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 Af börnum sem fæddust 
frá 1. nóvember 2003 til 30. júní 
2006 er 131 barn enn ófeðrað.

„Ég þekki mjög fá tilvik og 
finnst þetta vera undarlega háar 
tölur,” segir séra Hjálmar Jóns-
son, dómkirkjuprestur og fyrrver-
andi alþingismaður.

Í nýju vefriti dóms- og kirkju-
málaráðuneytisins kemur fram 
að alls fæddust 11.319 börn á 

ofangreindu tímabili. Af þeim 
voru 346 börn enn ófeðruð við 
sex mánaða aldur. Í samræmi við 
lög sem sett voru árið 2003 sendu 
sýslumenn mæðrum þessara 
barna bréf og skoruðu á þær að 
uppfylla þá lagalegu skyldu sína 
að feðra börnin.

„Öll börn eiga skýlausan rétt til 
foreldra og það á ekki að vera nein 
undantekning á því. Aðrir hags-

munir hljóta að víkja,“ segir séra 
Hjálmar.

Áðurnefnd fækkun svarar til 
þess að eitt af hverjum hundr-
að börnum sé ófeðrað. Af þessum 
barnahópi hafa mæður 41 barns 
ekki lýst nokkurn mann föður. 
Níutíu mæður hafa sagt ákveðinn 
mann vera föður en áhöld verið 
um hvort það sé rétt og börnin því 
enn ófeðruð.

Eitt barn af hundrað ófeðrað

 Íbúar í Hafnarfirði 
höfnuðu í kosningum í gær til-
lögu um breytt deiliskipulag 
vegna stækkunar álvers Alcan í 
Straumsvík.

Gríðarlega mjótt var á munun-
um milli fylkinganna tveggja. Af 
þeim 16.647 Hafnfirðingum sem 
voru á kjörskrá greiddu 12.747 at-
kvæði, eða 76,6 prósent. Munur-
inn á fylkingunum tveimur var 
því aðeins 88 atkvæði. Nei sögðu 
6.382, eða 50,3 prósent af gild-
um atkvæðum, og já sögðu 6.294, 
eða 49,3 prósent. Auðir seðlar og 
ógildir voru 71.

Pétur Óskarsson, talsmaður 
Sólar í Straumi, var ánægður með 
niðurstöðu kosninganna.

„Það verður óbreytt ástand í 
Hafnarfirði eins og áður en þessi 
tillaga kom til. Ég held líka að 
Hafnfirðingar verði fljótir að ná 

sér eftir þetta. Þetta var ákvörð-
un sem við þurftum að taka og nú 
liggur niðurstaðan fyrir. Við byrj-
um svo að lifa með þessu á morg-
un,“ sagði Pétur. 

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, var ánægður með 

framkvæmd kosninganna og hina 
miklu þátttöku íbúa bæjarins.

„Það liggur fyrir niðurstaða 
íbúa bæjarins sem fjölmenntu í 
þessa kosningu og tóku virkan þátt 
í að taka ákvörðun í þessu máli. 
Þetta var mjög glæsileg þátttaka 
og markar tímamót í kosningum í 
formi íbúalýðræðis. Munurinn er 
auðvitað lítill, en það er engu að 
síður niðurstaða sem við verðum 
að virða,“ sagði Lúðvík. 

Bæjarstjórinn sagði lengi 
hafa legið ljóst fyrir að skoðanir 
væru skiptar. Hann teldi hina 
harðvítugu baráttu andstæðra 
fylkinga í þessu máli þó ekki eiga 
eftir að draga dilk á eftir sér.

„Hafnfirðingar eru skynsamt og 
ábyrgt fólk og við höfum gengið í 
gegnum ýmsa hluti í gegnum tíð-
ina. Þessi kosning er búin að vera 
ströng og hörð, en við munum ná 

saman í þessum málum skjótt og 
fljótt. Það er bjart fram undan í 
Hafnarfirði og okkar tækifæri og 
möguleikar eru öll til staðar. Það 
er enginn heimsendir eða endalok 
í þessu máli. Síður en svo,“ sagði 
Lúðvík.

Stuðningsmenn stækkunar ál-
versins í Straumsvík voru von-
sviknir þegar lokatölur lágu fyrir 
í seint í gærkvöldi. Vonbrigðin 
leyndu sér ekki í andliti fólksins 
sem hafði safnast saman í Hafn-
arborg í Hafnarfirði. Rannveig 
Rist, forstjóri Alcan, ávarpaði 
hópinn og þakkaði fyrir þá vinnu 
sem starfsmenn höfðu lagt á sig 
í kosningabaráttunni. Hún sagði 
alla hafa lagt hart að sér og rekið 
málefnalega baráttu. Það hefði 
verið á brattan að sækja og mikið 
áunnist á stuttum tíma.

Stækkun álversins hafnað
Tillaga um breytt deiliskipulag vegna stækkunar álvers Alcan í Straumsvík var felld í íbúakosningu í 
Hafnarfirði í gær. 50,3 prósent sögðu nei en 49,7 prósent sögðu já. 88 atkvæðum munaði á fylkingunum.

  Hljómsveitin Shog-
un fór með sigur af hólmi í úr-
slitum Músíktilrauna Hins 
hússins í gærkvöld. Næst kom 
hljómsveitin <3 Svanhvít! og 
þar á eftir fylgdi hljómsveitin 
Gordon Riots í þriðja sæti. 
Meðlimir Shogun eru úr Reykja-
vík og Mosfellsbæ og leika 
harðkjarnarokk. Alls tóku ellefu 
hljómsveit-
ir þátt í úr-
slitunum,
sem fram 
fóru í Hafn-
arhúsinu.
Sigurhljóm-
sveitin frá 
í fyrra, 
Foreign Monkeys, flutti nokk-
ur lög í upphafi tónleikanna. 
Músíktilraunir voru nú haldnar í 
25. skipti og voru að þessu sinni 
í stappfullu Hafnarhúsi þar sem 
gríðarleg stemning var. 

Shogun vann 
Músíktilraunir
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Sjálfstæð sendiskrif-
stofa Færeyja verður fljótlega 
opnuð í Reykjavík. Frá þessu 
greindi Jóannes Eidesgaard, lög-
maður Færeyinga, í samtali við 
Fréttablaðið.

Nýja sendiskrifstofan verður í 
eigin húsnæði í miðborg Reykja-
víkur, fjarri danska sendiráðinu, 
og þar verður aðeins flaggað með 
færeyska fánanum. Sendifulltrú-
inn verður þó hluti af dönsku 
utanríkisþjónustunni, enda gæti 
hann ella ekki haft formlega 
stöðu sendierindreka. „Þetta er 
alveg nýtt fyrirkomulag sem 
ekki hefur verið prófað áður,“ 
segir Eidesgaard. Færeyskir 
sendifulltrúar séu í Lundúnum 

og Brussel, 
en í báðum 
borgum hafi 
þeir aðsetur í 
sendiráði Dan-
merkur. 

Eidesgaard
segir annars 
að opnun ís-
lensku aðal-
ræðisskrif-
stofunnar sé 
staðfesting
á því gagn-
kvæma mati 

að Hoyvíkursamningurinn svo-
nefndi, sem tók gildi í nóvem-
ber síðastliðinn og gerir Færeyj-
ar og Ísland að einu samræmdu 

markaðssvæði, sé báðum lönd-
um mikilvægt. Færeyingar álíti 
samninginn „fyrsta raunveru-
lega skref okkar út í hinn hnatt-
vædda heim,“ segir lögmaður-
inn. „Þegar Ísland opnar aðal-
ræðisskrifstofu sína í Þórshöfn 
þá segir það okkur að Íslend-
ingar meti þetta samband einn-
ig mikils.“

Opnun skrifstofunnar verður 
fagnað með dagskrá í Norður-
landahúsinu í Þórshöfn í dag, en 
meðal viðstaddra verða Eides-
gaard lögmaður, Valgerður 
Sverrisdóttir utanríkisráðherra, 
nýi aðalræðismaðurinn Eiður 
Guðnason og fulltrúar úr utan-
ríkismálanefnd Alþingis.

Eidesgaard boðar færeyska 
sendiskrifstofu í Reykjavík

Ráðist var á tæp-
lega tvítugan mann á Skólavörðu-
stíg aðfaranótt laugardags og 
slegnar úr honum framtennur. Að 
sögn lögreglu er ekki vitað hverj-
ir árásarmennirnir voru, en þeir 
voru farnir af vettvangi áður en 
lögreglu bar að garði. Fórnar-
lambið var flutt á slysadeild til 
aðhlynningar. 

Þá lenti tveimur mönnum 
saman á skemmtistaðnum Play-
ers í Kópavogi með þeim afleið-
ingum að annar skallaði hinn og 
braut í honum tönn. Árásarmað-
urinn gaf sig fram við lögreglu 
þegar hún kom á staðinn og telst 
málið upplýst að fullu. 

Framtennurnar 
slegnar úr manni

Íbúar í Kristjaníu í 
Danmörku hafa samþykkt tillögur 
stjórnvalda um að koma aukinni 
reglu á húsnæðismál hverfisins 
til að stuðla að frekari uppbygg-
ingu. Stofnuð verður deild sem 
mun annast rekstur bygginganna 
í hverfinu og leigja út íbúðir. Vilja 
stjórnvöld með þessu laða almenn-
ing til Kristjaníu og gera hverfið 
opnara en það hefur verið.

Þrátt fyrir að hafa samþykkt til-
löguna ætla íbúar Kristjaníu ekki 
að hætta við málaferli sín gegn 
stjórnvöldum varðandi eignarrétt 
á sumum byggingum í hverfinu.

Hverfið opnað 
almenningi

Listasafn í New 
York hefur hætt við sýningu þar 
sem súkkulaðihöggmynd af Jesú 
Kristi hefur verið til sýnis. 

Ástæðan er áköf mótmæli kaþ-
ólsks trúarhóps í landinu, sem 
taldi ekki við hæfi að sýningin 
væri haldin um páskana, stærstu 
trúarhátíð kristinna manna.

Kiera McCaffrey, talsmaður 
trúarhópsins, sagði sýninguna 
árás á kristna menn. 

„Þeim myndi aldrei detta í 
hug að sýna súkkulaðistyttu af 
Múhameð spámanni nöktum á 
meðan á Ramadan stæði,“ sagði 
hún og vísaði þar í trúarhátíð 
múslima.

Höfundur verksins, Cosimo 
Cavallaro, er þekktur fyrir að 
nota mat í verkum sínum. 

Þakti hann eitt sinn veggi 
hótelherbergis með mozzarella-
osti.

Súkkulaði-Jesús 
veldur deilum

 Stofnendur Ice-
land Express segja að vangeta 
Samkeppniseftirlitsins hafi orðið 
til þess að þeir hafi þurft að selja 
félagið frá sér í október 2004. 
Ólafur Hauksson, talsmaður fyrri 
eigenda, segir að þeir hafi marg-
beðið samkeppnisyfirvöld um 
bráðabirgðaúrskurð vegna ofríkis 
Icelandair á markaðinum en ekk-
ert hafi gerst. „Við boðuðum sam-
keppnisyfirvöld á fund í ágúst 
2004 og sögðum þeim að ástand-
ið væri grafalvarlegt og að við 
gætum ekki haldið rekstrinum 
áfram við þessar aðstæður. Við 
sýndum þeim öll gögn um það. En 
þeir ákváðu að gera ekki neitt.“ 

Í kjölfarið seldu stofnendurn-
ir þeim Pálma Haraldssyni og Jó-
hannesi Kristinssyni, sem voru þá 
báðir stórir hluthafar í Icelandair, 
89 prósenta hlut sinn í Iceland Ex-
press á einungis fimmtán milljónir 
króna. „Það sem er andstyggilegt 
í þessu er að þessir menn koma 
þarna inn nánast eins og hræ-
gammar og björguðu okkur frá 
aðgerðum sem þeir höfðu sjálfir 
stjórnað. Það er það sem við erum 
sárir yfir, að þessir menn sátu í 
stjórn Icelandair á sama tíma og 
þeir voru í sambandi við okkur og 
vildu fá að kaupa fyrirtækið. Þetta 
eru mjög óeðlilegir viðskiptahætt-
ir.“ Ólafur segir stofnendurna 
vera að íhuga að leita réttar síns 
gagnvart samkeppnisyfirvöldum.  

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, segist ekki 
geta tekið undir ásakanir fyrri 
eigenda Iceland Express. „Sam-
keppnisyfirvöld tóku afstöðu til 
kvartana sem komu fram á árinu 

2003 og komust að þeirri niður-
stöðu að Icelandair hefði misnot-
að markaðsráðandi stöðu sína á 
þeim tíma. Síðan liðu ekki nema 
átta mánuðir frá því að kvörtunin 
sem núna var endanlega tekin af-
staða til, þangað til að félagið var 
selt öðrum kjölfestufjárfestum. 

Það var fullkomlega óraunhæft 
að ætlast til að afstaða til kvörtun-
arinnar sé tekin á þeim tíma sem 
leið þar á milli. Eina leiðin til þess 
hefði verið að taka bráðabirgða-
ákvörðun í málinu, sem undir viss-
um kringumstæðum er heimilt. 
Samkeppnisyfirvöld höfðu hins 
vegar ekki forsendur til að taka 
hana á þessum tíma.“ 

Páll segir að málsmeðferð-
in hafi tekið jafn langan tíma og 
raun ber vitni vegna þess að örð-
ugt hafi reynst að afla mikilvægra 
gagna í málinu. „Svo verður ekki 
litið framhjá því að á sama tíma 
hafa verið til umfjöllunar mörg 
stór mál sem hafa auðvitað líka 
áhrif á hraða málsmeðferðarinn-
ar.“

Neyddust til að selja 
félagið á 15 milljónir
Stofnendur Iceland Express segja að vangeta samkeppnisyfirvalda hafi leitt til 
þess að þeir neyddust til að selja félagið á 15 milljónir króna. Segja nýja eigendur 
hafa stundað óeðlilega viðskiptahætti. Samkeppniseftirlitið neitar ásökunum.

Sverrir, viltu þá ekki bara 
koma þér aftur til Taílands?

Lögreglan á Blöndu-
ósi handtók þrjá menn á þrítugs-
aldri á föstudagskvöld vegna 
gruns um fíkniefnamisferli. Menn-
irnir, sem eru af höfuðborgar-
svæðinu, voru á norðurleið þegar 
lögreglan stöðvaði þá við afleggj-
arann að Hvammstanga.

Fljótlega vöknuðu grunsemd-
ir um að ökumaðurinn væri undir 
áhrifum örvandi efna og var því 
tekið staðarpróf á honum. Niður-
staða þess staðfesti grunsemd-
ir lögreglunnar, sem sendi hann í 
blóð- og þvagprufu. Við leit í bif-
reiðinni fundust 24 e-töflur og 
rúmt gramm af amfetamíni. Menn-
irnir hafa allir komið áður við sögu 
lögreglu vegna fíkniefnamála.

Með 24 e-töflur 
og amfetamínFjöldaslagsmál

urðu milli hópa Íslendinga og 
Pólverja fyrir utan skemmtistað-
inn Yello í Reykjanesbæ aðfara-
nótt laugardags. 

Slagsmálin voru yfirstaðin 
þegar lögreglan á Suðurnesjum 
kom á vettvang en að hennar sögn 
var enn talsverður hiti í mönnum 
þrátt fyrir það. 

Áður hafði lögreglan þurft að 
fara að heimili í Vogum þar sem 
unglingasamkvæmi hafði farið 
úr böndunum. 

Vel gekk að koma veislugest-
um út úr húsinu. 

Þá var einn ökumaður stöðv-
arður á Sandgerðisvegi á 139 
kílómetra hraða, en hámarks-
hraði þar er 90 kílometrar á 
klukkustund.

Íslendingar slóg-
ust við Pólverja

   Bandarísk yfirvöld ætla ekki að semja við 
Írana um skipti á fimmtán breskum sjóliðum sem 
voru handsamaðir af Írönum í Persaflóa í staðinn fyrir 
fimm Írana sem Bandaríkjamenn handtóku í Írak. 
Íranarnir fimm voru handteknir þegar bandarískir 
hermenn réðust inn í hús í Írak og gerðu upptækan 
ýmsan búnað. Segja Bandaríkjamenn augljós tengsl á 
milli mannanna og íraskra hryjuverkamanna.

Bretar hafa neitað ásökunum Írana þess efnis að 
sjóliðarnir hafi verið á írönsku yfirráðasvæði þegar 
þeir voru handteknir hinn 23. mars. Sendiherra Írans í 
Rússlandi er ekki á sama máli frekar en írönsk stjórn-
völd og segir að þeir verði hugsanlega leiddir fyrir 
dómstóla fyrir að hafa brotið alþjóðleg lög. Evrópu-
sambandið hefur krafist þess að Íranar sleppi bresku 
sjóliðunum án tafar og varar við því að gripið verður 
til „viðeigandi aðgerða“ verði óskum þess ekki fram-
fylgt.

Írönsk stjórnvöld hafa fordæmt afskipti ESB og Sam-
einuðu þjóðanna af deilunni og segja tilraunir Breta til 
að fá þriðja aðila inn í málið ekki hjálpa til.

Engin fangaskipti við Írana



Frjálslyndi flokkurinn metur mikils vinnuframlag

erlends fólks við uppbyggingastarf í íslensku 

samfélagi. En Frjálslyndi flokkurinn vill að mun 

ákveðnari og meiri stjórn verði höfð með 

því hve margir innflytjendur koma til landsins 

á hverjum tíma. Afar mikilvægt er að nýir 

borgarar aðlagist samfélaginu sem best og 

kynnist menningu þjóðarinnar og tungu.

Frjálslyndi flokkurinn mun beita sér fyrir því

að undanþága sú, sem samið var um í EES-

samningnum, varðandi innflutning verkafólks

frá aðildalöndum EES, verði nýtt og honum

stjórnað – öllum til góðs.

Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is

VILJUM VIÐ SITJA UPPI
MEÐ SÖMU VANDAMÁL 
OG AÐRAR ÞJÓÐIR SEM
HAFA LEYFT ÓHINDRAÐAN
INNFLUTNING ERLENDS 
VINNUAFLS?
• Hver verða kaup og kjör íslenskra iðnaðar-
  manna og byggingaverkamanna þegar um 

hægist á vinnumarkaði?
Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni var meðaltalshækkun launa 

meðal iðnaðarmanna 8,8% árið 2006, en 10,3% hjá öðrum stéttum.

Þetta er eina atvinnugreinin þar sem verulegt frávik er frá meðaltalinu

og einnig sú atvinnugrein þar sem hlutfall erlendra starfsmanna er hæst. 

• Erum við að leggja of mikið á velferðar-
kerfið með ótakmörkuðum innflutningi 
erlends vinnuafls á skömmum tíma?
Hætta er á því að álagið á ýmsa innviði íslenska velferðarkerfisins verði 

of mikið í því ástandi sem nú blasir við okkur. Að auki má nefna að nú

búa hátt í þrettán hundruð manns í atvinnuhúsnæði sem er óíbúðarhæft 

og ósamþykkt sem slíkt. Þessu fólki ber okkur skylda til að búa viðunandi 

skilyrði á öllum sviðum.

• Hlutfallslega eru margfalt fleiri erlendir 
ríkisborgarar starfandi á Íslandi en á 
hinum Norðurlöndunum
Árið 2006 voru erlendir ríkisborgarar um 9% af vinnumarkaðnum hér 

á landi. Um 11.000 erlendir starfsmenn komu til Íslands á síðasta ári.

Sambærilegar tölur fyrir hin Norðurlöndin sýna að straumurinn hingað

hefur verið gífurlegur.

Hlutfall erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði árið 2006:

Ísland 9% | Finnland 2% | Danmörk 4% | Svíþjóð 5% | Noregur 4,5%

• Geta okkar til að kenna öllu því fólki íslensku, 
sem flyst til landsins, er takmörkuð
Frjálslyndi flokkurinn hefur lagt fram skýrar tillögur um hvernig standa

skuli að stóraukinni íslensku- og samfélagsfræðikennslu fyrir það fólk 

sem hingað kemur til starfa. Eins og ástandið er í dag erum við ekki

í stakk búin til að uppfylla þá sjálfsögðu kröfu að erlendir ríkisborgarar,

sem hingað koma til starfa, sæki grunnnám í íslensku.
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Samtök kvenna af 
erlendum uppruna íhuga að kæra 
Viðar Helgi Guðjohnsen, sem 
skipar fimmta sæti Frjálslynda 
flokksins í Reykjavíkurkjördæmi 
suður, vegna ummæla hans í garð 
útlendinga á Íslandi.

Ummælin sem um ræðir birt-
ir Viðar á heimasíðu sinni undir 
yfirskriftinni „Ísland fyrir Ís-
lendinga – Um hvað snýst málið. 
Hvað erum við hjá Frjálslyndum 
að tala um!“ Á eftir fylgir grein-
argerð þar sem Viðar rekur hætt-
ur og vandamál sem gætu skap-
ast í landinu með fólksflutning-
um. Meðal þeirra atriða sem eru 
nefnd í tengslum við útlendinga 
eru skipulagðar nauðganir, berkla-
smit, hnignun heilbrigðiskerfis, 
misskipting í samfélaginu og því 
haldið fram að fjölmenningarsam-
félög hafi aldrei virkað. 

„Mér finnst þetta ekki of djúpt í 
árinni tekið,“ segir Viðar um skrif 
sín. Guðjón Arnar Kristjánsson, 
formaður flokksins, vildi ekki tjá 

sig um málið, sagði það ekki koma 
sér við.  

„Þessi maður lýsir vanþekk-
ingu sinni á þessum málum með 
skrifum sínum. Ég vil ekki gera 
lítið úr áhyggjum fólks en það 
þarf að ræða þessi mál af skyn-
semi. Ekkert af því sem hann 
segir stenst nánari skoðun og því 
eru þessi ummæli ef til vill ekki 
svara verð. Á þessari stundu vil 
ég fyrst og fremst bjóða honum 
aðstoð við stafsetningu,“ segir 
Tatjana Latinovic, formaður Sam-

taka kvenna af erlendum uppruna. 
Hún segir málið þó verða tekið til 
alvarlegrar skoðunar.

Einar Skúlason, framkvæmda-
stjóri Alþjóðahúss, segist hafa 
orðið var við vaxandi fordóma í 
garð útlendinga frá því í nóvem-
ber á síðasta ári, eða um svipað 
leyti og Jón Magnússon, sem skip-
ar efsta sæti lista Frjálslyndra í 
Reykjavíkurkjördæmi suður, birti 
grein sína „Ísland fyrir Íslend-
inga?“ í Blaðinu. Einar segir að 
tími sé kominn til að bregðast við 
þróuninni.

Í blaðinu Víkurfréttum sem 
gefið er út á Suðurnesjum hefur 
verið fjallað um kynþáttahatur í 
bænum. Hús í Keflavík þar sem 
margir innflytjendur halda til var 
í vikunni þakið veggjakroti. Auk 
hakakrossa og setningarinnar „Ís-
land fyrir Íslendi[n]ga“ var búið 
að teikna manneskju sem hékk í 
snöru. Lögreglan á Suðurnesjum 
segist ekki vita hver standi fyrir 
krotinu.  

Kynþáttahatur sagt 
vaxandi vandamál
Þörf er á að bregðast við vaxandi kynþáttahatri, að sögn framkvæmdastjóra Al-
þjóðahúss. Samtök kvenna af erlendum uppruna íhuga að kæra frambjóðanda 
Frjálslynda flokksins vegna ummæla um innflytjendur. 

 Stjórnvöld í Kambód-
íu hafa bannað notkun SMS-skila-
boða í landinu þangað til kosning-
um í landinu lýkur í kvöld. Þannig 
geti frambjóðendur ekki nýtt sér 
tæknina til að hafa áhrif á kjós-
endur á meðan kosningar fara 
fram.

Símafyrirtæki í landinu hafa 
lokað fyrir þjónustuna að beiðni 
yfirvalda og var símaeigend-
um tilkynnt ákvörðunin í gegn-
um SMS-skilaboð. Mannréttinda-
sinnar og stjórnarandstæðingar í 
Kambódíu hafa gagnrýnt ákvörð-
unina og segja hana algjörlega 
ónauðsynlega.

Bannað að 
senda SMS

 Metfjöldi af dvalarleyf-
um var gefinn út á árinu 2006. Þá 
voru gefin út 12.669 dvalarleyfi. 
Árið 2005 voru útgefin dvalar-
leyfi 9.331. Árið þar á undan voru 
leyfin alls 6.042, eða helmingi 
færri en leyfin í fyrra. 

Í vefriti dóms- og kirkjumála-
ráðuneytisins kemur einnig fram 
að í fyrra voru 5.210 dvalarleyfi 
veitt Pólverjum og 761 leyfi veitt 
Kínverjum. Þar á eftir voru flest 
leyfi veitt til Litháa, Bandaríkja-
manna og Filippseyinga. Haft er 
eftir Hildi Dungal að ein helsta 
ástæða mikillar fjölgunar dvalar-
leyfisumsókna sé innganga tiltek-
inna ríkja í Austur-Evrópu í Evr-
ópska efnhagassvæðið. 

Fimm þúsund 
nýir Pólverjar

„Þetta hefur allt gengið mjög vel 
fyrir sig,“ sagði Steinunn Þorsteinsdóttir, kynn-
ingarfulltrúi hjá Hafnarfjarðarbæ, rúmri 
klukkustund áður en kjörstöðum var lokað í ál-
verskosningum í Hafnarfirði gær.

„Það hafa ekki verið neinir hnökrar. Í raun-
inni gengur þetta töluvert hraðar fyrir sig en 
við venjulegar kosningar því við erum með raf-
ræna kjörskrá. Maður heyrir að fólk er mjög 
ánægt með að fá að kjósa,“ sagði Steinunn.

„Í dag erum við ósköp róleg. Við höfum verið 
að hjálpa þeim sem vilja komast á kjörstað,“ 
sagði Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi 
Alcan.

Hrannar sagði Alcan ekki hafa staðið fyrir 
neinum kerfisbundnum úthringingum í gær. 
„Við höfum heyrt í mörgum í vikunni en við 
lukum aðdraganda kosninganna eiginlega í gær-

kvöldi og dagurinn í dag hefur verið svolítið ró-
legri en undanfarnir dagar. En hver og einn er 
áreiðanlega að athuga hvort hans fólk er búið 
að mæta.“

Pétur Óskarsson, talsmaður Sólar í Straumi, 
sagði kosningadaginn hafa verið mjög skemmti-
legan.

„Við vorum ekki í neinni kosningabaráttu í 
dag heldur lauk henni á föstudagskvöldið hjá 
okkur. Við fórum því bara í sparifötin í morg-
un og höfum tekið daginn rólega með kaffi og 
kökum. Við höfum ekkert verið að hringja út 
í dag eða neitt slíkt. En buðum reyndar upp á 
að keyra fólk á kjörstað og það nýttu sér örfáir 
þann kost,“ sagði Pétur. 

Ástralinn David Hicks, 
sem hefur verið fangi í Guant-
anamo-fangabúðunum á Kúbu, 
þarf aðeins að afplána níu mán-
uði af sjö ára fangelsisdómi 
sínum.

Hicks var nýverið dæmdur 
í sjö ára fangelsi eftir að hafa 
játað að hafa stutt við bakið á 
hryðjuverkastarfsemi í Afganist-
an árið 2001. Við sama tækifæri 
dró hann til baka ásakanir um að 
hann hefði verið beittur harðræði 
í haldi Bandaríkjamanna. Fjöl-
skylda Hicks kveðst hins vegar 
viss um að hann hafi verið þving-
aður til þess að halda því fram.

Hicks mun afplána fangelsis-
dóm sinn í heimalandinu eftir að 
hann gerði samning við banda-
rísk yfirvöld. Samþykkti hann að 
tala ekki við fjölmiðla næsta árið 
og að þiggja ekki neinar greiðsl-
ur fyrir að segja sögu sína. Einn-
ig má hann ekki höfða mál gegn 
bandarískum stjórnvöldum. Verð-
ur hann fluttur til Ástralíu strax 
eftir helgi.

Afplánar bara 
níu mánuði

 Rúmlega tvítugur karl-
maður var dæmdur í tveggja 
mánaða skilorðsbundið fangelsi í 
Héraðsdómi Reykjavíkur á föstu-
dag. Maðurinn réðst að fórnar-
lambi sínu, sem er á svipuðum 
aldri, við Sambíóið Í Kringlunni í 
september 2006 og sló hann með 
hnefahöggi í andlitið. Í kjölfar-
ið féll fórnarlambið rænulaust í 
gólfið og hlaut heilahristing, mar 
á höfði og kjálkalið auk þess sem 
hann hlaut sár á vör. 

Maðurinn játaði brot sitt ský-
laust fyrir dómi.

Rotaði mann 
við Kringluna



Nú fá allir sem safna Vildarpunktum tvöfalda Vildarpunkta

þegar þeir versla hjá Olís. Að auki verða útsendarar 

Bylgjunnar á ferðinni og bjóða heppnum viðskiptavinum

að taka þátt í léttum leik þar sem aðalvinningurinn er

100 ÞÚSUND VILDARPUNKTAR!

OLÍS – við höldum með þér!

Tvöfaldir Vildarpunktar

„Þeir keyra vitlausum megin
í London en eru

samt ekki svo galnir“



Króatía

Konur skipa þrjú 
af hverjum fjórum störfum sem 
hafa skapast í ríkjum Evrópusam-
bandsins frá árinu 2000. Tæplega 
sextíu prósent þeirra sem útskrif-
ast með háskólagráðu eru konur. 
Þrátt fyrir það fá konur að með-
altali fimmtán prósentum lægri 
laun en karlmenn fyrir hverja 
unna klukkustund, samkvæmt 
nýrri skýrslu framkvæmdastjórn-
ar ESB um jafnrétti kynjanna.

Fram kemur að atvinnuþátttaka 
kvenna í ríkjum ESB hefur aukist 
stöðugt síðustu tólf árin og mælist 
nú 56,3 prósent. Markmið ESB er 
að atvinnuþátttaka kvenna verði 
komin upp í sextíu prósent árið 
2010. Aukningin hefur þó aðallega 
átt sér stað í starfsgreinum þar 
sem konur eru í meirihluta fyrir 
og eru yfirleitt verr launaðar. 
Konur eiga einnig erfiðara með að 
komast í stöður þar sem ákvarð-
anir eru teknar. Þetta stangast á 
við niðurstöður viðhorfskönnun-
ar sem gerð var á vegum ESB í 

janúar þar sem tæp áttatíu pró-
sent aðspurðra sögðu þörf á fleiri 
konum í stjórnunarstöður og rúm 
sjötíu prósent vildu fleiri kven-
kyns þingmenn.

Ingólfur V. Gíslason, sviðsstjóri 
rannsóknasviðs hjá jafnréttisstofu, 
segir að á meðan atvinnuþátttaka 
kvenna sé miklu betri hér á landi 
miðað við ríki ESB sé launamun-
ur meiri. „Atvinnuþátttaka kvenna 
er rétt um áttatíu prósent og það 
munar ekki nema sex eða sjö pró-
sentum á atvinnuþátttöku karla og 
kvenna á Íslandi í dag.“

Ingólfur segir meiri launamun 
hérlendis ekki þurfa að koma á 
óvart. „Árið 2005 voru íslensk-
ar konur með um 81 prósent af 
launum karla. Það hvílir að hluta 
á því að við erum ennþá með um 
37 prósent kvenna í hlutastörf-
um og að teknu tilliti til vinnu-
tíma er tilhneigingin sú að þær 
eru á lægri launum en þær sem 
eru í fullu starfi. Evrópumenn 
hafa ekki verið mikið með konur 

í hlutastarfi. Annað hvort eru þær 
heima eða í fullu starfi.“

Jafnvægi milli atvinnu og 
einkalífs er nefnt sem lykilatriði 
þess að ná fram auknu jafnrétti 
kynjanna. Meðal hindrana þess 
sem tilgreindar eru í skýrslunni 
eru skortur á vistunarúrræðum, 
bág fjárhagsleg staða, seinkan-
ir á starfsframa, hætta á að tapa 
niður hæfni, erfiðleikar við að 
snúa aftur í vinnu og þrýstingur á 
að fylgja staðalímynd.

Samkvæmt nýlegri könnun hér-
lendis segja rúm sjötíu prósent 
foreldra að fjölskylduábyrgð rek-
ist stundum á við vinnuábyrgð, 
sautján prósent að það gerðist 
oft og tólf prósent að það gerðist 
aldrei. „Við erum þó betur stödd 
en mörg Evrópulönd því það er 
betri dekkun í leikskólum. Þetta 
er þáttur sem við erum mikið öf-
unduð af í Evrópu því menn vita 
að þetta er lykilatriði til að fá 
konur á vinnumarkaðinn,“ segir 
Ingólfur.

Launamunur kynja 
15 prósent innan ESB
Konur skipa 75 prósent nýrra starfa innan ESB frá árinu 2000. Atvinnuþátttaka 
kvenna er komin upp í 56,3 prósent en þær fá að meðaltali 15 prósentum lægri 
laun en karlar. Á Íslandi er atvinnuþátttaka kvenna betri en launamunur meiri.

„Við teljum þau menningarverð-
mæti, sem sannarlega felast í margþættu safni 
Ríkisútvarpsins, betur komin í vörslu almenn-
ings en að safna ryki upp í Efstaleiti,“ segir Sig-
rún Stefánsdóttir,  dagskrárstjóri útvarps. Safn-
ið verði því selt í áföngum á uppboðsmarkaði.

Sigrún segir þetta í fullu samræmi við fjórðu 
grein útvarpslaga, en þar segir að RÚV sé 
heimilt „að miðla áður framleiddu efni [...] svo 
sem rituðu máli, hljómplötum, hljóðsnældum, 
geisladiskum, myndböndum og margmiðlunar-
efni.“

Þar sem lakk- og hljómplötusafninu hafi nú 
öllu verið komið yfir á stafrænt form og stofn-
unin hafi gengið í endurnýjun lífdaga, segir 
Sigrún tilvalið að losa um eignir og afla aukins 
rekstrarfjár með þessum hætti. 

„Okkur þótti þetta við hæfi á fyrsta opinbera 

starfsdegi RÚV ohf. þar sem þetta er í takt við 
breyttar áherslur hjá stofnuninni. Við leggjum 
áherslu á að vera lifandi, jafnvel lífræn stofn-
un, en ekki staðnað ríkissafn,“ segir Sigrún og 
bætir við að plássið sem skapist við þetta komi 
að góðum notum hjá framsækinni stofnun.

Lakkplötur RÚV eru um 6.000 talsins og 
geyma fágætar upptökur frá upphafsárum 
RÚV og allt til sjöunda áratugarins. Hljómplöt-
urnar eru um 37.000. Á næstu mánuðum verður 
segulbandasafnið einnig boðið upp. 

Aðspurð segir Sigrún að vaxhólkasafn RÚV, 
allra fyrstu upptökurnar, verði þó ekki selt að 
sinni. Þjóðminjasafnið hafi gert kröfu um að fá 
fyrst tækifæri til að rannsaka það og afrita.

Fyrsti áfangi sölunnar hefst klukkan 14 í 
dag í Perlunni með uppboði á lakkplötusafni og 
hluta hljómplötusafnsins.

Safnið verður boðið upp í áföngum

 Geir Haarde forsætis-
ráðherra, Jón Sigurðsson iðnaðar-
ráðherra og Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra voru 
meðal 500 gesta á starfsmanna-
hátíð Alcoa Fjarðaáls í gær. Geir 
og Valgerður klipptu á borða og 
opnuðu þar með starfsfólki leið 
inn í kerskála álversins á tákn-
rænan hátt. „Hefði einhver trúað 
því vorið 2002 að Alcoa ætti 
eftir að byggja eitt fullkomn-
asta álver heimsins hér á Austur-
landi og setja fyrstu kerin í gang 
vorið 2007?“ spurði Tómas Már 
Sigurðsson, forstjóri Fjarðaáls, 
þegar hann ávarpaði viðstadda 
og opnaði starfsmannahátíðina. 

Opnuðu ker-
skála Fjarðaáls

Finnst þér að tannlæknar eigi 
að fá að auglýsa þjónustu sína?

Er þörf á 240 manna varalög-
regluliði á Íslandi?
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‘07 70ÁR Á FLUGI

Það er bæði þroskandi og gaman að sjá sig um í heiminum.
Gjafabréf frá Icelandair, full greiðsla eða innborgun
upp í flugfargjald, er fermingargjöf sem opnar nýjar leiðir.

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi til allra áfangastaða Icelandair í Evrópu og Bandaríkjunum.

+ Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is/gjafabréf

GEFÐU FERÐALAG
Í FERMINGARGJÖF

 Nú þegar framleiðsla 
er að hefjast á evrópsku herflutn-
ingavélinni Airbus A400M, sem 
eitt sinn var hampað sem lykil-
atriði í að gera Evrópusamband-
ið hernaðartæknilega óháð NATO 
og Bandaríkjunum, er verkefnið 
orðið frekar að tákni fyrir þróuð 
varnarmálatengsl yfir Atlants-
hafið en fyrir tilraunir ESB til að 
verða óháð bandarísku herverndar-
hlífinni.

Stefnan var sett á smíði vélar-
innar á síðasta áratug, í kjölfar 
stríðsátakanna á Balkanskaga. Þá 
vöknuðu Evrópuríkin upp við þann 
vonda draum að vera ófær um að 
flytja friðargæsluliða og hjálpar-
gögn á vettvang nema með aðstoð 
frá Bandaríkjaher, þótt vettvang-
urinn væri svo skammt undan. 

Nýja flutningavélin gegndi lykil-
hlutverki í nýrri öryggis- og varn-
armálastefnu Evrópusambands-
ins en eitt af markmiðunum með 
henni var að samræma hergagna-
framleiðslu og varnaráætlanir í 
Evrópulöndunum og gera skilvirk-
ari í þeim aðstæðum sem upp voru 
komnar eftir lok kalda stríðsins. 

Þegar þessar hugmyndir komu 
fyrst fram var þeim illa tekið 
meðal ráðamanna í Washington, 
en þá var Bill Clinton enn á for-
setastóli vestra. Hugmyndir Evr-
ópumanna voru gagnrýndar sem 
sóun og óþarfa tvíverknaður, þar 
sem Bandaríkjaher hefði yfir 
þeirri tækni og getu að ráða sem 

þörf væri á. Þáverandi utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, Madel-
eine Albright, varaði jafnvel við 
hugsanlegum slitum milli Evrópu 
og Bandaríkjanna hvað varnar-
hagsmuni varðaði ef Evrópusam-
bandið héldi áfram að beina kröft-
um og fé frá NATO að uppbygg-
ingu eigin varnargetu. 

Síðan sinnaðist ráðamönnum 
forysturíkja meginlands Evr-
ópu og Bandaríkjanna alvar-
lega er deilan um innrásina í Írak 
stóð sem hæst. En nú er sá æs-
ingur allur að baki og sú sameig-
inlega afstaða orðin ofan á, að 
þeim mun meiri varnargetu sem 
vestrænu bandamennirnir koma 
sér upp, því betra, hvort sem það 
gerist í nafni ESB eða NATO. 
Flest ESB-ríkin eru hvort eð er í 
NATO. Hið sameiginlega verkefni 
í Afganistan hjálpar einnig til að 
gera samstarfið milli bandamann-
anna beggja vegna Atlantshafsins 
jarðbundið og árangursmiðað. 

Nýja Airbus A400M-vélin lítur 
út eins og stækkuð útgáfa af hinni 
bandarísku C-130 Hercules. Burð-
argeta Airbus-vélarinnar verð-
ur nærri tvöföld á við Hercules. 
Fyrstu vélarnar eiga að fara í loft-
ið á næsta ári og frá árinu 2009 
verða þær teknar í notkun af flug-
herjum ríkjanna sem aðild eiga 
að verkefninu. Alls hafa nærri 
200 vélar verið pantaðar fram til 
þessa.

Tákn bættra 
varnartengsla
Smíði evrópsku herflutningavélarinnar Airbus A400M 
er orðin að tákni fyrir þróuð varnarmálatengsl yfir 
Atlantshafið. Á tímabili stefndi hún þeim í hættu.
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greinar@frettabladid.is

Í
dag komast formleg samskipti Færeyinga og Íslendinga á 
eins konar hástig. Opna á í Þórshöfn skrifstofu aðalræðis-
manns Íslands í Færeyjum. Að því leyti markar þessi dagur 
þau tímamót í færeyskri stjórnmálasögu að fyrsti útsendi 
erlendi sendierindrekinn sest nú þar að.

Það er sæmd að því fyrir Íslendinga að eiga þennan dag 
sameiginlegan með Færeyingum. Hugur þeirra gagnvart Íslandi 
er einstakur. Í færeyska blaðinu Sosialurin birtist fyrir skömmu 
skopmynd í tilefni af þessum atburði með svohljóðandi texta: 
„Fyrsti útlendski sendihirrin í Föroyum er ikki útlendingur, men 
íslendingur.“

Á einfaldari og skýrari hátt er tæpast unnt að lýsa sambandi 
tveggja þjóða. Það á að vera okkur hugarhaldið að sýna Færey-
ingum sama þel. Opnun aðalræðismannsskrifstofunnar er vottur 
um vilja í þeim efnum. Skrifstofa af þessu tagi hefur verið til um-
ræðu og umhugsunar í nokkur ár. Valgerður Sverrisdóttir utan-
ríkisráðherra á lof skilið fyrir að gera þau orð að veruleika.

Mikill fengur er að því að hafa fengið Eið Guðnason, fyrrum 
umhverfisráðherra og einn af forystumönnum gamla Alþýðu-
flokksins, til þess að takast á hendur brautryðjandahlutverk-
ið í þessum efnum. Hann hefur verið athafnasamur sendiherra, 
meðal annars í Kína. En framhjá því verður ekki litið að baksvið 
hans í stjórnmálum gefur þessu nýja skrefi í samskiptum land-
anna aukið vægi.

Þegar Jógvan Sundstein var lögmaður Færeyja á sínum tíma 
nefndi hann með óformlegum hætti, sennilega fyrstur manna, 
framtíðarhugmyndir um einhvers konar efnahagsbandalag milli 
þjóðanna. Með vissum hætti má segja að þær hafi orðið að veru-
leika með Hoyvíkursamningnum svonefnda sem undirritaður var 
fyrir tæpum tveimur árum.

Sá samningur felur í sér frjálsan innri markað landanna tveggja 
með mjög víðtækum hætti. Það er raunar umfangsmesti sam-
skiptasamningur okkar við nokkurt land. Davíð Oddsson, þáver-
andi utanríkisráðherra, tók þau samningamál föstum tökum og á 
öðrum fremur heiður af því að þeirri gerð var lokið á jafn mynd-
arlegan hátt og raun ber vitni. Þar er nú jarðvegur fyrir dugmikla 
athafnamenn á öllum sviðum til að plægja og rækta.

Innflutningur frá Færeyjum hefur verið nokkuð sveiflukennd-
ur en er nú tvöfalt meiri en fyrir fimm árum. Innflutningurinn 
er þó aðeins þriðjungur af því sem við flytjum út til Færeyja. Við 
liggur að Færeyingar kaupi jafn mikið frá Íslandi eins og Svíar og 
Finnar til samans. Hvort tveggja þetta sýnir að viðskipti landanna 
blómstra. Satt best að segja hallar heldur á okkur í þeim efnum.

Poul Mohr hefur lengi verið aðsópsmikill ræðismaður Íslands í 
Færeyjum. Þar fer sannur Færeyingur og Íslandsvinur. Hann er 
góður og rismikill fulltrúi þeirrar menningarþjóðar sem Færey-
ingar eru. Aukheldur hafa Íslendingar átt þar hauk í horni sem 
ástæða er til að meta og þakka.

Að öllu virtu má með sanni segja að þessi dagur marki ekki að-
eins tímamót í samskiptum landanna. Hann er á sinn hátt enn ein 
staðfesting á því að á þeim gagnvegum finnst enginn Þrándur í 
Götu.

Enginn Þrándur
í Götu

Það hljóta að teljast athyglisverð tíðindi að 
81% landsmanna vilji að sjúkrahúsin séu 

fyrst og fremst rekin af hinu opinbera og að 
rúm 76% séu sama sinnis um rekstur heilsu-
gæslustöðva. Ég kalla þau athyglisverð 
vegna þess að undanfarin 16 ár hefur hér 
setið hægristjórn undir Sjálfstæðisflokks, 
fyrst með þátttöku Alþýðuflokksins og síðar 
Framsóknarflokks.

Hægristjórnin sem hér hefur ríkt hefur nefnilega 
verið ötull talsmaður einkavæðingar og einkarekstr-
ar og hvatt til einkaframtaks á sem flestum sviðum. 
Fjölmargar ríkisstofnanir hafa verið seldar undan-
farin tíu ár og margs konar lög sett til að greiða fyrir 
einkavæðingu, hvort sem er á raforku eða vatni. Full-
trúar Sjálfstæðisflokks hafa leynt og ljóst talað fyrir 
auknum einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. Því miður 
hafa fulltrúar úr ýmsum flokkum tekið undir mál-
flutning þeirra um markaðsvæðingu heilbrigðiskerf-
isins.

Því miður segi ég, vegna þess að í heilbrigðis-
kerfinu eiga markaðslögmálin ekki að gilda. Heil-
brigðiskerfið á ekki að skila hagnaði — og það á ekki 
að kosta sjúklinga að vera veikir. Á Sigga frænka 

kannski að borga fyrir fótbrotið svo það 
verði ekki tap á því? Það er engu líkara en 
það sé ætlun núverandi ríkisstjórnar sem 
hefur smurt ofan á komugjöld í öllu heil-
brigðiskerfinu og orðið tíðrætt um aukinn 
einkarekstur. 

Allt leiðir í eina átt — er einhver búinn 
að gleyma nefndinni sem starfaði undir for-
ystu Jónínu Bjartmarz og skilaði þeirri nið-
urstöðu að þeir sem hefðu efni á því ættu að 
„fá“ að borga fyrir að fara fram fyrir í röð-
inni? Þetta átti ekkert að bitna á neinum — 
þeir ríku áttu „aðeins“ að fá betri þjónustu 

en hinir sem ekki hefðu efni á slíku.
En nú er sem sagt komið í ljós í áðurnefndri könn-

un sem ber yfirskriftina Heilbrigði og aðstæður Ís-
lendinga að fjórir af hverjum fimm Íslendingum eru 
sammála okkur Vinstri-grænum um að öflugt opin-
bert heilbrigðiskerfi er ein af grunnstoðum velferð-
arkerfisins. Þessi stoð hefur nú verið nöguð að utan 
af stjórnarflokkunum með því að fjarlægja ýmsa 
þræði — eins og skólatannlækningar barna — og 
nauðsynlegar umbætur eins og að niðurgreiða sál-
fræðiþjónustu hafa ekki verið gerðar. 

Þess vegna er svo mikilvægt að mynda nýja ríkis-
stjórn í vor — sem starfar samkvæmt meirihlutavilja 
og stendur vörð um heilbrigðiskerfið.

Höfundur er varaformaður Vinstri grænna. 

Öflugt opinbert heilbrigðiskerfi

Áháskólaárunum mínum leigði 
ég kjallaraíbúð á Laugalækn-

um. Húsið var í eigu mikilla heið-
urshjóna og vart hægt að hugsa 
sér betri leigusala. Þau höfðu 
skilning á ójöfnu tekjuflæði leigj-
andans ásamt því að háskólanám 
verði vart stundað án þess að þess 
sé gætt að lífsins blóm skrælni 
ekki. Ég held að það hafi samt 
bara gerst einu sinni að skemmt-
anahaldið hafi farið fram úr hófi 
og valdið verulegu ónæði á efri 
hæðinni. Ekki var gerð athuga-
semd en um hádegisbil var hringt 
á dyrabjöllinni í kjallaranum og ég 
barðist til dyra, fremur ósáttur við 
truflunina. Þar fyrir utan stóðu 
tveir jakkafataklæddir menn, 
sögðust vera vottar. Þegar mér 
hafði skilst að þeir væru ekki frá 
skattinum heldur á vegum þess 
sem öllu öðru er æðra, þá kom í 
ljós að leigusalarnir mínir höfðu 
hvatt þá sérstaklega til að banka 
upp á í kjallaranum, þar byggi 
sál sem þyrfti á frelsun að halda. 
Þeir drógu upp stóra bók og opn-
uðu hana ábúðarfullir á miðopnu. 
Á hægri síðu var mynd úr aldin-
garði þar sem kona las vínber, karl-
maður, sennilega eiginmaður kon-
unnar, hljóp á eftir fiðrildi og barn 
og lamb lágu saman við hliðina 
á ljóni sem tuggði strá. Á vinstri 
síðunni gat að líta eyðimörk, and-
styggilegan stað, þurran og óhugn-
anlegan. Eldar stóðu upp úr sand-
inum og dimm óveðursský húktu 
yfir öllu. Önnur myndin endur-
speglaði betur mína líðan en hin. 
Þessu næst spurðu vottarnir mig á 
hvorum staðnum ég vildi vera og 
eftir nokkra umhugsun benti ég 
á myndina með konunni og ljón-
inu. Vottarnir urðu himinlifandi, 
merktu við á blaðinu sínu og héldu 
sinn veg, ein glötuð sál hafði ratað 
heim.

Ég hef stundum velt því fyrir 
mér hvort ég hefði ekki átt að 
ræða ögn lengur við vottana og 
reyna að leiða leiða þeim fyrir 

sjónir að heimurinn væri ekki 
svona svartur eða hvítur, að við 
mennirnir værum hvorki englar 
né drýslar og því væru margar 
aðrar myndir mögulegar í lífsins 
bók sem gætu verið ákjósanleg-
ar og ekki síðri en þær sem þeir 
kynntu sem einu valkostina. Senni-
lega hefði sú umræða verið tíma-
eyðsla og hvorki bætt mína líðan 
eða þeirra. 

Það getur verið mjög hættu-
legt að draga upp einlita mynd af 
flóknum veruleika. Öfgar eða ein-
strengingsháttur geta skemmt 
fyrir hinum besta málstað. Fólk 
er ekki á móti umhverfisvernd 
vegna þess að það studdi byggingu 
Káranhjúkastíflu, menn vilja ekki 
einkarekið heilbrigðiskerfi bara 
vegna þess að þeir vilja nýta kosti 
einkarekstrar og stuðningur við 
sjálfstætt starfandi skóla jafngild-
ir ekki því að vilja afnema jafn-
rétti til náms.

Heimurinn er flóknari en svo, 
myndirnar sem hægt er að draga 
upp miklu fleiri og fjölbreyttari en 
þær öfgar sem stundum er reynt 
að læða að sem einu valkostunum.

Öfgarnar er víða að finna þessa 
dagana. Í aðdraganda kosning-
anna hefur ekki farið mikið fyrir 
einu af helstu baráttumálum Sam-
fylkingarinnar, aðild Íslands að 
ESB. Þó hafa margir talsmenn 
flokksins dregið upp þá mynd að 
valið standi á milli efnahagslegr-
ar og pólitískrar hnignunar ann-
ars vegar og hins vegar aðildar að 
ESB í öllu sínu veldi. Sú mynd er 

auðvitað alröng. EES-samningur-
inn hefur sannað gildi sitt og Ís-
land nýtur nú þegar flestra þeirra 
kosta sem aðild að ESB fylgja. 
Ekki er þar með sagt að það komi 
aldrei til greina að Ísland sæki 
um aðild, en til þess að svo verði 
þurfa hagsmunir þjóðarinnar að 
kalla eftir því. Kostirnir við aðild, 
umfram það sem EES veitir, verða 
að vera meiri en gallarnir sem af 
henni hljótast, annars er engin 
ástæða til að breyta núverandi 
fyrirkomulagi.

Viðtal The Daily Telegraph 
við Jens Stoltenberg nú á dögun-
um var mjög áhugavert. Þar kvað 
norski forsætisráðherrann upp úr 
með að Noregur myndi ekki í fyr-
irsjáanlegri framtíð sækja um 
aðild að ESB. Fyrir okkur Íslend-
inga eru þetta mikil tíðindi. Marg-
ir hafa verið þeirrar skoðunar að 
ef Noregur gengi í ESB myndu 
forsendur fyrir EES-samstarf-
inu breytast þannig að erfitt yrði 
fyrir okkur Íslendinga að standa 
áfram utan ESB. Þessar fréttir af 
afstöðu norska forsætisráðherr-
ans ættu að vera þeim sem hafa 
áhyggjur af því að EES-samstarfið 
haldi ekki nokkur léttir. Jafnframt 
finnst mér líklegt að viðtalið dragi 
úr líkunum á því að Samfylking-
in reyni að gera Evrópumálin að 
þungamáli í kosningunum.

Norski verkamannaflokkurinn 
hefur talað fyrir inngöngu Norð-
manna í ESB og þessi afstaða 
Stoltenberg því merkari en ella. 
Ábendingar hans um að Samein-
uðu þjóðirnar hafi valið Ísland og 
Noreg þær þjóðir þar sem best 
væri að búa í heiminum, minna á 
að aðild að ESB er ekki forsenda 
fyrir góðu og innihaldsríku þjóð-
lífi. En það þarf vart að taka það 
fram að Jens Stoltenberg er í hópi 
þeirra leiðtoga norrænna sósíal-
demókrata sem ekki er boðið á 
Landsfund Samfylkingarinnar, 
hann hefði verið það sem kallað er 
veisluspillir.

Af vottum og Norðmönnum





„26. desember er hefðin sú að fara 
á strönd sem heitir Tumbledown 

Bay. Þar hittumst við, 50-60 
manns, með jólamatarafganga og 
höldum „pikknikk“. Síðan köfum 
við eftir paua-skeljum og fiskum 
og grillum veiðina á ströndinni.“

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Hannes Biering,
Laufásvegi 17, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 3. apríl kl. 13.00.
Hulda Biering  Margeir Gissurarson
Rannveig Biering
Jón Gunnar Biering Margeirsson Sigríður Aradóttir
Bjarni Margeirsson
Herdís Biering Guðmundsdóttir Valdimar Valdimarsson
Kristín Sveinsdóttir
Lára Sveinsdóttir
Hulda og Kormákur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Agnes Auðunsdóttir
lést á Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund, miðvikudag-
inn 28. mars. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Soffía Björnsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Dalbæ á Dalvík,

áður til heimilis að Drápuhlíð 48 í Reykjavík, 
lést fimmtudaginn 29. mars. Jarðarförin auglýst síðar.

Grímur Björnsson Björg Jósepsdóttir
Þorsteinn Björnsson Ásdís Arnardóttir
Björn Á. Björnsson Elísabet Erlendsdóttir
Páll Kristjánsson
Ingibjörg Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Hjartanlegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Helga Hafliðasonar
Hátúni 23, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Landspítalanum,
Landakoti L5, fyrir umönnun og hlýtt viðmót.

Helgi Helgason Anna Kristín Hannesdóttir
Dagbjört Helgadóttir Þorkell Hjaltason
Júlíus B. Helgason Hildur Sverrisdóttir
Hafliði Helgason Barbara Helgason
Ragnar Hauksson Josephine Pangolamus
afabörn og langafabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðríður Eiríka Gísladóttir
sem andaðist fimmtudaginn 22. mars á hjúkrunar-
heimilinu Skógarbæ, verður jarðsungin í Fríkirkjunni í
Reykjavík mánudaginn 2. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á hjúkrunarheimilið Skógarbæ.

Rafn Kristjánsson 
Ingibjörg Rafnsdóttir
Magnús Rafnsson Arnlín Óladóttir
Sigríður Rafnsdóttir Rafn Jónsson
Auður Rafnsdóttir Bett James Bett
Hjördís Rafnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og
útfarar föður okkar, tengdaföður, bróður,
mágs, afa og langafa,

Antons Viggó Björnssonar
rafmagnstæknifræðings, Barónstíg 43,
Reykjavík.

Anna María Antonsdóttir Valgarður Unnar Arnarson
Linda Pettersen Bjarne Pettersen
Ragnar Antonsson  Guðbjörg Jensdóttir
Björn Antonsson Cecilia Antonsson
Theresia Erna Viggósdóttir Gísli Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég hef engar áhyggjur af því að húsið 
fyllist af fólki í tilefni dagsins því það 
trúir enginn að ég eigi afmæli,“ segir 
Sigurgeir Skúlason landfræðingur 
sem á stórafmæli í dag, 1. apríl. „Ég er 
fimmtugur, það er víst. Alla vega segir 
mamma það,“ segir Sigurgeir og bætir 
við að hann hafi gaman af því að eiga 
afmæli á þessum degi. „Í seinni tíð hef 
ég haft gaman af þessu en sem krakki 
var þetta ekki eins gaman því þá var 
ég reglulega plataður á afmælisdag-
inn. Nú er það ég sem plata aðra,“ segir 
Sigurgeir hress í bragði. 

Spurður um sögur tengdum apríl-
göbbum sem hann hefur orðið fyrir 
segir hann af mörgu að taka. „Ég var 
alinn upp í sveit og oft var ég platað-
ur til þess að hlaupa upp í fjárhús þar 
sem mér hafði verið sagt að kindin mín 
væri borin. Oftast var þetta eitthvað í 
tengslum við sveitina og fyrir vikið tók 
ég öllu með fyrirvara á þessum degi. 
Sama hvað ég heyrði.“

Í dag hefur Sigurgeir snúið vörn í 
sókn og platar sjálfur á afmælisdag-
inn sinn. Hann vill þó ekki taka undir 
að hann sé stríðinn. „Ekki að mínu mati 
en börnin mín eru örugglega ósammála 
mér. Þau segja að ég sé alltaf að plata 
þau eitthvað, kannski af því að ég fædd-
ist á þessum degi.“

Sigurgeir ætlar að eyða afmælisdeg-
inum í að horfa á son sinn keppa í körfu-
bolta með Fjölni. „Ég ætla að njóta þess 
að horfa á hann keppa á Íslandsmót-
inu yfir helgina. Dóttir mín er einn-
ig að keppa en því miður næ ég ekki 

að horfa á hana líka. Ég hugsa að ég 
geri lítið annað yfir helgina enda miklu 
skemmtilegra að horfa á börnin keppa 

en halda einhverja veislu. Svo er alltaf 
möguleiki á að konan eldi góðan mat í 
tilefni dagsins.“

Skúli Sverrisson 
hyggst rífa fram 
bassann og stíga á 
stokk með hljóm-
sveitinni Blonde 
Redhead. Skúli 
hefur starfað með 
sveitinni um árabil 
og hefur meðal ann-
ars leikið inn á þrjár 
plötur en samkvæmt 
fréttatilkynningu
frá tónleikahaldar-
anum Grími Atla-
syni er ákaflega sjaldgæft að 
hann sé með Blonde Redhead 
á sviðinu. „Hann gerði það 
reyndar í Austurbæjarbíói 
2004 á mjög eftirminnileg-

um tónleikum,“ segir 
Grímur.

Blonde Redhead 
verður á faraldsfæti 
í ferð sinni hingað til 
lands. Hún leikur á 
Nasa 5. apríl ásamt 
Kristin Hersh  og hinni 
vestfirsku Reykjavík!. 
En sveitin heldur síðan 
rakleiðis til Ísafjarð-
ar þar sem hún tekur 
þátt í tónlistarhátíðinni 
Aldrei fór ég suður.  

Samkvæmt upplýsingum 
hjá Grími gengur miðasal-
an á tónleika sveitarinnar á 
Nasa ákaflega vel en nokkr-
ir miðar eru þó eftir.

Skúli á bassann með 
Blonde Redhead

We Are the World gefið út





R
eyklaust kaffihús 
er óheppilegur við-
talsstaður. Sérstak-
lega á góðviðrisdegi 
á Laugaveginum. 
Mæður með barna-

vagna í eftirdragi og hávaðinn 
eins og fuglabjarg, allt stappað og 
til að ná borði þarf að standa eins 
og hrægammur yfir fólki sem er 
hugsanlega að klæða sig í vettling-
ana sína. Af tillitssemi við Þorstein 
var beiðni hans þó tekin til greina 
og beðið þess sem koma skyldi. 
Brynja Björk hafði aldrei komið 
inn á Kaffitár og horfði undrandi í 
kringum sig á mergðina sem þarna 
sveiflaði ungbörnum á milli sín 
með snuð í munni meðan hrært var 
í kaffi latte með tánni. Þorsteinn 
er fjögurra barna faðir og því vel 
kunnugur aðstæðum þarna inni en 
Brynja Björk á kött. 

Þrátt fyrir ólíkar fjölskyldu-
aðstæður eiga þau þó það sam-
eiginlegt að hafa bæði alist upp í 
Fossvoginum og um æðar þeirra 

rennur íslenskt blóð. En hvernig 
kemur hinn venjulegi Íslendingur 
þeim fyrir sjónir? 

Brynja: Ég er orðin þreytt á þeim 
klisjukennda Íslendingi sem sýnd-
ur er í bíómyndum, skáldskap og 
auglýsingum frá flugfélögum. Ég 
held að Íslendingar séu talsvert 
siðmenntaðari en sá náungi. Við 
erum ekki alltaf full, alltaf með 
læti og vesen eða berserkir. 
Þorsteinn: Ég er svolítið sammála 
þessu. Ég geri mikið af því að fara 
og hitta Íslendinga í alls konar 
ástandi þegar ég er að skemmta. 
Það er undantekning ef eitthvað 
kemur upp á. Fólkið fylgist vel 
með öllu, er vel upplýst og mennt-
að og hefur húmor. Íslendingar 
fá bara ansi háa einkunn hjá mér. 
Þetta er góð þjóð. Það eina sem 

kannski er, er að það er svolít-
ið þungt yfir sumum, þeir mættu 
vera glaðari. 
Brynja: Mig hefur einmitt alltaf 
langað til að vera þessi harðgeri 
Íslendingur sem getur farið út í 10 
stiga frosti og hengt upp jólaseríu. 
En ég er frekar mikil veimiltíta og 
þegar ég er erlendis trúir því eng-
inn að ég sé frá Íslandi.
Þorsteinn: Það er stórskrítið og 
ógeðslega leiðinlegt að vera í þess-
um kulda og myrkri lengi. Ömur-
legt að komast ekki út og krakk-
arnir geta ekki leikið sér nema 
í geimverubúningum. Ég er líka 
veimiltíta.

Telja þau það veimiltítuhátt að 
fárast yfir því að Spaugstofan not-
aði nýverið þjóðsönginn til að gera 
grín og að ung stelpa sneið sér bik-
iní úr þjóðfánanum?
Þorsteinn: Mér finnst þetta allt 
í lagi og gott mál að fólk taki sig 
ekki of hátíðlega. Hins vegar var 
þjóðin sett á lista yfir stríðandi 

þjóðir í Írak og mér finnst það 
vera meiri glæpur en brjóstahald-
arar. 
Brynja: Ég er svo mikill þjóðernis-
sinni að fánalögin skipta mig miklu 
máli. Ég var meira fúl yfir bikin-
ínu en þjóðsöngnum. Þetta er bara 
uppeldið, maður mátti ekki missa 
17. júní fáninn einu sinni í gólfið 
þannig að mér krossbrá þegar ég 
sá appelsínugula stelpu töltandi 
um á bikiníi úr þjóðfánanum í feg-
urðarsamkeppni.

Nú er einmitt tími þeirra 
keppna, fegurðarsamkeppna, að 
fara að renna upp. Eruð þið á móti 
þessum keppnum?
Brynja: Ég leit alltaf mjög upp til 
þessara stúlkna hér áður. Þetta 
var allt svo stórkostlegt og þær 
svo fínar og sætar, sprangandi um 

í kjólunum sínum. Svo fór glans-
inn af þessu þegar maður frétti að 
sumar hverjar voru með ónýtan 
glerjung og vélinda eftir átrask-
anir. Það er engin spurning að 
þessar keppnir hafa áhrif á ungar 
stelpur og ekki viljum við að heit-
asta ósk tólf ára dætra okkar sé að 
vera með rakaðar lappir og brún-
an húðlit. Þetta meikaði allt í einu 
engan sens lengur eftir að maður 
vitkaðist. Það er auðvitað líka 
stórundarleg og úrelt hugmynd að 
hægt sé að keppa í fegurð. 
Þorsteinn: Málið er .... “ (Þorsteinn 
er truflaður í miðri fegurðarsam-
kepnisumræðu þar sem Helga 
Braga dúkkar upp með hausinn 
yfir borðinu, horfir djúpt í augun 
á Brynju og blaðamanni og hvísl-
ar: „Passið ykkur á honum, hann 
er ógeðslegur perri. Ég vildi bara 
koma þessu að.“ Svo kemur hún 
sér fyrir á næsta borði með ferða-
tölvu og hafa skal í huga að það 
sem eftir lifir viðtals eru svör Þor-
steins lituð af þrúgandi nærveru 
leikkonunnar.)

Þorsteinn: Já, hvar var ég. Það 
sem ég vildi segja er að þetta er 
í höndum kvenna. Það eru konur 
sem taka þátt í þessu, konur sem 
reka keppnirnar, konur sem horfa 
á þær. Það er hreinlega ímyndun 
að það sé pressa frá karlmönnum 
að þessar keppnir haldi áfram.
Brynja: Ég þekki ekki einn ein-
asta karlmann sem horfir gríðar-
spenntur á Ungfrú Ísland.

En þekkið þið marga fræga? 
Heilsið þið mörgu frægu fólki og 
hverjum þykir ykkur merkilegast 
að heilsa?
Þorsteinn: Ég þekki svolítið margt 
frægt fólk út af vinnunni og ég 
heilsa  mörgum frægum og það 
eru fáir sem heilsa ekki á móti. 
Ég á nokkra vini sem eru þekkt-

ir á Íslandi og er stoltur af að 
heilsa þeim. Allra stoltastur er ég 
af Helgu Brögu. Hún er greind og 
skemmtileg og með stórt hjarta 
(innskot blm: og hún situr á næsta 
borði). Ég hefði að vísu sagt Helga 
Braga þótt hún sæti ekki þarna.
Brynja: Ég myndi segja að Björg-
vin Halldórsson væri mesti töffar-
inn sem ég hef heilsað. Hann er sá 
eini sem ég hef fengið gæsahúð við 
að taka í höndina á. Eðli máls sam-
kvæmt þekki ég mikið af frægu 
fólki, starfandi sem blaðamaður. 
En það er eitt sem mér finnst svo-
lítið fyndið og það er það að fræg-
ir heilsa frægum. Það er svolít-
ið eins og frægir séu í risastór-
um klúbbi. Að þú sért kominn inn í 
einhverja klíku. Það virðist aldrei 
neinn þora að tala um það þannig 
að ég ætla að opna umræðuna um 
þetta núna. Vinur minn sem er 
þekktur tónlistarmaður var eitt 
sinn með mér á skemmtistað þar 
sem var samankominn nokkur 
fjöldi þekktra einstaklinga. Þar 
heilsaði mér þekkt söngkona sem 

ég hafði aldrei talað við á ævinni 
og ég horfði á vin minn eins og eitt 
spurningarmerki í framan. „Þetta 
er svona frægur heilsar frægum. 
Nú ertu komin í klíkuna,“ sagði 
hann og ég skellti bara uppúr, mér 
fannst þetta svo fyndið.
Þorsteinn: Þetta er svona eins og 
Brynja lýsir. Sigurjón Kjartans 
lýsti þessu mjög vel þegar ég var 
að byrja að vinna með honum og 
spurði hann hvernig það væri að 
vera frægur. Hann sagði að það 
væri svolítið eins og að búa á Ísa-
firði. Það vita allir hver þú ert, 
kinka kolli til þín og það er allt 
fínt. Það reyndist rétt hjá honum. 
Annars fer ég lítið út að skemmta 
mér, því fólk á það til að breytast í 
glasi. En annars er það auðvelt að 
vera frægur á Íslandi. 

Ef það er auðvelt að vera fræg-
ur – hvernig halda þau að það sé að 
vera ríkur? Nú eru skattframtölin 
nýfarin úr húsum eða af netinu og 
brátt kemur í ljós hverjir það eru 

Eigum besta ríka fólk í heimi

Þorsteinn Guðmunds-
son segir að flestir 
þeir frægu sem hann 
heilsi heilsi sér til baka. 
Brynja Björk Garðars-
dóttir segir Björgvin 
Halldórsson vera merki-
legasta fræga einstakl-
ing sem hún hafi hitt. 
Júlía Margrét Alexanders-
dóttir hitti þau skötuhjú 
á reyklausu kafxfihúsi 
sem Þorsteinn heimtaði 
undir viðtalið og beitti 
þar nýbura í barnavagni 
fyrir sig. 



sem borga mesta skattinn. Hvað 
finnst ykkur um manninn með hatt-
inn sem borgar ekki skattinn? Fólk-
ið sem berst á í þjóðfélaginu en 
samkvæmt framtölum á 7 krónur?
Þorsteinn: Þetta er blásið upp á 
hverju ári og jafnvel alið á smá 
öfund. Það er ríkt fólk í landinu og 
það er bara gott. Þetta fólk rekur 
kannski stór fyrirtæki sem borga 
skatt og halda uppi störfum. Hins 
vegar er auðvitað ekki gott ef fólk 
er að svíkja undan skatt. En ef þú 
þarft lögum samkvæmt ekki að 
borga skatt, afhverju að gera það 
þá? Hvað finnst þér Brynja?
Brynja: Ég hef trú á því að flestir 
Íslendingar séu löghlýðnir og séu 
ekki að svíkja undan skatti en þess-
ir auðmenn sem berast á standa 
í mikilli orrahríð. Ég held ekki að 
þeir séu viljandi að reyna að stuða 
fólk með því að reyna að sleppa við 
að borga skatt þannig að mér finnst 
þessi umræða alltaf hálfleiðinleg. 
Það að viðskiptamönnum gangi 
vel á Íslandi og erlendis er ekkert 
nema jákvætt fyrir okkur þannig 
að þetta er dálítið ósanngjarnt. Ég 
skil ekki afhverju við ættum að 
vera að nöldra yfir því að einhver 
hafi það betri en hinn þegar þetta 
skilur sér allt að lokum til okkar í 
auknum hagvexti. 
Þorsteinn: Ég held að fólk gleymi 
einu. Ríkt fólk í mörgum löndum 
hegðar sér mjög illa. Er flækt í 
mafíustarfsemi, eiturlyf og glæpi 
og annað eins. Það versta sem þetta 
ríka fólk gerir á Íslandi er kannski 
að fá Elton John til að syngja í af-
mælinu sínu. Við erum með besta 
ríka fólkið í heimi og við eigum að 
hætta að öfundast út í það – þetta 
væri verið miklu verra.

Eru stjórnmálin okkar líka þau 
bestu í heimi? Hvar viljið þið 
staðsetja þau á mælikvarðanum 
leiðinleg, lala eða skemmtileg?
Þorsteinn: Leiðinleg. Það er ótrú-
lega lítið skemmtilegt við stjórn-
mál og það er undarlegt hvað þetta 
fólk er flest allt bara „boring“. 
Sumir sleppa með að vera ágæt-
ir og aðrir eru algjörlega húm-
orslausir og hlæja ekki að neinum 
nema sjálfum sér eins og Guðni 
Ágústson. Ég reyndi einu sinni að 
lemja stjórnmálamann með bók, 
hann Mörð Árnason. 
Brynja: Mörður náði nýjum hæðum 
um daginn þegar hann tengdi bíl-
beltaauglýsingu við bláu hönd-
ina og Sjálfstæðisflokkinn. Sagði 
að þessi almannaheillarauglýsing 
væri áróðursauglýsing fyrir þá.
Þorsteinn: Íslenskir stjórnmála-
menn eru örvæntingarfullir og 
óöruggir með sig og hlaupa á eftir 
skoðanakönnunum og tískusveifl-

um í þjóðfélaginu. Þess vegna 
þora þeir aldrei að vera afslapp-
aðir og þeir sjálfir. Ef þeir hefðu 
einhverja stefnu, þó hún væri ekki 
alltaf sú vinsælasta, þá væru þeir 
betri. En þetta er svo desperat lið.
Brynja: Fólkið sem er að koma 
inn á vinstri vænginn finnst mér 
skemmtilegt. Mér finnst Sóley 
Tómasdóttir stórskemmtileg og 
sömuleiðis er ég hrifin af Katrínu 
Júlíusdóttur.
Þorsteinn: En er Sóley komin inn 
á þing? Hún nefnilega verður leið-
inleg þegar hún kemur inn. Össur 
getur verið skemmtilegur og hann 
er indæll. 

Er ekki aðeins meira stuð í 
kringum forsetaembættið? Eigið 
þið ykkur einhvern eftirlætis for-
seta?
Þorsteinn: Vigdís Finnbogadóttir.

Brynja Björk: Segi það sama. Hún 
er fyrsti þjóðkjörni kvenforsetinn 
og á sínum tíma var það mjög stórt 
skref og frábær kynning fyrir Ís-
land.
Þorsteinn: Ég held að sú kosning 
hafi verið það besta sem Íslend-
ingar hafa gert í sínum markaðs-
málum. Ég fer út um allan heim og 
fólk þekkir Vigdísi alls staðar og 
ber virðingu fyrir henni. Ég held 
að fólk átti sig ekki á því hvað hún 
gerði rosalega mikið fyrir landið. 
Brynja: Hún hefur alltaf verið í 
forsvari fyrir konur og góður full-
trúi þjóðarinnar. Ég er ekki alveg 
nógu sátt við þann forseta sem er í 
embætti núna. Forsetaembættið á 
ekki að vera pólitískt og því finnst 
mér að kjósa mann í þetta embætti 
sem er jafn pólitískur og hann er 
mistök.
Þorsteinn: Forsetinn pirrar mig 
ekkert en ég held hann hafi gert 
mistök með því að stöðva fjöl-

miðlalögin. Við erum lítil þjóð og 
við þurfum að standa vörð um sam-
keppni. Ef eitt fyrirtæki er farið að 
eiga meiripartinn af fyrirtækjum í 
landinu og fjölmiðla líka – þá fáum 
við einhliða mynd af því sem er að 
gerast. Og það er bara ekki sniðugt. 
Ég er ekkert á móti þessu fyrir-
tæki, það er bara of stórt. Það hefði 
verið allt í lagi ef þeir hefðu fundið 
sér aðra hluti til að gera meðfram 
rekstri fyrirtækja sinna en fjöl-
miðlarekstur. Nú eiga þeir 10-15 
fyrirtæki sem koma að fjölmiðlum 
á Íslandi. Og það hefur áhrif. 
Brynja: Ég tel það að stoppa þessi 
fjölmiðlalög sé hreinlega gott 
dæmi um þann karakter sem for-
setinn hefur að geyma. Þó þú sverj-
ir embættiseið þá hendirðu ekkert 
þínum pólitísku gildum í ruslið.

Að lokum, hver er hinn íslenski 
draumur?
Þorsteinn: Ég held að hann sé að 

fá opnu af minningargreinum í 
Morgunblaðinu. Ekki bara eina 
síðu heldur næstu líka. Breið-
opnu. Allir skrifa að þeir hafi elsk-
að þig og hafi borið virðingu fyrir 
þér. Ég held að það fyrsta sem fólk 
geri þegar það deyr, sé að kaupa 
sér Morgunblaðið og fletta upp á 
sjálfu sér. Það er gott að fá blöndu 
– einhvern vin, vinnufélaga, úr 
fjölskyldunni og helst einhverja 
formenn stéttarfélaga. 
Brynja: En er þá ekki hálflummó 
ef allir vinnufélagarnir taka sig 
saman og skrifa bara svona stutta 
klausu?
Þorsteinn: Jú, það er halló. Það væri 
ágætt ef þið skrifið bara minning-
argrein – væruð þið ekki til í það? 
Og Helga Braga? Ég á það nú inni.
Brynja: Minn íslenski draumur 
er bara að reyna að gera heim-
inn betri á hverjum degi, kannski 
engar stórvægilegar breytingar, 
en betri í dag en í gær. 

Nordica hotel
Su›urlandsbraut 2
S. 444 5050

VOX Restaurant
Opi› flri.- lau.
18.30 - 22.30

VOX Bistro
Opi› alla vikuna
11.30 - 22.30

www.vox.is
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Tilbo› á gistingu á www.icehotels.is

Páskablús

Blúshátí› á Nordica hotel 3.-5. apríl
(sjá www.blues.is)

Páskabrunch
5., 6., 8. og 9. apríl kl. 11.30-14.00

Happy Hour alla daga á barnum kl. 17-19

MATSE‹ILL 1

Sesarsalat
Romaine salat, kjúklingur, brau›kru›ur,
parmesanostur

Lambakótelettur
Grilla› grænmeti, kartöflusalat
2.750 kr.

MATSE‹ILL 2

Andalæri
Sulta› me› appelsínugljáa, klettasalat

Hl‡ri
Bygg, rau›vínssósa, rótargrænmeti
2.700 kr.

MATSE‹ILL 3

Norrænn tapas
Rækjur, birkireyktur lax, síld, kavíar, rúgbrau›

Svínalundir
Gratin me› nor›lenskum grá›aosti, salat
3.150 kr.

3.-5. apríl

Girnileg
páska-
og blúshátí›

Bor›apantanir í síma 444 5050.



Á
heildina litið eru 
Jón og Guðrún þau 
nöfn sem enn þann 
dag í dag eru al-
gengust í þjóð-
skrá Íslendinga. 

Séu aldurshóparnir skoðaðir má 
þó sjá að allra síðustu árin hafa 
straumar og stefnur í nafngift-
um breyst mikið. Langt fram á 
20. öldina var topp tíu listinn yfir 
vinsælustu nöfnin nokkurn veg-
inn sá sami og hann hafði verið 
árið 1700 þar sem sígild nöfn á 
borð við Guðmundur, Bjarni, Sig-
ríður, Margrét og Ólafur trónuðu 
í efstu sætum. Upp úr 1950 fór 
það smám saman að breytast og 
feður og mæður landsins urðu sí-
fellt djarfari og nýjungagjarn-
ari í nafngiftum. Í dag er líklegt 
að barnið sem þú sérð leika sér 
í sandkassanum heiti eftir stór-
borginni þar sem það var getið 
frekar en eftir ömmum sínum og 
öfum. Nú eða teiknimyndahetja 
á borð við Ariel hafi miklu frek-
ar heillað foreldrana en nafnið 
á langömmu- eða afa. Líkt og Ís-
lendingar ganga í gegnum mis-
munandi hárskeið eru foreldr-
ar landsins sömuleiðis í gíslingu 
tískunnar hvað mannanöfn snert-
ir. Án þess þó að gera sér kannski 
grein fyrir því fyrr en yfirlit yfir 
algengustu mannanöfn er tekið. 

Hvað karlmannsnöfn snertir hefur 

Jóninn ráðið ríkjum í hundruð ára 
og gerir það enn. Að vísu er tíðin 
önnur þegar fimmti hver íslensk-
ur karlmaður bar nafnið en í dag 
eru það aðeins 2% karlmanna sem 
bera nafnið svo að fjöldi þeirra 
nafna sem eru í umferð er mun 
meiri en áður. 

Á áttunda áratugnum fylltist 
þjóðskrá af nýjum nöfnum enda 
hipparnir, með opna og víðsýna 
huga, hættir að reykja hass og 
farnir að eiga börn og buru. Í kjöl-
farið fylgdi holskefla nýrra nafna. 
Andri, sem ekki hafði sést á topp-
listanum, komst í efri sætin sem 
og nafnið Daníel. Eitthvað hefur 
náttúran og dýralífið verið hippun-
um hugleikið því Kári, Arnar og 
Örn urðu næstvinsælustu nöfnin 
á þessum árum, Arnar sem fyrra 
nafn og Örn sem seinna. Davíð og 
Sindri tóku slaginn við toppana á 
listanum og náðu að hasla sér völl 
sem vinsælustu nöfnin. 

Goðafræðin kom líka sterk inn 
með blómabörnunum sem skírðu 
afkvæmi sín eftir fuglum og Þór 
og Freyr urðu það heitasta heita, 
sérstaklega sem seinni nöfn. Nöfn 
hafa líka komið og farið. Burkni 
var til að mynda mjög móðins í 

kringum 8. áratuginn en í dag eru 
nýskírð börn fæst kennd við þann 
gróður. 

Nokkrum árum síðar var ný kyn-
slóð foreldra tekin við og um miðj-
an tíunda áratuginn mátti sjá þess 
glögg merki að svokölluð A-nöfn 
rúluðu í þjóðskrá. Alexander byrj-
aði hægt og bítandi að skríða upp 
listann og í dag ber afar stór hluti 
yngstu kynslóðarinnar nafnið. 
Ekkert jafnast þó á við það mikla 
Arons-æði sem greip um sig meðal 
nýbakaðra foreldra og eins undar-
legt og óútskýranlegt og það kann 
að virðast er það í öðru sæti yfir 
algengasta karlmannsnafn á leik-
skólum landsins. Sérlega vinsælt 
er að splæsa öðru nafni með og 
Aron Ingi og Aron Máni eru tví-
nefnasmellir síðustu ára. Enda 
eru tvínefni mun vin- sælli í 

dag en áður þar sem hér á öldum 
áður heyrði það til undantekninga 
ef einstaklingar báru tvínefni. Það 
fór ekki að breytast fyrr en um 
miðjan sjöunda áratuginn og í dag 
bera 80% barna á aldrinum 0-4 ára  
tvö nöfn. Allra vinsælasta tvínefni 
dagsins er Andri Snær en Sindri 
Snær kemur þar rétt á eftir. 

Af gömlum slögurum eru nöfnin 
Sigurður og Jón þau einu sem enn 
eru á topp 10 og Guðmundarnafn-
ið á alltaf sinn fasta aðdáendahóp. 

Guðrún var allra vinsælasta kven-
mannsnafnið samkvæmt mann-
tali árið 1703 og er enn þann dag 
í dag drottning þjóðskrár. Þó er af 
sem áður var þegar 17% kvenna 
báru nafnið en í dag heita aðeins 
um 2% kvenna Guðrún. Og ef 
þær hétu ekki það hétu þær Sig-
ríður, Margrét, Ingibjörg, Kristín, 
Helga, Þuríður, Guðríður, Guðný 
og Þórunn. Um miðja 19. öld er 
nafnið Guðrún enn algengast en 
hástökkvarinn á þeim tíma er þó 
nafnið Anna sem kemur sterkt 
inn og síðustu fjögur árin hefur 
verið algengast að stúlkubörn séu 
skírð því nafni. Klassíkin ræður 
þó áfram ríkjum og segja má að 
breytingarnar verði fyrst áþreif-
anlegar upp úr 1970. Sandra og 
Sara dúkka upp sem vinsæl nöfn 

og verða tískunöfn þessara ára og 
við þær sem ekki vorum skírð-
ar þeim nöfnum vildum innst inni 
allar heita Sara eða Sandra. Hild-
ur kemur sterk inn og flýgur í átt-
unda sætið í kringum 9. áratug-
inn en hafði tuttugu árum áður 
ekki einu sinni verið meðal þeirra 
nafna sem voru í fyrstu fimmtíu 
sætunum. Íris er blóm blómanna 
og Íris Ósk varð mjög vinsælt tví-
nefni á 9. áratugnum. Rakel og Sif 
voru líka mjög í anda þess tíma og 
margar frænkur og systur báru 
nafnið Karen. Með auknum vin-
sældum tvínefna komu nöfnin 
Rut, Ýr, Dögg, Lilja, Rún og Björk 
í nafnapartíið sem seinni nöfn. 

Síðustu árin hefur allt verið vit-
laust á nafnamarkaðinum og ný 
og ný nöfn líta dagsins ljós á degi 
hverjum. Af vinsælustu kven-
mannsnöfnum allra síðustu ára 
má nefna Freyju, Birtu og Telmu. 
Guðrún er komin í fjórða sætið 
og Rakel og Sara eru enn mjög 
vinsæl. Ný nöfn skjótast upp vin-
sældalistana og þar má sjá Aþenu, 
Magðalenu, Alexöndru, Natalíu, 
Anítu og Emblu mjög ofarlega. 
Hvað seinni nöfn varðar þykja 
nöfnin Sól, Eir, Marín, Ösp, Líf 
og Mist greinilega mjög smart og 
Ósk lifir góðu lífi ennþá. Í báðum 
flokkum, karla og kvenna, eru Al-
exander og Alexandra „hittarar“ 
síðustu ára. 

Frá Guðrúnu til Aþenu
Í nokkur hundruð ár hét einn fimmti þjóðarinnar annað hvort Gunna eða Jón. Týnd börn á 17. júní 
eru í dag þó sjaldnar kölluð upp eftir þeim nöfnum. Mun líklegra er að í hátalarakerfinu sé auglýst 
eftir Andra Snæ, Jasmín Dúfu, Aroni Inga eða jafnvel Þoku Klementínu. Júlía Margrét Alexandersdóttir
kynnti sér hvaða mannanöfn eru þau heitustu við skírnarfonta landsins í dag. 





Erindreki utanríkisráðuneytis 
raskar svefni mínum um klukk-
an 4.30. Ferðalag uppá 6.660 kíló-
metra framundan. Fljúgum til 
Osló. Með rútu til flugvallar 
norska hersins. Erindrekinn er 
með kassa merktan Nóa-Síríus; 
flytur friðargæsluliðum páskana 
til Afganistans. Og á Nóa þekkj-
umst við á vellinum; íslenskur 
hergagnaframleiðandi heilsar upp 
á okkur. Hann er á sömu leið, á 
vegum og í búningi norska hers-
ins. Kveðjum vestræna menningu 
með pulsu og kók.

Tyrkneskt leiguflug flytur 
okkur og hermennina til Istanbúl 
á þremur og hálfum tíma. Þar er 
okkur gert að bíða um nóttina í 
fríhöfninni í þrjá tíma til viðbótar. 
Undarlegur staður þessi tómlega 
fríhöfn. Verslanir loka ekki, þótt 
einungis sé ein vél með áhugalaus-
um hermönnum um hituna. Mosku 
má finna í kjallaranum og norskur 
herprestur er á vappi. 3.581 kíló-
metri eftir.

„Welcome to... e... Kabúl,“ náði 
hún loks að botna, tyrkneska flug-
freyjan með aflitaða hárið. „Thank 
you for flying Pegasus Airlines,“ 
sagði hún næst við hermennina. 
Herflugið var hið ljúfasta; engin 
grenjandi börn og pláss til að 
leggja sig. 

Það er sól í Kabúl og lýsir af 
hvítum toppum fjallahringsins 
sem umlykur borgarstæðið. Djúp-
ar skorur í malbiki flugvallar-
ins. Vél frá Aserbaídsjan á vinstri 
hönd, Kam-Air hægra megin, en 
það flugfélag er í eigu sterkefn-
aðra Hasara. Þeir eru til, þótt ekki 
sé svo að skilja á Flugdrekahlaup-
aranum. Háaldraðir Volvo og 
Scania tankbílar standa moldugir 
í sólinni, án sjáanlegs hlutverks.

Erum heldur rislág eftir volkið 
í háloftunum. Framundan bíður að 

því er virðist fúlskeggjaður alls-
herjargoði í norskum herbúningi 
með útbreiddan faðminn. Hann 
heilsar okkur á íslensku. En þetta 
er víst ekki goði og búningurinn 
er íslenskur, eftir norskri fyrir-
mynd. Sá skeggjaði, Ingi Þór, út-
býtir lyklum að svefngámum og 
býður upp á ömurlegt kaffi. Höld-
um í bíltúr um flugvöllinn, sem er 
eitt risavaxið framkvæmdasvæði 
og alþjóðleg herstöð.

Skyndilega heyrast sprengingar 
í fjarska. Enginn kippir sér neitt 
upp við það. En þegar þær endur-
taka sig stuttu síðar vill Ingi Þór 
vita hver fjandinn sé á seyði og 
skokkar í átt að flugbrautinni til 
að átta sig. Já, þetta er í malar-
námunni hér í austri. Ef þið heyr-
ið sprengingar þaðan er ekkert að 
óttast. Sprengingar úr vestri, það 
væri önnur saga. 

Seinna á ferð með öðrum friðar-
gæsluliða. Hann tæmir tankbíl af 
einhverjum slökkvivökva ásamt 
bandarískum verktaka. Sá er 
ekki á því að hljóðin hafi borist úr 
malarnámunni og segir frá svip-
uðum hávaða fyrr í mánuðinum. 
Ekkert hafi verið um það rætt, en 
hann viti fyrir víst að þá hafi verið 
eldflaugaárás í höfuðborginni.

Um kvöldið er farið á eina af 
fjölmörgum krám á kampnum: 
Nordica, samskandinavískur stað-
ur. Bjórneysla á beis er takmörk-
uð við tvo skammta á mann.

Allah akbar! Ljúfur söngur morgun-
bænarinnar rýfur annars andvöku-
nótt. Tónarnir heyrast greinilega 
inn í gáminn, en moldarhús Kabúl-
borgar standa rétt upp við girð-
ingu flugvallarins.

Morgunmatur í stórum sal, sem 
tekur eflaust þúsund manns. Hun-
angsmelónur og sætar appelsínur, 
innfluttar frá Dubai-furstadæm-
inu og framreiddar af Pakistönum 
og Filippseyingum. Hér eru allra 
þjóða kvikindi. 37 þjóðir standa 

hér opinberlega að alþjóðlegu her-
námi/uppbyggingu. Jafnvel Al-
banar eru hér áberandi með sinn 
volduga arnarprýdda fána gnæf-
andi yfir eldhúsinu. 

Hér á kampi eru fjölmargar 
verslanir sem selja bækur, búrk-
ur, sælgæti og kúbverska vindla. 
Þýska búðin selur minjagripi um 
þýska herinn. Á einum bolnum, 
undir mynd af vopnuðum þýsk-
um sérsveitarmönnum, stendur 
„Við gerum húsleit, UM ALLAN 
HEIM!“ Víst er sjálfstraust Þjóð-
verja að aukast.

Á drullugum götum ráfa villi-
kettir í leit að rottum. Þeir eru 
ámátleg dýr og mjálma ekki, held-
ur æpa afar mannlega, svo kalt 
vatn rennur milli skinns og hör-
unds. Þeir eru varir um sig, enda 
réttdræpir pestberar.

Kabúl-sprænan sem renn-
ur gegnum höfuðborgina liggur 
að flugvellinum, undir hann og 
út hinumegin. Lækurinn er opin 
skólprás borgarinnar. Sem betur 
fer er vindur máttlaus.

Í filippseyska kaffihússgámnum 
er þröngt og sest hjá mér frönsk/
alsírsk herstúlka. Hún kom hing-
að sjálfviljug, en sér eftir því og 
hlakkar mikið til að komast heim að 
lifa eðlilegu lífi. „Sometimes, is like 
prison,“ segir hún mér dapurlega.

Keyrum um næsta nágrenni. Þar 
eru miklar framkvæmdir, því 
innan skamms á að flytja hernað-
arstarfsemina um set og koma þar 
upp borgaralegri starfstöð með 
fraktgeymslum og tilheyrandi. Í 
fimm ár hefur verið hér vestrænn 
her og enn er verið að hreinsa nán-
asta umhverfi herstöðvarinnar af 
jarðsprengjum. Sífellt finnast ný 
menguð svæði. Afganar eru vanir 
þessu og setja víst ekki efst á for-
gangslistann að segja Samein-
uðu þjóðunum hvar jarðsprengjur 
megi hirða úr jörð. Það er grá-
myglulegt og blautt á jarðsprengu-
svæðinu við flugvöllinn. Afgan-
arnir standa þar í skotheldum 
vestum og pota prikum í jörðina.

Friðargæsluliði gerir mér ljóst 
að í Kabúl sé blaðamönnum ekki 
treyst. Nokkuð erfitt að fá Íslend-
ingana í viðtal.

Um kvöldið spjalla ég við mið-
aldra belgíska lögreglumenn, sem 
ferðast víða við störf sín. Þeir 
segja mér frá ástandinu í Kongó. 
Torvelt sé að koma landinu í hend-
ur heimamanna, sem nenni engu. 
Kongóbúar þjáist af „svörtu gáfna-
fari“ og vilji ekki læra. Því þurfi 

belgískir sérfræðingar og fyrir-
tæki að stjórna ýmsu þar, enn um 
sinn.

Heimsæki bandarískan ofursta, 
sem dvelur í höfuðstöðvum Al-
þjóðlegu öryggissveitanna, ISAF. 
Til þess þarf bílalest. Minnst 
tvo brynvarða bíla og eina fimm 
breska sérsveitarmenn. Klæddur 
í níðþungt járnvesti og með hjálm 
á höfði. Bretarnir með vélbyss-
ur. Bílferðin hefst á undirbún-
ingsrapporti þar sem farið er yfir 
hvernig bregðast skuli við fyrir-
sát og hvað „sá eini sem eftir lifir“ 
eigi að gera, fari illa.

Keyrum gegnum bæinn og bíl-
stjórinn virðist forðast allt sem 
nálgast bílinn, jafnvel lítil börn. Í 
hernaði leynast hætturnar víða. 

Á leiðinni til baka eru sérsveitar-
mennirnir okkar beðnir að vernda 
vörubíl sem flytur vistir á flug-
völlinn. Höldum af stað. Herjeppi 
fremst og aftast og vörubíllinn 
fyrir miðju. Á hringtorgi hverf-
ur fremri herjeppinn skyndilega. 
Talstöðin dettur út um leið. Breski 
sérsveitarmaðurinn Ice Baby frá 
Suður-Afríku státar af sex ára 
reynslu, en fríkar út. „I’ve lost 

Velkomin til... hérna, Kabúl
Blaðamaður Fréttablaðsins, Klem-
ens Ólafur Þrastarson, heimsótti 
Íslensku friðargæsluna í Kabúl í 
Afganistan á dögunum. Margt bar 
fyrir augu og birtast hér brot úr dag-
bókum hans. 



Rauðhellu 1, 220 Hafnarfjörður 

NÁNARI UPPLÝSINGAR FÁST HJÁ SÍMONI: 896-3890
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Matreiðslumaður
óskast á Hótel Sögu

Radisson SAS Hótel Saga

 820 9919 

karl.davidsson@radissonsas.com

Okkur á Hótel Sögu vantar 
matreiðslumann í liðsheild okkar

VANTAR ÞIG RÉTTA 
STARFSFÓLKIÐ?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS
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Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Verkefnisstjóri
félagslegra verkefna í Malaví

firóunarsamvinnustofnun Íslands óskar eftir a› rá›a
verkefnisstjóra félagslegra verkefna í Malaví.

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 1. maí nk.

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

Starf verkefnisstjóra felst í a› hafa umsjón me› verkefnum sem fiSSÍ sty›ur í Malaví á svi›i
fullor›insfræ›slu og félagsmála. Verkefnisstjórinn vinnur nái› me› heimamönnum, fl.á.m.
starfsfólki fullor›insfræ›slu, fræ›sluyfirvöldum og félagsmálará›uneyti og tekur auk fless flátt
í samræmingu flróunarstarfs me› ö›rum. Áætlanager›, sk‡rsluger› og bókhald eru hluti af
starfinu, sem og verkstjórn og mannaforrá›. fiá er verkefnisstjóra ætla› a› vera umdæmisstjóra
fiSSÍ í landinu til a›sto›ar og rá›gjafar.

Búseta starfsmanns er í höfu›borginni Lilongwe en starfi› krefst fless a› hann sé miki› á fer›inni
vi› erfi›ar a›stæ›ur. Einnig flarf hann a› dvelja reglulega vi› Malavívatn flar sem ekki hentar a›
vera me› börn. Starfi› hentar flví ekki vel fyrir flann sem hefur börn á framfæri sínu.

Rá›i› ver›ur til tveggja ára.

Hæfniskröfur
Kröfur um menntun og reynslu:

Háskólamenntun á svi›i félagsvísinda er skilyr›i.
Starfsreynsla á svi›i flróunarsamvinnu er mikilvæg.
Reynsla af verkefnastjórnun er mikilvæg og reynsla af sjálfstæ›um verkefnum.
fiekking á flróunarmálum er mikilvæg.

A›rar hæfniskröfur:
Mjög gó› kunnátta í ensku og íslensku er mikilvæg.
fiekking á a›stæ›um og starfsreynsla í Afríku er kostur.
Færni í mannlegum samskiptum, sveigjanleiki og a›lögunarhæfni.
Gó› tölvukunnátta.

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Hörðuvallaskóli 
Hörðuvallaskóli hóf starfsemi sína haust-
ið 2006 og er því yngsti skólinn í Kópavogi. 
Einkunnarorð skólans “Það er gaman í skólanum“
endurspeglast í starfi skólans. Megin áherslur 
skólans eru á heilbrigði og hollustu, ásamt því 
að leggja sérstaka áherslu á grunnfögin í 1. – 4. 
bekk: lestur, stærðfræði og ritun. Reynt er að 
beita sem fjölbreytilegustum kennsluaðferðum, 
einstaklingslega og í hópi til að koma sem best 
til móts við nemendur. 
Markviss hreyfing er skipulögð á hverjum degi 
fyrir alla nemendur.
Næsta vetur verður kennsla í 1. – 7. bekk og því 
vantar okkur starfsmenn til viðbótar við okkar 
hressa hóp.

• Deildarstjóra á miðstig.

Starfsvið: Skipulagning kennslu og starfs á 
stiginu. Umsjón með námskrárgerð ásamt 
teymisvinnu með öðrum stjórnendum skól-
ans.
Menntunarkröfur:

 Kennaramenntun og framhaldsmenntun á 
sviði uppeldis- og menntunarfræða eða þró-
unar í skólastarfi.
Kröfur um reynslu:

 Reynsla af stjórnun æskileg. Reynsla af 
kennslu og vinnu með börnum og ungling-
um nauðsynleg.

• Umsjónarkennara í 1. bekk, 6. og 7. bekk 
 Meðal kennslugreina eru: íslenska, stærð-

fræði,náttúrufræði, textílmennt, myndmennt.

• Sérkennara í hlutastarf.

Upplýsingar gefur skólastjóri Helgi Halldórsson. 
Umsóknir og/eða fyrirspurnir berist á netfangið:
helgihall@kopavogur.is , einnig eru gefnar upp-
lýsingar í síma 868 4239 eða 570 4950.

Hvetjum konur jafnt 
sem karla 

að sækja um störfin.



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 12. apríl.

Í vefdeild Símans vinnur metnaðarfullur og samstíga hópur
einstaklinga af miklum eldmóði að þróun og rekstri vefja
Símans. Í vefdeild er skemmtilegur starfsandi þar sem
frumkvæði og góðar hugmyndir fá að njóta sín. Vefdeild
vinnur náið með markaðsdeild, hugbúnaðarþróun, lausna-
sérfræðingum og framlínu.

Ef svo er þá er vefdeild Símans að leita að vönum vefstjóra í spennandi verkefni. Viðkomandi er
ætlað að vera í fararbroddi þriggja manna teymis sem er ábyrgt fyrir efni og útliti á vefjum Símans.
Starfið felur í sér stefnumótun, mikil samskipti við notendur og efnisveitendur, auk almennra

verkefna vefstjóra, svo sem ritstjórn á vefjum og umsjón með útliti og framsetningu efnis.

Hæfniskröfur
Brennandi áhugi og reynsla af vefmálum
Hæfni og áhugi á því að vinna með fólki
Góð tilfinning fyrir íslensku máli
Ritfærni
Næmt auga fyrir framsetningu og útliti
Háskólapróf er skilyrði

Ertu vefstjóri
af guðs náð?
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Nánari upplýsingar veitir:
Erla Hrönn Aðalgeirsdóttir, forstöðumaður vörslu og viðskiptaumsjónar, í síma 410 7951.
Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá til starfsumsokn@landsbanki.is eða á www.landsbanki.is

Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk.

Varsla og viðskiptaumsjón
Óskum eftir að ráða starfsmenn í vörslu og viðskiptaumsjón á upplýsingatæknisviði bankans. 
Meðal helstu verkefna deildarinnar eru frágangur verðbréfa-, afleiðu- og gjaldeyrisviðskipta, 
varsla verðbréfa, reikningshald og uppgjör verðbréfa- og lífeyrissjóða. Í deildinni starfa um 
60 manns í höfuðstöðvum bankans.

Leitum að öflugum aðilum í eftirtalin störf:

• Reikningshald og gengisútreikningar verðbréfasjóða 
og fjárvörslusafna

• Umsjón með gæða- og ferlamálum fyrir lífeyrissparnað 

• Varsla verðbréfa og þjónusta við viðskiptavini 

• Afgreiðsla og uppgjör erlendra verðbréfaviðskipta 

• Frágangur og uppgjör afleiðuviðskipta 

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Viðskiptafræðimenntun eða önnur háskólamenntun 

• Góð enskukunnátta 

• Frumkvæði og vilji til að ná árangri 

• Nákvæmni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð 

• Hæfni í samskiptum

• Reynsla af sambærilegum störfum kostur 

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

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

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

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

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



Skóli með áherslu á þróunarstarf og nýbreytni í starfs-
háttum auglýsir eftir  ugum kennurum til starfa

Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
næsta haust.  Skólinn var stofnaður haustið 2004 og starfar 
í nýrri byggingu.  Næsta haust mun síðari hluti bygging-
arinnar verða tekinn í notkun en þar verður m.a. mjög góð 
og vel búin tónmenntastofa.  Næsta skólaár verða um 320 
nemendur í 1. - 7. bekk við skólann.

Auglýst er starf umsjónarkennara, sérkennara og t
ónmenntakennara.

 -
leika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 

 eru mikilvægir 
eiginleikar.

nna á vef skólans http://www.
sunnulaekjarskoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Edwald í 
síma 480-5400 eða tölvupósti, birgir@sunnulaek.is.

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2007.

Umsókn sendist til skólastjóra Sunnulækjarskóla, 
Norðurhólum 1, Selfossi.

Sunnulækjarskóli

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

Umsóknarfrestur er til 12. apríl.

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

800 7000 - siminn.is

Hvort viltu verða
verslunarstjóri eða
sölusérfræðingur?

Síminn óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslun Símans
í Smáralind. Um er að ræða rekstur verslunar og starfs-
mannastjórnun. Í boði er krefjandi starf þar sem reynir á
skipulagshæfileika, frumkvæði og mannleg samskipti.

Helstu verkefni
Daglegur rekstur verslunar
Stjórnun starfsmannamála
Áætlanagerð og eftirlit
Samskipti við ytri og innri viðskiptavini Símans
Birgðahald og vörustýring

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun skilyrði
Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum æskileg
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund
Þekking á símabúnaði og fjarskiptamálum er 
æskileg en ekki nauðsynleg

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná árangri
og hefur gaman af því að vinna í hóp. Allar verslanir Símans
vinna öflugt gæðastarf og því er kostur ef umsækjendur hafa
reynslu af slíku.

Verslunarstjóri
Síminn óskar eftir að ráða sérfræðing í sölu á Einstaks-
lingssviði. Um er að ræða nýtt og spennandi starf í
krefjandi og árangursdrifnu umhverfi.

Sérfræðingur í sölu

Helstu verkefni
Heldur utan um söluskýrslur og greiningar fyrir sölu
Vinnur í nánu samstarfi við söluuppgjör
Verkefnastýring búnaðar
Umsjón með verðkönnunum
Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun skilyrði
Greiningarhæfileikar og góð Excel kunnátta skilyrði
Nákvæmni og skipulagni skilyrði
Starfsreynsla af talnavinnu æskileg
Frumkvæði og metnaður til að takast á við
krefjandi verkefni

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem vill ná
árangri og hefur gaman af því að vinna í hóp. Allar
verslanir Símans vinna öflugt gæðastarf og því er kostur
ef umsækjendur hafa reynslu af slíku.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

2
7

0
5

2

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Nánari upplýsingar veitir:
Edda Rós Karlsdóttir forstöðumaður greiningardeildar, í síma 410 7381, 
og Ingibjörg Jónsdóttir starfsmannasviði, í síma 410 7902.

Umsóknir sendist á ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is eða á www.landsbanki.is 

Umsóknarfrestur er til 18. apríl nk.

Greiningardeild

Landsbankinn óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í greiningardeild. Um er að ræða krefjandi verkefni 
við greiningu á efnahagsmálum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á helstu forritum til talnagreiningar 
og eiga auðvelt með að tjá sig skipulega í ræðu og riti á íslensku og ensku. Starfið krefst hópvinnu og
færni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Greining á íslenskum efnhagsmálum og skuldabréfamarkaði

• Spá um helstu hagstærðir og um þróun á gjaldeyris- og 

vaxtamarkaði

• Útgáfa og kynning á greiningum

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

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

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

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

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

Sérfræðingur í efnahagsmálum og greiningu skuldabréfa

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Meistarapróf í hagfræði eða sambærileg menntun

• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Landsbankinn óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í hlutabréfateymi greiningardeildar. Viðkomandi 
þarf að hafa brennandi áhuga á fjármálamarkaði og eiga auðvelt með að tjá sig skipulega í ræðu og riti 
á íslensku og ensku. Starfið krefst hópvinnu og færni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

• Verðmat á skráðum hlutafélögum

• Mat á stöðu og horfum á verðbréfamarkaði

• Samskipti við markaðsaðila og forsvarsmenn fyrirtækja

• Kynningar á greiningum 

Sérfræðingur í verðmati hlutabréfa

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða 

sambærileg menntun

• Þekking á verðlagningu hlutabréfa

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Framhaldsmenntun eða reynsla af 

sambærilegum störfum er æskileg

Þverhol t  14 •  105 Reykjav ík  •  www.hol l . is  •  hol l@hol l . is

Fasteignasalan Hóll Reykjavík 
óskar eftir sölufulltrúum

Fasteignasalan Hóll óskar eftir sölufulltrúum til starfa
sem fyrst. Óskað er eftir drífandi og ábyrgðarfullum ein-
staklingum, konum/körlum, verða að hafa reynslu af
sölustarfi á fasteignasölu og/eða sölustörfum. Viðkom-
andi einstaklingur verður að geta unnið sjálfstætt innan
mjög metnaðarfulls hóps. Krafa er gerð um hreint saka-
vottorð. Í boði eru góð laun og góð vinnuaðstaða auk
kennslu á starfssviðinu.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
Björn Daníelsson hdl og löggiltan fasteignasala 

í síma 595-9012, 849-4477 
eða á netfangið bjorn@holl.is.

Fr
u

m

Við leitum að duglegu, heiðarlegu og stundvísu starfsfólki sem vill 

verða hluti af öflugri liðsheild.

Við óskum eftir starfsfólki í fullt starf í dagvinnu.  Vinnutími er frá 

kl. 08:00 til 17:00.

Fastráðnum starfsmönnum 11-11 bjóðast ýmis fríðindi svo sem 

afsláttur í fjölda verslana og heilsuræktarstyrkur.

Upplýsingar gefur Ragnheiður, í síma 822-7053. Hægt er að fylla út umsókn

á vefsíðu okkar www.11-11.is eða sækja um í versluninni að Laugavegi 116.



Jafningjafræðsla Hins 
hússins er forvarnar-
starf, unnið af ungu fólki 
fyrir annað ungt fólk. 
Vilmundur Sveinsson, 
formaður Nemendafélags 
Verslunarskólans, er einn 
þeirra sem sinntu því 
starfi í fyrrasumar. 

„Umsækjendur um jafn-
ingjafræðsluna í fyrra voru 
um 120 og ég var ánægður 
með að vera einn þeirra sem 
urðu fyrir valinu. Það var 
góður níu manna hópur sem 
náði mjög vel saman.“ 

-Hvað gerðuð þið?
„Þetta byrjaði á því að 

við fórum á tveggja vikna 
námskeið um sjálfsstyrk-
ingu, kynfræðslu, fíkn, ungl-
ingamenningu, átraskan-
ir og margt fleira. Síðan 
tókum við að boða fagnaðar-
erindið og fórum í hópa á 
vegum Vinnuskóla Reykja-
víkur. Töluðum við krakka 
sem höfðu nýlokið 9. bekk og 
vorum með hverjum hóp í 
heilan dag. Við spiluðum fót-
bolta og fleira en fjölluðum 
líka um allt mögulegt eins og 
tölvufíkn, eiturlyf, áfengi, 
siðferði, kynlíf, heilbrigðan 
lífsstíl og jákvæða hugsun.“ 

-Tóku unglingarnir mark 
á ykkur?

„Já, flestir spurðu mikið 
og höfðu áhuga á umræðu-
efnunum. Ég hef fylgst með 
nokkrum sem ég hitti síð-
asta sumar og sé alveg að 
þetta starf hefur borið ár-
angur. Bara það að heyra 
jafningja tala um kynlíf 
en ekki einhvern sextug-
an kennara skiptir miklu 
máli. Líka um áfengi, dóp 
og tölvur. Við sem yngri 
erum vitum hvernig krakk-
ar hugsa og náum betur til 
þeirra en eldra fólkið.“ 

-En hvernig fannst þér 
sjálfum starfið?

„Þetta er óneitanlega 
skemmtileg vinna því hún 
snýst um að rækta krakk-
ana. Ég lærði margt á þessu 
tveggja vikna námskeiði 
og líka um þann heim sem 
krakkarnir lifa í. Þessi 
reynsla á eftir að nýtast 
mér áfram. Ég verð ekki í 
þessu starfi í sumar en ég 
mæli alveg með því.“ 

-Fékkstu sæmilega borg-
að?

„Já, já, það var allt í lagi. 
Auðvitað hefði maður getað 
farið í einhverja skrifstofu-
vinnu að stimpla inn tölur og 
fengið betri laun. En það er 
gaman að vera úti í sólinni 
við að sinna fólki og fræð-
ast um samfélagið í leið-
inni. Það vegur bara meira 
en peningar.“ 

Starf sem snýst um 
að fræða jafningja

Nýr formaður verkalýðs-
félags Vestfjarða kjörinn.

Finnbogi Sveinbjörnsson, 
ritari Verkalýðsfélags Vest-
fjarða, var kjörinn nýr for-
maður félagsins í póstkosn-
ingu sem staðið hefur yfir 
meðal félagsmanna síðan 
14. mars. Tveir voru í kjöri 
til formanns, en Helgi Ólafs-
son, varaformaður verka-
lýðsfélagsins, bauð sig einn-
ig fram. Alls bárust 603 
atkvæði, af þeim fékk Finn-
bogi 420 en Helgi 176. Sjö 
atkvæðaseðlar voru auðir 
eða ógildir. 
Finnbogi er starfsmaður 
Flugfélags Íslands á Ísa-
firði. Hann tekur við for-
mennsku af Pétri Sigurðs-

syni, en hann hefur verið 
formaður Verkalýðsfélags 
Vestfjarða frá því það var 
stofnað árið 2002. Áður var 
hann formaður Verkalýðs-
félagsins Baldurs frá árinu 
1974.
Formannsskipti verða á 
næsta aðalfundi félagsins, 
sem haldinn verður í vor.

Afgerandi sigur



Vegna aukinna verkefna 
óskum við eftir að ráða 
í eftirtaldar stöður:

-  verkefnastjóra  (byggingatæknifræðing eða 
   sambærileg menntun)
-  verkstjóra 
-  stálsmiði
-  smiði
-  vélstjóra

Áhugasamir  samband við Hamar ehf. 
Vesturvör 36. Kópavogi S: 5646062 Ernst eða Sigurð.

SPRON leitar að metnaðarfullum
og traustum þjónustustjóra í 
útibú SPRON í Álfabakka. Útibúið 
í Álfabakka tilheyrir austurvæði
útibúa SPRON. 

Helstu verkefni:

• Dagleg stjórnun útibúsins

• Markaðs- og sölumál í samvinnu við
útibússtjóra og markaðssvið

• Ábyrgð og eftirfylgni við þjónustustefnu
SPRON sparisjóðs

• Samskipti við núverandi viðskiptavini og
öflun nýrra viðskiptavina á ört stækkandi
markaðssvæði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta, stjórnunar

eða sambærilegt

• Reynsla af stjórnun skilyrði

• Reynsla og/eða áhugi á markaðs- og
sölumálum skilyrði

• Hagnýt reynsla af bankastörfum og
fjármálamarkaði æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum og þjónustulund

• Frumkvæði, kraftur og brennandi áhugi
á að ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Bergmann Einarsson, útibússtjóri austursvæðis
útibúa SPRON, í síma 550 1200. Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON,
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 12. apríl nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Þjónustustjóri
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Vegna aukinna verkefna í tengslum við GoPro-hugbúnaðinn leitar Hugvit hf að starfsfólki.
Viðskiptavinir Hugvits eru mörg af stærstu fyrirtækjum landsins ásamt fjölda erlendra 
viðskiptavina. 

Starfsfólk í hugbúnaðarþjónustu og verkefnastjórn

Hugbúnaðarþjónusta
Um er að ræða mjög fjölbreytt starf sem felst meðal 
annars í því að vinna með viðskiptavinum Hugvits við 
að setja upp og þjónusta hugbúnaðarlausnir. 

.Net, MS SQL, MS IIS.

IBM Websphere, Lotus Domino og IBM DB/2

Menntun og reynsla
Tæknimenntun á háskólastigi og/eða reynsla af 
störfum við hugbúnaðarþjónustu.

Verkefnastjórn / lausnir
Verkefnastjórn og tæknileg skilgreining 
hugbúnaðarverkefna ásamt vinnu við ýmsar lausnir 
tengdar GoPro-hugbúnaðinum.

Menntun og reynsla
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði. 
Reynsla af verkefnastjórn og þekking á PRINCE2 er 
æskileg.

(sérstaklega enska). Hafa áhuga og getu til að vinna í 
samhentum hópi starfsmanna. Hafa áhuga á að læra 
nýja hluti og takast á við krefjandi verkefni

Umsóknir berist til 
Helgu Ingjaldsdóttur starfsmannastjóra
helga@hugvit.is



Starfsmaður óskast í aukavinnu 
strax og í heilsdagsstarf í sumar.

Upplýsingar í s. 698 2818 og 568 2818
Skóarinn í Kringlunni

Viltu vinna hjá
fyrirtæki ársins

... og verða mikilvægur hluti af sístækkandi, samhentum og skemmtilegum hópi.

Vegna mikilla og sívaxandi umsvifa leitar Danól hf. nú eftir ákveðnum og metnaðarfullum
einstaklingi til starfa í Vörustjórnunardeild okkar. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt,
tekið að sér og stýrt verkefnum og leitt þau til lykta.

Starfssvið
- Samskipti við birgja
- Birgðastýring
- Gerð innkaupaáætlana
- Samskipti við flutningsaðila

Hæfniskröfur
- Vörustjórnunarmenntun
- Reynsla af innkaupum er kostur

Danól er stærsta fyrirtækið á sviði matvöruinnflutnings á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 80 manns. Danól vill
stuðla að því að starfsfólki líði vel og hafi tækifæri til að vaxa í starfi. Sölufólk okkar heimsækir reglulega verslanir,
fyrirtæki og veitingahús um allt land og er sölu- og dreifingarkerfi Danól með því fullkomnasta sem gerist. Meðal
þekktari vörumerkja Danól eru Nestlé, Merrild kaffi, Burton’s, Daloon, Hatting, Findus, Göteborg’s kex, Oroblu,
Duni, Haribo og Mentos. Danól er til húsa við Skútuvog 3, þar sem 4500 palla vörulager okkar er staðsettur og
Draghálsi 12.

Nánari upplýsingar gefur Hafsteinn Ingibjörnsson
í síma 580-6600 eða hi@danol.is sem
jafnframt tekur við umsóknum.

Umsóknarfrestur er til 16. apríl.

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

KRANASTJÓRAR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða kranastjóra til starfa. 

Um er að ræða stjórnun á byggingarkrönum.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Viltu vinna hjá stærstu
fasteignasölukeðju í heimi?
Við bjóðum upp á fjölbreytt og lifandi starf, 
góðan starfsanda, þægilegt og afkastahvetjandi kerfi.
Við leitum að harðduglegu sölufólki.
Mikil vinna og góðar tekjur í boði fyrir alvöru sölufólk.
Ef þetta er eitthvað fyrir þig sendu þá umsókn á
gudrun@remax.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bæjarhrauni  6   •   220 Hafnarf i rði
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Umsjá Nýherja veitir fyrirtækjum og stofnunum framúrskarandi þjónustu og
ráðgjöf við hönnun og skipulagningu hýstra tölvukerfa. Hagkvæmur rekstur 
og hátt þjónustustig fyrir fast og fyrirsjáanlegt gjald einkennir þjónustuna.



Vaktstjórar
Óskum eftir að ráða vaktstjóra í sumarafleysingar.

Reynsla af verslunarstörfum og/eða vaktstjórn skilyrði.

Aldurstakmark 20 ára.

Kjötmaður
Kjötmaður óskast á vaktir í Nóatúni 17.

Kjötstjóri óskast í Nóatún Grafarholti.

Fiskborð Nóatúns Grafarholti og Rofabæ
Við leitum nú eftir jákvæðum og þjónustuliprum aðilum í fiskborð Nóatúns í Grafarholti og 

Rofabæ. Reynsla eða þekking af sambærilegu starfi æskileg.

Spennandi störf í boði!
í hópinn

Við bjóðum ykkur

velkomin

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

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

við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

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

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

Steinþóra Þórisdóttir 
er menntuð sem líf-
eindafræðingur frá 
Tækniháskóla Íslands og 
útskrifaðist þaðan árið 
1996. Í dag starfar hún 
hjá Encode - íslenskum 
lyfjarannsóknum og hefur 
eftirlit með því að rann-
sóknir fari þar rétt fram.

„Starf mitt felst í því að 
fylgjast með hvort farið sé 
eftir reglum og reglugerð-
um við rannsóknavinnu og 
reglurnar þarf ég að hafa 
alveg á hreinu. Svo þarf 
ég líka að fara yfir vinnu 
lækna og hjúkrunarfræð-
inga og sannreyna hvort 
þeirra vinnubrögð hafi verið 
eftir bókinni. Hvort allt hafi 
verið fært inn rétt og hvort 
öll gögn séu ófölsuð,“ segir 
Steinþóra og útskýrir nánar. 
„Á íslensku er starfstitill-
inn minn vaktari, sem mér 
þykir fremur óspennandi 
orð, en á ensku kallast fólk 
í mínu starfi CRA eða Clin-
ical Research Associate. 
Bakgrunnsmenntun úr heil-
brigðisgeiranum er mjög 
góð fyrir þetta starf og ég 
verð að segja að menntun 
mín í lífeindafræði hefur 

reynst mér vel á þessu sviði. 
Lífeindafræði gengur nefn-
inlega fyrst og fremst út á 
rannsóknir á mannfólki,“ 
segir Steinþóra. 
„Þegar ég var að velja mér 
nám á sínum tíma hafði 
ég hug á að fara í líffræði 
en svo komst ég að því að 
mig langaði ekkert til að 
læra um plöntur, fiska og 
dýr. Lífeindafræðin var því 
kjörinn valkostur því þar 
lærir maður um það sem 
gerist í mannslíkamanum. 
Stór hluti af náminu felst til 
dæmis í blóðrannsóknum og 
að greina sjúkdóma úr blóð-
prufum. Margir sjá starf 
lífeindafræðingsins þannig 
fyrir sér að hann sitji og 
taki blóð allann daginn, en 
það er þó í raun bara örlít-
ill hluti af starfinu. Sjálf er 
ég sérmenntuð í blóðmeina- 
og vefjafræðum, en í vefja-
fræðum skoðar maður vefi 
í smásjá þannig að hægt 
er að horfa í þá og greina 
sjúkdóma,“ segir Steinþóra 
Þórisdóttir, sem nú hefur 
snúið sér frá blóði og frum-
um og er komin yfir í lyfja-
rannsóknir. „Mitt sérsvið 
í dag er að fara yfir rann-
sóknir á lyfja- og lyfleysu-
tilraunum, en niðurstöður 
úr þeim geta oft verið mjög 
forvitnilegar.“

Rannsakar 
rannsóknir



Crinis//hár  Þönglabakka 1  109 Reykjavík  sími 557  4600 

Óskum eftir áhugasömum hársnyrtimeistara, sveini og nema
einnig vantar okkur aðstoðamanneskju.
Vinsamlegast hafið samband í síma 557-4600 895-9858 eða 
695-5868

Fótaaðgerðafræðingur
Öldrunarheimili Akureyrar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir fótaaðgerðafræðingi til 
að taka að sér fótaaðgerðir fyrir íbúa heimilanna. 
Öldrunarheimili Akureyrar reka 3 heimili fyrir alls 195 íbúa. 
Heimilin eru: Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hlíð, Dvalarheim-
ilið Kjarnalundur og sambýlið í Bakkahlíð. Fjöldi aðgerða á 
árinu 2006 var um 350.

Viðkomandi þarf að hafa gilt fótaaðgerðanám og 
löggildingu til þess að starfa sem slíkur.

Frekari upplýsingar veitir Friðný B. Sigurðardóttir, þjónustu-
stjóri Öldrunarheimila Akureyrar í Hlíð, Austurbyggð 17 eða 
í síma 460 9100.  Netpóstur: fridny@akureyri.is

grunnsk
Grunnsk

Barngóð manneskja óskast!
Fjölskylda í Garðabæ leitar eftir barngóðri manneskju 
til að gæta tæplega 1. árs gamallar stúlku frá 16. apríl 

- 15. júní, frá kl. 9 - 13 eða lengur, alla virka daga.

Þeir sem hafa áhuga hafa samband í s. 696 6808 eða á 
agusta@hive.is

Málarar
Vegna aukinna verkefna vantar okkur málara í vinnu eða 

menn vana málaravinnu. Einnig vantar okkur nema í 
málaraiðn. Framtíðarvinna.

Upplýsingar veitir Már Guðmundsson í síma 660-3740
G. Helgason ehf.,

Már Guðmundsson, málarameistari.



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

Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ár (fæddir 1990).

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

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 
Þjónustumiðstöðinni

Vinnuskóla Hafnarfjarðar 
( í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hrauntungu)

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

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

Garðyrkjustjórinn í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða starfsfólk til sumarstarfa.

ÍTH óskar eftir að ráða starfsfólk 
í eftirtalin sumarstörf:

– alla vega stundum…

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

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

Einnig eru eftirtalin sumarstörf laus til umsóknar:

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

Þessi störf eru ætluð 17-20 ára ungmennum.

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

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 

Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Þjónustumiðstöðinni, Hringhellu 9

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veittar í síma 565-1899.

Logn og blíða, sumarsól
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VA ARKITEKTAR ehf

LEITUM  AÐ
ÁHUGASÖMU
STARFSFÓLKI

Á  ÖLLUM  
SVIÐUM

HÖNNUNAR



FAMILIE PÅ LANDET I DANMARK
SØGER HJÆLP I HUSET
Vi er en travl familie med mange aktivititer som søger en ung 
dansktalende pige til at hjælpe os med at få hverdagen til at hænge 
sammen.

Vi bor på en moderniseret bondegård, et nedlagt landbrug, omgivet 
af den skønneste natur i udkanten af Haslev på Sjælland.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå af, kærlig og om-
sorgsfuld pasning af vores to børn Josephine og Jamie, begge 8 år 
gamle. Bringning og afhentning af børnene til skolen samt hjælp til 
lektielavning. Derudover er der daglig behov for hjælp til indkøb, 
lettere oprydning samt rengøring. Kan du lave mad vil dette også 
være en hjælp men ikke en nødvendighed.

Du vil skulle bo hos os og får dit eget dejlige store værelse med 
eget tv, computer og musikanlæg. Arbejstiderne vil være vekslende 
og der vil forekomme nogen weekendarbejde. 

Du er minimum 18 år og ikke ryger, kørekort er en fordel. Da vi 
har dyr, hunde og katte, er det vigtig du ikke har allergi.

Lønnen DKK 3000/pr måned, fri kost og logi samt diverse goder.

Susanne Schultz. e-mail: sschultz@estee-lauder.co.uk
Tel: 00-4540451779



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
BÆJARSKIPULAG:
• Landslagsarkitekt

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 

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig 

• Deildarstjóri eldra stigs

• Kennari í leikrænni tjáningu

Hörðuvallaskóli:
• Deildarstjóri á miðstig

• Umsjónarkennari í 1. bekk

• Umsjónarkennari í 6. bekk

• Umsjónarkennari í 7. bekk

• Sérkennari - hlutastarf

Kársnesskóli:
Laus staða skólaárið 2007-2008:

• Stærðfræðikennari á unglingastigi

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

• Stuðningsfulltrúi 100%

• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari

• Sérkennslustjóri

• Matráður

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

Orkuveita Reykjavíkur 
ræður árlega á þriðja 
hundrað námsmanna í 
sumarstörf í hinar ýmsu 
deildir. Sólrún Kristjáns-
dóttir er verkefnastjóri 
starfsþróunar og veit 
meira um málið. 

„Sumarstörfin sem við bjóð-
um ungu fólki upp á tengjast 
þeim fögum sem það lærir 
yfir veturinn,“ segir Sólrún. 
„Við ráðum til dæmis iðn-
nema úr rafvirkjun, pípu-
lögnum og smíðadeildum. 
Við fáum viðskiptafræðinga 
í fjármál, verkfræðinema 
í verkfræðideildina og svo 
höfum við alltaf verið með 
um 20 sérverkefni sem við 
ráðum háskólanema í, hvort 
sem það eru rannsókn-
ir eða einhver átaksverk-
efni sem þeirra menntun 
nýtist í. Fólk á framhalds-
skólaaldri fær vinnu í úti-
deild sem sér um viðhald á 

lóðum og fleiru, bæði hér á 
Bæjarhálsi, á Nesjavöllum 
og á Hellisheiðinni og líka 
ýmis innistörf á skrifstofu.“ 

Þegar Sólrún er beðin að 
nefna dæmi um störf sem 
tengjast vissu námi lítur 
hún yfir verkefnaskrána. 
„Tölvuþjónustan vill ráða 
tölvu- eða verkfræðinema 
í afleysingar og greiningar-
deild ætlar að ráða verk-
og tæknifræðinema í ýmis 
verkefni í sambandi við heitt 
og kalt vatn, bilanaskrán-
ingu og rannsókn á tækni-
vinnu á rafmagnssviði, 
svo eitthvað sé nefnt. Ann-
ars eru nánari upplýsingar 
um þetta allt inni á vefnum 
okkar sem er www.or.is, þar 
er linkur inn á sumarvefinn 
okkar. Fólk sækir líka um á 
vefnum. Við erum með um-
sóknarfrest til 31. mars og 
ætlum að reyna að svara um 
miðjan apríl. Áætlað er svo 
að almenn vinna byrji 1. júní 
og standi til 10. ágúst.“

Sumarstörf sem 
tengjast námi

Lækkun á félagsgjöldum 
og 412 milljón króna 
framl í VR varasjóð 
félagsmann var meðal 
þess sem samþykkt var á 
aðalfundi VR.

Aðalfundur VR 2007, sem 
haldinn var mánudags-
kvöldið 26. mars, sam-
þykkti lækkun félagsgjalds 
um 30%, 412 milljóna króna 
framlag í VR varasjóð fé-
lagsmanna og breytingu á 
því hvernig staðið er að vali 
á forystu félagsins. Gunnar 
Páll Pálsson, formaður VR, 
segir þessar tillögur miða 
að því auka lýðræði í félag-
inu og færa félagsmönnum 
ávinninginn af sterkri stöðu 
VR undanfarin ár. Í VR eru 
nú 26 þúsund félagsmenn 
og snerta þessar breytingar 
því um fjórða hvern starf-
andi mann á höfuðborgar-
svæðinu.

Tillaga um lækkun félags-
gjalds úr 1% af heildarlaun-
um í 0,7% var samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum 
á fundinum. Gunnar Páll 
segir stjórn hafa metið það 
svo að nú væri tækifæri 
til að lækka félagsgjaldið 
og því afráðið að leggja til-
lögu þess efnis fyrir fund-

inn. Félagið hefur verið 
rekið með góðum hagnaði 
undanfarin ár en hagnaður 
af starfsemi VR árið 2006 
var 980 milljónir króna sem 
er methagnaður. Lækkun 
félagsgjaldsins til framtíð-
ar er því liður í því að láta 
félagsmenn njóta þessarar 
góðu rekstrarafkomu.

VR varasjóður var stofn-
aður í fyrra með rúmlega 
850 milljóna króna stofn-
framlagi. Aðalfundurinn 
samþykkti að leggja 412 
milljónir króna inn á sjóð-
inn í ár. Allir félagsmenn 
munu fá sent yfirlit á næstu 
dögum þar sem fram kemur 
hversu mikið lagt er inn á 
sjóð hvers og eins.

Frétt af www.vr.is

Félagsgjald VR 
lækkað um 30%
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Vesturberg 70
111 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 98,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 13.800.000

4. herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Öll íbúðin er með parketi nema bað sem er flísalagt í hólf og gólf,
þar  er  ágætis  innrétting og öll  tæki  í  góðu standi.  Nýr  og stór  skápur  er  í  holi.  Eldhúsinnrétting er  hvít
mjög snyrtileg , góður borðkrókur er í eldhúsinu. Inn af eldhúsi er gott þvottahús. Í hjónaherbergi er stór
og góður skápur og annar í barnaherbergi. Húsið hefur verið klætt á þrjá vegu ásamt því að skift var um
gler að austanverðu. Íbúðin er öll hin snyrtilegasta. Sér garður. Stutt í alla þjónustu.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag  kl 17:00 til 17:30

Fálkahraun 14
220 Hafnarfjörður

Verð: 49.900.000
Stærð: 181.5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: Já

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

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 15.00 - 15.30

Garðabraut 16
300 Akranes

Verð: 14.800.000
Stærð: 92.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 14.400.000
Bílskúr: Nei

Góð 3 herb. 78.2 fm. íbúð á 3 hæð í fjölbýli. Verið er að klæða hluta af blokkinni og er það greitt. Íbúðin
skiptist  í  forstofu,  eldhús  með  flísum  á  gólfi  og  eldri  innréttingu.  Rúmgóð  stofa  með  plastparketi,
útgangur  út  á  svalir  með  góðu  útsýni.  Baðherbergi,  flísalagt,  baðkar  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Svefnherbergi án skápa, plastparket. Hjónaherbergi með góðum skápum, plastparket. Í kjallara er 14.4
fm. geymsla. Í sameign er þvottarhús, þurrkherbergi, hjólageymsla og wc með sturtu.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 18.00 - 18.30

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 í dag kl. 18:00-18:30
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Verð: 62,9
Stærð: 258,7

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 32.800.000
Bílskúr: já

Hvannhólmi 12
200 Kópavogur

Remax Lind  kynnir  glæsilegt  tveggja  hæða einbýlishús  með bílskúr  stutt  frá
sælunni  í  fossvogi.  Á neðri  hæð er flísalögð forstofa.  Rúmgott  þvottahús og
innangengt  úr  því  inn  í  gluggalaust  herbergi.  Baðherbergi  með  Mustang
flísum á gólfi,  smart  eikarinnréttingu með svörtum vask,  sturta og upphengt
wc með eikarsetu. Rúmgott sjónvarpsherbegi og herbergi. Lítil geymsla er við
hliðiná stiganum upp á aðra hæð. Öll neðir hæðin er parketlögð með fljótandi
eikarparketi. Innangengt í bílskúr. HÁTT TIL LOFTS á efri hæð. Eldhús er með
hvítri innréttingu með góðu skápaplássi, flísar á gólfi. Stofan er rúmgóð með
litlu  sjónvarpsholi  með  arin.  Baðherbergi  með  upphengdu  wx,  sturtu,
innrétingu.  Þrjú  svefnherbergi  en  voru  áður  fjögur.   Ca.  70fm  pallur  með
heitum pott er fyrir aftan hús.  Þetta er eign sem vert er að skoða.

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. 17-17:30

Arnarhraun 22
200 Hafnarfjörður

Verð: 16,8
Stærð: 78,8

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 11.150.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir 2ja herbergja íbúð á góðu verði í Hafnarfirði. Lýsing eignar ; Forstofa er með flísum á
gólfi. Eldhús er með hvítum flísum á gólfi og hvítri innréttingu. Baðherbergi er með hvítar flísar á veggjum
og ljósar á gólfum, sturta og lítil innrétting. Stofan er teppalögð og búið er að innrétta lítið aukaherbergi í
stofu. Innaf eldhúsi er svefnherbergi með skáp, teppi á gólfi.

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

Bólstaðarhlíð 26
105 Reykjavík

Verð: 22,9
Stærð: 61,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 10.800.000
Bílskúr: nei

ATH eignin er skráð 61,7 fm en hluti íbúðar er undir súð, gólfflötur er 86 fm. Eldhús er með nýsprautaðri
hvítri  innréttingu  með  góðu  skápaplásssi,  tengi  fyrir  uppþvottavél/þvottavél.  Baðherbergið  er  nýtekið  í
gegn, mjög fallegt. Hvítar ílangar flísar á veggjum, náttúrusteinn á gólfi, hiti í gólfi, upphengt salerni, sturta
og skápur undir vask. Tvö góð herbergi með innbyggðum skápum. Innaf rúmgóðri stofu liggur borðstofa
með glugga. Gólfefni ; nýtt eikarparket á gólfum.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Breiðavík 20
112 Reykjavík

Verð: 23,5
Stærð: 90

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 14.679.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir vel skipulagða 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð (efstu) í sex íbúða stigahúsi við
Breiðuvík  20.  Íbúðin  er  mjög  björt  og  skemmtileg  og  skiptist  í  hol,  eldhús  með  borðkrók,  stofu,
borðstofu,  tvö  rúmgóð  svefnherbergi,  þvottaherbergi  og  bað.  Á  öllum  gólfum  nema  baðherbergi  og
þvottaherbergi  er  ljóst  beykiparket.  Innréttingar  eru  allar  úr  kirsuberjaspón.  Húsið  stendur  í  næsta
nágrenni við golfvöllinn við Korpúlfsstaði og er fjöldi frábærra gönguleiða í nágrenninu.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

Miklabraut 54
105 Reykjavík

Verð: 38,9
Stærð: 152,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 20.550.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir  glæsilega 5 herbergja sérhæð með góðri  lofthæð miðsvæðis í  Reykjavík. Eldhús er
með  nýlegri  eikarinnréttingu,  stálborðplötu  og  granít,  mikið  skápapláss.  Tengi  fyrir  uppþvottavél.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Hvít innrétting með þvottarennu niður í kjallara. Fjögur svefnherbergi
öll stór og það stærsta um 17fm. Skápar eru í öllum herbergjum nema einu. Sjónvarps og tölvutenglar
eru í öllum herbergjum. Innangengt í sér fataherbergi úr holi. Góðar 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. 15-15:30

Stekkjarberg 6
221 Hafnarfjörður

Verð: 24,9
Stærð: 103,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 16.050.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir; Fallega 5 herbergja endaíbúð á þriðju og efstu hæð við Setberg í Hafnarfirði.  Lýsing
eignar;  Forstofa  er  með  flísum.  Eldhús  er  með  ljósri  innréttingu,  helluborði,  ofn,  viftu,  tengi  fyrir
uppþvottavél.  Baðherbergi  er  með  flísum  á  gólfi  og  við  baðkar,  og  skáp.  Fjögur  svefnherbergi  með
skápum.  Þvottahús  er  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.

Þórir Kr.
Sölufulltrúi

897 4583
thorir@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

Engjasel 72
Reykjavík

Verð: 11,5
Stærð: 41,5

Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 6.490.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  fallega  stúdío  íbúð-  LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING.  Lýsing  eignar;  Komið  er  inn  í
flísalagða forstofu með fatahengi á vegg.  Skápur í holi. Baðherbergi er flísalagt með nýju salerni, beyki
innrétting,  sturta  og  tengi  fyrir  þvottavél.   Eldhús  er  með hvítri  nýlegri  innréttingu,  gott  skápapláss.  Ný
eldavél og ofn.  Stofan er rúmgóð með góðum gluggum. Innaf stofu kemur lítið hol sem er tilvalið fyrir
rúm - dýptin á því er 143 cm.  Mahogny plastparket er á gólfum. Útsýni úr íbúð.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30
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Ásakór 1
203 Kópavogur

Verð: 42.900.000
Stærð: 194

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.000.000
Bílskúr: Já

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 14:00-14:30
Nýja 5 herbergja íbúð á efstu hæð með bílskúr. Komið er inn í forstofu með skápum úr eik. Baðherbergin er 
með fallegum flísum og góðum innréttingum, baðkar og vegghengt salerni. Svefnherbergin eru mjög rúmgóð 
og með góðum skápum.  Eldhúsinnréttingar ná alveg upp í lof, keramik helluborð. Blástursofn og gufugleypir. 
Öll tækin eru með burstaðri stál áferð. Þvottahús með tengi fyrir þvottavél,þurrkara og skolvask. Geymsla á 
jarðhæð. Íbúðin er afhend án gólfefna utan flísar á baðherbergi. Afhending er við kaupsamning.

Ástún 2
200 Kópavogur

Verð: 18.900.000
Stærð: 79

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.050.000

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag milli 15:30-16:00
Góða 3ja herbergja íbúð á 4 hæð í góðu fjölbýli á besta stað í kópavogi. Íbúðin er 79,4fm og er síðan geymsla 
sem er ekki talin inn í þeim, 8 fm í kjallara. Komið er inn í góða forstofu með nýju parketi á gólfi og skáp. 
Baðherbergið er með fallegri innréttingu, baðkari og flísum á gólfi. Eldhús með viðarinnréttingu, flísum á milli 
skápa,flísar á gólfi. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi og gengið þaðan á góðar norðvestursvalir. Tvö góð 
svefnherbergi með skápum. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Góð eign sem vert er að skoða

Verð: 44,9
Stærð: 203,6

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1082

Brunabótamat: 26,5
Bílskúr: Já

Kleifarsel 3
109 Reykjavík

Hús sem kemur á óvart !!  Afar fallegt tengi/raðhús ásamt bílskúr.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 14:00-14:30

Neðri hæð: Rúmgóð flísalögð forstofa, flísalagt gesta wc. Borðstofa og eldhús
með mjög smekklegri  hvítri  og  Tekk  innréttingu,   búr  með  góðum  hillum,
flísalagt. Þvottahús flísalagt með útgengi út í  garð, innrétting.  Úr borðstofu er
frönsk hurð inn í  rúmgóða stofu,  kínverskur náttúrusteinn á gólfi,  útgengi á
óvenju hefur  verið  útbúið  herbergi,  og  svo  er  helmingur  bílskúrs  notaður
sem geymsla  -auðvelt  að  breyta í  bílskúr  aftur.  Efri  hæð:   Sjónvarpshol.
þrjú rúmgóð svefnhebergi. Baðherbergi með baði.innrétting.  Eign sem vert er
að skoða 

Háagerði 49
Reykjavík

Verð: 46,9
Stærð: 226,8

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 26,7

Endaraðhús á þremur hæðum. Teikningar af bílskúr fylgja. Aukaíbúð í útleigu. Efri íbúð:   5 svefnherbergi.
Eldhús með viðarinnréttinu (teikningar af breytinum á eldhúsi fylgja) Stofa og borðstofa, útgengi í  garð.
Tvö  nýuppgerð  baðherbergi,  flísalögð  hólf  í  gólf,  annað  með  baði  og  sturtu,  hitt  mað  sturtu  og  t.f.
þvottavél. Verið að að loka niður á neðstu hæðina til  að stækka aukaíbúð.  Eign með mikla möguleika
sem vert er að skoða.  Góðir tekjumöguleikar.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag 18:00-18:30

Lindarbraut 22A
Seltjarnarnes

Verð: 75.000.000
Stærð: 179,1 fm.

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 30.270.000
Bílskúr: 34,3 fm.

Fallegt og vel skipulagt 179,1 fm. parhús á tveimur hæðum, ásamt innbyggðum bílskúr. Komið er inn í
anddyri og forstofu, tvö barnaherbergi þar til hægri ásamt gestasnyrtingu með sturtu. Á efri hæð eru stór
stofa  með  mikilli  lofthæð  og  vestursvölum,  falleg  borðstofa  með  suðursvölum,  og  stórt  eldhús  með
sprautulakkaðri  innréttingu.  Á  neðri  hæðinni  eru  hjónaherbergi,  einkabaðherbergi  með  hornbaðkari,
fataherbergi, geymsla og bílskúr. Hiti í gólfum. Falleg eign á vinsælum stað.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Fallegt parhús

Eskivellir 5
221 Hafnarfjörður

Verð: 20,5
Stærð: 85 fm.

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15,5
Bílskúr: Nei

Opin og rúmgóð 3ra herbergja íbúð í  fjölbýli  á góðum stað á Völlunum í  Hafnarfirði.  Með íbúðinni mun
fylgja,  Sanyo  skjávarpi,  ísskápur  og  uppþvottavél.  Komið  er  inn  í  parketlagða   forstofu  með  góðu
skápaplássi. Tvö rúmgóð herbergi eru í íbúðinni, bæði með skápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er
flísalagt með fallegri innréttingu. Baðkar með sturtuhengi er á baðherberginu. Eldhúsið er opið í stofu og
með góðu skápaplássi. Útgengt á  svalir úr stofu. Þvottahús innan íbúðar,flísalagt. Geymsla í sameign.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Kl 14:00-14:30

Hagamelur 46
107 Reykjavík

Verð: 17,9
Stærð: 62 fm.

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 9,3

Bílskúr: Nei

Mjög glæsilega,nýstandsetta 2ja herbergja íbúð í  fjórbýli  á góðum stað í Melahverfinu í  Vesturbænum.
Komið er inn í flísalagða forstofu. Svefnherbergi er með góðu skápaplássi. Baðherbergið er flísalagt með
náttúrusteinn,  hvítri  innréttingu,  sturtu  og  upphengdu  w.c.  Tengi  fyrir  þvottavél  er  á  baðherberginu.
Stofan og eldhúsið eru samliggjandi. Falleg ný eikarinnrétting er í  eldhúsinu,íbúðinni fylgja uppþvottavél
og ísskáppur frá Whirpool. Eik Rustic gegnheilt plankaparket er á allri íbúðinni.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Kl 15:00-15:30
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Verð: 24.900.000
Stærð: 95,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.720.000
Bílskúr: Bílskýli

Katrínarlind 2-4
113 Grafarholt

Fallegar  íbúðir  á  þessum  frábæra  stað  í  Grafarholti  þar  sem  stutt  er  í
útivistarsvæði. Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum og innréttingum. Góðar
suður svalir. Sérinngangur í allar íbúðirnar af svölum. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum. Ráðgert  er  að byggja sundlaug og  íþróttahús  ásamt annari
íþróttaaðstöðu   á  svæðinu.  Stutt  er  í  leik-  og  grunnskóla.   Stílhreinar  og
fallegar  íbúðir  á  fjölskylduvænum  stað.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með  eikar
fataskáp.  Stofa  með  útgengt  á  suður  svalir.  Eldhús  með  fallegri  eikar
innréttingu og AEG tækjum. Innaf eldhúsi er þvottahús með flísum á gólfi. Tvö
svefnherbergi  með  fataskápum  úr  eik.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,
baðkar og fallegri eikar innréttingu. Pergó parket er á forstofu, eldhúsi, stofu
og á báðum herbergjum. Ath að þettað er fjölbýli með lyftu.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Flétturimi 3
112 Reykjavík

Verð: 24,3
Stærð: 92,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16,4
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð með stæði í bílageymslu. Forstofa með góðum skápum. Stofan og
borðstofan eru opið rými, útgengt út á svalir. Eldhúsið er rúmgott, aðstaða fyrir borð og gott skápapláss.
Inn  af  eldhúsinu  er  lítið  þvottahús.  Tvö  góð  herbergi  bæði  með  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt,
baðkar og fín innrétting. Parket á gólfi stofu, borðstofu, eldhúss og herbergja. Geymsla í sameign. Stæði
í bílageymslu fylgir. Sjá fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:30-16:00

Herjólfsgata 40
220 Hafnarfjörður

Verð: 32,9
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílageymsl

60  ára  og  eldri.  Afar  vönduð  og  glæsileg  íbúð  á  4.hæð  í  lyftuhúsi  í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er  96  fm  með
geymslu.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum  skápum.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu,
flísar  á  milli  skápa  og  vönduð  tæki  úr  stáli.  Rúmgóð  og  björt  stofa  með  mikilli  lofthæð.  Gegnheilt
eikarparket  á  stofunni.  Í  stofunni  er  9  fm milliloft  sem ekki  telur  í  fermetratölu  íbúðar.  Baðherbergið  er
flísalagt, falleg innrétting og sturta. Svefnherbergið er parketlagt. Geymsla í sameign. Bílageymsla.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-16:00

Keilufell 16
109 Reykjavík

Verð: 36,9
Stærð: 185

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20,5
Bílskúr: Já

Húsið er byggt úr timbri og var málað að utan síðasta sumar. Á neðri hæðinni er eitt herbergi, rúmgóð
stofa  og  borðstofa,  klósett,  þvottahús  og  eldhús.  Útgengt  út  á  pall  úr  stofu.  Á  efri  hæðinni  er
baðherbergi með baðkari og þrjú rúmgóð herbergi. Í risi er geymsluloft. Bílskúr stendur við húsið, hann
er í dag nýttur sem geymsla. Tilvalinn vinnustofa. Húsið sjálft er um 155 fm og bílskúrinn um 29 fm.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Sólheimar 18
104 Reykjavík

Verð: 41,9
Stærð: 178,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Já

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

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:30-17:00
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Lautasmári 24
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Norðurbrú 4

Nánari lýsing.
Forstofa/hol. Eldhús. Stofa.

Svefnherbergi Baðherbergi
Þvottahús

Sandskeið A gata 
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Hólavangur 22
850 Hella

Verð: 17.800.000
Stærð: 193,1m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: 42,0m2

Eign sem býður uppá mikla möguleika, húsið er á tveim hæðum.  NEÐRI HÆÐ: Forstofa, tvær stofur,
herbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús.   EFRI HÆÐ: Hol, 3 herbergi og salerni. Allt gler og gluggar
nýtt uppi.  Efri hæð er öll nýlega tekin í gegn og hluti af neðri hæð, m.a. er búið að setja nýtt skólp alveg
út  í  götu,  neysluvatn  og  ofnalagnir  nýlegar,  rafmagn  allt  nýtt  uppi  og  yfirfarið  niðri,  ný  rafmagnstafla.
Ýmislegt eftir að gera en töluvert af efni fylgir til að klára hús og skúr.

Magnús
Sölufulltrúi

6949999
maggi@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús KL: 16:30 - 17:00

Sóltún 13
800 Selfoss

Verð: 24.800.000
Stærð: 142,3m2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: 21,7m2

Endahús  í  raðhúsi.   Eignin  telur:  Forstofu,  hol,  eldhús,  4  svefnherbergi  (þar  af  eitt  forstofuherbergi),
baðherbergi,  þvottahús  og  bílskúr.   Innangengt  úr  þvottahúsi  í  bílskúr.   Stórir  fataskápar  eru  í  tveim
herbergjum  og  forstofu,  Eldhús  beyki/hvít  innrétting  frá  GKS,  flísar  á  gólfi.  Á  baði  er  bæði  baðkar  og
sturta,baðinnrétting  frá  IKEA.  Gólfefni:  flísar  á  votrímum,plastparket  á  rest.   Bílskúr  flísalagður.  Góð
staðsetning, mjög stutt er í leikskóla,  Stutt í alla þjónustu í miðbæinn.

Magnús
Sölufulltrúi

6949999
maggi@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús KL: 15:00 - 15:30

Goðheimar 24
104, Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 97,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 12.950.000

Góð  sérhæð á  vinsælum  stað í  Goðheimum.  Um  er  að  ræða  bjarta  íbúð á  efstu  hæð í  fjórbýlishúsi.
Íbúðin er skráð 90,0 fm og geymslur í kjallara eru 7,2 fm skv. teikningum. Lýsing eignar: Hol (forstofa) og
gangur með eikarparketi.  Góð stofa með eikarparketi.  Flísar á svölum. Rúmgott  eldhús með eldri  Ikea
innréttingu  og  korki á  gólfi.  Baðherbergi  dúklagt,  baðkar  með  sturtuaðtöðu.  Tvö  herbergi  með  dúk  á
gólfi, hjónaberbergi með fataskápum. Þvottahús í sameign. Tvær geymslur. Mjög gott viðhald á húsinu.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00

Lóðir - Ormsstaðir
Grímsnesi

Verð: 1.850.000
Stærð: 7500 fm

Eignalóðir  úr  landi  Ormsstaða  í  Grímsnesi.  Lóðirnar  eru  flestar  um  7500  fm  en  nokkrar  eru  stærri  og
fáeinar  minni.  Lóðirnar  afhendast  með vegi  að  lóðamörkum og rafmagn og  kalt  vatn  að  lóðamörkum.
Gert er ráð fyrir hámarksstærð húsa allt að 150 fm og gestahús allt að 25 fm. Landið er gróið og grösugt
og um kjörland að ræða til ræktunar. Mikið og fallegt útsýni frá lóðunum. Ásett verð 1850 þús miðast við
lóðastærð 7500 fm.  UPPLÝSINGAR VEITIR SNORRI SIGURFINNSSON SÖLUFULLTRÚI S. 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Eignalóðir - gott verð !

Selvogsgata 3
220 Hafnarfirði

Verð: 49.8M
Stærð: 191fm

Fjöldi herbergja: 7-8
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 19.4M
Bílskúr: Nei

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

Sigurður
Sölufulltrúi

898 6106
sg@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Ormsstaðir
Grímsnesi

Verð: 17.900.000
Stærð:  104 fm

Húsin eru 104 fm með jafnstórum kjallara með 2 m lofthæð. Eignalóðir, hægt að velja lóð. Húsin skilast
fullbúin  að  utan,  klædd með liggjandi  báruáli  og  standandi  timburklæðningu.  Steypt  plata  í  kjallara  og
bústaðnum  sjálfum.  Að  innan  er  húsið  einangrað  og  plastað.  70  fm  pallur.  Vatn  og  rafmagn  verður
komið  í  bústaðinn.  Landið  er  gróið  og  grösugt,  kjörland  til  ræktunar.  Fallegt  útsýni  frá  lóðunum.
UPPLÝSINGAR VEITIR SNORRI SIGURFINNSSON SÖLUFULLTRÚI S. 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Stór hús með kjallara

Engihjalli 13
200 Kópavogi

Verð: 21.200.000
Stærð: 107,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 16.850.000
Bílskúr: nei

FIMM HERBERGJA ÍBÚÐ Í  BARNVÆNU HVERFI  NÁLÆGT ÞJÓNUSTU OG SKÓLUM Komið  er  inn  í
forstofu með góðum yfirhafnarskáp og náttúruflísum á gólfi. Björt stofa með parketi á gólfi og útgengi út
á svalir í suð-vestur. Eldhús er með vel viðhaldni upprunalegri innréttingu og rúmgóðum borðkrók. Þrjú
barnaherbergi  og  svefnherbergi.  Baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa.  Snoturt  þvottaherbergi  er  í
íbúðinni.  Sérgeymsla í  sameign.   Sameign:  Hjóla  og  vagnageymsla.  Þvottahús  með  þvottavél  og

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30
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Álfaskeið 86



Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

siminn.is

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.Umsóknarfrestur er til 8. apríl.

Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund, vera stundvís og
sýna sjálfstæði í vinnubrögðum. Auk þess að hafa metnað
til að gera vel í starfi og vera opinn fyrir nýjungum.
Tölvuþekking er kostur og æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af þjónustustörfum.

Við leitum að einstaklingum 20 ára og eldri í fullt starf.
Vinnutíminn er frá kl. 9-17 og viðkomandi verður að geta
hafið störf sem fyrst.

Þjónustufulltrúar
í reikningaþjónustu

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



Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Heimilishjálp
4 manna fjölskylda í Vesturbæ Reykjavíkur 

óskar eftir heimilishjálp. Ca. 40% starf.

Upplýsingar gefur Stefán í s. 824 4530

Cisco Frumkvöðlaverðlaun

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

Umsóknarfrestur er til 8. apríl.

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, 

Uppbygging og rekstur stærsta gagnvirka sjónvarpkerfis
landsins

Vöruþróun og hugmyndavinna með færustu sérfræðingum
heims á sviði gagnvirks sjónvarps

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf í tölvunarfræði,
verkfræði eða sambærilegt. Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti unnið sjálfstætt, sé samviskusamur,  vandvirkur og eigi
gott með að starfa í hóp. Æskilegt er að viðkomandi hafi að
lágmarki tveggja ára starfsreynslu  af kerfarekstri. Færni og
þekking á rekstri Linux/Unix nauðsynleg.

Laust pláss á
verðlaunapalli!

Atlantsskip ehf. Vesturvör 29 / 200 Kópavogur
Sími  591 3000 / www.atlantsskip.is

Atlantsskip óskar eftir þjónustufulltrúa í söludeild 
útflutningsdeildar Atlantsskipa. Stefna Atlantsskipa 
er að laða til sín hæfa og metnaðarfulla starfsmenn 
sem hafa framsækni, áreiðanleika og þjónustu að 
leiðarljósi.

Ábyrgðar- og starfssvið:
Tekjuskráning
Farmskrárvinnsla
Þjónusta við viðskiptavini 
Þjónusta við embætti tollstjóra 
Samskipti við erlenda umboðsmenn 
Önnur verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf
Góð enskukunnátta, bæði í tali og riti 
Góð tölvuþekking 
Þjónustulund

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
birgir@atlantsskip.is  fyrir 11. apríl nk. Fyllsta 
trúnaðar verður gætt í meðferð allra umsókna og 
fyrirspurna.

Atlantsskip byggja starfsemi og þjónustu fyrirtækisins á 
lítilli yfirbyggingu, persónulegum samskiptum og sveigjan-
leika. Því  er Atlantsskip kraftmikið þjónustufyrirtæki. 
Hlutverk Atlantsskipa er að bjóða viðskiptavinum sínum 
trausta og örugga flutningsþjónustu með ánægju þeirra að 
leiðarljósi. Aðal markaðssvæðið er Ísland en Atlantsskip 
leggur áherslu á að þjónusta þeirra standist alþjóðlegan 
samanburð í alla staði.

Þjónustufulltrúi í söludeild 
útflutningsdeildar Atlantsskipa
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Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á 
skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7 105 Reykjavík og í 
síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er 
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

SENDILL
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann til sendiferða 
og lagerstarfa.  Lyftararéttindi æskileg.

LAGERSTARF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann á útilager. 
Viðkomandi þarf að hafa lyftararéttindi. Starfsreynsla 
í byggingariðnaði er æskileg.
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Matreiðslumaður
óskast á Hótel Sögu

Radisson SAS Hótel Saga

 820 9919 

karl.davidsson@radissonsas.com

Okkur á Hótel Sögu vantar 
matreiðslumann í liðsheild okkar



Styrkur til framhaldsnáms 
í píanóleik

Minningarsjóður um Birgi Einarson apótekara mun á næstunni 
veita styrk til píanóleikara, sem er í framhaldsnámi í klassískum

píanóleik eða er að hefja slíkt nám. Með umsókn skulu fylgja 
greinargóðar upplýsingar um tónlistarnám og eftir atvikum 

starfsferil umsækjanda og fyrirhugað framhaldsnám. 
Þá skal fylgja hljóðritun af leik umsækjanda á tónleikum 

eða myndbandsupptaka.

Umsóknum skal skila fyrir 1. júní 2007 til formanns
sjóðsstjórnar, Ingu Ástu Hafstein, 

Stokkalæk, Rangárþingi ytra, 851 Hella.

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Skipulags- og byggingarsvið
Nýr opnunartími

Skipulags- og byggingarsvið 
Reykjavíkurborgar hefur undanfarin ár 

verið með, til reynslu, annan opnunartíma 
en tíðkast hefur hjá þjónustustofnunum 

Reykjavíkurborgar. 
Nú verður breyting á því frá og með 

mánudeginum 2. apríl 2007 
opna allar deildir á ný kl. 8:20.

Vekjum athygli á heimasíðu okkar, skipbygg.is.
Þar er að finna ýmsar upplýsingar um starfsemi, 
starfsfólk, nýjustu fréttir af  skipulags- og 
byggingarmálum í borginni, slóðir (linkar) á 
ýmsar áhugaverðar síður svo og auglýsingar um 
skipulagsmál.

Við bjóðum alla velkomna og vonum að þessi 
breytti opnunartími henti öllum betur.

Starfsfólk Skipulags- og byggingarsviðs
Borgartúni 3

105 Reykjavík

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



Lóð til leigu – Ártúnshöfði
Stærð lóðar allt að 25.000 fm.
Upplýsingar á skrifstofu eða í síma 420 6400 

Atafl hf., 
Lyngási 11, 
210 Garðabæ
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LÓMSALIR 16, 1. HÆÐ, KÓPAVOGI  
BJALLA 105, LOVÍSA

OPIÐ HÚS Í DAG, SUN. FRÁ KL. 16-17

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir gæsilega 3 herbergja íbúð á besta stað í
Kópavogi.Gott barnaherbergi  góðum skápum og rúmgott hjóna-
herbergi. Fallegt eldhús. Eign sem vert er að skoða Sameign er
mjög snyrtileg. Mikið útsýni.  Verð 23.2millj.  

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 
898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16
Framnesvegur 55 – 101 Reykjavík

3ja herb. björt og falleg samtals 86,2 fm á 4. hæð útsýnisíbúð í 
Vesturbænum. Samliggjandi stofur, svefnherbergi með svölum, sem 
snýr útí garð. Séreignargeymsla og aukaherbergi með glugga í kjall-
ara sem er nýtt sem vinnuherbergi í dag. Snyrtileg sameign. Stutt í  
alla þjónustu. Sjá nánar á www.nytt.is
VERIÐ VELKOMIN – Anna s. 820-2146 tekur á móti áhugasömum.

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

ytt heimilin ®
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FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Brekkustígur 29 
260 NJARÐVÍK 

Skemmtileg 3ja herb. íbúð
á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Sólarsvalir. Rólegt
hverfi og stutt í alla
þjónustu.
VERÐ 12,9 millj. 

Upplýsingar gefur 
Þórður I. Marelsson sölufulltrúi 

824 5002

OPIÐ HÚS
KJARRHÓLMA 2 - KÓP.

Glæsileg, töluvert mikið endurnýjuð og vel skipulögð fimm herbergja 103,9 fm
íbúð á fyrstu hæð auk ca 10 fm geymslu sem er ekki í fermetratölu íbúðar.
Eldhús og baðherbergi eru endurnýjuð á glæsilegan máta. Þvottahús innan
íbúðar. Glæsilegt útsýni úr stofu og eldhúsi. Stórar ca 12 fm suðursvalir. Sam-
eign er hin snyrtilegasta. Verð 25,9 m.

Svanbjörn og Bryndís Ósk taka á móti gestum í dag, 
sunnudag, kl. 17 til 18.

Fr
um

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

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

FISKAKVÍSL 30, Reykjavík,
2. HÆÐ VINSTRI

OPIÐ HÚS Í DAG, SUN. FRÁ KL. 15-16

Fr
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Fiskakvísl með einstöku útsýni. Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum innst í botlanga. Stórar suður og vestur svalir. Stutt
í útivistarsvæði í Elliðadalnum. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 30 fm hjónaherbergi og
fataherbegi. Íbúðin er laus fljótlega. 

Sigurður tekur á móti ykkur. Sími 820-3799

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

STÓRBORG KYNNIR Í EINKASÖLU:

Glæsilega 77 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð á besta
stað í miðbænum við Garðastræti. Íbúðin var öll ný-
standsett árið 2003. Ölur í öllum innréttingum. Eikar-
parket og flísar eru á gólfum. Nýtt eldhús og baðher-
bergi. Sjón er sögu ríkari.

Áhugasamir hafi samband við Gunnar Ólason,
sölufulltrúa Stórborgar, í síma 694-9900 eða

gunnar@storborg.is

Fr
um

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Saga Fasteignir ehf. - Sími 414 8800 - www.sagafasteignir.is

Hlíðasmára 14 - S. 414 8800

Fr
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BURKNAVELLIR 21B (E.H.) - HAFNAR-
FIRÐI 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:30 - 16.00 4ra her-
bergja 128 fm íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli.
Glæsileg íbúð með uppteknum loftum og
halógenlýsingu. Viðarinnréttingar. Einstök
staðsetning við náttúruna með frábært út-
sýni. Sundlaug og líkamsræktaraðstaða að
rísa í 5 mín. göngufæri. Örstutt í flesta þjón-
ustu, leikskóla og skóla. Verð 29,8 millj. 

GVENDARGEISLI 22 (3.H.) - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL 13:30 - 14:00 4ra her-
bergja 127 fm íbúð með sérinngangi á
efstu hæð ásamt stæði í bílageymslu. Skjól-
góðar og stórar svalir með frábæru útsýni.
Opin og björt eign. Skólar í næsta nágrenni.
Fallegar gönguleiðir. Gott áhvílandi lán. 
Verð 27,9 millj. 

MIÐVANGUR 12 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS KL 15.30 - 16.00 - 3ja herbergja
79 fm íbúð á 2. hæð í álklæddu fjölbýli.
Smart baðherbergi, flísar í hólf og gólf. Stór-
ir skápar í svefnherbergi. Sér tölvuherbergi.
Örstutt í skóla og aðra þjónustu. 
Verð 18,9 millj.

ÆGISVELLIR 3 - KEFLAVÍK 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17.30 - 18.00 -
Stórglæsilegt 4ra - 5 herb. 165 fm parhús
með bílskúr. Sérsniðnar innréttingar. Haló-
gen í uppteknum loftum. Gegnheilt eikarp-
arket og smart náttúruflísar. Plan og lóð vel
frágengið. 50 fm pallur. Frábær staðsetning. 
Verð 32.9 millj. 

BLIKAHÓLAR 6 - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00 - 15:30 Bjalla
(Jóhann og Hrafnhildur) 115 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð með bílskúr við inn-
gang. Öll helsta þjónusta í göngufæri. Góð
útivistasvæði. Nýtt og smart eldhús. Sólar-
svalir. 
Verð 20,9 millj. 

HEIÐARBAKKI 9 - KEFLAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00 - 18.00 Vel
staðsett 184 fm einbýli í botnlanga. Tvö-
faldur bílskúr. 27 millj. 4,15% lán áhvíl-
andi. Frábær sólbaðsaðstaða frá morgni til
kvölds. Stór rafmagnspottur og afgirt ver-
önd. Mjög fallegur garður. 
Verð 31 millj. 

ÞORLÁKSGEISLI 17 (2.H) 
REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:00 - 14.30 Frábær-
lega staðsett 112 fm íbúð í lyftuhúsi með
bílageymslu. Sérinngangur. Barnvænt um-
hverfi. Fallegar gönguleiðir. Vel skiplögð
íbúð. Flott eikarparket. Viðarinnréttingar.
Góð áhvílandi lán. Verð 27,5 millj. 

BORGARHEIÐI 14 - HVERAGERÐI 
OPIÐ HÚS KL 15:00 - 16:00 - 147 FM
EINBÝLI. ÞARF AÐ SELJAST HRATT. Skipti á
3ja til 4ra herb. íbúð möguleg á stórhöf-
uðborgarsvæðinu. Mjög vel staðsett eign í
barnvænu umhverfi og rólegum stað með
fallegum garði. Pallur og heitur pottur. 
TILBOÐ, ALLT SKOÐAÐ.



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

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Fr
um

Opið hús í dag kl. 14-16Opið hús í dag kl. 14-16

Björt og sérlega falleg 99 fm endaíbúð á góðum
stað. 3 sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Elísabet tekur á móti gestum s: 555-1277

SSÓÓLLEEYYJJAARRHHLLÍÍÐÐ 33,, 00330033 -- HHAAFFNNAARRFFIIRRÐÐII
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag á milli 13:00 og 14:30
Fléttuvellir 32, Einbýli

Opið hús í dag á milli 14:00 og 15:30
Álfkonuhvarf 61 - Íbúð 305

Sérlega fallegt arkitektahannað, 214,4 fm einbýlishús á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan,
sléttpússað, harðviður að hluta og með grófjafnaðri lóð. Að
innan skilast húsið tilbúið til innréttinga. Gluggar og hurðir
verða hvítmálaðir og hvítar flettihurðir í bílskúr. Gert ráð fyrir
4 svefnherb., mjög stóru eldhúsi og stofu. Suður garður.
Til afhendingar í júlí 2007.
Verð 46,9 millj.

Gústaf sölumaður Höfða verður á staðnum
í dag á milli kl. 13:00 og 14:30.

Falleg og vel skipulögð, 96 fm. 3ja herbergja íbúð efstu
hæð í viðhaldlitlu lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Sérinn-
gangur. Fallegt útsýni. Þvottherbergi í íbúð. Eikarinnrétting-
ar. Gólfefni parket og flísar. Hagstæð lán áhvílandi.
Verð 24,8 millj. Laus strax! 

Birna tekur á móti gestum 
í dag á milli kl. 14:00 og 15:30

Opið hús í dag á milli 14:00 og 16:00
Laugarnesvegur 89 - Íbúð 101 

Glæsileg 86 fm 2ja herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlegu
húsi á þessum eftirsótta stað. Sérinngangur er í íbúðina og
henni fylgir stæði í bílageymslu. Innréttingar og parket úr
eik. Þvottahús í íbúð. Hellulögð verönd út
frá stofu. Hér er á ferðinni sérlega björt
og vel skipulögð endaíbúð í fallegu húsi á
frábærum stað. Verð 26,5 millj.

Valgerður tekur á móti gestum 
í dag frá 14:00 til 16:00.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
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HAMRABYGGÐ - HAFN.FJ. Vorum að fá í
einkasölu gott einnar hæðar einbýli. Um 193,1 fm.
Fallegur garður með afgirtri verönd og heitum
potti. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað,
gestasalerni, fjögur herbergi, þvottahús, bílskúr og
geymsluloft. Vel skipulagt og bjart hús.
Verð 47,9 millj. 

VESTURBERG - ÚTSÝNI. Falleg 4ra herb íbúð á
fjórðu hæð með miklu útsýni. Mjög gott ástand á
húsi og sameign. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eld-
hús, bað, þrjú svefnherbergi, geymslu og svalir.
Góð staðsetning rétt við grunnskóla, fjölbrautar-
skóla og íþróttasvæði. 
Verð 17,9 millj. 

SMYRILSHÓLAR Rúmgóð 3ja herb endaíbúð,
vel staðsett í litlu fjölbýli. Öll rými rúmgóð og vel
skipulögð. Góðar flísalagðar svalir. Gott leiksvæði
á opnu svæði sunnan við hús. Útsýni til norðurs.
Verð 17,9 millj. 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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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Hjarðarhagi 38 - 107 Reykjavík
Góð 3ja herb. íbúð ásamt bílskúr.

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg 81 fm 3ja herb. íbúð
á 2. hæð ÍBÚÐ MERKT
0201 ásamt sérgeymslu í
kjallara og litlu herbergi í
risi í þessum eftirsóttu fjöl-
býlum í Vesturbænum.
Íbúðin skiptist í hol, 2 rúm-
góð herbergi, bjarta parket-
lagða stofu, eldhús með
góðri borðaðstöðu og bað-
herbergi. Útgangur úr öðru
herberginu á suðursvalir.
Stór sameiginlegur garður
við húsið með leikaðstöðu.
Verð 24,7 millj. 

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

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Glæsileg og vönduð 2ja herbergja 77,8 fm íbúð á 1. hæð í
fallegu og fullfrágengnu fjölbýlishúsi. Að utan eru þrjár hlið-
ar klæddar en húsið var byggt árið 2005 af Húsvirki hf, en
þeir hafa getið sér traust orðspor á byggingamarkaðnum sl.
20 ár. Íbúðin er með fallegar eikar innréttingar og þvotta-
húsi innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Frá stofu er
gengið út á rúmgóðar svalir til suðurs. Verð 19,2 millj.

Sævar býður gesti velkomna í dag frá kl. 15-16, 
íbúð merkt 105. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Akurhvarf 5 - Rúmgóð

Laust strax! Glæsileg ca. 80 fm íbúð með sérinngangi og
sólpalli á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Falleg flísalögð forstofa,
bjart þvottahús/geymsla, 2 herbergi, glæsilegt flísalagt
baðherbergi með glugga, opið eldhús með fallegri
innréttingu og björt stofa með gönguhurð út á suður-
sólpall. Parket á gólfum. Verð 19,9 millj. 

Aðalheiður tekur vel á móti gestum 
í dag milli kl. 15 og 16. 
Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16 
Vesturholt 17 - Hf. Glæsileg sérhæð
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Fiskvinnsla - Útflutningur.
Til sölu fiskvinnsla á Höfuðborgarsvæðinu,
sem er eingöngu í útflutningi 
Góð erlend viðskiptasambönd. Mikil velta.
Hörku drífandi fyrirtæki. 

Upplýsingar eingöngu veittar 
á skrifstofu okkar, ekki í síma.

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



STÓRBORG KYNNIR Í EINKASÖLU:
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 15-16

GLAÐHEIMAR 14a - 104 RVK

Nýstandsett 73,2 fm 
3 herb. íbúð á annarri
hæð (efstu) ásamt 23,8
fm bílskúr, samtals: 97
fm, í mjög vel staðsettu
húsi innst í botnlanga.
Eignin skiptist í: For-
stofu, baðherbergi, eld-
hús, hol, stofu, 2 her-
bergi, geymslu og bíl-
skúr.

EIGNIN ER ÖLL NÝSTANDSETT OG ER LAUS STRAX.
Búið er að endurnýja: Innréttingar í eldhúsi og baði, öll
gólfefni, innihurðir, rafmagn, töflu og íbúðin er öll nýmáluð. 
V-25,9 millj. (4907)

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

FROSTAFOLD 25 - 112 REYKJAVÍK

Mjög falleg 141fm 5-6 herb. Endaíbúð á 2 efstu hæðum ásamt 24,7 fm bíl-
skúr, samtals 165,7 fm. Neðri hæð: Forstofa með skápum, falleg eldhús með
nýrri innréttingu, Borðstofa við enda eldhúss. Björt stofa með útgangi út á
stórar suðursvalir. Baðherbergi með baðkari og innrétt. 2 góð herbergi með
skápum. Á rishæðinni eru 2 herbergi og stórt rými (góður möguleiki á að bæta
við herbergi). Á jarðhæð er bílskúr og geymsla. Mjög góð staðsetning.
GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORGINA. Verð 34,7millj. (4947).

Sólveig tekur vel á móti ykkur í dag milli kl.16-17. 

ÞrastalundurÞrastalundur
GrímsnesiGrímsnesi

Af sérstökum ástæðum er veitingarekstur þessa glæsilega staðar til sölu. Staðurinn
er opinn allt árið. Hundruðir sumarbústaða eru í nágrenninu og margir í byggingu.
Góð kjör í boði.

Þetta er einn glæsilegasti veitinga-
staður á landinu.
Sjá nánar: www.thrastalundur.is
Upplýsingar aðeins veittar á skrif-
stofu. Verðtilboð.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 
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• Leitum að einbýlishúsi eða raðhúsi í Garðabæ, með 
4-5 svefnherbergjum, helst á Flötunum.

• Leitum að góðri hæð eða sérbýli í Vesturbæ, helst 
með 5 svefnherbergjum.

• Höfum trausta kaupendur að jörðum um allt land.

Ertu í söluhugleiðingum?Ertu í söluhugleiðingum?

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

Mýrargata - Vogar.
Vandað einbýlishús á einni hæð með bílskúr, alls
237 fm. Fimm svefnherbergi. Hagstætt lán getur
fylgt. Húsið getur verið laust við kaupsamning.
Verð 35,9 milljónir.

Hjaltastaðir - Skagafirði.
Einstaklega vel staðsett jörð í Skagafirði. Öll
þjónusta í næsta nágrenni svo og leikskóli,
grunnskóli og framhaldsskóli. Á jörðinni er nú
kúabú í fullum rekstri.  
Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

Klettakór - Kópavogur.
Rúmgóð 3ja herbergja, 105 fm íbúð til sölu í nýju
húsi við Klettakór. Íbúðinni fylgir bílastæði í bíla-
geymsluhúsi.
Verð 26 milljónir.

Fr
u

m

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15 – 17
Hörpugata 7 – 101 Reykjavík

Sjarmerandi hús til sölu í „litla Skerjafirði”. Húsið stendur á 317 fm eignarlóð. Hæð og ris er 4-5 herb. Samliggj-
andi stofur, borðstofa opin í fallegt hlýlegt eldhús. Herbergi, sjónvarpshol og baðherbergi m/baðkari í risi. 
Í kjallara er 2ja herb íbúð, tilvalið t.d. í útleigu eða opna á milli hæða. Samtals er húsið skráð 131,6 fm en 
er  að hluta til undir súð. Skemmtilegt lítið hverfi í hjarta borgarinar, rólegt og barnvænt. Sjá myndir og 
uppl. www.nytt.is Fyrir liggja teikningar af framkvæmdum að byggingu hús við hliðina og mun það hús 
tengjast þessu húsi, en að litlu leiti og munu lóðir vera alveg sér, kynntu þér málið. 

Verið velkomin – Reynir s. 820 2145 tekur á móti áhugasömum

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

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús

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

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

Opið hús í dag frá kl. 14-15.
Nýtt einbýlishús að Gnípuheiði 9, Kópavogi.

- í suðurhlíðum Kópavogs í grónu hverfi.

Fr
um

• Frábært útsýni og staðsett miðsvæðis
• Örstutt í skóla og verslanir innan seilingar
• Fullfrágengið að utan, tilbúið til innréttinga að innan
• 218 fm. auk 18 fm. svala á efri hæð
• 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr o.fl.
• Sérlega vandaður frágangur
• Arkitekt: Kristinn Ragnarsson
• Byggingarverktaki: Birgir R Gunnarsson ehf. 
• Tilbúið til afhendingar
• Verð 72,8 millj.

Starfsmenn Lundar verða á staðnum.

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali



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

Falleg 6 herb. 165,3 fm. efri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi ásamt 39 fm. bíl-
skúr auk 40 fm. studíó-íbúðar á neðri hæð samtals 244,3 fm. Gengið upp
tröppur inn í íbúðina sem er öll á einni hæð. Íbúðin er mjög björt með fal-
legu útsýni. Fjögur rúmgóð herbergi. Studíó-íbúðin er í útleigu en hægt að
hafa innangengt á efri hæðina.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

LÆKJARBERG - 220 HFJ.

Verð 49,7 millj.

Bókaðu skoðun

Virkileg falleg 4ra herb íbúð á jarðhæð með góðum palli útaf stofu. Íbúðin
er alveg ný og öll parketlögð með eikarparketi fyrir utan baðherbergi og
þvottahús. Eikarskápar í herb, eldhús með eikarinnréttingu og borðkrók
Stórt þvottahús og geymsla í sameign.

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

KIRKJUVELLIR 5, ÍBÚÐ 104 - 221 HFJ.

Verð 24,5 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15:00 - 15.30 

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 KÓPAVOGI

Bókaðu skoðun

Glæsilegt 115 fm heilsárshús á 5.770 fm eignarlóð í skipulagðri frístunda-
byggð við Sogsbakka í landi Ásgarðs við Sogið í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi. Húsið skiptist í forstofu, stofu og borðstofu, opið eldhús með eld-
húseyju, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið af-
hendist fullbúið að utan með sólpalli og tilbúið undir tréverk að innan.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGSBAKKI - 801 GRÍMSNES

Verð 28,9 millj.

Bókaðu skoðun
Fjögra herbergja 104 fm íbúð í nýju húsi. Íbúðin afhendist fullbúin án gólf-
efna. Veggir baðherbergja verða flísalagðir. Innréttingar verða frá Húsa-
smiðjunni (eða sambærilegar) og vönduð stállituð tæki í eldhúsi. Sér
geymsla íbúðar verður filtmúruð og máluð en án hillna. Hús, lyfta, lóð,
bílastæði og öll sameign verður fullfrágengin. Nánar vísast í skilalýsingu
byggingaraðila og ÍST 51 um byggingarstig húsa.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SKIPHOLT - 105 REYKJAVÍK

Verð 28,4 millj.

Bókaðu skoðun

Einstaklega glæsileg 150,4 fm. 5 herb. íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Sérinngangur, útgengi úr stofu í garð. Óhindrað útsýni úr íbúð-
inni yfir Elliðavatnið og til fjalla. Allar innréttingar, skápar, hurðir og parket
eru úr eik. Gaseldavél, þvottah. innan íbúðar. Falleg eign á frábærum stað

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

PERLUKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Verð 44,9 millj.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 4ra herb. íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi í Lindarhverfi í Kópavogi. For-
stofa með skápum og flísum. 2 rúmgóð svefnh. með parketi. Borðstofa
með parketi, auðvelt að breyta í svefnh.. Baðh. rúmgott með baðkari,
sturtuklefa og innréttingu. Stofa er björt með parketi, útgengt á suður sval-
ir. Eldhús með fallegri innréttingu, góðu skápaplássi, borðkrók og flísum.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

NÚPALIND - 201 KÓPAVOGI

Verð 26,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16.00

Höfum til sölu 2 eignarlóðir á Sogsbakka í Grímsnesi. Lóðirnar liggja neðst
við bakkann. Frábært útsýni. Möguleiki er að byggja allt að 250 fm húsum
á lóðunum.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LÓÐIR SOGSBAKKI GRÍMSNESI

Verð Tilboð

Bókaðu skoðun

Einbýlishús sem er um 86.4 fm með stórum garði í vesturbæ Reykjavíkur.
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum árin. Húsið er með
steniklæðningu að utan. Húsið stendur á 533 fm eignarlóð innst í botn-
langa.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LÁGHOLTSVEGUR - 101 REYKJAVÍK

Verð Tilboð

Bókaðu skoðun

Einstaklega glæsileg 119,3 fm. 4ra herbergja íbúð á 2 hæð í fimm íbúða
húsi að Fellahvarfi í Kópavogi. Húsið er innst í botnlanga með miklu útsýni
yfir Elliðavatn og til fjalla. Eldhús og baðherbergi með sérsmíðuðum inn-
réttingum og mjög vönduðum tækjum. Krómhandkl.ofn á baði og sér-
pantaðar mosaik flísar. Innb. halogen lýsing á baði og í eldhúsi. Ljósabún-
aður íbúðar er frá Lumex og fylgir allt með. Ljósastýring í helstu rýmum.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FELLAHVARF 1 - 203 KÓPAVOGUR

Verð 36,3 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.00 - 15.00
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Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali



Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen— Sími 513 4300 — www.hus id . i s

Fr
um

Sölukynning í dag sunnudag kl 12 - 16 
að Húsinu fasteignasölu Suðurlandsbraut 50 
Glæsilegar eignir á góðu verði.
Við finnum draumaeignina þína jafnvel á enn betra verði.
Sölufulltrúi frá Spáni á staðnum.
Nánari upplýsingar gefur Gunnar í síma 513 4300 og 892 8702

Veghús 9 - 112 Grafarvogur  
Opið hús sunnudag 1. apríl kl. 12:00 - 14:00

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

Theadór og Ninja á bjöllu

SPÁNN
Láttu drauminn rætast
Sölukynning í dag sunnudag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

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

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



Costa Marina 3204 – Aqua Marina
Þessi fallega íbúð er staðsett í Aquamarina hverfinu á Costa 
Blanca svæðinu, rétt fyrir utan borgina Torrevieja. Tvö 
svefnherbergi og öll húsgögn fylgja. Stutt á ströndina og alla 
þjónustu.

185.000 €

Aldeas III - Aquamarina
Aldeas er mjög skemmtileg sameign staðsett nýju hverfi sem heitir 
Aqua Marina. Raðhús með 2 svefnherbergjum. Stutt á ströndina og 
í alla þjónustu. Leiguvæn eign. 

238.000 €

Estrella – Aqua Marina
Um er að ræða fallega penthouse íbúð staðsetta í Aqua Marina 
hverfinu. Íbúðin er ný og hefur aldrei verið búið í henni. Fallegt 
útsýni út á miðjarðarhafið. 

235.000 €

La Mata, Vinamar - Torrevieja
Íbúðin er í íbúðablokk á La Mata ströndinni í Torrevieja. Örstutt 
ganga er niður að ströndinni sem er margverðlaunuð fyrir gæði. 
Tvö svefnherbergi og húsgögn fylgja.

219.000 €

La Rotonda – Aqua Marina
La Rotonda íbúðarhótelið er staðsett í hverfi sem heitir Aqua 
Marina sem er rétt fyrir utan borgina Torrevieja. Tvö svefnherbergi 
og rúmgóð stofa. Stutt í alla þjónustu og á ströndina.

190.000 €

Zenia Golf – Cabo Roig
Fallegt raðhús með tveim svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, 
séreldhúsi og verönd að framan og aftan. Stór sameiginlegur 
sundlaugargarður með tveim sundlaugum. Stutt á ströndina og alla 
þjónustu.

190.000 €

Nánari upplýsingar veita:

Hallur Ólafur Agnarsson,
löggiltur fasteignasali á Spáni

Finnbogi Hilmarsson,
löggiltur fasteignasali

LÁTTU DRAUMINN
RÆTAST!

Mirador - Villa Martin 
Mirador er skemmtileg íbúð á fyrstu hæð inn á golfvallarsvæðinu. 
Golfvellirnir Villa Martin, Campoamor og Las Ramblas eru í innan 5 
mínútna fjarlægð. Sameiginleg sundlaug. Stutt er í alla þjónustu. 

99.000 €

El Melrose 1 – La Florida
Endaraðhús með þrem svefnherbergjum í hverfi sem heitir La 
Florida. El Melrose eru 11 íbúðir í tveim raðhúslengjum sem koma í 
kringum sameiginlega sundlaug. Stutt er í alla þjónustu.

195.000 €

Las Vistas – Lomas de Cabo Roig 
Um er að ræða tengihús á tveim hæðum og íbúðir. Húsin eru með 
þrem herbergjum og eru á tveim hæðum. Íbúðirnar eru ýmist á 
jarðhæð eða 1. hæð. Þær eru með tveim herbergjum. 

157.000 €

Costa Flamenc- Playa Flamenca 
Mjög fallegt og rúmgott raðhús á tveimur hæðum. Stór og góð 
verönd með góðum palli. Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Sameiginleg sundlaug. Stutt í alla þjónustu. 

238.000 €

Dreamhills 207 – La Florida
Mjög skemmtilegt hús staðsett í hverfinu Dream Hills. Mjög stór 
einkalóð er fyrir framan húsið og við hlið þess. Einkabílastæði er 
innan lóðar. Aðgangur er að sameiginlgri sundlaug. Stutt í alla 
þjónustu.

171.000 €

Playa Marina 1125- Aqua Marina
Eignin er staðsett á Playa Marina rétt niður við strönd á Cabo Roig. 
Íbúðin er í íbúðarhóteli með veitinga og verslanir á jarðhæð. Íbúðin 
er með tveim svefnherbergjum.

172.000 €

100% LÁN
100% LÁN

Eignastu fasteign á Spáni

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

Síðumúli 13 – Sími 517 5280 – www.gloriacasa.isSíðumúli 13 – Sími 530 6500 – www.heimili.is



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

F
ru

m

international
Spánn,

Kýpur og Grikkland

Sölusýning 
Hótel Loftleiðum

Í dag, sunnudag kl. 12—17
Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi? 

Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

 Fáðu nýja íslenska bæklinga til að taka með heim!

Verið velkomin!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

Ertu á leiðinni erlendis…? Viltu skoða Fasteignir? Dagsskoðunarferð kostar ekkert! 



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Barnaskór á Íslandi í apríl 

Við erum að leita að starfsfólki

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi 
gesta í Laugum er um 2000 daglega svo um 

líflegan vinnustað er að ræða. 

Starfsfólk óskast í fullt starf í sal og eldhús.
Við leitum eftir fólki sem býr yfir framúrskarandi 

þjónustulund, er jákvætt, sýnir frumkvæði, 
tekur ábyrgð á starfi sínu og leitar bestu lausna 

fyrir viðskiptavini.

Umsjón með ráðningu Logi Liljendal Hilmarsson
logi@worldclass.is



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020
www.mirale.is

HÚSGAGNA-
SÝNING
laugardag 11–17
sunnudag 13–17



kardimommu og engifer. Besti 
matur ferðarinnar. Azimy held-
ur langa ræðu um þakklæti sitt til 
þeirra sem starfa að uppbyggingar-
starfi í Afganistan og halda talí-
bönum í fjarlægð.

Seint um kvöldið rekst ég á 
varnarmálaráðherrann þar sem 
hún er að koma sér fyrir í næsta 
gámi. Hún brosir breitt þegar ég 
kynni mig sem íslenskan blaða-
mann og leyfir mér að taka af sér 
nokkrar myndir, en er dauðþreytt 
eftir daginn og ferðalagið og ég 
læt hana í friði.

Heimsækjum Dani. Þeir eru hér 
með farandratsjár tvær, sem fram-
leiddar voru við lok kalda stríðsins. 
Þær skorti síðan hlutverk í breyttri 
heimsmynd. Ein slík kostar um 200 
milljónir og þarf fjóra menn til að 
reka hana. Þessar afgangsratsjár 

skipta sköpum við rekstur flug-
vallarins, því dönsku ratsjárnar 
eru þær einu sem hér eru.

Fer til höfuðstöðvanna aftur 
og býst við hertri öryggisgæslu í 
þessari ferð, vegna árásarinnar 
í gær. Ónei. Í þetta sinn er ferð-
ast í einum jeppa. Fylgdarmenn 
eru einungis tveir. Afar hold-
ugir mótorhjólaþjóðverjar með 
prússnesk yfirvaraskegg. Þeir 
spila Rammstein og keyra ósköp 
rólega. Alles klar.

Heyrði sögu af norska hernum. 
Ein herdeilda hans heimsótti í vik-
unni þorp norður í landi. Öldung-
ur þorpsins kom að og skoðaði þá 
hátt og lágt. Muldraði „Noregur?“ 
Gekk svo að túlknum og heilsaði 
honum forvitinn. „Segðu mér, eru 
Rússarnir farnir?“

Sagan segir margt um hvers 
vegna Rússar gáfust upp og fóru 
árið 1989. Hér er allt afskekkt 
nema fjöllin. Þau liggja þétt saman; 

fjall í fjall. Þorpin eru svo einhver-
staðar þar sem lækur rennur milli 
fjallanna. Aðra sögu og dapurlegri 
hef ég einnig frá Norðmönnum, 
um grafreit sem var fylltur með 
jarðsprengjum.

Flugáætlun hefur enn verið 
breytt. Heim með hollenska 
hernum á morgun.

Manntal í hollenska félagsheimil-
inu klukkan 6.30. Yfirmaður gelt-
ir upp ómstríð nöfn manna sinna 
í stafrófstöð. Þeir gefa sig fram 
og sýna vegabréf og borgaraleg 
klæði í aukatösku. Nema einn. Sá 
er ekki með borgaraleg klæði, en 
þau eru skilyrði þess að þessi her-
flugvél fái að lenda í Dubai. Þeir 
mega ekki ganga um í einkennis-
búningum þar. Þessi eini er skil-
inn eftir.

Í vélinni sit ég við hlið ungs 

hermanns, sem hefur verið sjö 
ár í hernum. Nú er hann hættur. 
„Afganistan kenndi mér að þetta 
er ekki málið,“ segir hann og talar 
með hryllingi um bardaga í eyði-
mörkinni.

Lendum svo ekki í Dubai, held-
ur í Sharjah, sem er annað fursta-
dæmi. Á flugvellinum er moska 
karla hjá karlaklósettunum en 
bænahús kvenna hjá kvennaklós-
ettinu. 6.900 kílómetrar heim.

Lendum ekki á Kýpur, heldur 
Krít. Þar eiga hollensku hermenn-
irnir að fá tveggja daga útrás áður 
en þeim er hleypt til Hollands, 
því þeir hafa ekki drukkið bjór í 
fjóra mánuði. „Þeir segja að það 
sé okkur fyrir bestu,“ segir sessu-
nautur minn.

Hoppum út á Krít og hermenn-
irnir fara að drekka, en við fljúgum 
áfram til Eindhoven. Ferðin heim 
til Evrópu tók nærri 23 tíma og enn 
eru 2.000 kílómetrar eftir. 

you, where are you mate?“ kall-
ar hann í talstöð örvæntingarfull-
ur á bílinn týnda. „Come in mate, 
please.“ Úr talstöðinni heyrist ein-
ungis suð. Lenti bíllinn í bílslysi 
eða einhverju verra? Ice Baby 
spyr hvaða viðvaningur sé eigin-
lega að keyra vörubílinn, sem við 
verndum nú ein. Sá keyrir ýmist 
of hratt eða hægt, eða stoppar, 
sem virðist vera stranglega bann-
að. Að læðist grunur að bílstjórinn 
sé ef til vill með talíbönum í liði, 
en honum er bægt frá. Á endanum 
róast Baby þegar hann nær sam-
bandi eitthvað og síðan finnum við 
hinn jeppann við hliðið að herstöð-
inni. Batteríslaus talstöð og mis-
skilningur. Ice biðst afsökunar að 
hafa misst stjórn á sér.

Grátt og blautt og dauft yfir. 
Sunnudagur er hálfgildings frí-
dagur hér. Þó eru tveir íslenskir 
friðargæsluliðar á fullu. Þeir eru 
í sjálfboðavinnu að koma upp bíla-
lyftu hjá tékkneska spítalanum. 
Mikið þarfaverk, segja þeir. Verk-
takafyrirtækið, sem annars sér um 
svona framkvæmdir, sé svo gráð-
ugt að það geri ekki neitt nema fá 
fyrir það greitt aukalega.

Meðal íslensku friðargæslu-
liðanna leynast hugsjónarmenn. 
Einn gæti lifað góðu lífi af eignum 
sínum, en vill samt starfa „fyrir 
þjóðina“, eins og hann orðar það. 
Það er samfélagsleg skylda hans 
að leggja sitt af mörkum til vest-
rænnar samvinnu. „Við ætlumst til 
þess að NATO verndi okkur og við 
eigum að gefa eitthvað í staðinn.“

Verslanir eru opnar í dag og í 
annað sinn í ferðinni sé ég íslensk-
ar bækur til sölu. Það er kannski 
ekki að undrast að í bókabúðinni í 
Osló hafi Snorri Sturluson verið til 
sýnis á sértilboði, eða að Arnaldur 
Indriðason hafi átt þar nokkra titla. 
Það er hins vegar nokkuð sérstakt 
að finna téðan Arnald, þýddan á 
þýsku, inni í filippseyskri fríversl-
unargámabúð í Afganistan. Við hlið 
hans Flateyjargáta Viktors Arnars.

Anna-Grete Strøm-Erichsen, sá 
geðþekki varnarmálaráðherra 
Noregs, er í skreppiheimsókn á 
vellinum, að heilsa upp á strákana 
sína. Það þýðir að við fljúgum ekki 
heim með Norðmönnum á morg-
un. Hún og fylgdarlið fylla vélina.

Árás á bílalest bandaríska sendi-
ráðsins. Sjálfsmorðssprengjumað-
ur keyrði inn í hana og sprengdi 
sig í loft upp. Margrir aðrir særð-
ust og einn alvarlega. Þetta var 
samskonar bílalest og við ferðuð-
umst í daginn áður, á sama vegi.

Um kvöldið býður forsvars-
maður íslensku friðargæslunnar í 
Kabúl í mat, að hætti innfæddra. 
Íslendingar og vinir þeirra sitja 
veisluna. Azimy er afganskur at-
hafnamaður sem hefur tengst Ís-
lendingunum. Þeim er stundum 
leyft að lauma honum inn á kamp-
inn til að halda veislur fyrir góða 
gesti.

Azimy og konan hans elduðu 
glás af kjúklingi og hrísgrjónum 
og einhverjum pastalegum kjöt-
fyllum, ásamt grænmeti og af-
bragðs naan-brauði. Ilmur af 

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00

Gleðilega páska

Sevilla leðursófasett
3+1+1

Verð áður: 228.000,-
Verð nú: 136.800,-

-40%

Stóll Iona
Verð áður: 13.500,-
Verð nú: 9.450,-
Einnig til í brúnu og svörtu

-30%

Leðurstóll Bonn
Verð áður: 16.800,-
Verð nú: 14.280,-

-15%

Cube leðurstóll
Verð áður: 19.800,-
Verð nú: 16.830,-
Einnig fáanlegur í svörtu leðri

-15%

Leðurstóll Richmond
Verð áður: 15.500,-
Verð nú: 13.175,-
Einnig til í brúnu leðri

-15%

Stóll Mona
Verð áður: 12.500,-
Verð nú: 8.750,-
Einnig til í hvítu

-30%

Manhattan leðurtungusófi
Stærð: 290x170

Verð áður: 198.000,-
Verð nú: 138.600,-

-30%

-20%

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

Verð frá: 116.000,-

Leðurstóll Paris
Verð: 17.500,-

Borðstofuborð og 6 stólar saman
Verð: 198.900,-

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

Tilboðsverð: 137.850,-

-10%-25%

Stólar

3+1+1

Verð áður: 249.000,-
Verð nú:199.200,-
3+2

Verð áður: 220.000,-
Verð nú:176.000,-

Milano leðursófasett
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Sendu SMS JA HFF á
1900 og þú gætir unnið!

Vinningar eru HAPPY FEET á DVD,
DVD myndir, Fullt af Pepsi og margt fleira!

SMS
LEIKUR

9. HVER
VINNUR!

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

Do as Hrund Brynjólfsdóttir and other young students.

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

Do you want to study
Computer Science or IT?

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

www.sdes.dk

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.

Ég uppgötvaði 
blekkingar fyrir 
alvöru þegar 
vinur minn vann 
við að selja fisk 
í danskri mat-
vöruverslun.

Þar átti að vera 
til sölu villtur lax 

úr norskum ám, 
en staðreynd 

málsins var sú 
að laxinn kom úr 

fjónsku fiskeldiskari.
Mér þótti þetta ægilegt að 

heyra og eftir fylgdi langt tíma-
bil þar sem ég gerði mér far um 
að fylgjast með blekkingum og 
forðast að verða hluti af þeim. 
Ég ákvað líka að persónuleg lygi 

væri tímasóun og vandi mig því 
af að nota hvítar lygar, nema í 
ýtrustu neyð. Ef ég kem of seint, 
þá er það vanalega vegna þess að 
ég svaf of lengi eða var að slóra. 
Ekki vegna þess að bíllinn festist 
í skafli eða vegna þess að halinn 
minn festist undir halastjörnu. 
Ég á ekki að þurfa að ljúga. 

Það sem mér finnst verst við 
blekkingar er hversu mikil tíma-
sóun felst í þeim. Sannleikurinn 
er yfirleitt stysta leiðin að end-
anlegri útkomu, en blekkingar 
geta tafið fyrir þeirri niðurstöðu, 
stundum allt of lengi. Þegar stund 
sannleikans rennur upp eftir x-
langan tíma, þá fylgir því líka 
yfirleitt voðalegt sjokk, sjokk 
sem er öllu verra en þegar sann-

leikurinn er borinn á borð undir 
eins.

Míkró og makrókosmos. Ein-
staklingur getur verið blekktur 
og heil þjóð getur verið blekkt. 
Allir þekkja söguna um nýju fötin 
keisarans og barnið sem æpti –
hann er allsber! Karlinn á kass-
anum sem galar í mannþrönginni 
að dómsdagur sé í nánd.

Oftast er lítil rödd innra með 
okkur sem reynir að ná í gegn. 
En af því við teljum okkur þurfa 
að verja hagsmuni eða viðhalda 
öryggi er kosið að loka andlegum 
eyrum og halda áfram í lyginni. 
Það kallast líka stundum breysk-
leiki. En sá tankur tæmist á end-
anum og hvað á þá til bragðs að 
taka?
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Norðlenska lambahryggur kryddaður
1.358 kr/kg.

SS Caj p lambalæri
1.313 kr/kg. áður 1.876 kr/kg.

Celebration 270 gr.

fylgir frítt með

Borgarnes lambagrillkótilettur þurrkrydd.

1.260 kr/kg. áður 2.100 kr/kg.
Léttur ab drykkur - epli og gulrætur

40%
afsláttur

30%
afsláttur

Goða lambalæri frosið
878 kr/kg.

25%
afsláttur

Ísfugl kjúklingaleggir

454 kr/kg. áður 605 kr/kg.

Goða bayonneskinka
1.146 kr/kg.

Páskahryggurinn 2007

Frábært verð

ATH 878 kr/kg

Nýtt í nettó



Þriggja gljúfra stíflan sem 
verið er að reisa austur í 
Kína er verkfræðiundur 
á skala sem fæstir geta 
ímyndað sér. Uppistöðu-
lónið sem verður til við 
framkvæmdirnar þar mun 
drekkja heimilum yfir 
milljón manna auk fjölda 
sögufrægra minja. Áhrifa-
svæði stíflunnar er sögu-
svið tveggja kvikmynda 
sem Fjalakötturinn sýnir í 
kvöld kl. 20 og 22.

Stíflan í lengsta fljóti Asíu, 
Yangtze-ánni, á að vera tilbúin 
árið 2009 og verður þá stærsta 
raforkuframleiðslusvæði í heim-
inum en um 650 kílómetra langt 
stöðuvatn mun myndast við þess-
ar aðgerir.  Systurmyndirnar 
„Kyrrmynd“ og „Dong“ eftir kín-
verska leikstjórann Zhang Ke-Jia 
eru áhrifamikið og óvenjulegt inn-
leg í umræðuna um stóriðjufram-
kvæmdir og því fengur að sýningu 
þeirra hér á landi.

„Kyrrmynd“ gerist í þorpinu 
Fengjie, sem hefur nú þegar orðið 
fyrir miklum áhrifum af fram-
kvæmdunum, og bregður ljósi á 
breytta lífshætti með því að skoða 
ástarsamband í þorpinu. Myndin 
vann óvænt til aðalverðlaunanna 
á kvikmyndahátíðinni í Feneyj-
um í fyrra. Hin myndin er  heim-
ildarmynd um listmálara sem 
hefur helgað ævistarf sitt svæð-

inu sem fer undir vatn. Þó að hvor-
ug myndanna fjalli beinlínis um 
stífluna bregða þær ljósi á breytta 
lífshætti á svæðinu, sú fyrrnefnda 
með því að skoða ástarsamband 
í bæ sem er að breytast. Þær 
byggja ekki á hefðbundnum sögu-
þræði heldur beinast frekar að því 
að ná fram stemningunni og til-
finningunni sem fylgir söguefn-
inu og umhverfi þess.

Athygli er vakin á því að breyt-
ing hefur orðið á áður auglýstri 
dagskrá Fjalakattarins, sem sýnir 
aðeins þessar tvær myndir í kvöld. 
Þannig flyst dagskrá Kviksögu um 
frásagnarmenningu og nútíma-
borgir fram á þriðjudag sem og 
sýning á erótísku kvikmyndinni 
„Rauðhærða konan“ eftir Tatsumi 
Kumashiro.

Annað kvöld verða tvær aðrar 
myndir Kumashiro til sýninga auk 
franskrar heimildarmyndar eftir 
leikstjórann  Jacques Debs.

Vegamynd Debs fjallar um 
ferðalag um átakasvæði á leiðinni 
frá Sarajevo til Jerúsalem og ber 
yfirskriftina „Múslimar í Evrópu 
- kristnir í Mið-Austurlöndum“. 
Leikstjórinn verður viðstadd-
ur sýningu myndarinnar kl. 21 á 
mánudagskvöldið. Tónlist skiptir 
leikstjórann miklu máli og lætur 
hann oft semja hana sérstaklega. Í 
þessari mynd má hlýða á afrakst-
ur samstarfs Sverrir Guðjóns-
sonar og líbanska tónskáldsins 
Ritu Ghosn  sem samdi tónverkið 
„Liturgy“ fyrir myndina. Sverrir 
syngur á arameísku í verkinu.

Hið smæsta í hinu stærsta

Kl. 14.00
Í Listasafni Íslands stendur yfir yfir-
litssýning á verkum Jóns Engilberts 
og Jóhanns Briem. Valgerður Bergs-
dóttir verður með leiðsögn um sýn-
inguna í dag. Aðgangur að safninu er 
ókeypis.

æðisLEG
fermingargjöf
Miði á söngleikinn LEG eftir Hugleik Dagsson,
geisladiskur úr sýningunni og bolur á aðeins kr. 5.000!

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

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.

HJÓNABANDSGLÆPIR eftir Erich-Emmanuel Schmitt.
Frumsýning mið. 18/4 uppselt, fim. 19/4 uppselt, fös. 20/4 uppselt, lau. 21/4 uppselt,
fim. 26/4 uppselt, fös. 27/4 uppselt, lau. 28/4 uppselt, sun. 29/4 uppselt, fim. 3/5 örfá
sæti laus, fös. 4/5 örfá sæti laus, lau. 5/5 örfá sæti laus, sun. 6/5 örfá sæti laus.

Kassinn

MJALLHVÍT Brúðusýning Helgu Arnalds.
Lau. 14/4 kl. 15:00, sun. 15/4 kl. 15:00, fim. 19/4 kl. 15:00, lau. 21/4 kl. 15:00, sun. 22/4 
kl. 15:00.

GERSEMAR GÆRDAGSINS  Gestasýning frá Turak leikhópnum í Frakklandi.
Mán. 16/4 kl. 20:00.

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. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 örfá sæti laus, sun. 15/4 
kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 22/4 kl. 14:00 
örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00, sun. 29/4 kl. 14:00. Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Fim. 12/4 örfá sæti laus, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4, fim. 19/4, fös. 20/4 örfá 
sæti laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus, fim. 26/4, fös. 27/4 örfá sæti laus. 
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er 
með Námukorti.

CYMBELINE eftir Shakespeare - gestaleikur í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík.
Þri. 15/5, mið. 16/5, fim. 17/5 örfá sæti laus, fös. 18/5.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

LEG

         
                     

                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                      

  

                

          

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

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





PÁSKAMYNDIN Í ÁR
TOPPMTNDIN Í USA!

!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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

TMNT         kl. 3, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 3, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 3, 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 10 B.I. 16 ÁRA

TMNT           kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
SCHOOL FOR SC. SÝND Í LÚXUS         kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER         kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 10  B.I. 16 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.20 og 5.40
ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR       kl. 2 Stuttmynd

TMNT         kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 5.45, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA
NORBIT       kl. 2 og 4

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 
TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE 
AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH
OG SEAN BEAN

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

Bardagafimu skjaldbökurnar
eru mættar aftur

í flottustu ævintýrastórmynd 
ársins

PÁSKAMYNDIN Í ÁR
TOPPMTNDIN Í USA!

Grínistinn Ricky Gervais og kan-
adíska hljómsveitin The Arcade 
Fire eru á meðal þeirra sem munu 
koma fram á listahátíðinni High 
Line Festival sem verður haldin á 
Manhattan í New York dagana 9. 
til 19. maí.

Tónlistarmaðurinn David Bowie 
er einn af þeim sem standa að há-
tíðinni og sá um að velja réttu 
listamennina til að taka þátt. 
„Ég vildi velja listamenn sem ég 
myndi virkilega vilja sjá sjálfur,“ 
sagði hinn sextugi Bowie. „Þrátt 
fyrir að þessi hátíð verði lítil í 
sniðum til að byrja með hafa þeir 
sem við höfum haft samband við 
allir viljað taka þátt.“ Marg-
ir muna eftir gestahlut-
verki Bowie í þætti 
Gervais, Extras, og því 
hefur Bowie ákveðið að 
launa honum greiðann.

Á meðal fleiri þekktra 
hljómsveita á há-
tíðinni verða Air, 
Deerhof, The 
Polyphonic
Spree og The 
Secret Mach-
ines. Einnig 
kemur þar 
fram ljóð-

skáldið Ken Nordine, sem er 87 
ára.

Bowie hefur einnig valið tíu af 
uppáhalds kvikmyndum sínum 
frá Spáni til að taka þátt í hátíð-
inni. Hluti af aðgangseyri hátíð-

arinnar mun renna til góð-
gerðarmála.

David Bowie 
stjórnar listahátíð
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Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

KVIKMYNDAUPPLIFUN 
ÁRSINS

Sunday Mirror

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Sýnd í Háskólabíói

STórlögGUR. SMáBær. MEðaL OFBELDI.

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

Stærsta grínmyndin í 
Bandaríkjunum á þessu ári

Rómantísk gamanmynd

sem fær þig til að 
grenja úr hlátri. 

Sýnd í Háskólabíói

Sannsöguleg mynd um 
Beatrix Potter

einn ástsælasta barnabókahöfund Breta fyrr og síðar.

Renée Zellweger
„HREIN UNUN FRÁ BYRJUN TIL ENDA”

300. kl. 3 - 5:30-8-10:30 B.i.16

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

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

HOT FUZZ kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

HOT FUZZ VIP kl. 8 - 10:30

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

ROBINSON FJ... VIP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

WILD HOGS kl1:30-3:40-5:50-8-10:20 b.i 7

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 - 6:10 Leyfð

MEET TH... M/- ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

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

WILD HOGS kl. 3:50 - 6 - 8:10 - 10:20   B.i.7

NORBIT kl.1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN H M/- ÍSL TAL kl. 1:30 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

DIGITAL

MEET THE ROBINSONS kl.1:30-3:40-5:50 Leyfð

SCHOOL FOR ... kl. 8 - 10:10 Leyfð

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 Leyfð

NORBIT kl. 1:50 Leyfð

EPIC MOVIE kl. 4 Leyfð

300 kl. 10:10 B.i. 16

MEET THE ROBINSONS  ÍSL TAL kl.  2 - 4 - 6 Leyfð

WILD HOGS kl.  6 - 8 - 10 b.i 7

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 Leyfð

VEFUR KARLOTTU  ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

300 kl. 8 - 10 B.i. 16

SCIENCE OF SLEEPS kl. 8
LADY CHATTERLEY kl. 3 - 6 - 9
TELL NO ONE kl. 10:10
HORS DE PRIX kl. 3 - 5:50
PARIS, JE T’AIME kl. 3

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

MRS POTTER kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20  Leyfð

ROBINSON F...  ÍSL TAL kl. 3 - 5 - 7 Leyfð

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

300. kl. 9 B.i.16

Hollenski plötusnúðurinn Fedde 
Le Grand þeytir skífum á Broad-
way 4. apríl. Fedde sló í gegn 
þegar hann gaf út lagið Put Your 
Hands Up for Detroit á síðasta 
ári. Einnig hefur hann gefið út lög 
á borð við Just Trippin og Camille 
Jones The Creeps FLG RMX, sem 
hefur verið í mikilli spilun á Flass 
104,5 og FM 957.

Fedde hefur spilað á öllum 
stærstu klúbbum Hollands, þar á 
meðal á Las Palmas, Extrema og 
The It. Miðar á tónleikana fást á 
skór.is í Kringlunni. Miðaverð 
er 2.000 krónur og verður húsið 
opnað klukkan eitt eftir miðnætti.

Fedde þeytir 
skífum

Elísabet Englandsdrottning frem-
ur sjálfsvíg í nýjum þætti banda-
rísku teiknimyndaseríunnar South 
Park. Í þættinum er gert grín að 
spennumyndaflokknum 24, þar 
sem Bretar eru sagðir standa á 
bak við áform um að taka yfir 
Bandaríkin. Þegar áformin ganga 
úr skaftinu stingur drottningin 
byssu í munninn á sér og skýtur 
sig.

Ellefta þáttaröðin af South Park 
er í gangi um þessar mundir. Þætt-
irnir hafa lengi verið umdeildir, 
þar sem m.a. hefur verið gert grín 
að Múhameð, Maríu mey, Tom 
Cruise og Vísindakirkjunni.

Fremur 
sjálfsvíg

Nýjasta plata bandarísku hljóm-
sveitarinnar Modest Mouse, We 
Were Dead Before the Ship Even 
Sank, fór beint á topp sölulistans 
í Bandaríkjnum. Hún kom út þar 
á bæ þann 20. mars en í Evrópu 
kemur hún út 2. apríl.

Modest Mouse var stofn-
uð árið 1993 í bænum Issaquah 

í Washington-ríki. Síðasta plata 
sveitarinnar, Good News for People 
Who Love Bad News, kom út árið 
2004 og fékk mjög góðar viðtökur.

Modest Mouse, sem leidd er 
áfram af söngvaranum og gítar-
leikaranum Isaac Brock, spilaði á 
Gauki á Stöng árið 2001 við góðar 
undirtektir. Þá hitaði Maus upp.

Músin á toppinn
STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
FISKVINNSLUFÓLK?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS



Börn og umhverfi
Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri.   Kennt er fjóra eftirmiðdaga kl. 17-20

augavegi 120, 5. hæð. Námskeiðsgjald er kr. 7500.

 og
gengar slysabætur í umhverfinu ásamt ítarlegri kennslu í skyndihjálp.  Að auki fá þátttakendur innsýn í sögu

. apríl 
rútbúnaður. 

iði

gar í síma 545 0400 og reykja

í húsnæði Reykjavíkurdeildar L

Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og framkomu við börn.  Rætt er um árangursrík
samskipti, aga, umönnun og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng.  Lögð er áhersla á umfjöllun um slysavarnir
al
og starf Rauða krossins.  Leiðbeinendur eru leikskólakennarar og hjúkrunarfræðingar.  

Næstu námskeið: 
11.-12, og 16.-17. apríl 

Innifalið: Námsgögn, hressing 
og skyndihjálpa

23.-24. og 25.-26
2.-3. og 7.-8. maí

Staðfestingarskírteini  að námske
loknu.

Skráning og nánari upplýsin vik@redcross.is
ss.is/reykjavikHeimasíða:  www.redcro

DHL-deild kvenna:

Stjarnan er verðugur 
Íslandsmeistari í kvennaflokki 
í handbolta en Stjörnustúlkur 
fengu bikarinn afhentan í gær þó 
svo að þrjár umferðir séu eftir af 
Íslandsmótinu. Helsti keppinaut-
ur Stjörnunnar í vetur var Valur 
en liðið gaf verulega eftir í síð-
ustu leikjum og þar af leiðandi er 
Stjarnan orðin meistari fyrr en 
kannski var búist við.

„Það var pínulitið skrítið að 
mæta til leiks og vera orðin 
meistari án þess að spila. Engu 
að síður var það búið að vera bak 
við eyrað að þetta væri komið hjá 
okkur og því setti það ekki mikið 

strik í reikninginn. Við vorum 
spenntar að mæta í leikinn og 
staðráðnar í að skemmta okkur. 
Svo var umgjörðin alveg frábær 
og fullt af fólki þannig að það 
var ekki annað hægt en að hafa 
gaman af þessu. Þetta er rosa-
lega góð tilfinning, það er ekki 
hægt að neita því,“ sagði Stjörnu-
stúlkan Rakel Dögg Bragadóttir, 
sem hefur farið hreint á kostum 
með Stjörnuliðinu í vetur og verið 
þess besti maður.

„Við kláruðum alla leiki, fyrir 
utan Valsleikinn í annarri um-
ferð, mjög vel. Við höfum verið 
mjög sterkar í allan vetur enda 

er liðið í góðu formi,“ sagði Rakel 
Dögg en er hún ekkert svekkt yfir 
því að fá ekki meiri samkeppni en 
raun ber vitni?

„Ég er hissa á því hvað gerðist 
hjá Val og maður átti ekki alveg 
von á þessu. Annars vildum við 
bara vinna titilinn og okkur var 
eiginlega sama hvort það væri 
svona eða í úrslitaleik undir 
lokin. Við vildum bara vinna. Það 
voru samt vonbrigði að taka ekki 
bikarinn líka en hann kemur bara 
á næsta ári. Svo er einn bikar 
eftir núna og við ætlum svo sann-
arlega að taka hann líka,“ sagði 
Rakel Dögg.

„Þetta er frábær áfangi fyrir 
þessar stelpur sem eru að verða 
Íslandsmeistarar í fyrsta skiptið. 
Þær eru að stíga skrefið frá því að 
vera yngri flokka leikmenn yfir 
í það að verða alvöru meistara-
flokksleikmenn. Ég er rosalega 
glaður að fá að stíga þetta skref 
með þeim. Þetta er mikið af leik-
mönnum sem ég er búinn að 
þjálfa síðan þær voru í 4. flokki 
og sumar enn fyrr,“ sagði Aðal-
steinn Eyjólfsson, stoltur þjálf-
ari Stjörnuliðsins. „Við lentum í 

niðursveiflu í janúar sem ég tek 
að hluta til á mig. Við gleymdum 
okkur svolítið í velgengninni og 
mættum ekki nægilega undirbúin 
í fyrstu leikina í janúar,“ segir 
Aðalsteinn.

„Ég er gríðarlega stoltur af 
stelpunum. Þær eru búnar að æfa 
gríðarlega vel frá því í maí. Ragn-
ar Hermannsson á heiður skilinn 
fyrir sína vinnu í liðinu. Hann 
hefur skilað frábæru starfi og við 
höfum unnið mjög vel saman,“ 
segir Aðalsteinn en Ragnar hefur 
unnið mikið með líkamlega þátt-
inn hjá liðinu.

Aðalsteinn segir Stjörnuliðið 
vera betra en ÍBV-liðið sem hann 
gerði að meisturum og fór með 
alla leið í undanúrslit Evrópu-
keppninnar. „ÍBV-liðið mitt var 
fyrst og fremst sóknarlið, spilaði 
hraðan bolta og ég keyrði það lið á 
sjö leikmönnum meira og minna. 
Þetta lið er betra, miklu betra 
varnarlega og með betri mark-
mann. Þetta lið er sambland af 
ÍBV-liðinu sem ég var með 2003 
og meistaraliði Hauka sem Ragn-
ar Hermannsson var með árið 
2000,” sagði Aðalsteinn.

Stjörnustúlkur tóku á móti Íslandsbikarnum í gær eftir öruggan sigur á Akureyri. Stjarnan var reyndar 
orðin meistari kvöldið áður þegar Valur tapaði fyrir Gróttu en Stjörnustúlkur létu það ekki hafa áhrif á 
sig. Þær mættu kátar og ákveðnar til leiks í gær og buðu fjölmörgum  áhorfendum upp á skrautsýningu.



„Nýr tími“

21:00
Opið til klukkan

alla daga vikunnar
í Skútuvogi

Í dag breytist afgreiðslutími Húsasmiðjunnar í Skútuvogi,
stærstu bygginga- og heimilisvöruverslun landsins.

Einnig breytist afgreiðslutími í verslunum okkar vestur í bæ og í Ögurhvarfi.

Virkir dagar

8-18
Laugardagur

10-18
Sunnudagur

11-17

Opið lengur
bætt þjónusta!

líka um helgar



 Framherjinn hávaxni 
Peter Crouch stal senunni í stór-
leik helgarinnar í enska boltanum. 
Crouch skoraði þrennu í 4-1 stór-
sigri Rauða hersins. Leikmenn 
Arsenal áttu mjög dapran dag eins 
og úrslitin bera með sér.

Crouch hefur með frammistöðu 
sinni gert tilkall til sætis í byrjun-
arliðinu í Meistaradeildinni í vik-
unni.

„Fram undan er mjög mikilvæg-
ur Meistaradeildarleikur og það 
er ánægjulegur vandi sem blasir 
við mér eftir þennan leik,“ sagði 
Rafael Benitez, stjóri Liverpool, 
en hann tók Steven Gerrard af 
velli til þess að hvíla hann. „Leik-
aðferð dagsins var aftur á móti 
sérstaklea hönnuð fyrir þennan 
leik og við verðum hugsanlega 
með aðra leikaðferð í Eindhoven.“

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 

hefur ekki gaman af því að mæta 
Liverpool enda hefur Arsenal 
gengið verst gegn Liverpool af 
öllum liðum síðan Wenger tók við 
stjórnartaumunum hjá Arsenal.

„Varnarleikurinn hjá okkur var 
hræðilegur. Munurinn á liðunum 
var Crouch en við réðum einfald-
lega ekkert við hann, sérstaklega í 
loftinu, enda komu öll mörkin hans 
eftir sendingar af kantinum. Hann 
átti einnig nokkur góð hlaup og við 
vorum aldrei nálægt honum. Gerr-
ard átti einnig fína spretti og fann 
holur til að athafna sig í. Liverpool 
átti þennan sigur svo sannarlega 
skilinn,“ sagði Wenger.

Arsenal er í harðri baráttu um 
sæti í Meistaradeildinni á næstu 
leiktíð og Wenger sagði ljóst að 
liðið yrði að leika mun betur ef 
það ætlaði sér sæti þar á næstu 
leiktíð.

Þrenna Crouch sökkti 
slöku liði Arsenal

DHL-deild karla:

Leikir dagsins:

Enska úrvalsdeildin:

 Salomon Kalou sá til 
þess að kapphlaupið um enska 
meistaratitilinn er enn æsispenn-
andi þegar hann tryggði Chelsea 
sigur á Watford, 1-0, með marki 
þegar tvær mínútur voru komn-
ar fram yfir venjulegan leiktíma. 
Man. Utd hafði fyrr um daginn 
unnið frábæran sigur á Black-
burn, 4-1.

„Við töldum okkur þurfa sigur 
til að halda í vonina um titilinn. 
Þetta var mikil barátta og þeir 
gerðu okkur erfitt fyrir. Sem 
betur fer náði Salomon að setja 
eitt,“ sagði John Terry, fyrir-
liði Chelsea, og stjórinn José 
Mourinho játaði einnig að bar-

áttan hefði verið búin ef Chelsea 
hefði ekki tekið þrjú stig í leikn-
um. „Það yrði nánast vonlaust að 
ná United ef munurinn væri átta 
stig,“ sagði Mourinho.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, var að vonum kampakátur 
með sína stráka sem voru undir 1-
0 í hálfleik. „Frammistaðan í síð-
ari hálfleik var sú besta hjá okkur 
á tímabilinu. Maður væntir svona 
frammistöðu frá meistaraliði. Ég 
held að áhorfendurnir séu farn-
ir að finna lyktina af titlinum og 
gott ef það sama á ekki einnig við 
um leikmennina,“ sagði Fergu-
son.

Kalou hélt lífi í kapphlaupinu

 Síðustu þrjár umferð-
irnar í DHL-deild karla verða 
væntanlega gríðarlega spennandi 
enda eru Valur og HK jöfn að stig-
um á toppnum. Valur heldur topp-
sætinu sökum innbyrðisviður-
eigna. HK lagði Val sannfærandi, 
29-22, í Digranesi í gær.

„Valsmenn voru hræddir. Mér 
fannst það. Hvítir og hræddir. 
Þeir eru búnir að vera með rosa-
legan kjaft í útvarpinu og svona 
en þeir voru alveg teknir í þú veist 
hvað hér í dag,“ sagði HK-ingur-
inn Valdimar Þórsson glaðbeittur 
eftir leik en hann var mjög öflug-
ur, skoraði góð mörk og lagði upp 
önnur.

Fyrri hálfleikur var jafn og 
spennandi en leiðir skildu fljót-
lega í síðari hálfleik. HK kom 
mjög framarlega á miðjumann 
og vinstri skyttu Vals og við það 
riðlaðist sóknarleikur liðsins al-
gjörlega. Valur átti engin svör 
við þessum frábæra varnarleik 
og þau skot sem rötuðu á markið 
enduðu flest í Petkevicius, mark-
verði HK.

Munurinn varð fljótlega fimm 
mörk, 20-15, og HK leit aldrei 
til baka eftir það. Leikur liðsins 
hrundi ekki á síðustu mínútunum 

eins og í síðustu leikjum. Sigur 
liðsins var mjög sanngjarn.

„Við fundum okkur aldrei í þess-
um leik og vorum alltaf að elta. 
Munurinn var ekki svona mikill 
á liðunum en þeir áttu samt sig-
urinn skilinn,“ sagði eini leikmað-
ur Vals sem var með einhverri 
meðvitund í gær, Markús Máni 

Michaelsson. „Þessi vörn átti ekki 
að koma okkur svona á óvart. Við 
verðum að læra af þessu.“

Valdimar segir að síðustu um-
ferðirnar verði áhugaverðar. „Nú 
er hrikaleg pressa á þeim. Þeir 
eiga þrjá erfiða leiki eins og við og 
það verður spennandi að sjá hvað 
gerist.“

Lokaumferðirnar í DHL-deild karla verða æsispennandi. HK komst upp að 
hlið Vals með sigri á Hlíðarendaliðinu, 29-22, í gær. Frábær vörn og markvarsla 
Kópavogsliðsins lagði grunninn að sigrinum. Valur átti engin svör.





www.hi.is

MANNRÉTTINDI

Ráðstefna Mannréttindaskrifstofu Íslands 
og Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands 

MANNRÉTTINDASAMNINGAR SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA.
ÁHRIF ÞEIRRA, FRAMKVÆMD OG TENGSL VIÐ MANN-
RÉTTINDASÁTTMÁLA EVRÓPU.

THE UN COVENANTS ON HUMAN RIGHTS; EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION,
METHODS AND RELATIONSHIP WITH THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS.

Norræna húsið, mánudaginn 2. apríl kl. 13.30 

13.30 Ráðstefnan sett. 

13.35 Ávarp utanríkisráðherra, Valgerðar Sverrisdóttur.

13.45 Francoise Hampson, prófessor við lagadeild Essexháskóla og 
sérfræðingur í undirnefnd Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna:

Gagnsemi Sameinuðu þjóðanna við framkvæmd alþjóðlegra 
mannréttindaskuldbindinga.
The effectiveness of the UN implementation system for
international human rights obligations. 

14.15 Elisabeth Palm, sérfræðingur í Mannréttindanefnd Sameinuðu 
þjóðanna, fyrrum dómari við Mannréttindadómstól Evrópu:

Tengsl alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um 
borgaraleg- og stjórnmálaleg réttindi og Mannréttinda- 
sáttmála Evrópu. 
The interrelationship between the UN Covenant on Civil and 
Political Rights and the European Convention on Human Rights 
and interpretation methods. 

14.45 Kaffihlé.

15.15 Eivind Smith, prófessor við lagadeild Óslóarháskóla:

Er lögfesting nauðsynleg til að tryggja innleiðingu 
samninganna í landsrétt? Reynsla Norðmanna. 
Incorporation of the Covenants into national law – A necessary 
condition for their implementation? Experience from Norway.

15.45 Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands: 

Samspil stjórnarskrárbundinna mannréttinda og réttinda 
sem tryggð eru í samningum Sameinuðu þjóðanna frá 1966.
The interplay between Constitutional rights and Covenant rights.

16.15 Pallborðsumræður. Þátttakendur verða auk fyrirlesara: Ragnar 
Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður og Oddný Mjöll Arnardóttir, 
prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

17.00 Ráðstefnuslit.

Fundarstjóri: Brynhildur G. Flóvenz, lektor við lagadeild Háskóla Íslands 
og stjórnarformaður Mannréttindaskrifstofu Íslands.

Aðgangur er ókeypis og öllum opinn. 
Boðið verður upp á léttar veitingar. 
Öll erindi á ráðstefnunni verða flutt á ensku.
Utanríkisráðuneytið styrkir ráðstefnuna.

Utanríkisráðuneytið

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/H

S
K

 3
68

18
 0

3/
07

 Íslands- og bikarmeist-
arar Hauka eru komnir í lokaúrslit 
Iceland Express deildar kvenna 
annað árið í röð eftir sannfærandi 
81-59 sigur á Stúdínum í oddaleik á 
Ásvöllum. ÍS-liðið átti ekki mögu-
leika gegn grimmri og samstilltri 
vörn Haukanna, þær skoruðu að-
eins 11 körfur og 38 stig í fyrstu 
þremur leikhlutunum og þurfa að 
sætta sig við að detta út í oddaleik 
þriðja árið í röð.

„Loksins kom þetta hjá okkur 
og við vorum að spila mjög vel í 
þessum leik. Þetta er búið að vera 
mjög erfitt einvígi en það er alltaf 
gaman að vinna svona leiki,“ sagði 
Helena Sverrisdóttir, sem stjórn-
aði Haukalestinni með glæsibrag 
og náði þrefaldri tvennu, skoraði 
17 stig, tók 12 fráköst og gaf 14 
stoðsendingar. „Það var rosalega 
sárt að tapa fyrir þeim á fimmtu-
daginn og við mættum tilbúnar og 
ætluðum okkur að gera allt til þess 
að komast í úrslit,” sagði Helena.

Ifeoma Okonkwo spilaði sinn 
besta leik í einvíginu, Kristrún 
Sigurjónsdóttir var mjög góð sem 
og Pálína Gunnlaugsdóttir í vörn-
inni en Pálína fiskaði meðal ann-
ars fjóra ruðninga. Hjá ÍS var 
Signý Hermannsdóttir sú eina 
sem sýndi sitt rétta andlit.

„Við spiluðum ótrúlega vel og 
eins og lið. Stelpurnar voru að 
spila frábæra vörn í fyrstu þremur 
leikhlutunum,“ sagði Ágúst Björg-
vinsson, þjálfari Hauka, sem seg-
ist hafa lagt áherslu á að stoppa 

Casey Rost. „Við lögðum mjög 
mikla áherslu á að stoppa hana því 
hún var búin að vera rosalega góð 
á móti okkur. Við settum Ifeomu á 
hana til að byrja með og svo skipti 
ég mjög ört um varnarmenn á 
henni. Ifeoma slökkti samt alveg 
á henni í byrjun,“ sagði Ágúst en 
Casey Rost, sem hafði skorað 27 
stig að meðaltali og hitt úr 53% 
skota sinna, skoraði aðeins 11 stig 
í leiknum, klikkaði á 13 af 16 skot-
um sínum og tapaði 6 boltum.

„Það tekur mikið á að vera 
komin í þessa stöðu eftir að hafa 
átt svona glæsilegt tímabil. Það 
héldu allir að við myndum klára 
þetta 3-0 eða kannski 3-1 og það 
var mikil press á liðinu. Við 
höfum trú á heimavellinum okkar 
og stelpurnar í liðinu hafa mikla 
trú á hverri annarri og það hjálp-
aði okkur gríðarlega mikð,“ sagði 
Ágúst, sem vildi hrósa ÍS-liðinu. 

„ÍS er með virkilega gott lið og 
var að spila miklu betur en í deild-
inni í vetur. Nú erum við að fara að 
spila við annað mjög gott lið í úr-
slitunum,” sagði Ágúst að lokum.

Komnar í lokaúrslitin á móti Keflavík eftir öruggan 
22 stiga sigur á ÍS, 81-59, í oddaleik á Ásvöllum í gær.

 Snæfell vann frábær-
an sigur á KR í DHL-höllinni í 
Vesturbænum í þriðja leik lið-
anna í undanúrslitum Iceland 
Express deildarinnar í gær, 63-
61, með sigurkörfunni þegar 
tvær sekúndur voru eftir af 
leiknum. Leiksins verður ekki 
minnst fyrir góðan körfubolta 
en mikil spenna bætti upp fyrir 
gæði leiksins. Stigaskor var í 
lágmarki og góðar varnir, mikil 
barátta og hátt spennustig réði 
ríkjum.

Frábær leikur Brynjars Þórs 
Björnssonar hélt KR inni í leikn-
um en aðrir lykilmenn liðsins 
fóru í felur og gerðu lítið sem 
ekkert. Brynjar Þór jafnaði leik-
inn með sinni sjöttu þriggja 
stiga körfu þegar sex sekúndur 
voru til leiksloka, 61-61, en Just-
in Shouse skoraði sigurkörfuna 
tveim sekúndum áður en loka-
flautið gall með glæsilegu snið-
skoti.

Benedikt Guðmundsson þjálf-
ari KR sagði í leikslok að það 
væri langt síðan hann hefði séð 
lið sitt spila eins illa. 

„Við þurfum að spila betur 
til að vinna í Hólminum. Það er 
samt nóg eftir af þessu einvígi. 
Við lentum líka upp að vegg gegn 
ÍR en þá unnum við útisigur og 
kláruðum einvígið svo heima og 
nú þurfum við að endurtaka leik-

inn.“ Snæfell leiðir einvígið 2-1 
en þrjá sigra þarf til að leika til 
úrslita.

Þrátt fyrir að tapa boltanum 
26 sinnum í leiknum sigraði Snæ-
fell og segir Hlynur Bæringsson 
ástæðu þess vera einfalda. 

„Vörnin hélt og við hirtum mun 
fleiri fráköst en þeir. Nú verð-
ur rokk og ról á heimavelli, við 
ætlum ekki að tapa fyrir fram-
an okkar frábæru áhorfendur! 
Við fengum mikinn stuðning hér 
á útivelli og mér leið eins og ég 
væri á heimavelli.“

Aftur flautukarfa



Hvíldu þig vel um páskana
Rúmgaflar í öllum

stærðum og gerðum
Margir litir í boði

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

Komdu við í verslun
okkar í Smáranum.
Við erum staðsett rétt fyrir
ofan Smáralindina á horni
Hlíðasmára og
Smárahvammsvegs.

10:00 – 18:00

LÚR - BETRI HVÍLD  • HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 554 6969  • FAX 554 3100 • WWW.LUR.IS  • LUR@LUR.IS
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Þrjár tegundir
af svefnsófum

Yfir 20 litir í boði

Búið er að styrkja kant dýnunnar og 
þau svæði þar sem mestur þunginn 
hvílir, það kemur í veg fyrir að rúmið 
bælist. Dýnan hefur þann eiginleika 
að þegar rekkjunautur þinn byltir sér 
færist engin hreyfing yfir til þín, og
þú sefur vært alla nóttina án truflana.
Dýnunni þarf aldrei að snúa.

Frábær
fermingartilboð



Allir elska Marie



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

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

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

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

Tækifæri til að nýta og njóta
Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í skjóli einstakrar 
náttúru, friðsæll og fjölskylduvænn staður. Hátt í þúsund ný framtíðar- 
störf bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu. Með eflingu 
atvinnulífs og fjölgun íbúa skapast fjölbreytt viðskiptatækifæri fyrir 
hugmyndaríka frumkvöðla.

Sveitarfélög á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að styrkja innviði 
samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að rísa. Á svæðinu er
yfirbyggður knattspyrnuvöllur, glæsilegar útisundlaugar og frábært 
skíðasvæði. Þjónusta á Mið-Austurlandi færist stöðugt nær því sem 
gerist á höfuðborgarsvæðinu og neytendur hafa úr mörgu að velja. 
Samgöngur til og frá svæðinu eru góðar, á landi, í lofti og á sjó. 

Tækifæri til hvers konar útivistar eru fjölmörg. Fallegar gönguleiðir 
eru við hvert fótmál, stærsti skógur landsins og góðir hálendisvegir. 
Hægt er að stunda hvers kyns veiðar, hestaíþróttir njóta vaxandi 
vinsælda og golfurum fjölgar stöðugt. Einnig bjóðast frábær tækifæri 
til afþreyingar, listirnar dafna og íþróttastarfsemi er öflug. 

www.alcoa.is

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

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

Öll störf henta bæði konum og körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu sex mánuðum.

Síðustu 100 störfin í boði
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Gríptu þitt tækifæri
Hjá Fjarðaáli er nú búið að ráða hátt í 300 starfsmenn og
við leitum enn að fólki sem vill starfa með okkur, að konum 
jafnt sem körlum. Konur er nú um þriðjungur starfsmanna 
hjá Fjarðaáli og hlutfall kvenna af starfsmannafjölda í álveri
er hvergi í heiminum jafnhátt. 

Austurland tækifæranna



Tónlistarkonan Hera Hjartardótt-
ir er nýkomin heim til Nýja-Sjá-
lands eftir hafa verið í viðræðum 
við þrjú bandarísk plötufyrirtæki. 
Hera hélt þrenna tónleika á hátíð-
inni South by Southwest í Texas á 
dögunum og hafði upp úr krafsinu 
mikinn áhuga útgefenda. 

Strax eftir hátíðina flaug Hera 
til Los Angeles til að fylgja áhug-
anum eftir og dvaldi þar í tvo 
daga. „Ég fór á nokkra fundi en 
það er allt ennþá í skoðun. Það eru 
þrjú fyrirtæki sem ég talaði við í 
heildina en ég get eiginlega ekki 
sagt neitt meira,“ segir Hera, sem 
skemmti sér vel í Bandaríkjunum. 
„Þetta var ofboðslega skemmti-
leg ferð. Ég hélt ferna tónleika í 
Ameríku, eina í Stillwater í Okla-
homa og þrenna í Texas,“ segir 
Hera. „Ég hélt tónleika á sviði rétt 

hjá Austin í Texas sem voru send-
ir út beint á netinu. Þeir höfðu 
samband þegar ég var á leiðinni 
til Texas, maður sem heitir Hank 
Sinatra. Hann er búinn að halda 
tónleika rétt fyrir utan bæinn í 25 
ár og það var ofboðslega skemmti-
legt hjá honum.“

Auk áhuga Bandaríkjamann-
anna fór Hera í viðtal hjá útvarps-
stöðinni BBC World Series, sem 
sendir út um allan heim, þar á 
meðal til Afríku. „Það kom margt 
skemmtilegt út úr þessari ferð og 
það er alls konar fólk búið að hafa 
samband,“ segir Hera. Ætlar hún 
að dvelja í Nýja-Sjálandi á næst-
unni og stefnir m.a. á að taka upp 
myndband þar í landi. Býst hún 
ekki við að koma aftur til Íslands 
fyrr en sumarið 2008. 

Bandaríkjamenn 
sýna Heru áhuga

Leiðinlegast þegar Man. Utd tapar

„Þetta er nú ekkert í líkingu við 
lífið í Police Academy enda bjuggu 
þau öll á heimavist,“ segir Óli Ás-
geir Hermannsson, nemi í Lög-
regluskóla ríkisins. Fréttablaðið 
komst á snoðir um heimasíðu svo-
kallaðs nemendafélags skólans 
þar sem sjá mátti myndir úr starfi 
skólans og þótt Óli Ásgeir vilji 
síður en svo kalla þetta „formlegt“ 
nemendafélag er ljóst að nemend-
ur skólans halda hópinn fyrir utan 
strangt og stíft nám.

„Meðan við erum í skólanum 
þá er mikið líf, við förum saman 
í kvöldmat og hittumst fyrir utan 
skólann þegar svo ber við,“ segir 
Óli. „Og þetta er í það minnsta lög-
hlýðnasta nemendafélag lands-
ins,“ bætir Óli Ásgeir við og hlær. 
Alls eru 48 nemendur við nám í 
Lögregluskóla ríkisins og Óli segir 
nemendurna koma af öllu landinu.

Athygli vakti á heimasíðunni 
þegar kennsla í mace-úðum fór 
fram og mátti sjá myndir af verð-
andi lögregluþjónum fá úðann í 
augun. Óli telur þetta vera eitt 
sársaukafyllsta námskeið sem völ 
er á um þessar mundir. „Nemend-
unum er skipt upp í nokkra hópa 
og svo gengur kennarinn á milli 
og sprautar úðanum í augun. Svo 
er okkur skipað að opna augun og 
þá upplifir maður alveg gríðar-
legan sársauka enda hefur úðinn 
bæði áhrif á sjónina og öndunina,“ 
útskýrir Óli, sem telur þetta nám-
skeið þó vera ákaflega mikilvægt 
fyrir lögreglumenn. „Þú verður að 
vita hvaða tæki og tól þú hefur í 
höndunum og prófið er til þess gert 
að menn séu ekki að nota úðann að 
óþörfu,“ útskýrir hann. Taka verð-
ur hins vegar skýrt fram að farið 
er að öllu með gát og hver sá sem 
fær úðann í augun er með aðstoð-
armann og þau eru umsvifalaust 
hreinsuð með vatni eftir stutta 
stund.

Umræðan um virðingu almenn-
ings fyrir lögreglunni og starfi 
hennar hefur ekki farið framhjá 
nemendunum  skólans en Óli segir 
að flestir viti að hverju þeir gangi. 
Og löggumyndir frá Hollywood hafi 
lítil áhrif á ákvörðun manna um að 
ganga til liðs við laganna verði. 
„Nei, ef þetta væri eitthvað Mel 
Gibson-starf væri það bara bónus,“ 

segir hann og hlær. „Stærstur hluti 
nemendanna er fólk sem hefur 
verið í afleysingum hjá lögreglunni 
nokkur sumur. Lögreglustarfið er 

ekki bara einhver maður út á götu 
heldur miklu fjölbreyttara starf 
með mörgum deildum,“ segir Óli.

„Mér fannst ánægjulegast þeg-
ar formaður Morfís bað Jakob 
Möller um að taka ummæli sín 
sem hann lét falla í Héraðs-
dómi til baka. Morfís er stórgóð 
keppni sem hefur orðið fyrir 
fordómum og það var gott að 
formaðurinn skyldi koma henni 
til varnar.“

9. HVERVINNUR!
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Ég hitti einu sinni konu frá El 
Salvador. Hún sagði mér að 

landið væri sannkölluð matar-
kista en samt væri eymd og fá-
tækt landlæg þar, sem ætti að 
vera algjör óþarfi. Vegna frí-
verslunarsamnings Ameríku-
ríkja væri hins vegar nánast 
allur matur fluttur úr landinu til 
Bandaríkjanna þar sem landeig-
endur fá betra verð fyrir hann. Í 
Bandaríkjunum hefur þessi sami 
samningur víst komið fjölda smá-
bænda á vonarvöl vegna þess að 
þeir geta ekki keppt við ódýra, 
innflutta matvöru. Ég efast ekki 
um að þessi viðskipti hafi bætt 
kjör margra í báðum löndunum. 
Á hvorugum staðnum hafa þau 
þó bætt kjör þeirra bágstödd-
ustu.

er ekki andvígur verslunar-
frelsi. Hins vegar ber að líta til 
þess að um þessar mundir eiga 
sér stað víðtækar þjóðfélags-
breytingar víða um heim í kjöl-
far breyttra viðskiptahátta. Því 
miður stuðla þær ekki allar að 
auknum jöfnuði og betri lífsskil-
yrðum fyrir þorra fólks. Reyndar 
er þróunin sorglega víða einmitt 
þveröfug. Af þessum sökum hafa 
mannréttindasamtök í síaukn-
um mæli beint sjónum sínum að 
víðtæku félagslegu og efnahags-
legu óréttlæti í ríkjum sem að 
öðru leyti kenna sig við frelsi og 
lýðræði, í stað þess að einskorða 
sig við réttindi samviskufanga og 
augljós og skipulögð mannrétt-
indabrot ýmissa vopnaðra hópa 
og harðstjóra, sem þó er líka full 
þörf á.

áherslur voru nýlega 
gerðar tortryggilegar í grein í The 
Economist sem fjallað var um í 
Morgunblaðinu. Þar eru mannrétt-
indasamtök sögð á villigötum, þau 
séu farin að skipta sér af stjórn-
skipan og verslun sem eigi ekki að 
vera í verkahring þeirra. Þá átta 
menn sig ekki á þeirri einföldu 
staðreynd að stjórnkerfi sem neyð-
ir örbirgð upp á þegna sína brýtur 
á þeim grundvallarmannréttindi, 
sama hve mikið viðskiptafrelsi og 
lýðræði ríkir þar að nafninu til. Fá-
tækt hneppir fólk í fjötra.

Mandela sagði: „Fá-
tækt er eins og þrælahald og 
aðskilnaðarstefna að því leyti að 
hún er ekki náttúrulögmál. Hún 
er af manna völdum og það er í 
mannlegu valdi að þurrka hana út. 
Að eyða fátækt er ekki gustuka-
verk, heldur er það liður í að verja 
grundvallarmannréttindi; réttinn 
til mannlegrar reisnar og boðlegs 
lífs.“

Fátækt er 
ekki lögmál

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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