
GEISJUNNAR

(The Woman with Red Hair
/Akai kami no onna)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1979.

KLUKKAN  19.00

RAUÐHÆRÐA KONAN

ATH. MYNDIRNAR ERU 
EKKI VIÐ HÆFI YNGRI EN 16 ÁRA



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 Fashion Design?
Are you looking for a short education at university
level?

Do as Kristin Holmgeirsdóttir 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
Fashion Design?

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

www.sdes.dk

Undankeppni EM:

 Guðmundur Stephen-
sen Víkingi undirstrikaði yfir-
burði sína í íslenska borðtennis-
heiminum í gær þegar hann vann 
auðveldan sigur á Grand prix-
móti Rafkaupa.

Guðmundur lagði Kristján Jón-
asson Víkingi í úrslitum, 4-0, og 
allar loturnar næsta auðveldlega.

Í kvennaflokki sigraði Guðrún 
Björnsdóttir KR en hún lagði Vík-
inginn Magneu Ólafsdóttur í úr-
slitum, 4-1.

Guðmundur 
óstöðvandi

DHL-deild karla:

DHL-deild kvenna:

Það er af sem áður 
var. Handboltastórveldið Haukar 
heldur áfram að valda vonbrigð-
um og tap gegn Akureyri, 27-28, á 
heimavelli í gær gæti reynst dýr-
keypt. Ef Fylkir sigrar ÍR í dag fer 
Fylkir upp að hlið Hauka en þessi 
lið mætast svo um næstu helgi í 
leik sem verður klárlega upp á líf 
og dauða fyrir bæði lið.

Staða Hauka í deildinni er mjög 
svo áhugaverð en liðið er vel 
mannað og ótrúlegt að Páll Ólafs-
son sé á góðri leið með að sökkva 
því. Hans tími var liðinn fyrir 
nokkuð löngu - það sáu flestir - og 
afskiptaleysi stjórnarinnar gæti 
reynst félaginu dýrkeypt því Páll 
á engin svör, hann virðist ekki 
ná til leikmanna, liðið er heillum 
horfið og höndlar engan veginn 
spennuleiki.

Þeir tapast nánast allir og leik-
urinn í gær var þar engin undan-
tekning. Því er ekki að neita að 
falldraugurinn er á sveimi í Firð-
inum.

Haukarnir voru með unninn 
leik gegn Akureyri í gær en glut-
ruðu leiknum niður á hreint ótrú-
legan hátt á síðustu tíu mínútun-
um þar sem leikur liðsins var ráð-
leysislegur og hvorki leikmenn 
né þjálfari áttu svör við sterkum 
varnarleik Norðanmanna.

Lykilmenn halda áfram að valda 

vonbrigðum og verulegur skort-
ur er á sjálfstrausti hjá mönnum 
sem hafa hingað til átt að vera 
með þeim efnilegri eða betri hér 
á landi. 

Haukar eru að sögn gjaldþrota 

utan vallar og eru það klárlega 
innan vallar. Því er ekki nema von 
þótt menn spyrji sig að því hvort 
fall úr úrvalsdeild geti riðið hand-
knattleiksdeildinni að fullu. 

Handboltastórveldið Haukar riðar til falls eftir tap gegn Akureyri í gær, 27-28. 
Liðið gæti verið komið í fallsæti í dag. Akureyri svo gott sem sloppið við fall.

Stjörnustúlkur eru 
komnar með níu fingur á Ís-
landsmeistarabikarinn. Það 
varð ljóst eftir að liðið lagði 
Hauka sannfærandi, 26-32, á Ás-
völlum í gær og síðar um dag-
inn tapaði Grótta. Leikurinn var 
í járnum framan af en Stjarn-
an skreið síðan fram úr í síðari 
hálfleik og leit aldrei til baka.

Stjarnan á fjóra leiki eftir af 
mótinu og þar af eru þrír gegn 
þrem neðstu liðum deildarinnar. 
Meiðsli setja ekki strik í reikn-
inginn hjá Stjörnunni því liðið 
hefur yfir mun meiri breidd að 
ráða en önnur lið deildarinnar.

Stjarnan er með langbesta 
mannskapinn í deildinni og það 
hefði verið kjaftshögg fyrir Að-

alstein þjálfara ef hann hefði 
ekki skilað titlinum í ár sem er 
nú innan seilingar. Þrátt fyrir 
það verður ekki tekið af honum 
að stelpurnar hans eru mjög 
vel þjálfaðar og liðið leikur 
skemmtilegan bolta.

Breiddin og líkamlegi styrk-
urinn kom vel í ljós í gær þegar 
varamennirnir Kristín Guð-
mundsdóttir og Sólveig Lára 
Kjærnested sáu um að afgreiða 
Haukaliðið.

Stjörnuliðið var líka á allt 
öðrum hraða og hreinlega 
keyrði yfir Haukastúlkur. 
Stjörnustúlkur eru vel að vænt-
anlegum titli komnar. Til ham-
ingju Stjörnustúlkur.

Kristín og Sólveig Lára 
sáu um Haukastúlkur
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BLEKKINGAMEISTARINN

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að

trúa á kraftaverk!“
-  The New York Times

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

KLIPPIÐ HÉR!

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að

trúa á kraftaverk!“
- Stephen Holden, The New York Times

Iceland Express-deild karla:
NJARÐVÍK-GRINDAVÍK   96-78
Stig Njarðvíkur: Igor Beljanski 24 (hitti úr 10 af 
13 skotum, 5 fráköst, 4 stoðs.), Jóhann Árni Ólafs-
son 15 (11 frák.), Jeb Ivey 15 (6 stoðs.), Friðrik 
Stefánsson 10 (5 frák., 6 stoðs.), Egill Jónasson 
6, Brenton Birmingham 6 (9 frák., 4 stoðs.), Guð-
mundur Jónsson 5, Ragnar Ragnarsson 5, Hall-
dór Rúnar Karlsson 4, Hjörtur Hrafn Einarsson 4, 
Kristján Sigurðsson 2.
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 24 (6 
frák.), Björn Steinar Brynjólfsson 13, Adama Dar-
boe 12 (7 stoðs.), Þorleifur Ólafsson 9 (4 stoðs.), 
Jonathan Griffin 9 (4 stoðs.), Páll Kristinsson 8 (13 
frák., 3 varin), Sigurður Sigurbjörnsson 2, Davíð 
Páll Hermannsson 1.
Staðan í einvíginu er 1-0 fyrir Njarðvík.

Iceland Express-deild kvk:
GRINDAVÍK-KEFLAVÍK   100-94
Stig Grindavíkur: Tamara Bowie 42 (15 frák., 9 
stoðs.), Hildur Sigurðardóttir 24 (16 frák.), Ingi-
björg Jakobsdóttir 14, Ólöf Helga Pálsdóttir 9 
(9 frák.), Jovana Lilja Stefánsdóttir 4, Petrúnella 
Skúladóttir 4, Íris Sverrisdóttir 3.
Stig Keflavíkur: Bryndís Guðmundsdóttir 26, 
Kesha Watson 24  (15 frák., 7 stolnir, 7 stoðs.), 
Birna Valgarðsdóttir 16 (22 mín.), María Ben 
Erlingsdóttir 15 (8 frák.), Margrét Kara Sturludóttir 
7 (4 varin, 16 mín.), Svava Ósk Stefánsdóttir 4 (7 
frák., 4 stoðs.), Marín Rós Karlsdóttir 2.
Staðan í einvíginu er 1-1.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Íslenska U-17 ára lands-
liðið er komið áfram upp úr milli-
riðli fyrir EM eftir ótrúlegan 
sigur á ríkjandi meisturum í þess-
um aldursflokki, Rússum. Ís-
lenska liðið fer því í sjálfa loka-
keppnina sem fram fer í Belgíu í 
byrjun maí.

Ísland tapaði ekki leik í riðla-
keppninni og vann þar með riðili-
linn. Portúgal var með jafn mörg 
stig og Ísland en lakari markatölu 
og situr því eftir með sárt ennið.

Ísland vann leikinn 6-5 eftir að 
hafa verið yfir í hálfleik 5-0. Hinn 
magnaði leikmaður HK, Kolbeinn 
Sigþórsson, gerði sér lítið fyrir 
og skoraði fjögur mörk í leiknum, 
öll í fyrri hálfleik. Hin mörk Ís-
lands skoruðu Frans Elvarsson og 
Aaron Palomares.

Ísland komst í 6-0 í leiknum en 
rússneski björninn hresstist held-
ur betur í kjölfarið. Hann vaknaði 
þó of seint og Ísland fagnaði sigri.

Glæsilegur árangur hjá strák-
unum en Lúkas Kostic þjálfar 
liðið.   - hbg

Íslenska U-17 liðið áfram:

Kolbeinn skor-
aði fjögur mörk

KOLBEINN SIGÞÓRSSON Þessi efnilegi 
strákur leikur líkast til ekki með HK í 
nánustu framtíð.

KÖRFUBOLTI Það er um lítið annað 
talað í NBA-boltanum þessa dag-
ana en frammistöðu Kobe Bryant. 
Hann er búinn að spila fjóra leiki 
í röð þar sem hann hefur skorað 
yfir 50 stig. 

Hann er aðeins annar leikmað-
urinn í sögu NBA sem nær slík-
um árangri en hinn er Wilt Cham-
berlain. Hann náði að skora yfir 
50 stig í sjö leikjum í röð leiktíð-
ina 1960-61.

Lakers hefur unnið alla þessa 
leiki en Kobe var með 65 stig í 
fyrsta leiknum, 50 í næsta, 60 í 
þriðja og svo aftur 50 stig í fjórða 
leiknum. - hbg

Kobe Bryant sjóðheitur:

Yfir 50 stig fjóra 
leiki í röð

KOBE BRYANT Kóngurinn í NBA-boltan-
um í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Íslendingaliðin Gross-
wallstadt og Lemgo áttust við í 
þýsku úrvalsdeildinni í gær en 
leikurinn var sérstaklega mikil-
vægur fyrir Lemgo, sem berst 
um sæti í Evrópukeppnum að ári.

Lemgo fór með sigur af hólmi 
á útivelli, 27-29. Ásgeir Örn Hall-
grímsson skoraði fjögur mörk 
fyrir Lemgo en Logi Geirsson var 
fjarverandi vegna meiðsla. Alex-
ander Petersson skoraði sex mörk 
fyrir Grosswallstadt, sem saknaði 
að sjálfsögðu Einars Hólmgeirs-
sonar sem er meiddur á ný.

Lemgo er í sjöunda sæti deild-
arinnar en Grosswallstadt í því tí-
unda. - hbg

Þýski handboltinn:

Lemgo lagði 
Grosswallstadt

KÖRFUBOLTI Njarðvíkurhúsið bar 
nafn með réttu í gær því sigur-
reifir Grindvíkingar, eftir tvo úti-
sigra í Borgarnesi, gengu hrein-
lega á vegg í fyrsta leikhlutanum 
í gær. Njarðvík vann hann 32-10 
og Grindavíkurliðið setti aðeins 
niður 1 skot af 14 í leikhlutanum. 
Eftir það var leikurinn í öruggum 
höndum Íslandsmeistaranna, sem 
hafa nú unnið 18 leiki í röð og eru 
komnir í mikinn meistaraham. Í 
lokin munaði 18 stigum, 96-78, en 
síðustu þrír leikhlutarnir voru að-
eins formsatriði eftir þessar ótrú-
legu upphafsmínútur einvígisins.

„Þetta var merki um það að 
við vorum virkilega tilbúnir. Það 
er mikið búið að tala um flugið á 
Grindavík. Ég benti mínum mönn-
um á að við vorum búnir að vinna 
17 leiki í röð og ef það kallast ekki 
flug þá veit ég ekki hvað,“ sagði 
Einar Árni Jóhannsson, þjálfari 
Njarðvíkur, eftir leikinn. 

„Við vitum alveg um hvað þetta 
Grindavíkurlið snýst og hvar 
þeirra veikleikar eru. Við ætlum 
að nýta okkur það og gerðum það 
lengi vel í þessum leik í dag. Við 
horfum á það þannig að Darboe, 
Þorleifur og Griffin eru þeir sem 
við þurfum fyrst og fremst að 
stoppa. Það er erfitt að stoppa Pál 
Axel og við reynum bara að hægja 
á honum,“ sagði Einar Árni. 

„Ég er búinn að segja það mjög 
oft í eyrun á mínum mönnum að 
þetta einvígi snýst bara um okkar 
vörn og ekkert annað. Ef við  spil-
um okkar vörn þá vinnum við þetta 
einvígi.  Þeir geta lagt upp með að 
stoppa Brenton eða að stoppa Ivey 
en okkar lið snýst ekki um tvo 
menn,“ bætti Einar Árni við. 

Kvöldið í gær var kvöld þeirra 
Igors Beljanski (24 stig, 77% 
skotnýting, 5 fráköst, 4 stoðsend-
ingar á 23 mínútum) og Jóhanns 
Árna Ólafssonar (15 stig og 11 
fráköst) í sóknarleiknum. Igor var 
til dæmis með 15 stig eftir 8 mín-
útna leik þegar Grindavíkurliðið 
var komið 24-4 undir í leiknum.

„Ég get ekki útskýrt það hvað 

fór úrskeiðis í byrjun. Þessi leik-
ur kláraðist í fyrsta leikhluta, við 
náðum aldrei að ógna þeim veru-
lega og við þurfum að gera miklu 
miklu betur en þetta. Við vorum 
langt frá okkar besta leik,“ sagði 
Friðrik Ragnarsson, þjálfari 
Grindavíkur, eftir leikinn.  

„Menn voru að bauka hver í 
sínu horni og við vorum ekki að 
vinna saman sem lið. Það verður 
að vinna saman sem lið og spila 
skipulega sókn á móti liði eins og 
Njarðvík.  Við gerum ekkert sem 
einstaklingar á móti þeim en við 
getum unnið þá sem lið,” sagði 
Friðrik.

„Við eigum Griffin alveg inni 
því hann gat ekkert að þessu 

sinni,” sagði Friðrik Ragnars-
son um Bandaríkjamanninn sinn 
Jonathan Griffin, sem skoraði 27 
stig að meðaltali í Skallagrímsein-
víginu en skoraði aðeins 9 stig í 
gær og klikkaði á 8 af 10 skotum 
sínum.  

„Hann var búinn að vera mjög 
traustur undanfarnar vikur og 
skora yfir 25 stig í hverjum leik 
þannig að ég er mjög ánægður 
með varnarleikinn hjá Brenton, 
Gumma og Jóa á hann. Það er frá-
bær vinna að halda honum í 9 stig-
um,” sagði Einar Árni um fram-
göngu sinna manna gegn Griffin, 
sem þurfti auk þess að yfirgefa 
völlinni með fimm villur. 
 ooj@frettabladid.is

Meistararnir afvopnuðu 
skyttur Grindavíkur
Íslandsmeistararnir frá Njarðvík eru komnir með 1-0 forystu í einvíginu gegn 
Grindavík eftir 96-78 sigur í Ljónagryfjunni í gær. Vörn Njarðvíkur sýndi styrk 
sinn frá upphafi er hún afvopnaði skyttur Grindavíkur.

TVÖ STIG Jóhann Árni Ólafsson átti frábæran leik fyrir Njarðvík í gær. Hann sést hér 
skora tvö af fimmtán stigum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

KÖRFUBOLTI Grindavík jafnaði 
metin í 1-1 í undanúrslitaein-
vígi sínu gegn Keflavík með 100-
94 sigri á Keflavík í æsispenn-
andi framlengdum leik í Grinda-
vík í gær. Leikurinn var frábær 
skemmtun  enda keyrðu bæði lið 
upp hraðann og skiptust á að ná 
yfirhöndinni með góðum sprett-
um. Tamara Bowie átti enn einn 
stórleikinn og endaði hann aðeins 
einni stoðsendingu frá þrefaldri 
tvennu en hún var með 42 stig, 15 
fráköst og 9 stoðsendingar. 

Það stefndi í að þessi leik-
ur þróaðist eins og sá fyrsti 
þar sem Bowie skoraði 28 stig í 
fyrri hálfleik en gaf svo eftir og 
Keflavíkurliðið sneri leiknum sér 
í hag í fjórða leikhluta. 

Nú var Bowie aftur komin með 
30 stig í hálfleik,  Grindavík var 
9 stigum yfir, 58-49, og aftur var 
eins og Bowie hefði klárað bens-
ínið. Bowie nýtti aðeins eitt af sjö 
skotum sínum í þriðja leikhlut-
anum og eftir hann var Keflavík 
komið með forustuna, 66-69. 

Hver sókn skipti síðan gríðar-
legu máli í lokaleikhlutanum þar 
sem liðin skiptust á að hafa for-
ustuna. Átta stig Birnu Valgarðs-
dóttur á síðustu fjórum mínút-
um virtust vera að koma Kefla-
vík í lykilstöðu í einvíginu en Ólöf 
Helga Pálsdóttir átti eftir að segja 

sitt síðasta. Ólöf kom ekkert við 
sögu í fyrsta leiknum en spilaði 
lykilhlutverk á lokakaflanum og 
náði meðal annars sóknarfrákasti, 
skoraði og setti niður víti að auki 
en með því kom hún muninum 
niður í tvö stig, 87-89. 

Það var síðan umrædd Tam-
ara Bowie sem tryggði Grinda-
vík í framlenginguna með laglegri 
körfu. Í framlengingunni voru það 
hins vegar þristar frá þeim Ólöfu 
Helgu og Ingibjörgu Jakobsdótt-

ur sem reyndust banabiti Kefla-
víkurliðsins en í bæði skiptin fann 
Bowie þær opnar fyrir utan eftir 
að hafa dregið til sín Keflavíkur-
vörnina.

Þessi lið eru mjög jöfn og það 
kæmi ekki á óvart ef þetta ein-
vígi færi alla leið í oddaleik, sem 
er ekki slæm tilhugsun enda leikir 
þessara liða frábær skemmtun og 
glæsileg auglýsing fyrir kvenna-
körfuna. 
 - óój

Grindavík jafnaði metin gegn Keflavík í frábærum framlengdum leik:

Nú dugði stórleikur Tamöru 
Bowie til sigurs fyrir Grindavík

BARÁTTA Hildur Sigurðardóttir og félagar í Grindavík börðust til síðasta blóðdropa í 
gær og uppskáru sigur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR



Laugardalshöll
28. mars
Hljómleikar hefjast stundvíslega kl. 20.00
Húsið opnar kl. 18.00

Miðaverð:
A-stúka kr. 11.900
B-stúka kr.   9.900
Stæði kr.   5.900

Miðasala
midi.is, Skífan Laugavegi 26, 
Kringlunni og Smáralind

Einnig BT Akureyri, BT Egilsstöðum
og BT Selfossi

uppselt
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Sony Ericsson W300i
Flottur Walkman samlokuísmi
– og þú nýtur tónlistarinnar hvar sem er 

Innbyggt 20 MB minni •  256 MB minniskort fylgir með
 Bluetooth •  Flugstilling •  Fæst einnig hvítur

Stereo handfrjáls búnaður fylgir

Verð 19.980 kr.
Verð áður 24.900 kr.

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is
eða á næsta sölustað Símans.

Tilboðin gilda til 15. apríl

MDS-60 ferðahátalarar

Verð 3.980 kr.
Verð áður 4.980 kr.

®

Enskir fjölmiðlar fara 
vafalítið fram á afsögn Steve 
McClaren eftir að England náði að-
eins markalausu jafntefli gegn Ís-
rael á útivelli í gær. Leikurinn var 
vægt til orða tekið hrútleiðinlegur 
og enn eina ferðina olli enska liðið 
gríðarlegum vonbrigðum undir 
stjórn þjálfarans rauðbirkna.

Enska liðið stýrði ferðinni í 
leiknum lengstum en gekk ekkert 
að skapa sér færi. Það var einna 
helst Aaron Lennon sem gladdi 
augað í fyrri hálfleik en lítið kom 
út úr framherjunum Andy John-

son og Wayne Rooney. Ekki fór 
mikið meira fyrir miðjumönn-
unum Steven Gerrard og Frank 
Lampard.

McClaren þorði ekki einu sinni 
að fara í þriggja manna vörn síð-
ustu mínútur leiksins þegar Ís-
raelar voru búnir að búa um sig 
í skotgröfunum. Enska liðið er 
komið í fjórða sætið í sínum riðli 
þar sem Króatar og Rússar eru í 
efstu sætunum.

Fjöldi leikja fór fram í 
undankeppni EM í gær en þeir 
voru fæstir áhugaverðir. Leikir 
Þýskalands og Tékklands og Spán-
ar og Danmerkur var ekki lokið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun. 

Annað sem bar helst til tíð-
inda var að Írland skyldi leggja 
Wales að velli, 1-0, og maður-
inn sem skoraði sigurmarkið hét 
hinu skemmtilega nafni Stephen 
Ireland.

England í erfiðum málum
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Tæmið póstkassa reglulega
Við hjá Póstinum biðjum landsmenn um að tæma póstkassa sína 
reglulega. Bréfberar eiga stundum í vandræðum með að setja 
póst í yfirfulla póstkassa og þá verða þeir að endursenda póstinn, 
sendanda og viðtakanda til verulegra óþæginda.

Aðstoð ykkar og tillitssemi auðvelda okkur að koma póstinum
til skila, hratt og örugglega.

Þjónustuver | sími 580 1200 | postur@postur.is | www.postur.is

ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM

Mikið var um dýrðir 
þegar nýr og glæsilegur Wembley-
leikvangur var vígður í gær. Það 
voru ungmennalið Englands og Ít-
alíu sem léku fyrsta leikinn.

Sextíu þúsund manns voru 
samankomnir á vellinum en ekki 
mátti hleypa fleirum inn þennan 
níutíu þúsund manna leikvang að 
þessu sinni. Áhorfendurnir þurftu 
aðeins að bíða í 25 sekúndur eftir 
fyrsta markinu en það gerði 
Giampaolo Pazzini sem skoraði 
öll þrjú mörk Ítala í skemmtileg-
um 3-3 leik.

David Bentley, Wayne Rout-
ledge og Matt Derbyshire skor-
uðu mörk Englands en mörkin 
í leiknum hefðu hæglega getað 
orðið fleiri.

Fyrsta markið á Wembley 
kom eftir 25 sekúndur
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Tónleikaferð þeirra Eyjólfs 
Kristjánssonar og Stefáns Hilm-
arssonar um landið til að kynna 
plötuna „Nokkrar notalegar 
ábreiður“ hefur gengið mjög vel.

„Þetta er alveg með ólík-
indum. Við förum næst-
um því að gráta á 
hverjum degi, við 
erum svo hrærð-
ir. Stebbi hefur líka 
aldrei farið í svona 
ferð og honum finnst 
þetta mjög gaman,“ 
segir Eyfi. „Við 
erum búnir að 
hitta svo mikið 
af góðu fólki og 
við höfum líka 
spilað í fjór-
um kirkjum, 
sem er svolítið 
nýr vinkill hjá 
okkur. Okkur 

finnst það æðislega gaman og 
þetta hentar okkur vel. Við erum 
að flytja oft á tíðum viðkvæma 
tónlist sem þarfnast hlustunar. Í 
kirkjum hlusta allir,“ segir hann. 
„Við spiluðum á Ólafsfirði á veit-
ingastað og þangað mættu 150 

manns. Það var ótrú-
lega góð stemning 

og fólk hlustaði 
bara. Við höfum 
svo mikið verið í 
prívat giggum og 
kannski bara verið 
að spila í hálftíma. 

Núna er þetta ríf-

lega tveggja tíma dagskrá og við 
erum að spila kannski 25 lög.“

Tónleikaferð þeirra Eyfa og 
Stebba er hvergi nærri lokið og 
framundan er spilamennska í 
Vestmannaeyjum þann 30. mars 
og á Selfossi 2. apríl.

Á efnisskrá þeirra félaga eru 
m.a. Eurovision-lögin sígildu 
Nína og Ég lifi í draumi. Spurð-
ur um nýja Eurovision lagið, 
Ég les í lófa þínum, segir Eyfi 
það ekki hafa gripið sig til að 
byrja með. „Núna er ég búinn 
að heyra það nokkrum sinn-
um og það verður bara betra og 
betra. Eiki gerir þetta vel, hann 
er svo góður söngvari og gerir 
mikið fyrir lagið. Það lekur lífs-
reynslan úr hverjum tón,“ segir 
hann og hlær. „Hann er pottþétt-
ur „live“ og það er gaman að ein-
hver svona reynslubolti skuli 
fara út.“

Gráta næstum á hverjum degi

„Ekkert verður af fyrirhuguðu 
LAN-móti sem vera átti í Egils-
höll um næstu helgi. Skólayfirvöld 
bönnuðu Nemendafélagi Borgar-
holtsskóla að halda mótið og hótuðu 
að reka stjórn nemendafélagsins úr 
skólanum ef mótið hefði verið hald-
ið þar sem að skólayfirvöld telja 
að mót sem þetta muni ýta undir 
tölvufíkn.“ Þetta stendur á vefsíðu 
nemendafélagsins borgari.is og 
þegar Fréttablaðið hafði samband 
við Reyni Grétar Jónsson, stjórn-
armeðlim í nemendafélaginu, sagði 
hann þetta vera rétt. 

„Skólinn vildi ekki fá reiða for-
eldra yfir sig vegna mótsins,“ 
segir Reynir, sem var augljóslega 
mjög ósáttur við yfirboðara sína. 
„Við vildum með þessu koma til 
móts við stóran hóp í skólanum 
sem hefur áhuga á þessu,“ bætir 
Reynir við. 

Svokölluð LAN-mót ganga út 
á að stór hópur hittist á einum 
ákveðnum stað og spilar saman 
tölvuleik yfir netið. Þetta fyrir-
bæri nýtur mikilla vinsælda og 
úti í heimi eru haldin heimsmeist-

aramót í ákveðnum tölvuleikjum. 
„Þetta er mjög skrýtin ákvörð-
un því þetta hefur tíðkast í öðrum 
skólum og okkur finnst undarlegt 
að mörg okkar megi kjósa í næstu 
kosningum en ekki spila tölvu-
leiki,“ segir Reynir.

Aron Tómas Haraldsson, for-
varnafulltrúi Borgarholtsskóla, 
staðfesti þessa ákvörðun í samtali 
við Fréttablaðið. Hann sagði það 
þó fullmikla einföldun hjá nem-
endafélaginu að skólinn hefði sett 
því stólinn fyrir dyrnar út af því 
að hann teldi þetta ýta undir tölvu-
fíkn. Aron vildi líka gera lítið úr 
þeirri yfirlýsingu nemendafé-
lagsins að hótað hefði verið brott-
rekstri úr skólanum. Það væri 
orðum aukið. „Við erum ekki að 
segja að tölvur og tölvuleikir séu 
upphaf alls ills og tölvuleikjafíkn 
má að mestu leyti rekja til heimil-
anna,“ segir Aron Tómas. „En við 

erum kannski líka að bregðast við 
þessari umræðu sem hefur verið 
í gangi þar sem heimilishaldi er 
stundum haldið í heljargreipum 
sökum tölvuleikja- og netnotkun-
ar,“ bætir Aron við. „Og þar að 
auki finnst okkur svona LAN-mót 
ekki vera jákvæður samskipta-
máti,“ segir hann.

Aron áréttar þó að málið sé ekki 
jafneinfalt og nemendafélagið 
lætur vera láta á heimasíðu sinni. 
Skólinn hefði einnig þurft að út-
vega gæslu og fá kennara á vakt 
þannig að margt spilaði inn í þessa 
ákvörðun. Þá hafi margir starfs-
menn skólans verið mjög ósátt-
ir við LAN-mót sem haldið var á 
þemadögum nýverið. „Við veltum 
því líka fyrir okkur hvort þetta 
væri hefð sem við vildum vera 
að búa til án þess að hafa hugsað 
vandlega út í það,“ segir Aron.

Vill taka við kyndlinum af Opruh Winfrey

„Ég er að vinna í plönunum, skoða 
hverju ég ætla að breyta. Stað-
urinn opnar svo eftir rúmlega 
mánuð,“ segir Kristján Jónsson, 
betur þekktur sem Kiddi Bigfoot, 
sem keypt hefur rekstur skemmti-
staðarins Gauks á Stöng af fast-
eignafélaginu Eik. Gaukurinn 
hefur verið lokaður síðustu mán-
uðina en það mun breytast innan 
tíðar. Kiddi segir að hann sé kom-
inn með nokkrar hugmyndir á blað 
um hvernig stað hann hyggist reka 
í húsnæði Gauksins. Til að mynda 
sé mjög ofarlega á lista að þar fái 
hljómsveitir inni fyrir tónleika-
hald, en talsvert hefur verið 
rætt um skort á tónleikastöð-
um í borginni eftir að Gaukn-
um var lokað í fyrra.

Að svo komnu máli liggur 
ekki einu sinni fyrir hvað stað-
ur Kidda muni heita. „Nafn-
ið Gaukur á Stöng er í eigu 
þriðja aðila svo það á eftir 
að skýrast. Það væri auð-
vitað óskandi að svo færi, 
þetta er bæði sögufrægt 

nafn og hús,“ segir Kiddi, sem 
sjálfur býr yfir mikilli reynslu úr 
skemmtanalífsbransanum. Hann 
hefur starfað sem plötusnúður til 
margra ára á velflestum skemmti-
stöðum borgarinnar.

Kiddi fær húsnæðið afhent um 
næstu mánaðarmót. Líklegt er að 
fyrst um sinn verði einungis not-
ast við efri hæðina. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að ástæða 
þess sé sú að Framsóknarflokkur-
inn hafi falast eftir neðri hæðinni 
fyrir kosningaskrifstofu. „Fólk 
hefur falast eftir húsnæðinu,“ 

segir Kiddi leyndardómsfullur.

Opnar Gaukinn á ný

„Ég hefði aldrei trúað að það 
tíðkaðist lengur að fatafellur 
væru fengnar til að koma fram 
á samkomum eins og þessu 
herrakvöldi hestamannafélgs-
ins Harðar. Þetta er eiginlega 
svo fáránlegt að það er bara 
fyndið.“

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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A›ra lei› me› sköttum.

VER‹ FRÁ:

7.995 kr. 50%
BÖRN:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með fullorðnum, 
fá helmingsafslátt af verði fyrir skatta og gjöld.

London Golf Show
26.–29. apríl – ExCeL
Kynntu þér allt það nýjasta sem er að gerast í 
heimi golfsins á risasýningu. Prófaðu rétta
búnaðinn, pantaðu ferðir og fáðu ráð- 
leggingar hjá fagmönnum í íþróttinni.

1. Fljúgðu til London fyrir hlægilega 
lítinn pening með Iceland Express.

2.Gerðu svo bara það sem þér sýnist 
því úrvalið er endalaust. Hér er örlítið 
brot af því besta fyrir augu, eyru, 
munn og maga.

Alvar Aalto Barbican Centre
Lýkur 29. apríl. Sýning til heiðurs Alvar

Aalto í Barbican Centre. Algjör
skyldumæting fyrir alla 

áhugasama um arkitektúr.

Það heitasta í leikhúslífinu á West End:
Avenue Q
Billy Elliot – The Musical
Guys and Dolls
Wicked
Cabaret
EQUUS
Tempest (Ofviðrið)
BOEING BOEING

Kráarölt meðfram Thames
Hressandi gönguferð þar sem
gamlar og glæsilegar byggingar 
meðfram Thames-ánni eru sóttar 
heim, elsti markaður Lundúna 
kannaður og heillandi, sögu- 
frægar krár skoðaðar í krók 
og kring.

Nobu Berkeley, Green Park
Sumir segja að Nobu Berkeley sé 
besti japanski veitingastaður í 
heimi. Madonnu og Guy finnst 
hann alla vega frábær.

Flora London maraþon
22. apríl. London fyllist af
þindarlausum hlaupurum sem 
keppa við sjálfa sig og aðra á 
götum borgarinnar. Um að 
gera samt að flýta sér hægt.

Allt um Monet 
17. mars–10. júní. Spennandi sýning í 
Konunglegu listaakademíunni þar sem nýjar 
og áhugaverðar hliðar impressíóníska 
málarans Claude Monet eru dregnar fram, 
m.a. í verkum sem ekki hafa komið fyrir 
almenningssjónir áður. 

Ballett í Covent Garden 
Mars-apríl. Ónégín – ballett byggður á sögu 
Púshkins við tónlist Tsjajkovskíjs. Listviðburður á 
heimsmælikvarða.

Snoop Dogg/P Diddy á 
Wembley 27. mars

Tveir þungavigtar- 
rapparar á stórtónleikum.

Momo
Heddon Street. Norður-afrískur 
veitingastaður sem nýtur 
gífurlegra vinsælda. Framandi 
en um leið vinalegur. 

London
Express

www.icelandexpress.is

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Afnám fyrningarfrests í gróf-
um kynferðisbrotamálum er 

áfangasigur fyrir þolendur slíkra 
ódæðisverka og vafalítið heilla-
skref fyrir íslenskt réttarkerfi. 
Í byrjun nýliðinnar viku hlustaði 
ég á nokkra þingmenn í útvarpinu 
gera upp nýlokið þing og voru þeir 
allir sammála um hér væri á ferð 
mikil réttarbót. Ég hjó hins vegar 
eftir orðalagi í þá veru að kyn-
ferðisofbeldi væri sá glæpur sem 
gengi hvað næst mannsmorði; það 
væri verið að myrða sálina í fólki 
og skemma það fyrir lífstíð. 

er alls ekki í fyrsta sinn 
sem ég hef heyrt orðið sálarmorð 
notað í þessu samhengi. Þannig 
lýstu foreldrar stúlku sem hafði 
verið misnotuð líðan dóttur sinnar 
í fréttaviðtali fyrir nokkrum mán-
uðum. Fyrir tveimur árum eða svo 
gaf Jónína Benediktsdóttir út bók 
byggða á minningum stúlkna sem 
höfðu sætt misnotkun og í sjón-
varpsviðtali komst hún svo að orði 
að kynferðisofbeldi væri eins og 
að þvo börnum upp úr klósetti. 
Fyrir réttri viku sá ég svo Guð-
nýju Halldórsdóttur segja í Kast-
ljósi að konur sem hefðu orðið 
fyrir kynferðisofbeldi gætu ekki 
alið upp börnin sín. 

skal tekið fram að ég er hand-
viss um að bak við þessi handahófs-
kenndu dæmi sem ég nefni hafi 
legið góð og velmeinandi hugsun. 
Umræðan um kynferðisofbeldi er 
hins vegar jafn vandmeðfarin og 
hún er mikilvæg. Stundum fæ ég 
ekki varist þeirri hugsun að rang-
ar tilfinningar leiði hana á villigöt-
ur; í stað þess að hvetja til hlut-
tekningar í garð þeirra sem verða 
fyrir kynferðisofbeldi sé tilhneig-
ing til að ala fyrst og fremst á reiði 
í garð ódæðismannanna, jafnvel á 
kostnað þeirra fyrrnefndu. Hvaða 
huggun og styrk eiga þolendur 
kynferðisofbeldis að sækja í til 
dæmis fullyrðingar annarra um 
að nú hljóti þeir að vera dauðir 
að innan og vanhæfir uppalendur 
eða í sjónrænar myndlíkingar um 
klósettþvott?

er líka rétt að taka fram að ég 
er alls ekki að gera lítið úr þeim 
ömurlegu áhrifum sem kynferðis-
ofbeldi hefur á þá sem fyrir því 
verða, eða á nokkurn hátt að bera 
í bætifláka fyrir þá sem fremja 
slíka glæpi. Punkturinn er einfald-
lega sá að enginn nema þeir sem 
hafa orðið fyrir  þeirri ógæfu að 
vera beittir kynferðisofbeldi geta 
fjölyrt um áhrif þess á sig. Í ensku 
er hugtakið „rape survivor“ notað 
og Stígamót leggja áherslu á orðið 
þolandi frekar en fórnarlamb. Með 
öðrum orðum virðast þeir sem hafa 
orðið fyrir þessari óhugnanlegu 
reynslu vilja skírskota til þess að 
þeir hafi komist af. Ég legg til að 
við hin gerum það líka. 

Dauðar sálir?


