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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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AFNEMUM TEKJUTENGINGU 
VIÐ MAKA ÖRYRKJA

Menn búast við að fjör 
verði á uppboðinu sem Gallerí 
Fold stendur fyrir á Hótel Sögu í 
kvöld. Þar verða boðin upp ríf-
lega 130 verk af ýmsu tagi og 
þurfti að taka á fimmta tug verka 
af uppboðsskránni vegna góðs 
framboðs. 

 Á verkaskránni í kvöld eru 
fyrirferðarmikil verk eftir stóru 
kanónurnar í íslensku olíumál-
verki: hæst er metin olíumynd 
frá 1918 eftir Jóhannes Kjarval 
af skútu í kvöldskini og er mats-
verð 5-6 milljónir. Svo gamlar 
myndir eftir Kjarval eru fágæt-
ar. Þar er einnig að fá olíuverk 
eftir Þórarin B. Þorláksson frá 
1910 metið á 3,5 til 4 milljónir, 
Blómauppstilling eftir Jón Stef-
ánsson, sem er metin nokkuð 
hærra, og eina af mörgum Húsa-
fellsmyndum Ásgríms Jónssonar 
sem metin er á 3 til 3,5 milljónir. 

Þá hafa vakið nokkra athygli 
litlar dúkristur eftir Svavar 
Guðnason sem hann vann í Kaup-
mannahöfn 1941 en dúkristur 
hans eru afar fáar.  Um 30 list-
munir eru að auki á uppboðinu. 
Leirverk eftir Guðmund frá Mið-
dal þar á meðal. Í auglýsingum 
Gallerís Foldar af uppboðinu 
hefur borið á árituðu printi eftir 
Andy Warhol frá 1965 og þrykk-

verkum eftir Dieter Roth og 
Richard Serra. Dieter er þekktur 
hér á landi og þrykk eftir hann 
hafa oft sést áður á uppboðum 
Foldar. Þetta mun þó í fyrsta sinn 
sem verk eftir Serra er til kaups 
hér á landi en hann er kunnastur 
hér fyrir Áfanga, útilistaverk sitt 
í Viðey. Þá er einnig á uppboðinu 
ljósmynd eftir Cindy Sherman. 
Mun þetta vera í fyrsta sinn sem 
verk eftir Sherman, Serra og 
Warhol eru til sölu á opinberu 
uppboði hér á landi en þau eru öll 
virtir og mikilsmetnir listamenn 
vestanhafs og víðar um lönd.

Uppboðið hefst í Súlnasalnum 
kl. 18.45 í kvöld. 

Kjarvalsverk
frá 1918 til sölu

 Fylgi Sjálfstæðis-
flokksins er nú 40,6 prósent sam-
kvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Í öðrum könnun-
um blaðsins hefur verið hringt í 
800 manns en nú var hringt í 3.600 
manns, 600 í hverju kjördæmi. 
Fylgi Sjálfstæðisflokksins minnk-
ar eilítið frá síðustu viku og fengi 
flokkurinn 27 þingmenn kjörna. 

Framsóknarflokkurinn mælist 
nú með 10,1 prósents fylgi og fengi 
sex þingmenn kjörna. Allir þing-
mennirnir kæmu frá landsbyggðar-
kjördæmunum þremur, sem þýðir 
að Jón Sigurðsson, Jónína Bjart-
marz og Siv Friðleifsdóttir myndu 
ekki ná kjöri. Sæunn Stefánsdóttir, 
ritari Framsóknarflokksins, segir 
að þessar tölur yrðu ekki ásættan-
legar í kosningum. „Sem betur fer 

eru enn tvær vikur til þeirra. 
Þannig að nú er það okkar að fara 
um og tryggja að við fáum inn 
mann í hverju kjördæmi hér á Suð-
vesturhorninu.“

Fylgi Frjálslynda flokksins er 
nú 5,4 prósent, aðeins meira en í 
síðustu viku, og fengi flokkurinn 
því þrjá þingmenn kjörna. Allir 
þingmennirnir yrðu jöfnunar-
menn. Varaformaður flokksins, 
Magnús Þór Hafsteinsson, sem 
býður sig fram í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður, kæmist ekki á þing. 
Þrátt fyrir það er Magnús bjart-
sýnn. „Það er hálfur mánuður í 
kosningar þannig að ég held að við 
eigum eftir að bæta við okkur. En 
það eru náttúrulega kjósendur 
sem ráða. Við pöntum auðvitað 
ekki fylgi.“

Samfylking mælist nú með 22,5 
prósenta fylgi, aðeins meira en í 
síðustu viku, og fengi því fimmtán 
þingmenn kjörna.

Fylgi Vinstri grænna dalar örlít-
ið frá síðustu viku og mælist nú 
18,0 prósent og fengi flokkurinn 
því tólf þingmenn kjörna, þar af 
sjö af höfuðborgarsvæðinu. Þeirra 
á meðal er Paul Nikolov, sem yrði 
þá eini innflytjandinn á þingi. 

Katrín Jakobsdóttir, varafor-
maður Vinstri grænna, segir 
ánægjulegt að flokkurinn mælist 
hvað eftir annað með tvöfalt kjör-
fylgi. „Það yrðu nú aldeilis tíðindi 
til næsta bæjar, að fá fyrsta inn-
flytjandann inn á þing. Það myndi 
kannski gera þessa innflytjenda-
umræðu á þingi markverðari.“

Þrír ráðherrar Framsóknar 
ná ekki kjöri til Alþingis
Framsóknarflokkurinn fær sex þingmenn, samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. Formaður Frjálslynda 
flokksins er inni en ekki varaformaður flokksins. Innflytjandi yrði meðal tólf þingmanna Vinstri grænna.



VINSTRI GRÆN OPNA
KOSNINGAMIÐSTÖÐ Í GÚTTÓ

Suðurgötu,  Í HAFNARFIRÐI
í dag kl: 15:00

Komið og spjallið við
frambjóðendur, heitt á könnunni!

Allir velkomnir

 Á bilinu 500 til 
þúsund lítrar af olíu fóru úr 
tengivagni olíuflutningabíls sem 
valt á Öxnadalsheiði í gærmorgun. 
Bílstjórinn, maður um fertugt, var 
einn í bílnum og slapp ómeiddur.

Ekki liggur fyrir hvað olli 
veltunni, en göt komu á olíutank-
inn, sem innihélt tíu þúsund lítra 
af olíu, og þurfti að kalla til bíla og 
tæki frá Vegagerðinni og slökkvi-
liði, auk annarra olíubíla til að 
tæma tankinn áður en bíllinn var 
reistur við og hreinsa olíu af 
veginum og þar í kring.

Lögregla lokaði veginum í um 
fimm klukkustundir og beindi 
umferðinni um hjáleiðir. Nokkrar 
tafir urðu á umferð. 

Olía lak úr 
tanki eftir veltu

Framboðslistum 
Baráttusamtaka eldri borgara og 
öryrkja í Suðurkjördæmi, 
Reykjavíkurkjördæmi norður og  
Reykjavíkurkjördæmi suður var 
hafnað af yfirkjörstjórnum í 
gær.

Framboðslistarnir bárust eftir 
að auglýstur framboðsfrestur 
rann út á hádegi á föstudag. 
Samtökin höfðu þó sólarhrings-
frest til að kæra úrskurðinn til 
landskjörstjórnar. 

Baráttusamtökin hafa fengið 
framboðslista sinn samþykktan í 
einu kjördæmi, Norðausturkjör-
dæmi.

Yfirkjörstjórnir 
höfnuðu listunum

Sex kiðlingar bættust í 
dýrahópinn í Húsdýragarðinum á 
föstudaginn var þegar fjórar af 
huðnum garðsins báru. 

Kiðlingarnir eru þrjár huðnur 
og þrír hafrar. Mæðurnar heita 
Perla og Snotra, sem eru tvíkiða 
og Dáfríð og Ísbrá, sem eru 
einkiða. Kiðlingarnir eiga allir 
sama föður og er það hafurinn 
Brúsi.

Geitur eru nú aðeins um fjögur 
hundruð á Íslandi og eru þær því 
í útrýmingarhættu.

Þrjár huðnur 
og þrír hafrar

 Svo virðist sem 
brennuvargur leiki lausum hala í 
Reykjanesbæ, sem svalar fýsn 
sinni með því að kveikja í 
gömlum bifreiðum. Kveikt var í 
gömlum númerslausum bíl í 
Reykjanesbæ í fyrrinótt, og er 
það í fimmta sinn á innan við 
tveimur vikum sem eldur er 
lagður að gömlum og óskráðum 
bíl.

Brunavarnir Suðurnesja 
slökktu eldinn í fyrrinótt á 
skammri stundu. Lögregla 
Suðurnesja óskar eftir upplýsing-
um um þann eða þá sem kunna að 
eiga sök á þessum íkveikjum.

Fimm sinnum 
kveikt í bílum

Dagur B. Eggertsson er 
mjög ánægður með þá ákvörðun 
stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að 
kanna möguleika á því að koma að 
lagningu sæstrengsins FARICE-2. 
„Það er fínt að Orkuveitan taki 
frumkvæði í þessu máli því að það 
hefur liðið fyrir áratuga trassaskap 
ríkisstjórnarinnar,“ segir Dagur.

Vonir standa til að sæstrengur-
inn eigi eftir að tryggja öryggi í 
samskiptum milli Íslands og ann-
arra landa sem er mjög mikilvægt 
fyrir hátækniiðnaðinn og fjöl-
mörg fyrirtæki að mati Dags. „Ég 
vona bara að það komi fleiri fyrir-
tæki til liðs við Orkuveituna, 
bankar og síðast en ekki síst ríkið, 
því eins og staðan er í dag skortir 
töluvert á með öryggi í millilanda-
samskiptum.“

Dagur segir að honum finnst þó 
svolítið spaugilegt að Guðlaugur 

Þór Þórðarson sé í forystu fyrir 
stjórninni sem leggur til að tekið 
verði þátt í lagningu sæstrengs-
ins, þar sem hann hafi verið helsti 
gagnrýnandi þess að Orkuveitan 
legði ljósleiðara um borgina. 
„Sæstrengurinn er náttúrulega 
bara rökrétt framhald af lagningu 
ljósleiðara Línu.nets og Gagna-
veitunnar og ákvörðunin studd 
með nákvæmlega sömu rökum. Ég 
lagði það því til í stjórninni, bæði í 
gamni og alvöru, að nýja fyrirtæk-
ið fengi nafnið Lína.net Inter-
national, við kátínu allra nema 
Guðlaugs Þórs,“ segir Dagur og 
hlær.

Sinnaskipti Guðlaugs brosleg 

 Líklegt mun vera 
talið að sjúkdómur sé orsök blæð-
ingar mannsins sem lést á föstu-
dagskvöld eftir að hann fannst 
meðvitundarlaus í heimahúsi í 
Hveragerði.

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslu-
maður á Selfossi, vill ekki stað-
festa þetta. Hann segir þó að ekk-
ert bendi til þess að átök hafi átt 
sér stað en að ekki sé hægt að full-
yrða eitt eða neitt. Engir auðsjáan-
legir áverkar munu hafa verið á 
manninum.

„Við vitum ekki hvað gerðist og 
dánarorsökin er ókunn en við 
bíðum eftir niðurstöðu krufning-
ar. Embættið mun óska eftir því að 
henni verði hraðað. Við eigum líka 
eftir að sjá allar niðurstöður úr 

tæknirann-
sókninni. Að 
svo komnu máli 
er ekkert full-
yrt, ekkert úti-
lokað og allt 
rannsakað,“
segir sýslu-
maðurinn.

Það var laust 
eftir klukkan 
fimm síðdegis 
á föstudag að lögreglunni á Sel-
fossi barst tilkynning um að maður 
lægi meðvitundarlaus í blóði sínu í 
húsi við Kambahraun í Hvera-
gerði. Það var gestkomandi kunn-
ingi sem fann manninn.

Maðurinn var þegar fluttur á 
Landspítalann í Fossvogi. Lífgunar-

tilraunir á sjúkrahúsinu báru ekki 
árangur og maðurinn var úrskurð-
aður látinn um kvöldmatarleytið. 
Hann var 52 ára gamall.

Er að var komið svaf húsráð-
andinn, kona um fimmtugt, ölvun-
arsvefni í húsinu. Konan var flutt 
á lögreglustöðina á Selfossi þar 
sem hún var of drukkin til að gefa 
skýrslu. Hún var síðan frjáls ferða 
sinna eftir að tekin var af henni 
skýrsla í gærmorgun. Einnig voru 
teknar skýrslur af öðrum sem 
höfðu upplýsingar um málið.

Sérfræðingar úr tæknideild lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
fóru austur til að aðstoða við 
athuganir á vettvangi sem var 
lokað af í þágu rannsóknarinnar. 

Blæddi líklega af 
völdum sjúkdóms
Líklegt er talið að sjúkdómur hafi valdið blæðingu mannsins sem lést í fyrra-
kvöld eftir að hann fannst meðvitundarlaus í Hveragerði. Ólafur Helgi Kjart-
ansson, sýslumaður á Selfossi, vill ekki staðfesta þetta en segir ekkert útilokað.

Ólafur, þurfið þið ekki bara að 
hafa sólarhringsopnun?

 „Nei, kettirnir eru langt 
því frá átta talsins, þeir eru miklu, 
miklu fleiri,“ segir Laufey Sigurð-
ardóttir, heilbrigðisfulltrúi Vestur-
lands, um fjölda katta á Akranesi.

Bann við kattahaldi tók gildi á 
Akranesi um síðust áramót. Hægt 
er að sækja um undanþágu frá 
banninu gegn skráningu kattarins 
og framvísun vottorðs um orma-
hreinsun og örmerkingu. Auk þess 
þarf samþykki nágranna ef kattar-
eigandinn – og þar með kötturinn 
– býr í fjölbýlishúsi. Aðeins átta 
kettir hafa nú verið skráðir til 
heimilis í bænum. 

Laufey segir kattaeigendur á 
Skaganum hafa verið fremur seina 

til en bendir á að fólk þurfi tíma til 
að aðlagast breytingunum. Skessu-

horn, héraðsfréttablað Vestur-
lands, birti í vikunni frétt með 
fyrirsögninni „Eru aðeins fimm 
kettir á Akranesi?“ Blaðið vitnar 
svo í bæjarbúa sem segir undarlega 
tilviljun að allir fimm kettir bæjar-
ins búi í götunni hjá sér. Laufey 
segir fréttina hafa ýtt við einhverj-
um kattaeigendum því skráðum 
köttum Akraneskaupstaðar hafi 
aðeins fjölgað frá því þá.

„Það er erfitt að eiga við þetta 
því það þarf að senda einhvern á 
staðinn til að eltast við kettina, eða 
kattaeigendurna, ef á að bæta úr 
þessu,“ segir Laufey. Von sé þó til 
frekari úrbóta þegar dýraeftirlits-
maður taki til starfa í bænum. 

Átta kisur skráðar á Akranesi

Lögreglan í Berlín 
notaði heldur nýstárlega aðferð til 
að hafa hendur í hári þyrsts 
farsímaþjófs á dögunum. Eftir að 
eigandi símans hafði tilkynnt um 
þjófnaðinn hringdi lögreglumaður 
í númerið og sagði þjófnum að 
hann hefði unnið kassa af bjór.

Því næst spurði lögreglumaður-
inn þjófinn hvar hann ætti heima, 
svo hægt væri að koma bjórkass-
anum til skila. Þjófurinn gaf 
samstundis upp heimilisfang sitt 
og var handtekinn þar skömmu 
síðar. „Ég held að hann hafi verið 
ölvaður,“ sagði talskona lögregl-
unnar.

Beittu bjór fyrir 
þyrstan símaþjóf



Jafnrétti í verki
Konur og karlar starfa hlið við hlið í forystu Framsóknar sem ráðherrar og oddvitar 
framboðslista.

Framboðslista flokksins í kosningunum 12. maí skipa jafnmargir karlar og konur.

Fæðingarorlof beggja foreldra er forsenda jafnréttis á vinnumarkaði. Við komum því á 
og á næsta kjörtímabili munum við lengja það í 12 mánuði.

Við munum enn fremur koma á nýrri jafnréttislöggjöf sem ræðst gegn kynbundnum 
launamun með afnámi skyldu starfsmanns til launaleyndar og jafnar stöðu karla og 
kvenna í ráðum og nefndum.

Við sýnum jafnrétti í verki.

2007framsokn.is

Árangur áfram - ekkert stopp

Guðni Ágústsson
landbúnaðarráðherra
1. sæti Suðurkjördæmi

Valgerður Sverrisdóttir
utanríkisráðherra
1. sæti Norðausturkjördæmi

Jón Sigurðsson
iðnaðar- og viðskiptaráðherra
1. sæti Reykjavíkur-
kjördæmi norður

Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra
1. sæti Reykjavíkur-
kjördæmi suður

Siv Friðleifsdóttir
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
1. sæti Suðvesturkjördæmi

Magnús Stefánsson
félagsmálaráðherra
1. sæti Norðvesturkjördæmi



 Tveir menn, annar 
26 ára og hinn tvítugur, voru 
handteknir um tvöleytið í gær 
eftir að hafa rænt handtösku af 
sjötugri konu á Grettisgötu. 
Konan slapp án nokkurra áverka.

Konan tilkynnti strax um ránið 
á lögreglustöðinni við Hverfis-
götu og voru mennirnir hand-
teknir nokkrum mínútum síðar á 
gangi á Rauðarárstíg og færðir til 
yfirheyrslu. Veskið sem og 
innihald þess komst aftur í 
hendur eiganda síns.

Að sögn lögreglu eiga báðir 
mennirnir nokkurn brotaferil að 
baki.

Rændu veski af 
sjötugri konu

Landspítali - 
háskólasjúkrahús, LSH, fær háa 
einkunn í könnun sem Capacent 
Gallup hefur gert fyrir LSH. 
Langflestir svarenda, eða 
tæplega níutíu prósent, bera 
mikið traust til spítalans og 
ríflega áttatíu prósent telja 
þjónustuna góða. 

Magnús Pétursson, forstjóri 
LSH, er ánægður með útkomuna 
og segir starfsmenn fá „ágætis-
einkunn fyrir sín störf enda 
leggja þeir sig hér fram meira en 
nokkur um að sinna sjúklingum 
og aðstandendum vel. Það er 
aðalsmerki þessara starfsmanna 
og þessarar stofnunar“.

Starfsmenn fá 
ágætiseinkunn

Margaret Beckett, 
utanríkisráðherra Bretlands, lýsti 
í heimsókn til New York í síðustu 
viku þeirri hættu sem öryggi 
mannkynsins stafar af loftslags-
breytingum sem væri „meiri en af 
nokkrum einstökum átökum“. 
Sagði hún að ekkert land hefði for-
sendur til að nota þá afsökun að 
það myndi skaða efnahagslega 
samkeppnishæfni þess að grípa til 
ráðstafana til að sporna við gróður-
húsaáhrifunum.

Í ræðu hjá bresk-bandarísku við-
skiptasamtökunum British-
American Business Inc. lagði 
Becket áherslu á mikilvægi ábyrgð-
ar einkafyrirtækja á að umbreyta 

efnahagslífinu þannig að minna af 
gróðurhúsalofttegundum sé losað 
út í andrúmsloftið. Hún varaði við 
því að hafast ekkert að og áhrifum 
aðgerðarleysis á öryggi manna.

Aðalerindi Becket til New York 
að þessu sinni var að stýra óform-
legum fundi í Öryggisráði Samein-
uðu þjóðanna, þar sem afleiðingar 
loftslagsbreytinganna voru rædd-
ar. Hún varaði þar við átökum sem 
loftslagsbreytingar gætu leitt til, 
svo sem um aðgang að drykkjar-
vatni og mat. 

Ógn við öryggi mannkynsins

Litlar breytingar 
eru á fylgi flokkanna frá því í 
könnun blaðsins í síðustu viku og 
allar breytingar eru innan 
skekkjumarka. 

Sjálfstæðisflokkurinn mælist 
nú með 40,6 prósenta fylgi og 
fengi samkvæmt því 27 þing-
menn. Þetta er 0,6 prósentustig-
um minna en fylgi flokksins var í 
síðustu viku, en vikmörk mælast 
nú 2,0 prósentustig fyrir flokkinn. 
Það þýðir að með 95 prósenta 
vissu er hægt að segja að fylgi 
flokksins sé á bilinu 38,6 til 42,6 
prósent. 

Fylgið er mun meira á höfuð-
borgarsvæðinu þar sem flokkur-
inn fengi sextán þingmenn og 
mælist með 42,9 prósenta fylgi. 
Mest er fylgið í Suðvesturkjör-
dæmi þar sem 48,5 prósent segj-
ast myndu kjósa flokkinn. Þá segj-
ast 45,7 prósent svarenda í 
Suðurkjördæmi myndu kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn. Minnst fylgi 
Sjálfstæðisflokksins er í Norð-
austurkjördæmi, þar sem 29,6 
prósent styðja flokkinn. Alls fengi 
Sjálfstæðisflokkurinn ellefu þing-
menn kjörna í landsbyggðarkjör-
dæmunum. 

Framsóknarflokkurinn fengi 
sex þingmenn og kæmu þeir allir 
frá landsbyggðarkjördæmunum. 
Það þýðir að þrír ráðherrar flokks-
ins; Jón Sigurðsson iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, Siv Friðleifs-
dóttir heilbrigðisráðherra og Jón-
ína Bjartmarz umhverfisráðherra 
kæmust ekki á þing. Fylgið mælist 
nú 10,1 prósent og skekkjumörk 
eru 1,3 prósentustig. Mest er fylg-
ið í Norðausturkjördæmi, þar sem 
Valgerður Sverrisdóttir leiðir 
lista flokksins. Þar segjast 23,8 
prósent myndu kjósa flokkinn. 

5,4 prósent segjast nú myndu 
kjósa Frjálslynda flokkinn og eru 

vikmörk 0,9 prósentustig. Ef það 
yrðu niðurstöður kosninga fengi 
flokkurinn engan þingmann kjör-
dæmakjörinn, en þrjá jöfnunar-
menn; í Norðausturkjördæmi, 
Reykjavíkurkjördæmi suður og 
Suðvesturkjördæmi. Varaformað-
ur flokksins, Magnús Þór Haf-
steinsson, næði ekki kjöri. 

22,5 prósent segjast nú myndu 
kjósa Samfylkingu og fengi flokk-
urinn samkvæmt því 15 þingmenn 
kjörna. Þetta er aðeins meira fylgi 
en í síðustu viku þegar 20,3 pró-
sent sögðust myndu kjósa flokk-
inn. Vikmörk eru 1,7 prósentu-
stig. 

Aðeins fleiri segjast myndu 
kjósa flokkinn á höfuðborgar-
svæðinu, eða 23,9 prósent, en þar 
fengi flokkurinn níu þingmenn 
kjörna. Í landsbyggðarkjördæm-

unum segjast 20,2 prósent myndu 
kjósa Samfylkingu og fengi flokk-
urinn þar sex þingmenn kjörna. 
Mest er fylgið í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður, 26,4 prósent. Minnst 
er fylgið í Suðurkjördæmi þar 
sem 18,8 prósent sögðust myndu 
kjósa flokkinn. 

Fylgi Vinstri grænna heldur 
áfram að dala örlítið og segjast nú 
18,0 prósent myndu kjósa flokk-
inn, í stað 19,7 prósenta í síðustu 
viku, og fengi hann samkvæmt 
því tólf þingmenn kjörna. Vik-
mörk reiknast 1,6 prósentustig.

Af þingmönnunum tólf kæmu 
fimm frá landsbyggðarkjördæm-
unum þremur þar sem 17,8 pró-
sent segjast nú myndu kjósa 
flokkinn, en sjö frá höfuðborgar-
svæðinu þar sem 18,0 prósent 
segjast myndu kjósa flokkinn.  

Fylgi Vinstri grænna er mest í 
Reykjavíkurkjördæmi norður, 
22,2 prósent. Minnst er fylgi 
flokksins í Suðvesturkjördæmi, 
13,0 prósent. 

Hringt var í 3.600 manns á 
kosningaaldri dagana 23. til 28. 
apríl  og skiptust svarendur jafnt 
eftir kyni og kjördæmum. Niður-
staða hvers kjördæmis var svo 
vigtuð til að fá landsfylgi hvers 
flokks. Spurt var „Hvaða lista 
myndir þú kjósa ef gengið yrði til 
kosninga nú?“ 61,4 prósent svar-
enda tóku afstöðu til spurningar-
innar. Hægt er að sjá nánar 
hvernig fylgi flokkanna er í 
hverju kjördæmi fyrir sig og 
hvaða frambjóðendur kæmust á 
þing, væru þetta niðurstöður 
kosninga á síðu 18.

Meirihlutinn heldur velli
Ríkisstjórnarflokkarnir fengju 33 þingmenn kjörna samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Fram-
sóknarflokkurinn fengi sex þingmenn en Sjálfstæðisflokkur 27. Samfylking fengi fimmtán þingmenn, 
Vinstri græn tólf og Frjálslyndi flokkurinn fengi þrjá, en enginn af þeim yrði kjördæmakjörinn.

Þingflokkur
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs fer fram á opinbera 
rannsókn á aðbúnaði verkamanna 
við Kárahnjúka. 

Undanfarið hafa komið fram 
ásakanir um vítaverða vanrækslu 
Impregilo á vinnusvæðinu og 
vilja Vinstri græn að ríkisstjórn-
in kanni hvað hæft sé í þeim. 

Vinstri græn segja fram-
kvæmdirnar við Kárahnjúka á 
ábyrgð ríkisstjórnarinnar og 
erlendum verktökum beri að fara 
eftir þeim reglum sem gilda um 
réttindi og aðbúnað launafólks í 
landinu.

Vinstri græn 
vilja rannsókn





 Vladimír Pútín, forseti 
Rússlands, kvartaði í gær við Ang-
elu Merkel, kanslara Þýskalands, 
sem fer með forsæti í Evrópusam-
bandinu, yfir framgöngu eist-
neskra stjórnvalda við að bæla 
niður mótmæli Eista af rússnesk-
um uppruna í Tallinn, höfuðborg 
Eistlands, síðustu daga. Rússar 
fullyrða að maður sem lést í 
óeirðunum hafi verið Rússi, búsett-
ur í Eistlandi. 

Eistnesk stjórnvöld bjuggu sig í 
gær undir þriðju nóttina af óeirð-
um. Um sex hundruð manns voru 
handteknir og um hundrað slösuð-
ust þegar óeirðir brutust út í borg-
inni í fyrrakvöld, annað kvöldið í 
röð. Alls hafa um þúsund manns 
verið handteknir, á annað hundrað 
hafa slasast og einn hefur látist.

Átökin blossuðu upp eftir að eist-
nesk stjórnvöld fjarlægðu sovésk-
an minnisvarða um sigur Rauða 
hersins yfir nasistum, bronsstyttu 
af hermanni sem staðið hefur í 
hálfa öld, úr miðborginni. Undir 
styttunni voru nokkrir hermenn 
grafnir, og stóð til að færa líkams-
leifar þeirra. Innan við þriðjungur 
íbúa landsins er af rússneskum 
uppruna og eru þeir um áttatíu pró-
sent mótmælendanna. Aðrir Eistar 
telja flestir minnisvarðann minna 
á áralanga kúgun Sovétríkjanna 
yfir Eistum.

Drukkin ungmenni hafa kastað 
grjóti og eldsprengjum í vígbúna 
lögreglumenn, brotið og bramlað 
flest sem á vegi þeirra verður og 
látið greipar sópa í verslunum í 
borginni.

Til að sporna við mótmælunum 
lagði eistneska ríkisstjórnin í gær 
bann við áfengissölu fram yfir 
mánaðamót. Þótt það hafi dregið úr 
ölvun, kynti það heldur undir reiði 
flestra mótmælenda. Þeir af rúss-
neskum uppruna reiddust þar sem 
þeir töldu bannið lýsa því viðhorfi 
stjórnvalda að það væri aðeins 
ölvun, en ekki reiði þeirra sem 
væri valdur óeirðanna. Margir 
ungir Eistar urðu einnig bálvondir 
út í Rússana fyrir að hafa orðið til 

Urriðaholt
Nýtt hverfi.
Ný hugsun.
Nýr lífsstíll.
Miðvikudaginn 2. maí verða haldnir tveir kynningar- 
fundir um rammaskipulag við Urriðaholt fyrir verktaka.
Kynningarnar verða í golfskálanum við golfvöll
Oddfellwow í Garðabæ; þær hefjast kl. 12.00 og kl. 17.00.

Í Urriðaholti er sleginn nýr tónn í skipulagi byggðar á 
Íslandi og hefur skipulagið hlotið verðlaun og viðurkenn-
ingar, m.a. frá stærsta fagfélagi bandarískra arkitekta.

Við Urriðaholt mun rísa afar fjölskylduvæn og fjölbreytt 
byggð, í góðum samhljómi við náttúrufegurð svæðisins.

Léttar veitingar í boði.

Verið velkomin.

 Götuhópur fíkni-
efnadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu hefur slegið eigið 
met í málafjölda það sem af er 
þessu ári. Hann hefur komið að 
166 fíkniefnamálum frá því um 
áramót. Í fyrra voru málin sam-
tals 227.

Sé litið á fjölda mála eftir mán-
uðum þá kemur í ljós að hópurinn 
kom upp um 61 fíkniefnamál í 
þeim mánuði sem nú er að kveðja. 
Á síðasta ári var metfjöldi mála á 
mánuði 32, eða tvöfalt minni held-
ur en nú. 

„Við teljum góðan árangur af 
starfi götu hópsins innan fíkni-
efnadeildarinnar,“ segir Karl 

Steinar Valsson, yfirmaður fíkni-
efnadeildarinnar. „Markmið hans 
er að hafa eftirlit á götunni með 
virkum sölumönnum og þá tak-
marka framboð þeirra efna sem 
mest eru áberandi hverju sinni.“  
Varðandi stóraukinn fjölda mála 
bendir Karl Steinar á að miklar 
breytingar hafi orðið um áramót, 
þar sem þessi eining hafi verið 
styrkt og skipulagi breytt. Við 
sameiningu Kópavogs og Hafnar-
fjarðar við Reykjavíkurumdæmið 
hafi lögreglumenn sem áður unnu 
einir að götueftirlitinu á tveimur 
fyrrnefndu stöðunum komið inn í 
hópinn sem starfi eftir það á öllu 
höfuðborgarsvæðinu.

Metfjöldi mála götuhópsins

 „Björgunarmálum á 
Íslandi hefur löngum verið haldið 
niðri vegna hernaðar,“ segir Stef-
án Pálsson í Samtökum hernaðar-
andstæðinga. Með samningunum 
við Norðmenn og Dani sé haldið 
áfram á sömu braut. 

„Það er verið að tengja saman 
borgaralega og hernaðarlega þætti 
til að réttlæta hernað og hervið-
veru. Í kalda stríðinu var Land-
helgisgæslan fjársvelt svo áratug-
um skipti. Það væri fræðilega 

mögulegt fyrir 
Íslendinga að 
halda úti þyrlum “ 
segir Stefán. „Svo 
kom í ljós að við 
gátum tekið þetta 
að okkur eins og 
aðrir.“

Í drögum að 
samningum við 
Norðmenn og 
Dani segir að þeir muni þjálfa  
Íslendinga í björgunar- og örygg-

isstörfum. Stefán telur þetta rök-
leysu.

„Björgunarfólk er hæfast að sjá 
um björgunarstörf. Um lögsögu á 
Landhelgisgæslan að sjá. Ef menn 
eiga einhverja hundruði milljóna 
til að styrkja þessar stofnanir þá 
gera þeir það. Við eigum ekki að 
vera að kaupa þessa þjónustu ann-
ars staðar frá. Það er engin glóra í 
því að við séum að þjálfa norska 
borgara eða hermenn til þessa,“ 
segir Stefán. 

Ættum að bjarga okkur sjálf

Á að taka harðar á ungum 
ökuföntum?

Heldur þú að Íslandshrreyfing-
in nái inn þingmanni?

Rússar kvarta vegna 
óeirðanna í Tallinn
Forseti Rússlands hefur kvartað við Evrópusambandið vegna óeirðanna í Tallinn 
í Eistlandi. Búist var við áframhaldandi óeirðum í nótt. Yfir þúsund manns hafa 
verið handteknir, á annað hundrað slasast og stjórnvöld hafa bannað áfengissölu.

Tvær íslenskar stúlkur, Alma 
Joensen og Hrönn Guðmunds-
dóttir, eru í Tallinn á vegum Stúd-
entaráðs Háskóla Íslands, á aðal-
fundi norrænna og baltneskra 
stúdentahreyfinga. Alma segir 
ástandið rosalegt.

„Við megum ekki ganga saman 
í stórum hópum og helst ekki 
vera úti, þá verðum við handtek-
in,“ segir Alma. „Ég hef aldrei 
séð jafnmargar löggur og á 
fimmtudagskvöldið þegar við 
vorum á leiðinni aftur á gisti-
heimilið. Svo þegar við komum í 
bæinn næsta dag þá var búið að 
brjóta allar rúður og táragaslykt 
um allt.“ Hún segir marga fundar-

gesti hafa fundið fyrir sviða í 
augum og fengið hóstaköst.

Á fundinum 
er meðal annars 
rætt um stúd-
enta og lýðræði. 
„Það er allavega 
nægur efnivið-
ur í þær umræð-
ur,“ segir Alma. 
Að hennar sögn 
vilja stöku rót-
tækar stúdenta-

hreyfingar að stúdentarnir blandi 
sér í óeirðirnar. Alma og Hrönn 
fljúga heim á mánudag og segist 
Alma ekki eiga von á að ástandið 
raski þeim fyrirætlunum. 

þess að þeir gætu ekki haft áfengi 
um hönd við skemmtanir í gær-
kvöldi. Þá reistu stjórnvöld tjald 
yfir torgið þar sem styttan hafði 

staðið, og sendu hundruð þúsunda 
símskilaboða á landsmenn þar sem 
þeir voru hvattir til að halda sig 
innandyra.





Dagskráin í dag

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM)
Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00
og um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir

Á Sögusýningu Landsbankans er
margt markvert að sjá og skoða, ekki
aðeins úr bankasögunni heldur eru
dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðar-
innar samtvinnuð á ýmsan hátt. 

Í dag, sunnudag:
Leiðsögn í boði kl. 13:30 og 15:00

Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur og 
Sveinbjörn Guðbjarnarson, sem er fjölkunnugur 
um sögu bankans, leiðbeina gestum um 
sýninguna og svara spurningum þeirra.
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Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa 
einstöku sýningu – henni lýkur á næstu vikum 

 Kvörtunum almenn-
ings til Landlæknisembættisins 
vegna heilbrigðisþjónustu fækk-
aði lítilsháttar árið 2006 frá árinu 
á undan, eða úr 290 skráðum 
kvörtunum og kærum árið 2005 í 
271 árið 2006. Einum hjúkrunar-
fræðingi var veitt lögformleg 
áminning í framhaldi kvörtunar-
máls, samkvæmt upplýsingum 
frá embættinu.

Flestar kvartanir, 86, bárust 
vegna Landspítala-háskóla-
sjúkrahúss, flestar vegna atvika 
á bráða- og slysalækningadeild, 
skurð- og lyflækningadeildum 
og geðdeild. Því næst koma 
einkastofur. Þar hefur kvörtun-

um fækkað hlutfallslega frá 
fyrra ári. Kvartanir á hendur 
dvalar- og hjúkrunarheimilum 
eru hlutfallslega svipaðar og 
árið 2005.  

Hvað varðar einstök svið þá er 
mest kvartað vegna heimilis-
lækninga, en lyflækningar, 
bráða- og slysalækningar ásamt 
geðlækningum koma þar á eftir.  

Í marslok 2007 var 29 málum 
ólokið hjá Landlæknisembætt-
inu. Af 242 málum sem lokið var 
höfðu 79 verið staðfest að hluta 
eða öllu leyti og virðist það hlut-
fall ætla að verða nokkru lægra 
en á síðasta ári.

 Einn æðsti og 
reynslumesti foringi al-Kaída 
hefur verið 
handsamaður og 
fluttur í fanga-
búðirnar á 
Guantanamo-flóa
að því er varnar-
málaráðuneyti
Bandaríkjanna
greindi frá.

Abdul al-Hadi 
al-Iraqi er sagður 
hafa verið 
handtekinn í fyrra og haldið í 
einu af leynifangelsum Leyni-
þjónustu Bandaríkjanna (CIA) 
erlendis þangað til nú.

Talið er að al-Iraqi sé meðal 
annars ábyrgur fyrir árásum á 
bandarískan herafla í Afganistan 
og morðtilraunum á forseta 
Pakistan og ótilgreinda yfirmenn 
hjá Sameinuðu þjóðunum að sögn 
talsmanns varnarmálaráðuneytis-
ins.

Al-Kaídaforingi 
handsamaður

 Engin kæra mun 
hafa verið lögð fram á hendur 
mönnum sem taldir eru hafa mis-
notað tvær þroskaheftar og heyrn-
arlausar stúlkur í júlí og septemb-
er í fyrra.

Liðsmaður sem félagsþjónustan 
í Kópavogi greiddi fyrir aðra 
stúlkuna í ferð til Akureyrar braut 
þar í bænum gegn báðum stúlkun-
um í júlí í fyrra. Hópur heyrnar-
lausra manna misnotaði síðan 
stúlkurnar í afmælisveislu í Kópa-
vogi í september.

Stúlkan og aðstandendur henn-
ar báðu sjálf um þennan tiltekna 
liðveitanda fyrir Akureyrarferð-
ina. Stúlkan og maðurinn búa í 
sama stigagangi í fjölbýlishúsi í 
Kópavogi en óskað hefur verið 
eftir annarri íbúð fyrir hana.

Aðalsteinn Sigfússon, félags-
málastjóri í Kópavogi, segir félags-
þjónustuna hafa samþykkt mann-
inn eftir að rætt hafði verið við 
hann og sakavottorð hans lá fyrir. 
Umræddur liðveitandi væri ekki í 
starfi hjá félagsþjónustunni heldur 
hefði hún aðeins greitt laun hans 
vegna ferðarinnar.

Eftir að uppskátt varð um mis-
notkunarmálið segir Aðalsteinn 
það hafa verið rætt ítarlega innan 
félagsþjónustunnar.

„Við litum svo á að þetta 

mál væri í góðum farvegi og að 
hún yrði sjálf að taka ákvörðun 
um hvort hún myndi kæra. Við 
fullvissuðum okkur um það að það 
væri vel utan um hana haldið og 
að hún fengi þá leiðsögn sem hún 
þyrfti á að halda. Ég held að við 
höfum gert rétt í þessu,“ segir 
Aðalsteinn sem kveðst ekki vita 
um afrif málsins eftir það.

Hjördís Anna Haraldsdóttir, for-
maður Félags heyrnarlausra, segir 

að fyrir sitt leyti hafi félagið 
tilkynnt félagsþjónustunni í 
Kópavogi um málið þegar það 
hafi komið upp á yfirborðið. 
Hún segist ekki vita til þess að 
misnotkunin hafi verið kærð. 
„Ég veit ekki hvar málið er 
statt,“ segir Hjördís. 

Þroskaheftar 
stúlkur ákveði 
sjálfar kæru
Félagsmálastjórinn í Kópavogi segir þroskahefta 
stúlku sem misnotuð var kynferðislega af stuðnings-
manni sjálfa verða að ákveða með aðstandendum 
hvort kæra verði lögð fram á hendur manninum.

„Við litum 
svo á að þetta mál væri í góðum 
farvegi og að hún yrði sjálf að 
taka ákvörðun um hvort hún 
myndi kæra,“ segir f
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Mariko í betri stofunni

 Tvær ungar konur 

sem báðar eru heyrnarlausar og 

þroskaheftar urðu fyrir grófri 

kynferðislegri misnotkun á síð-

asta ári. Sleginn hefur verið þagn-

armúr um málið, en það er á vit-

orði stjórnar og forsvarsmanna

Félags heyrnarlausra, Félagsþjón-

ustunnar í Kópavogi og fleira 

fólks sem kemur að málefnum

heyrnarlausra með einum eða 

öðrum hætti.

Misnotkunin átti sér stað á 

menningarhátíð heyrnarlausra á

Akureyri 10. til 16. júlí í fyrra sem

ungu konurnar sóttu. 

Annarri var útvegaður svokall-

aður liðsmaður, sem átti að vera

skjólstæðingi sínum til aðstoðar á 

mótinu. Maðurinn, sem er heyrn-

arskertur, braut þar á ungu kon-

unni, svo og annarri heyrnarlausri

og þroskaheftri konu, með kyn-

ferðislegri misnotkun.

Félagsþjónustan í Kópavogi

útvegaði konunni liðsmanninn,

samkvæmt ábendingu frá Félagi

heyrnarlausra. Viðkomandi starfs-

mönnum félagsþjónustunnar var 

gert viðvart um misnotkunina.

Önnur konan hefur verið í ráð-

gjafarviðtölum eftir atburðinn.

Annað atvik varð svo í sept-

ember þegar heyrnarlaus maður 

hélt upp á afmæli sitt. Í veislunni 

var hópur heyrnarlausra karl-

manna, sem og ungu konurnar 

tvær. Þar var klámefni sýnt og 

mennirnir höfðu uppi kynferðis-

legt athæfi gagnvart konunum.

Fréttablaðið hafði samband við

Berglindi Stefánsdóttur, fyrrver-

andi formann Félags heyrnar-

lausra, sem haldið hefur utan um 

rannsókn á kynferðisbrotum gegn

heyrnarlausum. Hún kveður málin

hafa komið inn á sitt borð og stað-

festir að hún hafi hitt annað hinna

meintu fórnarlamba, sem staðfest

hafi þau. Hún kveðst hafa vísað 

þessum málum áfram til þeirra 

sem eigi að hafa með þau að gera. 

Þau hafa ekki verið kærð til lög-

reglu.
Haukur Vilhjálmsson, stjórnar-

maður og starfsmaður Félags

heyrnarlausra, vildi ekki tjá sig 

um málið þegar Fréttablaðið leit-

aði eftir því. Formaður og fram-

kvæmdastjóri félagsins eru í 

útlöndum. Ekki náðist í félags-

málastjóra Kópavogsbæjar.

Konurnar munu báðar hafa

verið mjög miður sín eftir þessa 

atburði, að því er Fréttablaðinu

hefur verið tjáð, og glíma við and-

lega erfiðleika vegna þeirra.

 Talið er 

öruggt að Þorsteinn M. Jónsson,

formaður stjórnar kókverksmiðj-

unnar Vífil-

fells, taki við 

formennsku í 

stjórn Glitnis 

þegar ný stjórn 

bankans tekur 

þar við 
valdataumum í 

dag. Þorsteinn 

er einn þriggja 

fulltrúa FL 

Group í stjórn 

Glitnis. FL 

Group á 32 prósent í bankanum

og er stærsti einstaki hluthafinn

i ti Stjórn
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greinar@frettabladid.is

Enginn þarf að efast um að menntun er 
forsenda framfara í nútímanum. Við 

búum í öflugu samfélagi þar sem allar for-
sendur eru fyrir fjölbreyttu atvinnulífi. Til 
þess að við getum hins vegar tryggt gott 
samfélag um land allt skiptir máli að fólk 
búi alls staðar við jafngild tækifæri. Stað-
reyndin er hins vegar sú að svo er ekki. 

Þó að atvinnuástand hér á landi sé tiltölulega 
gott búa ekki allir við sömu samfélagsgæði. For-
eldrar víða um land búa til dæmis við þær aðstæð-
ur að þurfa að senda börnin sín að heiman í fram-
haldsskóla. Í fyrsta lagi er þetta auðvitað mjög 
kostnaðarsamt fyrir fjölskyldur. Kannanir sýna 
að tilkostnaður við að senda ungling í framhalds-
skóla á heimavist nemur 600-700 þúsund krónum 
á ári. Ef um dvöl námsmanns af landsbyggðinni í 
Reykjavík er að ræða, nemur þessi kostnaður 1.100 
þúsund krónum á ári. Er þá ótalinn ýmiss annar 
kostnaður. Þó að veittur sé sérstakur dreifbýlis-
styrkur vegna barna sem fara í framhaldsskóla er 
hann ekki nema hluti af þessum útgjöldum. Stað-
reyndin er sú að um 20% af heildarútgjöldum til 
fræðslumála er nú borið uppi af heimilum í landinu 

og nam sú fjárhæð tæpum 17 milljörðum 
króna árið 2005 og fer vaxandi. 

Í öðru lagi er auðvitað mörgum erfitt að 
senda börn sín að heiman 16 ára gömul til að 
fara í nám. Því miður er það svo að marg-
ar fjölskyldur ákveða jafnvel að flytja ef eitt 
eða fleiri börn eru í framhaldsskóla til þess 
að halda fjölskyldum saman. Staðreyndin er 
sú að börn búa lengur heima hjá sér en áður, 
ekki síst vegna þess að það er enginn hægð-
arleikur að koma þaki yfir höfuðið. Til þess 
þarf fólk að vera komið með reglubundnar 

tekjur og það á svo sannarlega ekki við um nemend-
ur í framhaldsskóla eða þess vegna háskóla. 

Við Vinstri-græn teljum það mikilvægt forgangs-
verkefni að efla menntun um land allt og auka lífs-
gæði þeirra sem búa í dreifðum byggðum. Við vilj-
um því að námskostnaður í framhaldsnámi verði 
jafnaður til fulls þannig að tekjulítið fólk í dreif-
býli eigi sömu möguleika og aðrir að koma ungl-
ingum til mennta. Að sama skapi viljum við að sem 
flestum nemendum verði tryggt nám í heimahéraði 
til 18 ára aldurs, t.d. með því að byggja upp fjar-
nám og samvinnu framhaldsskóla. Nýtum tækn-
ina til þess að auka lífsgæði og veita landsmönnum 
öllum jafngild tækifæri.

Höfundur er varaformaður Vinstri grænna og 
skipar 1. sæti á lista flokksins í Reykjavík Norður.

Aukum lífsgæði um land allt

Auglýsing um kjörskrá
Alþingiskosningar 12. maí 2007 
Kjörskrá í Reykjavíkurkjördæmum norður og suður 

Kjörskrá í Reykjavíkurkjördæmum norður og suður vegna alþingiskosn-
inga 12. maí nk. liggur frammi almenningi til sýnis í Ráðhúsi Reykjavíkur 
frá 2. maí nk. fram á kjördag. Vakin er athygli á að kjörskrána verður einn-
ig að finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is.

Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á 
kjörskrá.  Athugasemdum vegna kjörskrár í Reykjavíkurkjördæmum skal
beint til skrifstofu borgarstjórnar, Ráðhúsi Reykjavíkur, sími 411 4708, 
netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru jafnframt veittar nánari upplýs-
ingar. Borgarráð úrskurðar um athugasemdir vegna skráningar í kjörskrá. 

Borgarstjórinn í Reykjavík

Þeirri skoðun hefur verið 
hreyft við mig að þessi kosn-

ingabarátta sé ekki mjög lífleg, 
að það séu ekki mikil átök á milli 
flokkanna. Gamlir kallar fussa 
yfir núlifandi stjórnmálamönn-
um, lygna síðan aftur augunum 
og rifja upp átökin á milli Ólafs 
Thors og Hermanns Jónasson-
ar; „þá var nú tekist á, það voru 
sko kappar, þá var glímt lags-
maður.“ Til sanns vegar má færa 
að ég á ekki von á því að Stein-
grímur reyni að rjúka á Geir með 
brögðum til að fella hann, stjórn-
málin hafa breyst síðan þá. Samt 
krauma undir harkaleg átök í pól-
itíkinni, menn verða bara að vita 
hvar þau er að finna.

Samfylkingin fékk Jón Sigurðsson, 
fyrrum ráðherra Alþýðuflokksins 
og Seðlabankastjóra, til að skrifa 
fyrir sig efnahagsstefnu og má það 
heita fögur ræktarsemi við liðna 
tíð. Að hætti bissnesmanna hélt 
Samfylkingin morgunverðarfund 
þar sem hugleiðingar Jóns voru 
kynntar og kenndi þar margra 
grasa sem von var. Greinargerð 
Jóns rúmast á 31 síðu og er skilið 
eftir gott pláss á spássíu fyrir les-
andann til að skrifa hjá sér athuga-
semdir. Áhugaverðast við skýrsl-
una eru þau harkalegu átök sem 
Jón lendir í við sjálfan sig á þess-
ari 31 síðu. Í greiningu sinni verð-
ur honum tíðrætt um að stöðug-
leika skorti í íslensku efnahags-
lífi og því sé mikilvægt að grípa til 
aðgerða. Því skrifar Jón á einum 
stað að nauðsynlegt sé að „beita al-
mennu aðhaldi í hefðbundnum rík-
isfjármálum“ og síðan er kveð-
ið fastar að orði. „Næstu misseri 
þarf aðaláherslan að vera á að-
hald í útgjöldum.“ Hér er kom-
inn sá Jón Sigurðsson sem sat eitt 
sinn á stóli í Seðlabankanum og 
talar hann af þunga þess manns 
sem skynjar mikilvægi aðhalds og 
aga. En það er þekkt hjá okkur Ís-

lendingum að sökum mannfæðar 
þurfa flest okkar að sinna fleiri en 
einum starfa og fyrir vikið reyn-
ist mörgum létt að skipta um hlut-
verk þegar þess þarf. Seðlabanka-
húfan er tekin niður og gamli ráð-
herrahatturinn er settur upp. 
Svellur þá Jóni móður og setningar 
eins og „Ríkið á að stofna til stór-
huga fjárfestingar í hugviti og vel-
ferð“ og að það þurfi „aukið fé til 
menningar, mennta og heilbrigð-
is“ líta dagsins ljós (en þetta eru 
þeir málaflokkar sem jafnan falla 
undir hugtakið hefðbundin ríkis-
fjármál). Óvanir gætu glapst til 
þess að halda að efnahagsstefna 
Samfylkingarinnar sé skrifuð af 
tveimur mönnum sem báðir heita 
Jón, en svo er ekki. Þetta er í takti 
við annað hjá Samfylkingunni og 
dregur það töluvert úr gildi grein-
argerðar Jóns fyrir þjóðmálaum-
ræðuna. En fyrir þá sem sakna 
pólitískra deilna er þetta plagg 
Samfylkingarinnar himnasend-
ing, þarna takast á stálin stinn og 
hvergi gefinn afsláttur. Gjáin á 
milli þeirra Jóns og Jóns er djúp 
og víst að Samfylkingarinnar bíður 
mikið verk að brúa hana.

Ef mönnum nú leiðist að fylgjast 
með annars áhugaverðri deilu eins 
manns við sjálfan sig má benda á 
aðra áhugaverðari. Jón Sigurðs-
son, fyrrverandi Seðlabankastjóri 
og höfundur efnahagsstefnu Sam-
fylkingarinnar og Ágúst Ólafur 

Ágústsson, varaformaður Sam-
fylkingarinnar, eru komnir í hár 
saman út af efnahagsmálum. Jón 
Sigurðsson boðar aðhald, bæði al-
mennt og sértækt, í ríkisfjármál-
unum eins og getið var hér að 
ofan. Á sama tíma birti varafor-
maður Samfylkingarinnar lang-
an loforðalista yfir væntanlega út-
gjaldaaukningu ríkissjóðs í kjölfar 
yfirvofandi valdatöku síns flokks. 
Þar ægði útgjaldaloforðum saman 
og má segja að þar hafi öllum 
verið lofað öllu. Hafa þeir þá tekið 
höndum saman Ágúst varafor-
maður og Jón fyrrverandi ráð-
herra og myndað einkar harðsnú-
ið bandalag geng Jóni, fyrrverandi 
Seðlabankastjóra. Úr þessu öllu 
er orðin hin áhugaverðasta deila 
og má ekki mikið útaf bera í hinu 
viðkvæma valdajafnvægi sem nú 
ríkir innan Samfylkingarinnar. 

Rétt er að hafa í huga að stjórn-
un efnahagsmála er nú sem áður 
vandasöm. Verðbólgan fór upp í 
rúm 7% á síðasta ári meðal annars 
vegna framkvæmdanna fyrir aust-
an og breytinga á húsnæðismark-
aðinum. Áhrifin taka nú að þverra 
og Seðlabankinn spáir því að hann 
muni ná verðbólgumarkmiði sínu 
innan fárra mánaða. Deilur sam-
fylkingarmanna eru því óþarf-
ar um þetta mál. Ekki er þetta þó 
sjálfgefið og nauðsynlegt að fara 
að öllu með gát. En í ljósi kaup-
máttaraukningar almennings, öfl-
ugs og fjölbreytts atvinnulífs, út-
rásar íslenskra fyrirtækja, gríð-
arlegrar fjárfestingar í menntun 
og samgöngum á sama tíma og 
skattar hafa lækkað og ríkissjóður 
eflst, þá eru fullyrðingar Samfylk-
ingarinnar um hrikaleg mistök í 
efnahagsmálum ósannfærandi. En 
það er hægt að klúðra þessu öllu 
saman og vísasta leiðin er sú að 
deilurnar á milli Jóns, Jóns og Ág-
ústs verði eitthvað annað og meira 
en vandamál Samfylkingarinnar.

Tveggja manna makiE
itt stærsta viðfangsefni stjórnmálanna nú og næstu ár 
er að finna lausn á fyrirséðum fjárhagsvanda heilbrigð-
isþjónustunnar. Þó er undarlega hljótt um þennan mála-
flokk í aðdraganda kosninganna. Kannski er ástæðan sú 
að verkefnið vex öllum stjórnmálaflokkum í augum? 

Hér á landi fara um það bil fjörutíu prósent af samneyslu þjóð-
arinnar til heilbrigðismála og eins og í öðrum vestrænum löndum 
hækka þau útgjöld umfram þjóðarframleiðslu milli ára. Augljóst 
er að slíkt gengur ekki til langframa. 

Hvað er þá til ráða? Að mati hinnar alþjóðlegu Efnahags- og 
framfarastofnunar (OECD) eru möguleikarnir tæpast aðrir en að 
hækka skatta, skera niður í öðrum málaflokkum eða láta sjúkling-
ana taka aukinn þátt í kostnaðinum við heilbrigðisþjónustuna.

Sem sagt, skattahækkun, niðurskurður eða þið þurfið að borga 
meira. Flokkarnir gætu alveg eins bætt við, „ekki kjósa okkur“ ef 
þessir liðir fengju pláss á kosningaloforðalistanum. Það er ekkert 
skrítið að þeir kjósi að segja sem minnst.

En þó verður ekki hjá því komist að stjórnmálamennirnir okkar 
verða að takast á við þennan vanda. Engir aðrir en þeir eru færir 
um það verkefni. 

Og þetta er brýnt mál því Ísland er ekki aðeins meðal þeirra 
landa innan OECD þar sem útgjöld til heilbrigðismála vaxa hvað 
hraðast, heldur eru opinber útgjöld til heilbrigðismála sem hlut-
fall af landsframleiðslu hvergi hærri.

Þessi miklu útgjöld má túlka með tvennum hætti. Annars vegar 
að hér sé rekið öflugt og framúrskarandi heilbrigðiskerfi á heims-
mælikvarða, og hins vegar að íslensk heilbrigðisþjónusta sé óhag-
kvæm og dýr þar sem er hægt að nýta peningana á mun betri hátt 
til velferðar fyrir þjóðina.

Því miður eru vísbendingar um að seinni túlkunin sé nær lagi 
en sú fyrri án þess þó að þar með sé hallað á gæði þjónustunnar. Í 
grein sem Ólafur Örn Arnarson, fyrrverandi yfirlæknir og fyrr-
verandi formaður heilbrigðisnefndar Sjálfstæðisflokksins, skrif-
aði í Morgunblaðið í vikunni kom fram að hér á landi er kostnað-
ur á hvern sjúkling sem fær bráðaþjónustu mun hærri en í öðrum 
OECD-ríkjum. Ólafur Örn heldur því fram að með breyttu rekstr-
arkerfi, sem önnur lönd innan OECD notast við, væri hægt að 
spara milli tvo og þrjá milljarða á ári í heilbrigðisþjónustunni. 

Ólafur Örn kallaði að ósekju Framsóknarflokkinn einan til 
ábyrgðar í grein sinni þar sem sá flokkur hefur farið með heil-
brigðisráðuneytið undanfarin þrjú kjörtímabil. Að sjálfsögðu á 
Sjálfstæðisflokkurinn engu minni skerf af þeirri ábyrgð. Og jafn-
vel heldur meiri ef eitthvað. 

Þessi stærsti flokkur landsins hefur verið í forystuhlutverki í 
ríkisstjórn nánast samfellt í fjögur kjörtímabil en ítrekað vikið 
sér undan því að láta til sín taka í heilbrigðisráðuneytinu. Þess 
í stað hefur Sjálfstæðisflokkurinn látið þann flokk sem er minni 
máttar í stjórnarsamstarfinu um verkefnið.

Þetta er skrítin afstaða. Einhvern veginn hélt maður að fólk færi 
í stjórnmál til þess að takast á við málin en ekki forðast þau.

Vondir en óhjá-
kvæmilegir kostir



Fullt tilefni er til að ræða 
stefnumál stjórnmálaflokk-

anna í utanríkis- og alþjóðamál-
um nú þegar fáeinar vikur eru til 
kosninga. Tvennt stendur vissu-
lega upp úr í því efni undanfar-
in ár. Þátttaka Íslands í ólög-
legu árásarstríði í Írak og brott-
för Bandaríkjahers frá Íslandi. 
Nú bætist við nýr hernaðarsamn-
ingur við Noreg sem vekur óneit-
anlega hugrenningartengsl við 
Gamla sáttmála 1262. Í aðdrag-
anda hans var ekki leitað eftir 
áliti þjóðarinnar frekar en venju-

lega þegar utanríkis-
mál eiga í hlut. 

Það var mikið fagn-
aðarefni þegar banda-
ríski herinn hvarf af 
landi brott sl. haust. Ís-
lendingar eru best sett-
ir án hers, hvort sem 
hann er innlendur eða 
erlendur. Satt að segja 
væri tíma og fjármun-
um stjórnvalda betur 
varið í mörg önnur 
verkefni á sviði utan-
ríkismála en „varnarviðræður“ 
við hvert einasta land sem hefur 
áhuga á því. Raunhæft og brýnt 
verkefni væri að friðlýsa landið 
og lögsögu þess fyrir kjarnorku- 
sýkla- og efnavopnum og banna 

umferð kjarnorkuknú-
inna farartækja. Til-
laga þess efnis hefur 
ítrekað verið flutt á 
Alþingi síðan 1995 
en aldrei fengið efn-
islega meðferð. Þar 
hefur herseta Banda-
ríkjanna eflaust tafið 
fyrir. Bandaríkjastjórn 
hefur aldrei viljað úti-
loka að herskip eða 
flugvélar sem koma í 
íslenska lögsögu beri 

kjarnorkuvopn. 
Núna er herinn farinn og því 

engin ástæða til að láta tillits-
semi við Bandaríkin koma í veg 
fyrir aðgerðir. Allir eru í orði 
kveðnu sammála um þá ógn sem 

stafar af kjarnorkuvopnum – en 
æsingurinn virðist oft aukast 
eftir því sem þau eru fjær okkur 
sjálfum. Við getum sýnt viðhorf 
okkar til kjarnorkuvopna í verki 
með því að friðlýsa eigin rann. 
Annars væri það hrein sýnd-
armennska að berjast fyrir af-
vopnun annars staðar á hnettin-
um. Samhliða þessu þyrfti auð-
vitað að beina aukinni athygli að 
umhverfisöryggi og vernda hafið 
fyrir úrgangi frá kjarnorkuver-
um og herstöðvum. 

Í aðdraganda Íraksstríðs-
ins kom það fram af hálfu ým-
issa stjórnarþingmanna að vera 
Bandaríkjahers á Íslandi skipti 
sköpum fyrir stuðning íslenskra 
stjórnvalda við innrásina í Írak. 

Þjóðin á rétt á því að stjórnar-
flokkarnir geri hreint fyrir sínum 
dyrum og svari því afdráttarlaust 
hvort vænta megi frekari stuðn-
ings við hernaðaraðgerðir Bush-
stjórnarinnar. 

Afstaða Vinstrihreyfingarinn-
ar – græns framboðs í þessu máli 
er skýr: Við höfnum áframhald-
andi þjónkun við hernaðarhyggju 
eins og þá sem birtist í stuðningi 
stjórnarflokkanna við stríðið í 
Írak. Atkvæði greitt okkur send-
ir skýr skilaboð um afstöðu til 
Íraksstríðsins og setu Íslands á 
lista „hinna staðföstu þjóða“.

Höfundur er borgarfulltrúi og 
skipar 2. sæti á lista Vinstri 
grænna í Reykjavík norður.

Sjálfstæð utanríkisstefna

Mikils mis-
skilnings 

gætir í mál-
flutningi stjórn-
arandstöðunnar, 
þegar hún lætur 
að því liggja, að 
eftir 5 ára kyrr-
stöðu í fjárfest-
ingum í orku-
kræfum iðn-
aði verði unnt 
að taka upp þráðinn við sömu fjár-
festa, þar sem frá var horfið. Ekk-
ert er fjær lagi en að fjárfestar sitji 
með hendur í skauti og bíði þess, að 
valdhöfum í stjórnmálum á Íslandi 
þóknist að leyfa samninga um stór-
iðju. Fjárfestarnir munu freista 
gæfunnar annars staðar í heimin-
um í stað þess að bíða. 

Sveltur sitjandi kráka, en fljúg-
andi fær. Hið sama á við um fjár-
festana. Þeir eiga á hættu að tapa 
markaðshlutdeild, ef þeir bíða í 5 
ár; hvað þá lengur. Þess vegna yrði 
valdaskeið núverandi stjórnarand-
stöðu tímabil hinna glötuðu tæki-
færa. Þjóðarbúskapurinn íslenzki 
yrði af um 200 milljörðum króna á 
slíku stöðnunarskeiði, og er þá að-
eins reiknað með því erlenda fé, 
sem mundi streyma um æðar ís-
lenzks efnahagskerfis vegna fjár-
festinga í virkjunum fyrir álver og 
í álverunum sjálfum. Miðað er við 
hóflegan uppbyggingarhraða, sem 
íslenzka efnahagskerfið ræður við 
án verðbólgu. Þetta jafngildir því, 
að stjórnmálamenn forræðishyggj-
unnar hafi með handstýringu sinni 
og úreltum vinnubrögðum haft eina 
milljón króna í tekjuaukningu af 
hverjum einasta launþega í landinu.

Sameignarsinnarnir yrðu lands-
mönnum miklu dýrari en þetta, 
kæmust þeir til valda eftir kosn-
ingarnar 12. maí 2007. Þeir væru 
með sínu „stóriðjustoppi“ búnir 
að stórskaða trúverðugleika ís-
lenzkra yfirvalda í samskiptum 
við fjárfesta. Trúnaðarbrest tekur 
langan tíma að bæta fyrir. Þá er 
og líklegt, að sameignarsinnarn-
ir í Samfylkingu og VG færu að 
föndra við skattakerfið með þeim 
afleiðingum, að allir bæru skarð-
an hlut frá borði; ríkissjóður, fjár-
magnseigendur og launþegar. 
Slíkt er ávísun á samdrátt efna-
hagslífsins, skuldasöfnun hins op-
inbera og gengissig. Hafa þá skap-
azt aðstæður fyrir verðbólgu, og í 
heild gætu landsmenn undir nýrri 
vinstri stjórn setið uppi með dýr-
tíð og kreppu (e. „stagflation“). 
Sameignarsinnarnir á Íslandi 
skilja hvorki gangverk viðskipta-
lífsins né efnahagslífsins. 

Forystumenn vinstri manna eru 
hugmyndafræðilegar fornaldar-
eðlur, sem engan veginn er þor-
andi að hleypa inn í Stjórnarráð-
ið. Þeir boða stjórnunaraðgerðir, 
sem henta ekki frjálsu efnahags-
kerfi í heimsviðskiptum, en þóttu 
nothæfar, þegar stjórnmálamenn 
ginu yfir atvinnulífinu. 

Höfundur er verkfræðingur.

Glötuð 
tækifæri BÆTUM KJÖRIN

BURT MEÐ FÁTÆKT
BARÁTTUDAGUR VERKALÝÐSINS 1. MAÍ

VG Í REYKJAVÍK Á NASA
Dagskrá byrjar 15:00

Katrín Jakobsdóttir flytur barátturæðu
Steinunn Þóra Árnadóttir flytur ávarp

Sigríður Kristinsdóttir flytur ávarp
Einar Már Guðmundsson rithöfundur les

Kvartettin Krummafótur með alþjóðlega tóna

VG Í KÓPAVOGI, KOSNINGAMIÐSTÖÐINNI HAMRABORG 1-3
Dagskrá byrjar 15:00

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir flytur barátturæðu
Hljómsveitin Bardukha leikur af alkunnri snilld 

"Við brún nýs dags" Þorleifur Friðriksson fjallar um verkalýðsbaráttuna
Aðalsteinn Ásberg rithöfundur les ljóð

Leikararnir Hjálmar Hjálmarsson og Valgeir Skagfjörð flytja leiklestur
Guðrún Gunnarsdóttir og Tryggvi Hubner flytja nokkur lög

ALLIR VELKOMNIR

BARÁTTUTÓNLEIKAR Á NASA
KL: 21:00

Pörupiltarnir Hannes og Smári kynna af alkunnri snilld
Guðrún Gunnars syngur Ellý Vilhjálms

Einar Már flytur skáldskap
Toggi  -   Puppy

Dóri DNA
Nýstirnin í Johnny and the rest heiðra okkur með nærveru sinni

Heiða í Unun með sig heilann sinn
Didda Jóns og rakasta sinua Elvis,  Didda elskar Elvis

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum



Félagið Einstök börn fagnar tíu ára af-
mæli sínu í dag. „Félagið var stofnað 
af þrettán fjölskyldum sem áttu í raun-
inni ekki heima í neinum öðrum starf-
andi félögum,“ sagði Helga Kristjáns-
dóttir, framkvæmdastjóri Einstakra 
barna. „Í félaginu eru foreldrar barna 
sem eru með það sjaldgæfa sjúkdóma, 
að barnið er kannski það eina á land-
inu, og jafnvel í heiminum, sem er með 
þann sjúkdóm,“ bætti hún við. Í dag 
eiga 137 fjölskyldur aðild að Einstök-
um börnum, sem hefur um 80 mismun-
andi sjúkdóma á skrá.

Helga segist finna mikla sam-
kennd meðal foreldra, þó að börn-
in kljáist við mismunandi sjúkdóma. 
„Þegar fólk stendur frammi fyrir því 
að það er eitthvað alvarlegt og mikið 
að hjá barni þess, þá leitar það auð-

vitað fyrst í fjölskylduna sína. En 
síðan finnst manni svo gott að kom-
ast í samband við einhvern sem hefur 
svipaða reynslu,“ sagði Helga. „Við 
fáum stuðning hvert frá öðru, þó svo 
að börnin séu ekki með nákvæmlega 
sama sjúkdóm,“ sagði hún. 

Félagið styður einnig við bakið á for-
eldrum og hefur til að mynda styrkt 
fjölskyldur til að halda á ráðstefnur er-
lendis. „Þótt barnið sé það eina á land-
inu með einhvern ákveðinn sjúkdóm 
eru samt oft fjölskylduráðstefnur um 
þennan sama sjúkdóm í boði erlendis,“ 
sagði Helga. „Fólk hefur verið gríð-
arlega ánægt með að geta sótt þær,“ 
sagði hún.

Félagið hefur nýlega sett á fót ungl-
ingahóp undir handleiðslu Freyju Har-
aldsdóttur. 

„Þar geta unglingarnir komið saman 
og spjallað um sín mál og notið þess 
að vera í umhverfi þar sem fátt þarf 
að útskýra,“ sagði Helga, sem segist 
finna að starfið sé krökkunum gríðar-
lega mikils virði. Þar fyrir utan stend-
ur félagið fyrir ýmsum skemmtunum 
og uppákomum yfir starfsárið. „Við 
erum alltaf með ýmislegt í gangi,“ 
sagði Helga.

Afmælishátíðin í dag fer fram í 
Gerplusalnum í Kópavogi á milli 13 og 
16. „Hún er aðallega fyrir félagsmenn 
og ættingja þeirra, en vinir og velunn-
arar félagsins eru líka velkomnir. Við 
erum ekki ríkisstyrkt, svo við erum 
háð því að það séu einhverjir velvilj-
aðir í þjóðfélaginu sem vilja styrkja 
okkur,“ sagði Helga. 

„Í kvikmyndum er leikstjórinn guð. 
Í heimildarmyndum er guð leik-

stjórinn.“

Óeirðir í Los Angeles

Ástvinur okkar,

Svavar Guðmundsson
frá Odda á Seltjarnarnesi, starfsmaður
Vífilfells hf.,

lést 13. apríl síðastliðinn á heimili sínu að Seljahlíð.
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn
30. apríl kl. 11.00.

Fyrir hönd vina og vandamanna,

Þorgerður Sigurjónsdóttir
Guðrún Þorgrímsdóttir

Útför föður okkar, tengdaföður, afa,
langafa, bróður og mágs,

Skúla Þórðarsonar
fer fram frá Akraneskirkju 30. apríl kl. 14.00.
Bragi Skúlason                      Anna Þuríður Kristbjörnsdóttir
Hrafnhildur Skúladóttir          Ólafur Jón Guðmundsson
Hafdís Skúladóttir                    Magnús Árnason
Sigríður Birna Bragadóttir       Sigurjón Þorsteinsson
Ámundi Steinar Ámundason   Hrafnhildur Vala Grímsdóttir
Hafdís Anna Bragadóttir          Grímur Arnar Ámundason
Sara Skúlína Jónsdóttir            Arnar Már Símonarson
Arnar Ólafsson
Skúli Bragi Magnússon            Árni Þórður Magnússon
Bragi Þórðarson                        Elín Þorvaldsdóttir
Birgir Þórðarson                       Ása Gústavsdóttir
Hilmar Þórarinsson

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jóhanna Aðalsteinsdóttir
frá Vaðbrekku, Lindasíðu 4, Akureyri,   
áður til heimilis á Ásgarðsvegi 15, Húsavík,

er látin. Jarðarförin fer fram frá Húsavíkurkirkju    
laugardaginn 5. maí kl. 14.30.

Aðalsteinn Helgason      Ágústa Þorsteinsdóttir
Kristjana Helgadóttir          Arnar Björnsson
Bjarni Hafþór Helgason         Margrét Þóroddsdóttir
Helgi Helgason                 Anna Guðrún Garðarsdóttir
Ingibjörg Helgadóttir          Halldór Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðmundur Þorgeirsson 
prófessor var útnefndur 
heiðursvísindamaður Land-
spítala – háskólasjúkrahúss 
2007 á föstudag. Útnefning-
in fór fram á vísindadag-
skrá við upphaf Vísinda á 
vordögum. Við sama tæki-
færi var Sveinn Hákon 
Harðarson valinn Ungur 
vísindamaður ársins 2007. 

Guðmundur Þorgeirs-
son er sviðstjóri lækninga 
á lyflækningasviði I á LSH. 
Hann útskrifaðist sem 
læknir frá læknadeild Há-
skóla Íslands árið 1973. Að 
loknu kandídatsári á Land-
spítalanum lagði Guðmund-
ur stund á framhaldsnám 
við Case Western Reserve 
háskólann í Cleveland og 
varði þar doktorsritgerð 
sína. Guðmundur hefur 
starfað á Landspítalanum 

frá heimkomu sinni árið 
1982, fyrst sem sérfræð-
ingur í lyflækningum og 
hjartasjúkdómum og síðar 
sem yfirlæknir á bráða-
móttöku spítalans og yfir-
læknir hjartadeildar. Hann 
hefur kennt við læknadeild 
Háskóla Íslands og setið í 
ritstjórn Læknablaðsins og 
erlendra vísindatímarita. 

Sveinn Hákon stundar 
nú doktorsnám við Háskóla 
Íslands. Að loknum þrem-
ur námsárum við lækna-
deild tók Sveinn sér hlé 
frá námi. Hann vann þá við 
rannsóknir, fyrst á raflíf-
eðlisfræðilegri kortlagn-
ingu á sjónhimnu í rottum 
og síðar á súrefnismettun 
í augnbotnum, undir hand-
leiðslu Einars Stefánsson-
ar, prófessors í augnsjúk-
dómum. 

Vísindamenn 
heiðraðir



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli, 

andlát og jarðarfarir í 
smáletursdálkinn hér að 

ofan má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.
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Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is

KOLBRÚN STEFÁNSDÓTTIR,
FRAMKVÆMDASTJÓRI SJÁLFSBJARGAR LSF,
LEIÐIR LISTA FRJÁLSLYNDA FLOKKSINS 
Í SUÐVESTURKJÖRDÆMI.

Kolbrún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar lsf,
leiðir lista Frjálslynda flokksins í Suðvesturkjördæmi. Kolbrún 
á að baki tuttugu og fimm ára feril sem bankaútibússtjóri,
m.a. á Raufarhöfn, Hellissandi og í Ólafsvík, byggðum þar sem 
sjávarútvegurinn skiptir sköpum fyrir atvinnulífið. Kolbrún er
búsett í Kópavogi.

Kolbrún Stefánsdóttir býr að reynslu 
sem nýtist þjóðinni vel á Alþingi.

Kjósum okkur að…

• Skattleysismörk hækki strax í 
150.000 kr. hjá þeim tekjulægstu.

• Lækka skuldir heimilanna,      
burt með verðtrygginguna.

• Aldraðir og öryrkjar geti haft
1.000.000 kr. tekjur án bóta-
skerðingar og að tekjutenging
við maka verði afnumin.

• Lífeyrisgreiðslur beri 10% skatt 
líkt og fjármagnstekjur.

FÆDDUST ÞENNAN DAG



D
avíð Þór Jónsson 
segist ekki muna 
eftir því að hafa 
nokkru sinni gert 
grín að Önnu K. eða 
öðru fólki úr hópi 

„transgender“ fólks, þrátt fyrir að 
hafa tekið ýmsa minnihlutahópa á 
teppið. Anna segir að ef svo væri 
myndi hún örugglega ekki hafa 
tekið því persónulega, þótt hún 
hefði kannski gert það fyrir nokkr-
um árum síðan. En muna þau hvar 
þau kynntust fyrst og hvað vita 
þau hvort um annað?
Anna: Mín fyrstu kynni af Davíð 
voru á Olís-bensínstöðinni við 
Álfheima. Hann var að kaupa sér 
sígarettur og við fórum að ræða 
nýjustu lagafyrirmæli um tak-
mörkun reykinga. 
Davíð: Ég man ekki eftir þessu 
atviki sem hún er að lýsa en þegar 
Anna hefur gefið sig á tal við mig 
hef ég sennilega fattað strax hver 
hún var enda þjóðþekkt mann-
eskja eftir sína baráttu fyrir til-
verurétti „transgender“-fólks. Svo 
höfum við líka hist í gegnum starf 
Amnesty International á Íslandi 
en við erum bæði félagar þar. 
Anna: Já, og þú varaformaður. Ég 
hef nú ekki verið nógu dugleg að 
mæta á fundina.
Davíð: Nei, en þeim mun duglegri 
í bréfamaraþoninu. Og þú mætir 
á landsfundinn, sem er (dregur 
miða upp úr vasanum) 12. maí, kl. 
14.00.
Anna: Jú, ég geri það. Annars veit 
ég að mamma Davíðs er fyrr-
verandi flugfreyja og að hann 
var í guðfræði. Svo er hann með 
vitrustu mönnum í eldri kveðskap 
og sagnagerð.
Davíð: Ég segi það nú kannski 
ekki.
Anna: Nú, nefndu mér betri sér-
fræðinga?
Davíð: Jæja, jæja. En þeir eru 
örugglega margir. Annars veit 
Anna miklu meira um mig en ég 
um hana enda er hún ættfræðingur, 
sem ég er ekki. Ég er dyggur 
lesandi bloggsins hennar og þó ég 
sé að vísu oft ósammála henni, þá 
er ég nú oftar sammála henni. Og 

sem vélfræðingur er hún mikil 
áhugamanneskja um vélvæðingu 
og virkjanir og það er kannski 
þar sem við byrjum að vera 
ósammála.

Þar sem vélfræðingurinn er að 
sjálfsögðu með en guðfræðingur-
inn á móti. En hvað er svona frá-
bært við þessi álver Anna og hvað 
hefur þú eiginlega á móti þeim 
Davíð?
Anna: Fyrir utan það hvað þau gera 
fyrir atvinnulífið þá vil ég nefna 
eitt sem mér finnst skipta máli og 
vert er að benda á. Sem bæði Alcan 
og Alcoa gera og mér finnst að ís-
lensk fyrirtæki mættu alveg apa 
eftir þeim en það snertir öryggis-
mál starfsmanna. Öryggisvitund 
Íslendinga er nefnilega mjög lítil 
en þessi fyrirtæki hafa unnið í því 
að efla hana. Má nefna sem dæmi 
miðvikudaginn þarsíðasta, þegar 
húsin brunnu hér í bæ. Innan um 
slökkviliðsmenn sem unnu að því 
að slökkva eldinn í þar til gerðum 
alvörubúnaði, var lögreglustjóri 
vappandi. Með einfalt kaskeiti á 
höfðinu! Af hverju var hann ekki 
allavega með hjálm? Sama kvöld 
varð heitavatnsleki á Vitastíg. Þá 
þurfti það fólk sem var að vinna 
þar að sjálfsögðu að vera í gúmmí-
stígvélum. Var þá ekki sami lög-
reglustjóri að þvælast þar um á 
blankskóm.
Davíð: Mín gagnrýni gegn virkj-
unum beinist svo sem ekki að því 
að þetta séu svo vondir menn eða 
eitthvað þannig lagað. Mér finnst 
einfaldlega hættulegt að öll eggin 
séu í sömu álkörfunni og að efna-
hagur þjóðarinnar byggi á þeim 
iðnaði. Hvað gerum við ef það 
verður verðhrun á áli? Við þurf-
um að dreifa undirstöðum efna-
hagsins á fleiri svið. 
Anna: Það má kannski segja að 
slíkt hafi gerst á Íslandi, þegar 
verðið á fiskinum okkar hrundi 
á mörkuðunum vestra árið 1967. 
Þannig að jú auðvitað á að hafa 
þetta sem fjölbreyttast en ég 
er hrifin af Austfjörðum og vil 
byggðinni þar vel.

Davíð: Þetta er bara af því að þú 
ert svo hrifin af stórum vélum!

Enn og aftur að eftirlætisumræðu-
efni þjóðarinnar. Málfari nútím-
ans. Hvað má minnast á sem betur 
mætti fara að þeirra mati? 
Anna: Það er varla mitt að dæma 
tungutak annarra enda sjálf lítt 
menntuð í íslensku með einfalt 
stúdentspróf. En ég þoli ekki 
þegar fullorðið fólk talar um að 
eitthvað sé „ógisslega flott“. Ég 
get sætt mig við að Silvía Nótt 
geri það, en læt það fara í taug-
arnar á mér þegar slíkt er gert í 
Kastljósinu.
Davíð: Óásættanlegt og ásættan-
legt eru orð sem fara mikið í taug-
arnar á mér því að fyrir eigum við 
orðin viðunandi og óviðunandi.
Sem eru miklu fallegri orð. Mér 
finnst algjör óþarfi að búa til orð 
yfir eitthvað sem við eigum nú 
þegar til. En þetta hefur alltaf 
verið svona – að einhver ný orð 
koma inn í málið og slá í gegn. 
Ég held að það sé meiri ástæða til 
þess að hafa áhyggjur af breyting-
um sem eru að verða á setninga-
skipan og þá sérstaklega þessi 
nafnháttarsýki sem er að ryðja 
sér til rúms núna. Þetta byrjaði 
sem einhver tíska, að segja: Ég er 
ekki að skilja þetta, ég er ekki að 
fatta þetta o.s.frv. í stað þess að 
segja: Ég skil þig ekki, ég fatta 
þig ekki. Það er mikið áhyggju-
efni þegar maður heyrir viðtal við 
menntamálaráðherra þjóðarinnar 
og greinilegt er að hún er þjökuð 
af þessum tilburðum. 

Og áfram á pirruðu nótunum fyrst 
við skiptum yfir í þann gírinn. 
Hvaða stjórnmálamaður angrar 
ykkur mest og hver er í guða tölu 
hjá ykkur?
Davíð: Það er nefnilega svo 
merkilegt að sá stjórnmálamað-
ur sem angrar mig mest er starf-
andi stjórnmálamaður, en bara 
ekki á Alþingi, heldur í Seðla-
bankanum. Varaformaður Frjáls-

lynda flokksins fer líka mikið í 
taugarnar á mér. Allt sem hann 
stendur fyrir finnst mér vera 
slæmt. Svo er reyndar einn sem 
ég hef mjög gaman af en það er 
Bjarni Harðarson, sem er í öðru 
sæti hjá Framsóknarflokknum í 
Suðurkjördæmi. Við erum ósam-
mála um ALLT. Og það skiptir 
engu máli hvað það er. Hvort sem 
það eru andleg málefni eða heil-
brigðismál. Og mér þykir bara 
vænt um það, mjög sætt hrein-
lega. 
Anna: Davíð nefnir þann sem er 
í öðru sæti. Ég get sagt nákvæm-
lega það sama um þann sem er í 
fyrsta sæti: Guðna Ágústsson. 
Hann er auðvitað bráðskemmti-
legur en einhvern veginn held ég 
að hann geri í því að fara í taug-
arnar á fólk og reyni að vekja ein-
hverjar kenndir hjá manni. Að 
eftirlætisstjórnmálamönnum. Ja, 
Guðrún Ögmundsdóttir er nú eig-
inlega ennþá í eftirlæti.
Davíð: Já, ég tek undir það. Mér 
fannst sú útreið sem hún fékk í 
prófkjörinu mjög ómakleg. 

Hún var ekta stjórnmálamaður 
sem barðist fyrir góðum málum. 
Annars gekk ég í Þjóðvakann á 
sínum tíma og það var einfald-
lega vegna þess að ég hafði og hef 
tröllatrú á Jóhönnu Sigurðardótt-
ur. Ég veit hins vegar ekki með 
hennar vitjunartíma. Steingrím-
ur J. er svo auðvitað glæsilegasti 
stjórnmálamaður samtímans þótt 
mér finnist hann stundum svolítið 
gamaldags og forhertur. En sem 
karakter ber hann höfuð og herð-
ar yfir aðra stjórnmálamenn. 
Anna: Það eru líka nokkrir ungir 
stjórnmálamenn sem eru náttúru-
lega ekki enn komnir almennilega 
inn í baráttuna. Eins og konan þín 
fyrrverandi, Katrín Jakobsdóttir.
Davíð: Já, það er kannski of 
snemmt að fara að tala um það 
hvað Katrín muni gera í pólitík-
inni. Hún er nokkuð væntanlega á 
leiðinni inn á þing, hún er varafor-
maður flokksins og það eru mikl-
ar væntingar til hennar. Það verð-
ur gaman að sjá hvað hún gerir. 
En ég myndi vilja nefna Guð-

mund Steingrímsson sem dæmi 
um spennandi og óskrifað blað í 
pólitík. Betri en pabbi sinn? Ja, ég 
er nú kannski ekki dómbær á það. 
Hann er allavega í skárri flokki. 

Að lokum. Hvar er Íslendingurinn 
staddur? Nú braust þú Anna blað 
í sögu landsins með því að koma 
fram og tala um reynslu þína af 
því að fæðast með rangt kyn og 
fá leiðréttingu á því? Hvað finnst 
ykkur um Íslendinginn – er hann 
opinn og víðsýnn eða þarf að berj-
ast gegn fordómum hans?
Anna: Það hefur orðið gjörbreyt-
ing þar á. Ef ég hefði komið fram 
í dagsljósið fyrir til að mynda 25 
árum hefði ég verið lokuð inni í 
gúmmíklefa á Kleppi. 1984 talaði 
ég fyrst við geðlækni og honum 
datt fyrst í hug að setja mig í 
rannsóknir og loka mig inni. 
Byltingin hvað varðar þessi mál 
er mikið til 78-hreyfingunni að 
þakka. 
Davíð: Það virðist alltaf vera ein-
hver hópur sem er fordómafullur, 
hvar sem þú kemur og Ísland er 
engin undantekning þar á. Sjálf-
ur hef ég kynnst börnum sem búa 
hér og hafa verið ættleidd frá út-
löndum. Og þessi suðuramerísku 
og kínversku börn sem alast hér 
upp, tala íslensku og eiga ís-
lenska foreldra, þau virðast ekki 
þurfa að þola fordóma. Því held 
ég að þetta séu ekki kynþáttafor-
dómar sem slíkir heldur er þetta 
miklu frekar útlendingahatur. 
Ég man eftir því að þegar kvik-
myndin Gullsandur var tekin 
upp var þar strákur sem átti 
íslenska mömmu en pabbi hans 
var bandarískur blökkumað-
ur. Hann var þarna í einhverri 
hópsenu uppi í sveit en hann ber 
svip af föður sínum. Strákurinn 
og einhver bóndi taka tal saman 
og eftir að hafa rætt málin í dá-
góða stund segir bóndinn: Svo þú 
ert að leika svertingja í þessari 
mynd?

Kynntust á bensínstöð við Álfheima
Anna K. Kristjánsdóttir segist ekki eiga orð yfir hjálm- og stígvélalausan lögreglustjóra, vappandi um, hamfara- og brunadaginn 
mikla. Davíð Þór Jónsson segir að hann hefði gefið af sér hægri höndina fyrir talsett barnaefni þegar hann var lítill. Júlía Margrét 
Alexandersdóttir leiddi vélstýruna og fjölfræðinginn Davíð Þór Jónsson á rökstóla. 





G
uðrún var fyrir níu 
árum nýflutt í Mos-
fellsbæ ásamt unn-
ustanum, Páli Sæv-
ari Sveinssyni, og 
syni þeirra Guð-

mundi Atla. Þau höfðu kynnst í 
meðferð hjá SÁÁ og héldu upp á 
það um þetta leyti að hafa verið 
edrú í eitt og hálft ár. Litli dreng-
urinn var orðinn ellefu mánaða 
gamall og móðirin unga naut þess 
að annast hann. Þennan örlaga-
ríka morgun í mars ætlaði Páll að 
fara á batanámskeið hjá SÁÁ og 
Guðrún var með í bílnum. Kald-
hæðni örlaganna réði því að parið 
komst aldrei á áfangastað. Á móts 
við Keldnaholt mættu þau ölv-
uðum ökumanni. Sá hafði sofnað 
undir stýri, rekist utan í annan bíl 
og farið yfir á öfugan vegarhelm-
ing þar sem hann hafnaði að lokum 
framan á bíl Guðrúnar og Páls. 
Áreksturinn var harður og Guðrún 
lést samstundis. 

„Ég man í raun ekkert eftir þess-
um degi og veit bara það sem ég 
hef lesið eða mér hefur verið sagt. 
Það þurfti að klippa bílinn utan af 
mér og mér skilst að ég hafi verið 
með meðvitund allan tímann en ég 
man ekki eftir því,“ segir Páll en 
honum var haldið sofandi í nokkra 
daga eftir slysið. Hann fótbrotnaði 
á báðum fótum, mjaðmagrindar-
brotnaði og hnébrotnaði auk þess 
sem bakið fór illa. Þá féll einnig 
lunga saman og milta sprakk. „Ég 
fór gegn læknisráði út af spítalan-
um eftir þrjár vikur því ég vildi 
vera hjá syni mínum. Ég var í end-
urhæfingu í heilt ár og þarf ennþá 
að passa mig vel,“ segir Páll. 

Fljótlega eftir að Páll vaknaði úr 
dáinu fékk hann að vita að ökumað-
urinn sem olli slysinu hefði verið 
drukkinn. „Á einhvern ótrúleg-
an hátt náði ég að halda ró minni. 
Þetta var búið og gert og ekkert 
upp úr því að hafa að vera reiður,“ 
segir Páll.

Sigrún Ragna Sveinsdóttir, 
móðir Guðrúnar, fékk fréttirnar 
af láti dóttur sinnar um hádegis-
bilið. Hún var að undirbúa barna-
afmæli því sonur hennar átti af-
mæli. „Guðrún og Páll voru nýflutt 
svo það tók svolítinn tíma að hafa 
uppi á aðstandendunum,“ útskýrir 
Sigrún og bætir því við að hún eigi 
erfitt með að rifja þennan morgun 
upp. Allt hafi gerst svo hratt. 

„Við fengum strax að vita að 
ökumaðurinn hefði verið ölvað-
ur. Það breytti viðhorfinu vissu-
lega en ég minnist þess ekki að 
ég hafi orðið reið. Það hefði verið 
auðveldara að sætta sig við orðinn 
hlut ef þetta hefði verið venjulegt 
slys sem gerðist af óviðráðanleg-
um orsökum. Það er svo auðvelt að 
koma í veg fyrir ölvunarakstur og 
svona lagað á alls ekki að gerast. 
Ég fylltist ekki reiði í garð þessara 
drengja sem voru í bílnum. Satt að 
segja hef ég ósköp lítið hugsað um 
þá,“ segir Sigrún. 

Páll hefur ekki snert áfengi í 
rúm tíu ár. „Það er kannski hálf-
gert karma að ég skuli hafa lent 
í þessu slysi því að sjálfur var 
ég einu sinni tekinn af löggunni. 
Ég var stoppaður eftir þriggja 
mínútna akstur og er glaður yfir 
því núna. Það er alltaf óafsakan-
legt að setjast fullur undir stýri,“ 
segir Páll og bætir því við að hann 
beri engan kala til þeirrar mann-
eskju sem lét lögregluna vita. 

„Fólk á tvímælalaust að vera á 
verði og láta vita ef það veit til 
þess að fólk sé að aka undir áhrif-
um. Ég hef sjálfur stoppað menn 
sem ætla að setjast fullir undir 
stýri. Ég verð mjög reiður við slík-
ar aðstæður og hringi umsvifa-
laust á lögregluna,“ segir Páll og 
bendir á að með aukinni vínmenn-
ingu landans telji hann að nú sé 
meira um að fólk keyri eftir að 
hafa drukkið einn drykk. 

Sigrún er á sama máli. Hún seg-
ist oft sjá fólk fá sér vínglas á 
veitingahúsi og setjast svo upp í 
bíl á eftir. 

„Ég verð reið þegar ég sé þetta 
en ég hef aldrei hringt á lögregl-
una. Fyrir slysið held ég að mér 
hafi þótt þetta allt í lagi, það er að 
segja að fá sér kannski einn drykk 
og keyra svo heim einhverjum 
tímum seinna. Núna kemur það 
alls ekki til greina,“ segir Sigrún.

Sigrún og Páll segja að fólk 
sem ekur drukkið virðist aldrei 
gera sér grein fyrir afleiðingun-
um. „Það er alltaf sama sagan. 
Þegar maður talar við fólk í þessu 
ástandi hefur það bara áhyggjur 
af því að löggan stoppi það. Það 
er eins og fólk átti sig ekki á því 
að það getur valdið öðrum skaða,“ 
segir Páll. 

„Það er ekki nóg að treysta á 
sjálfan sig í umferðinni,“ segir 
Sigrún. „Þegar við erum í umferð-
inni erum við aldrei ein. Það er 
fullt af fólki í kringum okkur sem 
er samferða okkur og það þýðir 
ekki að hugsa sem svo að maður 
beri einungis ábyrgð á sjálfum 
sér. Við berum líka ábyrgð á okkar 
samferðamönnum,“ segir Sigrún.

Í vikunni tóku gildi ný og hert við-
urlög við umferðarbrotum. Þeir 
ökumenn sem ítrekað brjóta af sér, 

til dæmis með því að aka oft undir 
áhrifum áfengis, geta átt á hættu 
að ökutæki þeirra verði gerð upp-
tæk. Auk þess þurfa ökumenn sem 
eru með bráðabirgðaskírteini og 
eru sviptir því nú að fara á sér-
stakt námskeið og taka ökupróf að 
nýju. Páll er ánægður með þessar 
úrbætur.

„Það er ekki spurning um að það 
á að taka harðar á þessu. Ölvunar-
akstur er gríðarlegt gáleysi. Ef þú 
veifar byssu ertu settur í fangelsi 
jafnvel þótt þú drepir engan. Það 
er alveg eins að keyra fullur, þú 
drepur kannski engan en þú stofn-
ar lífi annarra í hættu,“ segir Páll. 

Sigrún segist efast um að harð-
ari refsingar hafi áhrif á þá sem 
aka undir áhrifum. „Ég veit ekki 
hvort það skilar árangri. Sjálf hef 
ég aldrei athugað hvaða dóm þessi 
maður fékk sem olli slysinu. Ég er 
ekkert að velta mér upp úr því,“ 
segir Sigrún og bendir á að líklega 
þurfi viðhorf manna að breytast. 

„Allt of mörgum finnst í lagi að 
keyra eftir að hafa drukkið. Það 
þarf að gera fólki betur grein fyrir 
hugsanlegum afleiðingum ölvunar-
aksturs,“ segir Sigrún. 

Páll bendir einnig á mikilvægi 
þess að vera á verði gagnvart ölv-
unarakstri og bendir á ábyrgð 
samborgara. „Vinkona mín var í 

partíi með þessum drukkna öku-
manni nóttina fyrir slysið. Hún 
sá hann keyra í burtu á bílnum 
um morguninn og sagði mér frá 
því með tárin í augunum tveim-
ur árum seinna. Hún skammaðist 
sín fyrir að hafa ekki hringt í lögg-
una. Hún vildi ekki skipta sér af,“ 
segir Páll.

Liðin eru rúm níu ár frá dauða 
Guðrúnar. Sigrún segir að sárin 
grói en það rífi alltaf í þau. „Ég 
fæ alltaf sting í hjartað þegar ég 
heyri af banaslysum í umferðinni 
og ég hugsa alltaf um slysið þegar 
ég ek eftir Vesturlandsveginum 

þar sem óhappið varð. Þá hellast 
tilfinningarnar yfir mig aftur,“ 
segir Sigrún. 

„Maður jafnar sig aldrei eftir 
svona reynslu. Guðrún var ofsa-
lega góð stúlka og hún var tekin í 
burt í blóma lífsins. Hún var ný-
orðin móðir og naut þess að hugsa 
um strákinn sinn. Það sem mér 
hefur alltaf þótt sárast er tilhugs-
unin um að hann skuli hafa verið 
sviptur móður sinni. Hann man 
ekki einu sinni eftir henni,“ segir 
Sigrún.

Guðmundur Atli, sonur Guðrún-
ar og Páls, plumar sig vel og er nú 
í ævintýraferð um Taíland með 
pabba sínum. Þeir hafa dvalið ytra 
í nokkra mánuði og Sigrún fær 
reglulega fréttir af ævintýraferð-
um þeirra og segist reyna að verða 
ekki hrædd um drenginn. „Fyrst 
eftir slysið var ég mjög hrædd um 
börnin mín. Hrædd um að eitthvað 
kæmi fyrir. Svo áttaði ég mig á því 
að maður verður að halda áfram. 
Þau eru líka svo sterk og dugleg,“ 
segir Sigrún og útskýrir að slysið 
hafi þjappað fjölskyldunni saman. 
„Systkinin misstu pabba sinn fimm 
mánuðum fyrir slysið svo það var 
mikið á þau lagt. En þau eru sterk 
og ég treysti á tölfræðina og vona 
að það komi ekkert fyrir aftur,“ 
segir Sigrún. 

Ekki nóg að treysta á sjálfan sig
Í marsmánuði árið 1998 lést Guðrún Björg Andrésdóttir í umferðarslysi á Vesturlandsvegi aðeins 22 ára gömul. Ökumaðurinn 
sem olli slysinu var ölvaður. Þórgunnur Oddsdóttir ræddi við Pál Sveinsson, unnusta Guðrúnar sem slasaðist alvarlega í slysinu, 
Sigrúnu Sveinsdóttur, móðurina sem syrgir dóttur sína og Ólaf Guðjónsson, ölvaða ökumanninn sem kennir sér enn þá um.

Ó lafur Ingvar Guðjónsson, sem var vald-
ur að dauða Guðrúnar, var dæmdur fyrir 
manndráp af gáleysi. Hann hlaut tveggja 

ára skilorðsbundinn dóm og þurfti að greiða 
miskabætur upp á eina og hálfa milljón króna. 
Hann var 17 ára þegar slysið átti sér stað. Þótt 
sektin hafi verið greidd og dómurinn afplánaður 
getur Ólafur ekki sagt skilið við fortíðina því að 
samviskubitið nagar hann enn.

„Ég sé ekki fram á að jafna mig eftir þetta. 
Það eru níu ár síðan þetta gerðist og ég hef ekki 
enn fyrirgefið sjálfum mér. Ég geri það líklega 
aldrei,“ segir Ólafur.

Ólafur var ekki að keyra fullur í fyrsta skipti 
þegar slysið varð. „Ég hafði gert þetta áður. Ein-
hvern veginn pældi ég aldrei í því að ég gæti 
skaðað einhvern. Það versta sem gat gerst var að 
lögreglan stoppaði mig,“ segir Ólafur og útskýr-
ir að eftir slysið hafi viðhorf hans gjörbreyst. „Í 
dag get ég ekki horft upp á menn setjast undir 
stýri eftir að hafa fengið sér að drekka. Ég hef 
meira að segja löðrungað menn til þess að stoppa 
þá,“ segir Ólafur.

En hvers vegna keyra menn undir áhrifum? „Ég 
vildi að ég gæti svarað því. Menn eru fullir og vit-

lausir en það er engin afsökun. Ofast eru það ein-
hverjar fáránlegar litlar ástæður sem liggja að baki. 
Svona hlutir eins og að tíma ekki að borga 2 .000 kall 
í leigubíl eða nenna ekki að sækja bílinn daginn eftir. 
Það þarf að gera fólki betri grein fyrir afleiðingun-
um. Það er eins og menn sjái ekki heildarmyndina. 
Það er svo miklu meira í húfi og þessi litla ákvörðun 
getur fylgt þér alla ævi,“ segir Ólafur. 

Ólafur segir mikilvægt að áróðurinn gegn 
ölvunarakstri sé alltaf í gangi. „Um daginn var 
sýnt í Kastljósinu með aðstoð ökuhermis hvaða 
áhrif drykkja hefur á aksturshæfni. Það var gott 
framtak. Það þarf að gera meira af því að sýna 
afleiðingarnar svona svart á hvítu og það þarf að 
halda því stöðugt áfram því fólk er allt of fljótt að 
gleyma,“ segir Ólafur. 

Ólafur og félagi hans sem var með honum í 
bílnum slösuðust töluvert við áreksturinn. „Báðar 
hnéskeljarnar á mér fóru í mél og fimm hryggjar-
tindar brotnuðu. Ég er enn að glíma við þetta 
og var bara að koma frá lækninum síðast núna 
áðan,“ segir Ólafur en bendir á að líkamlegu af-
leiðingarnar séu litlar miðað við þær andlegu. 
„Alltaf þegar mig verkjar í hnén er það sársauka-
full áminning um hvað ég hef gert,“ segir Ólafur.

Boðskapurinn verður 
að komast til skila
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Borgarnes saltkjöt - ódýrt
249 kr/kg. áður 363 kr/kg.

Nettó þurrkryddaðar lambagrillsneiðar
1.278 kr/kg.

30%
afsláttur

Hunts BBQ lærisneiðar
1.688 kr/kg. áður 2.251 kr/kg.

Nettó þurrkryddaðar lambalærisneiðar
1.359 kr/kg.

25%
afsláttur

31%
afsláttur

Frábært verð!

Borgarnes helgarlamb
1.189 kr/kg. áður 1.722 kr/kg.

40%
afsláttur

Íslandsfugl kjúklingavængir
169 kr/kg. áður 281 kr/kg.

31%
afsláttur

Goði BBQ grísarif
886 kr/kg. áður 1.266 kr/kg.

Frábært verð!



24 nýir þingmenn kæmust inn
Stjórnarflokkarnir fengju 33 þingmenn, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins, en stjórnarandstaðan 30. Af þingmönn-
unum 63 myndu 24 koma nýir inn, þar af þrettán þingmenn stjórnarflokkanna og ellefu þingmenn stjórnarandstöðuflokkanna 
þriggja. Svanborg Sigmarsdóttir rýndi í tölurnar og reiknaði út hver gæti komist á þing eftir 12. maí. 



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







Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun skólans.

Tækjavörður

Starf tækjavarðar við efnafræðiskor raunvísinda-
deildar er laust til umsóknar.
Tækjaverði ber að tryggja eftirlit með kennsluhús-
næði, öryggisbúnaði og  kennslutækjum og ber
hann ábyrgð á því að öryggisbúnaður og tæki í
kennslustofum séu í lagi. Tækjavörður sér til þess
að umgengni um húsnæði og tæki sé til fyrir-
myndar og hefur umsjón með viðhaldi og pönt-
unum á glerlager.
Iðnmenntun sem nýtist í starfi er æskileg. Snyrti-
mennsku og nákvæmni í vinnubrögðum er krafist.
Lipurð og færni í mannlegum samskiptum eru
nauðsynlegir þættir í þessu starfi. Til lengri tíma
litið er æskilegt að tækjavörður hljóti þjálfun í
glerblæstri á vegum skorarinnar.

Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst n.k.
Umsóknarfrestur er til 14. maí n.k.
Nánari upplýsingar veitir Ágúst Kvaran, skorar-
formaður í síma 525 4694, netfang: agust@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og
www.starfatorg.is/

50% starf í fjármáladeild
- staðgengill fjármálastjóra -

Laust er fjölbreytt framtíðarstarf í fjármáladeild Mos-
fellsbæjar sem felst í umsjón með innheimtu og fjár-

reiðum.
Leitað er að áreiðanlegum starfsmanni með góða

reynslu af bókhaldi og Excel auk þess sem reynsla af
Navision er æskileg. Starfið krefst nákvæmni, frum-

kvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Nánari upplýsingar fást hjá fjármálastjóra í tölvupósti

petur@mos.is
Umsóknum skal skilað í Þjónustuver Mosfellsbæjar,
Þverholti 2, Mosfellsbæ, fyrir 30. apríl n.k. á eyðu-

blöðum sem þar fást eða rafrænt á heimasíðu bæjar-
ins www.mos.is. Sími Þjónustuversins er 525-6700.
Í samræmi við stefnu Mosfellsbæjar um jafnréttismál

eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um
starfið.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

 Tekjubókhaldssvið Flutningafyrirtæki

Upplýsingatæknifyrirtæki    

 Upplýsingatæknifyrirtæki

 Heildsölufyrirtæki

 50% starf

Föndur- og myndlistarvöruverslun

Framleiðslufyrirtæki

Næturvaktir

 Ríkisstofnun

Framleiðslufyrirtæki

Þjónustufyrirtæki

Verslunarkeðja

Framleiðslufyrirtæki

Upplýsingatæknifyrirtæki

Heildsölufyrirtæki

 Heildsölufyrirtæki

 Ríkisstofnun

Vaktavinna pökkun

 Heildsölufyrirtæki

Ert þú í
Þessi störf og fleiri eru laus til umsóknar hjá HH Ráðgjöf:

 Verslunar- og þjónustufyrirtæki

 Hugbúnaðarfyrirtæki

 Hugbúnaðarfyrirtæki

 Hugbúnaðarfyrirtæki

Bílaumboð

 Kvenfataverslun 50-70% starf

Vefrekstrarfyrirtæki

 Viðskiptaþjónusta

Ráðgjafar- og hugbúnaðarfyrirtæki

Sérvöruverslun í Smáralind

Teiknistofa

Fasteignasala

 Útgáfufyrirtæki

 Verslunar- og þjónustufyrirtæki

 Innflutningsfyrirtæki

 75% starf í bakaríi

Ríkisstofnun

Iðnaðarframleiðslufyrirtæki

 Fjöldi sumarstarfa



Ráðgjafa- og þjónustuver 
Landsbankans á Akureyri
Vegna aukinna umsvifa í einstaklingsviðskiptum leitum við að metnaðarfullu og árangursdrifnu 

starfsfólki í ráðgjafa- og þjónustuver bankans. Í boði er tækifæri til að taka þátt í spennandi 

uppbyggingarstarfi deildarinnar sem staðsett er í höfuðstöðvum bankans og á Akureyri.

Helstu verkefni deildarinnar lúta að þjónustu við viðskiptavini sem eiga viðskipti sín í gegnum síma.

Leitað er að einstaklingum í fullt starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma.

Ráðgjafa- og þjónustuverið er opið kl. 8:00 – 21:00 virka daga og kl. 11:00 – 16:00 laugardaga.

Starfssvið:

• Ráðgjöf á sviði einstaklingsþjónustu
• Öll almenn þjónusta við viðskiptavini 
• Upplýsingagjöf um verðbréfa- og lífeyrisvörur
• Frumkvæði að því að bjóða viðskiptavinum 

vörur og þjónustu 
• Ýmis önnur verkefni sem tilheyra þjónustu 

við einstaklinga

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og metnaður til að 
ná árangri

• Þjónustulund og vilji til að uppfylla þarfir viðskiptavina
• Nákvæmni og geta til að starfa undir álagi
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum er 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.

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

C
E

 3
73

86
 0

4/
07

Umsóknir og ferilskrá sendist á netfangið 
ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is merkt: 
„Ráðgjafa- og þjónustuver“ og einnig er hægt 
að sækja um starfið á www.landsbanki.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk.

Nánari upplýsingar veita Lilja Birgisdóttir 
deildarstjóri í ráðgjafa- og þjónustuveri í 
síma 410 7187 og Ingibjörg Jónsdóttir á 
starfsmannasviði í síma 410 7902.



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.

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

Í starfinu felst móttaka og afgreiðsla til og frá vinnu- 
svæðum Ístaks auk umsýslu og viðhalds búnaðar
sem geymdur er á lagersvæðinu.

SPRON óskar eftir að ráða öflugan
viðskiptastjóra með sérfræði-
þekkingu á erlendum viðskiptum
til starfa í útibúi SPRON í Ármúla. 

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON á sviði erlendra viðskipta

• Umsjón og tengsl við fyrirtæki og tengda
einstaklinga sem eru í viðskiptum við útibúið

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum
SPRON

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Mikil þekking og/eða reynsla af erlendum
viðskiptum skilyrði

• Reynsla af bankastörfum

• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni
í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Viglín Óskarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúlaútibúi,
í síma 550 1200 eða viglin@spron.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 8. maí 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.

Viðskiptastjóri
með erlend viðskipti sem sérsvið

Nettó í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfsfólk í 100% afgreiðslustörf.

Leitað er að samviskusömum einstaklingum 



Gjaldkeri óskast
í 50% starf
hjá Rekstrarfélagi Kringlunnar

Starfssvið
· Móttaka og greiðsla reikninga

· Gerð reikninga og innheimta

· Samskipti við viðskiptabanka

· Innkaup á skrifstofuvörum

· Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf eða menntun í bókhaldi skilyrði 

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum

· Færni í mannlegum samskiptum

Vinnutími er frá kl. 13–17 en sveigjanleiki mögulegur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax eða mjög fljótlega. 

Umsóknir sendist á atvinna@kringlan.is fyrir 7. maí n.k. 



Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
rafvirkja til starfa í þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og 
öðrum rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur 
störf á þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum rafvirkja eða einstaklingi 
með sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf 
og hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu
fyrirtæki á rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir þriðjudag 8. maí.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau
má einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört
trúnaðarmál.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Óskum eftir vönum hjólagröfumanni
á vel útbúna hjólagröfu.

Upplýsingar í síma: 
Halldór s: 8211230 eða Elísabet s: 8953003

GRÖFUMAÐUR ÓSKAST



Fosshótel Hallormsstaður og Fosshótel Reykholt auglýsa 
eftir starfsmönnum í gestamóttöku og almenn hótelstörf á 
komandi sumri.

Hæfniskröfur:

Fosshótel Áning auglýsir eftir matreiðslumanni á komandi 
sumri.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita hótelstjórar:

-Reynsla af svipuðu starfi æskileg
-Samskiptahæfileikar á að minnsta 
 kosti 3 tungumálum
-Þjónustulund og gestrisni
-Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
-Vingjarnleiki
-20 ára lágmarksaldur

Fosshótel Hallormsstaður: 
Sigyn Oddsdóttir í síma 849-8007,
eða í gegnum tölvupóstfangið
hallormsstadur@fosshotel.is

Fosshótel Reykholt:
Vladimir Brezovski í síma 435-1260,
eða í gegnum tölvupóstfangið
vladimir@fosshotel.is

-Hæfni til að elda bragðgóðan mat
-Skipulags- og samskiptahæfileikar
-Menntun og / eða reynsla sem 
  nýtist í starfi
-Reynsla af innkaupum æskileg
-Vingjarnleiki

Fosshótel Áning:
Sorin Lazar í síma 692-9206,
eða í gegnum tölvupóstfangið 
aning@fosshotel.is

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is

Nánari upplýsingar veitir hótelstjóri:

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Óskað er eftir kennurum 

næsta skólaár:
• Deildarstjóri yngra stigs

• Umsjónarkennarar á mið- og yngsta stig

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

Nánari upplýsingar veitir 
skólastjóri í síma 863 6811 

og 570 4150.







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 

HRAFNISTA

MATREIÐSLU-
MAÐUR/KONA

Allar nánari upplýsingar
gefur Magnús í síma 693 9530

Spennandi sumarstarf í boði

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

50 ár við

Við viljum bæta í hópinn hjá okkur og leitum að starfsmönnum til 
að fást við margvísleg verkefni við:

- Verkefnastjórnun, framkvæmdaráðgjöf og eftirlit
- Hönnun burðarvirkja
- Samgöngu og skipulagsmál

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum með 

verk- eða tæknifræðimenntun.  Í boði eru samkeppnishæf laun,     

góð vinnuaðstaða,  góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni. 

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur á 

netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 10. maí.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og er 
eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins.   Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg 
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  

Hjá VSÓ ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og hönnun vegna 
hvers konar mannvirkjagerðar. 

Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.

Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Verkfræðingar - Tæknifræðingar



Vegna aukinna verkefna auglýsir TSH eftir 
verkstjóra, smiðum og verkamönnum. Mikil 
verkefni eru framundan á verkstöðum okkar á 
Akranesi, Reykjanesi, Reykjavík og Vogum.

Frekari upplýsingar 
gefur Brynjar í síma 
660 1796 og 
Kristján í síma 
660 1798 VERKTAKAR

>   Bílstjórar

Bílstjóri sumarafleysing – auglýst staða 
30.04.07.

> SUMARAFLEYSINGAR

Áhugasamir

7. maí nk

>   Starfsmenn í lestun

Lestunarstjóri sumarafleysing 
– auglýst staða 30.04.07

>   Fyrirtækið

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra:

• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Rekstrarfulltrúi

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna 100%, vaktavinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Raungreinakennari á ungl.stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Deildarstjóri yngra stigs
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Kennari í kínversku
• Kennari í portúgölsku
• Kennari í spænsku
Kársnesskóli: 
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar
Kópavogsskóli:
• Tónmenntakennari næsta skólaár
• Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólasafnskennari
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi
• Húsvörður 100%
Smáraskóli:
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Umsjónarkennarar í 1. og 3. bekk
• Umsjón og náttúruf./stærðfr. í 8.–10. bekk    
 v/foreldraorlofs
• Umsjónarkennari í 7. bekk til áramóta v/
 foreldraorlofs
• Heimilisfræðikennari 100%
• þróttakennari 100%
• Húsvörður 1. ágúst 2007
Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Dalur:  554 5740
• Matreiðslufólk
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ág.
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari
Fagrabrekka:  554 2560
• Aðstoðarmatráður frá 1. júní
Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Vegna aukinna verkefna á sviði hönnunar og skipulags 
óskar teiknistofan Landmótun eftir að ráða áhugasamt
starfsfólk með eftirfarandi menntun og/eða starfsreynslu 
sem fyrst, í fullt starf:

Landslagsarkitekt. Við leitum að hugmyndaríkum 
starfsmanni sem á auðvelt með að vinna sjálfstætt, 
sýnir frumkvæði í starfi og hefur mikinn faglegan
metnað. 

Tækniteiknari. Óskum eftir samviskusömum 
tækniteiknara, með starfsreynslu á því sviði.

Skipulagsfræðingur. Leitum eftir
skipulagsfræðingi með reynslu af skipulagsvinnu og 
áætlanagerð sem á auðvelt með að vinna sjálfstætt. 

Byggingafræðingur. Óskum eftir áhugasömum 
byggingafræðingi. Reynsla af áætlanagerð, 
mannvirkjaframkvæmdum og/eða  eftirliti er kostur. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu í
Autocad eða Microstation, en þó ekki krafa. 

Umsóknarfrestur er til 14.maí n.k. og skal umsóknum
skilað á pdf formi til framkvæmdastjóra á netfangið
heidur@landmotun.is.  Nánari upplýsingar í síma 575-
5305 og á heimasíðu www.landmotun.is.

Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaðar gætt
við meðhöndlun þeirra.

Umsóknir skilist til Fréttablaðsins
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík,
merkt  „Bókari 2007“ fyrir 4. maí 2007.

Bókari
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Verð: 27.500.000
Stærð: 102,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.125.000
Bílskúr: Innistæði

Lækjasmári 15
201 Kópavogi

RE/MAX LIND, Árni 893 4416, kynna: Vel skipulögð og björt 102,9 m2, 4ra
herbergja  íbúð á  2.  hæð  að  Lækjasmára  15 í  Kópavogi,  ásamt
geymsluherbergi  og  stóru  bílastæði í  kjallara.  Íbúðin  er  lögð  fallegu,
viðarmyndstruðu  plastparketi í  holi,  stofu  og í  herbergjum  en  flísar  eru  á
gólfum í  eldhúsi, í  baðherbergi, í  forstofu  og í  þvottaherbergi.  Skápar  eru  í
herbergjum.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  og  er  það  með  fallegri
hvítri innréttingu og baðkeri. Eldhús og innrétting þess er afar snyrtileg og lítur
vel út með góðum borðkrók, en inn af eldhúsi er þvotta- og geymsluherbergi.
Stofan er björt, með gluggum í suður og er gengið út á suður svalir úr stofu. Í
kjallara  er  rúmgott  bílastæði  og 9,6m2 geymsla.  Þetta  er  góð íbúð í  rólegu,
grónu hverfi, þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Árni Ólafur
Sölufulltrúi

893 4416
arnilar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Pantið skoðun s. 893 4416

Verð: 23.600.000
Stærð: 96,4 m2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: nei

Maríubaugur 135
113 Reykjavík

RE/MAX LIND, Árni 893 4416, kynna: Útsýnið frábært. Björt, afar falleg og vel
skipulögð 96,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð að Maríubaug 135, ofarlega í
Grafarholti,  113  Reykjavík.  Aðeins  ein  íbúð á  hverri  hæð.  Íbúðin  er  lögð
fallegum  korkflísum.  Af  rúmgóðum  stigapalli  er  gengið  inn í  andyri  með
góðum  fataskáp  til  hægri.  Til  vinstri  tekur  við  opið  rými,  sem  tengist  bjartri
stofunni á  aðra  hönd  en  mjög  rúmgóðu  eldhúsi á  hina.  Inn  af  eldhúsi  er
þvottaherbergi og gott geymsluherbergi inn af því. Gengið er út á suðursvalir
úr  eldhúsi.  Barnaherbergi  er  einkar  stórt,  14  m2,  hjónaherbergi  er  einnig
rúmgott.  Skápar eru í herbergjum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, og
er það með fallegri  hvítri innréttingu og baðkeri. Árni Ólafur

Sölufulltrúi
893 4416

arnilar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Pantið skoðun s. 893 4416



GLÆSIÍBÚÐIR Í ÁSAKÓR

Berglind Hólm 
Sölufulltrúi

694 4000

Hólmfríður
Sölufulltrúi

861 7534

Dóróthea
Sölufulltrúi

898 3326

Andrés
Sölufulltrúi

849 2971

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Torg

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG

KL 14:00-15:00

Örfáar íbúðir eftir

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

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

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

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

Afhending á íbúðum í Ásakór 1 er við kaupsamning

5 herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

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

Öll húsgögn frá versluninni Heima // Gólfefni frá Harðviðarval // Eldhústæki frá Ormsson*Sambærilegt gólfefni og í sýningaríbúð 

Afhending á íbúðum 
í Ásakór 1-3 við 

kaupsamning
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Glósalir 7
201 Kópavogur

Verð: 25.5 M
Stærð: 107.1 fm

Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 16.6 M

Rúmgóð og falleg 3ja  herbergja  íbúð með frábæru útsýni  úr  stofu  og af  svölum. Gengið er  beint  inn í
íbúðina  af  jarðhæð.  Tvö  svefnherbergi  eru í  eigninni  með  parketi á  gólfi  og  góðum  fataskápum.
Baðherbergi  er  stórt  og flísalagt í  hólf  og golf  með bæði baðkari  og sturtuklefa.  Eldhús er  með fallegri
kirsuberjainnréttingu.  Þvottahús  er  innan  íbúðar  en  sérgeymsla í  sameign.  Eignin  getur  verð  laus  við
kaupsamning.

Opið hús Í dag kl. 17.30 -18.00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 31,9M
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

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

Opið hús í dag kl. 17:30-18:00

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is
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Verð: 56,9M
Stærð: 207,4fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 35M
Bílskúr: innbyggður

Fjóluvellir 3
221 Hafnarfirði

Sérlega glæsilegt og fallega hannað hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á góðum stað á völlunum þar
sem örstutt er í skóla og leikskóla. Forstofa rúmgóð með náttúrusteini á gólfi og mikilli lofthæð. Eldhúsið er
sérlega glæsilegt með sérsmíðuðum innréttingum, vönduðum stáltækjum og span helluborði. Stór eyja með
granít er í eldhúsinu. Stofa og borðstofa eru einstaklega skemmtilegar, bjartar með síðum gluggum og arni.
Tveir útgangar úr stofu út á ca 80fm verönd. 4 svefnherbergi eru í húsinu og 2 glæsileg baðherbergi, annað
með  stóru  nuddbaðkari  og  hitt  með  glæsilegum  sturtuklefa.  Þvottahús  er  rúmgott  með  innréttingu.  Allar
innréttingar  og  skápar  eru  sérsmíði,  innihurðar  eru  yfirfelldar  frá  Agli  Árnasyni  og  gólfefni  og  flísar  eru
náttúrusteinn frá Parka.  Hiti er í gólfi með þráðlausri hitastýringu. Gluggar eru viðhaldsfríir og húsið er klætt
að mestum hluta með harðvið og steinað. Ekki láta þessa eign fram hjá þér fara. Hafdís

Sölustjóri
895 6107

863 0402

hafdis@remax.is

asdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

Opið hús í dag kl 15.00-15.30

Verð: 71.500.000
Stærð: 256 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 35.200.000
Bílskúr: Já

Tunguvegur 19a
108 Reykjavík

Komið  er  inn í  rúmgóða  forstofu  með flísum á gólfi  og  fataskápum.  Gestasalerni  er  flísalagt  með baðkari,
sturtu  og  hvítri  innréttingu.  Gott  vinnuhol.  Herbergi  með parketi á  gólfi.  Eldhús  er  með U-laga  innréttingu.
Borðplata  er  úr  granít.  Öll  tæki í  eldhúsi  eru  frá  AEG  nema  uppþvottavélin  sem  er  frá  Siemens.  Rúm
borðstofa við eldhús og þar innaf  er  stofa og sólstofa með útgengi  út í  garð.  Arinn er á milli  borðstofu og
stofu.  Sólstopp er í  glerjum í  sólskála.  Komið  er  upp á efri  hæð inn á  stórt  sjónvarpshol.  Baðherbergi  er
rúmgott með granítflísum á gólfi,  baðkari,  góðu skápaplássi  og upphengdu salerni.  Barnaherbergi  eru tvö,
bæði  parketlögð.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott  með  parketi á  gólfi  og  fataskápum á  hjólum  og
geymslupláss á bak við. Útgengt er á flísalagðar vestursvalir. Innangengt í bílskúr sem er með flísum á gólfi
og bílskúrshurðaopnara. Mjög stórt þvottahús er innaf bílskúr, flísalagt með góðu hilluplássi.  Sérinngangur
er í aukaíbúð sem er öll flísalögð. Komið er inn i opið rými með lítilli eldhúsinnréttingu. Innaf er svefnherbergi.
Baðherbergi með sturtu,flísalagt í hólf og gólf.

Opið hús í dag kl. 15.30-16.00

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

863 0402

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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Álfkonuhvarf 59
Kópavogur

Verð: 23.800.000
Stærð: 95.9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.275.000
Bílskúr: Bílskýli

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

STJARNAN

Opið hús Í dag frá 15:30 - 16:00

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

Fífumói 14
Reykjanesbær

Verð: 28.400.000
Stærð: 226,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 31.250.000
Bílskúr: já

RE/MAX Stjarnan kynnir:  Mjög Fallegt 226,8 fm raðhús á tveimur hæðum, þar af 50,7 fm bílskúr sem
hefur gott geymsluloft.  Nánari lýsing:  Neðri hæð: Skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þvottarhúsi og búr,
2 svefnherbergi.  Öll neðri hæðin er flísalögð að undanskyldu svefnherbergjunum sem eru parketlögð.
Útgengt er frá stofu út á suðurpall.  Efri  hæð:  Skiptist í  stofu,  baðherbergi  og hjónaherbergi.  Öll  efri
hæðin er með beykiparket á gólfi að undanskyldu baðherbergi

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Hringið og pantið skoðun

Flétturimi 32
Grafarvogur

Verð: 22.500.000
Stærð: 99,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.800.000

RE/MAX Stjarnan kynnir.   Falleg 3ja herbergja 99,9 fm íbúð á annari hæðí litlu fjölb með sérinngangi af
svölum.   Forstofan  er  með  dökkum  flísum  og  góðum  skáp.  Hol  og  stofa  eru  með  merbau  parketi
útgengt  út  á  góðar  svalir  frá  stofu  með  góðu  útsýni.  Herbergi  eru  með  merbau  parketi  og  skápum  .
Þvottaherbergi er innan íbúðar og er flísalagt. Baðherb er með flísum á gólfi og veggjum Eldhús er með
merbau parketi og fallegri innréttingu.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag milli 16:30 og 17:00

Klapparbraut 1
Garður

Verð: 21.500.000
Stærð: 203

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 29.040.000
Bílskúr: ja

Fallegt  einbýlishús  á  góðum  stað  í  Garði    Eignin  skiptist  í  fjögur  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi,
þvottahús,  eldhús,  búr,  forstofu,  stofu  og  sjónvarpshol.   Gengið  er  inn  um  flísalagða  forstofu.  Þar  er
forstofuherbergi  með plastparketi  á  gólfi.  Sjónvarpshol  er  flísalagt  og er  búið að afmarka það sem sér
herbergi með glerflísum en úr því er útgengt út á pall sem er með steyptum potti. Dúkur er í þvottahúsi
og þaðan er útgegnt út á bílaplan. Upprunaleg innrétting er í eldhúsi og er búr innaf því.

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í Dag kl: 13:00 til 13:30

Vatnsholtsvegur 6
Við Apavatn

Verð: 27.900.000
Stærð: 94,3+ loft

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 20.600.000

Stórglæsilegt  fullbúið  heilsárshús  við  Apavatn.Húsið  stendur  á  1  hektara  eignarlóð,sem  nær  niður  að
vatninu.LEIÐARLÝSING: Ekið er austur yfir fjall og í gegnum Grímsnesið, keyrt er framhjá Svínavatni og
afleggjaranum sem liggur að Laugarvatni í 7,5 km. Þegar komið er framhjá Mosfelli er beygt til vinstri við
skilti sem á stendur Sel/Hagi. Eftir það er ekið í 2,2 km að skilti merktu Vatnsholti en þá er beygt til vinstri
í átt að Apavatni. Stuttu síðar sést húsið á vinstri hönd. Nánari uppl í síma 696-6580

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag frá 13:00 til 16:00

Drápuhlíð 30
105 Reykjavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 108

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Glæsilega mikið endurnýjaða sérhæð á einum besta stað í  bænum   Anddyri  ,  flísar  á gólfi,  fatahengi.
Hátt til lofts og mjög snyrtilegt.   Forstofa gegnheilt parket á gólfi, kverklistar, hátt til lofts.   Baðherbergi ,
gluggi, innrétting, baðkar.  Eldhús , bjart, nýleg innrétting.  Hjónaherbergi , bjart, stórt, mikið skápapláss,
gegnheilt parket á gólfi.   Barnaherbergi, bjart, parket á gólfi.  Stofur eru tvær, gegnheilt parket á gólfum,
bjartir stórir gluggar.  Möguleiki að breyta í herbergi.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl 15-16.

Lambholt 10 og 12
801 Selfoss

Verð: 16.8-18.8
Stærð: 91.5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Vandað heilsárshús í landi Hæðarenda í Grímsnes og Grafningshreppi á eins hektara eignarlóð 91,5 fm.
Skilast fullbúið að utan án verandar. Fjarri umferð á friðsælum stað með góðu útsýni til Ingólfsfjalls, Heklu
og Eyjafjallajökuls.  Hægt er að fá húsin afhent við kaupsamning og byrja að njóta þess í sumar að vera í
sínu  eigin  sumarhúsi  í  fallegu  veðri  í  hjarta  suðurlands.   Keyrt  upp  hjá  afleggjara  merktur  Selhóll,  sjá
REMAX merkingar við afleggjara.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Bókaðu skoðun í síma 8-600-299

Tjarnargata
101 Reykjavík

Verð: 45.900.000
Stærð: 116

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1939

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Bókaðu skoðun í síma 8-200-747
Glæsileg sérhæð á Tjarnargötu í Reykjavík.
Um er að ræða mikið endurnýjaða sérhæð á annarri hæð í fallegu húsi á besta stað í miðbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin og húsið sjálft hefur verið mikið endurnýjað að undanförnu m.a nýtt skólp, nýtt 
dren og nýjar lagnir inní húsið. Búið er að taka þvottahúsið í gegn og verið að mála það. Íbúðin sjálf 
er mikið endurnýjuð með gegnheilu parketi á að algólfum og flísum á baðherbergi.
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Verð: 22.440.000
Stærð: 67,8 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2007

Hverfisgata 125
Reykjavík

Um er að ræða níu íbúðir á annari, þriðju og fjórðu hæð í glæsilegri nýbyggingu við Hverfisgötu í Reykjavík.
Íbúðirnar  skilast  með  uppþvottavél,  ísskáp  og  með  eða  án  gólfefna.  Gert  ráð  fyrir  að  afhending  verði  15.
október eða fyrr. Nánari lýsing: um er að ræða tveggja herbergja íbúðir þar sem komið er inn í forstofu og
þaðan inn í  hol.  Svefnherbergið er  við innganginn og snýr  inn í  garð.  Svefnherbergið skilast  með skápum.
Baðherbergið er flísalagt og með snyrtilegri innréttingu þar sem er aðstaða fyrir þvottavél. Eldhús opið inn í
bjarta stofu og er með hvítlakkaðri innréttingu. Í eldhúsi er bæði ísskápur og uppþvottavél. Á JARÐHÆÐ ER
EINNIG 210,9 FM RÝMI SEM HENTAR VEL TIL VERLSUNARREKSTURS EÐA SEM SKRIFSTOFUR OG ER
TIL SÖLU EÐA LEIGU.

Stefán Páll 
Sölufulltrúi

821 7337
stefanp@remax.is

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

FASTEIGNIR
Í nágreni við fjármálahverfið 

Verð: 39.6 millj
Stærð: 175,2 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 22.6 millj
Bílskúr: Já

Sundlaugarvegur 20
105 Reykjavík

Einstaklega falleg og björt 147,2 fm 5 herb, sérhæð á annari hæð í húsinu að
Sundlaugarveg 20, auk 28 fm bílskúr. Góð lofthæð er í íbúðinn. Baðherbergið
er  allt  nýtekið í  gegn  og  er  allt  hið  glæsilegasta,  flísalagt í  hólf  og  gólf  með
baðkari,sturtu  og  upphengdu  klósetti.  Stofan  er  með  parketi á  gólfi  og
fallegum  gluggum  sem  að  snúa í  suður  og  skrautlistum í  lofti.Bílskúrinn  er
nýlega uppgerður  en á eftir að tengja hann heitu vatni og rafmagni .. Góður
sameiginlegur garður fylgir eigninni.

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli 16 og 17 í dag

Verð: Verðtilboð
Stærð: 110 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 14.9 millj

Þorfinnsgata 6
101 Reykjavík

Falleg og rúmgóð ca 110 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með sérinngangi.Eignin
er  endurnýjuð  að  miklu  leyti.  Eignin  skiptist í  stofu. 3  svefnherbergi.
baðherbergi  með  nuddbaðkari,  eldhús  með  nýlegri  eldhúsinnréttingu,  gang
og  geymslu í  kjallara.  Komið  er  inn í  forstofu  með  hengi  og  flísum á  gólfi,
þaðan er gengið inn flísalagðan gang. Barnaherbergi er með góðum skápum
og  parket á  gólfi.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt  með  parketdúk  á
gólfi.Hjónaherbergið  er  dúklagt  og  með  nýlegum  skápum.  Baðherbergið  er
með  nýjum  flísum  og  nuddbaðkari  með  sturtu  og  innréttingu.  Gluggi  er  á
baðherberginu.  Eldhúsið  er  með  nýlegri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi
auk  nýlegra  eldhústækja.  Gengið  er  niður í  sameignlegan  kjallara.  Í
kjallaranum  er  ca  10  fm  herbergi.  Gengið  er  út í  skjólgóðan  garð  úr

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

898 0419
bergur@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Milli 15:00-15:30 í dag
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Verð: 15.800.000
Stærð: 53,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 9.250.000
Bílskúr: Nei

Bláskógabyggð
840 Laugarvatn

RE/MAX  Fasteignir  og  Rúnar  s.697-4881  kynna:  Flott  sumarhús  á
eignarlandi.  Um er  að  ræða gott  53.7fm sumarhús á  rúmlega  hálfs  hektara
vel  grónu  eignarlandi.  Húsið  er í  landi  Grafar, í  Bláskógabyggð,  rétt  við
Laugarvatn.  Húsið  var  allt  tekið i  gegn og stækkað fyrir  tveimur  árum, skipt
var  um  þakkjárn  og  klæðningu.  Gengið  er  inn  forstofugang  og  kmið  inn  í
stofu og eldhús sem er með stórum gluggum og miklu útsýni. inn af stofu er
hægt  að  komast  upp á  gott  svefnloft  sem  er  með  fullri  lofthæð.  Af
forstofugangi  er gott svefnherbergi og baðherbergi  með sturtuklefa. Húsinu
fylgir  nýlegur  fimm manna heiturpottur,  7,2fm geymsluskúr  og veiðiréttur í  á
sem  liggur  við  lóðarmörkin.  Stutt  er í  alla  þjónustu á  Laugarvatni,  veiði,
útreiðartúr(hestaleiga)  eða  Gullfoss  og  Geysi,  og  ekki  tekur  nema  rúmar

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Hringdu og bókaðu skoðun!

Verð: 20.600.000
Stærð: 93,8

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

Dvergabakki 32
109 Reykjavík

RE/MAX  Fasteignir  og  Rúnar  s.697-4881  kynna:RÚM  GÓÐA  OG  BJARTA
93,8fm 4  HERBERGJA  ÍBÚÐ  með  auka  herbergi í  kjallar  með  leigutekjum.
Nánari lýsing: Mikið endurnýjuð og falleg 4ra herb. horníbúð á 1. hæð, ásamt
aukaherbergi í  kjallara  sem  er í  útleigu.  Íbúðin  skiptist í  hol,  eldhús,
baðherbergi, stofu, og þrjú svefnherbergi, sér herbergi í kjallar er með aðgang
að  sameiginlegri  snyrtingu.  Eldhúsið  er  með  vönduðri  eldhúsinnréttingu,
nýjum tækjum, borðkrók og flísum á gólfi. Baðherbergið er með flísum á gólfi
og veggjum, góð innrétting og tengi fyrir þvottavél. Stofan er stór og rúmgóð
með  stórum  og  miklum  gluggum  og  parketi á  gólfi,  útgengt  er  út  á
austursvalir frá stofu. Herbergin eru þrjú og öll með parketi á gólfum. Skápur í
anddyri. Í kjallara er Góð sér geymsla með glugga og sameiginleg þvottahúsi.

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 15:30-16:00

Verð: 16.800.000
Stærð: 71,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1943

Brunabótamat: 10.250.000
Bílskúr: Nei

Flókagata 21
105 Reykjavík

RE/MAX  Fasteignir  og  Rúnar  s.697-4881  kynna:  Fallega  og  vel  skipulagða
tveggja herbergja íbúð á einhverjum besta stað í miðborginni. Íbúðin er með
parketi á  gólfum  en  flísum á  gólfi í  baðherbergi.  Stórt  svefnherbergi  með
parketi á  gólfi.  Stofan  eru  rúmgóð  og  með  parketi,  eldhús  snyrtilegt  hvítri
innréttingu og korkflísum á gólfi. Íbúðin er í góðu húsi sem hefur verið tekið í
gegn  að  hluta.  Næg  bílastæði í  kring,  stutt  út á  Miklatún  og  stutt í  alla
þjónustu.   Rúnar s. 697-4881

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 16:30-17:00

Verð: 13.200.000
Stærð: 44,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 6.870.000
Bílskúr: Nei

Vallarás 4
110 Reykjavík

RE/MAX  Fasteignir  og  Rúnar  s.  697-4881  kynna  Bjarta  og  fallega
einstaklingsíbúð á  fjórðu  hæð í  góðu  lyftuhúsi í  Árbænum.  Húsið  stendur  á
mjög fallegum útsýnisstað með útsýni til yfir borgina, Víðidalinn og til Esjunar.
Sameign húsins er mjög flott og til mikilar fyrirmyndar. Stutt í Árbæjarlaug og
verslun. Mjög góða eign á vinsælum stað í Árbæjarhverfi. SKIPTING ÍBÚÐAR:
Komið  er  inn í  forstofu  með  innbyggðum  skáp.  Úr  forstofu  er  komið í  opið
rými  með gluggum á tvo vegu.  Eldhús með hvítri  innréttingu á einum vegg.
Stofa með útgengi út á góðar svalir. Inn af opna rýminu er lítið svefnherbergi
með  skáp.  Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og  sturtuklefa.  GÓLFEFNI
ÍBÚÐAR: Ljósar fallegar flísar eru á allri íbúðinni.  Sameign er góð og snyrtileg.
Þvottahúsi  með  iðnaðarþvottavél  og  góðum  þurrkara.  Að  auki  er  rúmgóð

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4881
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 14:30-15:00
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Verð: 18.900.000
Stærð: 76,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 12.950.000

Asparholt 4
225 Álftanes

FASTEIGNIR

Lúxus íbúð, sjávarútsýni

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Til að sjá meira 
pantar þú skoðun 
í síma 899 0800

Glæsileg  lúxus  íbúð
Rúmgóð 2ja herbergja
Hornbaðkar  með  nuddi
Fallegt  sjávarútsýni
Frábær  staðsetning

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800

Berjavellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 101,5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.725.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165
ð á  jarðhæð
i á  stórum  sólpalli

Granít borðplötur á  eldhúsi  og  baðinnréttingum
i  eik í  innréttingum

i í  bílageymslu
t  íbúð

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165

Fagraberg 54
221 Hafnarfjörður

Verð: 47.900.000
Stærð: 212,2 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 30.100.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

s á 2  hæðum
r með sólpalli  og  heitum potti

rúmgóð svefnherbergi
i á 4 herberginu
u stofa, betri stofa, eldhús með borðkrók

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Fagrakinn 25
220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 129,4 fm 
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 17.770.000

Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

ð endurnýjuð
i sérhæð

4 góð svefnherbergi BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Kvistavellir 34 - 40
221 Hafnarjörður
Pantaðu sölubækling í síma 699 6165

Verð: 28.9-29.9
Stærð: 172,5 fm 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

s á 2 hæðum
r bílskúr

Gestasnyrting
i í gólfi

n verða afhend fokheld
g staðsetning í botnlanga

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Lækjasmári 15 
201 Kópavogur

Verð: 27.900.000
Stærð: 101,7 fm 
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1994
Brunabótamat: 18.975.000

Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

i í  bílageymslu
 rúmgóð svefnherbergi

s  með  góðum  borðkrók
t í  alla  þjónustu

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Pantaðu skoðun í síma 699 6165

Vallargerði 10
200 Kópavogur

Verð: 51.900.000
Stærð: 203,2 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

FASTEIGNIR

Pantaðu skoðun í síma 699 6165

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

5 STÓR HERBERGI
2 STOFUR
SÓLSTOFA
PALLUR OG SUÐUR OG NORÐUR GARÐUR
37 FM BÍLSKÚR

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 
SÝNA EIGNINA
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Álakvísl 7a
110 Reykjavík

Verð: 27.900.000
Stærð: 111

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14,3

111  fm  4ra  herbergja  íbúð  tveim  hæðum  ásamt  stæði  í  bílskýli  við  Álakvísl  í  Reykjavík.  Forstofa  er
flísalögð og með nýjum skáp. þegar komið er inn er þar gestasalerni, flísar eru á gólfum og ný innrétting.
Geymsla/þvottahús.  Eldhús  er  með  flísum  á  gólfi  og  borðkrókur.  Stofa  og  borðstofa  eru  með  nýlegu
parketi á gólfi. Tréstigi liggur upp á efri hæð. Þar eru tvö barnaherbergi með dúk á gólfum og skápum.
Hjónaherbergi er einnig dúklagt með skápum. Baðherbergi sem  nýlega var tekið í gegn.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Bauganes 6
101 Reykjavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 120,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1936

Brunabótamat: 17,7

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

Lækjasmári 66
201 Kópavogur

Verð: 29.700.000
Stærð: 128

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 18,5
Bílskúr: Bílgeymsla

Falleg 4ra herbergja 116fm enda-íbúð á tveim hæðum með sérinngangi ásamt bílastæði í bílageymslu.
Neðri  hæð  skiptist  sem  hér  segir:  Góð  flísalögð  forstofa.  Flíslagð  gestasalerni.  Rúmgott  flísalagt  með
góðum innréttingum og borðkrók Þvottahús innaf eldhúsi. Rúmgóð samliggjandi stofa og borðstofa með
útgengi á stórar suður-svalir.  Tréstigi liggur upp á efri  hæð. Flísalagt baðherbergi með hvítri  innréttingu
og með sturtu. Tvö góð dúklögð barnaherbergi með skápum. Stórt hjónaherbergi með góðum skápum.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Óðinsgata 15
101 Reykjavík

Verð: 39.900.000
Stærð: 139,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 17,1
Bílskúr: 21

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702

Reynimelur 52
107 Reykjavík

Verð: 24.500.000
Stærð: 79

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10,8

2ja - 3ja 79fm íbúð á fyrstu hæð í þríbýlishúsi við Reynimel í Reykjavík.  Komið er inn í forstofugang með
parketi á  gólfi.  Eldhús  er  nýuppgert,  flísar  eru á  gólfi,  eikar  innrétting  og  gaseldavél.  Góð  stofa  og
borðstofa með parketi á gólfi - rennihurð er á milli stofa svo auðvelt er að breyta borðstofunni í herbergi.
Baðherbergi  er  flísalagt  með baðkari  og skáp. Herbergi  er  með parketi á gólfi  og skápum. í  kjallara er
sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SELD

Seilugrandi 4
107 Reykjavík

Verð: 22.500.000
Stærð: 91,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 14,1
Bílskúr: Bílgeymsla

79,7fm 3ja herbergja íbúð ásamt 12fm geymslu og stæði í bílageymslu við Seilugranda á Seltjarnarnesi.
Forstofan er rúmgóð með dúk á gólfi og fatahengi. Barnaherbergi er með dúk á gólfi og einföldum skáp.
Hjónherbergi er með dúk á gólfi og fjörföldum skáp. Baðherbergið er með baðkari,flísalagt í hólf og gólf
og með tengi fyrir þvottavél. Eldhúsið er með dúk á gólfi, innréttingin er upprunaleg en lítur vel út. Tengi
fyrir uppþvottavél er í eldhúsi. Stofan er björt og rúmgóð með teppi á gólfi. Bílageymsla.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Vesturberg 96
111 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 105,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13,8

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Víðibrekka 4
801 Selfoss

Verð: 28.900.000
Stærð: 126,60

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 28,6

Nýtt glæsilegt 126,6m2 heilsárshús með steyptri plötu og hita í öllum gólfum, fullbúið og sérlega vandað
á 8362 m2 eignalóð með frábæru útsýni á þessum vinsæla stað í Grímsnesinu.  4 rúmgóð svefnherbergi
,  stór  björt  stofa og borðstofa með frábæru útsýni,  eldhús með góðri  innréttingu,  baðherbergi  flísalagt
með innréttingu. Gert er ráð fyrir saunaklefa í húsinu. Í risi er eitt stórt herbergi ásamt holi.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

FALLEGT SUMARHÚS
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Frostafold 6
112 Reykjavík

Forstofa er flísalögð og skápar. Gott hol sem er nýtt sem sjónvarpshol
innréttingu- flísar á milli  efriskápa og eldhúsbekkja. Gaseldavél og t.f u
hiti í  gólfi-  borðkrókur.  Stofa og borðstofa er  rúmgóð og nýlegt  plastp
svalir með góðu útsýni. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og flísu
skápum og filtteppi á gólfi. Í baðherbergi er baðkar með sturtuaðstöðu, 

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Verð: 52.900.000
Stærð: 191,50

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 29,6
Bílskúr: 24,60

Glósalir 12
201Kópavogur

Glæsilegt 166,9m² 5 herbergja endaraðhús ásamt 24,6 m² bílskúr og ca 120
m² sólpalli  við Glósali í  Kópavogi. Aðkoma að húsinu er mjög snyrtileg, stórt
hellulagt  bílaplan  og  ca  120  m²  sólpallur  með  heitum potti.  Á  neðri  hæð er
forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Rúmgott  hol  með  parketi  á  gólfi.  Þrjú  rúmgóð
svefnherbergi  með  parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,
innrétting og sturta. Geymsla og þvottahús með útgengi í garð. Innangengt er
í bílskúr úr geymslu. Gengið er upp parketlagðan stiga á efri hæð. Komið er í
stórt  opið  rými  þar  sem  stofa/borðstofa  og  eldhús  liggja  saman.  Hátt  er  til
lofts. Í eldhúsi er falleg innrétting. Borðkrókur er við glugga með skemmtilegu
útsýni. Stofa/borðstofa er mjög rúmgóð og björt. Hjónaherbergi með parketi
á gólfi og fataherbergi. Baðherbergi með hornbaðkari.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Verð: 47.000.000
Stærð: 182,50

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 22,1

Kirkjuteigur 18
105 Reykjavík

Glæsileg  mikið  uppgerð  sérhæð  við  Kirkjuteig  í  Reykjavík.  Um  er  að  ræða
miðhæð og ris. Eignin er skráð 151,5 fm hjá FMR og að auki 31 fm bílskúr,
samtals  182,5  fm.  Gengið  er  inn  á  fyrstu  hæð,  þaðan  er  gengið  upp
flísalagðan stiga upp á hæðina. Neðri hæðin er öll  nýlega uppgerð, flísalögð
að  mestu  með  fallegum  ljósum  flísum  fyrir  utan  hjónaherbergi  þar  sem  er
parket.  Mjög falleg baðherbergi  með flísum í  hólf  og gólf,  baðkari  og sturtu.
Miðrými  íbúðar  er  flísalagt.  Eldhúsið  er  með  fallegri  eikarinnréttingu.
Hjónaherbergi  með parket á gólfi  og góðum skápum. Stofan og borðstofan
eru  samliggjandi.  Tréstigi  með  kókosteppi  á  tröppum leiðir  upp  á  efri  hæð.
Tvö góð barnaherbergi með parket á gólfum og annað með skáp. Rúmgott
sjónvarpshol með parket á gólfi. Flíslagt baðherbergi.

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00-15:30

Verð: 79.900.000
Stærð: 250

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1980
Brunabótamat: 38

Bílskúr: 30,2

Þverársel 28
109 Reykjavík

Stórglæsilegt einbýlishús á þremur pöllum. Húsið stendur á 1450 fm hornlóð innst í botnlanga við Þverársel í
Reykjavík. Húsið er nýuppgert. Malbikaður tennisvöllur er á lóðinni og er hann séreign. Gengið er inn á efri
hæð í góða forstofu með gestasalerni. Bílskúr er með sérinngangi og skápum. Einnig er innangengt í bílskúr
úr forstofu. Þegar komið er úr forstofu er gengið til  hægri  inn í  stórt  hjónaherbergi.  Inn af  hjónaherbergi  er
sérbaðherbergi  með  hvítri  innréttingu  og  stórri  sturtu  með  glerskilrúmi.  Eldhúsið  er  opið  með  hvítri
sprautulakkaðri  innréttingu, granítborðplötu og stórri  eldunareyju úr gegnheilli  eik með rými fyrir  6 barstóla.
Borðstofa  er  inn  af  eldhúsi.  Gengið  er  út  á  svalir  frá  hjónaherbergi  og  eldhúsi  og  þaðan  niður  í  garð.
Parketlagður stigi liggur niður í stofu. Stofan er mjög björt, með mikilli lofthæð og arni. Úr stofu er gengið út í
garð, tvöföld svalahurð í vestur. Á neðri hæð er gott sjónvarphol. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum.
Baðherbergi er með ljósum flísum á gólfi og veggjum, hvítri innréttingu og sturtu með glerskilrúmi. Granítflísar
eru á forstofu, eldhúsi, borðstofu og baðherbergjum en eikarparket á öðrum gólfflötum.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliLIND
Opið hús í dag 13:30 - 14:30
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Frostafold 6
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14,9

Forstofa er flísalögð og skápar. Gott hol sem er nýtt sem sjónvarpshol í dag. Eldhús er með nýlegri hvítri
innréttingu- flísar á milli  efriskápa og eldhúsbekkja. Gaseldavél og t.f uppþvottavél. Parket er á gólfi  og
hiti í  gólfi-  borðkrókur.  Stofa og borðstofa er  rúmgóð og nýlegt  plastparket á gólf.  Útgengt er á suður
svalir með góðu útsýni. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og flísum á gólfi. Tvö barnaherbergi með
skápum og filtteppi á gólfi. Í baðherbergi er baðkar með sturtuaðstöðu, hvít innrétting.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Smáratún 48
230 Reykjanesbær

Verð: 23.700.000
Stærð: 146,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18.730.000
Bílskúr: já

Falleg íbúð í tvíbýli. Íbúðin hefur verið tekin töluvert í gegn. Komið er inn í forstofu, gott forstofuherbergi
með  skáp.  Stórt  þvottahús  og  geymsla.  Úr  opnu  rými  er  gengið  inn  í  svefnherbergi  með  fallegum
skápum.  Baðherbergi  með ljósri  innréttingu  og  baðkari.  Eldhús  með nýlegri  innréttingu.  Barnaherbergi
með skáp.  Björt  og falleg  stofa.  Íbúðin  er  öll  parketlögð nema forstofa,  baðherbergi  og þvottahús eru
með ljósum flísum. Fallegur garður með sólpalli. Ath skipti á stærri eign á Suðurnesjum kemur til greina.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 15:00 til 15:30

Ásvallagata 31
101 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 92.4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 12.550.000

REMAX  LIND  kynnir  stórglæsilega   92.4  fm  íbúð  á  annari  hæð  í  vel  staðsettu  þríbýli  við  Ásvallagötu.
Íbúðin  er  í  skemmtilegum  gömlum  stíl,  hátt  er  til  lofts  (270  cm)  og  í  lofti  eru  upphaflegir  skrautlistar.
Íbúðin var öll endurnýjuð á þessu ári á vandaðan og smekklegan hátt, svo sem innréttingar, eldhús- og
baðtæki,  gólfefni,  flísar  á  baði,  málning  o.fl.  Sameign  er  öll  endurnýjuð  og  mun húsið  verða  málað  að
utan með vorunu.   EKKI MISSA AF ÞESSARI GLÆSILEGU EIGN.

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Mánudag milli 18:00-18:30

Akurgerði 22
108 Reykjavík

Verð: 43,900,000
Stærð: 215 fm

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 28,390,000
Bílskúr: Já

Fallegt 6  herbergja  parhús á  þremur  hæðum.  Komið  er  inn í  forstofu,  skápur á  gangi,  gestasnyrting,
rúmgott  eldhús,  mjög  stór  stofa  með  útgengi  út í  skjólgóðan  suðurgarð. Á  efri  hæð  eru 2  góð
barnaherbergi,  stórt  svefnherbergi  með  útgengt á  yfirbyggða  sólstofu.  Baðherbergi  með  baðkari.  Í
kjallara er stórt herbergi,  geymsla sem hægt væri að breyta í herbergi og stórt þvottaherbergi. Frábær
eign á besta stað í bænum.      ** Verið velkomin í dag **

Hrafnhildur T.
Sölufulltrúi

690 9425
ht@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl. 16:00 - 16:30

Rauðarárstígur
Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 284

Remax Lind kynnir til sölu söluturninn og veitingasöluna Svarta svaninn við Rauðarárstíg í Reykjavík.  Um
er að ræða rótgróið fyrirtæki með góða framlegð og mikla möguleika.  Rekstur fyrirtækisins er tvískiptur,
annars vegar hefðbundinn rekstur og sala á smávöru/matvöru sem gefur vel af sér í dag og hins vegar er
til  staðar  mjög  vel  tækjum  búið  veislueldhús  sem  hefur  til  dagsins í  dag  lítið  verið  nýtt.  Þetta  er
spennandi tækifæri fyrir rétta aðila.   Mjög hagstætt verð í boði, langtímaleigusamnningur.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun

Víkurás 3
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 58,8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 8.740.000
Bílskúr: nei

REMAX-Lind kynnir rúmgóða 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í vel staðsettu húsi í  mjög góðu ástandi.
Íbúðin  skiptist í  hol,  stofu,  eldhús,  baðherbergi  og  svefnherbergi. Á  hæðinni  er  sér  geymsla  og
sameiginlegt þvottahús. Eldhúsið er með góðri innréttingu, flísalagt á milli skápa og parket á gólfi. Búið
að  skipta  um  borðplötur,  vask  og  eldavél.  Baðherbergið  er  flísalagt  með  ljósum  flísum  og  baðkari.
Skápar á forstofu og í svefnherbergi. Flísar á forstofu, parket á stofu.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag Kl: 13:00-13:30
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Verð: 39.900.000
Stærð: 3x30 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 3x6690000

Frístundarhúsin við
Þóroddstaði 245 Sand

RE/MAX LIND hefur fengið í einkasölu Frístundarhúsin við Þóroddsstaði sem er rétt utan við Sandgerði. Um
er  að  ræða   þrjú  4ra  manna  frístundarhús  (30  m2)  sem  eru  í  útleigu.  Í  húsunum  eru  2  svefnherbergjum
(tvíbreitt  rúm  í  öðru  herberginu  og  koja  í  hinu).  Svefnsófi  í  stofu,  fullbúið  eldhús  og  snyrting  með  sturtu.
Sjónvarp og útvarp. Heitur pottur við hvert hús. Húsin verða seld með öllum búnaði sem er í húsunum. Leyfi
er til staðar fyrir byggingu á 4 húsum til viðbótar eða 4 tvíbýlishúsum sem eru þá 8 í viðbót til útleigu. Mikið af
pöntunum  liggja  nú  þegar  fyrir  sumarið  og  inn  í  haustið  og  fylgir  það  með  í  þessum  frábæru  kaupum.
Staðsett við sjávarsíðuna. Blómlegt og mikið fuglalíf ásamt útsýni yfir innsiglinguna í  Sandgerði. 10 km út á
Keflavíkurflugvöll,  2  km  til  Sandgerðis  og  2  km  til  Garðs.  Golfvöllur  Golfsklúbbs  Sandgerðis  er  í  400  m
fjarlægð.  Þetta  er  frábært  tækifæri  fyrir  samhenta  fjölskyldu.  Komið  í  dag  og  ræðið  málin  við  sölufulltrúa
RE/MAX LINDAR yfir kaffi og konfekti.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND
Opið hús í dag kl.18:00 til 19:00

Gerðavegur 14 A
250 Garði

Verð: 19.900.000
Stærð: 142 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 20.050.000
Bílskúr: Sökkull

RE/MAX  LIND  kynnir  142  fm  einbýlishús  ásamt  46,7  fm  sökkli  sem  er  komin  fyrir  bílskúr  og  fylgja
teikningar með á rólegum stað í Garðinum. Flísar eru á forstofugólfi. Eldhúsið er með náttúruflísum á gólfi
og flísum á milli efri og neðri skápa, búr er inn af eldhúsi. Parket er á gólfi í stofu og herbergisgangi. Stór
verönd er fyrir framan húsið með heitum pott. Komið í dag og skoðið því að sjón er sögu ríkari.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 14:00 til 14:30

Hjallavegur 1
260 Reykjanesbær

Verð: 14.800.000
Stærð: 92 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 12.700.000

Falleg 4 herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýlishúsi í  Njarðvík sem getur verið laus við kaupsamning.
Komið er inn í andyri og eru flísar á gólfum ,stórt og rúmgott eldhús með hvítri innréttingu. Stór og björt
stofa  með rauðum náttúruflísum á  gólfi.  Gott  hjónaherbergi  með skáp ,  einnig  tvö  góð barnaherbergi.
Baðherbergi  er  gott  með innréttingu við  vask.  Skipt  hefur  verið  um allar  vatnslagnir  í  húsinu.  Íbúðin  er
endaíbúð með sérinngangi og útgengt í garðinn úr henni. Góð eign á eftirsóttum stað

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 16:00 til 16:30

Hólabraut 9
230 Reykjanesbæ

Verð: 22.800.000
Stærð: 165.7 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 20.040.000
Bílskúr: Já

Glæsilega 5 herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli ásamt 21 fm bílskúr.Forstofa er með nýjum náttúruflísum
á  gólfi  og  skápur.Stofa  er  mjög  björt  með  flísum á  gólfi  gengið  er  út  á  svalir  úr  stofu.  Eldhús  er  með
parketi á gólfi,nýleg beyki innrétting, flísar eru á milli innréttingar,nýleg tæki eru í eldhúsi. Þvottahús er inn
af eldhúsi, nýleg innrétting er þar. Baðherbergi er flísalagt með sturtu. Allar innihurðar eru nýlegar. Nýtt
járn er á þaki einnig er búið að sprunguviðgera og mála árið 2000.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 17:00 til 17:30

Skólavegur 18
230 Reykjanesbæ

Verð: 27.000.000
Stærð: 155 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 19.460.000
Bílskúr: Já

119m²  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt  35,8m²  bílskúr.  Komið  er  inn  í  flísalagt  anddyri  með
glæsilegu  skrautgleri  í  glugga.Dúkur  er  á  eldhúsi  og  innrétting  hvít  með  beyki.Flísar  eru  á  gólfi  og  á
veggjum til  hálfs í  baðherbergi með beyki-innréttingu og sturtu. Efri  hæðin hefur nýlega verið stækkuð,
nýtt þakjárn var sett á húsið og kvisti bætt við, efri hæðin þarfnast endurbóta.Bílskúrinn er flísalagður og
innréttaður. Þvottahúsið er í kjallaranum og þaðan er hurð út.Stór verönd á lóð með heitum potti.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 15:00 til 15:30
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Eskihlíð 21
105 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 83

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 10.900.000

Remax  Lind  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  Hlíðunum.   Eignin  er  staðsett  í  botlanga  á
rólegum stað.  Komið  er  inn  í  flísalagða lokaða forstofu.   Úr  forstofu  er  komið  inn  í  hol  með fatahengi.
Hjónaherbergi  er  stórt  með  skápum.  Stofan  er  björt  og  falleg  og  snýr  út  í  garð.   Vinnuherbergi  er  í
íbúðinni.  Eldhúsið er með góðri  innréttingu og korkflísum á gólfi.   Baðherbergi  er flísalagt í  hólf  og gólf
með sturtu. Geymsla og sameiginlegt þvottahús er í sameign.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Galtalind 19
Kópavogur

Verð: 33,9
Stærð: 140

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 19.470.000
Bílskúr: já

Komið er inn í forstofu með skápum upp í loft og keramikflísum á gólfi.  Tvö barnaherbergi með góðum
skápum  upp í  loft  og  rúmgott  hjónaherbergi  með  góðum  skápum  upp í  loft.  Stórt  baðherbergi  með
flísum á  gólfi  og  veggjum  og  hvítri  innréttingu,  baðkar  með  sturtu.  Eldhús  er  til  vinstri  inn  af  stofu,
mahogny innrétting með góðu skápaplássi og tæki frá AEG.  Flísalagt  þvottahús er innaf eldhúsi með
hillum, skolvask og barkaopi.  Stofan er björt með útgengi út á 60 fm sólpall. Jeppaskúr.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 16-16:30

Hjallabraut 5
220 Hafnarfjörður

Verð: 16.900.000
Stærð: 80

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 11.600.000

Remax Lind kynnir 2ja herbergja íbúð við Hjallabraut í Hafnarfirði. Komið er inn í hol með fatahengi sem
einnig  nýtist  vel  sem  tölvuaðstaða  eða  sjónvarpshol.  Eldhúsið  er  með  borðkrók  og  inn  af  því  er
þvottahús með hillum og skolvaski. Baðherbergið er með flísum á gólfi, baðkari með sturtu og snyrtilegri
innréttingu.  Svefnherbergið  er  rúmgott  með  góðum  skápum  sem  ná  upp  í  loft.  Stofan  er  björt  með
útgengi út á góðar svalir. Sérgeymsla er í sameign.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Laugarnesvegur 78
105 Reykjavík

Verð: 23,9
Stærð: 105

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  2-3ja  herbergja  105  fm  íbúð  á  þriðju  hæð  á  Laugarnesvegi  78.   ATH.  LÆKKAÐ
VERÐ. Nánari  lýsing;  Komið er  inn í  opna forstofu,  til  hægri  er  baðherbergi  í  hráum stíl  með sturtu og
svefnherbergi  með  innbyggðum  skápum.   Eldhús  og  stofa  eru  í  einu  rými  með  góðum  gluggum  og
útgengt á svalir frá eldhúsi. Hvít eldri innrétting er í eldhúsi, tengi fyrir uppþvottavél. Hringstigi liggur upp
á óskráð 35 fm risloft með þrem þakgluggum sem nýtt er sem risastórt hjónaherbergi í dag.

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 14-14:30

Norðurtún 2
225 Álftanes

Verð: 49.800.000
Stærð: 227.9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 34.450.000
Bílskúr: Já

Remax  Lind  kynnir  fallegt  227  fm  einbýlishús  með  bílskúr.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með
skápum.  Rúmgóð stofa með útgengi á suður verönd með heitum potti. Stórt hjónaherbergi með góðum
skápum  og  sér  baðherbergi.  Útgengt  á  verönd  úr  hjónaherbergi.  Eldhúsið  er  flísalagt  með  hvítri
innréttingu, borðkrók og hita í  gólfum. Tvö góð barnaherbergi  með skápum. Parket er á stofu,  holi  og
herbergjum. Fallegur garður með verönd, skjólveggjum og hellulögn úr fornsteini.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Veghús 9
112 Reykjavík

Verð: 25,9
Stærð: 121

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 16.250.000
Bílskúr: nei

Lýsing eignar;  Komið er inn í opna flísalagða forstofu með hvítum skápum upp í loft.  Til hægri er eldhús
með flísum á  gólfi,  hvítri  innréttingu  og borðkrók.  Herbergisgangur  með þremur  svefnherbergjum með
skápum.  Flísalagt  aðherbergi  með  hvítri  stórri  innréttingu  og  baðkari.  Flísalagt  þvottahús.  Til  hægri  frá
forstofu er stofa með útgengi út á stórar svalir. Í risi er stór geymsla með 2 gluggum - gæti vel nýst sem
aukaherbergi.  Allar upplýsingar gefur Berglind í s. 864 0803

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

669 1005
gj@remax.is

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag milli kl. 15-15:30

Lyngholt 2, 4 og
Muruholt 2 Álftanesi

Verð: 43.990.000
Stærð: 224,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

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

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 15-15:30
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Verð: 54.9
Stærð: 195.1

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 28.0
Bílskúr: Já

Leiðhamrar 5
Reykjavík

Remax  Búi  kynnir:Parhús á 2  hæðum,í  Hamrahverfinu  með  tveimur  íbúðum.  Komið  er  inn á  flísalagt
anddyri,góðir fataskápar. Lítið þvottahús er inn af anddyri.  Úr forstofu er gengið inná lítinn gang og af gangi
inn í íbúðina á neðri hæðinni en upp stigann í íbúð á efri hæð. Á neðri hæð. Gengið er inná plastparketlagt
hol.  Baðherbergi  flísalagt í  hólf  og  gólf,hiti í  gólfi,baðkar  og  lítil  innrétting.Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og
góðum  tækjum,tengi  fyrir  uppþvottavél,dúkur á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi,annað  inn  af  stofu.Bæði  með
plastparketi og annað með góðum skápum.Útgengi er úr stofu, á gamlan sólpall.Sér geymsla undir stiga. Á
efrihæð.Komið er upp stiga og upp á plastparketlagt hol að hluta og flísalagt að hluta.Í holinu er borðstofa
og  sjónvarpsstofa,úr  sjónvarpsstofunni  er  gengið  út á  svalir  með  góðu  útsýni  til  suðurs.Tvö  rúmgóð
svefnherbergi,bæði með skápum og dúk á gólfum. Geymsluloft sem er yfir allri íbúðinni.Bað er rúmgott,með
sturtu  og  baðkari,flísalagt  gólf  og  veggir,tengi  fyrir  þvottavél,fallegur  vaskaskápur.Eldhús  að  hluta  til  undir
súð,flísalagt gólf,hvít innrétting, góð tæki,tengi fyrir uppþvottavél. Góður bílskúr,sjálfvirkur hurðaopnari

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI
Opið hús sunnudag kl.14:00-14:30

Burknavellir 5
Hafnarfirði

Verð: 24,5
Stærð: 106,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18,3

Remax  Búi  kynnir:  Stórglæsileg  4  herb.íbúð  á  2h,  í  Hafnafirði.  Sameiginlegur  inngangur.Komið  inná
flísalagt  anddyri,fataskápur.Tvö  rúmgóð  barnaherb.m.skápum,  hjónaherb.m.stórum
skápum.Baðherb.flísalagt  í  hólf  og  gólf,falleg  innrétting,baðkar  og  gluggi.Stofa,borðstofa  og  eldhús
mynda  eitt  rými,náttúrusteinn  á  gólfi,útgengi  á  flísalagðar  svalir.  Innrétting  í  eldhúsi  úr
kirsuberjavið,stáltæki,veggofn,háfur  og  eldavél  m.bæði  rafmagnshellum og gas.Þvottaherb.og geymsla

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Vönduð eign á frábærum stað

Hlíðarvegur 30
Kópavogur

Verð: 16.9
Stærð: 62,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 9.4

Remax Búi kynnir : Gullfallega tveggja herbergja íbúð, á góðum stað í Kópavogi. Nánari lýsing: Komið er
inná  flísalagt  anddyri,  fataskápur.  Svefnherbergi  parketlagt  sem  og  stofan.  Eldhúsið  er  með  hvítri
innréttingu, parket á gólfi.Baðherbergið er flísalagt,  baðskápur, baðkar og gluggi. Þvottahús og geymsla
er sér, á jarðhæð.Þetta er íbúð sem stoppar stutt við, hún er laus við kaupsamning.Nánari upplýsingar
veitir Pálmi Þór í síma 895-5643 eða palmi@remax.is

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16:00-16:30

Njarðvíkurbraut 23
Reykjanesbær

Verð: 16.9
Stærð: 115,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 15,8

Remax  Búi  kynnir  :  4  herbergja  íbúð  ný  standsett,  á  góðum  stað  í  innri  Njarðvík.Komið  inná  flísalagt
anddyri,fatahengi,þaðan  inná  parketlagðan  gang.Rúmgott  hjónaherbergi,góðir  skápar  og  tvö
barnaherbergi,parket  á  gólfi.Baðherbergi  m.flísalagt  gólf  m.náttúrusteini,baðkar,mahóní  innréttin,tengi
fyrir þvottavél er á baði.Eldhúsið með mahóní innréttingu, stáltækjum sem fylgja bæði uppþvottavél  og
ísskápur,náttúrusteinn á gólfi.Tvær samliggjandi stofur, parket á gólfi. Útgengi út í garð úr stofunni.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 17:30-18:00

Vesturberg 78
Breiðholt

Verð: 16.9
Stærð: 73,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 10.4
Bílskúr: nei

Remax Búi Kynnir:Þriggja herbergja íbúð á 4hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni.  Komið inn á plastparket
lagðan  gang,fatahengi í  holi  er  eldhúsborð,eldhús  frekar  lítið  dúkur á  gólfi  upprunaleg  innrétting.
Baðherbergi  flísalagt  sturta  og  gluggi,baðvaskur í  borði  lítil  skápur  undir,hvítur.  Barnaherbergið  er
parketlagt  og  með  skáp,hjónaherbergið  er  dúklagt  og  með  fataskáp.  Stofan  snýr í  vestur  og  með
útgengi á svalir mikið útsýni er út á Faxaflóann. Þvottaherbergið er á hæðinni

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30
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Svölutjörn 46-54
Innri-Njarðvík

Verð: 32.900.000
Stærð: 156 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 35 fm

Í  25  mín.  fjarlægð  frá  Rvk,  glæsileg  fullbúin  raðhús  að  Svölutjörn  48-54 í  Innri-Njarðvík.  Raðhúsunum
fylgir fullbúinn 60 fm sólpallur í suður, auk hellulagðrar innkeyrslu með hitalögn. Húsunum fylgja ma. öll
tæki í eldhúsi, ss. ísskápur og uppþvottavél auk þess sem parket er á öllum gólfum nema flísar á baði
og í þvottahúsi.

Guðni Björn
Sölufulltrúi

 893 1155
gudni@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl. 15 - 17

Brekkubraut 13
300 Akranes

Verð: 27.400.000
Stærð: 224

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 26.810.000
Bílskúr: Já 

AFAR sjarmerandi einbýlishús, 168 fm auk 56 fm bílskúrs (1982). Miðhæð: Komið inn í flísalagða forstofu
og gang. Flísalagt eldhús með eikar innréttingu og flísum milli  skápa og borðplötu. Stofa, borðstofa og
vinnuherbergi  eru  með  parketi  á  gólfum.  Gestasnyrting.   Efri  hæð:  Teppalagður  stígi  uppá  pall  með
skáp. Parketlagt hjónaherbergi með skáp, stórt herbergi með útgengt út á svalir og önnur herbergi undir
súð. Flísalagt baðherbergi upp í loft ásamt viðarinnréttingu.

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl. 18:30 - 19:00

Laufengi 118 
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 114,3 fm

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 15.150.000

Fimm herbergja íbúð á 2 hæð í þriggja hæða fjölbýli í Grafarvogi. Nánari lýsing: Eignin skiptist í flísalagða
forstofu með tveimur skápum og inn af henni er geymsla, gangur, fjögur svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi.  Gangur  og stofa:   Með plastparketi  og skáp.  Frá  stofu  er  gengið  út  á  stórar  suðursvalir.
Edhús:  Með  dúk  á  gólfi,  borðkrók  og  hvítri  viðarinnréttingu  með  flísum  milli  skápa  og  borðplötu.
Baðherbergi: Nýlega endurnýjað með flísum í hólf og gólf, nýstárlegur sturtuklefi, hvít innrétting.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17:00 til 17:30

Þverbrekka 2
kópavogur

Verð: 22.400.000
Stærð: 109,6 fm

Fjöldi herbergja: 4 herb
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15.300.000

4-5  herbergja  íbúð á  4.  hæð  við  Þverbrekku.  Íbúðin  skiptist í  hol,  eldhús,  baðherbergi,  þrjú  herbergi,
borðstofu  og  stofu.  Tvennar  svalir  eru á  íbúðinni  og  fallegt  útsýni. Í  sameign  er  sér  geymsla  og
hjólageymsla.  Nánari  lýsing:  Komið  er  inn í  hol  með skápum.  Úr  holinu  liggur  stuttur  gangur,  sem er
parketlagður.  Baðherbergi  er  við  ganginn  og  er  það  gluggalaust  með  baðkari.  Innaf  ganginum  er
parketlagt eldhús með orginal innréttingu og glugga til suðurs. Við hliðina á eldhúsi er þvottahús.

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl. 15:00 - 15:30

Rósarimi 7
Grafarvogur

Verð: 24,5
Stærð: 117

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16

Bílskúr: Bílskýli

Björt og rúmgóð íbúð á góðum stað. Stutt í alla þjónustu og skóla.  Flísalagt anddyri með fatahengi. Þrjú
góð svefnherbergi. Svefnherbergi, hol, stofa og eldhús, allt parketlagt. Rúmgott baðherbergi með glugga
og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Tvær geymslur eru í íbúðinni. Manngengt ris er yfir allri eigninni.
Eigninn  skiptist  í  95,9fm íbúð  á  annari  hæð og  sér  21fm bílastæði  í  bílageymslu.  Eign  sem vert  er  að
skoða.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag milli 12.30 og 13

Snorrabraut 33a
105, Reykjavík

Verð: 16.800.000
Stærð: 70

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 8.910.000

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

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15-15.30

Álakvísl 11
Árbær

Verð: 29.300.000
Stærð: 145,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 17.190.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg  endaíbúð  í  Álakvísl  með  stæði  í  bílageymslu.  Íbúðin  samtals  115  fm  en  auk  þess  er  óskráð
risherbergi  sem  nýtt  er  sem  tómstundarými  og  stæði  í  bílageymslu.  Íbúðin  hefur  verið  endurnýjuð  að
miklu leyti  og er mjög björt og falleg. Á neðri  hæðinni er eldhús, búr, gestasnyrting og björt stofa með
útgengi á svalir. Á efri hæðinni eru þrjú svefnh. og baðh. með baðkari,sturtu og þvottaaðstöðu. Í risinu er
svo tómstundarými sem ekki er skráð í fm tölu íbúðarinnar.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16.30-17

Fálkaklettur 7
Borgarnes

Verð: 35.800.000
Stærð: 200,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 24.800.000
Bílskúr: Já

Mikið  endurnýjað  einbýlishús  í  fallegu  og  grónu  hverfi  í  Borgarnesi.  Gangur,  sjónvarpshol,  eldhús  og
stofa  er  parketlagt.  Eldhúsið  er  með  nýjum  innréttingum,  þvottahús  og  geymsla  liggja  inn  af  eldhúsi,
þaðan  er  svo  gengið  út  í  gróinn  og  fallegan  garð  sem einnig  er  með  palli  og  skjólvegg.  Stór  og  mikil
geymsla er niðri við bílskúrinn. Útsýnið er stórkostlegt þar sem húsið stendur.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Stórkostlegt útsýni
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Verð: 26,5-36,8
Stærð: 100-170

Fjöldi herbergja: 3-5
Byggingarár: 2006

Ásakór 3
Kópavogur

RE/MAX BORG hefur  tekið  í  sölu  4  glæsilegar  íbúðir  við  Ásakór  í  Kópavogi.  Þrjár  íbúðanna  afhendast  án
gólfefna nema á baðherbergjum sem eru flísalögð. Minnsta íbúðin afhendist með parketi og geta kaupendur
valið úr  4 tegundum. Innréttingar eru í  forstofu,  herbergjum, baðherbergi  og eldhúsi.  Eldhúsinnrétting með
viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergin eru flísalögð, innréttingu og vegghengdu salerni. Innihurðir eru
yfirfelldar.  Allt  tréverk  í  íbúðunum  er  úr  eik.  Sölufulltrúar  RE/MAX  BORG  taka  á  móti  gestum  í  dag  frá
14.00-15.00. Lítið við og skoðið þessar glæsilegu íbúðir.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasaliBORG
Opið hús 14.00-15.00

Flúðasel 89
Seljahverfi

Verð: 18.900.000
Stærð: 86,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 13.250.000

Falleg 3-4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin er á tveimur hæðum með svefnherbergi og fataherbergi á
efri hæðinni en fataherbergið mætti einnig nýta sem barnaherbergi. Á neðri hæðinni er flott eldhús með
borðkrók,  ágætt  svefnherbergi,  baðherbergi  með  þvottaaðstöðu  og  stofa  með  útgengi  á  suðursvalir
með  flottu  útsýni.  Íbúðin  er  mjög  skemmtilega  uppsett  og  hefur  skemmtilegan  karakter.  Á  neðstu
hæðinni er 7,5 fm sérgeymsla.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15.30-16

Grettisgata 2
Miðbær

Verð: 16.900.000
Stærð: 83,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1905

Brunabótamat: 8.600.000

Falleg og mikið endurnýjuð 2 -  3ja  herbergja,  83,2 fm íbúð á jarðhæð við Grettisgötu í  Reykjavík  með
sérinngang.  Komið  er  inn  í  flísalagt  anddyri  með  fataskáp.  Baðherbergi  er  flísalagt,  baðkari  og  með
aðstöðu fyrir þvottavél, þurrkara. Stofa og borðstofa er með parket á gólfi  og í  opnu rými með eldhúsi
sem er með flísum á gólfi og góðri innréttingu. Húsið er að mestu leiti nýuppgert. Falleg eign á frábærum
stað í 101 Reykjavík.  Íbúðin er ósamþykkt vegna lofthæðar.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16.30-17

Miklabraut 78
Hlíðarnar

Verð: 19.900.000
Stærð: 71

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.670.000

Lítið  fjölbýlishús  við  Miklubraut.  2ja  -3ja  herb.  íbúð  ásamt  einstklingsíbúð  með  góðum  leigutekjum.
Bílastæði og aðgengi er ágætt frá götunni. Íbúðin er á annarri hæð.Í stigagangi eru fimm íbúðir, herbergi
til  útleigu/geymslur  í  risi  og  sameiginleg  aðstaða,  þvottahús  og  geymslur  í  kjallara.  Húsið  hefur  hlotið
ágætt  viðhald  og  er  t.d.  búið  að  skipta  um  þak  og  þakglugga.  Stigagangur  og  sameign  er  í  ágætu
ásigkomulagi og vel umgengið.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17.30-18

Þverholt 11
Mosfellsbær

Verð: 24.900.000
Stærð: 114,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 16.050.000

Mikið endurbætt 3-4ja herbergja íbúð á 2. hæð í Mosfellsbænum.  Komið er inn í opið rými sem skiptist í
stofu og eldhús. Eldhúsinnr. er endurnýjuð að mestu leyti og er úr spónlagðri eik, flísar á milli skápa. Eyja
með keramik  helluborði  skilur  að  eldhús  og  stofu.  Útgengt  út  á  svalir.  Baðh.  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.
Hjónah.  með   barnah.  innaf  sem  einnig  væri  hægt  að  nýta  sem  fataherb.  Parket  er  niðurlímt
eikarstafaparket og innihurðar og sólbekkir úr eik.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Mjög falleg eign
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Verð: 33.600.000
Stærð: 148,4

Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 15.200.000

Ármúli 34
108 Reykjavík

Glæsilegt nýuppgert atvinnuhúsnæði á frábærum stað við Ármúla, miðsvæðis
í  Reykjavík.  Að  utan  hefur  eignin  verið  flísalögð,  útidyrahurð  og  anddyri
endurnýjað, allir gluggar málaðir. Að inna er eignin á tveimur pöllum um 125
fm. hvor, en báðir hafa verið lagðir fallegu og endingargóðu steinteppi. Komið
er inn á neðri pallinn, þar eru tveir nýjir stigar upp á efri pall. Á efri palli er nýtt
afgreiðsluborð, ný kaffistofa með innréttingu, og nýtt fallegt salerni, innréttað
afar  smekklega.  Vöruhurð  er  úr  kaffistofu  að  baklóð  hússins.  Að  auki  hafa
raflagnir  verið  mikið  endurnýjaðar,  nýjir  kastarar  eru  í  loftum sem hafa  verið
tekin  niður,  og  veggir  klæddir.  Öll  eigin  hefur  verið  endurgerð  á  mjög
smekklegan máta. Eignin er hentug fyrir alls konar verslunarrekstur, þjónustu
eða t.d teiknistofu, eða listafólk. Þjófavörn er í eigninni.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Miklir möguleikar

Lindarbraut 22A
170 Seltjarnarnes

Verð: 69.000.000
Stærð: 179,1 fm.

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

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

Falleg eign með góðu útsýni

Súðarvogur 26
104 Reykjavík

Verð: 54.000.000
Stærð: 240,0 fm..

Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 19.650.000

Fallegt  og  ný  standsett  atvinnuhúsnæði  á  tveimur  hæðum  með  innkeyrsluhurð,  alls  240,0  fm.  Nýjir
gluggar,  gler,  ofnar  og  hitalagnir.  Raflagnir  mikið  endurnýjaðar.  Þriggja  fasa  rafmagn.  Öll  eignin  er
nýmáluð.  Gólf  eru  lökkuð.  Jarðhæð  er  einn  salur  og  nýtt,  stórt,  flísalagt   salerni.  Innkeyrsluhurð  er  á
jarðhæð.  Stigi  er  milli  hæða.  Efri  hæð  skiptist  í  sal,  salerni  með  upphengdu  klósetti  opg  sturtuklefa,
geymslu og stofu/herbergi. Í götunni eru íbúðir í nokkrum húsum.

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Mjög gott atvinnuhúsnæði

Álfheimar 30
104 Reykjavík

Verð: 21,9
Stærð: 114,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 14,7

Komið inn í parketlagða forstofu með skápum. Baðherbergið er flísalagt upp hálfan vegginn. Sturtuklefi
er á baðinu og möguleiki að hafa þar inni þvottavél. Klósett og vaskur í sér rými. Stofan er með parketi á
gólfi,  útgengt  á  svalir.  Þrjú  herbergi  með  parketi  á  gólfum,  í  tveimur  þeirra  eru  skápar.  Á  gangi  fyrir
framan herbergin eru skápar. Upprunaleg innrétting er í eldhúsinu og flísum á gólfi. Eldhúsið er rúmgott
og pláss til að hafa borð þar inni. Geymsla í sameign. Íbúðin er staðsett á 4 hæð.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:30-17:00

Logafold 152
112 Reykjavík

Verð: 65,0
Stærð: 296

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 34

Bílskúr: 70 fm

Glæsilegt einbýlishús á besta stað í Grafarvogi. Neðri hæð: Rúmgóð forstofa með góðum skápum. Inn
af forstofu er baðherbergi með sturtu. Eldhús með hvítri innréttingu og plássi fyrir borð, flísar á gólfi. Góð
stofa með arni, sólstofa og borðstofa. Eitt herbergi er á neðri hæðinni. Efri hæð: Sjónvarpshol, tvö góð
barnaherbergi, hjónaherbergi, stórt baðherbergi og þvottahús. Parket er á efri hæðinni. 70 fm bílskúr, 3ja
tonna bílalyfta og loftpressa. Lofthæð í skúr 4,5 metrar. Skoðið myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Suðurhólar 6
111 Reykjavík

Verð: 19,9
Stærð: 105,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 14,9

Miðrými sem er parketlagt og með skápum. Eldhúsið er með hvítri innréttingu. Stofan og borðstofan eru
opin  og  gefa  gott  rými.  Útgengt  úr  stofu  á  góðar  suður  svalir.  Parket  er  á  gangi,  eldhúsi,  stofu  og
borðstofu.  Þrjú  herbergi.  Hjónaherbergið  er  stórt,  góðir  skápar,  plastparket  á  gólfi.  Tvö barnaherbergi,
dúkur  á  gólfi.  Ekki  eru  skápar  inn  í  barnaherbergjunum  en  góðir  skápar  eru  á  gangi  fyrir  framan
herbergin. Baðherbergið er flísalagt, innrétting og baðkar. Snyrtileg sameign. Geymsla í sameign.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:30-16:00
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Flúðasel 68
109 Reykjavík

Verð: 43.900.000
Stærð: 223

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 31.400.000
Bílskúr: Já

Fallegt  endaraðhús  með  innbyggðum  bílskúr  á  góðum  stað  í  Seljahverfi.  Húsið  er  á  þremur  hæðum.
Fyrsta  hæð  :  Anddyri  og  stórt  þvottahús  með  sána,  sturtu  og  bílskúr.  Önnur  hæð  :  Anddyri  með
gestasalerni, eldhús með borðkrók, stór stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð : Þrjú
góð svefnherbergi og eitt gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Góður afgirtur
garður og hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu.

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl.:16:00-16:30

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.8 M
Stærð: 79,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.7 M

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

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898 6106
sg@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag 17:00 – 17:30

SPÁNN
Costa Blanca

RE/MAX Mjódd og MASA kynna : Til sölu úrval fasteigna á Costa Blanca ströndinni á Spáni, nálægð við
strönd,  golfvelli  og  alla  þjónustu.  Aðgengilegir  bæklingar  með  upplýsingum  á  skrifstofu  okkar  að
Þönglabakka 1  Það hefur  aldrei  verið  auðveldara að eignast  draumahúsið  á  Spáni.  Við  bjóðum uppá
skoðunarferðir til Spánar fyrir aðeins kr.15.500.- Flugfar, gisting og góð þjónusta í boði fyrir áhugasama
kaupendur. Hafðu samband við Jón Bjarna í síma 896-1067 eða  jonbjarni@remax.is

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Skoðunarferð 15.500.-

Álftahólar 6
Reykjavík

Verð: 25.500.000
Stærð: 144

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 18.740.000
Bílskúr: Já

Mjög vel skipulögð og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð.Komið er inn í forstofu með
góðum  skápum.Eldhús  með  nýlegri  eikarinnréttingu  ásamt  góðum  borðkrók.Stofan  er  rúmgóð  með
útgengi á  suðursvalir.Baðherbergi  með  baðkeri,flísum á  veggjum  og  tengi  fyrir  þvottavél.Plastparket  á
gólfi  nema á  forstofu  sem  er  með  flísum,dúkur á  baði  og  eldhúsi.Skipt  hefur  verið  um  allar  hurðir  í
íbúðinni.Bílskúrinn er rúmgóður 30,7 fm.

 Linda 
Sölufulltrúi

698 2023
linda@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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.

Opið hús í dag kl. 16:30-17:00

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Skógarás 15
110 Reykjavík

Verð: 16.500.000
Stærð: 66,8 fm.

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 10.400.000

Góð  2-3  herb.  íbúð  á  jarðhæð  með  stórri  timburverönd  og  garði.  Parketlögð   forstofa  og  stofa  með
opnu eldhúsi,  korkflísar  á  gólfi.   Lítið  parketlagt  herbergi  með glugga,  upplagt  fyrir  litla  manneskju eða
sem  vinnuherbergi.Baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa,  tengi  fyrir  þvottavél.  Stórt  gluggalaust
herbergi  með  dúk  á  gólfi  og  loftræstingu.  Stór  geymsla.  Góð  sameign.  Frábært  leiksvæði,  leik-  og
grunnskóli, matvörubúð, sundlaug, líkamsrækt og önnur þjónusta í göngufæri. Íbúðin er laus.

Guðbjörg
Sölufulltrúi

894 5401
gully@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl, 15:00-15:30

Rauðarárstígur 41
105 Reykjavík

Verð: 28.900.000
Stærð: 105 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 15.350.000
Bílskúr: Já

"Ógisslega  töff"  og  björt  listamannaíbúð  á  tveimur  hæðum  í  fjölbýli  í  göngufæri  við  miðbæinn.  Á
aðalhæðinni  er  borðstofa,  sjónvarpsstofa,  eldhús/bar  og  baðherbergi.  Efri  hæðin  er  með  loftgluggum
eftir  endilöngu  þakinu  og  þar  er  svefnherbergi  og  stofa/vinnustofa.  Granítflísar  á  gólfum.  Svalir  eru  á
báðum hæðum. Í sameign er allt sem þarf. Bílakjallari. Húsið tekið í gegn að utan fyrir ári og allir gluggar
endurnýjaðir.  Frábær íbúð fyrir einstakling eða par. Athyglisverð og spennandi íbúð.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30
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Verð: Frá 20.9 
Stærð: Frá 83.4

Fjöldi herbergja: 2ja-4ra
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Bílageymsl

Tröllakór 12-16
203 Kópavogur

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Nýjar glæsilegar íbúðir
Nýjar  glæsilegar  íbúðir á  efstu  hæð í  4ra  hæða  lyftuhúsi  við  Vatnsenda  í Kópavogi.
Sér  inngangur  af  svölum.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  án  gólfefna nema á baðherbergi
og þvottahúsi sem skilast flísalagt. Innréttingar eru mjög glæsilegar og koma þær frá GH
heildverslun. Sér þvottahús í öllum íbúðum. Allar  íbúðir  eru  með  rúmgóðum
herbergjum  og  stórum  suðursvölum. Sameign skilast fullfrágengin. Innangengt úr
sameign í bílageymslu sem fylgir öllum íbúðum nema 2ja herbergja íbúðinni. Nánari
skilalýsingu er hægt að fá hjá  sölufulltrúum.  Traustur  byggingaraðili  með  áratuga
reynslu  Ris  ehf. Ísskápur,  uppþvottavél  og  örbylgjuofn  fylgja  með í  kaupunum.
Sölufulltrúar RE/MAX  taka  vel á  móti  þér á  skrifstofu  okkar í  Skútuvogi  11a.
Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar 1. júli 2007 Stutt í alla þjónustu - skóli - leikskóli og 
íþróttamiðstöð rétt hjá og þurfa börnin ekki að fara yfir götu til að komast í þessa 
þjónustu.

Gvendargeisli 26
113 RVK

Verð: 26,5 milj
Stærð: 108

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 17,5milj
Bílskúr: Býlskýli

Mjög góð 3ja herbergja, 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Anddyrið er flísalagt og með rúmgóðum klæðaskáp. 2 svefnherbergi eru í íbúðinni þau eru með parketi á
gólfum  og  góðu  skápaplássi.  Baðherbergið  er  með  baðkari  og  sturtuaðstöðu,  innréttingu  og  flísum  á
gólfi.  Flísalagt  þvottaherbergi  er  innan  íbúðarinnar.  Stofan  er  björt  og  falleg  og  þaðan  er  gengið  út  á
flísalagða verönd, sem hægt væri að loka af og breyta í sólskála. Út af veröndinni er um 30 fm afgirtur

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

897 0948
samuel@remax.is

Ingólfur
Sölufulltrúi

893 7806
ingolfur@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Sunnud.29.04 Kl 16.30-17

Þrastarhöfði 19
113 RVK

Verð: 45.500.000
Stærð: 186 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum við Þrastarhöfða, Mosfellsbæ, rétt við golfvöllinn. Húsið er 186,5 fm.
með  innbyggðum  23,7  fm.  bílskúr  skilast  tilbúið  til  innréttinga.   Neðri  hæð  skiptist  í  forstofu,
svenfnherbergi, gestasnyrtingu, góða stofu-, borðstofu og eldhús í alrými með útgangi útá verönd.  Efri
hæð skiptist í  4 svefnherbergi, hol, baðherbergi og þvottahús.  Afhent fullbúið að utan með þökulagðri
lóð og sólpalli. Fullbúið að innan án gólfefna, baðherbergi flísalögð í hólf og gólf.  Afhending í lok maí

Ingólfur
Sölufulltrúi

893 7806
ingolfur@remax.is

Samúel Ingi
Sölufulltrúi

897 0948
samuel@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Sunnud.29.04 Kl 17.30-18

Tröllhólar 33
Selfoss

Verð: 32,9
Stærð: 194,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 32,3
Bílskúr: 49,3

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með stórum innbyggðum bílskúr í mjög barnvænu hverfi. Grófjöfnuð
lóð  er  framan  við  hús.  Sólpallur  er  fyrir  aftan  hús  með  heitum  potti.Útgengi  útá  pall  frá  stofu  og
hjónaherb. Gólfefni hafa verið brotin upp á skemmtilegan hátt.Stofan mjög björt og falleg.Loftgluggi er í
sjónvarpsholi sem gefur mikla birtu.Falleg eldhúsinnrétting með keramikhelluborði og háfi, útskotsgluggi
við eldhúskrók. Baðherbergi með fallegum flísum og innréttingu.Hiti er í flestöllum gólfum.

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag. kl.16:00 -17:00

Aðaltjörn 9
Selfoss

Verð: 29.600.000
Stærð: 155,7m2

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 23.250.000
Bílskúr: Já

RE/MAX Heimili og Jarðir kynna, snyrtilegt 155,7m2 parhús á Selfossi.  Huggulegt parhús við Aðaltjörn 9
á Selfossi.  Íbúðin er  128,3m2 og telur  fjögur ágæt svefnherbergi  með skápum, stofu og sjónvarpshol,
eldhús  með  góðri  eldhúsinnréttingu,  smíðaðri  af  Guðmundi  Sveinssyni,  og  ágætum  eldhústækjum,
baðherbergi með flísum, baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Rúmgott þvottahús og forstofu með flísum
og stórum forstofuskáp. Góður 27,4m2 bílskúr er við húsið og er búið að innrétta gott herbergi í honum.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Álftarimi 28
Selfoss

Verð: 32.900.000
Stærð: 208,7m2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 29.550.000
Bílskúr: Já

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

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Smáratún 4
Selfoss

Verð: 20.900.000
Stærð: 150,5m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 19.002.000
Bílskúr: Já

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

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 897-7027
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Birkigrund 5
800 Selfoss

Verð: 24.900.000
Stærð: 138

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 20.900.000
Bílskúr: Já

Um er að ræða mjög vel  skipulagt parhús í  rólegu hverfi á Selfossi.  Eignin skiptist í  forstofu, bílskúr,  3
svefnherbergi, baðherb, þvottahús, eldhús og stofu. Mjög fínn garður sem býður uppá góða möguleika
á  sólpalli.  Útgengt  er  út í  garð  úr  stofu  og  þvottarhúsi. Í  fostofu  eru  flísar á  gólfi  með  fallegum
forstofuskáp  úr  kirsuberjaviði,  innangengt  er  inn í  bílskúr  úr  forstofu.  Bílskúr  er  með  millilofti  með  fínu
plássi fyrir geymslu. Á stofu og eldhúsi er gegnheilt parket frá Agli Árnasyni. Fín eign á góðu verði

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag milli 15-15:30

Dverghólar 7
800 Selfoss

Verð: 29.900.000
Stærð: 158

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 25.580.000
Bílskúr: Já

Um  er  að  ræða  mjög  fallegt  og  vandað  raðhús í  Dverghólum á  selfossi.  Húsið  er  staðsett á  mjög
rólegum  og  friðsælum  stað.  Eignin  skiptist í  forstofu,  bílskúr,  stofu,  eldhús,  tvö  barnaherbergi,
hjónaherbergi,  þvottarhús  og  hjónaherbergi.  Forstofan  er  með  vönduðum  flísum á  gólfi  með  gólfhita.
Fallegur  forstofuskápur  er í  forstofu.  Gegnheilt  parket á  stofu  og  herb.  Útgegnt  er  út í  garð  úr  stofu,
garðurinn snýr í suður og býður uppá góða möguleika á sólpalli. Grunnskóli í göngufæri. Eign sem vert

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag milli 14-14:30

Lambhagi 19
800 Selfoss

Verð: 25.900.000
Stærð: 173

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 23.760.000
Bílskúr: Já

REMAX HEIMILI & JARÐIR Kynna Lambhaga 19. Einbýlishús sem hefur verið mikið endurnýjað. Staðsett
á mjög barnvænum og rólegum stað á Selfossi. Húsið er 172,8 fm og þar af er bílskúr 30,3 fm. Húsið
skiptist í rúmgóða forstofu með flísum á gólfi, eldhús með fallegri eikarfulninga innréttingu, stofu þar sem
hægt er að ganga út á hellulagða verönd, 5 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi með flísum á gólfi og
bílskúr með efra geymslulofti. Garðurinn er stór og í góðri rækt.

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús Sunnudaginn milli 13-13:30

Strandgata 1
825 Stokkseyri

Verð: 11.900.000
Stærð: 105

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1900

Brunabótamat: 12.100.000

RE/MAX HEIMILI & JARÐIR kynna: 105.4 fm einbýlishús byggt árið 1900 á Stokkseyri. Viðbygging var
byggð árið  1950.  Húsið er  klætt  að utan með alusink bárujárnsklæðningu.  Eign þessi  hentar  mjög vel
fyrir  laghentan aðila  sem getur  gengið frá  húsinu að innan sem utan.  Staðsetningin  bíður  upp á ýmsa
möguleika. Á efri hæðinni er gott opið rými. Húsið hefur verið mikið endurnýjað.  Allar upplýsingar veitir
Egill í síma 663-0680

Egill
Sölufulltrúi

663 0680
egillsig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús í dag milli 16:00 og 16:30

Hrauntjörn 4
800 Selfoss

Verð: 33.500.000
Stærð: 195,3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 28.900.000
Bílskúr: Já

Áberandi  snyrtilegt  149,5  fm  einbýlishús  ásamt  45,8  fm.  Eignin  telur:  forstofu,  hol,  eldhús,  stofu  og
borðstofu,  sjóvarpshol,  baðherbergi,  fjögur  svefnherbergi,  þvottahús  og  bílskúr.  Flísalögð  forstofa.
Parketlagt  eldhús  með  fallegri  beyki  innréttingu -  keramikhelluborð.  Parketlögð  rúmgóð  stofa  og
borðstofa.  Þrjú  rúmgóð  svefnherbergi  með  parketi.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  og  er  þar
glæsileg kirsuberjainnrétting, hornbaðkar, sturta og vegghengt salerni. VANDAÐ EINBÝLISHÚS.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús SUNNUDAG KL 17:00 - 17:30

Tröllhólar 27
800 Selfoss

Verð: 37.900.000
Stærð: 208 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Bílskúr: Já

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR KYNNA: í einkasölu glæsilegt 208m2 einbýlishús á góðum stað á Selfossi.
Eignin telur; forstofu, 4 herbergi,  gestasnyrting, baðherbergi,  þvottahús, sjónvarpshol,  stofa og eldhús.
Húsið er fullfrágengið að utan skv. teikningu og hönnunargögnum.  Lóð er tyrfð, innkeyrsla er malbikuð
að framan og til hliðar við bílskúr. Hitalagnir tengdar og frátengdar. Gólf í bílageymslu eru flísalögð. Allar
nánari upplýsingar hjá Valdimar í s: 8210808 eða valdimar@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús SUNNUDAG KL: 16:00 - 16:30
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Fýlshólar 8
Reykjavík

Verð: 75,4
Stærð: 273,7m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 37,3
Bílskúr: 45m2

Fallegt hús á sérlega flottum stað. Innst í botnlanga með eitt besta útsýni sem fæst í borginni. Efri hæð
telur stofu með arni og útgengi í sólríkan garð. Sérhannað eldhús, borðstofu, herbergi,þvottahús og wc.
Fallegt  stafaparket  og  flísar  eru  á  gólfum.  Á  neðri  hæð  eru  fjögur  svefnherbergi,  tvö  baðherbergi  og
geymsla.  Innangegnt  er  í  stóran  bílskúr  og  auk  hans  er  bílskýli.Garðurinn  er  sérhannaður  með  tilliti  til
umhverfis. Þetta er sannkölluð sveit í borg !

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús Í dag kl. 16:00-17:00

Suðurgata 48
Keflavík

Verð: 20,9
Stærð: 129,1 m2
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18,3

Bílskúr: nei

Góð séreign í miðbæ Keflavíkur. Eldhús rúmgott með borðkrók. Þvottahús og lítið wc á neðri hæð. Þar
er einnig góð og björt stofa ásamt borðstofu með fallegum skásettum glugga. Útgengi í skjólgóðan sér
garð.  Á efri  hæð eru fjögur góð svefnherbergi,  baðherbergi  með baðkari  og innréttingu.  Gott  alrými  er
einnig á efri  hæð. Rafmagn er nýtt,lagnir  nýlegar, þak og hús nýlega yfirfarið. Þetta er eign sem býður
uppá marga möguleika .BÓKAÐU TÍMA Í SKOÐUN!

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Vinsælt hverfi .

Grófarsmári 1
Kópavogur

Verð: 51.900.000
Stærð: 186,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 29.000.000
Bílskúr: já

Parhús  á  tveimur  hæðum.  Neðri  hæð  er   73,8  fm  þ.a.  bílskúr  25  fm.  Efri  hæðin  er  112,4  fm.  Húsið
stendur fremst í botngötu, stutt í skóla og þjónustu og tengingu við umferðaræðar. Lýsing eignar: Neðri
hæð,  flísalögð  forstofa  og  hol  með  náttúruflísum,  forstofuherb  með  gegnheilu  parketi.  Þvottahús.
Innangengt í  bílskúr. Efri  hæð. Björt stofa með gegnheilu parketi.  Opið stórt eldhús með náttúruflísum.
Stórt eldhús með eyju. Gott baðherb, þrjú svefnherb. Gróinn fallegur garður með stórum palli.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Tjaldhólar 38
Selfoss

Verð: 23.900.000
Stærð: 188

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

Parhús. íbúðin er 160fm og bílskúr 28fm. Húsið er timburhús, klætt með Duropal. Stór yfirbyggð verönd.
Búið  er  að  einangra  húsið  að  innan  og  klæða  úthringinn.  Rafmagnsgrind  er  komin  í  loftið.  Lagt  fyrir
heimabíókerfi  og  myndvarpa.  Gott  innra  skipulag  skv.  teikningu:  Forstofa,  stofa,  eldhús,  tvö  baðherb,
fjögur  svefnherb  og  fataherb  inn  af  hjónaherb,  geymsla,  þvottahús  og  bílskúr.  Hiti  í  gólfi.
Neysluvatnslagnir innsteyptar í gólfin. Hægt að kaupa húsið lengra komið. UPPL. SNORRI S 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

ÝMIS SKIPTI SKOÐUÐ

Brekkubraut 22
Akranes

Verð: 10,500,000
Stærð: 66,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 9,770,000

Góð  fyrstu  kaup.  Nánari  lýsing:  Komið  er  inn  í  forstofu  með  parketi  á  gólfi.  Eldhús   er  með  fallegri
innréttingu með gaseldavél, parket á gólfi.  Björt stofa með parketi á gólfi. Stórt gott herbergi með nýjum
skáp,  á  gólfi  er  plastparket.  Baðherbergi  með  flísalögðu  gólfi,  dúkur  á  veggjum  og  sturtuklefi.
Sameiginlegt þottahús. Lagnir endurnýjaðar fyrir 7 árum síðan að sögn eiganda. Nýir gluggar eða nýlegir
í íbúðinni. Fallegur góður garður. Góð eign á góðum stað sem vert er að skoða.

Vilhjálmur
Sölufulltrúi

848 1200
villi@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl 16 - 17

Holtsflöt 2
Akranes

Verð: 29,900,000
Stærð: 193,2 fm.

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 36,6 fm

Fallegt einbýlishús á góðum stað á Akranesi. Húsið er byggt úr forsteytum vottuðum samlokueiningum.
Húsið  er  193,2  fm.Íbúðahlutinn  er  156,6  og  bílskúrinn  36,6  fm.Húsið  er  tilbúið  að  utan,  að  innan  eru
útveggir  tilbúnir  til  sandspöslunar.Bárusínk  á  þaki.Harðviður  í  þakkanti.Plastgluggar  í  hvítum  lit,PVC.Í
gluggum  er  tvöffalt  verksmiðju  einangrunar  k-gler.  Gólhitalagnir  í  húsinu.Búið  að  taka  inn  hitaveitu,
rafmagn, síma og kalt vatn. Grafið niður á fast fyrir bílastæði, sólpalli og heitum potti.

Vilhjálmur
Sölufulltrúi

848 1200
villi@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl 15,00 - 15,30

Kirkjuvogur 11
233 Hafnir

Verð: 22.900.000
Stærð: 172,3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 17.380.000
Bílskúr: 48,9 fm

Einbýlishús á þremur hæðum og stór bílskúr. Frábær staðsetning. Húsið er sem hér segir. Gengið inn í
forstofu á miðhæð, þaðan í hol. Eldhús er með góðri innréttingu. Baðherbergi á hæðinni. Stofa sem er í
vinkil  mjög  rúmgóð.  stigar  eru  á  milli  hæða.  þrjú  svefnherbergi  eru  á  efstu  hæð  og  sjónvarpshol.  Á
neðstu hæð er svefnherbergi, sturtuklefi, geymsla, þvottahús. Húsið hefur allt verið endurnýjað í gegnum
árin. Húsið hefur verið stækkað að sögn eigenda. Gólfefni eru parket, dúkur. Húsið stendur á fallegum

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Pantið skoðun gsm:699 6949

Krossholt 17
230 Keflavík

Verð: 26.700.000
Stærð: 172,3 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 24.420.000
Bílskúr: 36,0 fm

Einbýlishús á  mjög góðum stað,  stutt  í  alla  þjónustu.  Skólar  eru  í  næsta nágreni.  Garður  í  góðri  rækt.
Húsið er mjög bjart og skemtilegt. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi. Sjónvarpshol og mjög rúmgóð stofa.
Eldhús  og  borðkrókur.  Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  í  hólf  og  gólf.  Í  þvottahúsi  er  geymsla  og
sturta. Bílskúr sem  búið er að stækka og ný bílskúrshurð. Gólfefni á húsi eru flísar og parket. Sólpallur
með heitum pott. Eign sem vert er að skoða á mjög rólegum og barnvænum stað.

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl: 16.00 - 17.00
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Barónsstígur 63
101 Reykjavík 

Verð: 10.300.000
Stærð: 43 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 6.050.000

Kjallaraíbúð á besta stað í bænum. Íbúðin skiptist í litla stofu, herbergi með innbyggðum skáp, flísalagt
baðherbergi  með  sturtu  og  glugga.  Frammi í  sameign  er  geymsla  undir  stiga  og  eldhúsið  er  þar  líka.
Sameiginlegt  þvottahús,  þurrkherbergi  og  geymsluskúr í  garðinum fyrir  hjól  og  vagna.  Íbúðin  þarfnast
lagfæringar  og  býður  upp á  mikkla  möguleika á  breytingum.  Húsið  er í  góðu  standi.  Tilvalin  eign  til
útleigu.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl 14:00 til 14:30

Austurtún 13
225 Álftanesi

Verð: 46.900.000
Stærð: 220,5

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 28,5
Bílskúr: 37,6 fm

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt stórum bílskúr á mjög barnvænum stað á Álftarnesi, þar
sem  stutt  er  í  skóla,  leikskóla,  íþróttir  og  tómstundir.  Þetta  er  glæsileg  eign  sem  skiptist  í:  Forstofu,
gestasalerni,  herbergi,  eldhús  með  fallegri  innréttingu,  þvottahús  og  stofu  með  útgengi  á  pall  með
heitum potti.  Á efri  hæð: Tvö herbergi,  hjónaherbergi  innaf því  fataherbergi,  stórt  baðherbergi  og stofa
með útgengi á svalir. Garðurinn er í góðri rækt og er þ.á.m torfkofi og kartöflugarður.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 16:30 til 17:00

Gvendargeisli 10
113. Grafarholti

Verð: 26,5
Stærð: 105

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19,4

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða húsi með stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af
svölum. Anddyri með skáp. þvottahús.Stofa með eikarparketi á gólfi og  útgengi á flísalagðar suðaustur
svalir. Eldhús með eikar innréttingu og flísum á gólfi.Hjónaherb. er rúmgott með skápum og eikarpaketi á
gólfi.Barnaherbergin  eru  tvö.Baðherbergið  er   flísalagt,með  baðkari  og  innréttingu.Geymslan  er  inn  í
íbúðinni.  Hvítar viðar rimlagardínur eru fyrir öllum gluggum.Sameiginleg hjóla- og vagnageymsla

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Hlíðarhjalli 40
200. Kópavogi

Verð: 26,5
Stærð: 116,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 16,7
Bílskúr: Já

Mjög glæsileg og einstaklega vel  skipulögð 3ja  herbergja  íbúð ,  92,6 fm á 3.hæð í  fallegu fjölbýlishúsi
ásamt 24,2fm bílskúr.  Rúmgóð stofa/setustofa,gott  sjónvarpshol  stúkað frá stofunni  með lágum vegg.
Tvö  rúmgóð  svefnherb.Bað  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari,  góðum  glugga  og  stílhreinni
innréttingu.Eldhúsið  er  fallegt  með  góðri  hvítri  beykiinnréttingu  og  borðkrók  .  Inn  af  eldhúsinu  er  mjög
gott þvottahús með glugga og góðum hillum.Á gólfum er eikarparket og flísar. Suðursvalir

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Merkjateigur 4
270. Mosfellsbær

Verð: 19,2
Stærð: 86,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 11,8

3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýli  á grónum stað í Mosfellsbæ. Gengið inn í forstofu með dúk á gólfi.
Rúmgóð  stofa  með  parketi  og  opið  inn  í  eldhús,  sem  er  með  nýrri  innréttingu.  Hjónaherbergi  með
fataskáp og dúk á gólfi. Barnaherbergi með dúk á gólfi. Baðherbergi með innréttingu. Sér herbergi með
sturtuklefa.  Sér garður fylgir eigninni.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Skipasund 11
104. Reykjavík.

Verð: 24,9
Stærð: 107,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14,0
Bílskúr: Já

Anddyri  sameiginlegt   með  efri  hæð.Stórt  hol.Eldhús  með  snyrtilegri  gamalli  innréttingu  og
borðkrók.Baðherb  m/  dúkflísum  á  gólfi  og  upp  á  miðja  veggi,  baðkar  og   upprunal.innréttingu.   þrjú
svefnherb. tvö með góðum fataskápum.Stofa  með teppi á gólfi. Innangengt er í  sameiginlegt þvottahús
í kjallara. Bílskúr.  Búið að skipta um alla glugga og gler í húsinu nema í baðglugga.(norður hlið).Búið að
skipta um alla ofna og ofnalagnir í íbúðinni.Raflagnir endurnýjaðar og ný rafmagnstafla

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 17:30 - 18:00



Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 20,5 milljónum
2ja herbergja íbúðir   verð frá 20.500.000
3ja herbergja íbúðir  verð frá 23.500.000
4ra herbergja íbúðir   verð frá 28.500.000

Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 23.500.000
Útborgun 10%    2.350.000
Íbúðalánasjóður 80%   18.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%  3.150.000

Samtals    23.500.000

SÖLUSÝNING

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001

beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

Við hjá RE/MAX BÆ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 – 17:00

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir 
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1
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VIÐ BJÓÐUM FJÖLBREYTILEG OG
SKEMMTILEG STÖRF Í SPENNANDI
UMHVERFI FLUGHEIMSINS

FLUGELDHÚS (CATERING)
Starfið felst m.a. útkeyrslu og annarri tengdri þjónustu sem fer um borð í 
flugvélar. Aldurstakmark er 20 ár. Almennra ökuréttinda krafist.

     FRÍLAGER
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.

     FARÞEGAAFGREIÐSLA
Starfið felst m.a. í innritun farþega og annarri tengdri þjónustu við þá. 
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, góð tungumála-
og tölvukunnátta. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið.

     VEITINGADEILD
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta.

     FRAKTMIÐSTÖÐ
Lágmarksaldur 19 ár, tölvukunnátta, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

     RÆSTING FLUGVÉLA
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar: 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI EHF I  2. HÆÐ I  FRAKTMIÐSTÖÐ IGS
BYGGING 11 I  235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI

EINNIG ER HÆGT AÐ SÆKJA UM STÖRF Á VEFSÍÐU IGS I  WWW.IGS.IS

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. 
(IGS) leitar að öflugum einstakl-
ingum í fjölbreytileg og skemmtileg 
störf hjá fyrirtækinu. Um er að ræða 
störf í Flugeldhúsi (Cateringu),
Farþegaafgreiðslu, Frílager, Frakt
og Ræstideild. Mikil áhersla er lögð 
á þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni. Unnið er á breytilegum 
vöktum og vaktaskrá birt fyrir 1 
mánuð í senn. Umsækjendur þurfa 
að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið, og í sumum 
tilfellum standast próf, áður en til 
ráðningar kemur.

DOMO Restaurant/Bar 
auglýsir eftir aðstoðarfólki í sal

Upplýsingar má nálgast á staðnum,
í síma 552 5588 eða domo@domo.isHúsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og er

í dag 18 manna vinnustaður sem fer ört vaxandi. Vinnuandi
er góður og aðstaða góð. Við óskum því eftir kraftmiklu fólki
sem tekur áskorunum í starfi fagnandi. 

Löggiltur Fasteignasali
(Samningagerð)

Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæður

• Skipalagður

• Nákvæmur

• Reynsla æskileg en ekki skilyrði

• Löggiltur fasteignasali 

Sölumaður íbúðarhúsnæðis
Kröfur til starfsmanns:

• Sjálfstæður

• Skipalagður

• Nákvæmur

• Reynsla æskileg en ekki skilyrði

• Löggiltur fasteignasali (ekki skilyrði)

Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur og
tekjumöguleikar góðir. 

Ferilskrá með mynd óskast send á Suðurlandsbraut
50, merkt „Húsið fasteignasala starfsumsókn“, eða
á tölvupóstfang ingvaldur@husid.is með subject
„starfsumsókn“.

Umsóknarfrestur er til 5.maí 2007 og verður
öllum umsóknum svarað fyrir 11. maí 
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Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Verslunarstjóri
Vodafone vill ráða öflugan verslunarstjóra í fullt starf í eina af 
verslunum sínum. Leitað er að reglusömum, heiðarlegum og 
úrræðagóðum einstaklingi með mikla þjónustulund. 
Verslunarstjóri gengur í öll störf í versluninni, tekur virkan þátt í 
sölu og þjónustu og þarf að tryggja hvetjandi starfsanda og 
jákvæða upplifun viðskiptavina.

Hæfniskröfur
Reynsla af verslunarstörfum og verkstjórn nauðsynleg
Frumkvæði og metnaður í starfi
Góð framkoma og rík þjónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta nauðsynleg 
Menntun í formi stúdentsprófs eða sambærilegt 
framhaldsnám

Ábyrgðarsvið
Rekstur verslunar
Verkstjórn
Vinnsla rekstrarlegra upplýsinga úr tölvukerfi 
Kenna nýliðum góð vinnubrögð
Miðla vöruþekkingu til starfsmanna
Taka starfsmannaviðtöl
Stjórna öryggismálum á vinnustað

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Bjarnadóttir rekstrarstjóri 
verslana, sími 599 9000. Umsóknir óskast sendar á netfangið
gudrunb@vodafone.is fyrir 7. maí nk.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna

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

50 ár við



Tilkynning frá 
yfirkjörstjórn



Eggert Sk. Jóhannesson. Jóhannes Eggertsson.  Ólafur Thoroddsen hdl.
Bjarki F. Jóhannesson  Löggilt skipasala.  Síðumúli 13, Sími: 5 888 111

Skipamiðlunin ehf, Bátar & Kvóti. 
Sími: 5 888 111.  www.skipasala.com
Síðumúla 13.  108 Reykjavík.

HÉÐINN MAGNÚSSON  HF-28 (1354). Til sölu. 
skveiða á dragnót.

Stærð: Brl: 36 Bt: 32 Ml: 18  Sl:16  B: 4.8  D: 2.3
Smíðað 1972 í Garðabæ. Vél: Caterpillar 408 hö, 296 kW  árg.1983.
Ljósavél er ársgömul. Skipið er í topp ástandi með gilt haffær-

 frá Ósey og auka tromla fylgir með. Snurvoð 
með nýlegum tógum 1000 faðma. Skipið selst án veiðiheimilda og 
er til sýnis í Hafnarfjarðarhöfn.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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LINDARSMÁRI 2 - KÓP.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00 OG 16.00
Sérlega glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla stað í smárahverfinu í Kópa-
vogi. Húsið skráð 198,1 fm með bílskúrnum sem er 22,4 fm. Húsið er mun
stærra á gólffleti því efri hæðin er þónokkuð undir súð. Skipting eignarinnar.
Neðri hæðin. forstofa, eldhús með borðkróki, þvottahús, hol, baðherbergi, stofa,
borðstofa, 2 pallar og bílskúr. Sérlega vönduð eign sem vert er að skoða.
V. 53 millj.

Sólrún og Þórður bjóða ykkur velkomin.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Stórglæsileg 4ra herbergja 119,7 fm endaíbúð í
litlu fjölbýlishúsi í Kópavogi. Íbúðin er innréttuð
á glæsilegan hátt með vönduðum og sam-
stæðum innréttingum. Eignin skiptist í forstofu,
sjónvarpshol, stofu, eldhús, baðherbergi með
sturtuklefa og baðkari, þvottahús og þrjú
svefnherbergi. Stórar flísalagðar svalir í suður
með glæsilegu útsýni. Borðkrókur í eldhúsi er
við fallegan hornglugga með miklu útsýni.
Verð 32,5 millj.

Harpa tekur vel á móti gestum í dag
frá kl. 14-15. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Galtalind 10 - Útsýni

Fr
um

Falleg og kósý 94,9
fm, 5 herb. íbúð í
steinhúsi á frábærum
stað í hjarta Reykjavík-
ur. Íbúðin er á efri hæð
og í risi í 2ja íbúða
húsi. Fallegar gólffjalir

á gólfum og panill í lofti. Eignin skiptist í 2 stof-
ur, rúmgott eldhús með hvítri innr. og herbergi
á hæð. Í risi er rúmgott baðherb. með þak-
glugga, sturtuklefa og tengi f. þvottavél ásamt
2 herbergjum. Annað er rúmgott hjónaherb.
með svölum og fallegum kvistum. Hitt er
barnaherb. með fallegum kvistglugga. Mjög
kósý og notaleg íbúð. Gamaldags hurðir og
falleg gluggasetning. Verð 28,5 millj.

Sólveig og Guðmundur
taka vel á móti gestum milli kl. 15 og 16.

Efri bjalla. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Hallveigarstígur 4 - 101 Reykjavík

Glæsileg kjarri vaxin 9.500 fm lóð í Hestvíkinni í
Nesjaskógi við Þingvallavatn. Nánar tiltekið ca
500 m frá vatninu og í 30-35 m/ hæð með
glæsilegu útsýni yfir vatnið. Leyfi til að vera
með bát í fjöru og fleira. Verð 12,0 millj.
Greinargóð leiðarlýsing á heimasíðu okkar

www.husavik.net.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu.

Lóð við Þingvallarvatn
í Hestvíkinni



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
um

Mjög góð og rúmgóð 3ja herb. íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli um
92,5 fm. og bílskúr 26,0 fm.  Samt. 118,5 fm. Sérþvottahús
innaf eldhúsi. Suður svalir. Laus fljótlega. Verð 25,7 millj.

Þórhildur tekur á móti áhugasömum í dag kl. 15 -17

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 15 - 17
KAMBASEL 53 - 2. hæð m/bílskúr 

OPIÐ HÚS
TJARNARBAKKI 4 - 8 REYKJANESBÆ

LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI 11.00 – 15.00
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

Þetta fylgir hverri íbúð:

• Óvenju stórar og glæsilegar innréttingar.

• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.

• Glæsilegt hornbaðkar.

• Þvottavél og þurrkari.

• AEG bakarofn og keramik helluborð með snertirofum.

• AEG eyju- eða veggháfur.

• AEG uppþvottavél og ísskápur.

Hægt að fá fullbúinn bílskúr með íbúðum. 2,5 millj.

Afhending fljótlega!

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum 2ja hæða
húsum.

Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum gólfefnum.

Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að tvöfalda og
því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á stuttum tíma.

VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

Fr
um

SÖLUAÐILAR:
FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar. FASTEIGNASALA

STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Glæsilegur sumarbústaður í Grímsnesi

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilegan 178,3 m2 sumarbústað ásamt 19,3 m2 útihúsi og ca.
150 m2 timburverönd á rúmlega 1 hektara eignarlóð við Ásabraut 2-4 í Ásgarðslandi í Grímsnesi.
Bústaðurinn selst í byggingu, fullbúinn að utan, en tilbúinn undir tréverk að innan og er tilbúinn til
afhendingar við kaupsamning. Þetta er sérlega vandaður og glæsilegur sumarbústaður á góðum
útsýnisstað í fallegu sumarhúsalandi í Grímsnesi. Verð kr. 32,5 m.

Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, fasteignasali, hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.
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Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi
Sölusýning í dag kl. 15:00 - 16:00

28.900.000
Fallegt og vandað102 fm. 4. herb. heilsárshús á steyptum grunni með gólf-
hita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð til móts við Kerið. 140 fm. verönd í kring-
um húsið. Húsið er tilbúið til afhendingar strax.

530 1800

Akstursleið:
Fyrsta beygja til vinstri eftir að komið er framhjá Kerinu í Grímsnesi merkt
Miðengi – Ekið þaðan eftir merkjum Draumahúsa.

Upplýsingar gefur Helgi í síma 663 2411

Verð: 18,9-19,4
Stærð: 169,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

Lyngmói 5-7
Selfoss

Húsið  er  hannað  af  Guðmundi  Gunnlaugssyni  FAÍ.  Við  hönnun  var  lögð
áhersla  á  fallegt  og  nýtískulegt  útlit,  góða  nýtingu  íbúðar  en  um  leið
sveigjanleika í innra skipulagi þannig að kaupandi geti aðlagað húsnæðið að
eigin  ósk.  Húsið  stendur  á  góðum stað  við  rólega  botngötu.  Innra  skipulag
skv. teikningu: Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými, Gott
baðherbergi  og þvottahús og innbyggð bílgeymsla og geymsla inn af henni.
Lofthæð í  húsinu  er  góð,  en  gert  er  ráð  fyrir  að  endanleg  lofthæð verði  um
2,70  m.   Ásett  verð  og  byggingarlýsing  miðast  við  að  íbúðinni  verði  skilað
rúmlega fokheldri, þ.e. fullfrágengin að utan og einangraðir útveggir að innan.
Lóð  verður  grófjöfnuð.   Nánari  skilalýsing  og  upplýsingar  hjá  sölufulltrúa,
Snorri Sigurfinnsson s 8648090 eða ss@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00





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

Fr
um Rauðamýri 2-17 og Hamratún 1-13, Mosfellsbær

Söluaðili:
Traustur Byggingaraðili:

Sölumenn Höfða verða á staðnum
með teikningar og allar nánari upplýsingar.

Heitt kaffi á könnunni.

Sölusýning í dag sunnudag frá kl 14:00 til 16:00Sölusýning í dag sunnudag frá kl 14:00 til 16:00
Raðhús á einni og tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin eru flest til afhendingar strax, fullbúin að utan og með frágenginni lóð.

Að innan eru húsin afhent fokheld eða tilbúin til innréttinga. Húsin eru frá 163-206 fm, 3-4 svefnherbergi. Mikil lofthæð og frábært skipulag.

Verð frá 27,9-31,9 millj. fokheld. Tilbúin til innréttinga frá 34,9-38,9 millj.

Sérlega vandaður frágangur. Álklæddir gluggar og húsin eru sölluð og klædd og því sem næst viðhaldsfrí.

Snjóbræðsla er í innkeyrslum og grill suð-vestur verandir í garði.

Stutt í margvíslega þjónustu og ósnortna náttúru.

Nú er rétti tíminn til að tryggja sér hús á hagstæðu verði !

Sýnum í dag sérlega fallega og snyrtilega 4ra herb. íbúð litlu fjölbýli við Seil-
ugranda, ásamt stæði í bílgeymslu. Þrjú rúmgóð svefnherb. og stór stofa
m/suðursvölum. Barnvænt umhverfi og stutt í skóla og alla þjónustu.
Verð kr. 28,9 millj.

Sölumaður Höfða verður á staðnum kl. 15-17 í dag.
Allir velkomnir.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Seilugrandi 5 - Íbúð 301

Stórglæsileg 110,5 fm. íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi í Bryggjuhverfinu.
Sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Suður
svalir. Eign sem vert er að skoða strax.
Verð 30,9 millj.

Rebekka tekur vel á móti ykkur í dag frá kl. 15:00 til 17:00.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00.
Naustabryggja 57, íbúð 0207.

Sérlega falleg og vel skipulögð 86,7 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Suður garður, um 37 fm, með hellu-
lagðri verönd og skjólgirðingu. Stutt í skóla, leikskóla, verslun og alla þjón-
ustu. Íbúðinni fylgir 6,5 fm sér geymsla í kjallara sem ekki er skráð í fermetra-
tölu íbúðar íbúðin er því 80,2 fm + geymsla. Hús og sameign eru sérlega
snyrtileg. Verð 23,5 millj.

Þorsteinn og Jónína sýna íbúðina
í dag frá 15:00 til 17:00.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Lautasmári 16 - Íbúð 102

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00
Blikaás 7 - Íbúð 203

Í dag sýnum við 4 síðustu 3ja herbergja íbúðirnar í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru til afhendingar STRAX, fullbúnar án
gólfefna. Glæsilegar innréttingar frá InnX. Flísalögð baðherbergi. Íbúðirnar eru um 98 fm. Sérstæði í bílageymslu fylgir 3
íbúðum. Verð frá 25,5 til 25,9 millj.

Sölumaður Höfða á staðnum í dag frá kl. 16:00 til 18:00.

Sölusýning í dag frá kl. 16:30 til 18:00
Perlukór 1 Kópavogi

Opin hús – opin hús – opin hús - opin hús

Sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð á 2.hæð í nýlegu, klæddu
fjölbýli á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur. Tvennar svalir. Flísar og park-
et á gólfum. Þvottahús í íbúð. Glæsilegar innréttingar m. granítborðplötum.
Verð 27,9 millj.

Ásgeir og Dagbjört sýna íbúðina
í dag frá kl. 14:00 til 16:00.

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.-skipasali
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali



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
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Opin hús í dagOpin hús í dag
6

ÁSABRAUT 9
GRINDAVÍK

Falleg og sérlega vel viðhaldið 122,6 fm ein-
býli ásamt 35,2 fm bílskúr, samtals 157,8
fm. Þrjú svefnherbergi.
Verð 21,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Bryndís

tekur á móti gestum s: 426 8178

LITLUVELLIR 7
GRINDAVÍK

Fallegt, talsvert endurnýjað 90,1 fm raðhús
ásamt 25,8 fm bílskúr, samtals 115,9 fm á
góðum stað. Tvö svefnherbergi.
Verð 18,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Lúðvík og Elísabet

taka á móti gestum s: 436 1113

BAÐSVELLIR 3
GRINDAVÍK

Talsvert endurnýjað 141 fm einbýli ásamt
38,8 fm bílskúr, samtals 179,8 fm á sérlega
góðum stað. 4 sv.herb. Verönd með heitum
potti og skjólveggjum.
Verð 26,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Harpa og Roland

taka á móti gestum s: 426 8663

NORÐURVÖR 6
GRINDAVÍK

Fallegt 158,7 fm parhús ásamt 33,6 fm bíl-
skúr, samtals 181 fm. 3 sv.herb. Sólskáli
með nuddpotti. Verönd. Falleg ræktuð lóð.
Verð 22,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Þóra og Sveinbjörn

taka á móti gestum s: 555 1706

HEIÐARHRAUN 15
GRINDAVÍK

Fallegt 133,5 fm raðhús ásamt 40 fm bílskúr,
samtals 173,5 fm. 4 sv.herb. Nýlegt eldhús.
Góð verönd m/skjólveggjum. Laust fljótlega.
Verð 19,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Linda og Ottó

taka á móti gestum s: 421 3804

SELSVELLIR 16
GRINDAVÍK

Bjart og fallegt 125,1 fm einbýli ásamt 49,1
fm bílskúr, samtals 174,2 fm á góðum stað.
4 sv.herb. Mikið endurnýjuð eign.
Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Grétar og Harpa

taka á móti gestum s: 587 3718

LEYNISBRAUT 12A
GRINDAVÍK

Fallegt 10,5 fm parhús/raðhús á góðum stað
miðsvæðis í bænum. 2 sv.herb. Bílskúrsrétt-
ur.
Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Sigurður

tekur á móti gestum s: 897 6378

STAÐARSUND 7
GRINDAVÍK

Fjögur 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil lofthæð.
Verð frá 11,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-16
Jón tekur á móti gestum

s: 691 5698

Fr
u
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Langahlíð 13
Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð í
kjallara á þessum vinsæla stað. Eignin skiptist í hol, 3 svefnher-
bergi, rúmgóða stofu, eldhús m/borðkrók og nýlegri innréttingu.
Baðherbergi m/sturtu og er flísalagt í hólf og gólf. Góður garður
með leiktækjum við húsið. Verð: 23,6 millj.
Inga Lilja tekur á móti gestum í dag frá klukkan 15:00-16:00.

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali •  Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali.

Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Víkurás 2
Nýstandsett, glæsileg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja. íbúð á
3. hæð ásamt stæði í bílageymslu alls 111,1 fm., á barnvænum og
rólegum stað. Nýtt eldhús með innréttingu úr eik, ný tæki. Björt og
góð stofa, rúmgóðar vestursvalir. Þrjú svefnherbergi, öll með góð-
um fataskápum. Nýstandsett baðherbergi. Stutt í alla þjónustu.
EKKI MISSA AF ÞESSARI. Verð 24,9 millj.
Gísli og Ingunn taka á móti gestum í dag frá klukkan 15-17.

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

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

Eign óskast á
höfuðborgarsvæðinu

Undirrituðum hefur verið falið að leita eftir að
lágmarki 110 fm 4-5 herbergja rúmgóðri íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Óska staðsetning er í
Grafarvoginum en aðrir möguleikar koma
sterklega til greina.

Áhugasamir vinsamlegast
hafið samband við
undirritaðan í síma

510-3800 eða 895-8321

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fr
um

Reynir
Björnsson

lögg. fasteignasali

Fr
um

115,3 fm glæsileg 3-4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi í
nýuppgerðu húsi við Starmýri. Íbúðin er öll endurnýjuð á fallegan hátt.
Lofthæð ca 2,8 m. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með borðstofu, stofu, tvö
góð herbergi, geymslu (nýtt sem herbergi), baðherbergi og þvottahús. Einnig
fylgir sér geymsla. Verð 35,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14.00 og 16.00. 1. hæð.

Starmýri 2B – opið hús   

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

36.900.000
Glæsileg og frábærlega staðsett 103,8
fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í 5 íbúða
fjölbýli. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Eignin skiptist í forstofu/hol, 2 stofur, 2
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, sérgeymslu og sameiginlegt
þvottahús. 3 metra lofthæð í eigninni.
Þórarinn sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum.

Fr
um

Tjarnargata 10a, 4.hæð - 101 Rvk 

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

4ra herb. 120 fm glæsileg endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er byggð af ÞG-verk og er vönduð í alla staði. Fallegt
útsýni. Sér þvh. Hornbaðkar. Stór geymsla. Hagstæð kjör. V. 28,8 m.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15.

OPIÐ HÚS 
ÁLFKONUHVARF 27 2.H.H. - KÓPAVOGI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 29. apríl.

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

Höfum nýjan DVD disk sem inniheldur upplýsingar um svæðin, eignirnar og næsta nágrenni.

Fr
u

m



OPIÐ HÚS Í DAG
Barrholt 10 - Mosfellsbæ

Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í Mosfellsbæ.
Um er að ræða “hefðbundið” 174 m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á síðasta ári var byggt við húsið 50
m2 vinnustofa sem eftir er að fullklára. Hún gæti einnig vel nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða
aukíbúðarrými. Frábær staðsetning, rétt við alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 49,5 m.

Lúðvík, s. 897-7518 tekur á móti gestum í dag á milli kl. 14-15.

Fr
um

Rauðarárstígur
Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 284

Remax Lind kynnir til sölu söluturninn og veitingasöluna Svarta svaninn við Rauðarárstíg í Reykjavík.  Um
er að ræða rótgróið fyrirtæki með góða framlegð og mikla möguleika.  Rekstur fyrirtækisins er tvískiptur,
annars vegar hefðbundinn rekstur og sala á smávöru/matvöru sem gefur vel af sér í dag og hins vegar er
til  staðar  mjög  vel  tækjum  búið  veislueldhús  sem  hefur  til  dagsins í  dag  lítið  verið  nýtt.   Þetta  er
spennandi tækifæri fyrir rétta aðila.   Mjög hagstætt verð í boði, langtímaleigusamnningur.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Sími
535 0200

www.neseignir.is

Herrafataverslun Birgis er til sölu

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Allar nánari upplýsingar gefur

Kristinn R. Kjartansson hjá Neseignum

í símum 535 0200 og 820 0762

Kristinn Kjartansson
Sölustjóri

gsm: 820 0762
kristinn@neseignir.is

Pétur Kristinsson
Lögg. fasteigna- skipa-

og firmasali
Lögg. verðbréfamiðlari

gsm: 893 9048
pk@isl.is

Hjallasel 49
Reykjavík

Verð: 28.500.000
Stærð: 80

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: nei

Remax Lind  kynnir  fyrir  eldri  borgara  sérlega  fallegt  80  fm.  parhús á einni  hæð á  skjólsælum stað  við
Seljahlíð í  Breiðholti.   Seljahlíð  er  hjúkrunar  og  þjónustuheimili  fyrir  aldraða.   Komið  er  inn  í  flísalagða
forstofu með fatahengi.   Innaf forstofu er rúmgóð geymsla.  Í  íbúðinni  er stórt  og rúmgott baðherbergi
með  sturtuklefa  sem  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  tengi  fyrir  þvottavél.  Stórt  hjónaherbergi  með  góðum
fataskápum.  Stofa með parketi, þar er útgengt í sólstofu.  Eldhús með fallegri beyki innréttingu.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

 Bókaðu skoðun í dag

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

www.domus.is

Fr
um

Mjög fallegt 150 fm heilsárshús á eignarlóð með bílskúr við Freyjustíg.
Húsið er 125fm ásamt 25 fm bílskúr/gestahúsi, samtals 150 fm. Húsið er
klætt með borðaklæðningu og flísum.  Ál-tré gluggar og hurðir. Húsið
skilast með gólfhita og  tilbúið til innréttinga  að innan, en fullbúið að ut-
an, hellulagt og frágengin sólpallur. Glæsilegt útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FREYJUSTÍGUR 16 - ÁSGARÐUR VIÐ SOGSBAKKA

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 17.00

Glæsileg, stór og björt 167,1 fm íbúð ásamt millilofti sem ekki er skráð inní
fermetratölu eignar. Parket og flísar á gólfum. Falleg eikarinnrétting í eldhúsi.
Rúmgott baðherbergi með hornbaðkari með nuddi   Íbúðin er öll ný og gerð
á vandaðan máta. Hér er um að ræða  mjög rúmgóða eign á góðum stað í
Vogunum.  Hentar þeim vel sem vilja mikið rými.  Næg bílastæði við húsið.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

DUGGUVOGUR 10 - 104 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag milli kl. 13.30 - 14.30

Virkileg falleg og vönduð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í
4ra íbúða húsi. Stór og skemmtilegur sólpallur útaf stofu. Íbúðin er öll
parketlögð fyrir utan baðherbergi og eldhús, sem eru flísalögð.  Mjög stutt
er í skóla og leikskóla. Frábær eign fyrir fjölskyldufólk. Möguleiki á að yfir-
taka hagstæð lán.

Ágúst R. Pétursson,
Sölufulltrúi

agust@domus.is
sími 664 6025 / 440 6025

KRÍUÁS 3 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 27,4 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 16

Stór og björt 139 fm íbúð á 2. hæð.  Mikil lofthæð er í íbúðinni. Góð stað-
setning miðsvæðis í Rvk.  Eldhús með stórri, glæsilegri innréttingu, vinnu-
eyju, háfi og uppþvottavél. Baðherbergi er stórt og flísalagt í hólf og gólf.
Góður ítalskur sturtuklefi með nuddstútum. Stór geymsla er inn af íbúð-
inni. Hér er um að ræða rúmgóða eign á góðum stað.  Næg bílastæði við
húsið. Eign sem býður upp á mikla möguleika.

Ágúst R. Pétursson,
Sölufulltrúi

agust@domus.is
sími 664 6025 / 440 6025

SÚÐARVOGUR 7 - 104 REYKJAVÍK

Verð 29,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.00 - 14.30

Falleg 3ja herb. 88,4 fm. íbúð ásamt 24 fm. bílskúr samt. 112,4 fm. á 2.
hæð á vinsælum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð herbergi. Eik-
arparket á stofu. Skipti á stærri eign möguleiki. Hér er um að ræða góða
eign sem staðsett er á rólegum stað í nálægð við Háskóla Íslands.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HJARÐARHAGI 38 - 107 REYKJAVÍK

Verð 24,7 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Ágúst R. Pétursson,
Sölufulltrúi

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri

Guðrún
Magnúsdóttir,
Móttökuritari

Guðrún
Sigurðardóttir

Skjalagerð

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

Helgi Már 
Mogensen
Skjalagerð



Akureyri Hafnarstræti 91 l Borgarnes Borgarbraut 61 l sími 440 6140 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

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

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

ÁLFHÓLSVEGUR 20 - 200 KÓPAVOGUR

Sölusýning
í dag milli kl. 14.00 - 14.30 

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

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

FRAMNESVEGUR 30 - 101 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag milli kl. 15.00 - 15.30 

Falleg 4ra herbergja 105,2 fm. íbúð ásamt 21,8 fm. bílskúr, samtals 127
fm. á góðum stað í Hafnarfirði. Eikarparket á gólfi nema baðherbergi og
eldhúsi en þar eru flísar á gólfi. Hjónaherbergi rúmgott með góðum skáp.
Útgengi út á flísalagðar svalir út frá stofu.  

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

SLÉTTAHRAUN 32 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 22 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16.45 - 17.15

Vinsamlega hafið samband við eigandann í síma 899-0189 sem mun
sýna sumarhúsið í dag milli kl. 13 - 16. 
Fallegt sumarhús í Skeiða- og Gnúpverjahreppi á Stóra Hofi.  Húsið er 54,8
fm. á góðum stað í nálægð við Flúðir. Skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi,
stofu, eldhús sem er opið inn í stofu og baðherbergi. Hálfur hektari leigu-
land í landi trésmiðjufélagsins, búið er að borga til 99 ára. Stutt í alla þjón-
ustu og afþreyingu og golfvöllur á sumarbústaðalandinu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HRÚTLÁGAR 2 - SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHR.

Verð 13 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13.00 - 16.00

Gott einbýlishús með 5 svefnherbergjum í rólegum botnlanga við gróna
og fallega götu. Innbyggður bílskúr. Húsið er steni klætt að utan. Mikil loft-
hæð í hluta hússins. Hægt er að skipta húsinu í 2 íbúðir.  Góður garður.
Umsjón: Sæunn og Magnús

Magnús S. 
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

SMÁRARIMI 34 - 112 REYKJAVÍK

Verð 54,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16.00 - 17.00

Gott 5-6 herbergja 224,6 fm. endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr
í rólegu og fjölskylduvænu hverfi í Garðabæ. Loft á efri hæð upptekin.
Þrjú svefnherbergi. Stór stofa og sólstofa.  Fallegur garður. Mjög góð eign í
góðu ástandi.

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

BÆJARGIL 76 - 210 GARÐABÆR

Verð 55,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13.00 - 14.00

Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara með sérinngangi í Hafnarfirði.
Björt stofa og góð herbergi. Eldri innrétting í eldhúsi. Mjög góð sem fyrsta
eign. Hagstæð lán  geta fylgt.

Magnús S. 
Kristinsson

Viðskiptastjóri
magnus@domus.is
664 6021/440 6021

STRANDGATA 81 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 16,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Gott og vel staðsett 228 fm raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr. Húsið er endurhannað að innan af Halldóri Gíslasyni. Svefnher-
bergin eru 3 og möguleiki er á að nota rými á neðri hæð fyrir svefnher-
bergi. Stutt er í skóla og verslanir. Suðurgarður. 

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

STÓRIHJALLI 35 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 46,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 102,5 fm. íbúð á fyrstu hæð, með útgengi
frá stofu út í sér garð. Eikarparket á stofu, eldhúsi, holi og herbergjum.
Geymsla og þvottahús eru innan íbúðar. Húsið málað og sprunguviðgert
fyrir 3 árum síðan og skipt um teppi á stigagangi. Vel skipulögð eign á vin-
sælum stað í Grafarvogi.  

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

VEGHÚS 7 - 112 REYKJAVÍK

Verð 22,5 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16.00

Gróðursæld. Mjög fallegt og vel viðhaldið 43,8 fm. sumarhús í Húsafelli.
Húsið skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús sem er opið inn í
stofu og baðherbergi. Nýr og fallegur 120 fm pallur. Húsið stendur á 1ha
leigulóð með fallegum og miklum gróðri. Vel staðsettur bústaður í Húsa-
felli sem býður upp á alls konar afþreyingu t.d. golfvöll, hestaleigu, sund-
laug, verslun og fallegar gönguleiðir. Vinsamlega hafið samband við eig-
andann í síma 843 0856 sem mun sýna sumarhúsið

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KIÐÁRBOTNAR 50 - SUMARHÚS HÚSAFELLI

Verð 10 millj.

Sölusýning

Lára Björg
Sigurbjarnard.
Þjónustufulltrúi

Magnús S. 
Kristinsson

Viðskiptastjóri

Sæunn Þórisdóttir,
Sölufulltrúi

Bjarni Björgvinsson
Lögg. fasteignas. Hdl.

Jón Eiríksson
Lögg. fasteignas. Hdl.

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

María Magnúsd.,
Lögg. fasteignas. Hdl.

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



Við Úlfljótsvatn í Grímsnesi er nú verið að bjóða 
til sölu einstakar sumarhúsalóðir.
Landið hallar mót vestri, með frábæru útsýni yfir 
vatnið og snýr vel við miðdegis- og kvöldsólinni.
Ásmundur Skeggjason frá Höfða verður á staðnum
í dag klukkan 16:30 til 18:00.

Stórar eignarlóðir við Úlfljótsvatn

Náttúruperla 
          - steinsnar frá  Reykjavík

Frábær staðsetning
Úlfljótsvatn er í Grímsnes- og Grafningshreppi, einungis um 40 km frá 
Reykjavík sé farið um Nesjavelli og um 70 km sé farið um Hellisheiði. 
Sumarhúsasvæðið er við austanvert vatnið, en í næsta nágrenni eru 
margar af helstu náttúruperlum landsins s.s. Þingvellir, Kerið og Laugar-
vatn svo eitthvað sé nefnt. Fjölbreytt
afþreying er í boði í nágrenni
svæðisins og má þar nefna golfvelli,
sundlaugar og veiðisvæði, en alla
þjónustu er hægt að nálgast
á Selfossi, sem er aðeins í
um 15. mín. fjarlægð frá svæðinu.
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Verð aðeins 5,9 milljónir króna pr. lóð,
nema lóðir 3, 4 og 5 í Brekkum.
Stærðirnar á lóðunum eru eftirfarandi:

Stapi 1     9.096 m2

Stapi 3      9.069 m2

Stapi 5      8.528 m2

Brekkur   1  18.283 m2

Brekkur   2  19.310 m2

Brekkur   3  19.089 m2

Brekkur   4  19.910 m2

Brekkur   5  20.371 m2

Brekkur   7  11.602 m2

Brekkur   8     8.531 m2

Brekkur   9     9.847 m2

Brekkur 10   10.291 m2

Brekkur 12   10.341 m2

Brekkur 16   11.050 m2

Brekkur 17   13.009 m2

Brekkur 18   13.755 m2

Brekkur 19   14.370 m2

Sölusýning

Leiðin
Ekið er í áttina að Laugarvatni, en 
við Þrastarskóg er beygt til vinstri 
inn á Þingvallaveg. Þaðan er ekið 
u.þ.b. 13 km í áttina að Þingvöllum 
áður en komið er að svæðinu, sem 
er einkennt með stóru auglýsinga-
skilti á vinstri hönd.

Aðgangur að veiði og vatni
Bryggja er við vatnið sem nýtast 

mun öllum lóðaeigendum, en 
lóðunum mun fylgja heimild til að 
veiða og vera með bát á vatninu. 
Þetta er því einstakt tækifæri fyrir 

þá sem vilja gott aðgengi að vatni,
en slíkar sumarhúsalóðir eru

vandfundnar í dag.

. . . e i n s t a k t  t æ k i f æ r i  -  . . .  s t u t t  í  a l l a  þ j ó n u s t u  . . . f j ö l b r e y t t  a f þ r e y i n g

Runólfur Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali



Fyrir um það bil þremur 
árum gekk ég niður Lauga-
veginn með Svía sem var 
staddur hérlendis í fyrsta 
sinn. „Det här är en ful 
gata,“ sagði hann og bætti 

við að borgaryfirvöld ættu að sjá 
sóma sinn í að rífa kofa, fjarlægja 
þessa flögnuðu, grænu stauta, 
helluleggja upp á nýtt ... fjölga 
bekkjum og ruslafötum. 

Ég skildi ekkert um hvað gestur-
inn var að tala. Fannst eins og það 
væri nýbúið að taka allt í gegn, en í 
raun voru þá mörg ár síðan „flikk-
að“ var upp á götumyndina – og 
glöggt var hans auga.

Ég nuddaði stírurnar og sjá! Það 
er ekki það hús á Laugaveginum 
sem ekki er búið að krota á og þar 

bætist grátt á svart því í fæstum til-
vikum eru þetta fögur hús. Renglu-
legir bárujárnskofar á stangli 
innan um byggingar sem búið er 
að breyta og „bæta“ 25 sinnum á 
ári eftir því hvaða rekstur fer fram 
hverju sinni. Það er í raun bara eitt 
og eitt hús sem kalla má fallegt 
við þessa götu og fæst þeirra eru 
klædd bárujárni. Samt er eins og 
það sé eitthvað „nýju fötin keisar-
ans“ heilkenni í gangi. Margir tala 
eins og þetta sé heilög gata sem 
beri að vernda. Að það sé synd að 
rífa gamalt og byggja nýtt. 

Fussum svei segi ég og meinaða. 
Fussum svei! 

Laugavegurinn, eins og hann er 
í dag, gæti eins verið hliðargata 
í einhverjum útnára í gömlu Sov-

étríkjunum og ef hann væri kona, 
þá væri hann þessi týpa sem klæð-
ir sig og farðar hvorki í samræmi 
við aldur né vöxt. Svona „sextug 
Britney Spears“ og því þarf slatti 
að koma til svo þessi aðalgata verði 
borgarbúum til sóma.

Kannski væri hægt að ráða úr-
valslið arkitekta, innlendra sem er-
lendra (gestsaugað) og Queer eye 
for the straight guy liðið til að gefa 
þessari götu það „make over“ sem 
hún á skilið. Við viljum jú vera fín 
fyrir útlendingana og er þá ekki 
tímabært að snurfusa til áður en 
gestirnir ganga í bæinn? Kannski 
var Pravda-bruninn bara táknrænn 
eins og krúnurakstur hinnar út-
brunnu Britney? ... Nýtt lúkk takk! 
Hingað og ekki lengra!





26 27 28 29 30 1  2Fjalakötturinn sýnir þrjár mynd-
ir byggðar á sögum Astridar Lind-
gren nú um helgina, auk þess 
sem síðustu sýningar á myndum 
franska kvikmyndagerðarmanns-
ins  Raymond Depardon fara 
fram.

Sögur Astridar Lindgren eru sí-
vinsælar hjá börnum jafnt sem full-
orðnum. Þær hafa allar verið gefn-
ar út á íslensku og sumar hverjar 
settar upp sem leiksýningar. 

Kvikmyndirnar þrjár hafa auk 
þess verið talsettar á íslensku fyrir 
myndbandsmarkaðinn og nú gefst 
áhorfendum tækifæri til að sjá 
þær með upprunalegri talsetningu 
í gamaldags bíóstemningu. Þær 
eru allar sýndar með sænsku tali 
og enskum texta og eru fyrir alla 
fjölskylduna. Í kvöld verða sýnd-
ar myndirnar um Ronju ræningja-
dóttur og Börnin í Ólátagarði en á 
morgun verður sýnd mynd byggð 
á sögunni Bróðir minn Ljónshjarta. 
Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristj-
ánsson mun kynna myndirnar og 

bregða á leik með börnunum. 
Frönsk kvikmyndagerð hefur 

verið í forgrunni síðustu vikur 
vegna fransks vors og nú um helg-
ina verður endapunkturinn settur 
með því að sýna sex franskar stutt-
myndir í tveimur hlutum. Sýning 
þeirra hefst kl. 19 í kvöld 

Annað kvöld verða sýndar þrjár 
stuttmyndir til auk tveggja mynda 
eftir heimildarmyndagerðar-
manninn Raymond Depardon. 
Nánari upplýsingar um dagskrána 
og starfsemi klúbbsins er að finna 
á heimasíðunni www.filmfest.is. 

Ronja og Jónatan

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

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

Tónleikaröðin 15:15 hefur  komið 
sér upp aðsetri í Norræna húsinu. 
Erindið er enn sem fyrr flutning-
ur á nýrri tónlist og á sunnudag-
inn verða þar frumflutt verk eftir 
ung tónskáld. Það er hin marg-
verðlaunaða Caput-sveit sem flyt-
ur. Þar verða flutt verk eftir Haf-
dísi Bjarnadóttur, Jón Rúnar Ara-
son, Guðmund Óla Sigurgeirsson 
og Diönu Rotaru.

Verk Hafdísar, Risaeðla, er loka-
verkefni úr tónsmíðadeild Lista-
háskólans.  Risaeðla er verk fyrir 
fjórtán manna kammersveit, samin 
út frá átta takta risaeðlu-rokk-
stefi. Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
Hafdís góða reynslu í tónsmíðum 
og gítarleik en hennar vettvang-
ur hefur helst verið á sviði djass-

tónlistar. Hafdís blandar saman 
ýmsum stílum.

Jón Rúnar Arason syngur tenór-
hlutverk við mörg helstu óperu-
hús Evrópu.  Verk hans, Jökultón-
ar, er unnið við ljóð Auðar Gunnars-
dóttur söngkonu og í samstarfi 

við hana. Verkið „Við fyrsta han-
ans gal“ eftir Guðmund Óla Sigur-
geirsson  er svíta íslenskra sveita-
dansa í útsetningu fyrir lítinn hóp 
hljóðfæra. Stemningin er ættuð úr 
ballbransanum. Diana Rotaru er 
dóttir Doina Rotaru sem var staðar-
tónskáld í Skálholti á síðasta ári. 
Verk Diönu, Symplegade, er fyrir 
flautu, píanó og slagverk en hug-
myndin  er ættuð úr grískum goð-
sögnum.

Efnisskráin er samsett úr verk-
um sem öll eru með fyrstu verkum 
tónskáldanna. Stjórnandi Caput 
verður Guðni Franzson.  15:15 tón-
leikasyrpan er haldin í samstarfi 
við Norræna húsið í Reykjavík. 
Tónleikasyrpan hóf göngu sína árið 
2002 að frumkvæði Caput.

Risaeðlur og fyrsta hanagal



Menn hafa löngum afgreitt leikrit Halldórs 
Laxness sem einhvers konar aukagetu. Jón 
Viðar Jónsson leikhúsfræðingur segir að 
leikritaskrif hans hafi verið mikilvægur 
hluti af hans listrænu leit og glímu og eigi 
skilið verðugri sess. Hann ræðir um oln-
bogabarnið Straumrof á Gljúfrasteini í dag.

Leikritið Straumrof er „Verk mánaðarins“ á Gljúfra-
steini en það er yfirskrift leshrings þar sem verk 
Nóbelskáldsins eru könnuð frá ýmsum hliðum. 
Straumrof var fyrsta leikrit Halldórs Laxness, frum-
sýnt hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1934 og fékk þá 
blendnar viðtökur. Jón Viðar telur verkið vanmetið 
og hefur bent á að í því búi meira en margur haldi 
og rekur þær röksemdir sínar til dæmis í nýlegri rit-
gerð á vefritinu Kistunni.

„Verkið fékk dræma dóma á sínum tíma en þeir 
hafa ugglaust orðið til þess að Laxness hélt ekki 
áfram á þeirri braut. Enda liðu tuttugu ár þangað 
til hann sendi frá sér annað leikrit en þá voru líka 
breyttar aðstæður í íslensku leikhúslífi, Þjóðleikhús-
ið var risið, en einn af fyrstu sigrum þess var leik-
gerð á Íslandsklukkunni sem fékk ákaflega góðar 
viðtökur,“ segir Jón Viðar. 

Hann lítur á Straumrof sem eðlilegt skref á höf-
undarferli skáldsins en verkið samdi Halldór í mikl-
um rykk á sama tíma og hann fékkst við ritun Sjálf-
stæðs fólks. „Laxness er ekki leikritahöfundur af 
sama kalíberi og skáldsagnahöfundur en honum var 
engu að síður full alvara með leikritunum. Það kom 
gleggst í ljós í kringum 1960 þegar hann sneri sér að 
leikritagerð og sendi frá sér þrjú merkileg leikrit, 
Prjónastofuna Sólina, Strompleik og Dúfnaveisluna. 
Þau eru fyrstu íslensku módernísku leikritin og með 
þeim ruddi hann braut fyrir leikskáld á borð við Odd 
Björnsson og Guðmund Steinsson.“

Jón Viðar telur að leikritin séu áhugaverðust í sam-
hengi við stærri verk höfundarins en hann rekur í rit-
gerð sinni ýmsar hliðstæður í Straumrofi og öðrum 
verkum Halldórs, til dæmis hvað varðar minni og 
form. „Ég tel til dæmis að Halldór hafi verið meiri 
symbólisti en menn hafa almennt viljað viðurkenna. 
Flestir hafa horft svolítið mikið á raunsæisþáttinn í 
sögum hans, persónu- og samfélagslýsingar og ádeil-
una. Vissulega eru það allt mikilvægir þættir en hann 
var líka að kafa ofan í manneskjuna og hann notar 
mikið tákn sem ég held að menn ættu að rannsaka 
betur.“ 

Halldór Laxness var alla tíð mikill leikhúsmaður og 
fylgdist vel með leikhúslífinu bæði hér heima og er-
lendis. „Það mætti segja að hann hafi alla tíð verið á 
leið til leikhússins,“ segir Jón Viðar. „Hann heillaðist 
ungur af tveimur stórum leikritahöfundum, Jóhanni 
Sigurjónssyni, sem ég tel að hafi sett meira mark á 
æskuverk hans en flestir telja, og síðan var hann alla 
tíð heillaður af Strindberg og þau áhrif fylgdu honum 
lengi.“ Jón Viðar bætir við að á vissan hátt hafi leik-
húsið endurgoldið ást Laxness þegar hann var orðinn 
fullorðinn og leikgerðirnar komnar til sögunnar. Svið-

setningar á Íslandsklukkunni og Kristnihaldi undir 
jökli nutu fádæma vinsælda þótt Halldór hafi aldrei 
slegið í gegn með frumsömdu sviðsverkunum sínum.

Eftir 1966 skrifar Laxness ekki fleiri frumsam-
in leikrit. Jón Viðar telur að viðtökur þeirra hafi átt 
sinn þátt í því. „Það er líka eins og með margt annað 
í ævi mikilla listamanna, allt hefur sinn tíma. Ég held 
að hann hafi verið búinn að ljúka sér af sem leik-
ritahöfundur. Hann var kominn í ákveðna kreppu í 
skáldsagnagerðinni í kringum 1960 og leitaði leiða út 
úr henni. Það er enginn vafi að leikritin voru hans 
tæki til þess. Sú leit hans skilar sér í þessum merki-
legu verkum sem hann skrifar undir lok ferils síns, 
ekki síst í Kristnihaldi undir jökli sem er afar leik-
ræn bók. Með henni og Innansveitarkroniku og Guðs-
gjafaþulu er hann að endurnýja sig sem listamaður. 
Þannig skilar leikhúsið sér inn í hans mikla höfundar-
verk en leikhúsið er ákveðinn undirstraumur í verk-
um hans alla tíð.“

Dagskráin á Gljúfrasteini hefst kl. 16 í dag og er 
öllum opin. Auk Jóns Viðars verður sérstakur gestur 
safnsins Brynja Benediktsdóttir leikstjóri sem setti 
Straumrof á svið hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 
1977 og segir hún af kynnum sínum af höfundinum.

Nýir tímar - á traustum grunni

reynslu og þekkingar
Þjóðin þarfnast

eldri borgara
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að gera

fólki yfir sjötugu kleift að afla sér tekna

án þess að lífeyrir skerðist. 



Æstur aðdáandi leikkonunnar 
Söndru Bullock hefur verið ákærð-
ur fyrir að hafa reynt að keyra 
niður eiginmann hennar, sjónvarps-
manninn Jesse James. Aðdáandinn, 
sem heitir Marcia Diana Valentine 
og er 45 ára, var handtekinn eftir 
atvikið. Átti það sér stað eftir að 
Bullock bað hana um að fara út af 
lóð þeirra í Kaliforníu. „Hún stökk 
inn í bílinn, setti í bakkgír og ók í 
átt að honum,“ sagði talsmaður lög-
reglunnar. Slapp James sem betur 
fer með skrekkinn.

Aðdáandi 
ákærður

Leikarinn Eggert Þorleifs-
son hefur hingað til ekki 
verið þekktur fyrir slags-
mál og læti. Í vikunni sást 
þó til hans við einmitt þess 
háttar athöfn.

Vegfarendum úti á Granda hefur 
eflaust mörgum hverjum brugðið 
í brún í vikunni þegar þeir sáu ró-
lyndismanninn Eggert Þorleifsson 

eiga í ryskingum við útlending á 
Olís-bensínstöðinni. Eggert virtist 
hlaupa kapp í kinn og áður en leið á 
löngu kom til einhverra ryskinga. 

Þetta var þó allt leikur því nú 
standa yfir tökur á kvikmyndinni 
Stóra planið sem byggð er á bók 
Þorvalds Þorsteinssonar, Við fót-
skör meistarans. 

Tökuliðið var statt við umrædda 
bensínstöð og þegar Fréttablað-
ið náði tali af leikstjóranum Ólafi 
Jóhannessyni reyndist allt brjál-
að að gera við að undirbúa skot-
ið þar sem Eggert, í hlutverki 
grunnskólakennarans Haralds 
Haraldssonar, lendir í einhverj-
um ryskingum við útlending sem 
þar kemur að. „Við erum á áætl-
un,“ sagði leikstjórinn Ólafur sem 
augljóslega hafði ekki mikinn tíma 
til að ræða málin, önnum kafinn 
við að undirbúa atriðið. Gríðarleg-
um fjölda íslenskra leikara bregð-
ur fyrir í myndinni og er sjaldséð-
ur jafn stjörnum prýddur leikhóp-
ur. Í hópnum eru meðal annarra 
Þorsteinn Guðmundsson, Jón 
Gnarr, fyrrverandi alheimsfeg-
urðardrottningin Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttur, Ingvar E. Sigurðs-
son og Ilmur Stefánsdóttir svo ein-
hverjir séu nefndir.

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu leikur bandaríski leikarinn Mi-

chael Imperioli stórt hlutverk í 
myndinni en hann er þó ekki kom-
inn til landsins. „Við búumst við 
honum í þarnæstu viku,“ segir Ól-
afur og var þar með rokinn til móts 
við tökuliðið sem beið eftir honum 
og næstu skipun.

SUNNUDAGUR
29.APRÍL
TJARNARBÍÓI
F I L M F E S T . I S

1: After The Rain
2: Daydreamers
3: Life vest under your seat

(SWE), Tage Danielsson, 1984.

KLUKKAN  15.00

KLUKKAN  19.00

RONJA
RÆNINGJADÓTTIR

FRANSKAR STUTTMYNDIR I

(Reporters)
(FRA), Raymond Depardon, 1981.

KLUKKAN  21.15

KETILL LARSEN (BROT) &

BLAÐAMENN

(SWE), Lasse Halström, 1986.

KLUKKAN  17.00

BÖRNIN Í
ÓLÁTAGARÐI

MasterCard korthafar fá miðann á 600 kr. dagana 27. apríl - 3. maí,
í Smárabíói, Háskólabíói, Sambíóunum Kringlunni og Borgarbíói
Akureyri greiði þeir með kortinu.

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

600 kall
27. apríl - 3. maí!

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

NEXT               kl. 6, 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
SHOOTER      kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 6 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 4
TMNT         kl. 4

PATHFINDER     kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 og 6 
TMNT         kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT                  kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
NEXT SÝND Í LÚXUS             kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
PATHFINDER        kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 8 og 10.10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 5.50 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 4
TMNT           kl. 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

HáskólabíóDIANE KEATON MANDY MOORE

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

  

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
Úrvalslið leikara í 

magnaðri kvikmynd 

Fór beint 
á toppinn 

í U.S.A

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ

BEN STILLER !

BLADES OF GLORY kl.1:40-3:40-5:50-8-10:10 B.i.12

BLADES VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8-10:10 

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

THE GOOD SHEPERD kl.10:10 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 8 - 10:10 B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 1:40 - 4 - 6 - 8 Leyfð

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 - 4 - 6 Leyfð

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 2 Leyfð

NEXT kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i.14

BLADES OF GLORY kl. 2-4 - 6 - 8:10 - 10:20 B.i.12

BREACH kl. 8 - 10:20 B.i.12

ROBINSON FJÖ... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 Leyfð

MEET THE...M/- ENSKU Tali kl. 6:10 Leyfð

NORBIT kl. 2 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

BLADES OF GLORY kl 4 -  6 - 8 - 10 B.i.12

MEET THE ROBINSSON  kl. 2 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 -4 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 8 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i.16

BLADES OF GLORY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 2 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 2 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8:10 Leyfð

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

NEXT kl. 6:30 - 8:30 - 10:30 B.i.14

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

HEIMSFRUMSÝNING

SV MBL

MMJ KVIKMYNDIR.COM

“Fyrsti sumarsmellurinn í ár”

“Líflegur og hugvitssa-
mlegur spennutryllir”



Árlegt lokahóf Körfu-
knattleikssambands Íslands fór 
fram í Stapanum í Reykjanesbæ í 
gær. Þar var kynnt kjör leikmanna 
og þjálfara á bestu leikmönnum 
Iceland Express deilda karla og 
kvenna í ár. 

Njarðvíkingurinn Brenton Birm-
ingham var í fyrsta sinn á ferl-
inum kjörinn besti leikmaðurinn 
hjá körlunum en Njarðvík tapaði 
í úrslitunum fyrir KR. Besti leik-
maður úrslitakeppninnar, Tyson 
Patterson úr KR, var sömuleið-
is kjörinn besti erlendi leikmaður 
deildarinnar.

Hjá konunum var Helena Sverr-
isdóttir hjá Íslands-, deildar- og 
bikarmeisturunum Haukum kjör-
in best. Þetta var hennar síðasta 
tímabil hér á landi í bili en hún er á 
leið til Bandaríkjanna í nám. Þetta 
er þriðja árið í röð sem Helena er 
valin besti leikmaður deildarinn-
ar og er það í fyrsta skipti í sög-
unni sem það gerist. Besti erlendi 
leikmaður Iceland Express deild-
ar kvenna var Tamara Bowie úr 
Grindavík.

Njarðvíkingar fengu fern af 
sex verðlaunum í einstaklings-
flokkunum í karlaflokki en Brent-
on var einnig valinn besti varnar-
maður deildarinnar. Hann var ekki 
eini leikmaðurinn sem fékk tvenn 
einstaklingsverðlaun því Pálína 
Gunnlaugsdóttir í Haukum, var 
valin besti varnarmaður deildar-
innar en einnig prúðasti leikmað-

urinn. Í karlaflokki var Justin 
Shouse í Snæfelli kjörinn prúðasti 
leikmaðurinn.

Leikmenn og þjálfarar kusu 
einnig bestu ungu leikmenn deild-
anna. Hjá konunum var Margrét 
Kara Sturludóttir úr Keflavík 
valin besti ungi leikmaðurinn en 
Jóhann Árni Ólafsson, Njarðvík, í 
Iceland Express deild karla.

Sérstaka athygli vakti að Bene-
dikt Guðmundsson, þjálfari Ís-
landsmeistara KR, var ekki val-
inn besti þjálfarinn heldur koll-
egi hans í Njarðvík, Einar Árni 

Jóhannsson. Njarðvíkingar unnu 
reyndar deildakeppnina nokkuð 
örugglega en KR vann svo loka-
slag liðanna um Íslandsmeistara-
titilinn.

Ágúst S. Björgvinsson, þjálf-
ari Hauka, var kjörinn sá besti í 
kvennadeildinni. Það eru einung-
is þjálfararnir sem hafa atkvæðis-
rétt í kjöri bestu þjálfaranna.

Enn einn Njarðvíkingurinn 
var heiðraður í gærkvöldi er Sig-
mundur Már Herbertsson var val-
inn besti dómarinn. 

Lokahóf KKÍ fór fram í gær í Stapanum í Reykjanesbæ. Brenton Birmingham, 
leikmaður Njarðvíkur, og Helena Sverrisdóttir úr Haukum voru kosin best.

Ferð þú á 
úrslitaleikinn?
Taktu þátt í  UEFA Champions League Final 
SMS leik Vodafone og Sýnar og þú gætir verið
á leiðinni til Aþenu í maí.

Hvaða lið keppa til úrslita í 
UEFA Champions League Final?

Manchester United FC / Chelsea FC
Sendu SMS: UCL  A  í síma 1900

Manchester United FC / Liverpool FC
Sendu SMS: UCL  B  í síma 1900

AC Milan / Chelsea FC
Sendu SMS: UCL  C  í síma 1900

AC Milan / Liverpool FC
Sendu SMS: UCL D  í síma 1900

Dregið verður úr réttum svörum 10. maí.
Tveir getspakir vinningshafar fá miða fyrir tvo
á úrslitaleikinn í Aþenu 23. maí, njóta gestrisni
Vodafone á svæðinu ásamt hótelgistingar, flugs
og ferða til og frá flugvelli.

Verð á skeyti er 99 kr.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

 Á lokahófi KKÍ í gær 
var eins og ávallt kynnt hvaða 
leikmenn voru valdir í lið ársins í 
Iceland Express deild bæði karla 
og kvenna. Athygli vakti að aðeins 
einn Íslandsmeistari var meðal út-
valinna en það var Helena Sverris-
dóttir úr Haukum. Enginn liðs-
maður karlaliðs KR þótti eiga það 
skilið að vera í liði ársins.

Þrátt fyrir að kvennalið Hauka 
sé handhafi allra þeirra fimm titla 
sem í boði eru í körfuboltanum 
hér á landi kemst aðeins einn leik-
maður Hauka í lið ársins sem fyrr 
segir. Þrír Keflvíkingar komast 
reyndar í liðið, sem og einn Grind-
víkingur. Haukar eru núverandi 
Íslands-, bikar-, deildar-, deildar-
bikarmeistarar sem og meistarar 
meistaranna.

Valið á liði ársins í karlaflokki 
dreifðist einnig á þrjú lið en tveir 
leikmenn Njarðvíkur og Snæfells 
voru valdir í liðið sem og einn frá 
Grindavík.

Tveir leikmenn, Friðrik Stef-
ánsson og Páll Axel Vilbergsson, 
voru í úrvalsliðinu í fyrra en þetta 
er í fjórða skiptið á fimm árum 
sem Páll Axel er valinn. Hildur, 
Helena og María voru einnig í lið-
inu í fyrra.

Aðeins einn Íslandsmeistari í 
liðum ársins í karla- og kvenna-
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Þangað fer ruslið MITT!

ÉG á hana!
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Hér fer sófinn, tv og PS3!

Hér grillum við strákar!

Fínt og það virkar!

Ok...vantar smá hjálp:-0

Stutt í bæinn!!!
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BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is

Íbúðalán fyrir þig!
Hafðu samband í síma 575 4000 eða á byr.is og við hjálpum þér að eignast þína eigin íbúð*.
Og það verður nýja íbúðin þín, bara þín!



HLUTHAFAFUNDUR
GLITNIS BANKA HF.

Hluthafafundur Glitnis banka hf. verður haldinn í 
höfuðstöðvum bankans á Kirkjusandi mánudaginn 
30. apríl og hefst kl. 15.00.

Dagskrá:
• Kjör stjórnar

• Önnur mál, löglega upp borin

Atkvæðaseðlar verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra 
á fundarstað á fundardegi kl. 14.00 til 15.00.

16. apríl 2007,
stjórn Glitnis banka hf.
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Það hefur aldrei verið þægilegra að eignast Aygo. Núna þarftu ekki að hafa áhyggjur af neinu nema 

að keyra bílinn – við sjáum um restina.

Aygo. Engar áhyggjur.

Ofkeyrðu þig.

www.aygo.is
Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Kostar ekkert,
þannig séð
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*Sértilboð Elísabetar og AYGO.  M.v. 84 mánuði. Innifalið er afborgun af láni, tryggingar
   (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili. 

26.855 kr.* á mánuði:
Innifalið: Afborgun af láni - Tryggingar - Bifreiðagjald 1. tímabils - Engin útborgun.

engin útborgun

 Lokaumferð hollensku 
úrvalsdeildarinnar fer fram í dag 
en lið Grétars Rafns Steinssonar, 
AZ Alkmaar, getur orðið hollensk-
ur meistari í dag sigri það Rotter-
dam Excelsior. Það lið er reyndar 
þegar fallið og á pappírnum er AZ 
því með mun sterkara lið.

Þrjú lið eru jöfn í efsta sætinu, 
AZ, Ajax og PSV Eindhoven. AZ er 
hins vegar með langbesta marka-
hlutfallið og ætti því sigur í dag að 
duga liðinu. 

Grétar Rafn hefur verið fasta-
maður í liði AZ lengst af í vetur 
eftir að hafa byrjað á bekknum í 
upphafi móts. Hann leikur í stöðu 
hægri bakvarðar og sagði í sam-
tali við Fréttablaðið að það hent-
aði sér vel. 

„Ég tók ákvörðun eftir að ég 
sleit krossbönd í hné árið 2002 að 
færa mig aftar á völlinn,“ sagði 
Grétar sem er að upplagi miðvall-
arleikmaður. „Ég vildi líka ekki 
vera eins og allir hinir. Ef ég færi í 
vörnina taldi ég að ég gæti skarað 

fram úr og náð mjög langt. Þó ég 
hafi gaman af því að spila á miðj-
unni tel ég að ákvörðun mín hafi 
verið góð enda hef ég fleiri já-
kvæða eiginleika sem hægri bak-
vörður en miðvallarleikmaður.“

Grétar Rafn er hávaxinn og 
skorar mörk annað slagið. Þó ekki 
eins mikið og hann gerði er hann 
lék á miðjunni með ÍA hér heima. 
„Það er alltaf jafn gaman að skora 
og yfirleitt er það nú eftir föst 
leikatriði í seinni tíð. Ég hef þó 
aldrei verið þekktur fyrir að vera 
mikill markaskorari,“ sagði Grét-
ar Rafn.

Verði AZ meistari í dag kemst 
liðið í Meistaradeild Evrópu á 
næsta tímabili en annars þarf það 
að taka þátt í sérstakri aukakeppni 
ásamt þremur öðrum liðum um 
eitt laust sæti í Meistaradeildinni. 
Grétar hefur áður sagt í viðtali 
við  Fréttablaðið að honum finnist 
það fyrirkomulag einfaldlega „fá-
ránlegt“.

Grétar Rafn getur 
orðið meistari í dag

 Í dag verður leikið 
til úrslita í Evrópukeppnunum í 
handbolta. Sigfús Sigurðsson er 
eini Íslendingurinn sem verður 
í eldlínunni í dag en hann og fé-
lagar hans í Ademar Leon taka á 
móti Hamburg á Spáni. Leikur-
inn er sá síðari í úrslitum Evr-
ópukeppni bikarhafa en þeim 
fyrri lauk með fjögurra marka 
sigri Þjóðverjanna, 28-24. Sigfús 
hefur átt við meiðsli að stríða en 
verður væntanlega klár í slaginn 
í dag.

Stærsti leikurinn í dag verð-
ur þó án efa leikur Flensburg og 
Kiel í úrslitum Meistaradeild-
ar Evrópu. Fyrri leiknum lauk 
með jafntefli, 28-28, á heimavelli 
Flensburg. Leikurinn verður í 
beinni útsendingu á Sýn og hefst 
útsending klukkan 15.20. 

Í EHF-bikarkeppninni kepp-
ir gamalt Íslendingalið, Magde-
burg, til úrslita gegn Aragón frá 

Spáni. Fyrri leiknum lauk með 
jafntefli á Spáni og stendur því 
Magdeburg vel að vígi fyrir leik 
dagsins.

Sigfús verður í eldlín-
unni á Spáni í dag

Í dag ræðst hvort HK 
eða Fram mætir Stjörnunni í úr-
slitum í deildarbikarkeppni karla. 
Liðin mætast í oddaleik rimmunn-
ar eftir að hafa hvort unnið einn 
leik.

HK vann fyrsta leikinn í íþrótta-
húsinu í Digranesi, 28-26, en stein-
lá svo í Framhúsinu með tólf marka 
mun.

Leikurinn verður í beinni útsend-

ingu í RÚV klukkan 16.10 en hann 
fer fram í íþróttahúsinu í Digra-
nesi.

HK og Fram mættust tvívegis í 
DHL-deildinni í Digranesi í vetur 
og í bæði skiptin skildu liðin jöfn. 
Í þriðju viðureigninni, á heimavelli 
Fram, fór hins vegar HK með sigur 
af hólmi. Sex stig skildu liðin að í 
öðru og þriðja sæti deildarinnar.

HK mætir Fram í dag 



6363IS
MEDION V10 M2 VISTA
Intel® Celeron D 360 (3,46GHz)
nVidia GeForce 7300 SE - 256 MB TC
- TV out - D-SUB
160 GB 8MB 7200 rpm SATA
512 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Lyklaborð og Mús
-- Hugbúnaður ---
Windows Vista Basic
Power DVD
Nero Burning ROM Software
Nero Recode 2SE 
Antivirus (90 days)

7.061 3.024 2.851* ** ***

PLUA1E-01801KN5
TOSHIBA SATELLITE U200-198
Intel® Core 2 Duo T5500
12.1” Wide XGA skjár
- upplausn 1280 x 800
Intel 945GM Calistoga skjákort
512MB DDR Minni
60GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort Intel ABG
Kortalesari 4 - 1

BlueTooth
SRS® TruSurround XT™
Vökvaþolið lyklaborð
Fingrafaralesari - Biometric
Innbyggður míkrafónn
Shock resistant
3D Shock resistant Harður diskur
Rafhlöðuending 5:01
IEEE 1394 - DV Ready
Aðeins 1.86 kg
Windows XP Professional

11.968 6.578 4.781* ** ***

Intel Celeron D360

160GB Harður diskur

nVidia GeForce 7300SE 256MB

Windows Vista Basic

512MB Vinnsluminni

69.999
94. 999

119.999

CCN:ISL-110103-001
FSC AMILO PI CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust skjákort
Firewire - DV Ready
Kortalesari 4 - 1 
Microsoft Windows Vista Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

Intel Core 2 Duo

160GB Harður diskur

ATI Radeon X1400 512MB

15,4” Crystal View skjár Windows Vista Premium

1GB Vinnsluminni

11.999*

143.98811.999*

Staðgreitt



 „Þetta er ekki búið því 
það er enn stærðfræðilegur mögu-
leiki á að vinna titilinn,“ sagði 
Jose Mourinho, heldur svekktur 
knattspyrnustjóri Chelsea, eftir 
leiki gærdagsins í toppslag ensku 
úrvalsdeildarinnar. Hans menn 
höfðu yfirhöndina gegn Bolton í 
dag á sama tíma og Manchester 
United var 2-0 undir á móti Evert-
on. Þau úrslit hefðu þýtt að Chel-

sea hefði jafnmörg stig og United.
En þá settu leikmenn Manchest-

er United í fluggírinn og unnu sinn 
leik 4-2. Á sama tíma misstu leik-
menn Chelsea sinn leik í jafntefli 
og þar með var munurinn á liðun-
um kominn í fimm stig.

Mourinho viðurkenndi þó að 
United væri í vænlegri stöðu. „Á 
meðan möguleikinn er enn fyrir 
hendi verð ég að halda í trúna. En 
þetta er næstum því glatað – næst-
um því. Þeir verða að tapa tveim-
ur leikjum og við verðum að vinna 
alla okkar þrjá,“ sagði Mourinho.

Kollegi hans hjá United var þó 
vitanlega hæstánægður með sína 
menn, þrátt fyrir að liðið lenti 2-0 
undir í leiknum gegn Everton.

„Þetta var merkilegur dagur 
þar sem við jukum forskot okkar,“ 
sagði Alex Ferguson. „Leikmenn-
irnir voru frábærir og gáfust 
aldrei upp. Þetta var stórbrot-
inn sigur hjá okkur, sérstaklega á 
þessu stigi tímabilsins. Við höfum 
spilað á réttan máta og ef við vinn-
um deildina verður það verðskuld-
að,“ bætti hann við.

Everton komst yfir er Michael 
Carrick breytti stefnu boltans 
eftir aukaspyrnu Alans Stubbs. 
Manuel Fernandes skoraði glæsi-
legt mark á 50. mínútu og jók þá 
foyrstu Everton.

En tvö mistök leikmanna 
Everton reyndust kostnaðarsöm. 

Fyrst missti Ian Turner, mark-
vörður Everton, boltann úr hönd-
um sér eftir hornspyrnu og John 
O‘Shea skoraði auðveldlega. Þá 
skoraði Phil Neville sjálfsmark 
skömmu síðar en hann var áður 
leikmaður Manchester United.

Wayne Rooney og varamaður-
inn Chris Eagles tryggðu svo Un-
ited sigurinn með tveimur glæsi-
legum mörkum.

Kevin Davies var hetja Bolton 

og um leið Manchester United er 
hann jafnaði metin gegn Chelsea 
með skalla af stuttu færi í síðari 
hálfleik liðanna.

Lubomir Machalik kom Bolton 
reyndar yfir en Salomon Kalou 
jafnaði metin með skalla skömmu 
síðar. Kalou var svo aftur að verki 
í síðara markinu er hann skallaði 
boltann í stöngina en boltinn fór af 
Jussi Jaaskelainen og inn.

Þrátt fyrir skelfilega byrjun á leikjum gærdagsins í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar stóð Manchester 
United eftir með fimm stiga forystu á Chelsea í leikslok. Mourinho neitar þó að gefast upp.

 Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, gat 
leyft sér að fagna vel og innilega 
eftir afar dýrmætan og mikilvæg-
an sigur á Wigan í botnbaráttunni 
í ensku úrvalsdeildinni. West Ham 
er reyndar enn í fallsæti en liðið 
á nú þokkalega möguleika á að 
bjarga sér frá falli.

„Við erum enn á lífi,“ sagði Alan 
Curbishley, stjóri West Ham, eftir 
leikinn. „Það var frábært að koma 
hingað og sigra 3-0. Við lékum afar 
vel og verðum við að halda því 
áfram í næsta leik. Við eigum nú 
tvo leiki eftir og þurfum á öllum 
þeim stigum sem við getum náð í 
að halda,“ sagði Curbishley.

West Ham mætir Bolton í næsta 
leik og Manchester United á úti-
velli í lokaumferðinni. Stuðnings-
menn West Ham binda því aðal-
lega vonir sínar við fyrri leikinn 

því ljóst er að róðurinn verður 
þungur á Old Trafford.

Hermann Hreiðarsson og félag-
ar hans í Charlton upplifðu hrein-
ræktaða martröð þegar liðið tap-
aði 4-1 fyrir Blackburn á útivelli. 
Hermann var reyndar svo óhepp-
inn að skora sjálfsmark í leiknum. 

Fyrir vikið færðist Charlton í 
næstneðsta sæti deildarinnar og 
er nú tveimur stigum á eftir West 
Ham og Wigan. Fulham er reynd-
ar ekki enn sloppið við fall en 
liðið hefur einu stigi meira en tvö 
síðastnefndu liðin. 

„Þróun mála í dag var okkur 
ekki í hag,“ sagði Alan Pardew, 
stjóri Charlton, eftir leik. „Black-
burn var betra liðið í fyrri hálfleik 
án þess þó að hafa farið of illa með 
okkur. Það var líka mikil synd að 
Scott Carson (markvörður) skyldi 
mistakast er þeir skoruðu fyrsta 
markið því hann hefur líklega 
verið okkar besti maður á tímabil-
inu.“

Ben Thatcher fékk að líta rauða 
spjaldið á 64. mínútu leiksins 
þegar staðan var enn jöfn. „Eftir 
að við misstum mann út af héldum 
við áfram að berjast og ég hélt að 
við myndum vinna leikinn. En það 
fór á annan veg,“ sagði Pardew.

Sheffield United fór reyndar 
rangt með að bjarga sér frá falli 
með 1-0 sigri á Watford sem er 
þegar fallið úr úrvalsdeildinni. 

Ekki öll nótt úti enn 
fyrir West Ham

Enska úrvalsdeildin



Norska úrvalsdeildin

Þýska úrvalsdeildin

Ítalska úrvalsdeildin

 Miami Heat er á leið úr úr-
slitakeppni NBA-deildarinnar 
eftir að hafa tapað þriðja leiknum 
í röð fyrir Chicago Bulls í fyrra-
kvöld, 104-96. Miami varð meist-
ari í fyrra og er þetta í fyrsta sinn 
í sögunni sem ríkjandi meistar-
ar lenda 3-0 undir í fyrstu umferð 
úrslitakeppninnar. 

Ben Gordon var sem fyrr í 
miklu stuði fyrir Chicago-liðið 
en hann skoraði 27 stig í leikn-
um. Hann segir það mikið þroska-
merki á leik liðsins að það hafi 
unnið meistarana á þeirra eigin 
heimavelli. „Nú verðum við ein-
faldlega að halda áfram á sömu 
braut í næsta leik,“ sagði Gordon.

Önnur óvænt úrslit litu dags-
ins ljós í fyrradag er Golden State 
vann Dallas, 109-91, og komst 
þar með í 2-1 forystu í rimmunni. 
Dallas vann Vesturdeildina en 
Golden State rétt svo slapp inn 
í úrslitakeppnina í fyrsta sinn í 
þrettán ár. Jason Kidd fór á kost-
um með Golden State og náði þre-
faldri þrennu. Hann gerði sex-
tán stig, tók sextán fráköst og gaf 
nítján stoðsendingar.

Fjórði leikur Miami og Chicago 
verður í beinni útsendingu á Sýn 
Extra í dag klukkan 17.

Meistararnir í 
miklum vanda

 Aðeins sex árum eftir að 
Leeds komst í undanúrslit Meist-
aradeildar Evrópu blasir fall í 
ensku C-deildina við liðinu. Liðið 
gerði í gær 1-1 jafntefli við Ips-
wich og er staðan í deildinni 
þannig að liðið þyrfti að helst að 
vinna átta marka sigur í lokaum-
ferðinni um næstu helgi og treysta 
á að Hull tapi sínum leik. 

Richard Cresswell kom Leeds 
yfir í gær á 12. mínútu en ógæfan 
dundi yfir á 88. mínútu er Ipswich 
jafnaði metin. 

Stuðningsmenn Leeds voru 
margir hverjir svo reiðir að þeir 
réðust inn á völlinn áður en leikn-
um lauk og þurfti að bíða í þrjátíu 

mínútur þar til hægt var að spila 
síðustu mínútu leiksins. 

„Þessar gjörðir stuðningsmanna 
Leeds gætu haft alvarlegar afleið-
ingar fyrir félagið,“ sagði John 
Nagle, talsmaður ensku Champ-
ionship-deildarinnar. 

Dennis Wise, stjóri liðsins, var 
fenginn til liðsins fyrr í vetur til 
að bjarga liðinu frá falli. Það virð-
ist ekki ætla að takast og var hann 
heldur fámáll í leikslok. „Þetta er 
nógu sorglegur dagur fyrir. Ég vil 
ekki ræða um það sem gerðist í 
lok leiksins,“ sagði Wise. 

Gylfi Einarsson var sem fyrr 
ekki í náðinni hjá Wise og var 
hann ekki í leikmannahópi liðsins 

í gær. Hann er samningsbundinn 
liðinu í eitt ár til viðbótar en lík-
legt verður að teljast að hann söðli 
um í sumar. Hann hefur afar lítið 
komið við sögu hjá liðinu í vetur.

Falli liðið verður það í fyrsta 
sinn í 88 ára sögu félagsins sem 
það leikur ekki í einni af efstu 
tveimur deildunum í Englandi. 
Liðið á sér mikla sögu og fjölda-
marga aðdáendur víða um heim, 
þar af fjölmarga á Íslandi.

Leeds á leið í C-deildina í fyrsta sinn í sögunni

Undanúrslit í Lengju-
bikarkeppni kvenna fóru fram á 
Stjörnuvelli í gær. Í fyrri leikn-
um vann Valur Keflavík 3-0. Mar-
grét Lára Viðarsdóttir skoraði 
tvö marka Vals, hið fyrra úr víta-
spyrnu.

Í hinum leiknum tryggði Olga 
Færseth KR-ingum 1-0 sigur á 
Breiðabliki. Það verða því KR og 
Valur sem mætast í úrslitaleikn-
um á föstudaginn kemur en leik-
urinn fer fram í Egilshöllinni og 
hefst klukkan 19.15.

Þá fóru fram undanúrslit í B-
deild Lengjubikarsins í gær. 
Fjarðabyggð vann Selfoss 1-0 og 
mætir Aftureldingu sem vann 
Hauka örugglega, 4-0.

KR mætir Val í 
úrslitum
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Þú gætir unnið ferð og gistingu fyrir tvo á Eurovision-keppnina í
Helsinki ásamt því að vera í fylgdarliði Eiríks og Eurovision-hópsins.
VIP-passi veitir aðgang að flottustu Eurovision-partíunum.

Skráðu þig strax á spron.is

EUROVISION

MEÐ EIRÍKILANGAR ÞIG
TIL HELSINKI?

TAKTU ÞÁTT Í VIP EUROVISION-LEIK 
Á SPRON.IS FYRIR 1. MAÍ



Spennir aldrei upp regnhlíf innandyra

„Lærdómur vikunnar er án 
nokkurs vafa sá að prestarnir 
afþökkuðu hjónavígslu samkyn-
hneigðra og þetta kennir manni 
það að skrá sig ekki í þjóðkirkj-
una. Svona hugsunarháttur á 
sér hvergi hliðstæðu nema í 
svona gömlum stofnunum eins 
og þjóðkirkjunni.“

Nýkrýndur fyndnasti maður Ís-
lands, Þórhallur Þórhallsson, 
býsnast yfir því á heimasíðu sinni 
að Þorsteinn Þór, þátttakandi í 
raunveruleikaþættinum Leit-
inni, hafi stolið atriði frá sér. Og 
grætt á því áframhald í þáttunum. 
„Hann tók atriði sem ég hef verið 
með í sambandi við dverga og var 
að finna á dvd-disknum Uppistand 
2006,“ segir Þórhallur í samtali við 
Fréttablaðið og fannst það svolítið 
skrítið að maður sem væri á þeim 
vettvangi að sýna hvað í honum 
býr skyldi hafa notað „áðurbirt“ 
efni. „Grín er reyndar ekki bund-
ið neinum höfundarrétti,“ bætir 
Þórhallur við en hann fékk sterk 
viðbrögð í athugasemdakerfinu 
á heimasíðunni og vildu sumir 
væna hann um stjörnustæla. Þór-
hallur, sem er sonur hins kunna 
grínara Ladda, segir það af og frá 
„Ég vildi bara benda á þetta enda 
fannst mér þetta skrítið.“ 

Auðunn Blöndal er eldri en tvæ-
vetur í gríninu og segir líklegt 
að þegar einhver segi brandara 
sé það ekki í fyrsta skipti sem sá 
brandari heyrist. „Annars er ég 
bara dómari og veit því ekkert 
um þetta,“ segir Auðunn. „Ég held 
að Þorsteinn hafi ekki hugsað að 
sonur Ladda væri að gera eitthvað 
geðveikt og ákveðið að herma 
eftir því,“ bætir hann við og segir 
að Þórhallur mætti nú bara vera 
stoltur af sjálfum sér. „Það hlýt-
ur að teljast hrós fyrir grínara ef 
menn nota brandarann þeirra,“ 
segir Auðunn og áréttar að Þor-
steinn Þór hafi ekki komist áfram 
vegna þess hversu vel hann léki 
dverg heldur af því að hann væri 
metnaðarfullur og ákveðinn. 

Sonur Ladda ósáttur við þjófnað

„Þetta fer mér ágætlega, það er 
mesta furða. Þetta eru þægileg 
og góð föt,“ segir Jón Jósep Sæ-
björnsson, eða Jónsi í hljómsveit-
inni Í svörtum fötum, sem mun 
klæðast fagurbláum flugþjónsföt-
um í háloftunum í sumar.

Í fyrradag útskrifaðist hann 
sem flugþjónn hjá Icelandair og 
fór athöfnin fram á Hótel Nordica. 
Alls útskrifuðust 74 flugfreyjur 
og 11 flugþjónar eftir að hafa lagt 
hart að sér á sex vikna námskeiði. 
„Þetta var mjög skemmtilegt nám-
skeið en samt mjög krefjandi og 
stíft,“ segir Jónsi og viðurkenn-
ir að það hafi verið mun erfið-
ara en hann bjóst við. Meðal ann-
ars þurfti hann að læra mikið um 
öryggiskröfur flugfarþega, enda 
mikilvægt að flugþjónar og flug-
freyjur kunni góð skil á öllu slíku.

Jónsi, sem mun aðallega ferð-
ast um Evrópu í sumar, fer í sitt 
jómfrúarflug um loftin blá næst-
komandi miðvikudag. Þá verð-
ur ferðinni heitið til Stokkhólms. 
Hann hlakkar mikið til og ótt-
ast ekki að farþegarnir eigi eftir 
að trufla hann eitthvað meira en 

kollegana í sumar, þrátt fyrir að 
vera þekkt andlit á Íslandi. „Ég 
er búinn að fara í reynsluflug og 
þau hafa gengið ofboðslega vel. Ég 
ætla bara að vera flugfélaginu til 
sóma og þetta er eitthvað sem ég 
hef ekki miklar áhyggjur af. Ég 
hlakka virkilega til að vinna með 
starfsfólki Icelandair því það er 
alveg frábært fólk.“

Þrátt fyrir að vera upptekinn í 
allt sumar í háloftunum ætlar Jónsi 
að halda áfram að syngja með-
fram fluginu, bæði með Í svörtum 
fötum og einn á báti. „Þetta hefst 

allt með góðri skipulagningu. Þau 
eru líka mjög liðleg hjá Icelandair 
og maður getur skipulagt fram í 
tímann með þeirra hjálp,“ segir 
hann.

Eftir nokkra pásu spilar Í svört-
um fötum næst á háskólaballi á 
Broadway 18. maí en að sögn Jónsa 
er engin plata væntanleg frá sveit-
inni á þessu ári, enda fjögurra 
platna samningi við Senu nýlok-
ið. Næst á dagskrá sé að koma sér 
upp bunka af lögum áður en tekn-
ar verða upp fleiri plötur.  

KONUKVÖLD Í KRAGANUM
Guðfríður Lilja býður konum í heimsókn í Kragakaffi, 

Hamraborg 1-3, Kópavogi kl: 20:00
Mireya Samper sýnir myndlist, Katrín Jakobs um rómantík,

Kolbrún Halldórs og Svandís Svavars sýna á sér nýjar hliðar, 
Thelma Ásdísar kemur á óvart, Birgitta Jónsdóttir flytur ljóð

með tónlist, Verðlaunastuttmynd Helenu Stefánsdóttur
 sýnd og Guðrún Gunnars syngur

Komið og njótið kvöldsins
með VG konum
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Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Nú er búið að semja við Norð-
menn um að verja landið. 

Mér finnst það allt of galið til að 
annað sé hægt en að vera í skýj-
unum með það. Það er svo arfavit-
laust að maður getur ekki annað 
en borið einhverja ankannalega 
og öfugsnúna lotningu fyrir þeim 
sem hrinda þvílíku í framkvæmd. 
Og sjá ekkert athugavert við það.

eru sem sagt ekki 
sætasta stelpan á ballinu heldur 
eitthvað sem gerir sama gagn, svo 
vitnað sé í pólitíska greiningu for-
sætisráðherra á ástandinu nýlega. 
Fyrir þá sem ekki skilja líkinguna 
þá er hún sótt í angist kynsveltra 
strákpjakka. Forsætisráðherra 
lýsti því með öðrum orðum yfir að 
hann vildi fá her af sömu örvænt-
ingu og siðferðilegu forsendum og 
kynsveltur unglingspiltur á þjóð-
hátíð í Eyjum drátt. 

gamans má geta þess að for-
sætisráðherra finnst alveg hræði-
leg kvenfyrirlitning í því fólg-
in að kalla menntamálaráðherra 
ljósku og minnast á það hvar hún 
starfar.

hernaðar
hefur verið núið því um nasir að 
vera andvígir Landhelgisgæsl-
unni, hjálparsveitum og flugbjörg-
unarstarfi, því norskur her muni 
aðstoða við þetta allt. Í áróðurs-
skyni mætti bæta við þetta ýmsu 
öðru sem ríkisstjórnin hefur van-
rækt til jafns við þetta þrennt, svo 
sem aðhlynningu sjúkra og aldr-
aðra. Væri ekki þjóðráð að láta 
norska herinn annast hana líka? 
Þá værum við hernaðarandstæð-
ingar líka orðnir óvinir fatlaðra, 
aldraðra og öryrkja. Af hverju 
ætti það frekar að vera í verka-
hring ríkisstjórnar Noregs að ann-
ast landhelgisgæslu Íslendinga en 
að hjúkra Íslendingum?

finnst mér þó sú 
röksemdafærsla að hernaðarand-
stæðingar eigi að vera ánægðir 
með að fá herinn af því að norska 
ríkisstjórnin sé svo vinstrisinn-
uð. Þessi málflutningur ber vott 
um mun öflugra hugmyndaflug en 
maður á að venjast úr þessari átt. 
Öll þau ár, sem pólitísk sannfær-
ing mín var þrungin andúð á Davíð 
Oddssyni og öllum hans verkum, 
datt mér aldrei í hug að þar sem 
hann væri sefasjúkur aðdáandi 
Margrétar Thatcher væri hann í 
hrópandi mótsögn við sjálfan sig 
fyrst hann flytti ekki kjarnorku-
úrgang frá Bretlandi til landsins í 
stórum stíl. 

hafði einfaldlega ekki ímynd-
unarafl til að leggjast það lágt.

Heill her af 
ljóskum


